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V. Landsbergis piktinasi 
Lietuvos „istorijos revizijomis 
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 

— Rusijos „fosilinio mąstymo 
politikai" stengiasi sudrumsti 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus vizito į Maskvą at
mosferą, teigia Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Kaip sakoma 
penktadienį jo išplatintame 
pareiškime, „vel darbuojasi 
politikos ekstremistai, istori
jos perrašinėtojai, tarptauti
nių teisinių aktų revizoriai". 

V. Landsbergis komentavo 
Rusijos užsienio reikalų vice
ministro Ivan Sergejev šią sa
vaitę padarytą pareiškimą, jog 
Lietuvos reikalavimai Mask
vai atlyginti SSRS okupacijos 
padarytą žalą yra nepagrįsti. 
Anot V. Landsbergio, šis „I. 
Sergejevo išpuolis" rodo, jog 
„viceministrui pakaktų per
skaityti jo pirmtakų ultima
tumą Lietuvai ir jis sužinotų, 
kad nebuvo nei prašymo, nei 
sutikimo, tik informacija, kad 
kariuomenė žengs per sieną ir 
užims iš Maskvos nurodytas 
vietas, ir reikalavimas nesi
priešinti". 

Anot V. Landsbergio, Rusi

jos viceministrui n e ž i n o m a s 
nei pagrindinis Lietuvos-
Rusijos santykių d o k u m e n t a s 
— 1991 m. liepos 29 d. su ta r 
tis, kurioje Rusija pa smerkė 
SSRS įvykdytą Lietuvos anek
siją". Konservatorių vadovo 
teigimu, „tuometine Boriso 
Jelcino Rusija norėjo būt i nau
joviška, demokrat inė , te is inė 
valstybė", tuo t a rpu „vicemi
nistro I. Sergejevo Rusija 
žengė toli atgal". 

Viceministras I. Sergejev 
teigė, kad Lietuvai re ikalau
j an t atlyginti okupacijos žalą, 
„tokiomis pretenzijomis igno
ruojamos politinės, is torinės ir 
teisines realijos ir todėl šios 
pretenzijos neturi pagrindo". 

Kaip žinoma, praėjusios ka
dencijos Lietuvos p a r l a m e n t a s 
tuometinio Seimo pi rmininko 
V. Landsbergio pas iū lymu pri
ėmė įstatymą, įpareigojantį 
Lietuvos vyriausybę derė t i s su 
Rusija dėl SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo. Vykdydama 
šį dešiniųjų pa r l amen ta rų ini
cijuotą įstatymą, Lietuvos spe
ciali tarpžinybinė komisija šią 
žalą įvertino 80 mlrd. litų. 

Nepatvirtinta Lietuvos-Rusijos 
sienos sutartis netrukdys s tot i į 

NATO 
Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 

— Rusijos Valstybės Dūmos 
vilkinimas ratifikuoti sienos 
sutartį su Lietuva nėra ir ne
bus kliūtis Lietuvai siekiant 
NATO narystės, teigia sąjun
gos generalinis sekretorius 
George Robertson. 

Kaip pranešė Lietuvos 
URM, tai NATO vadovas pa
sakė ketvirtadienį Briuselyje 
per susitikimą su Lietuvos 
užsienio reikalų ir krašto ap
saugos ministrais Antanu Va-
lioniu ir Linu Linkevičiumi. 
Susitikime taip pat dalyvavo 
LR UR viceministras, vyriau
siasis Lietuvos integracijos į 
NATO vadovas Giedrius Če-
kuolis. 

Kaip žinoma, 1997 m. pasi
rašytos Lietuvos ir Rusijos su
tartys dėl valstybės sienos 

sausumoje ir Baltijos jūroje 
Lietuvos Seime pa tv i r t in tos 
1999 metais . Rusijos vals
tybės Dūmoje t v i r t i n i m a s vil
kinamas, nes dalis Rusijos po
litikų nuogąstauja dėl galimos 
Karaliaučiaus sr i t ies izoliaci
jos, ateityje Lietuvai t a p u s ES 
nare. 

Aptardami Lietuvos dalyva
vimą antrajame NATO Na
rystės veiksmų p lano cikle, 
NATO bendrininkai pr ipažino 
Lietuvos pažangą visose sri
tyse, tačiau pabrėžė visuo
menės paramos svarbą Lietu
vos pasirengimui būs imai na
rystei. NATO ats tovai reko
mendavo toliau te ikt i Lietuvos 
visuomenei daug iau infor
macijos apie iš laidas ir naudą, 
susijusias su Lietuvos ir 
NATO bendradarbiavimu. 

Seimo pirmininkas nele idžia 
nueiti užmarštin „Inkaro" bylai 

Vilnius, kovo 30 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas prašo finansų mi
nistrą atlikti uždarosios akci
nės bendroves (UAB) „Inkaro 
avalynė" sandėlyje saugomos 
produkcijos dokumentinį pa
tikrinimą bei kuo greičiau pa
teikti savo galutines išvadas 
dėl šios produkcijos teisėto sa
vininko. 

Seimo pirmininko kreipime
si teigiama, kad lėšos, gautos 
pardavus avalynę, būtų skiria
mos atsiskaityti su bankruta
vusios įmonės UAB „Inkaro 
avalynė" darbuotojais, todėl 
šis klausimas iš tiesų yra la-

* Nea i šk ios reputacijos 
Rusijos bendrovė „Vang-
vard" uždarame Lietuvos vy
riausybės posėdyje gavo palai
minimą pirkti 200 mln. litų 
Baltarusijos skolą „Lietuvos 
energijai" Skolos grąžinimo 
terminas — 10 metų. „Lietu
vos energija" gruodį buvo pa
skelbusi konkursą, kuriame, be 
„Vangvard", dalyvavo Rasei
nių žemes ūkio įmone „Džei-
rana", Rusijos bankas „Alfa 
Bank" ir Šveicarijos ribotos at
sakomybes bendrovė ,,GR He-
misphere". I.RKU.C 

bai svarbus ir skubus . 
Be to, A.Paulauskas kreipėsi 

į Krašto apsaugos bei Sociali
nės apsaugos ir da rbo ministe
rijas, ragindamas padėt i su
rasti pirkėjus minėta ja i „In
karo" avalynei. 

Parlamento vadovas ketvir
tadienį taip pat kreipėsi į Fon
do bankrutuojančių ir bankru
tavusių įmonių darbuotojų rei
kalavimams, sus i jus iems su 
darbo santykiais , t enk in t i ta
rybos pirmininką Gediminą 
Rainį. G. Rainio p r a š o m a ar
timiausiame Fondo tarybos 
posėdyje dar kar tą apsvars ty t i 
jau pateiktas bank ru t avus ių 
įmonių AB „ Inkaras" , UAB 
„Inkaro avalynė" ir UAB 
„Techninė guma" pa ra i škas 
suteikti finansinę pa ramą . 

A. Paulauskas t ikisi , kad 
aukščiau įvardyti jo įpareigo
jimai bus įvykdyti operatyviai 
ir jau ar t imiausiu metu atsi
skaitymo su „ Inka ro" darbuo
tojais problemos bus bent iš 
dalies išspręstos. 

Norėdami a tgau t i uždi rb tus 
pinigus, Kauno bendrovės „In
karas" darbininkai y ra suren
gę ne vieną protesto bei bado 
renginį prie bendrovės vartų. 

L^J Tėvynėje pasižvalgius 

Su oficialiu vizi tu Rusijoje viešint 
su Rusijos p rez iden tu Vladimir Put in . 

Kremliuje susitiko Lietuvos ir 
Rusijos prezidentai 

Maskva-Vi ln ius , kovo 30 
d. (BNS) — Rusijos ir Lietuvos 
prezidentai Vladimir Putin ir 
Valdas Adamkus , penktadie
nio rytą susit ikę Žaliojoje 
Kremliaus svetainėje, džiau
giasi sus i t ik imu ir skelbia 
naujos dvišalio bendradarbia
vimo eros pradžią. 

P r a d ė d a m a s susitikimą V. 
Putin pabrėžė, kad „Lietuva 
yra t radic inė bendrininkė". 
„Mes e s?me labai dėkingi ir 
labai ve r t iname Lietuvos va
dovybės sprendimą dėl civili
zuotos tvarkos rusakalbiams 
sute ikiant Lietuvos pilietybę", 
sakė Rusijos vadovas. Kaip 
žinoma, praėjusio dešimtme
čio pradžioje Lietuvos pilie
tybė buvo sute ikiama pagal 
vadinamąjį nulinį variantą — 
visiems to pageidavusiems 
Lietuvos gyventojams. 

A t sakydamas V. Adamkus 
p i rmiaus ia padėkojo „už labai 
šiltą pr iėmimą Maskvoje". Su
sitikimą V. Adamkus pavadi
no rusų ir lietuvių tautų bend
radarbiavimo „nauju istori
niu žingsniu" ir rusiškai pa
dėkojo V. Put in. 

Dvišal iame susitikime taip 
pat dalyvavo Lietuvos užsie
nio reikalų minis t ras Antanas 
Valionis ir prezidento pa
tarėjas Albinas J anuška . Iš 
Rusijos pusės — užsienio rei
kalų min i s t r as Igor Ivanov, 
prezidento administracijos va
dovo pavaduotojas Sergej Pri-
chodka. 

R u s i j o s p r e z i d e n t a s 
n e i g i a m a i žiūri i 

L i e t u v o s NATO s i ek ius 
Vladimir Putin po susitiki

mo su Valdu Adamkumi pa
kartojo, kad Rusija nepri tar ia 
NATO plėtrai , tačiau pažy
mėjo, k a d kiekviena valstybė 
turi teisę pasir inkt i savo sau
gumo sistemą. Rusijos prezi
den tas pas iūlė trišalių derybų 
„Lietuva-Rusija-ES" formatą, 
sprendž ian t su Lietuvos įsto
j imu į E S susijusias proble
mas. J i s pažymėjo, kad susi
t ikimai praėjo puikiai, buvo 

Žlugęs Kauno „ Inkaras" 
da rb in inkams yra skolingas 
daugiau ka ip 3 mln. litų. Pra
ėjusių metų pabaigoje įvyko 
dvejos AB , . Inkaras" tur to par
davimo varžyt inės . Pirmąsias 
tur to varžyt ines buvo galima 
laikyti neįvykusiomis, nes pa
vyko parduot i tik elektros pa-
kėlėją bei kabineto baldų komp
lektą, už kur iuos bendra i 
gauta 5,893 litai. Per antrą
sias varžyt ines gauta 144,707 
Lt. 

n A lentas Va. . t< Adamkus kairėje, k.ivo 30 diena Kremliuje .susitiko 
K PA-Elta nuotr 

sine, nes ji šukele daugiausia 
nesutarimų per kelias dienas 
trukusias diplomatines dery
bas. 

Dokumente prezidentai svei
kina pastarųjų metų dvišalių 
santykių vystymo geras ten
dencijas ir pabrėžia Lietuvos 
ir Rusijos gero kaimyniško 
bendradarbiavimo reikšmę pa
sitikėjimo ir pastovumo stipri
nimui Baltijos jūros regione ir 
Europoje naujojo tūkstantme
čio pradžioje. 

Pareiškime sakoma, kad 
Lietuva ir Rusija pasisako už 
aktyvesnį dvišalį dialogą vi
sais lygiais. Jame svarbų vaid
menį turi suvaidinti gilėjantys 
dviejų valstybių vykdomosios 
valdžios aukščiausių institu
cijų ryšiai, Seimo ir Dūmos 
ryšiai, Lietuvos ir Rusijos re
gionų bendradarbiavimo vys
tymas, kurie labai padeda 
stiprinti pasitikėjimą ir tarpu
savio supratimą. 

* Rusijos ir Lietuvos pre
z identu žmonos Liudmila 
Putina ir Alma Adamkienė 
penktadienį lankėsi 1247-ojoje 
Maskvos bendrojo lavinimo 
mokykloje, kurioje mokosi Ru
sijos sostinėje gyvenančių lie
tuvių vaikai. Mokykloje moko
si 155 vaikai. Nuo I klasės čia 
dėstoma rusų ir lietuvių kal
bos, nuo antrosios — anglų. 
Be to, mokiniai susipažįsta ir 
su Lietuvos istorija bei geogra
fija. Prezidentų žmonoms lie
tuvių tautiniais kostiumais 
vilkintys moksleiviai padaina
vo lietuviškų ir rusiškų liau
dies dainų. Po viešnagės L. 
Putina pasakė supratusi, jog 
moksleiviai ir jų mokytojai 
tausoja savo tautinę kultūrą, 
rūpestingai puoselėja tradici
jas. Tokių mokyklų, jos nuo
mone, turėtų būti daugiau. 

•BNS-

* Rusija mokės vienkar
t ines pašalpas II pasaulinio 
karo pabaigos 55-ųjų metinių 
proga karo veteranams arba 
jų našlėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Latvijoje bei Estijoje. 
Karo dalyviams bus išmokėta 
vienkartinė 58 litų 77 centų 
išmoka, karo metu žuvusių 
karių našlėms, kurios dar 
kartą neištekėjo — 19 litų 59 
centų išmoka. Rusijos amba
sados duomenimis, tokių as
menų Lietuvoje galėtu būti 
apie 11.000. BNS, 

* Pernai net 1.9 mln. tonu 
naftos produktu pe r Klaipė
dos bendrovę „Klaipėdos naf
ta" eksportavusi Švedijos ben
drovė „Osman Trading" šjmet 
ketina per Klaipėdą gabenti 
vos 300.000 tonų naftos pro
duktų. .Elta> 

pasidalinta įva.riomis nuo
monėmis dėl daugelio klau
simų, o požiūriai į įvairias 
problemas sutapo. 

„Mes turime keletą nuomo
nių skirtumų dėl Europos sau
gumo architektūros klausimų, 
nes kiek skirtingai vertiname 
Europos saugumo architek
tūros kūrimą, ir manome, kad 
pastarosios žinios iš Balkanų 
patvirtina, kad NATO plėtra 
neveda prie vVvybės saugu
mo didinimo", sakė Rusijos 
prezidentas. „Tačiau pripa
žįstame, kad kiekviena vals
tybė gali savarankiška i nu
statyti savo tikslus saugumo 
srityje", sakė Rusijos vadovas. 

Pasirąžytas pare išk imas 
— te ig iamas derybininku 

kompromisas 
Rusijos ir Lietuvos prezi

dentų pasirašytame pareiški
me nėra nenaudingų Lietuvai 
nuostatų ir įsipareigojimų. 

Po kelias dienas trukusio 
Rusijos diplomatinio spaudi
mo ir iki pa t prezidentų susiti
kimo vykusių aktyvių derybų 
pareiškime nebeliko dvipras
miškų ir Lietuvai „nemalonių" 
formuluočių, susijusių su abie
jų valstybių skirtingu požiūriu 
į savo saugumo užtikrinimą ir 
kariniu tranzitu per Lietuvą. 

Prezidentų pasirašytame 
bendrame pareiškime pažymi
ma, kad šalys pripažįsta teisę 
rinktis savo saugumo užtik
rinimo kelius, ka r tu įsipa
reigojant nestiprinti savo sau
gumo kitų valstybių saugumo 
sąskaita. Pareiškime išvar
dijami keli tarptautiniai doku
mentai, kuriais bus grindžia
mas Lietuvos ir Rusijos ben
dradarbiavimas , t a rp jų — 
1991 m. liepos 29 d. sutartis, 
be kita ko, pripažįstanti kiek
vienos valstybes suverenumą 
ir teritorinį vientisumą. 

Anot pareiškimo, šalys 
kreips ypatingą dėmesį į Ka
raliaučiaus srities ir Lietuvos 
gyventojų „maksimaliai gali
mos judėjimo laisvės" užtikri
nimą abipusiais pagrindais ir 
laikantis tarptaut inių įsipa
reigojimų. 

Pareiškime sakoma, kad 
„šalys nagrinės pervežimų ir 
tranzito, tarp jų — ir karinio 
tranzito, pavojingų krovinių, 
energijos išteklių ir kitų krovi
nių pervežimo per dviejų šalių 
teritorijas dvišalės teisinės ba
zes tolesnio tobulinimo gali
mybę". Kaip BNS sužinojo iŠ 
gerai informuotų šaltinių, ši 
formuluotė vertinama kaip 
ypač sėkminga ir kompromi-

* Seimas pritarė Azartiniu 
lošimu įstatymo projektui 
bei jo pataisoms, kurios, par
lamentarų nuomone, užtikrins 
griežtesnę azartinių lošimų 
kontrolę. Seimūnai pritarė 
nuostatoms, kad azartiniams 
lošimams būtų naudojami tik 
nauji lošimo automatai, visą 
lošimo verslą prižiūrėtų ne Fi
nansų ministerijos, bet Seimo 
pirmininko ir prezidento su
daroma Priežiūros tarnyba. 
Be to, pri tar ta siūlymui, kad 
lošimo namus būtų galima 
steigti tik Vilniuje arba 30 km 
aplink jį, Kaune, Klaipėdoje, 
Neringoje, Palangoje ir Šiau
liuose. (BNS) 

* Se imo nariu pare ikštos 
abejonės nesutrukdė social
demokratui Broniui Bradaus-
kui tapti Seimo Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos 
pirmininko pavaduotoju. B. 
Bradauskas pripažino girdė
jęs, kad seniūnų sueigoje buvo 
prisimintos jo vadovavimo Ap
linkos apsaugos ministerijai 
metu neigiamai nuskambėju
sios istorijos. Jis buvo kaltina
mas žuvingiausius Lietuvos 
ežerus atidavęs į keleto parti
jos remiamų asmenų, bičiulių 
ir artimųjų rankas. g M M 

* Se imo Etikos ir proce
dūrų komisijos pirmininkė, 
liberalė Dalia Teišerskytė 
LNK televizijos laidai „Dvira
čio žynios" j au nusiuntė dvyli
ka savo sukurtų, bet „Reginos 
iš Kauno" slapyvardžiu pasi
rašytų kupletų. Kupletų kon
kurse jos talentas nebuvo 
įvertintas. (Ls-Ehai 

* „Nesupratau, už ką esu 
nuteistas", tokie buvo pir
mieji 46 metų verslininko Jo
no Urkos žodžiai, kai jis išgir
do, kad už grotų teks praleisti 
1.5 metų. Vilniaus II apylin
kės teismas J. Urką pripažino 
kaltu paskleidus melagingas 
žinias bei apšmeižusi velionį 
akademiką Raimundą Rajecką 
ir konservatorių pirmininką 
Vytautą Landsbergį. 

• LR-KD-R LŽ-LA-Elta I 

* Lietuvoje vėl norima, 
registruojant automobil į , į 
jo registracijos liudijimą įra
šyti ir variklio numerį- Šiuo 
metu įregistruojamas tik auto
mobilio kėbulo numeris. Poli
cijos departamento vadovai 
tok} pasiūlymą jau įteikė Vi
daus reikalo ministerijai ir 
automobilius registruojančiai 
įmonei ..Regitra". Tokių prie
monių griebiamasi dėl spar
čiai daugėjančių automobilių 
vagysčių. Pernai Lietuvoje bu
vo pasiektas ..rekordas" — pa
grobti 5.185 automobiliai. 

* Susirūpinusi rajono ta
rybos narių darbo sąlygomis 
Kretingos savivaldybė beveik 
už 5.000 litų jiems nupirko 
solidžius portfelius ir raštinės 
prekių. U U k 

* Respubl ikinio pedago
ginio muziejaus ekspona
tai laikomi nekūrenamose pa
talpose ir yra neprieinami lan
kytojams, o remontui vyriau
sybės paskirtų 400.000 Lt ši 
kultūros įstaiga negauna. 

X3-E.:a 

* Pirmadienį Vilniuje 
koncertuosianti legendine 
vokiečių grupė „Scorpions" or
ganizatoriams pateikė savo 
reikalavimus. Muzikantai pa
prašė: 100 rankšluosčių, nau
jausių laikraščių anglų ir vo
kiečių kalbomis. nemažai 
alaus, sauso vyno. viskio ir 
100 kg ledo gabaliukų, LŽ-EIU 

* A p l i n k o s min is te r i j a 
tv irt ina, kad aukštų pareigū
nų medžiokles Žemaitijos na
cionaliniame parke metu ne
buvo pažeisti medžioklės nuo
statai ir taisyklės. Šią savaitę 
prezidentas Valdas Adamkus 
pareikalavo, kad aplinkos mi
nistras Henrikas Žukauskas 
ištirtų aukštų pareigūnų me
džioklių parke aplinkybes ir 
pateiktų ataskaitą. Dienraštis 
„Respublika" pranešė, kad 
Žemaitijos nacionaliniame 
parke, kur įveistas medžioja
mų žvėrių rezervatas, specia
listai iš Miškų ir saugomų te
ritorijų departamento. Miškų 
instituto bei didelę medžio
jimo patirtį turintis ūkio mi
nistras K. Kristinaitis surengė 
„mokslines medžiokles". Sau
sio 6 d. vykusios medžioklės 
metu buvo nušauta 14 šernų. 

* Š iau l ių apyl inkės teis
mas ketvirtadienį Gyveni
mo logikos partijos vienam va
dovų Mindaugui Murzai pa
skyrė 1,800 litų bauda už ne
leistino mitingo organizavimą 
prie Šiaulių savivaldybes kovo 
20 dteną. Tai jau antroji bau
da dėl Susirinkimų {Statymo 
pažeidimo, paskirta M. Mur
zai šią savaitę. Pirmadienį 
jam buvo paskirta 1,400 litų 
bauda del to, kad kove 19 d. 
mitingas prie savivaldybes bu
vo -urengtas ne toje vietoje, 
kur buvo leista. Praėjusiu me
tų liepą M. Murzai del to pa
ties pažeidimo jau buvo pa
skirta bauda 500 litų bauda. 

(BNS' 

* S e p t i n t ą d ieną su per
sod inta š i r d imi g y v e n a n t i s 
Kauno medicinos universiteto 
klinikų i'KMUK) reanimacijos 
skyriaus pacientas, 54 metų 
kaunietis kasdien stiprėja. 
Trečiadienį'jis sutiko būti fil
muojamas, fotografuojamas 
bei apžiūrimas žurnalistų. Ta
čiau ligonio artimieji priešta
rauja, kad būtų skelbiama iš
garsėjusio paciento, gyvenan
čio su 13 metų jaunesnio vyro 
širdimi, pavardė. E;--a 

* P o po l i t iku p r a m o g o s —r 
n e s i b a i g i a n t i kanč ia : par
t renkta buvusio prezident A -
girdo Brazausko nesuvaldys 
žirgo moteris iki šiol yra ne
darbinga. Moteriai po sutren
kimo žirgų lenktynėse Sar
tuose išsivystė smegenų ede
ma i'pabrinkima?' Jai niekas 
nesumokėjo jokias kompensa
cijos — kaltų lyg ir nėra. 

P e n k t a d i e n i o rytą į Len
kiją i švykęs transporto fir
mos ..Tibus" autobusas šešta
dieni j Lietuvą turėtų parvež
ti aštuonis lengviau sužeistus 
keleivius. Po ketvirtadienio 
nelaimės, kurioje -usidūrus iš 
Lietuvos vykusiam maršruti
niam autobusui ir į Lietuvą 
važiavusiam vilkikui, žuvo 8 
žmonės. 6 mirė vietoje, vienas 
— ligoninėje, o dar vienas — 
Japonijos pilietis — po sunkių 
sužalojimu mirė ligoninėje 
praėjus para: po avarijos. 22 
sužeisti keleiviai gydomi Len
kijos ligoninėse Dviejų lietu
vių moterų būkle labai sunki. 

KALENDORIUS" 
K o v o 31 d. Benjaminas. Kcmeli-

ja. Ginas. Vartviie 
B a l a n d ž i o 1 d • meruos V sekma

dieni* Teodora. Hugonas. Venancyus. 
Dainora 

B a l a n d ž i o 2 d Fra; -s ;<. Niek
ta*. Elona. Vardą 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

JAUNIMO REKOLEKCIJOS 
CLEVELANDE 

Vasario 25-26 d. Clevelande 
vyko moksleivių rekolekcijos. 
Mūsų kuopa kasmet dalyvau
ja rekolekcijose, į kurias pa
kviečiame svečią, kuris/i mus 
veda j gilesnį Dievo pažinimą. 
Šiais metais turėjome ne vie
ną viešnią, bet dvi. Šiais me
tais tikėjime mus praturtino 
Indrė Čuplinskaitė ir Dana 
Grąjauskaitė. Tai dvi labai 
puikios panelės iš Canados. 

Atvykę stovyklavietėn ge
riau susipažinome su mūsų 
vadovėmis ir tada pradėjome 
žaisti grupių pasitikėjimo žai
dimus. Mes išmokome: kaip 
pasitikėti kitu asmeniu mūsų 
grupėje, kaip kartu dirbti, ir 
kaip kartais reikia kitų pagal
bos ką nors atlikti. 

Vėliau mūsų vadovės supa
žindino su mūsų rekolekcijų te
ma: „Kelias į Velykų kalną!" 
Mūsų vadovės pasakė, kad šis 
laikas dalyvauti rekolekcijose 
yra nuostabus. Jos išdalino 
knygeles, kuriose buvo iš
spausdinta, ką mes turėtume 
skaityti Gavėnios metu, kad 
padėtų mums mūsų dvasinėse 
kelionėse. Keliavome į Taboro 
karną, kur Jėzus pasikeitė į 
dangišką kūną. Trumpai pa
galvojome apie tai, kaip šis 
skaitinys liečia mūsų gyveni
mus. Tada, skaniai pavalgę, 
vėl keliavome toliau ir atsira
dome Horebo kalne. Čia Mozė 
buvo Dievo pašauktas. Mums 
liepė pagalvoti, kaip Jėzus 
mus veikia ir ko iš mūsų tiki
si. 

Po to mums buvo duoti lape
liai su mąstymo klausimais 
apie mūsų keliones. Mes bu
vome paskirstyti stovyklavie
tėje, kur mąstėme apie pateik
tus klausimus, kaip Dievas 
paveikė mūsų gyvenimą. Pa
mąstę tikrai pamatėme, kiek 
Dievas mus myli ir kiek veikia 
mūsų gyvenime. Šis mąsty
mas irgi mums padėjo mūsų 
kelionei į Velykų kalną. 

Toliau mes keliavome į pa
laidūno slėnį, kur išmokome 
atleisti mūsų kaltininkams ir 
patys suprasti, kaip priimti 
nusikaltusius žmones. Papildę 
pažiūras naujomis mintimis, 
atsipalaidavome ir pavalgėme 
vakarienę su mūsų parapijos 
klebonu, kun. Gediminu Ki-
jausku, kuris atvažiavo aukoti 
šv. Mišias. 

Pavalgę pasiruošėme šv. 
Mišioms ir buvome pakviesti 
susitaikymo sakramentui. Bu
vo grojama meditacinė muzika 
ir pusvalandį gavome pasi
ruošti šv. Mišiomis. Kai visi 
atliko išpažintį, prasidėjo šv. 
Mišios. Mišiose visi labai gra
žiai prisidėjo ir kunigas savo 
pamokslu mus labai džiugiai 
nuteikė. Po šv. Mišių šventė
me mūsų gražų bendravimą, 
valgydami obuolių pajų ir ku
nigui padainavome dainą 
„Trys milijonai". Vėliau atsi
sveikinome su kun. Kijausku 
ir tamsoje ėjome pasivaikš
čioti į mišką. Vaikščiodami 
tikrai pajutome Dievo artumą. 
Paskiausiai, prieš einant mie
goti, aš pristačiau meditaciją 
vaizduotėje. Kai pabaigėm, 
buvo iaikas pasakyti „laba
naktis" ir visi saldžiai, tyloje 
užmigome. 

Kitą rytą buvome prikelti 
šiltos saules. Visi kartu daina
vome liaudišką saules pagar
binimą Pavalgė pusryčius, to
liau tęsėme programą. Išsi

skirstėme lauke visoje stovyk
lavietėje ir mąstėme apie 
klausimus, kurie mums buvo 
anksčiau pateikti. Baigėm 
kalbėdami apie pasiekimą 
mūsų Velykų kalno. Kartu su 
Dievu mes žinome, kad viskas 
yra įmanoma padaryti. 

Palengva susitvarkėm ir pa
siruošėm mūsų kelionei į na
mus. Simboliškai baigiant 
mes lipome laiptais į automo
bilių aikštę, kur mus sutiko 
rekolekcijų vedėjos ir kuopos 
globėjai palinkėti mums geros 
Gavėnios kelionės. 

Norėčiau viso jaunimo vardu 
padėkoti Clevelando mokslei
vių globėjams: dr. Vidai Švar-
cienei ir mano tėtei, dr. Ma
riui Laniauskui, kurie suruošė 
šias rekolekcijas. Dėkoju reko
lekcijų vedėjoms Danai Gra-
jauskaitei ir Indrei Čuplins-
kaitei, kurios daug valandų 
įdėjo, ruošdamos mums reko
lekcijas. Ačiū ir kun Kijaus-
kui, kuris mus paveikia ir sa
vo pavyzdžiu rodo mums gerą 
pavyzdį. Didelė padėka Cleve
lando sendraugiams ateitinin
kams ir „Taupos" kredito koo
peratyvui, kurie finansiškai 
parėmė mūsų rekolekcijas. 
Dar daug kam esame dėkingi, 
ypač Dievui, už viską ir kad 
laisvoje Amerikoje turime pro
gą dalyvauti šitokiose rekolek
cijose. 

Lukas IiSnitfflffrflf 

PALIKO 
NEIŠDILDOMĄ 

ĮSPŪDI 
Važiuodami į ateitininkų 

Žiemos ideologinius kursus, 
nežinojom, ko galima tikėtis iš 
ateinančios savaitės. Stovyk
los atidarymo metu dr. Vėjas 
Liulevičius mus įtikino, kad ši 
stovykla gali palikti neišdil
domą įspūdį, jei mes ateiname 
su atvira širdimi ir atviru 
protu. 

Iš tikrųjų, kursai paliko am
žiną įspūdį visiems, kurie at
vyko į sniegu apdengtą Dai
navą ir čia praleido prasmin
gą savaitę 2000 metų gruodžio 
26-30 d. 

Kursantai turėjo progą įsigi
linti į lietuvybę ir katalikišką 
gyvenimą. Kursų tema buvo 
„Durys, Vartai, Keliai". Disku-
tavom, kaip mes atvyksim į 
amžiną gyvenimą ir kaip mes 
įgyvendinsim savo svajones. 
Kiekvienas moksleivis atliko 
iškalbą savo pasirinkta tema. 
Su penkiasdešimt vienu sto
vyklautoju teko išgirsti daug 
įvairių temų. 

Paskaitininkai buvo: kun. 
Kęstutis Kevalas, Darius Ūd-
rys, dr. Andrius Kazlauskas ir 
dr. Vėjas Liulevičius. Nuošir
dus ačiū valdybai, kuri sukūrė 
tokią nuostabią stovyklą: Bi
rutei Bublienei, dr. Liulevi-
čiui, komendantui Pauliui 
Gražuliui, kun. Kevalui, dr. 
Onilei Šeštokienei, Liudui 
Landsbergiui ir virtuvės „šta
bui". Taip pat dėkojame vado
vams už tokį smagų ir pras
mingą laiką: Nerijui Šmeraus-
kui, Kovui Lepšiui, Liutaurui 
Milevičiui, Mariui Polikaičiui, 
Laurai Lapšytei ir Linai Sid-
rytei. Žinau, kad mes visi la
bai laukiam ateinančių matų 
kursų. 

Saulė Sidrytė 

Moksleivių ateitininkų Maironio kuopa Clevelando ateitininkų šventėje su juos aplankiusiu MAS CV nariu Liu
du Landsbergiu (antros eilės viduryje). Nuotr. Dr. Mariaus Laniausko 

CLEVELANDO 
ATEITININKŲ 

ŠVENTĖ 
Kovo 10 d. Dievo Motinos 

Nuolatinės Pagalbos parapijos 
svetainėje susirinko jaunučiai, 
moksleiviai, sendraugiai, tėvai 
ir seneliai. Ateitininkų šventę 
atidarė dr. Živilė Vaitkienė. 
Programa pradėta skaidrių ro
dymu. Pirmiausia dr. Živilė 
Vaitkienė perskaitė įvadus. 
Tada dr. Linas Vaitkus rodė 
skaidres. Pradžioje matėme 
Kristaus gyvenimą praeityje. 
Jo gyvenimą žemėje ir kaip 
Kristus atrodo žiūrint meni
ninko akimis. Antra dalis bu
vo „Kristus šiandien". Rodė 
paveikslus, nuotraukas iš Dai
navos, lituanistinės mokyklos 
ir daug daugiau. Paskutinė 
dalis „Kristus visada". Jis mū
sų gyvenime visur bus, mus 
apsaugos ir mus lydės kasdie
niniame gyvenime. Dr. Živilė 
Vaitkienė aiškino apie Kristų 
kaip apie žmogų, vaikščiojan
tį žemėje, Jo pasau
linę kelionę ir mirtį. Užbaigti 
Kristaus kelionę Jubiliejiniuo
se metuose, Nijolė Balčiūnienė 
įdomiai ir maldingai paaiš
kino Dievo maldą „Tėve mū
sų". Pagaliau Eglė Laniaus-
kienė perskaitė nežinomo au
toriaus mintis, kad mes save 
turim atiduot kitiems, save 
išdalint. 

Dr. Vida Švarcienė, šventės 
pranešėja ir Moksleivių glo
bėja, paprašė įžodžiams įnešti 
moksleivių ir jaunučių vėlia
vas. Ji pakvietė kunigą Gedi
miną Kijauską priimti įžo
džius. Moksleivių įžodį davė 
Vaiva Laniauskaitė ir Genutė 
Tamošiūnaitė. Liudas Lands
bergis, Moksleivių ateitininkų 
centro valdybos narys, joms 
užrišo juosteles. Jaunučių įžo
džius davė šeši vaikai: Vytas 
Idzelis, Lina Majorovaitė, 
Kristė Sušinskaitė, Tadas Šir-
vinskas, Linas Vaitkus ir Ja
nina Klimaitė. Jiems ženk
lelius prisegė Kristina Sušins-
kienė ir Ramunė Totoraitienė. 
Kun. Gediminas Kijauskas su
kalbėjo invokaciją ir pasveiki
no visus davusius įžodžius. 
Liudas Landsbergis, atvažia
vęs iš Čikagos, mums trumpai 
pakalbėjo. Sužinojome, kad 
šįmet moksleivių stovykla bus 
dviejų savaičių, nuo birželio 
24 d. iki liepos 7 d. Jis pasvei
kino įžodžius davusius. Regi
na Idzelienė, jaunučių globėja, 
tarė trumpą ir mielą žodį. 
Ateitininkų šventę baigiant, 
jaunučiai paruošė trumpą pa
sirodymą. Jie išėjo su geltono
mis, žaliomis ir raudonomis 
raidėmis, kurios sudarė Žo
džius: „Visa atnaujinti Kris
tuje". Po to visi dalyviai dar 
pasiliko pasivaišinti ir pa
bendrauti su kitais. 

Teresė Paškonytė 

Kennebunkport, ME 
Rugpjūčio 1118 d. — 

Ateitininkų sendraugių poil
sio savaitė Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. 

NUOTAIKINGOS 
UŽGAVĖNĖS 

Šiemet ilgąją žiemą buvo 
malonu užbaigti švenčiant Už
gavėnes. Vasario 17 d. Ateiti
ninkų name skambėjo „Žiema, 
žiema, bėk iš kiemo!", nes ten 
Užgavėnes švęsti susirinko 
užgavėniškai apsirengę jau
niai ir jaunučiai ateitininkai. 
Daugiau negu šimtas Dau-
manto-Dielir.inkaičio kuopos 
ateitininkų šventė Užgavėnes. 

Neapsiėjo visa tai be Rasos 
Poskočimienės nuoširdžios pa
galbos. Visus išjudino stovyk
linėmis dainomis. Šį dainų 
sūkurį staiga ir netikėtai per
traukė nematytos bobutės — 
ubagės (kas jos? Tai paslaptis 
neišspręsta!), kurios norėjo 
pasiubagauti, o gal užuodė pi
cos kvapą? 0 kokios Užga
vėnės be lašininių ar kanapi
nių. Kanapiniai ir lašininiai 
nutarė susiorganizuoti ir iš
šaukė visuąį dainų karą. La
šininiai pradžioje buvo labai 
stiprūs (turėjo vadą Praną 
Pranckevičių) — dainos aidėjo 
visame name. Bet kanapiniai 
(vedami k4eriko Gedimino) pa
mažu ėmė įveikti pavargs-
tančius lašininius. Kanapiniai 
nugalėjo lašininius savo dainų 
garsiu prasiveržimu (taip en
tuziastiškai dainuojančių vai
kų džiugu buvo klausyti!) 

„Blynai, bulviniai blynai" su
dainavę ir prisisotinę (prie 
kurių ir riebioji „pica" prisi
dėjo) — jaunučiai nusileido į 
žemutinę salę karnavalui. 
Karnavalo žaidimus sugalvojo 
ir vedė 5-to, 6-to, 7-to ir 8-to 
skyrių jauniai; krepšinio žai
dimas, meškeriavimas, kėglia-
vimas, veidų dažymas. Tikra 
karnavalo pynė. Jaunučiai ke
liavo tarp žaidimų rinkdami 
taškus, o prisirinkę tam tikrą 
taškų skaičių gavo dovaną. 

Apatinėje salėje jauniai su
rengė šokius. O jaunučiai, ne
atsilikdami nuo jų, irgi panoro 
atskirai pašokti verandoje. 

Taip ateitininkų namuose 
atšvęstos Užgavėnės — žiema 
baigėsi. 

rasa 

AČIŪ! 
Džiaugiamės ir dėkojame 

mūsų jauniesiems bendradar
biams: Lukui Laniauskui už 
du puikius straipsnius, Vijai 
Sidrytei už gražias nuotrau
kas, Saulei Sidrytei ir Teresei 
Paškonytė už rašinius. Kas gi 
gali geriau aprašyti jaunimo 
veiklą negu tos veiklos nariai. 
Sveikinam, kad ugdote savo 
žurnalistinius talentus. Tiki
mės daugiau tokių gražių ap
rašymų. Sėkmes! Red. 

JAUNUČIU DĖMESIUI 

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

PASIKEITIMAI JAS 
CENTRO VALDYBOJE 

JAS centro valdyba turi di
delį užnugarį kolegų, tėvelių 
ir sendraugių tarpe, kurie su 
mumis pasitaria, dalinasi idė
jomis ir rūpesčiais ir niekuo
met neatsisako mums padėti 
ir pataria. 

Džiaugiamės, kad Grasilda 
Reinytė iš Čikagos ir Vita 
Aukštuolienė iš Cincinati mie
lai sutiko įsijungti į JAS cent
ro valdybą. Jos abi jau užsi
ėmusios pirmuoju projektu — 
vysto vasaros stovyklai prog
ramos temą. 

Atsisveikinam su dviem da
bartinėmis C V narėmis, valdy
boje buvusiomis nuo 1995 me
tų — su Vakare Valaitiene, iš
vykusią į Washington, D.C., 
apylinkes, ir su Roma Kup-
riene, CV-bos korespondente 
ir sąrašų vedėja, ji savo parei
gas perduos šių veiklos metų 
gale. Jos abi pašventė daug 
brangaus laiko posėdžiams, 
projektams, stovykloms ir 
šimtams darbelių, skirtiems 
mūsų sąjungos gerovei. Visų 
jaunučių vardu dėkojame joms 
abiems. Buvo lengva ir malo
nu su jomis dirbti kartu. 

JASCV 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 16-23 d. — Detroi
to ,3altįjos" ir „Gabijos tuntų 
stovykla. 

Birželio 24-liepos 7 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 8-20 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Rugpjūčio 31 -rugsėjo 3 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. 

Asta M. Astrauskas, MD 
Vaicų gydytoja 

Pak* Pedlatrics 
708-923-6300 

Chicago Pedlatrics 
773-582-8500 

DR. RUSSELL MILER, MD 
ŠĖMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGA8 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Phystaane Office 
6626W.CefmakRd.. 

Berwyn.IL 60402 
Tai. 706-484-1545. 

DAUAA. CEPELE. D.D.S. 
DANUI GYDYTOJA 

7815 W. 171 8 t 
TMsy Park, M. 80477 

706-614-6971 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaiku gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
16643 W. 127*3*. 

St*e101 
Lovnont, IL 

Tai. 630-243-1010 
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DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630^52-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192 Wa*er St, Lemont IL 60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

JoBet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNE MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
HickoryHMa 

Tel. 706-506-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CUNIC 
10811W. 143 SL Ortand Park, IL 60467 

Pritctauso Palos Community Hospital 
Silver cross Hosoitai 

Valandos pagal susitarimą 
TaL 706-460-2500 

CarrMac Diagnosia, LTD. 
6417W.87Str. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-438-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4835VV.63SL 
Tol. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

minom Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėSo, suzeioTmų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

GEDAS M. GRIMS, MD 
INKSTU, P0SLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora MerJcal Center 

10400 75 SLKenoaha,WI 53142 
(262)697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

E U G E N E c f D E a ( E H D Q s ! f > ^ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

D R JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79m Ave., Hickory Hilts, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽHAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave. Sts S ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

D/?. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 StCNcągo.lL 60656 
773-233-0744 arba 773-4894441 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Wettcheater, IL60154 

Tai 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. VJ. VASAITJENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank. IL 
Tel. 7084238114 

Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-736-4477 

6449 S. PutesM Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
• » • t>u 11 • •utį 

UeTIBilOr r lOTn, 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630441-2809 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
FoHow: American Acadamy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61 st Ave. (216) 947-5279 
Hotoart, IN 46342 Fax (21BJ 047-6236 
M. VILIJA KERELYTE' 

Arnber Health Center 
Stuburo, tąnarių ir raumenį) gydymas, 

chiropraktika.manualinė terapija. 
akupunkrOra. 

7271 S. Harlem, Bridgertc*. IL 
6045$. Tel. 706-5*44400. Kalbame 

UetuviftaL Valandos mattarua. 

http://Berwyn.IL
http://www.illinoispain.com


h/les ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

-

B U S H P O L I T I K A „ K I E T Ė J A " ? 

Nors savo politikos Rusijos 
atžvilgiu Bush dar neišryški
no, tačiau jo sutelktoje naujoje 
JAV vadovybėje vyraujančios 
nuomonės ir veiksmai rodo, 
kad ji suka visiškai kita kryp
timi nuo Clinton puoselėtos 
politikos. Vis mažiau ir ma
žiau dėmesio kreipiama j Ru
siją, ypač j jos prezidentą Pu-
tin. Taip rašo „New York 
Times" skiltininkė Jane Per-
lez kovo 24-tos laidoje. Jeigu 
tai teisybė, tai mums, Lietuvai 
ir Vakarų pasaulio lietuviams, 
būtų mažai tikėta, bet, drįs
čiau sakyti, maloni staigmena. 
Juk dar taip neseniai iš JAV 
naujų politikų pusės jautėsi 
kažkoks pataikavimas ir nuo
laidžiavimas Maskvai, griež
tai besipriešinančiai Bush ke
tinimui sukurti stiprią Ameri
kos žemyno gynybą nuo ra
ketų. Europos žiniasklaidoje 
buvo užuominų apie slaptas 
derybas ir net ketinimus Pu-
tin pasipriešinimą slopinti pa
žadu neįsileisti Baltijos vals
tybių į NATO. Tačiau pagal 
JfYF skiltininkė, tokie 
Maskvai palankūs vėjai j au 
sukasi priešinga kryptimi. Vė
liausius Putin veiksmus įver
tinusi, turbūt ir tikruosius 
kėslus suvokusi, nepatenkinta 
jo vienašališkomis bičiulystė
mis su JAV priešininkais ypač 
moderniųjų ginklų pardavi
nėjimu Kinijai ir Iranui, aiš
ku, ir vėliausių šnipinėjimo 
„aferų" paveikta, Bush vado
vybė tvirtai ryžosi eiti kitu ke
liu. Tiesiog paniekinančiai 
mojusi ranka į Rusijos prezi
dento prieštaravimus ir atme
tusi jo siūlomą neva dviejų pa
saulio galiūnų pasitarimą, 
Bush vadovybė pradeda vyk
dyti gynybos nuo raketų už
mojį ir, nebelaikydama Rusi
jos jokia pasaulio galybe, nu
tarė iš viso atsisakyti Clinton 
pradėto jos modernizavimo 
plano, ruošiančio jėgos part
nerį Amerikai. „Nors JAV po
litika Rusijos atžvilgiu dar 
nesukurta, tačiau aišku, kad 
Vašingtono-Maskvos medaus 
mėnuo jau praėjęs ir vargu a r 
JAV sostinė Rusijos sostinei 
bebus kiek nors dėmesinga", 
— pagal Jane Perlez teigia bu
vęs JAV Atstovų rūmų vado
vas, dabar Woodrow Wilson 
centro prezidentas, lietuviams 
visada, ypač Gorbačiovo laiko
tarpiu, buvęs palankus Lee 
Hamilton. Jėgų ir gyvenimo 
gerovės skirtumams tarp JAV 
ir Rusijos didėjant, Bush suka 
karingesnių keliu: Amerikos ir 
Rusijos elitas gyvena skirtin
guose pasauliuose, ir jų bend
ravimas, bent kol kas, gali t ik 

tolti, aiškina JAV ambasadoje 
Maskvoje dirbęs diplomatas 
Tomas E. Graham, jr. Jo nuo
mone, Rusija yra žemyn rie
danti valstybė, nors, to men
kėjimo nenorėdamas pripažin
ti, Putin dar vis siekia vietos 
ta rp pasaulio galiūnų. Beje, 
čia verta prisiminti, kad tokio 
pripažinimo ieškojo ir Jelcin. 
Apie tai j is pasakoja savo kny
goje „Naktinis dienoraštis", 
kurios angliškas vert imas 
(400 psl.) JAV knygų rinkoje 
pasirodė praėjusiais metais . 
Jelcin, šalia jėga paremtos po
litinės partnerystės, troško ir 
tos neoficialios „elitinės" drau
gystės. J i s teigia, kad daug 
parankiau ir politinius klausi
mus aptar t i draugiškai, pasi
raitojus rankoves. Nors ir 
amerikiečiai tokią „paraitotų 
rankovių" draugiją mėgsta, ta
čiau jie arba rankoves raitoja 
kitaip, a rba j iems kitaip bliz
ga iš paraitotų rankovių iš
kištos rusų alkūnės, todėl jų 
prezidento siūlymas čia nepri
lipo. Bet, pagal tą „Naktinį 
dienoraštį", Jelcin tokios poli
tikos neatsisakė ir parai totų 
rankovių draugystės labai uo
liai siekė su Kohl bei Chirac. 
Organizavo su ja is trijų Euro
pos didžiųjų konferenciją 
Maskvoje, labai nustebinda
mas Clinton ir Blair, vaišino 
juos sostinės viešuose praban
giuose restoranuose, piršda-
mas visokį Rusijos bendradar
biavimą. Tik nieko iš to ne
išėjo. Dėl čečėnų žudynių kal
t inamas, o pagrindinės Rusi
jos kaltintojos kaip tik ir buvo 
Vokietija ir Prancūzija, Stam
bulo konferencijoje Jelcin joms 
j au nugarą atsuko. Kohl ir 
Chirac kviečiamas atskirai su 
jais pasitart i , sakėsi ne tur įs 
nė penkių minučių laiko. Beje, 
nors čečėnus ir bandi tais va
dindamas, savo dienoraštyje 
Jelcin pripažįsta juos kovo
jančiais dėl savo kraš to ne
priklausomybės, kurios j is ne
galįs duoti, bijodamas idėjos 
išsiplėtimo į visą Kaukazo 
kraštą. Pagal jį, t a į būtų Rusi
jos valstybės byrėjimo pra
džia. 

Griežtokai į Put in veiksmus 
atsiliepė ir JAV Gynybos sek
retorius Donald Rumsfeld bei 
jo pavaduotojas Paul Wolfo-
witz, kalbėdamiesi su Londo
no „Daily Telegraph" žurna
listais, ir, nebekreipdami į Pu
tin protestus dėmesio, su Če
čėnijos sukilėlių užsienių rei
kalų ministru Ilyas Akhma-
dov pradėjo kalbėtis aukšt i 
JAV Valstybės depar tamento 
pareigūnai. Baltuosiuose rū
muose paramos užsieniui ži

novai tikrina Rusijai branduo
liniams ginklams naikinti kas
met skiriamų 760 mln. dol. 
panaudojimą, abejodami, ar 
bent kiek tų pinigų tam tiks
lui eina. Jau dabar aišku, kad 
tikrintojai siūlys paramą žy
miai sumažinti. Bush pata
rėjai užsienio reikalams, 
prieštaraudami Rusijos prezi
dento norui, siūlys veržlesnę 
NATO plėtros programą. Dau
gumas Bush paskirtų tos poli
tikos kūrėjų, pvz., Paul Wolfo-
witz, Stephen Hadley, buvę 
NATO plėtros komiteto nariai, 
siūlo plėsti sąjungą iki Balti
jos valstybių. Deja, dar visgi 
neaišku, ar tik iki Baltijos 
valstybių sienų, ar ir jas į 
NATO rėmus įjungiant. Ta
čiau Jane Perlez teigia, kad 
JAV vyriausybės sudaryto 
NATO plėtros komiteto pirmi
ninkas respublikonas Bruce 
Jackson sako, jog „Baltijos 
valstybių atžvilgiu bus taiko
mas tas pats principais, kaip 
ir kitoms naujoms demokrati
joms, ir Rusija turės susigy
venti su mintim, kad jų visų 
įjungimas į NATO yra ir pa
geidaujamas, ir būtinas". 

Griežtesniu keliu JAV poli
tiką Bush suka ir Kinijos at
žvilgiu, nusprendęs parduoti 
vėliausia technologija aprū
pintus gynybos ginklus Taiva-
nui, nepaisant galimų santy
kių pablogėjimo su raudonuo
ju Beidžingu. 

Jeigu tie „NYT" skelbiami 
pokyčiai tikri — mums, ma
nyčiau, šviesiau. Durys į 
NATO lyg ir plačiau atsiveria, 
nors negalim žinoti, kas gali 
pasidaryti dar po dviejų mė
nesių. Jane Perlez straipsnyje 
nerandu svarbiausios Bush 
patarėjos JAV saugumo reika
lams Condoleezza Rice vaid
mens. Kaip užsienio politikos 
Rusijos atžvilgiu kūrėjai, mi
nimi kiti pareigūnai, puose
lėjantys jai priešingą, tačiau 
mums jau visiškai priimtiną, 
nuomonę. Ar ji , kaip amerikie
čiai sako, jau „ant užpakalinės 
viryklės". Mažai minimas ir 
iki šiol neaiškus buvęs Colin 
Powell, tačiau rodomas lyg ar
čiau prislinkęs prie tų nau-

Prezidentūros rūmai Vilniuje. Dalios Sataites nuotrauka. 

Vilnius, 2001 m. kovo 21 d 
Mieli tautiečiai 

Artimiausi metai bus itin svarbūs Lietuvai, besirengiančiai 
tapti Šiaurės Atlanto aljanso visaverte nare. Laukia nelengva 
užduotis įtikinti pasaulio bendruomenę, kad Lietuvos narystė 
NATO padidins euroatlantines erdvės saugumą ir stabilumą, 
sustiprins Lietuvos bendradarbiavimą su kaimynais. 

Be jūsų, mieli tautiečiai, paramos neišsiversime. Todėl ir 
Amerikos Lietuvių tarybos, JAV Lietuvių Bendruomenes, Lietu
vos Vyčių, Amerikos Lietuvių demokratų lygos ir Amerikos Lie
tuvių respublikonų federacijos pasirašytas pareiškimas pasi
rodė labai laiku. Jūs dar labiau sustiprinote viltis, kad sutelkta 
lietuvių ir Lietuvos bičiulių užjūryje veikla paspartins mūsų eu
roatlantines narystės lūkesčių išsipildymą. 

Tikiu, jog sulauksime ir kitų bendrų, su Lietuvos institucijo
mis ir įvairiomis Amerikcs bendruomenėmis koordinuotų Lietu
vos išeivijos iniciatyvų. Dirbkime kartu, kad "Lietuva amžiams 
įsitvirtintų laisvų ir demokratinių valstybių šeimoje. Telydi 
mus sėkmė. 

Nuoširdžiai 
Valdas Adamkus 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 31 d., šeštadienis 3 
Danutė Bindokienė 

jųjų. Čia kyla ir k i tas klausi
mas: ar dabartinis preziden
tas savo tėvo politiką j au meta 
patvorin ir suka Reagan link
me? Tai mums vėl viltingesnė 
prošvaistė. Per paskiausias 
dvi savaites pasirodė ir dau
giau tokių „pavasarinių" ženk
lų. Senatorius Jesse Helms 
užsimojo* sukliudyti LUKoil 
narystės siekį New York ak
cijų biržoje, ir Lietuva dėl to 
pradžiugo. Tik kažin, a r ne 
per anksti džiūgaujama? Žino
ma, užmojis gal ir geras, bet 
ar jis tikroviškas? Kokią įtaką 
JAV politikas gali turėti pri
vačiam šio krašto verslui? Ne
bent tik propagandinę. 

Šiek tiek pagerėjo ir Lietu
vos gyventojų požiūris. Pas
kiausios apklausos rodo, kad 
už NATO jau pasisako 51.2 
nuoš. gyventojų, kai prieš mė
nesį jų buvo tik apie 40 nuoš. 
Bet pats svarbiausias savaitės 
klausimas, ką prezidentas 
Adamkus parveš iš daug 
prieštaringų nuomonių kėlu
sios viešnagės Maskvoje? š ių 
valstybių vadovams kalbantis, 
juk NATO klausimas iškils, ir 
nė vienas iš griežtai priešin
goms nuomonėms atstovau
jančių prezidentų nenusileis. 
Šalia to, virš Adamkaus gal
vos kabės ir išankstinis Rusi
jos ambasadoriaus grasini
mas, kad Lietuvai stojant į 
NATO „savo interesams Rusi

j a abejinga neliks". Kas atsi
t iks, jeigu Pu t in šį grasinimą 
pakartos? Ar Vašingtonas pa
dės Lietuvos prezidentui 
mums naudingą atsakymą 
rasti? 

P A S A U L I O M O K S L E I V I U 
P I E Š I N I A I 

Minint Žemės dieną, Vil
niaus pedagoginio universite
to centriniuose rūmuose kovo 
20 d. a t ida ry ta tarptaut inė 
moksleivių dailės darbų paro
da „Gamtos pasaka . Gamtos 
formos, linijos, spalvos". 

Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos organizuojamas 
ta rp taut in is moksleivių me
ninės kūrybos projektas pra
dėtas 1993-1994 mokslo me
tais. Jo t ikslas — plėtoti 
moksleivių meninę kūrybos 
raišką, diegti naujus meninio 
ugdymo metodus i r formas, 
skatint i j aunimą domėtis ap
linkotyra, gamtosauga, suvok
ti gamtos estet ines vertybes. 

J a u surengti tarptaut inia i 
vaikų piešinių ir plakatų kon
kursai , kuriuose dalyvavo 
tūkstančiai jaunųjų dailinin
kų iš Lietuvos ir užsienio ša-
lių. 

Savo dailės darbus šių metų 
parodai a t s iuntė moksleiviai 
iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Baltarusijos, Rusijos, Rumuni
jos, Slovakijos, Ispanijos, Ja
ponijos, JAV, Gibraltaro. 

Lietuva —ne 
Don Kichotas 

Šia savaitę dienraščio at
karpoje pradėjom spausdinti 
rašyt. A. Kairio apybraižą 
apie Viduramžių riterių rite
rio Don Kichoto netikėtą at
siradimą šiuolaikiniame Vil
niuje. Kas gi buvo ,tas Don 
Kichotas, tikime, niekam aiš
kinti nereikia — jo žygdarbiai 
liko kaip sinonimas bergž
džioms kovoms su neįveikia
mais ar neįmanomais objek
tais . 

Lietuvos siekiai įsijungti į 
tarptaut ines organizacijas, 
ypač NATO, kai kam atrodo, 
kaip ..Don Kichoto kova su 
vėjo malūnais". Ir nereikia 
stebėtis skeptikų nuomone, ži
nan t kliūtis, kurias reikia nu
galėti, kad apskritai ši maža. 
neseniai nepriklausomybę at
kūrusi valstybe bent būtų pa
kviesta sėsti kartu su ..apva
laus stalo riteriais", kaip ly
giateisė jų narė. Kol jai nu
sišypsos tokia galimybė, reikia 
atl ikti nemažiau karžygiškų 
darbų, kaip bet kokiam pa
sakų herojui, norinčiam lai
mėti karalaitės ranką ir valdo
vo sostą... • 

Ką besakytume apie lietu
vius, negalime teigti, kad 
j i ems trūksta ryžto ir atkaklu
mo savo tikslų siekti. Jeigu 
lietuvių tauta yra įsitikinusi 
savo siekių kilnumu ir svarba, 
jokių kliūčių nepaiso. J u k taip 
buvo, kai 1864 m. rusų caro 
valdžia uždraudė spausdinti 
lietuviškus raštus lotyniško
mis raidėmis — 40 metų kny
gos ir laikraščiai buvo spaus
dinami užsienyje, gabenami į 
Lietuvą ir skleidžiami skersai 
išilgai krašto. Dabar nuolat 
girdime apie ginklų, narko
tikų, svaigalų, rūkalų a r kito
kią kontrabandą, bet kur ki
tu r pasaulyje girdėta, kad 
būtų slaptai į kraštą nešamas 
spausdintas žodis? Šiemet, 
švęsdami vysk. Motiejaus Va
lančiaus 200 gimimo metines, 
tur ime progą dar kartą prisi
minti spaudos draudimą, 
knygnešius ir lietuvių tautos 
ryžtingumą. 

Ir tai tik vienas labai 
šviesus istorijos epizodas. Ne
paisant sunkių, skaudžių die
nų, mėnesių ir metų. kuriuos 
turėjo išgyventi mūsų tauta , 
praėjusiame šimtmetyje tų 
šviesulių buvo ir daugiau, 
aukščiausią tautos susiklausy
mo bei tėvynės meilės viršū
nę pasiekus 1990 m. kovo 11-
ąją. Nors šiuo metu pasigirsta 
daug kritikos, atodūsių ir net 
pykčio, kad nepriklausomo gy
venimo kelias dar vis turi dau
giau spyglių, kaip rožių žied
lapių, tačiau, nereikia abejoti 
— tas bandomasis laikotarpis 

ilgainiui pasibaigs. Dabar 
pats svarbiausias rūpesti>: 
saugi, nepriklausoma, laisva 
ir demokratiška valstybes at
eitis. To siekia 'arba turėtų 
siekti; kiekvienas susipratęs 
lietuvis tėvynėje ir svetur. 

Esame įsitikinę, kad Lietu
vos saugumo garantas yra na
ryste NATO, o iš ekonominio 
taško — Europos Sąjunga. De! 
įsijungimo į pastarąja paša
limų kliūčių galbūt neatsi
rastų, išskyrus pačios vals
tybes pasiruošima ir prisitai
kymą nuostatoms, kuriu ES 
reikalauja iš savu nariu. Na
rystei NATO reikia daugiau: 
ne tik svarbiųjų šio aljanso 
narių palankumo, bet K dalies 
ir rytinio Lietuvos kaimyno 
pritarimo. Nors spėliojimų šia 
tema netrūksta , bet niekas 
negali nuspėti , kaip reaguotu 
Vašingtonas, Paryžius. Lundo-
na>. Berlynas ar kuri kita 
NATO šalių sostine, jfijni 
Maskva pateiktų griežia ulti
matumų Baltijos valstybių n;: 
rysies NATO klausimu. 

Lietuviai džiūgauja, J*'igu 
kuris įtakingesnis Amer ika 
ar Europos politikas, ypač an-
siiai.kes Vilniuje, paberia vil
tingu žodžių apie Lietuvo.-
pažangų ir galimybes narys
tei Tait), pavyzdžiui, buvo ir 
kovo 2D d. Šiaurės Atlanto ta
rybų.- posėdyje Briuselyje, kur 
NATO šalių ambasadoriai iš
klausė Lietuvos ministrų pra
nešimus apie pastangas atlik
ti risus pasiruošimus narystei 
NATO. Tiesa, jokių apčiuo
piamų rezultatų nepasiekta. 
ypatingų pažadų neišgauta.. 
bet ir kritikos per daug nesu
silaukta. Lietuviai išvvko na
mo tosti darbu, koi bus pasiek
tas tikslas, galbūt 200:2 m. 
lapkričio mėnesį, kai Prahoje 
vyks NATO viršūnių susitiki
mas ir bus priimta* sprendi
mas dėl tolimesnės aljanso 
plėtros. 

Šiandien trijų dienų vizitą 
Rusijoje ir susitikimą su jas 
prezidentu Vladimir Putin 
baigė Lietuvos prez. Valdas 
Adamkus. Tai buvo pirmasis 
oficialus. šių prezidentų susi
tikimas, praėjęs gan sėkmin
gai, kiek galima spręsti iš pa
teiktu pranešimų. Nėra abe
jones, kad Lietuvo.- preziden
tas moka bendrauti >u už
sienio šalių vadais, ar kai jie 
patys atvyksta i Vilnių, ar kai 
jis apsilanko svetur. Tad ir 
šiuo atveju vizitas praėjo 
sklandžiai, nors į patį opiau
sia klausimą vis tik atsakymo 
negirdėjome: ką darytų Putin. 
jeigu 2002 tn. Lietuva būtu 
tikrai pakviesta į NATO'' 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA Į VILNIŲ 

Balandž io p i r m o j i d i e n a 
ANATOLIJUS KAIRYS 
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— Jeigu saulė teka, tai ir leidžiasi, — garantavo 
liūdno vaizdo riteris, — šviesa, kaip ir žmogus, reika
linga poilsio. 

— Tai nėra lengviau mano viduriams, kilnusis pone, 

esu taip alkanas, kad suvalgyčiau pastipusį šunį. Šia
me krašte, užtikrinu, nėra riterio, kur is tamsą pa
verstų šviesa. 

— Mes privalome kuo greičiau pamatyt i šio kraš to 
valdovą ir jį išklausinėti, — tęsė kalbą Don Kichotas, 
— o tada pradėti mums patikėtą likiminį žygį. 

— Aš manau, kilnusis viešpatie, darbo turėsime 
daug, o naudos nedaug, gal visiškai nieko. 

—18 ko sprendi, drauge Sančo? 
— Iš asilo ausų, — atsakė Sančo. 
— Taip negalvokite, drauge Sančo, abejingumas 

nepadeda laimėti, o laimėjus — pasinaudoti. 
— Niekas nejuda, mano pone, kapų tyla. Matyti, ba

dauja, — samprotavo ginklanešys. — Juo ilgiau žmo
nės miega, tuo mažiau reikia duonos juos išmaitinti . 

— Mūsų atvykimo tikslas nepasikeitęs, — Don Ki
chotas iškėlė ietį. — Šioje karalijoje, kaip ir Ispanijoje, 

y ra daug vargšų, kenčiančių ir skriaudžiamų, ligoniu, 
bedalių našlaitėlių, kuriuos ginti ir apsaugoti mes 
esame pašaukti. 

— Šventa tiesa, — patvirtino Sančo Pansa, — 
šventieji gyvena danguje, o žemėje tie, kurių dangus 
nepriima. 

— Yra tokių, kurių nepriima nė pragaras, todėl mes 
privalome be jokio pasigailėjimo tokius suimti ir pa
siųsti į galeras, kur, sunkiai irkluodami, jie išmoks 
žmoniškumo taisyklių ir kilnaus elgesio, kietą širdį 
padarys minkšta. O jei galeros nepadėtų, siūlyčiau 
atiduoti Ispanijos inkvizicijai. 

— Tai kilnūs žodžiai, mano viešpatie, aš norėčiau 
pabučiuoti jūsų ranką. 

Don Kichotas ištiesė ranką ir Sančo Pansa ją pa
bučiavo. 

— Labiau už viską man rūpi mano damos, širdies ir 
visų žygių globėjos, gražiosios Dulcinėjos iš Toboso li
kimas. J i liko per toli, drauge Sančo. Kas jai praneš 
apie mano žygius bei laimėjimus, kuriuos jai aukoju ir 
jos maldomis laimiu? Kas? 

— Turite atrasti nors laikinai, mano pone, šiame 
kraš te tokio pat grožio princesę, kuri priimtų jūsų žyg
darbius ir jai skirtus garbės vainikus, — patarė Sančo 
Pansa. 

— Gražesnės už mano Dulcinėja princesės nėra vi
same pasaulyje, drauge Sančo. Mano kančia yra mano 
išganymas. 

— Sio krašto dama, gal pati karalienė, jums geriau 
padėtų, mano viešpatie, negu kažkur esanti gražioji 

Dulcinėja. Gal ji, kaip ir jūs , mano pone, yra užbur ta 
ir paversta į paprastą kaimo mergaitę, maitinančią 
antis ir ančiukus. 

— Tai piktžodžiavimas, drauge Sančo. — užrėkė jį 
kilnusis riteris. — Aš niekada nepralaimėjau ir nieka
da nepralaimėsiu. 

— Atleiskite man, kilnusis riteri, atleiskite. 
— Aš tikiu, kad ir š iame kraš te yra princesių, pa

našių į mano gražiąją Dulcinėja, drauge Sančo. Mano 
Dulcinėja yra visų grožių suma, visų gėrybių kalnas , 
visų nekaltybių nekaltybė, d rauge Sančo. Jos auksi
n a i plaukai, rožinis veidas, akys kaip žvaigždės, balta 
kaip sniegas, o kas yra paslėpta nuo žmonių akių, to 
grožio neįmanoma nusakyti . 

— Kiekvieno miesto damos tur i savo grožį, prisiekiu, 
mano pone, neabejoju, kad ir Vilniaus damos neatsilie
ka nuo Ispanijos gražuolių. Pažiūrėkite ten, mano 
viešpatie, prie vieno ir ant ro kampo stovi kilnios graci
jos, pasivėlavusios ar pasiankst inusios seniausios pa
saulyje profesijos dorybės — aš j a s matau pro Švie
sėjantį dangų. O kas gali būti labiausiai skriaudžia
mas, kilnusis pone, negu tos, kurios priverstos dirbti 
naktimis už mažiausią atlyginimą, o kartais už nieką, 
ką mes patyrėme, keliaudami Sevilijos miestais. 

Vienoje pusėje išlindo du vaikėzai, kitoje trys, da r 
keli už jų. Nakties padaužos, gyveną iš kitų prakaito. 

— J ū s manote, kišenvagiai? — paklausė Don Kicho
tas . 

— Visiška tiesa, mano pone, — patvirtino Sančo, — 
jų yra visame pasaulyje, bet, mano pone, mūsų kiše

nės tuščios. 
— Bet mes tur ime arklį ir asilą, už juos brangiai 

moka. 
— Kišenvagiai nežino, kad mūsų kišenės tuščios, 

pone riteri, pavojus tame, kad jie, kaip ir Toledo ki
šenvagiai, prieš patikrindami kišenes, peiliu ar skus
tuvu paglosto kaklą... 

Nakties padaužos artinosi. Vienas j au pasiuntė ne
cenzūruotą žodį, kitas akmenuką, kur is pataikė į asi
lą, šis krūptelėjo. Tokioje situacijoje filosofuoti iš tiesų 
pavojinga. Don Kichotas davė ženklą ir abu raiteliai 
pajudėjo pirmyn. Sančo klusniai sekė kilnųjį riterį, at
silikęs keletą šuolių. 

Valkatų ir padaužų daugėjo. Iš visų pusių sklido juo
kai, šūksniai, plūstažodžiai, bet arčiau prieiti jie ne
drįso. Don Kichotas prieblandoje atrodė viršžmogis, 
milžinas auKštai iškelta ietimi, ne žmogus, o greičiau 
dvasia ar baidyklė. Erzino jį iš tolo.Tačiau Don Kicho
tas nekreipė į juos dėmesio, jojo žingine^ kartais sus
todamas ir pažvelgdamas į savo ginklanešį, drebantį 
iš baimės. 

Pajojęs giliau. Don Kichotas sustabdė savo Rosinan-
tą ir atsisuko į Sančo, tardamas: 

— Sinjore Sančo, ar jūs matote ten... — jis ištiesė 
ietį į tą pusę, — galva? Juoda galva. J i stebi mus. pasi
ruošusi pulti. Kieno tai galva, kaip jūs manote? Karo 
vado, prisiekiu. Bailys! Savo kailį dengia krūmais. Aš 
jam tuoj išbarstysiu šonkaulius! 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Los Angeles Dramos sambūrio buvusį režisierių Petrą Maželį (dešinėje) jo 
pagerbimo šventėje sveikina dabartinis režisierius Algimantas Žemai
taitis. 

. . .MŪZOMS ŠOKO IR DAINAVO... 
... Stoviu prieš jus , mieli ma

no sambūriečiai ir visi bičiu
liai, nusikaltęs t ik savo kukliu 
darbu. Prieš šeš iasdešimt me
tų, Valstybiniame tea t re , 
„Linksmosios našlės" spektak
lio metu net ne ju tau , ka ip aš 
vaidinau, tik pa ju tau rankose 
gėlių sunkumą, naktį nemie
gojau — tai buvo mano pirmo
ji teatr inė šventė. 1989-ais 
metais su Dramos sambūr iu 
nuvykę į Vilnių su Birutės Pū-
kelevičiūtės ^Žmonės ir ber
žai", buvome sut ik t i Valstybi
nio teatro aktorių, kur ie ne
galėjo atsistebėti mūsų išlai
kyta ir atsivežta švelnia lietu
viška ta r sena . Sveikinimai , 
gėlės, „Lietuva brangi", aša
ros; po priėmimo Kaune ir Pa
nevėžyje, ku r mokytojas ir 
maestro Juozas Milt inis , toks 
didelis aktor ius ir toks žmo
giškas, pasveikino. Aš išėjau į 
gatvę, apsvaigęs po nepakelia
mos prisiminimų naštos. . . Šią 
mūsų kelionę, kurią aš vadinu 
antrąja t e a t r i n e s kel ionės 
švente, apvainikavo vaidinto
j a s Vincas Dovydaitis, mūsų 
Vincukas, da r kar tą užt ikrin
damas, kad esame tos pačios 
žemės išt ikima atžala . Nepa
stebėjau kelionės, ka ip pate
kome į Punsko lietuvių glėbį, 
Aloyzo Pečiulio įkalbėti ir 
nuvežti. Teatro klojime — sie
nojai, varpos, t ikros sunkios 
gintarinės varpos, sienojų, šie
no ir rugio kvapas . Aš neapsi
imu apsakyti to j ausmo . Pil
nas klojimas lietuvių, jaudi
nantis susi t ik imas ir ryšys 
tarp išblaškytu pasaulyje tau
tiečių. Šis kaimiško klojimo 
kvapas tapo mano išgyventa 
trečiąja t ea t r inės kelionės 
švente. Aš stoviu prieš jus , 
mieli sambūriečiai , šioje jūsų 
dovanotoje m a n šventėje ir 
galvoju, jei nebūčiau aktoriu
mi, neturėčiau scenos mylėto
jų, žiūrovų, ne tu rėč iau Sam
būrio sponsorių, neturėčiau 
Vinco ir Emos Dovydaičių, kas 
aš būčiau buvęs — atsakymo 
nežinau. Žinau, j ū s visi my
lėjote lietuvišką teatrą , jo pil
ką kasdienybę, apšvietėjus, 
gestus ir tylą, kur i atskleidžia 
grožį, žmogaus j a u s m u s . Ačiū, 
sambūriečiai, š iandien mano 
sieloje švente" — susi jaudinęs 
užbaigė šios dienos jubi l ia tas 
Petras Maželis. 

Ši sielos išpazintis-monolo-
gas praskambėjo gilioje tyloje 
Los Angeles Lietuvių Tautinių 
Manių salėje, į kurią susirinko 
scenos :::eno gerbėjai ir mylė
tojai Dramos sambūr io reži
sieriaus ir statytojo Petro Ma
želio 35-tų gyvenimo ir 60-ties 
sceninės veiklos metų sukak
čių Į.roga. Iškilų scenos vete-
rarn laiškais sveikino JAV 
Kultūros tarybos pi rmininkė 
Marija Reinienė, nuo Ameri
kos Lietuvių Tau t inės sąjun
gos — Rūta Šakienė . ALTos — 
Albin.i s Markevičius, LA Tau
tiniai namai — Jonas Petro

nis, Lietuvių karių veteranų 
LA skyrius — Antanas Ma
žeika, LA Pensininkų klubas 
— Danutė Kaškelienė, rašyto
j a Alė Ruta-Arbienė, poetė Da
n a Mitkienė, kompozitorė 
Giedra Gudauskienė, Cleve-
lando buvusių „Vaidilos" teat
ro aktorių vardu - administra
torius Zenonas Dučmanas. 
bičiuliai Birutė ir Aleksas Gri-
ciai. Gyvu žodžiu pasveikino 
poetas Bernardas Brazdžionis. 

Clevelando buvusio „Vaidi
los" teatro scenos talkininkų 
vardu linksmai sveikino Vin
cas Juodvalkis; sveikino vieš
nia iš Lietuvos, Šiaulių teatro 
aktorė Olita Dautar ta i tė ir 
Sambūrio aktoriai — Sigutė 
Mikutai tytė, Ramunė Vitkie
nė, Amandas Ragauskas ir 
Aleksas Mickus. Los Angeles 
Vyrų kvar te tas , t ik šį kartą 
trio — Antanas Polikaitis, 
Bronius Seliukas ir Rimtautas 
Dabšys, vadovaujami pianis
tės ir kompozitorės Raimon
dos Apeikytės, atliko dainų 
programą. Dramos sambūrio 
pirmininkė Ema Dovydaitienė 
ir aktor ius Amandas Ragaus
kas , vienas kitą pertraukda
mi, t rumpais vaizdais nusakė 
menininko ir kūrėjo Petro Ma
želio pagrindinius gyvenimo 
momentus . Gimęs prie gražio
jo Utenos kraš to Džiaugiškio 
ežero, Jurgio ir Marijonos Ša-
pokaitės-Maželių šeimoje. Iš 
trijų brolių jis buvo jauniau
sias. Labai anksti , dar vaikys
tėje, Petr iukas vis taikėsi prie 
molio ir medžio, išskaptuoda
mas ir išlipindamas gražiau
sias figūrėles. Baigęs Utenos 
gimnaziją, stoja mokytis Dot
nuvos Žemės ūkio akademi-
jon, kurios nepabaigė, nes bu
vo pašauktas kariuomenės 
tarnybon. Čia, kariuomenėje, 
Petro talentai sustiprėja: jis 

vadovauja kanų chorui, reda
guoja radijo programas, reži
suoja vaidinimus, kuria sce
nografiją, tapo, drožinėja, ku
ria. 1938 metais Vasario 16-
tos šventės proga karys-pus-
karininkis Petras Maželis ap
dovanojamas DLK Gedimino 
ordinu-valstybiniu žymeniu. 
Pasilikęs dirbti civilinį darbą 
Kaune — bravaro direktoriu
mi, jis tobulinasi konservatori
joje pas Lietuvos teatro 
žvaigždes: primadoną J. Jo-
vaišaitę-Olekienę, režisierių 
A. Oleka-Žilinską, operos pri
mą A. Katkų ir ki tus . 1941 
metais pri imamas į Operetės 
teatrą, kur labai sėkmingai 
debiutuoja Lehar operetėje 
„Linksmosios našlės". Karo 
audra Maželį užtiko Kretingo
je, iš kurios jis 1945 metais 
išvežamas karo darbams. Sun
ki karo meto duona nesustab
dė jo veržimosi meno laiptais. 
Vokietijos stovyklose jis moky
tojauja, sukuria baleto studi
ją, sukviečia Lietuvių teatralų 
suvažiavimą. Atvykęs 1949-
tais metais į Clevelandą, tuoj 
pat pastato V. Kudirkos „Tilto 
prisiminimus". Čia, Clevelan-
de, prasideda jo antras is veik
los tarpsnis. Sukur ia „Vaidi
los" teatrą, kurio scenoje gims
ta tokie veikalai: Vydūno „Ne 
sau žmonės", Maironio „Kęs
tučio mirtis", A. Landsbergio 
„Penki stulpai tu rgaus aikš
tėje", A. Jurgučio operą „Či
činskas", A. Gaidelio „Likimo 
galia", P. Orentai tės „Žirgone 
ir Gailė" ir daug kitų. 1984-
tais atvykęs į Los Angeles įsi
jungia į Dramos sambūrio 
veiklą. Pastato dramas: A. 
Landsbergio „Onos veidas", A. 
Kairio „Krikšto vanduo", My
kolaičio-Putino „Valdovą", B. 
Pūkelevičiūtės „Žmonės ir ber
žai", K Sajos komediją „Bara
kudas", A. Uldukio „Klajojanti 
pėda", J . Žemaitės „Trys myli
mos". J i s ne t ik režisuoja, bet 
ir pats piešia dekoracijas, api

pavidalina daugybę rengimų. 
Neapsiriboja vien Dramos 
sambūriu, daug dirba su Los 
Angeles Vyrų kvartetu, sukur
damas j a m nauja scenografiją. 
Aktyviai remia politines orga
nizacijas, ypač Lietuvių Tauti
nę sąjungą, kurios nariu buvo 
nuo Nepriklausomybės metų. 
Nei vienas renginys nepraėjo 
be režisieriaus Petro Maželio 
meninės rankes prisilietimo. 
Paskutiniais metais sutvarkė 
visą savo sceninio gyvenimo 
medžiagą ir perdavė Lietuvos 
Teatrų muziejui. Baigiama
jame padėkos žodyje Sambū
rio pirmininkė Ema Dovydai
tienė, visą laiką kalbėjusi la
bai rimtai, pajuokavo: „Esame 
dėkingi Maestre už pasišven
timą, entuziazmą ir ištikimy
bę, kad neišvažiavo į Floridą 
ir neatsigulė ant smėlio. Jau 
šešiolika metų su Dramos 
sambūriu^ dabar pusiau iš
leistas į pensiją, bet labai pra
šomas turi pasižadėti sureži
suoti dar keletą spektaklių". 
Ne tik Dramos sambūris, bet 
ir visi kalbėję bei rašę išsakė 
savo dėkingumą už daugia
pusį Maestro talentą, kuriuo 
jis noriai dalijosi su visais. Bet 
nei vienas negali susilyginti 
su labai gražiu išsireiškimu, 
parašytu mūsų visuomenes 
veteranės, šimtą antrus metus 
einančios poetes, to paties 
Sambūrio buvusios aktores ir 
mecenatės Danos Mitkienės 
eilėraštyje „Sausio žvaigždės". 

„Jaunos mūzos kai pristojo-
neatstojo, 

Gundė, veikti įtaigojo, 
Ir jis kūrė: 
Skirstė roles, režisavo, 
Jis joms šoko ir dainavo. 
Jo veikimą, 
Jei kompiuteris nušviestų, 
Ilgas filmas nusitiestų". 

Mes visi linkime Jums dar 
ilgos draugystės su mūzomis, 
gerbiamas Jubiliate! 

Regina Gasparonis 

Ugne Vucianytė ir Kaja Kiįauskaitė Lietuvos Nepriklausomybes šven
tėje. Clevelande. gražiai deklamavo eilėraštį „Šalelė mylima" 

Nuotr Lino Johansono 
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Lietuvos Dukterų madų parodoje, 
Juno Beach, modeliuoja Jūrate Bui-
nevičienė. Nuotr. Algio Augūno 
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Jaukus šeimyniškumas ir lietuviškumas. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

Dr. Edis Razma su dukrytėmis 
Indrės Tijūnėl ienės nuotr 

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE" 
IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkini 

1. Kiaulienos kumpis 
2. Kiaulienos šoninė 
3. Kiaulienos išpjova 
4. Lašiniai „Naminiai" 
5. Dešros: Salto rūkymo 

$110 
12A-12 kg. 

3 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg. 
3 kg. 

6. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg. 

12 kg. 
26.4 lbs. 

$97.00 
10A-10 kg. 

2 kg. 
2 kg. 
Ikg. 
Ikg . ' 
2 kg. 
2 kg. 

10 kg. 
22 lbs. 

$80.00 
8A-8 kg. 

Ikg. 
2 kg. 
-
Ikg. 
2 kg. 
2 kg. 

8 kg. 
17,6 lbs 

Lietuvos Dukterų dr-jos Juno 
Beach suruoštoje madų parodoje 
modeliuoja Irena Žilinskienė. 

Nuotr. Algio Augūno 

„VĖTRŲ AINIAI" - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo 
įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas, 
produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos , 
patikrintos Veterinaruos tarnybos skyriaus. 
Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo 
užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGINEERING, INC. 
Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu. 
DS ENGINEERING, INC. 
Tel. 630-287-2034 
12421 ARCHER AVE., Lemont, IL 60439 
Fax 630-257-5852 

11 ' = 

NENUSIMINKITE, 
kad kiti bankai moka 
žemus nuošimčius... 

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

Ūitilttintį r<> utmiJ Btutkina Jtafnffcmifcįį'i*" 

OttHBBJBBa 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, DL 60638 
(between Auttin and McVkker) 
(773) 767-5188 

OMANDTAML 
15014 S. LaGrange Rd. 
Oriand Park, a 60462 
(put DomtaAck'f and W«lgrt*n'») 
(700)236*2727 

HMC 

Annual P«fC*ntag* YMd (APY)» 
Mtntmum daposlt of $100 it r«quW»d to 

of pnutry 29,2001 aid lt aubtect to chsnga wflhou* nc#c» 
ttoAFY. 

http://ceai.ro


VYDŪNAS IR SVEIKATA 
PKOF. ALGIMANTAS KIRKUTIS 

KU S v e i k a t o s moks lų fakulteto dekanas 

Kiekvienas norime būti 
sveikesni, jaunatviškesni , gra
žesni. Tačiau, kaip realizuoti 
š| norą. žino nedaugelis, o va
lios ir iš tvermes pakanka tik 
vienetams Tam reikia savęs 
suvokimo laike ir visuome
nėje, aukš to kultūros lygio ir 
specialių žinių. Galima išvar
dinti deš imtis pavardžių žmo
nių, kur ie atliko labai reikš
mingus darbus , tapdami svei-
kesniais ir mokydami tai da
ryti k i tus . Tačiau nei vienas jų 
savo minčių gyliu ir pločiu 
neprilygsta didžiajam Mažo
sios Lietuvos sūnui Vydūnui. 

Vilhelmas Storosta-Vydūnas 
gimė Šilutės rajone. Jonai
čiuose prieš 133 metus. Nuo 
pat vaikystės jis buvo labai 
silpnos sveikatos. Tėvai net 
mane. kad berniukas neišgy
vens. Būdamas vaikas, vystėsi 
blogai, buvo žemo ūkio. labai 
dažnai sirgdavo. Šeimoje buvo 
devyni vaikai. Visi jie nepa
sižymėjo sveikata. Tėvas sirgo 
tuberkulioze. Vilhelmas šia 
Siga ta ip pat užsikrėtė. XIX 
amžiaus pabaigoje tuberku
liozės diagnozė reiškė lėtą. 
kankinančią mirt;. Visos tėvų 
ir vietinių bei užsienio gydy
tojų pastangos neteikė jokių 
vilčių, todėl visi lauke, kada 
įvyks blogiausia. 

To meto žmonės, pažinoję 
Vydūną, pažymi, kad tai buvo 
jaunuolis su ypatingai žėrin
čiomis, „bedugnėmis" akimis, 
liudijančiomis didelį ryžtą ir 

•stiprią valią. Vilhelmo tėvai 
buvo išsilavinę žmonės. Tėvas 
— mokyklos direktorius. Moti
na — kilni ir šviesi asmenybe. 
Vilhelmas nuo mažens buvo 
ska t inamas siekti žinių ir 
išsilavinimo. Dar ankstvvoje 

J aunys t ė j e j am j rankas pa
kliuvo senovės indų filosofinių 
knygų Upanišadų, komentuo
jančių šventas Vedų knygas. 
Ypač studijavo, net išvertė į 
lietuvių kalbą, filosofinę poe
ma ..Bhagavadgita". įeinančią j 
,didijl epą ..Mahabnaratą". Su 
šia krypt imi labai artimai sie
jasi k i ta indu filosofijos kryp
tis, kur ią studijavo Vydūnas 

.— joga-
Joga pagrindinį dėmesį kon

centruoja j praktinius vidinių 
žmogaus galių įvaldymo meto
dus. Šiose knygose išdėstytos 

.min tys apie sveiką gyvenseną 
labai daug padėjo sugrąžinti 
vilties kibirkštėle ir tapo iš
tisos jo sukurtos sveikatos fi-

"iosofijos pagrindu.. Gyvenimas 
pagal ją ir nuolatinis jos tobu
linimas žiniomis, įgytomis lan
kant i s to meto Vokietijos žy-

' miausiuose universitetuose 
bei studijuojant sveikatintoju, 
filosofų ir psichologų, tokiu 
kaip Z. Froidas, K. G. Jungas 
ir kt. kūrybą, sustiprino jo or
ganizmo imunines apsigynimo 
reakcijas, padėjo nugalėti li
gos sukėlėją, išgelbėjo Vydūno 
gyvybę, o vėliau leido ir visai 

' pamiršt i ligas. 
Ta rp Kintų gyventojų dar ir 

dabar išlikusios legendos apie 
tenykštės mokyklos mokytojo 
V. Storostos keistenybes, ypa
tingą dėmesį maistui ir jo pa
ruošimui, darbo ir poilsio re
žimui, fiziniams bei specia
liems kvėpavimo prat imams, 
meditacijoms, paslaptingajam 
grojimui arfa ir kt. Vydūnas 
nuo j aunys tės buvo visiškas 
vegetaras . J i s yra išgyvenęs ir 

' ap rašęs net septynias vegeta
rizmo pakopas ir tvirtino, kad 
tie, kur ie maitinasi negyvu 

•(mirusiu) maistu, netenka 
.daug organizmui būtinos ener
gijos, praranda žvalumą ir 

•turi žymiai didesne tikimybę 
susirgti . 

• J i s moksliškai įrodė tiesiogį 
'ryšį t a r p žmogaus doroves ir 
jo sveikatos. Tai padarė, at
skle isdamas egzistuojančius 

ryšius tarp blogų minčių, su
keliančių iškreiptus jausmus 
bei emocijas, kurios tampa su
trikdytos organų inervacijos 
priežastimi, nulemiančia jų 
funkcijos pakitimus, ligos bei 
jos simptomu išsivystymą. Šie 
moksliniai darbai, parašyti 
dar praeito šimtmečio pra
džioje, leidžia mums Vydūną 
pagrįstai laikyti vienu iš da
bar sparčiausiai besivystančių 
šiuolaikines — psichosoma
tinės medicinos pradininkų 
pasaulyje. 

Knygoje „Sveikata, jaunu
mas, grožė", kurią Vydūnas 
parašė, norėdamas parodyti 
tautai , kaip reikia išvengti ją 
užplūdusių negerovių: nedoros 
ir ligų. jis teigia, kad šios ka
tegorijos neatsiejamai tarpu
savyje susietos, t.y. nedori 
poelgiai blogina visuomenes 
narių socialine padėtį ir gimdo 
ligas. Knygoje jo suformuluo
tas sveikatos apibrėžimas, 
kaip žmogaus socialines, fi
zines, psichines ir dorovinės 
gerovės visumos, visiškai ati
t inka dabartinę Pasaulinės 
sveikatos apsaugos organizaci
jos programoje „Sveikata vi
siems iki 2000 metų" api
brėžtą sveikatos sampratą. 
Šios piramidės, kurios apa
čioje yra socialinė, o viršuje — 
— dorovinė žmogaus, kaip vi
suomenės nario, gerovė, su
pratimas leidžia sveikatą ir 
jos priežiūrą vertinti žymiai 
plačiau negu įprasta žiūrėti į 
ją, tik kaip į tam tikrą medici
ninių paslaugų visumą. Vydū
nas rašė: „Pirmoji gydytojo pa
reiga turėtų būt i žmogaus 
sveikatą stiprinti ir saugoti; 
tada ligų gydymas būtų tiktai 
išimtis". Toks požiūris aki
vaizdžiai parodo, kad sveikos 
priežiūros ir jos stiprinimo ne
galima tapatinti su ligų gydy
mu. Tai neteisinga ir yra pri
skirtina skirtingoms veiklos 
sritims. Mano galva, Vydūną 
reikėtų pagrįstai laikyti šiuo
laikines visuomenės sveikatos 
sampratos pagrindėju ir pro
paguotoju. 

Vydūno sukurta sveikatos fi
losofija bei sveikos gyvensenos 
ideologija, tai t ik vienas iš 
kelių, leidžiančių pažinti didį 
lietuvių tautos sveikatintoją. 
filosofą, pedagogą, rašytoją, 
dramaturgą, muziką ir socia
linį veikėją. Manau, kad dėl 
visos eilės susiklosčiusių ap
linkybių šio žmogaus indėlis 
Lietuvos kultūrai, tautinei sa
vimonei ir moralinių pagrindų 
ugdymui nėra dar deramai 
įvertintas. Negaliu susilaikyti 
nuo palyginimo, kurį išgirdau 
iš akademiko Jurgio Bredikio: 
„Pagal filosofinės minties gyli 
ir plotį bei indėlį į tautos 
kultūros lobyną Vydūną rei
kėtų gretinti t ik su M. K. 
Čiurlioniu". 

Jau treti metai Klaipėdos 
universitete veikia Sveikatos 
mokslų fakultetas. Šis pava
saris jau antrasis, kada mūsų 
fakulteto studentai bei dėsty
tojai kartu su humanitarinių 
pedagoginių, socialinių moks
lų ir menų fakultetais, univer
sitete paminėjo Vydūno gimta
dienį. Ta proga kovo 19 dieną 
KU Menų fakulteto iškilmių 
salėje surengėme mokslinę 
praktine konferenciją „Vydūno 
skaitymai", kurioje visa eilė 
Lietuvos žymiausių moksli
ninkų nagrinėjo Vydūno svei
kos gyvensenos filosofijos bei 
jo kūrybos aspektus. Visus su
domino jogos studijos „Viteka" 
bei Tarptautinės Krišnos są
monės Klaipėdos skyriaus na
riu bei Lietuvos Sveikuolių 
sąjungos atstovų pasisakymai 
Konferencijos dalyviai turėjo 
galini vbę da lyvaut i sveiko 
maisto degustacijoje. Malonu 
pasti 'bvti kad š i a i s me ta i s su 

Vydūnas. 

silaukeme paramos ir dėmesio 
bei aktyvaus dalyvavimo ren
giniuose iš Vydūno fondo 
(JAVi ir eilės verslo organiza
cijų: UAB.PC „Žemaitija", 
UAB „Saulės dovanos", Egidi
jaus Urbono įmones „Geno
mas", ledo rūmų „Laplandija" 
ir „fitness" klubo „Forma". 
Konferenciją asmeniškai parė
mė A. Gustaitis. 

Po mokslinės konferencijos 

Sveikatos mokslų fakultete 
vyko KU studentų mokslinių 
darbų seminaras. Buvo orga
nizuota išvyka į Kintų Vydūno 
memorialinį muziejų, aplan
kytas Vydūno kapas ant Ram-
byno kalno. Čia vyko ugnies 
pagerbimo apeigos ir Vydūno 
kūrinių giedojimai Sveikatą 
gerinome, atlikdami Vydūno 
kvėpavimo pratimus. 

„KAD IR BIEDNA BUVAU, ALE 
NENUSTUMTA" 

Marija Žilkmiene. ilgamete Kauno 
rajono Ežerėlio miestelio kultūros 
tradicijų puoselėtoja, dzūkiškų dai
nų, monologų, tautosakos skleidėja. 

Marija Žiliomene jau per
žengė aštuntą dešimtį. Paben
dravus su šia moterim, paver
gia jos šviesus protas, puiki 
atmintis, jaunatviškas smal
sumas, o labiausiai — dzū
kiškas nuoširdumas. 

Ji visada tave išlydi, apdo
vanojusi viltimi ir gera nuotai
ka. • dar dažniau — dzūkiš
komis dainomis. Prieš keletą 
metų sutikau ją Ežerėlyje. 
Kauno rajono durpininkų 
miestelyje. Marijos namas 
paskutinis, ant pačios gatvės 
„kupriukės". Nuo jos pavasarį 
pirmiausia nutirpsta sniegas, 
žemelė pasiprašo neramių 
šeimininkės rankų. Išpurena
ma, apsodinama kiekviena že
mės pėda. Ežerėlio smiltį ar 
durpę kedendami, jos delnai 
atsimena gimtųjų Stakliškių 
kaimo melsvąjį sunkųjį šlyną. 

pievas ir žemelę. Kiekvienas 
kampelis ten tarsi gyvas tu
rėjo savo vardą. Ilgoja, Pūsta-
prudis, Paglinda, Kiauliakam-
pis. Intaką, Žiupa, Paverknys. 
jų kvapuose ir spalvose braidė 
Marytės vaikystė. 

Jos sodybą M M durpyno 
vėjų, skystas šakų sermėgėles 
užsimetė, saugo dvi tylios se
serys pušeles. Jų Šaknys atei
na per daržą ir, šilumos ieš
kodamos, skverbiasi po pama
tais į trobelę. Kitiis seniai į 
malkas jas būtų sukapojęs. 
Tik ne šios pirkelės šeimi
ninkė. Tinka jai ši ta kaimy
nyste. Pamačiusi, kad žmones, 
statydami namą. pušies ka
mieną lynu aprišo, sužalojo 
žievę, su gilia užuojauta gydė 
sakuotas medžio žaizdas. 

Kada susigiminiavo su me
džiais, žolėmis, ji pati tikrai 
nežino. Gal brisdama rasotu 
piemenės taku. kuriuo kasryt 
pro Pušelės kaina praeidavo. 
Buvo ant tos kalvos ypatinga, 
virš visų Stakliškių iškilusi 
pušelė. Nei gyvulys, nei žmo
gus jos nelietė, gerbė už jos 
ūgį ir grožį. Seni žmonės pasa
kojo, kad tik Napoleonas į ją 
su žiūronais įlipęs. Kauna 
pamatęs. O gal tada, kai Stak
liškių. Užuguosčio žmonės 
basi per Šv. Ju r gį išeidavo 
rugių lankyti. Ėjo po vieną ir 
būriais. Tądien grįžęs iš baž
nyčios, kaimo jaunimas eidavo 
didžiųjų velykiniu sūpuoklių 
ardyti. Kylanti žaluma visus 
prisaikdindavo susirūpinti bū
simųjų ūkinių metų sėkme. 
Tai sutarčių diena. Šeiminin
kės nešė aukas : Stakliškių 
bažnyčią, meldės; kad gyvu
liai auginti sektų.-i. Šeiminin
kai tarėsi su kampininkais, 
ūkininkai išsivesdavo pieme
nukus. Bežemių Kaime buvo 
daug. 

Dažnoje šeimoje po vienu 
stogu trys kartos: čia lopšys, 
cia seneliai, o asla tik viena. 
Dzūkišką pirkele sudarė ka
mara, užkamaris ir didele 
„stancija" su plūktine asla. 
Gale ūlyčios - trys stancijeles, 
ten šoka ulioja jaunos mar
telės". — užtraukia Marytė. 
Veidas jos nušvinta, nurausta. 
Dainuotų ir dainuotų, bet. 
trumpai skardžiai nusijuoku
si, tęsia atsiminimus. Tik trys 
„stancijeles" visame kaime. Vi
sada jose būdavo jnamių. Vie
name kampe šeima su 8 vai
kais, antrame — su dešim
čia. Cia gimdydavo, vargais, 
džiaugsmais, duonos kąsniu 
dalindavosi. Ir nesipykdavo. 
Vieni kitus atjaučiantys buvo. 
Atsitikdavo ir kitaip. Jei šei
mininke patyrė, kad kampi
ninkai nesąžiningi, tai per 
Gavėnią pasako: iki Jurginių 
pakentėsiu, o vėliau — ieško
kitės. 

Maryte Žilioniene užaugo 8 
vaikų mažažemio valstiečio 
šeimoje. Pirmųjų Stakliškių 
kaime buvo 16 Žilionių. Visi 
negiminės. Sakydavo: „Žilio
nių darželis susirinko". Kaime 
kiekvienas žmogus turėjo pra
vardę: Grabuzda, Dratas, Rai
šius. Maušius. Vapsiukas. 
Gustinis, Žiupinis... Didžiau
sias šio kaimo žmonių turtas 
— širdingumas. Kai Marytes 
vyras atsidūrė kalėjime, nera
gintas kaimo jaunimas su nu
kirstų rugių vežimais par-
dardejo. Girdėjosi — atodū
siai. „Ji viena, jai sunku". Var
ge gyveno, bet vieni kitus 
jaute, kaip vienos rankos 
pirštus. 

Marytės tėvus ir visą šeimą 
Karaliukais šaukė, proseneliai 
irgi buvo Karaliukai. Kai Ma
rytei buvo 17 metų. ji pirmą
kart iš senovines pirkios 
įžengė į tėvelio suręstą namą 
su grindimis, kambariais. Lig 
tol ją supo įprastinė aplinka 
su sunkiais suolais an t „kul
bių", kurias vos trys vyrai pa
judint galėjo. Šie gausiai 
šeimynai atst<xiavo ir lovas. 
Kampe prie durų — „kačergy-
nas". Visoje pirkioje kaip ka
reiviai: šluota skujinė, šluota 
beržinė ir ..kačerga". Daugsyk 
per dieną šluojama asla. pa
barstomą smėliuku. 

Tėvai kaime buvo laikomi 
šviesesniais. Prenumeravo laik
raštį, kalendorių, turėjo laik
rodi. J ie buvo religingi ir per
davė tą dvasią vaikams. Nie
kas į burną penktadieniais 
mėsos neėmė, išpažinties, nors 
griūk, nevalgo eidavo. Kaimo 
gryčiose pavasariais vykdavo 
gegužinės pamaldos. Po pa
maldų — jaunimo šokiai. Tė
vai griežtai draudė dukroms 
ten pasilikti. Pašnibždom kal
bėdavo, kad net trys Stakliš
kių merginos vaikelį sterblėj 
iš vakaruškų parsinešusios. 

Kalėdodamas kunigas su 
vargonininku išgirdo dailų 
Marytės balsą ir pakvietė gie
doti bažnyčios chore. Sulauku
sią 13 metų, paskyrė jaunes
niųjų pavasarininkų vadove. 

Nuo 16 metų — šaulė. Kaip 
didžiausią relikviją ji lig šiol 
saugo šaulės liudijimą, darbo 
knygelę ir ženkliuką. 1940 
metais, užėjus rusams, ji nešė 
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„Trimito" žurnalų pluoštus uz 
Guosties upelio ir verkdama 
degino. Kai 1953 metais stri
bai, 10 parų apstoję sodybą, 
narše, pasislėpusių partizanų 
ieškojo, Maryte slapčia po 
runkelių krūva tvarte paslėpė 
savo jaunystes brangiausius 
dokumentus. Ant suaižėjusiu 
saules dokumento šviečia prie
saikos žodžiai: „Be reikalo ne-
pasizadek, pasižadėjai — žodį 
ištesėk". O žygių, o darbų gau
sa. 1938 m. surengti vaidini
mai „Bajoras gaidys" ir „Pa
laidota jaunystė". Nepa
mirštama kelionė į tautinių 
šokių kursus Alytuje. Įspū
dingi Vasario 16-osios minė
jimai su žygio dainomis Stak
liškių miestelio aikštėje. Tau
tos dienos šventės. 

Marija Žilioniene 1!1.'7 m . Stak
liškių miestelio jaunimo organiza
torė. 

Dainomis ataustos Marytes 
jaunystes dienos. Jos kaip pa
guodos nešėjos ir šiandien, kai 
apsupta vienatvės dainuoja. Ki
tos jos bendraamžes poteriau
ja, o Marytė dainuoja. Apie 
100 dainų dar nesunkiai atsi
mintų. Atsimena, linus ravi, 
stoja arčiau, kad viena kitą 
girdėtų, linamynio dulkėse — 
rėkia, šaukia. Plunksnas iki 
12-os nakties plėšo, o iki 4-os 
ryto — be pertraukų dainuoja. 
Žiemos dienomis prie ratelio 
storiausias „špūles" suverp
davo, o kiek ilgiausių dainų į 
jas įpindavo. Nenutrūkstan
čios gijos po 16 punktų. Kad ir 
ši priešvestuvine: ..Šitas išaiš
kinimas, dėl to persergėji
mas". Sėdėdamos už staklių. 
vėl savo skausmą ir džiaugs
mą dainomis atausdavo. Gal 

nuo s takl ių ir Stakl iškių pava
dinimas? Tikra i ne, tv i r t ina 
žilagalve, nes , kiek ji a ts ime
na, s takles visad stovais va
dindavo. Tėvai ja i kitą pasako
jimą porinę, neva atkel iavęs 
svet imšal is , labai žiaurus po
nas Muravjovas — korikas, 
atėjęs į karčemą ir paprašęs 
..sto" ..kieliški" t.y. „šimtą kie-
likų". Kielikais taure les vadin
davo. Nuo to ir pasiliko Stak
liškes. 

Ežerėlyje, k u r Maryte per 20 
metų gyveno, visi ją gerbė 
kaip dzūkiškų papročių ir dai
nų žinovę. Sužinojusi , kad gy-
veiįvietėje rengiama Užgavė
nių švente , niekieno neragina
ma, p a d a r e More. o pati apsi
taisė žydeliu karabeininku. 
Niekas nepaž ino . 

Kaip sušv i to visų akys, kada 
I atvelykio vakaronę ats inešė 
dzūkišką „kašiką". su kuriuo 
la laudami jos seneliai per 
kaimą eidavo. Tam „kašikui" 
daugiau ka ip 100 metų. o į jį 
sut i lpdavo 300 kiaušinių. 
Slapta t i k ė d a m a , kad jauni 
mas nuo keiksmažodžių prie 
dainų sugr į š , j i per visą savo 
gyvenimą saugojo senas vy
želes, kur iomis avėjo save pir
majame spektaklyje . „Išsiimu, 
paglostau, viena karma, kita, 
pastirę' au sy t e s , apivarai , to
kios jos brangios , gal kam pri
reiks". 

Nesuvokiamos senajai dzū
kei š i and ien inės tradicijos. 
Ypač laidotuvių. Pr is imena. 
kad jos k a i m e nebuvo jokios 

| mados pr ie ka rs to gėles a r vai
nikus dėti . Būdavo tik žvakes. 
Žinoma, ir apraudoj imas bal
su. Kai a t lydėdavo j kapus, tai 
kiekvienas suklupdavo prie 
savo ar t imųjų kapo. ir tokia 
kelione, toks t r i ukšmas kilda
vo, kad kapines pavirsdavo 
raudų kalnel iu . Kunigo jau čia 
nesigirdėdavo. Todėl apie 
1932-uosius uždraudė raudoti 
balsu. Bet argi lengva išrauti 
tai. kas prieš kelis š imtmečius 
prosenelių pasodinta. . . 

L i n a S i n k e v i č i e n ė 

* L i e t u v o j e y r a ap ie 1,000 
s ą v a r t y n ų . Šiuo metu veikia 
tik 300. 10,000 Lietuvos gy
ventojų t e n k a 1 sąvar tynas . 
Europos Sąjungos valstybėse 
1 s ąva r tynas t enka ne mažiau 
kaip 100.000 gyventojų. Iki 
2011 metų Lietuvoje tu rė tų 
likti 12 modernių sąvartynų, 
nebenaudojami turė tų būti už
daryti bei saugomi ir prižiū
rimi da r 30 metų. raMBiui 

+ įf? + C7" -f 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 
PIGIAUSIOS KAINOS Į 

VILNIŲ 
2001 m. balandžio 1 — 30 d. 

CHICAGO 
NEW YORK 

$458 
$408 

Prie bilietų kainos reikia pridėti mokesčius. 

Taip pat turime pačias geriausias kainas skrydžiams 
; Vilnių iš kitų JAV miestų. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Jeigu šiais metais patys negalite aplankyti giminių 

Lietuvoje, atsikvieskite juos į Ameriką. Sutvarkysime jų 
kelionę patogiausiais maršrutais ir pigiausiomis kainomis. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Del bilietų užsakymo 
ir kitos informacijos, prašome kreiptis į 

mūsų raštinę. Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Serv ice 
9439 S.Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000. Tel. 800-422-3190 
Fax 708-422-3163 

E-MAIL: ATSVL@worldnet.att.net 
Web: www.americantravelservice.com 

mailto:ATSVL@worldnet.att.net
http://www.americantravelservice.com
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MACHINISTS 
Experienced job shop machinists. 

Full time. Benefits. 
Overtime. Southside. Mušt speak 

English. 773-778-0230. 

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. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-

panijonems ir namų ruošos 

darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą ir 

išvykti. Kreiptis: 

ALL CARE 
Emplovment Agencv 
Tel. 773-736-7900 

Jei esate vieniša, pavargote nuo 
kasdienines buities, o į senelių 

namus nesinori, kviečiu gyventi 
į savo namus šeimoje. 

Tel. 773-581-8982, lx>reta. 

, IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

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

Ed Moore. 

Ieškoma atsakinga moteris 
namų ir aplinkos priežiūrai 

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

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Reikalinga angliškai kalbanti 
namų ekonomė pilnai darbo 

dienai. Privalo turėti geras 
rekomendacijas. Puiki vietovė 

Tel. 312-255-1197 arba 
312-255-1919. 

Samdome (už paslaugą mokėti 
nereikia) (vairiems darbams 
I)owners Grove, IL — puiki 

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

7.50. Reikalingi: mašinų 
operatoriai, suvirintojai, virėjai 

profesionalai, kandidatai 
Įvairiems įstaigos darbams. _ 
Būtini legalūs dokumentai. I 
Skambinti: 630-920-0238; s 

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

Kalbame angliškai, lenkiškai. 
rusiškai, ispaniškai. 

Kreipkitės Į Haliną arba Marek. 

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. 

Parduoda 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

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

Rosemont, IL 60018. 

Window VVashers and (iutter 
Cleaners Needed! 

100 teams needed to start NOW! 
Vv'ork Mon.-Sat. 7 am to 4 pm 
Teams of 2 to 3 people men or 

vvomen. Mušt have ovvn car. speak 
some English. No expenence 

needed, Vv'ill train. 
Make $500+ per vveek each person! 

Come today - start tomorow. 
2101 Ogden A ve., Downers 
Grove. II. 60615. (Zierbart 
Building). Enter in back of 

huilding. Phone: 630-737-0100. 

„Townhouse" pardavimui! 
OakLawn 

Kaina $155.000. (Sumažinta $10.000). 
Gražus. 4 miegamųjų. 2 vonių. 
Didelis 2 automobilių garažas. 
Am mokyklos, parko, baseino. 

Ramioje ir gražioje vietoje. 
Oak Lawn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo „basement". 
Savininkas moka už elektrą ir 
šildymą. Kaina $550j mėnesį. 

Skambinti 773-767-2400, 
First Rate Real Estate. 
Kviesti Aušrą Padalino. 

Parduodu automobilį F O R D 
PROBE 93 metų. 

Kaina $4.100. Skambint i 
630-663-0854. 

Ieško darbo 
2 moterys — 27 m. ir 51 m. 

PERKA D A R B Ą . 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 773-581-3617; 
773-620-4376. 

52 m. moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius. Norėtų 
dirbti pas Evangelijos tikėjimo 

krikščionis. Angliškai kalba 
silpnai. Tel. 773-544-0781. 

Vairuotojas, turintis C D L , 
IEŠKO D A R B O . 

Turi patyrimą tolimųjų reisų 
darbe. 

Tel. 708-952-4775. 

38 metų moteris 
PERKA DIENINĮ DARBĄ. 

Vairuoja automobilį, 
kalba angliškai. 

Tel. 708-952-0891. 

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 bei jos priemiesčių parduotuvėse: 

Sunset Foods, Garden Fresh ir Fresh Farms, taip pat Čikagoje — 
Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racine Bakery. Talman Delicatessen. 

Baltic Bakery. Harves Time Foods. The Produce Center. Windy City 
Produce Mart, GilMart. Ukrainian Village Grocenes. Genės Sausage 

Shop and Deli. Joe and Frank's. Three Sisters. Ted's Fruit Market. 
Happy Foods; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer Foods. AWL 

European Deli; Palos Park — Frangella Italian Imports: Darien — 
Brookhaven Foods: Evergreen Park — A-J Meats: Berwyn — Benvyn 
Foods. Benvyn Fruit and Vegetable Market. Long Grove — Amberland 
Artisants; Lake Zurich — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh; M t 
Prospect — Sun Harvest: Des Ptaines — Greenwood Fruit Market. 

Morton Grove — Produce World: Skokie — Village Place, European 
Style Deli. Market Place on Oakton. Schiller Park — BB's Produce and 

Meat; Mundelein — ALEF Sausage and Deli; Lmcolnwood — 
Lincolnwood Produce; VVood Dale — Georgetovvn Foods and Helen's 

Delicatessen: VVheeling — Garden Fresh; Bloomtngdaie — 
Springbrook Market: Melrose Park — Caputo Foods: Hinsdalc — Wild Oats 
Market: Niles — Alpine Dellicatessen. Arlington HeighLs — Valli Produce ir kt. 

Maisto produktai taip pat parduodami 
Milwaukee, Detroit, Cleveland, New York. Denver, San Francisco, 

Los Angeles, Atlantoje, Indianapolyje ir Miami. 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse . paskambinkite mums ir mes 
pristatysime produktus [ jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų te le fonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
Food Depot In ternat iona l 

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

No one triakes round-tnp travel to Lithuania easier and more c.onveraent than SAS. 
From Chicago. wp (Itar claiiy servicp 'o Vilniui wifr» a hasslo-free corinection via 
Stockriolm. When you're ready to return. yoi;'H enjoy same-day travel back to 
Chicago througn our Copenhagen hub Find out what a workl of difference SAS 
can make for vour next trip Just call your TravetAgent or SAS at 1-800-221-23SO 
or visit our vvebsite at wv/w.v_andinavian.net 
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I l g a m e t i s profesionalus 
kraus tymas Čikagoje ir 

į k i tas 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 

KLAUDUUS PUMPUTIS 
AUTOMOaLO.NAMUSVBKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frante Zapoiis ir Off. Mgr Aukse 

S. Karte ka.ca lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 

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

"sofTits", "decks". "gutters". plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 690-241-1912., 

AMSĖK CONSntUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atliekami cemento. ..plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RČA ATSTOVYBĖ 

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

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

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

namų tel. 708-612-9526. 

Reikia automobilio? Neturite 
kredito istorijos? Neseniai iš 

Lietuvos? N'e problema! 
Surasime tinkamą finansavimą 

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

Galėčiau padėti žemes 
grąžinimo klausimu 

Lietuvoje. 
Tel. 708-333-7450, 

matininkas. 

Quick & Easy Bookkeeping Services 
•Tiksliai 
'Teisingai 
*Ir JUMS pelningai 

Apskaičiuosime Jūsų MOKESČIUS. 
Kreipkitės: RENATA BLIL'MAITĖ 
Tel. 630-848-0382;F»x. 630-848-0382 

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

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

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

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

formas. Skambinti 
tel. 708-448-8468. 

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. 

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

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 
j o s ribų. Paruošiame namus 
pardavimui, išvežame senus 

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

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 VV. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

A t l i e k a m e visus staliaus ir 
s m u l k a u s remonto darbas. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

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

Nebrangiai atlieka elektros, 
„plumbing", dažymo, staliaus 

bei kitus vidaus ir lauko 
darbus. Skambinti 

tel. 708-205-1046, Vytenis. 

I ransportation Co. 
Aptarnaujame Čikaga, ir pnemiesčtus. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidų vežimėliais. 
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias. 
parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 
Smalkesnė informacija tel. 773-2X3-
6922, fax 773-2X3-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. iki 7 v.v. 

PARDLO0.AMEALT0M0B11JUS ISSMOKEJIMUI; 
PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE; 

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

KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ. 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V«« M * 773854.7820 
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. 

3CJIS- MIS 

Aleiaoder J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-«655 mob.: 773-259-3303 

F«x 773-7*7-9*18 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

6fjcrnj)22»-f7«i 
wm.(W*ant» 
aoaL (773) M> nu 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 

Į * Pensininkams nuolaida | 

.Audrius Mikulis 
Tel.: 630-660-5988 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikutisOusa.com 
(vairus nekilnojamas turtą*: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

O M K 21. Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, IBinois 60453 
PualneM (708) 423*111 
Voice Mai (708) 233-3374 
Fax (706) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Ree. 70*4234443 **J&, 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairiu nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Takiu patJaugas perduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemes sklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gagant finansinę paskolą. 

O'FLAHERTY REALTORS 
4 BUILDER8, Ine. 

K«npsnlapagrtJ0sų užsakymą 
stato naujus namus. 

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 
jonavlciusOhoms.com 

OPENHOUSESUNDAY 1-4 pjn. 
OAK LAVVN 

4207-15 W. 95 S t 
New condo conversion from 
lBd.-$59,900; 2 Bd.- $69,900 

ANGIE 708-220-0400; 
708-456-4040. 

Butų nu* 
I šnuomojamas 

apš i ldomas 4 k a m b . 
I mieg. butas 67 & VVhipple apyl. 

$415 į mėn. + „seenrity" 
TeL 773-434-4543 
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^ Neringa Inc. su Nek.Pr.Mariįos Seserimis 
•** organizuoja ir praveda stovyklas 

*^ar ę ę "Neringos"stovyklavietėje Vermonte 

NERINGOS" STOVYKLOS 
L I E T U V I Ų KALBA 

įįjp\ liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
\gff liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 
• • • liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų 
liepos 29-rogp. 4 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

ANGLŲ KALBA - LIETUVI v KJLMŽS '' ^ 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų į^oJt 

rugp. 18-21 d.d - šeimoms su mažais vaikais 
INFORMACIIA: 416-537-7363, neringai@yahoo.com 

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 

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

Tel. Raštine 708-424-4425. 

Grafine reklama ant 
transporto priemonių, 
pastatų, langų, grindi}. 

Firminio stiliaus kūrimas. 
Tel. 708-447-4743, Vykintas. 

Galiu padėti surasti darbą 
moterims prie senyvo 

amžiaus žmonių. 
Tel. 708-485-1240, Anos. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
^ ( ( V * ^ 6216 W. Archer A ve., Chicago, IL 60638 

j f i p ą M k Tel. 773-581-8500 
fiTtf%M * Lietuviška duona ir raguoliai 
1 9 ĮįįgM ^ * • Vestuviniai ir įvairūs tortai 

{į^LJ • Lietuviškas maistas—"catcrcd" 
^9&y • Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

t-u-i K A V I N Ė 
1 A 1 350 N. Oark, Chicago. 11 60610 
Į ^ y Į Tel. 312-644-7750 

« ' • • » • • » _ . Kepyklos produktai ir užkandžiai 
Or\K£raU^į,\ miesto centro 1 

4738 VV. 103 rd ST 
OAK LA VVN, IL 60453 < 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM . 

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

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

DRAUDIMO AGENTAI 

Vdkionuo 
1921 m. 

8900 Soi/ru ASCHWt ROAI>, WJLIXW SPUINKS, l u n o i s TEL 708.839.1000 

Šešios pokylių salta - tinkajimiriom* progom 

35 iki 40 svečių 

40 M 60 svečių 

AtlOK ItOOM 

60 M100 svečių 

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

i i 
100 iki 135 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 žmonių, orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

125 iki 175svečig 
• . . . i — - — 

mmmm 
225iq5SOsvečk4 

http://www.carlislestaffing.com
mailto:Pransee@aol.com
http://amikutisOusa.com
http://jonavlciusOhoms.com
mailto:neringai@yahoo.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

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

FINANSŲ TVARKYMAS: KAS MOTERIMS 
SVARBU ŽINOTI 

Tęsinys 
Moterys, nepaisant ar yra 

ištekėjusios, ar viengungės, 
turi žinoti savo teises ir ką jos 
gali gauti. Niekas neplanuoja 
skyrybų, bet moteris turėtų 
pasikalbėti su finansiniu pa
tarėju, kol ji yra ištekėjusi, 
kad žinotų, kokia jos finansinė 
vertė, kad žinotų, kur ji stovi 
J5oc. Security" reikaluose ir 
investavimuose. 

Ištekėjusios moterys turėtų 
turėti finansinį identitetą at
skirai nuo vyro. Jos turėtų 
turėti savo vardu kredito 
kortelę, kredito istoriją. Tai 
yra labai svarbu, nes, pvz., po 
skyrybų, jei ji nori įsigyti 
gyvenamą vietą — namus ar 
kondominiumą, reikia skolin
tis pinigų finansinėms trans
akcijoms. Ji paskolos negalės 
gauti, jei neturės savo vardu 
kredito istorijos. Kitas daly
kas, apie kurį ištekėjusi ar 
viengungė moteris turėtų pa
galvoti, yra invalidumas, kiek 
tai atsilieptų į jos darbą. Ka
dangi moterys gyvena ilgiau 
negu vyrai, jos greičiau tampa 
neįgaliomis. 

Kokios aplinkybės bebūtų, 
moterims reikia pradėti galvo
ti apie save, pataria žinovai. 
Nebūtina joms turėti ekonomi
jos mokslų laipsnį, užtenka 
tik žinoti pakankamai, kad 
galėtų klausti protingus klau
simus ir gautų jiems atsaky
mus. Kiekviena moteris turė-
tų žjnoti, kur ir kiek mokama 
už namą, kokia yra namo ap-
drauda, kas yra tos apdraudos 
atstovas ir koks jo telefonas; 
kokie yra nuosavybės mokes
čiai, kur, kaip ir kada juos rei
kia mokėti (tas yra labai svar
bu); ar yra dar kokių kitokių 
apdraudų namui ir jame 
esančiam turtui; turi žinoti 
automobilio apdraudą — jos 
atstovus ir telefono numerį; 
turi žinoti apie sveikatos ap
draudą, ar yra kitokių ap
draudų sveikatai, invalidumui 

SEPTINTASIS „KINO 
PAVASARIS" 

Prancūzų režisieriaus Bru
no Dumont vaidybiniu filmu 
„Žmoniškumas" kovo 23 d. Vil
niuje prasidėjo septintasis ki
no festivalis „Kino pavasaris 
2001''. Iki kovo pabaigos sos
tinės kino teatruose „Lietuva" 
ir „Skalvija" bus galima pama
tyti trylikos Europos šalių 
kino kūrėjų naujausius dar
bus. 

Pirmą kartą festivalyje pri
statomos lenkų ir čekų kino 
naujienos. Ryškiausias šių me
tų festivalio akcentas — Itali
jos kultūros instituto Vilniuje 
parengta išsami režisieriaus 
Pier Paolo Pasolini kūrybos — 
vaidybinių filmų, kino novelių 
bei filmų eskizų — retrospek
tyva. 

Pagrindinėje programoje ro
domi 24 filmai — Prancūzijos, 
Vokietijos, Didžiosios Britani
jos, Skandinavijos šalių, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos ir Če
kijos kino naujienos. Informa
cinė programa supažindins su 
naujausiais lietuvių dokumen
tiniais ir animaciniais filmais. 
Retrospektyvinėje programoje, 
be P. P. Pazolini kūrybos per
žiūros, vyks ir lietuvių reži
sieriaus Algirdo Aramino at
minimui skirta trijų jo filmų 
retrospektyva. 

„Kino pavasaryje" su žiū
rovais susitiks Lietuvos kino 
kūrėjai, laukiama svečių ii 
Lenkijos, Čekijos, Prancūzuos, 
Vokietijos, Italijos. (ELTA) 

ir t.t. 
Kiekviena moteris turėtų 

žinoti ir apie banko sąskaitas, 
investavimus, kur kreiptis 
prireikus. Reikia žinoti asme
nis ir jų telefonus, kurie 
galėtų padėti namų patvarky-
mui-remontui (handy man). 
Reikia žinoti ir apie banko 
„deposit box", o, svarbiausia, 
žinoti, kur yra laikomi čia su
minėti dokumentai, pvz., as
meninė informacija: gimimo, 
vedybų metrikai, kapinėse lai
dojamų vietų dokumentacija, 
jei tokias vietas turi. Moteris 
turi būti susipažinusi su pa
jamų mokesčių pildymu ir kur 
yra visi dokumentai tam rei
kalui. Jei šeima turi advokatą, 
finansinį patarėją ar kitus pa
tarėjus, turėtų žinoti jų var
dus, pavardes ir telefono nu
merius. Taip pat turėtų žinoti 
apie visas skolas, kada ir kam 
jos mokamos. Trumpai — 
turėtų turėti išsamią informa
ciją apie visus namų ir šeimos 
finansinius reikalus. . 

Yra moterų, kurias vyrai lai
ko kaip šiltadaržio gėles, ap
rūpindami viskuo. Aišku, toks 
gyvenimas yra labai lengvas ir 
malonus. Tačiau, jei miršta 
vyras, ir moteris palieka viena 
— jos gyvenimas gali būti la
bai sunkus. Niekas nežinome, 
kada mirsime ir kiek gyven
sime, bet reikia būti pasi
ruošus viskam. 

Naudotasi įvairia spauda. 
Pabaiga 

I LIETUVA DRAUDŽIAMA 
ĮVEŽTI AUGALINĖS 

KILMĖS P R O D U K T U S 
i 

Didžiausios Lietuvoje gėlių 
importuotojos „Baltijos gėlės" 
vadovai tvirtina dėl draudimo 
į šalį įvežti augalinę produk
ciją patirsią didžiulių nuosto-
lių. 

Lietuvos maisto ir veterina
rijos tarnyba, siekdama apsi
saugoti nuo snukio ir nagų li
gos plitimo, nutarė uždrausti 
augalinės produkcijos įvežimą 
iš Olandijos, Didžiosios Brita
nijos, Prancūzijos ir Airijos. 
Draudimas įvežti tokius pro
duktus kol kas galios dvi sa
vaites. Bus draudžiama įvežti 
vaisius, uogas, daržoves, gė
les, kitus produktus. 

„Baltijos gėlių" direktorius 
Richard Schrijer teigė, kad dėl 
tokio draudimo bendrovė per 
savaitę patirs maždaug 
200,000-300,000 litų nuosto
lių. Per savaite ši bendrovė į 
Lietuvą iš Olandijos importuo
ja apie 50,000 vienetų skintų 
ir vazoninių gėlių. Gėles iš 
„Baltijos gėlių" perka apie 250 
Lietuvos prekybos įmonių, 
prekiaujančių šia produkcija. 

„Mums nelabai aišku, kodėl 
draudžiama įvežti ir gėles, ku
rios yra agrariniai, o ne veteri
nariniai produktai", sakė R. 
Schrijer. Jo teigimu, bendrovė 
pasiryžusi kartu su Olandijos 
žemės ūkio atašė ir Lietuvos 
maisto ir veterinarijos tarny
bos vadovais aiškintis šio 
draudimo motyvus. 

(BNS) 

* K a u n o m i e s t o rengi
n i a m s , š v e n t ė m s , meninių 
kolektyvų ir įstaigų išlaiky
mui, žanrinių programų ir 
projektų finansavimui skiria
ma 6.6 mln. litų. Dar pusę 
milijono tikimasi gauti iš pri
vatizavimo fondo lėšų. (KD-Eltat 
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best 

„Seklyčios" ruoštoje popietėje iiž kaires) Apolinaras Bagdonas, Onutė 
Lukiene ir Elena Sirutiene. 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

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

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

P l i u s mokesčiai 
N u o l a i d o s gal ioja ir iš ki tų J A V 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 

shop.com 

FEATURING THE BEST ART FROM L I T H U A N I A 

Jūsų interneto ryšys 
su žinomiausiais Lietuvos menininkais. 

Parduodame tapybą, keramiką, 
liaudies meną ir juvelyrinius 
gintaro darbus. 

Prašom apsilankyti 
www.bestartshop.com 

S 
.#est 

xpk>re creative vvorks of art m 
shop 

'.com 

ALVVAYS WITH FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai Cįj 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 
Lietuvoje 

Tel. 1-888-594-6604 (nemokamas) 
8015W.79St.,Justice, IL 

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

-

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 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. Califomia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 S t . 9 9 0 0 W. 143 St . 
Oak L a w n , I L Ori a n d Park , IL 

1 2 4 0 1 S. A r c h e r A v e . 
(& D e r b y R d . ) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK&SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

A L L P H O N E S 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORN1A 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2346 

NATIONWTOE TOLL FREE (nemokamu) Tel. 1-800-994-7600 
.petkiufuneralhoraes.com 

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų gimmės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

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 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-600 
www.westernunion com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greitinusias pinigu persiuntimas visame pasaulyje ' 

PALOS - GAIDAS 
FUNERAL HOME 

Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 
10 minuč ių nuo Šv.Kazimiero 
l ie tuvių kapin ių 

1 1 0 2 8 S . S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s H f f l s , I L 
7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://shop.com
http://www.bestartshop.com
http://petkiufuneralhoraes.com
http://www.westernunion
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dabartine Cicero prezidente Betty 
Loren-Maltese, dar kartą kandida
tuojanti naujai kadencijai. 

RINKIMAI CICERO 

Dažnai Čikagos dienraš
čiuose minimas Cicero mies
tas , kuriame gyvena ne
mažai ir mūsų tautiečių (po
kario metais jų ten buvo 
žymiai gausiau). Ne visuomet 
žinios Cicerui yra labai palan
kios, ypač artėjant miesto pre
zidento rinkimams (kažkodėl 
Cicero turi „prezidentą", kai 
kiti JAV miestai ir miesteliai 
„tik" merą). Pagrindiniai kan
didatai yra du: ilgametė prezi-

Siekiantis laimėti Cicero preziden
to vietą netolimuose rinkiniuose Jo-
seph Mario Moreno. 
dentė, lietuvių kilmės Bett 
Loren-Maltese ir 7-osios apy
linkės, apimančios Čikagą. Ci
cero ir Stickney, viršininkas 
(Commissioner) Joseph Mario 
Moreno. Lietuviams j is taip 
pat žinomas. Ypač jį pažįsta 
Marąuette Parko gyventojai, 
kuriuos Moreno labai nuo
širdžiai reprezentuodavo, iški
lus įvairiems re ikalams. Šiuo 
metu J.M. Moreno su šeima 
gyvena Cicero ir tikisi laimėti 
rinkimus, nes t ame mieste la
bai pagausėjo ispaniškai kal
bančių gyventojų. 

Kvieč iame į dviejų parodų 
atidarymą! Irenos Šaparnie-
nės batikos darbai ir Algiman
to Kezio fotografijos „Kapinai
tės" bus eksponuojamos ba
landžio 7-30 d. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Parodų 
at idarymas vyks balandžio 7 
d. 7 val.v.'Per parodų atidary
mą bus angliškosios „Kapinai
čių" laidos „Beyond This Hori-
zon" sutiktuvės. 

DIDŽIOJI DAINŲ 
ŠVENTĖ - VILNIŲ J E 

Visi užsienio tautiniai an
sambliai, chorai ir šokių gru
pės kviečiami dalyvauti III 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje, kuri vyks 2002 m. liepos 
4-7 d. Vilniuje. Informaciją 
teikia Darius Polikaitis, 7318 
Ticonderoga Rd.. Downers 
Grove, IL 60516 USA: tel. 
630-241-0074, fax 630-241-
0075, e-paštas 

ldpolikaitis@att.net 

Už Luką Šol iūną, jo dvejų 
mirties metinių proga, bus au
kojamos šv. Mišios balandžio 
4 d., trečiadienį, 9 vai. ryte, 
St. CIement parapijos baž
nyčioje, 642 W. Deming Str., 
Chicago. Sesuo Mikah, tėvai 
Prancine ir Jonas Šoliūnai 
nuoširdžiai kviečia draugus 
bei gimines dalyvauti Mišiose 
ir pasimelsti už a+a Luko 
sielą. 

Maironio l i t u a n i s t i n ė mo
kykla Lemonte pradeda regis
traciją 2001-2002 mokslo me
tams. Balandžio 7 ir 21 d. re
gistracija vyks j a u besimokan
tiems mokykloje, o balandžio 
28 ir gegužės 5 dienomis bus 
registruojami nauji mokiniai. 
Registracijos laikas - 9-10 vai. 
iš ryto ir 12-1 val.p.p. Smul
kesnę informaciją galite gauti 
mokyklos raštinėje tel. 630-
257-0888. 

J a d v y g a Pov i la i t i enė 
(Omaha, NE) rašo: „Aš džiau
giuosi ir dėkoju Dievui už Lie
tuvai a ts iųs tą naują kardino
lą, buvusį Vilniaus arkivysku
pą Audrį J . Bačkį. Aš tikiu, 
kad mūsų kardinolas daug pa
darys dėl mūsų tautos dvasi
nio ir taut in io atgimimo, savęs 
suradimo. Už tai su džiaugs
mu šv. Velykų proga siunčiu 
150 dol. mūsų kardinolo globo
jamai va rgšams skirtai val
gyklai „Betanija" Vilniuje. Ti
kiu, kad per Kristaus Prisikė
limo šventę alkani vargšai bus 
pasotinti ir t rokštantys pagir
dyti. Dieve, laimink mūsų kar
dinolą ir tėvynę!" Nuoširdžiai 
dėkojame. Dieviškojo kryžiaus 
fondas benamiams (direkto
riai kardinolas A. J. Baėkis 
Vilniuje ir Indre Tijūneliene 
JAV). 419 Weidner Rd., Buffa-
lo Grove, IL 60089. 

Žuvų p i e t u s balandžio 8 d., 
sekmadienį, 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je rengia PLC renginių komi
tetas . Po pietų įdomų praneši
mą skai tys kunigas Antanas 
Gražulis, SJ. Kviečiame ne
praleisti progos pasivaišinti ir 
pabendraut i . 

Šiaul ių universiteto choro 
„Studium" koncertų programą 
sudaro kelios dalys: taut inė 
lietuvių senoji muzika, šiuo
laikinių lietuvių kompozitorių 
kūriniai ir pasaulio kompozi
torių kūryba. Choro vadovas 
Gediminas Ramanauskas sa
ko, kad „koncerte choras ne
gali vien tik stovėti ir dainuo
ti. Dainininkai tur i ir judėti , ir 
vaidinti - žiūrovas turi pasi
justi , lyg sėdėtų teatre". Iš lie
tuviškų kūr in ių choristai žada 
sudainuoti M. Mažvydo gies
mę „Gyvenimą tas turės pa
šlovintą", J . Naujalio dainas ir 
motetą „ I r Monte Oliveti", J . 
Gudavičiaus „Kur giria ža
liuoja", A. Miškinio „Oi šąla, 
šąla", V. Augustino „Trepute 
martela" (su lietuvių liaudies 
ins t rumentais) . Choras „Stu
dium" j u s kviečia susitikti: 
balandžio 6 d. 7 val.v. Bočių 
menėje, PLC, vyks susitiki-
mas-vakaronė (6 vai. - krepši
nio varžybos ta rp „Lituanicos" 
ir choristų), balandžui 7 d. 3 
val.p.p. rengiamas pagrindinis 
koncertas Jaun imo centre, ba
landžio 8 d., Verbų sekmadie
nį, 10 val.r . choras giedos šv. 
Mišiose Brighton Parke. Bilie
tus į koncertą galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

Nepamirški te , kad š io 
šeštadienio naktį reikia laik
rodžius pasukti viena valanda 
pirmyn. Sekmadienio, balan
džio 1 d., Mišios ir visi rengi
niai vyks jau nauju — vasaros 
— laiku. "~ 

Vyresniųjų l ietuvių cent
re „Seklyčioje" balandžio 4 
d. trečiadienį. 2 val.p.p. lanky
sis svečiai iš Lietuvos - Vil
n iaus Jėzuitų gimnazijos di
rektorius kun. Antanas Gra
žulis ir seseiė Albina Pajers-
kai te . Čikagoje dalyvavusi Ne
kai to Prasidėjimo M. Marijos 
remejų metinėje šventėje. Kal
bės apie Palaimintąjį Jurgį 
Matulaitį (maiint 130 m. gimi
mo sukaktį), papasakos ir apie 
šiandieninę Lietuvą. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti, su
sipažinti ir pabendrauti su 
gerbiamais svečiais. Kaip jau 
įprasta „Seklyčioje", bus ir 
bendri pietūs. Atvykite! 

A n n Mar i e i r Leonas Ju-
raič ia i , gyvenantys Orland 
Park , IL, S t Džiugo fondui, 
esančiam Raseinių biblioteko
je , dovanojo ..The World Book" 
enciklopedija 1972-1990), tri
jų tomų „Medical" enciklope
diją, dvi elektrines rašomas 
mašinėles ir kitokių mokslo 
reikmenų vaikams. Dovanos 
bus nusiųstos j Lietuvą. Malo
nu paminėti, kad Leonas jau 
40 metų yra „Lihts-Succer" 
klubo narys, šiuo metu yra 
valdybos vicepirmininkas ir 
iždininkas, jam tenka atsa
komybė ir rūpestis, kaip su
telkti lėšų, kad futbolo klubas 
galėtų sėkmingai veikti. Leo
n a s priklauso ir LB Lemonto 
apylinkės valdybai - rūpinasi 
sporto reikalais. 

Praėjusio šeštadienio 
(04.24) Mūsų še imose sky
riuje, straipsnelyje apie Alex 
Šepkaus žiedų ir kitų brange
nybių parduotuvę Čikagos 
miesto centre, yra netikslu
mas : parduotuvės adresas turi 
bū t i — 106 East Oak Str. 

Š į sekmadienį , balandžio 1 
d., po 10:30 val.r. šv. Mišių 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos (Marąuette Parke) salėje 
b u s tradicinė kavutė ir parapi
jiečių bei svečių pabendravi
m a s . Kavutės metu bus rodo
m a s filmas „Jėzus". Tai -
Kris taus gyvenimo ir kančios 
filmas lietuvių kalba, labai 
t inkant is Gavėnios laikotar
piui . Visi kviečiami dalyvauti. 

•Jm DRAUGO F O N D A S 
4 5 4 5 W E S T 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

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

FONDUI REIKIA IR ŠIRDŽIŲ 
Praeito šeštadienio Draugo 

fondo skiltis turėjo an t raš tę 
„fondui reikia daug rankų", 
nes tik daug „Draugo" skaity
tojų rankų gali išauginti 
Draugo fondo kapitalą iki rei
kiamų dviejų milijonų. Nu
smukus Amerikos ekonomijai 
ir tuo pačiu investavimų rin
kos uždarbiui, vieno milijono 
DF kapitalo uždarbio nebe
užtenka reikalingai „Draugo" 
leidybos paramai. Pats milijo
no kapitalas „Draugo" leidybai 
nėra naudojamas. Saugiai in
vestuotas jis lieka pastovus. 
Tik sumažėjo jo dividendai. Jų 
padidinimui reikia papildomo 
kapitalo, tvirtai žengiant į 
antrąjį mil'jona 

Parasark) vajus jau atnešė 
nemažai naujų įnašų. Atnešė 
ir nauju ranku, kurių atėjimui 
reikėjo ir lietuvišką spaudą 
vertinančiu mvlinčių širdžių. 
Prašytoju visokiems aukoji
mams, ypač labdarai | Lietu
vą, yra labai daug. Ne tik lab
darai, bet ir Valdovų rūmų at
statymui Vilniuje Lyg dabar
tiniai valdovai neturėtų kur 

gyventi. Išeivija remia visus. 
Kartais net savus reikalus pa
miršdama. Kartais pamiršda
ma, kad be savo dienraščio 
mūsų lietuviški reikalai būtų 
skęstantis laivas svetimose jū
rose. 

— Ar pažįstate mane? — at
silankiusi j Draugo fondo 
raštinę šypsosi viena ponia. 

— Nepažįstu, — atsakiau, 
gerai pažiūrėjęs. 

— Noriu duoti auką Draugo 
fondui, — padėjo dešimkę an t 
stalo. 

— Buvau „Transpak". Pa
siunčiau siuntinius į Lietuvą. 
Jiems visus pinigus išleidžiu. 
Gaila, fondui daugiau negaliu. 

— Jūs turbūt neseniai iš 
Lietuvos? — pasiteiravau. 

— Dar metų nėra. Nuo sau
sio nemokamai gaunu „Drau 
gą" Noriu nors truputį pri 
sideti prie Draugo fondo Nors 
tiek 

Tokių rankų ir širdžių Drau
go fonde galėtų būti žymiai 
daugiau. Nepaisant su kokio 
dydžio įnašais iš širdies. 

P a v a s a r i o vajaus įnašai 
Su 200 doleriu: 
Danutė Kazys Paškoniai, 

g a r b ė s nariai , iš viso 3,200 
dol., Eas t lake , OH. 

Juzė ir Jonas Žebrauskai, 
garbės nar ia i , iš viso 2,400 
dol.. Nevvport, NC. 

Irena Kairytė, iš viso 200 
dol., Oak Lawn. IL. 

Su 100 dolerių: 
Dr. Arvydas ir Audronė Va-

nagūnai , garbės nariai , iš 
viso 1,300 dol., Oak Park, IL. 

Dr. Birutė ir Gediminas Bis-
kiai, g a r b ė s nariai, iš viso 
1,200 dol., Clarendon Hills, 
IL. 

Teklė Bogušas, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., So. 
Boston, MA. 

Andrius Kurkulis, iš viso 
300 dol., Chicago, IL. 

Birutė Prasauskienė, a.a. 
Algimanto Prasausko atmini
mui, iš viso 700 dol., Lomita 
CA. 

Veronica Aušrotas, iš viso 
100 dol., J u n o Beach, FL. 

Vincas Bakšys, iš viso 280 
dol., Springfield, IL. 

Antanas Bakšys, iš viso 300 
dol., W Hartford, CT. 

Su 50 doler ių: 
Pasaulio lietuvių centras, iš 

viso 650 dol., Lemont, IL. 
R. J VVeitzel, iš viso 200 

dol., Park Ridge, IL. 
Antanas Osteika, iš viso 250 

dol.. Warren , MI. 
Jonas ir Marija Šimoniai, iš 

viso 460 dol., Santa Barbara, 
CA. 

Richard Klementavičius, iš 
viso 70 dol. Pensacola Bch. FL 

Birute ir Stasys Ališius, iš 
viso 50 dol.. VVestchester, IL. 

Elona ir Rimas Vaišniai, iš 
viso 700 doi., No. Haven, CT. 

Vladas Staškus, iš viso 700 
dol., Redford, MI. 

Stasė Daugėla, iš viso 300 
dol., Bedford, NH. 

John Radas, iš viso 650 dol., 
Livonia, MI. 

S u 30 dolerių: 
Alfonsas Alkas, garbės na

r y s , iš viso 1,300 dol., Tampa, 
FL. 

Genė Čyvienė, iš viso 530 
dol., St. Pete Beach, FL. 

Jonas Stirbys, iš viso 30 
dol., Union Pier, MI. 

S u 25-20 dolerių: 
Kun. Rapolas Krasauskas, 

iš viso 360 dol., Putnam, CT. 
Petronilla Mesec, iš viso 125 

dol., Waukegan, IL. 
Ona Skardienė, iŠ viso 320 

dol., Euclid, OH. 
Sofija Vėbras, iš viso 690 

dol., Oak Lawn, IL. 
Gediminas Rajeckas, iš viso 

70 dol., Maspeth, N.Y. 
Algimantas ir Virginija Gu-

reckai, iš viso 49 dol., Ger-
mantown. MD. 

Su 10 dolerių: 
Antanas Šalčius, iš viso 50 

dol., Manchester, CT. 
Visiems nuoširdžiai dėko

j ame . Fondo iždininkas 

Iš arti Ir r o / # 
J. KAČINSKO KŪRINIV 
KONCERTAS BOSTONE 

Žymaus mūsų kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko ka
merinių kūrinių koncertą ba
landžio 8 d. 3 val.p.p. Bostone 
rengia Berklee College of Mu-
sic kompozicijos klasės profe
soriai. Koncertas vyks viena
me iš kolegijos pastatų. Skam
bės šie kūriniai: "2000 Years 
Aniversary of Jesus Crist Holy 
Message to the People", „No-
netas", „Lietuviškas trio" i r 
naujas Styginių kvartetas , ku
rį atliks pasaulyje žymaus Es -
terhazi styginių kvarteto mu
zikantai. 

„ŽAIBO DIENA 2001" 

Tradicinė Clevelando LSK 
,,Žaibo diena 2001" - metinis 
renginys-pokylis vyks balan
džio 7 d., šeštadienį, Lietuvių 
namuose. Jūsų laukia pabend
ravimas, skani vakarienė ir 
vakaras „Žirgų lenktynėse" 
("Evening at the Races"), ku r 
imrovizuotose video lenktynė
se bus proga išbandyti laimę 
lažybose. „Post Time" - 8 vai. 

v. Po to skambės muzika, vyks 
šokiai... Pelnas ski r iamas me
t inei sportinei veiklai paremti . 
P la tesnė informacija kreipian
t is į Vidą Ta ta rūną tel. 440-
209-0440. 

Pokylio metu į LSK „Žaibo" 
"Hali of Fame" (sportui nusi
pelniusių „Žaibo" narių ratelį) 
bus įvesdinti 3 nauji nariai : 
Juozas Kijauskas, Vytenis 
Čiurlionis ir velionis Rytas 
Babickas. 

Juozas Kijauskas (67 m.) 
„Žaibo" eilėse darbavosi dau
giau kaip 40 metų. Tai - krep
š in inkas , LSK „Žaibo" krepši
nio sekcijos vadovas nuo 1953 
m. iki 1965 m., ilgalaikis „Žai
bo" valdybos narys , o nuo 
1975 iki 1991 m. „Žaibo" pir
mininkas , ŠALFASS-gos cen
t ro valdybos narys 1961-65 
m., ŠALFASS-gos moterų 
krepšinio rinktinės vadovas ir 
t rener is III PLSŽ 1988 m. 
Australijoje. 

Vytenis Čiurlionis (78 m.) -
slidinėjimo eksper tas ir puose
lėtojas, LSK „Žaibo" slidinėji
mo sekcijos įkūrėjas ir daug
kar t in i s jos vadovas nuo 1968 
m. iki dabar. Sekcija veikė 
ka ip autonominis „Žaibo" sli

dinėjimo klubas ir išvystė la
bai plačią veiklą, aktyviai da
lyvaudama lietuvių pabaltie-
čių ir vietinėse amerikiečių 
varžybose. Vytenis buvo 
ŠALFASS-gos slidinėjimo ko
miteto vadovu nuo 1969 m. iki 
1991 m. Dabartiniu metu yra 
ŠALFASS-gos slid. k-to vice-
pirminininku ir JAV lietuvių 
slidinėtojų koordinatoriumi. 

Rytas Babickas (1931-1987), 
studijuodamas Illinois univer
sitete, buvo vienas iš šio uni
versiteto lietuvių sporto klubo 
„ASK Lituanica" (1951 m.). 
Rytas 1955 m. atsikėlė į Cle-
velandą ir įsijungė į LSK 
„Žaibą", perimdamas tinklinio 
sekcijos vadovavimą. J am va
dovaujant sistemiškų treni
ruočių dėka „Žaibo" tinklinio 
lygis labai pakilo. Ypač pasi
žymėjo moterų komanda, kuri 
vadovaudama USVBA AA 
varžybose iškilo į pajėgiausių 
Rytinės Amerikos komandų 
tarpą. 1957 m. Rytas buvo 
išr inktas „Žaibo" pirmininku, 
kuriuo be pertraukos išbuvo 
iki 1975 metų. Per ankstyva 
mirtis nut raukė Ryto gyvybes 
siūlą 1987 m. sausio 5 d. 

a m b 

Skciblmal 
• Almos fondas 
D r . P r a n a s i r D a n u t ė 

J a r a i , Highland, IN, aukoja 
$100. 

A-a. K lamas Ž u k a u s k a s 
atminimą pagerbdama, Maria 
Donskis, Palos Hills, IL, aukoja 
$20. Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu dėkojame! Taz ID # 36-
4124191. Čekius rašyti „Li t -
huanian Orphan Care", p a 
ž y m i n t , k a d s k i r t a A l m o s 
fondui. Siųsti: 2711 West 7 1 
St., Chicago, VL 60629. 

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

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams.vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Romas ir Teresė 
Igauniai bei Julija Puodziu-
kaitienė, Waterbury, CT, $ 5 0 
a.a. Romo Pakalnio atminimą 
pagerbti; Romas ir Teresė Igau
niai bei Julija Puodziukaitienė, 
Waterbury, CT, $25 a.a. Bro
niaus Mauručio atminimą pa
gerbti; Philadelphijos skautai-
ės per Danute Surdėnienę $240 
tęsti mergaitės metinę paramą; 
Beatričė Čepelienė $240 Rai-
mundėl io ir Matuko v a r d u 
metams paremti vaikutį Ro
berto Čepelės 80 gimtadienio 
proga; Jadvyga Tamaševičienė 
$20 ,.Kaimo vaikų fondui", dir. 
R. Švobienė; Audronė ir dr. 
Vaclovas Jagiella $560 tęsti 7 
vaikučių metine paramą; Ta
duko Mikalausko gydymui .Ame
rikos lietuvio" laikraščio vajų 
paremti , aukojo E d m u n d a s 
Rum-binas $5; Sonata Hoffman 
$100, Giedrius Urbonas $10 , 
Aldona Naudž iuv ienė $ 2 5 , 
Indrė Savodninkaitė $20, Vla
das Kaftaniukas $40, Edita ir 
Ramūnas Konstantinavičius 
$40, Irena ir Arūnas Ribikaus
kas $50, Danguolė ir Rimantas 
Mackevičius $20. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd. , 
Buffalo Grove, IL 60089. Taz 
rD#36-3003339. 

• N a m a m s p irkt i p a s k o 
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. 

• B r a n g a u s v y r o a.a. dr. 
V a c l o v o T u m a s o n i o 4 įnir
t i e m s m e t i n ė m s pr is imint i , 
žmona dr. Vida Tumasonienė 
aukoja $ 1 5 0 — vieno vaiko 
metinę paramą Lietuvoje. Reiš
kiame užuojautą ir dėkojame už 
auką! „L ie tuvos N a š l a i č i u 
globos" komitetas , 2711 West 
7 1 Str„ Chicago , VL 60629. 

•DĖMESIO! VTDEO APA
R A T Ų SAVTNTNKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į I N T E R - V I D E O 
3 5 3 3 S. A r c h e r A v e . , C h i 
c a g o , DL 60829. TeL 773-927-
9091. Sav . P e t r a s B e r n o t a s . 

• P r i e i u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imir Memor ia l s , 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 
j i s padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav . Lilija i r 
V i l i m a s N e l s o n a i . Te l . 773-
233-6335. 

• D a u g A m e r i k o s l i e tuv iu 
r e m i a n a š l a i č i u s v a i k u s 
Lietuvoje . Pratęsdami paramą 
savo globotiniams kitiems me
tams, šie asmenys atsiuntė po 
$150. Tai: Ona Norvilas, Mon-
roe, MI; Stasys Surantas, Rock-
ford, IL; Rimantas ir Aldona 
Vaitkai, Paradise Valley, AZ; 
Petronėlė Staniškis, Baltimore, 
MD; Egidijus ir Roma Žilioniai, 
Baltimore, MD; Kazys ir Marija 
Almenai, College Park, MD; dr. 
Petras Žemaitis, Canton, MI; 
Irena Vinclovas, Mayfield Villa-
ge, OH; Major Anne S. Kriza-
nauskas, Mėsa, AZ; Ona Stri
maitis, Putnam, CT; Zuzana 
Pupienė, Lemont, IL. Visiems 
aukotojams Lietuvos va ikų 
vardu dėkojame! „ L i e t u v o s 
Naš la ič ių g lobos" komite tas , 
2711 West 71 S t r . , Ch icago , 
IL 60629. 

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

• Mie lą Tėtuką Robertą 
Čepe lę 80 m e t ų g imtad ien io 
p r o g a sveikina anūkėliai Rai
mundas ir Matukas. Šia proga 
anūkė l ia i s iunčia Lietuvos 
vaikų globos būreliui „ Saulutė" 
auką — vienerius metus remti 
našlaitį Lietuvoje. „Saulutė" 
dėkoja Raimundė l iu i ir Ma
t u k u i i r n u o š i r d ž i a i s v e i 
k i n a Robertą Čepelę! 

• 27 centa i skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai . 
p e r parą, 7 d i enas per savai 
t e , 6 s e k u n d ž i ų in terva la i . 
Jokių mėnes inių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys s u 
L ie tuva bei v i su pasaul iu! 

• Audronė ir dr. Vaclovas 
J a g e l l a i , Rome, GA, globoja 
Lietuvoje daug vaiku,. Atsiųs
dami daliai jų prates im^ki-
tiems metams, aukoja $700 . 
Brother Casimir Roland, OFM, 
St. Paul the Apostle Church, 
Pismo Beach, CA, globoja 4 
Lietuvos vaikus. Kitiems me
tams atsiuntė paramą $600. 
Bronės Ipolėnas N.J. giminės 
jos 90 metų sukakties proga 
aukoja Lietuvos našlaičiams 
$300. Danguolė Mackevičienė, 
Chicago, IL, aukoja Lietuvos 
vaikams $20. Visiems auko
tojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629. 

LITHUANIA 
$0.21 

rasas to the sjst • awydsĵ  eny tiree. 

l-fiOfl-443-ftMfi 

ADVOKATAS 
GJHTAftAS P. ČEPĖNAS 
6436 tnmm RA, estas* n. mm 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Streat 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvei nuo .Draugo") 
T«L 77S-M4-0100. 

TaL 6SO-S874M00, Leaaont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibsdtia 

Civittn4«ir 
krimiimHnaa bylos 

6947 8. Kaalsia Avaanaa 
Chicago, IL 60616 
TeL 773-776-8700 

E-smaiL GibaitisOaoLoom 
Tofl fres U kr. S68-770-674J 

Darbo vai. ano 8 v.r. iki 6 v.v. 
8aHad.8vT.ikilv.p.p. 

mailto:ldpolikaitis@att.net

