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„Williams” ir „LUKoil” nesidera
dėl „Mažeikių naftos” akcijų
Vilnius, vasario 8 d. (BNS) jis.
Paklaustas apie derybas su
— Bendrovės „Williams Inter
national” vykdomasis direk kita Rusijos naftos bendrove
torius Randy Majors dar kartą „Jukos” dėl ilgalaikio bendra
paneigė žinias, kad „Williams” darbiavimo, R. Majors sakė,
ir Rusijos naftos susivieniji jog po truputį artėjama prie
mas „LUKoil” derasi dėl „Ma galutinio susitarimo. Tačiau
žeikių naftos” akcijų pardavi jis nesiėmė spėlioti, kada su
tartis galėtų būti pasirašyta.
mo.
R. Majors penktadienį sakė,
„Williams Lietuva”
kad vasario 5 d. Talsoje (JAV)
įvykusiame
„Williams”
ir
— filharmonijos
„LUKoil” atstovų susitikime
rėmėja
Rusijos bendrovė neprašė par
Bendrovės „Williams” atsto
duoti akcijų, tačiau norėjo
sužinoti, ar toks sandoris do vybė Lietuvoje „Williams Lie
mintų „Williams”. „‘LUKoil’ tuva” tapo Lietuvos naciona
atsakėme, jog mes neparduo linės filharmonijos mecenatu.
dame ‘Mažeikių naftos’ akcijų, Sutartį dėl filharmonijos rė
o apie *Williams International’ mimo penktadienį pasirašė
pardavimą nebuvo net kal „Williams Lietuva” generali
bos”, sakė R. Majors. Šią sa nis direktorius Randy Mąjors
vaitę, remiantis neoficialiais ir Lietuvos nacionalinės fil
šaltiniais, buvo pranešta, kad harmonijos direktorius Egi
„Williams”
vykdomojo
di dijus Mikšys. „Nė viena Lietu
rektoriaus Keith Bailey ir vos institucija iki šiol nėra ga
„LUKoil” prezidento Vagit vusi tokio dydžio paramos,
Alekperov susitikime buvo kokią mes gavome iš bendro
kalbėta apie „Mažeikių naftos” vės ^filiams Lietuva’,” sakė
arba „Williams International” filharmonijos direktorius. Ta
akcijų pardavimą Rusijos ben čiau jis nenurodė, kokia pi
nigų suma „Williams Lietuva”
drovei.
Pasak pokalbyje dalyvavusio parems filharmoniją. Pasak jo,
R. Majors, susitikime buvo nuo šiol bendrovė rems ne tik
pabrėžta, jog „Williams Inter koncertus filharmonijoje, bet
national” laikosi ilgalaikių įsi ir Vilniaus festivalį, renginius
pareigojimų Lietuvos vyriau kituose Lietuvos miestuose bei
sybei dėl „Mažeikių naftos” Lietuvos kolektyvų gastroles
valdymo. R. Majors teigimu, užsienyje. Iš valstybės kul
„LUKoil” domėjosi turimomis tūrai skiriamo biudžeto filhar
„Mažeikių naftos” akcijomis monija šiais metais gaus
bei teise ateityje įsigyti dau 428,000 litų mažiau nei per
nai.
(BNS)
giau gamyklos akcijų.
R. Majors žodžiais, net
* Ūkio ministerija užregis
„Williams” problemos, susiju travo „Mažeikių naftos” įsta
sios su investuotojų nuomone tų pakeitimus, susijusius su
apie bendrovės akcijų vertę ir bendrovės įstatinio kapitalo
JAV energetikos bendrovės sumažinimu. Žengus šį žings
„Enron” bankroto poveikiu, nį, iš esmės buvo atvertas ke
neturi įtakos jos investicijoms lias parduoti „Mažeikių naf
Lietuvoje. „Mes manome, kad tos” bendrovės akcijų kitiems
investicijos į ‘Mažeikių naftą’ investuotojams. „Nebematau
yra ilgalaikė ir potencialiai la priežasčių, kodėl prekybos ak
bai pelninga galimybė, nors cijomis negalima atnaujinti”,
pasiekti rezultatai yra ma teigė Nacionalinės vertybinių
žesni negu tikėjomės”, sakė popierių biržos prezidentas Ri
mantas BuSlla.
(LŽ, LR, Elta)
Rolando Fakso
* Mažeikiuose ketvirta
dienį visą dieną viešėję Sei
komanda rems „ir
mo nariai socialdemokratai ig
kairę, ir dešinę”
noravo „Mažeikių naftos” siū
Buvusio Lietuvos liberalų lymą
apsilankyti įmonėje,
sąjungos vadovo, dukart buvu nors buvo kviesti dar prieš
sio premjero Rolando Pakso savaitę. Su įmonės vadovais
šalininkų grupė, Seime su susitiko tik švietimo ir mokslo
sibūrusi
į
Nepriklausomą viceministras Rimantas Vait
frakcįją (NF), pareiškė nesi- kus. Po devynių Seimo narių
jungsianti nei prie oficialios susitikimų su visuomene buvo
opozicijos, nei prie valdan surengti pietūs, kuriuose daly
čiosios daugumos. R. Paksas vavo ir „LUKoil Baltija” gene
pareiškė, jog dauguma social ralinis direktorius Ivan Pademokrato Algirdo Brazausko leičik.
(Lž, Eita)
vadovaujamos
vyriausybės
* Provincijos viešbučiai
nuostatų skirtos suderinti Lie netikėtai susidūrė su grės
tuvos teisės aktams su Euro mingu konkurentu — sodybo
pos Sąjungos normomis. To mis, užsiimančiomis kaimo tu
dėl, pasak jo, oponuoti „vien rizmu. Nacionalinės viešbučių
dėl oponavimo būtų nesolidu”. ir restoranų asociacijos vyk
„Mes paremsim, jeigu dešinės dančioji direktorė Eglė Diljėgos teiks įstatymo projektą, kienė teigia, jog kaimo turiz
kuris atitiks mūsų nuostatas, mo mastai kasmet didėja, o
mūsų pasaulėžiūrą. Jei įsta teikiamų paslaugų kokybė
tymo projektą teiks kairiosios nuolat gerėja. Todėl provinci
jėgos, kuris atitiks mūsų pa jos viešbučių savininkai imasi
saulėžiūrą, mes jam pritar- netradicinių veiklos būdų: or
sim. Nepritarsim nė vienam, ganizuoja žūklę, medžioklę,
jei jis neatitiks nei mūsų pro rengia ekskursijas.
(KD, Eita)
gramos, nei pasaulėžiūros”, ti
* Nuo 2003 m. deklaruo
kino R. Paksas. Tačiau tiek R. jant gyvenamąją vietą, as
Paksas, tiek kartu NF se menys galės pateikti patalpos,
niūnas E. Maldeikis pri kurioje jis faktiškai gyvena,
pažino, jog savo politinės pro adresą — tai reiškia, jog bus
gramos jie kol kas neturi. R. galima deklaruoti savo gyve
Pakso šalininkai ketina įkurti namąją vietą ne tik gyvena
naują Liberalų demokratų mojoje patalpoje, kuri yra re
partiją. Pasak buvusio premje gistruota Nekilnojamojo turto
ro, paramos savo siūlymams registre, bet ir sodo namelyje,
NF ieškos „ir į kairę ir į teisiškai neregistruotame na
dešinę”.
me ar pan.
(Kta)
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR, Reuters, AP, ln(ertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Sostinės parodų centre „Litexpo" ketvirtadienį prasidėjo trecioji tarptautinė Vilniaus knygų muge, šįmet akcentuojan
ti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje. 4 dienas veiksiančioje mugėje dalyvauja 180 Lietuvos
ir užsienio leidyklų, knygynų, asociacijų, institutų ir kitų su knygomis susijusių įstaigų. Šių metų mugė išaugo ir plo
tu, ir dalyvių skaičiumi — naujausias knygas bei kitus leidinius pristatys 98 dalyviai iš užsienio valstybių ir 82 —
Lietuvos. Tarp užsienio dalyvių daugiausia yra iš Prancūzijos, Lenkijos, Rusijos, Belgijos, Vokietijos, Slovakijos, Suo
mijos, JAV.
Nuotr.: Lankytojų netrūksta prie „Baltų lankų" leidyklos skyriaus.
Žilvino Beliausko nuotr
* NBA pagerbė Šarūną
Marčiulionį — lietuvio vardu
pavadintas titulas, atiteksian
tis geriausiam šioje lygoje
rungtyniaujančiam
krepši
* Nors Lietuvoje nustaty
* Finansų ministrė Dalia ninkui iš Europos. Šio titulo
tas oficialus lito ir euro kur Grybauskaitė už sąžiningą ir nugalėtojas bus pagerbtas Phisas — 3.4528 lito, tačiau mui- gerą darbą vykdant vyriausy ladelphia įvyksiančiuose NBA
tinininkai importuojamų pre bės programą finansų politi „Ali Stars” savaitgalio rengi
kių vertę iki šiol skaičiuoja kos srityje apdovanota vardi niuose.
3.5360 kursu, o JAV doleris niu ginklu. Potvarki dėl pisto
* Skulptoriai Kęstutis
jiems vis dar kainuoja lygiai 4 leto „Sig Sauer” skyrimo iš Musteikis ir Arvydas Alilitus. Tuo būdu visi mokesčiai Lietuvos ginklų fondo rezerve šanka, dalyvavujantys 29bus skaičiuojami litais įverti pasirašė premjeras Algirdas taj ame Saporos sniego skulp
nus importuojamas prekes Brazauskas. Vardinis ginklas tūrų ir 53-ajame tradiciniame
apie 2 proc. didesne verte visiškai atitinka dalykiškos 45 Japonijos sniego festivalyje,
negu šios prekės bus parduo metų ministrės įvaizdį. Kalba kuriame varžėsi daugiau kaip
tos Lietuvos rinkoje. (LR. vž, Eitai ma, kad didelę įtaką premjero 20 komandų iš viso pasaulio,
* Visuomeninių organiza A. Brazausko sprendimams savo grupėje užėmė I vietą.
cijų atstovai bei kai kurie daranti ekonomikos mokslų Antrą kartą konkurse daly
parlamentarai stojo ginti šią daktarė D. Grybauskaitė turi vaujanti vilniečių komanda
savaitę nušalinto Vilniaus juodą karatė diržą.
ibnsi
kūrė ažūrinę skulptūrą, at
Universiteto Medicinos fakul
* Lietuvos lengvoji pra spindinčią žmogaus įsiliejimą
teto (VU MF) dekano Dai monė, nors vidaus rinka sau į gamtą, jų tarpusavio ryšį ir
niaus Pūro. Penktadieni „Pi goma, o eksportas skatinamas neatsiejamumą.
ibnsi
lietinių iniciatyvų centro” iš nepakankamai, ir toliau ple
* Kartu su prezidentu
platintame pareiškime grupė čiasi — 2001 m. lengvosios Valdu Adamkumi Meksikoje
visuomenės
veikėjų,
tarp pramonės gaminių eksportuo sausio mėnesį lankėsi 10 Lie
kurių yra ir Seimo vicepirmi ta už 3.32 mlrd.Lt.
ivž, Eitai tuvos verslininkų. Jie teigia
ninkas liberalas Gintaras Ste
* Vilnietė Vida Ginei- pajutę didelį vietos versli
ponavičius, ragina VU Senatą
ninkų susidomėjimą, ir daugu
atmesti VU MF sprendimą dėl kienė įsitikino, kad priversti ma tarp meksikiečių rado
medikus atsakyti už klaidas
D. Pūro nušalinimo bei palikti
<vž, Eita)
— labai sunku. Moteris 2 me verslo bendrininkų.
jį dekano pareigose. Dekaną
remiančiame pareiškime pa tus bando įrodyti, kad dėl gy Nepagarba Lietuvai
brėžiama, jog nušalinus D. dytojo kaltės neteko inksto ir
britų policininkui
tapo antrosios grupės inva
Pūrą, fakultete gali sustoti jo
lide. Nuo 2000 m. pradžios ti
kainavo karjerą
pradėtos reformos. Dekano
riama byla, kurioje kaltinimas
nušalinimo
istorija
žinia
Prie Lietuvos Prezidentūros
sunkiu kūno sužalojimu pa
sklaidoje buvo įvertinta kaip
nusišlapinęs britų policinin
reformatoriaus
susidūrimas reikštas Lietuvos onkologijos kas atsistatydino iš savo pa
su reformų nenorinčia gar centre dirbančiam docentui reigų po 30 metų tarnybos po
Juozui Žilinskui, nepasiekia
licijoje. Kaip pranešė BBC,
baus amžiaus medicinos profe
(lr, Eita)
sūra.
(BNS) teismo.
Cleveland policijos vyresnysis
* 62-uosius metus einan pareigūnas Kevin William Pitt
* Iš Vilniaus universiteto
(VU) Medicinos fakulteto tis gamtosaugininkas, il atsistatydino iš savo posto,
dekano pareigų pašalinto Dai gametis Žuvinto rezervato di teigdamas, kad tai „vieninte
niaus Pūro parengta ir be fa rektorius, Lietuvos rašytojų lis garbingas pasirinkimas” po
kulteto tarybos sutikimo VU sąjungos narys Vytautas Ned įvykio Vilniuje, kai už viešo
Senatui pateikta studijų bei zinskas, ketvirtadienį ant sios tvarkos pažeidimą Lietu
fakulteto struktūros reforma pačiūžų iščiuožęs į Žuvinto vos teismas jam skyrė 200 litų
sugrąžintų 20 metų į praeitį, ežerą, nuskendo, kaip mano baudą.
teigia fakulteto tarybos nariai. ma, įlūžus per atšilimą su„Aš labai neteisingai įverti
Medicinos fakulteto dėstytojai plonėjusiam ledui. V. Nedzins nau situaciją, padariau di
ypač piktinosi „autoritariniu” kas Žuvinto rezervatui vado džiulę gėdą sau, savo šeimai ir
dekano valdymo stiliumi ir fa vavo nuo 1965 m. Gamtos Cleveland policijai”, atsistaty
kulteto tarybos „ignoravimu”. mokslų daktaras, aktyvus vi dinimo pareiškime teigė 49
Be to, dėstytojai tvirtino, kad suomenininkas ir publicistas, metų K. W. Pitt, pabrėžęs,
per visą dekanavimo laiką D. rašytojų sąjungos narys ve kad per daugiau kaip 30 tar
Pūras kai kuriose fakulteto lionis Vytautas Nedzinskas nybos policijoje metų pagrindi
klinikose neapsilankė nė kar buvo daugelio knygų ir moks niai jo principai buvo garbė ir
to.
(BNSl linių bei populiarių straipsnių ištikimybė. Cleveland policija
* UAB „Šiaulių tauro tele apie gamtą autorius. Jis yra tiria įvykio Vilniuje aplinky
vizoriai” nradeda gaminti išleidęs 8 knygas, parašęs apie bes, o vyriausiasis konsteblis
produkciją su „Samsung” pre 1,500 straipsnių gamtosaugos
Barry Shaw nusiuntė atsipra
kės ženklu. Bendrovė tikisi, temomis. V. Nedzinsko nuo šymą Lietuvos valdžiai. K. W.
kad Pietų Korėjos firmos už pelnai valstybei buvo įvertinti
Pitt ketvirtadienį išvyko iš
sakymai šiemet sudarys apie Lietuvos Didžiojo Kunigaikš Vilniaus, nesumokėjęs bau
40 proc. visos apyvartos. «bnsi čio Gedimino ordinu.
<bns> dos.
(BNS)

Tėvynėje pasižvalgius

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį
nusprendė taikyti Ženevos konvenciją sulaikytų Talibano kovotojų
atžvilgiu — šis sprendimas nepakeis elgesio su sulaikytaisiais, bet
gali padėti apsaugoti amerikiečių kareivius ir nuslopinti kritiką iš
užsienio. „Al-Qaeda” nariams Ženevos konvencija ir toliau nebus
taikoma. G. W. Bush sprendimu, kurį kritikavo kai kurios žmo
gaus teisįų gynimo organizacijos, sulaikytiems talibams nebus su
teiktas karo belaisvių statusas, kuris garantuotų jiems tam tikrą
apsaugą, pavyzdžiui, teisę apklausų metu pasakyti tik savo vardą,
rangą bei numerį, neatsakinėti į jokius kitus klausimus ir pasibai
gus konfliktui grįžti namo. Sprendimas iš esmės nepakeis sulaiky
tųjų, kurių 186 yra JAV karinėje bazėje Guantanamo įlankoje Ku
boje, laikymo sąlygų.
Ženeva. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK)
penktadieni pareiškė nepritariąs JAV prezidento Georg W. Bush
sprendimui nesuteikti sulaikytiems Talibano ir „ai Qaeda” kovoto
jams karo belaisvių statuso. „Bet kuris per tarptautinį konfliktą į
nelaisvę paimtas asmuo yra globojamas Trečiosios Ženevos kon
vencijos ir turi būti laikomas karo belaisviu išskyrus tuos atvejus,
kai kompetentingas tribunolas nusprendžia kitaip”, sakė TRKK
atstovas spaudai Kini Gordon-Bates. TRKK pareiškė laukiąs pa
reiškimo iš Baltųjų rūmų, kuris padėtų įvertinti visas teisines to
kio sprendimo pasekmes.
Guantanamo Bay, Kuba. Nauja maždaug 28 Afganistane su
imtų belaisvių grupė ketvirtadienį buvo lėktuvu atskraidinta į
JAV karo laivyno bazę, esančią Kuboje prie Guantanamo įlankos.
Šeši nauji belaisviai buvo skraidinami lėktuvu, paguldyti ant neš
tuvų. Kaip ir ankstesnių pervežimų metu, visi belaisviai vilkėjo
oranžinės spalvos kombinezonus, turėjo apsaugines ausines ir
tamsius apsauginius akinius, buvo sukaustyti antrankiais.
Jeruzalė. Izraelio gynybos ministro Binyamin Ben Eliezer žo
džiais, JAV viceprezidentas Diek Cheney jam sakė, kad Izraelis
galįs pakarti palestiniečių vadą Yasser Arafat, penktadienį rašo
laikraštis „Yediot Aharonot”. „Viceprezidentas man pasakė: ‘Dėl
manęs galite jį net pakarti’ ”, tvirtino B. Ben Eliezer ir pridūrė,
kad girdėjo panašius JAV gynybos sekretoriaus Donald Rumsfeld
patarėjų komentarus. „(Arafat) klausimu Cheney pažiūros radika
lesnės už Revaham Zeevi”, sakė jis, paminėdamas kraštutinių de
šiniųjų pažiūrų Izraelio turizmo ministrą, kurį spalio mėnesį nu
žudė radikalieji palestiniečiai. B. Ben Eliezer teigė, jog JAV prezi
dento patarėja valstybinio saugumo klausimais Condoleezza Rice
ir D. Cheney jam minėjo, kad kalbėtis su Y. Arafat reikštų „tuš
čiai švaistyti laiką”.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį
susitiko su Izraelio premjeru Ariel Sharon ir dar kartą primygti
nai paragino palestiniečių vadą Yasser Arafat pažaboti teroristus,
tačiau ryšių su juo nenutraukė. „Patikinau premjerą, kad mes ir
toliau spausime poną Arafat, kad įtikintume jį, jog jis privalo im
tis rimtų, konkrečių ir realių veiksmų teroristinei veiklai Artimuo
siuose Rytuose pažaboti”, sakė G. W. Bush. A. Sharon spėjo, kad
pasibaigus 1.5 metų trunkančiam palestiniečių sukilimui, per kurį
jau žuvo daugiau kaip 1,000 žmonių, ir susitarus dėl taikos, bus
įkurta Palestinos valstybė. Interviu įvairiems laikraščiams A.
Sharon yra sakęs, kad numato demilitarizuotą Palestinos valsty
bę, kuri užimtų 42 proc. Vakarų Kranto teritorijos ir Gazos Ruožą.
Seulas. Šiaurės Korėja, kurią JAV prezidentas George W. Bush
priskyrė tarptautinei „blogio ašiai”, penktadienį atsikirto, pava
dindama Ameriką „velnio imperija”. Šiaurės Korėja jau anksčiau
teigė, kad JAV prezidento žodžiai prilygsta karo paskelbimui. Seu
lo pareiškime sakoma, kad JAV turi didžiausią masinio naikinimo
ginklų arsenalą pasaulyje ir nori dar labiau jį padidinti.
Islamabadas. Pakistano prezidentas Pervez Musharraf penk
tadienį užtikrino laikinąjį Afganistano vadovą Hamid Karzai, kad
Islamabadas suteiks visapusišką paramą šiai karo nualintai vals
tybei, ir pabrėžė, kad Pakistanas nesikiš į kaimyninio Afganistano
vidaus reikalus. H. Karzai atvyko pirmo oficialaus vizito į Pakis
taną nuo praėjusio gruodžio 22 d., kai jo laikinasis kabinetas 6
mėnesiams atėjo prie valstybės vairo.
Paryžius. Prancūzijos premjeras socialistas Lionei Jospin penk
tadienį paragino Vašingtoną neapsiriboti vien kova su terorizmu,
šiuo pareiškimu prisidėdamas prie Europoje augančios kritikos
dėl JAV užsienio politikos, pradėtos vykdyti po rugsėjo 11-osios te
roro išpuolių. Prancūzija pritaria „visoms bendradarbiavimo for
moms, kurios leidžia tarptautinės bendrijos nariams bendrai
spręsti pagrindines problemas... Jokia valstybė negali teigti esanti
pąjėgi jas išspręsti pati viena”, sakė jis.
Buenos Aires. Neginkluotas 28 metų urugvajietis banko dar
buotojas Pablo Moreira ketvirtadienį bandė įsiveržti į užrakintą
„United Airlines” lakūnų kabiną. Skrydžio iš Miami, FL, į Argen
tinos sostinę Buenos Aires metu P. Moreira „kung fu” stiliumi
spyrė į lakūnų kabinos dureles, ir jam pavyko dalinai pralaužti
apatinę durų pusę. Lakūnams teko sustabdyti jį keliais priešgais
rinio kirvuko smūgiais. „United Airlines” pranešė, kad lakūnų ka
binos durys po rugsėjo 11-osios įvykių buvo sutvirtintos metali
niais virbais, ir tai neleido P. Moreira sukelti pavojaus lėktuvo
skrydžiui. Pats P. Moreira ap
KALENDORIUS
gailestavo, kad taip padarė, ir
prisipažino, prieš sėsdamas į
Vasario 9 d.: Algė, Almantas,
lėktuvą, gėręs viskį”.
Apolonija, Erikas, Girvydas, Joviltas,
Paryžius. 25 metų prancū Marijus, Odeta
zas, kurio bagaže Paryžiaus oro
Vasario 10 d.: Šv Skolastika;
uoste buvo rasta 40 marškinė Ada, Aušra, Elvyra, Gabrielius, Gir
lių su Osama bin Laden atvaiz vydas, Gražutė, Skaistutis, Skolasti
du, gali būti apkaltintas teroriz ka, Teodora, Vygaudė.
mu. Iš Tailando atskridęs vy
Vasario 11 d.: Svč. Marija Lurde;
riškis teigė norėjęs marškinė Adolfas, Algirdas, Dailė, Felicija, Ma
lius parduoti.
rija, Paskalis.
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PASAULĖŽIŪROS PAGRINDAI
ATEITININKIJOJE
Praėjusių metų ateitininkų
sendraugių liepos mėnesį su
ruoštoje šeimų stovykloje, Dai
navoje, Ateities” žurnalo 90
sukaktuvinių metų proga, vy
ko simpoziumas Prano Dovy
daičio „trimis pamatiniais
klausimais”.
Išspausdinti
pirmajame
Ateities” numeryje, kuris
1911 metų vasario mėnesį bu
vo išleistas neapmokamu prie
du prie „Draugijos”, klausimai
davė pamatus ateitininkų są
jūdžiui. Minint sukaktuves,
simpoziumo tikslas buvo pa
žvelgti į Dovydaičio klausimus
šių dienų šviesoje Lietuvoje ir
JAV, ir prisiminti pačio Dovy
daičio žodžius. Simpoziumo
dalyvių Dainės
Narutytės
Quinn (JAV) ir Vaidoto Vai
čaičio (Lietuva) pranešimai
buvo šiame puslapyje išspaus
dinti 2001 m. rudenį.
Tačiau, Laimos Šalčiuvienės
pristatyta simpoziumo trečioji
dalis, kurioje buvo skaitomos
Dovydaičio žodžių ištraukos ir
kurioje buvo pateiktas kvieti
mas atnaujinti ryšį su Kristu
mi, santraukinėje formoje
spausdinama šiandien, šešta
dienį prieš Pelenų dieną, pra
džia
Gavėnios,
kiekvieno
krikščionio atsinaujinimo lai
kotarpio. Tiek praėjusios vasa
ros simpoziumas buvo, tiek
šios dienos
pasidalinimas
spaudoje, tebūnie kvietimas
kiekvienam skaitytojui sąmo
ningai pažvelgti į savo pa
saulėžiūrą ir atnaujinti pas
tangas save tobulinti Dievo ir
artimo tarnystėje, siekiant vi
sa atnaujinti Kristuje.
Pastaba: Dovydaičio žodžiai,
naudojami taip, kaip buvo
spausdinti pirmoje Ateityje”
ir skaitytojui gali atrodyti ne
tiksliai išspausdinta.
KUOMI MES SAVE
VADINAME IR KODĖL
Dovydaitis Ateities” pirmo
numerio
6-10
puslapiuose
smulkiai nagrinėja „Kuomi
mes save vadiname ir kodėl”.

Dovydaitis rašė, kad mes
vadiname save teistais,
Kristaus krikščionimis, ka
talikais.
Kodėl tuo save vadiname?
Jis rašė: „Pirmykštis absolutiškas, vienintelis visos esmės
pamatas yra gyvasis Dievas.
... Iš jo, per jį ir jame yra vis
kas. ...Kad žmonija tikrai, aiš
kiai žinotų tikrą savo esybės
tikslą, patsai Dievas jai tą
tikslą apreiškė ir parodė prie
to tikslo vedantį kelią. Šio
Dievo apreiškimą žmogus ran
da ne vien Dievo Žodyje, šv.
Rašte, bet ir savo viduje pavi
dale doriško įstato, kuris turi
savyje tūlas nesimainančias
tiesas, išreiškiančias esybiškus tarp Dievo ir žmogaus
sentikius, taipgi sentikius pa
vienių žmonių tarp savęs ir
pavienio žmogaus su pačiu sa
vimi. Kaip fyziški įstatai suda
ro neorganiško ir organiško
pasaulio tvarką, taip anos die
viškos tiesos sudaro doriško
pasaulio pamatą”.

„... Šių dienų moksliški ty
rinėjimai išaiškino, kad religijinis gyvenimas yra pamati
nis pasaulio istorijos faktų
tarpe, galima sakyti net pa
matinis žmonijos istorijoj fak
tas

Taigi, mes pripažindami gy
asmeniško Dievo buvimą,

vo

ė

s

pripažįstame ir būtinumą
žmogaus su Dievu bendravi
mo. Stovėdami ant tokio

pamato mes vadiname save
teistais”.

Dovydaitis šiuo pirmuoju
klausimu toliau rašo: „Šv. Jo
nas Evangelistas paminėjęs,
kad Dievas yra visos esmės
pradžia, kad viskas kas yra
erdvėj ir laike sutverta Jo
Žodžiu, kad šis Dievo Žodis
yra žmonių šviesa ir gyveni
mas, ant galo praneša: „Ir žo
dis tapo kūnu ir gyveno su
mumis. Tas tapęs Kūnu Dievo
Žodis yra dieviškai — žmogiš
kas Jėzaus Kristaus asmuo.
Kristus savo gyvenimo dar
bais atnaujino žmoniją, paro
dė jai vėl aiškų kelią prie jos
antgamtinio tikslo, koks jai
yra skirtas”.
„... Kristus yra viso tvėrimo
tikslas, pradžia ir pabaiga;
Kristus visos pasaulio istorijos
centras.
Kristus visos žmonijos akyvaizdoj kuoaiškiausiai parodė,
koks yra tikras žmonijos gyve
nimo tikslas, parodė kaip žmo
gus turi gyventi, jeigu nor tą
tikslą atsiekti, taigi parodė ir
prie to tikslo vedantį kelią ir
dar pranešė, kas yra pasiekus
tikslą. ...Koks gi žmogaus gy
venimo tikslas?
Visų laikų žmogaus dvasia
atsakinėjo ir atsakinėja: dasigauši prie tiesos, atsiekti tie
są, gyventi sulig tiesos. Bet
kame tiesa? Kas ji yra ir kaip
ją rasti? Juk visuose laikuose,
o ypač mūsų gadynėj įvairių
įvairiausios griežtai priešin
gos, griežtai priešingais ke
liais sekančios ir griežtai prie
šingus pažadėjimus siūlančios
srovės ir pakraipos kiekviena
sakosi tik už tiesą kovojanti ir
tiesą skelbianti. O Tiesa tik
viena tegal būt.. Tat kur gi ji ir
kaip ją rast? ...kelias prie tie
sos, prie Dievo, prie DievoKristaus, yra tik per jo dieviškai-žmogišką asmenį, kaip
ir jis pats čia pat pasakė: Pas
Tėvą tegalit ateiti tik per
mane.
Priimdami Jėzaus Kristaus
žodžius, kaipo paties Dievo
žodžius, mes vadiname save
Kristaus krikščionimis”.
Dovydaitis rašo, kad sulig
šv. Jono žodžių, „gyvoji Dievo
Bažnyčia yra Tiesos atramas
ir pamatas, tos Tiesos, kurią
apreiškė Kristus.
...Patsai
Kristus-Dievas, esąs visos tos
draugįjos centras, o žemiška
draugijos forma yra pilnoj žo
džio prasmėj Bažnyčia katali
kiška, kuris vardas reiškia
Bažnyčią visuotiną, visapaliečianti, visavietė, visiems ir
visur sava, viską apimanti į
viską atsinešanti. ...užtat
mes save vadiname katali
kiškais krikščionimis arba
trumpiau katalikais”.
KĄ MES MATOME
APLINK SAVE

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.

Busimieji filosofai, mokslininkai, visuomenininkai, o gal net Ateitininkų federacijos pirmininkai, Čikagos ir apy
linkių Daumanto-Dielininkaičio jaunučių kuopos susirinkime rimtai nusiteikę klausosi pranešimų. Iš k.: And
rius Razma, Marius Šoliunas, Gintas Sidrys ir Lukas Petraitis.

tiesos. ...Mūsų gadynės žmo yra pirmas ir paskutinis mūsų kiekvienas asmeniškai ryžtis
gus nenori būti prigulmingas gyvenimo tikslas, kad mes pa- save keisti, duoti sau iššūkį
viską atnaujinti kokiu nors nauju būdu visa at
nuog aukštesnės esybės; jis siryžome
nori būt pats sau Dievas, pat Kristuje, tai kad nepriešta naujinti Kristuje pradedant su
sai sau norma ir visoko šalti rautume savo žodžiams, kad savim. Pasiskaičius atitinka
nis; jis nenori aukštesniai esy nepasiliktumėm tuščiais pagy mas eilutes Šventajame Rašte,
bei tarnauti, jis nori būti lais rais ir niekšais-veidmainiais, galėtume pamąstyti koks mū
vas, jis nori būt žmogumi, o ne būtinai turime padaryti ir sų ryšys su Kristumi. Kokią
vergu, jis nori atsiliuosuot kiek galint greičiau, kad kata reikšmę Jis šiuo laiku turi
nuog antgamtinio jungo ... likų Bažnyčios Kristus, Die mano gyvenime?
Numetęs Dievo, amžino gero vas-žmogus, yra mums tik
Ar Kristus man mokytojas?
ir tiesos naštą, žmogus užsi riausias faktas. ...Ne aš gyve (Mt. 5, 6, 7; Jn 13:13)
dėjo ant savęs pikto ir klaidų nu, bet manyje Kristus.
Ar tarpininkas? (1 Tim. 2: 5;
„... mes turime drįsti tapti ir Žyd. 8:6; 9:15; 12:24)
jungą; nenorėdamas lenkti
galvą prieš Dievą, žmogus vi pasirodyt tikri krikščionis neAr kunigas ir tarnas? (Mt.
sas susikūprino priešais gra plūskime ir nežiūrėkime šnai- 20:28; Jn. 17; Žyd. 4:14)
žiai skambančią tuščią frazę, riai į kitus, kad jie nekrikš
Ar valdovas/karalius? (Mt.
puolė ant kelių prieš mados čionis, bet patis tapkime 27: 37; Lk. 1:32; Jn. 18:37; Žyd
kvailybes ir laiko prietarus. krikščionis.
1:8)
Atsiliuosavęs nuog Dievui tar
„... visi kurie mylit iš širdies Ar vynmedis? (Jn. 15:1-7)
navimo pateko į nuodėmės Kristų ir tikrai norite sulig Jo
Ar gerasis ganytojas? (Jn.
vergiją ir jos despotizmą. Žmo mokslo gyvent, kuo greičiau 10:1-16)
gumi jau vadovauja ne Dievo paduokime vienas kitam ran
Ar šviesa? (Jn. 8:12; 3:19;
protas ir širdyj parašytas įsta ką su atvira širdžia, kad susi 1:4-9; 12: 35 ir 36)
tas, bet žmoguje gyvenančioji spietę krūvon greičiau ir stip
Ar tiesa? (Jn. 1: 17)
nuodėmė. ... Žmoguje praside riau pąjiegtumėm atsispirt
Pasirinkę ryšį su Kristumi
da irimo procesas, nes alks priešais apsupančio mus gyve
šių
eilučių pagrindu, užduoki
nimo
pasipūtusias
niekšybes
tančiai sielai nėra maisto,
me
sau
„naują” būdą atnaujin
ir
žvilgančias
nedorybes,
kad
trokštančiai nėra gėrimo, ir
ti
save
Kristuje.
galėtumėm
vesti
su
jomis
paužtai nėr, kad atsitolinus
nuog vienintelio gyvojo van sėkmingesnę kovą.... Tokia vi
Kalbos ir raštai lieka kalbo
dens šaltinio, paties žmogaus suotina visų su mumis sutin mis ir raštais, jeigu nesistenpadirbtuose šuliniuose ir duo kančių susispietimo vieta te giam tuos žodžius padaryti gy
bėse vanduo visiškai nesilai gul būna šis mūsų naujas vu pavyzdžiu. Gyvenkime, kad
laikraštėlis Ateitis”.
ko”.
kiekvienas žinotume juk esa
„... Mes neturime gyvenimo me Kristocentrinės pasaulė
„.... Mūsų gadynės laisvasis
nepajėgia atsikratyti nuog našta numest ant kitų, kaiptai žiūros ir tam kas dieną liudydaugelio kokių nors netikusių paprastai daroma, neturime kim savo elgesiu.
įpročių ir palinkimų, nors tan ant mūsų kelio nuklotus erš
Laima Šalčiuvienė
kiai pats puikiai supranta jų kėčius mesti po kitų kojomis;
bet mes turime sugebėti, kad
blogumą”.
„... Bet dar didesnė nelaimė toji našta taptų lengvutė, o
atpuolus nuog Dievo visai tau erškėčiai pavirstų į žiedus. O
tai: tai toki nelaimė, kuriai ne tai galėsime faktiškai atsiekti
gali lygintis nei karas, nei ba tik tada, kuomet mokėsime
das, nei maras, nei revoliu tiksliai suvartoti tas antgam
cijos. Kur galingi vyrai, kur tines jėgas, kokias apturėjo ir
stiprūs asmens? Jų vieta apturi visi iš širdies mylintis
užėmė slankiojimas po purvy Kristų, visi atvirai jieškantis
ną, pataikavimas, melagystė, Dievo viešpatystės ir Jo tiesos
veidmainiavimas,
sužvėrėji ir vykdinantis tą tiesą gyveni
mas, kas kultūriškai vadina mam
„... taip drįsę ištarti mes jau
ma nervų atšipimas”.
Toliau per kelius puslapius iš visų pusių išgirstame švil
Pranas Dovydaitis išeiliuoja pimą, išvystame į mus pirštais
įvairius stabus, kurie užstoja rodymus, kad toki mūsų pa
kelią, kliudo žmogui pasiekti saulėžvalga jau seniai atgyve
Dievo paskirtą tikslą, kliudo no savo amžį, kad jis įrašyta
matyti Kristaus tiesą. Pasku jau į pasakų eiles, kad ją galu
tiniuosius dvejuose šiam klau tinai jau sunaikino nauji
simui skirtuose puslapiuose moksliški tyrinėjimai, kad
jis išaiškina kame išgelbėji užtenka tik biski pažint gam
mas: „... Išsigelbėjimas tik tą, o toki pasaulėžvalga pasi
sugrįžus prie To, kas atmes rodys kaipo tikras griežtai
nesutinkąs su protu absurdas.
ta”.
MŪSŲ PRIEDERMĖS,
SIEKIAI IR KELIAI '
PRIE JŲ

Nuo pirmosios Ateities” 19
puslapio apačios iki 26-to pus
lapio, Dovydaitis rašė:
„Mūsų priedermės, siekiai ir
keliai prie jų”. Pradeda: „Pa
silikę Kristaus Bažnyčioje, ku
ri yra paties Kristaus kūnas,
mes prieš visą pasaulį ištaria
me: Instaurare omnia in
Christo! (Eph, 1, 10) Tai
ištarusieji paimame ant savęs
pirmutinę didžiausią prieder
mę atnaujinti Kristuje save,
atnaujinti Kristuje savo gyve
nimą, parodyti savo gyveni
mu, savo gyvenimo darbais ir
pasielgimais, kad mums šie

Dovydaitis pirmosios Atei
ties” 11-19 puslapius skiria at
sakymui antro klausimo, „Ką
mes matome aplink save”. Čia
iš tų devynių turiningų pusla žodžiai tai ne tuščia frazė,
pių pateikiamos tik pačios pa kad mes savo gyvenime va*
grindinės Dovydaičio mintys dovaujamės kitokiu moks
ir, aišku, tai daroma pagal ra lu ir kitokiais principais,
šytojos supratimą.
kad mes savo gyvenime sie
Dovydaitis teigia, ...išvysta kiame kitokį tikslą.
me, kad mūsų gadynėje dau „... Jeigu mes drįsome ištart,
gelis atsisako nuog gyvojo Die kad Kristus-Dievas yra mūsų
vo, nuog Dievo-Kristaus ir Jo Alfa ir Omega, kad Kristus

Turėdami omenėje tokius priekaišavimus, kiekvienas iš mū
sų visados turime įsidėmėti
apaštalo Petro žodžius ištar
tus savo jaunutei Bažnyčiai
Romoj: Turėkite šventai Kris
tų širdyse jūsų visuomet prisi
ruošę apginimą nuog kiekvie
no iš jūsų reikalaujančio raci
jos apie jumyse esančia viltį.
„... mes nusilenkusieji prieš
Kristų galvą ir tuomi išreiškusieji Jam paklusnybę, tame
pat laike turime būt visuomet
prisiruošę kiekvienam užklausiančiam atsakyt, kodėl mes
taip darome, turime būt vi
suomet prisiruošę duot kiek
vienam savo elgimosi atskai
tą, turime parodyt, kad mūsų
paklusnumas yra protingas,
kad mūsų tikėjimas yra tiesa,
kuriai jokią dalinęs apsireiš
kimu srities tiesa, kiek ji sa
vyje yra tiesa, negali priešin
tis’.
Jeigu iš tikrųjų esame tokie
kuo save vadiname, neužten
ka pasiklausyti ar paskaityti
Dovydaičio žodžius. Turėtume

JAV
Kanadoje ir kitur

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100 00
(U.S.) $115.00
e-.
$60.00
$66.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Ušaakant i Lietuva:
Oro paštu
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

$500.00
$100.00
$160.00
. $55.00

$250.00
$65.00
$85.00
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„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400

Valandos pagal susitarimą
DR. EUGUUSLEUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Walter St.. Lemont, IL 60439
1061 Essington Rd. #200,
Joliet. IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
Hickory HHIe
Tel. 706-596-2131
Valandos pagal susitarimą
DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10811 W. 143 81 Oriem! Perk, IL 80467
Priklauso Palos Communlty HospKal
Sllver Cross Hotpital

Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-400-2800

CanSac Dlagnoala, LTD.

8417 W. 87 Str.
Oak Lamn,IL 60453
Tai. 773-436-7700

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros.
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas
6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL
60402, tel. 708-484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.
1

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai
4647 W. 103 St., Oak. L'awn,
Tel. 708-422-8260 •

IL

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Ave., Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8T0Y1

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

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

DANTŲ GYDYTOJA
4636 W. 63 St.;Chlcago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Nngary Hwy, WBowbrook
Tel. 630-323-5060

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GREOORY 8UELZLE, MD
SCOTT QREENWALD, MD
Illinois Paln Treatment Institute

Nugaros, sprando, galvos, sanarni,
vrao, sužeidimų damovietėjeDei w.
vietų skausmo avdvrno soecialistai

Chicago: 312-726-0800
East Dundės: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR.DANAM.SAUKUS

Dantų gydytoja
826 8. Mamhaim Rd.
VVeeteheetec, IL80154

Tel. 706-344-1894
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. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 91, Burbank, IL
TeL 708-423-8114
Valandos pagal susitarimą

LINAS 8IDRY8, M.D.
Aldų ligos / Chirurgija
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KAS APSUNKINA LIETUVOS

Danutė Bindokienė

INTEGRACIJĄ l VAKARUS?

Apgavo per didelis
savimi pasitikėjimas

JAV ats. pik. ROMAS KILIKAUSKAS

Tęsinys
r J

TJo

rin
kėjai dabar gali paklausti, ar
jis juos sąmoningai apgavo, ar
tik pakeitė savo nuomonę, grį
žęs iš Briuselio. Matyt, NATO
generalinis sekretorius Lord
George Robertson tiesiai pa
sakė, kad pakvietimą į NATO
gaus tik tos valstybės, kurios
yra tam tinkamai pasiruošusios. Seimo pirmininkas A.
Paulauskas sako, kad dabar
remia tuos du procentus BVP
gynybai. Tuo pačiu metu
spaudžia KAM, kad iš gyny
bos biudžeto būtų perkami
mokykloms kompiuteriai, į gy
nybos biudžetą įtrauktų ka
lėjimų prižiūrėtojus ir pan. Už
4,5 milijonus Lt aprūpinti mo
kyklas kompiuteriais — pui
kus ir labai reikalingas daly
kas. Tik klausimas, ar tai
Švietimo ministerijos ar Kraš
to apsaugos ministerįjos kom
petencija. O dėl Vidaus rei
kalų sistemai priklausančių
kalėjimų apsaugos reiktų pa
klausti: kas tuos kalėjimus
saugos, jeigu kariai turės ginti
kraštą? Lietuva realiai ir šiais
metais neišleis deklaruojamų
BVP procentų krašto gynybai,
bet NATO atstovams giriama
si, kad viskas gerai. Tokios
manipuliacijos Lietuvai tikrai
nesuteiks garbės, kai reikės
atsakyti į panašius klausimus
NATO valstybių parlamenta
rams.
Kariuomenės vado
vaidmuo valstybėje
NATO valstybių atstovams;
ir JAV lietuviams tikrai ne
paslaptis, kad Lietuvos ka
riuomenės reformų architek
tas yra buvęs ministras Č.
- Stankevičius ir gen. mjr. J.
Kronkaitis. Norisi tikėti, kad
dabar Krašto apsaugos minis
terijai vadovaujantis L. Linke
vičius bus garbingas politikas
ir sugebės įvertinti savo pirm
tako triūsą, o planuodamas
ateities darbus, neardys to,
kas jau sukurta. Demokra
tinėje valstybėje kariuomenė
turi būti atskiriama nuo poli
tinės įtakos. Keičiantis politi
kams, karinė vadovybė ir
struktūra turi nesikeisti. Ka
riuomenė vadovaujasi krašto
apsaugą reglamentuojančiais
įstatymais, kurie orientuoti į
valstybės ir visų piliečių gy
nybą. Dėkui Dievui, kad po
rinkimų radikaliai pasikeitus
valdančiajai daugumai Seime,
neįvyko ar nepavyko įgyven
dinti drastiškų pasikeitimų
karinių pąjėgų vadovybėje.
Nors buvo galima tikėtis vis
ko, o gal dar ne viskas baig
ta...
Lietuvos kariuomenės vadas

gen. mjr. J. Kronkaitis prieš
penkerius metus paliko savo
civilinę tarnybą bei namus
Amerikoje ir atvyko į Lietuvą
dirbti Krašto apsaugos minis
terijos viceministru. Prieš dve
jus metus prezidento buvo
paskirtas kariuomenės vadu.
Kas nors kiek artimiau pažįs
ta šį žmogų, žino, kad jis yra
visiškai atsidavęs Lietuvos ka
riuomenės sukūrimui ir jos il
galaikio saugumo įtvirtinimui.
Karinių pajėgų infrastruktū
ra, modernizacija, karių ap
ginklavimas, apmokymas ir
gerovė buvo iš pagrindų per
žiūrėta ir kuriama jo iniciaty
va. Ištarnavęs 27 metus JAV
kariuomenėje ir išėjęs į at
sargą pulkininko laipsniu, jis
turi Pentagone ir Briuselyje
puikių pažinčių. Visa tai J.
Kronkaitis panaudojo, ieško
damas paramos ir naudos Lie
tuvai.
Buvęs NATO karinių pajėgų
Europoje vyriausiasis vadas
generolas W. Clark ir gen.
mjr. J. Kronkaitis jaunystėje
kartu tarnavo Pirmojoje tankų
divizijoje Vokietijoje. Daugybė
kitų aukštų NATO kariškių
pažinojo ir gerbė J. Kronkaitį,
todėl Lietuvos kariuomenė tu
rėjo ir objektyvias, ir subjekty
vias sąlygas daryti greitesnę
pažangą negu kitų valstybių
karinės pajėgos. Savaime su
prantama, kad gen. mjr. J.
Kronkaitis už savo darbą ne
laukė jokios padėkos ar įver
tinimo, bet jis tikrai nesitikėjo
tokių žygių, kuriuos darė nau
jai išrinktas kairiųjų Seimas
ir Vyriausybė. Pašnibždomis
buvo kalbėta, kad kariuome
nės vado J. Kronkaičio paša
linimas yra svarbi kairiųjų
užduotis. Šnekėta, kad jų pa
siuntiniai nesigėdijo eiti pas
prezidentą, kaip vyriausiąjį
karinių pajėgų vadą, ir prašy
ti, kad J. Kronkaitis būtų at
leistas iš pareigų. Tikrai gera
žinia yra tai, kad Lietuvos
prezidentas V. Adamkus ne
pasidavė niekieno įtakai ir ka
riuomenės vadovybės klausi
mą išsprendė, ne tik nesvars
tydamas kokių nors galimy
bių, bet suteikė J. Kronkaičiui
generolo majoro laipsnį, ver
tindamas jo pastangas, ku
riant Lietuvos kariuomenę.
Tuokart nepavykus politikų
užmačioms, dabar kairieji aki
plėšiškai giriasi, kad Lietuvos
kariuomenės
pasiruošimas
NATO narystei yra jų nuopel
nas. Girdi, Lietuvos kariuo
menė pasiekė NATO priim
tiną lygį tik per paskutiniuo
sius metus. Tokia nuomonė
buvo viešai pateikta gruodžio
mėnesį į metinį susitikimą su-
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Vargšė mama. Jai matyt, dar teks palaukti.
Suskambėjo telefonas ir Silvija pašoko nuo sofos,
pakėlė ragelį. Skambino iš kino studijos sekretorė,
j — Kaip gerai, kad jūs namuose, neišvažiavusi, —
džiaugsmingai sučiauškėjo mergina. — Labą dieną.
Yra svarbus reikalas.
— Neduodate man ramybės net per išeigines, — pa
siskundė Silvija.
— Labai apgailestauju, bet rytoj aštuonioliktą va
landą atskrenda amerikiečių režisierius Donaldas.
Man pavesta jums pranešti, kad jūs tą poną turėsite
sutikti oro uoste. Direktorius sakė, kad vėliau jis jums
paskambins ir abu aptarsite sąlygas, — tratėjo telefo
no ragelyje sekretorė. Ir, prieš dėdama ragelį, staiga
prisiminė. — Beje, vos neužmiršau jums pasakyti.
^Šiandieną užeikite į kino studįją. Gausite kasetę su
- pono Donaldo melodrama „Vulkano ugnis”. Jums būti
nai reikia tą filmą pažiūrėti, kad jūs turėtumėte apie
ką su juo pasikalbėti. Sudie.
Silvįja, iš netikėtumo apstulbus, kurį laiką ragelį
laikė prie ausies, signalai tuksėjo į ausį. Ji nuleido
ranką ir padėjo ragelį į vietą.
Ko Silvija nemėgo, tai melodramų. Visų „muilo ope
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Krepšinio diplomatija... Š.m. vasario 6 d. JAV besilankančių Šiaurės Europos krepšinio lygos (North European
Basketball League , NEBL) viršininko Šarūno Marčiulionio ir vieno akcininkų Dmitrij Buriak garbei Lietuvos
ambasadoje Washington, DC, buvo surengtas priėmimas, į kurį pakviesti JAV Kongreso nariai, Valstybės de
partamento pareigūnai. Vašingtone reziduojančio diplomatinio korpuso, žiniasklaidos bei vietinės lietuvių vi
suomenės atstovai. Tai ne pirmas, krepšinio ženklu pažymėtas, LR ambasados JAV-se renginys, kuris pristato
Lietuvą, kaip krepšinio šalį, amerikiečių tarpe. Pernai, Lietuvos ambasadoriaus Vygaudo Ušacko vadovaujama,
Lietuvos diplomatų krepšinio komanda surengė rungtynes su JAV Kongreso nariais ir JAV Valstybės departa
mento pareigūnais Apie šias rungtynes plačiai rašė „The Washington Times” bei „The Diplomat”. Nuotraukoje
iš kairės: NATO komiteto vadovas Bruce Jackson, LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, Europos Šiaurės
krepšinio lygos viršininkas Šarūnas Marčiulionis, JAV Atstovų rUmų narys John Šimkus.
Rolando Kačinsko (LR ambasada JAV) nuotrauka.

sirinkusiems Lietuvos amba
sadoriams. Ar toks politinis
nepastovumas ir dviveidišku
mas greitina mūsų krašto in
tegraciją į demokratinių šalių
sąjungą?
Antisemitizmo proveržiai
Lietuvoje
Lietuvos Seimo nariai ir Vy
riausybė jau seniai žino, kad
viena svarbių sąlygų dėl Lie
tuvos NATO narystės yra JAV
žydų nuomonė. Per visus 11
nepriklausomybės metų Lietu
vos politikai aiškiai pasisakė
prieš antisemitizmą. Preziden
tas A. Brazauskas net buvo
nuvykęs į Izraelį ir atsiprašė
visos tautos vardu už tuos lie
tuvius, kurie dalyvavo žudi
kiškuose nacių darbuose. Čia
pat negalima nepaminėti, kad
tūkstančiai lietuvių, rizikuo
dami savo gyvybe, žydus gel
bėjo ir slėpė. Žinodami, kad
antisemitizmas yra žmogaus
teisių pažeidimas, ir supras
dami, kad JAV žydų organiza
cijos turi daug įtakos politi
koje, lietuviai turėtų rimčiau
stengtis pažaboti antisemiti
nes apraiškas ir sudrausminti
tuos, kurie tai propaguoja.
Taip turėtų būti, bet ar taip
yra?
Prieš porą metų kauniečiai
savo meru išsirinko V. Šus
tauską, kurio kalbos apie žy
dus pasiekė visą pasaulio
spaudą. Jo pasisakymas, kad,
jei ne vokiečiai, tai jam reikė
tų dabar valyti žydų batus, ge
rai žinomas ir užsienio lietu
viams. Vėliau kauniečiai tą
patį V. Šustauską išrinko į
Seimą, kur jis žadėjo daryti
tvarką su kalašnikovu. Švel

niai tariant, labai keista, kad
kultūringo krašto žmonės į
aukščiausius valstybės val
džios postus išrenka kandida
tus be jokio išsilavinimo ir
išsiauklėjimo. Nejaugi malonu
būti valdomiems vidutinio in
telekto rėksnių? Kažin ar to
kie, mūsų pačių išrinkti, Lie
tuvos politikai padės mums
integruotis į Vakarų kultūrą,
ar pakels šalies vardą pasau
lyje.
Lietuvoje išgarsėjęs A. Mur
za iš Šiaulių, pasipuošęs SS
nacių uniforma ir simbolika,
atvirai lietuvius kursto prieš
žydus ir kitus kitataučius.
Galima sakyti, kad viso pa
saulio valstybės turi panašių
pranašų, bęt ne visur su jais
taip garįųjngai elgiamasi kaip
Lietuvoje,, Neseniai vienas
Austrijos skustagalvis nacis
buvo pakviestas dalyvauti TV
pokalbyje. Tai sužinoję, visi
kiti pakviesti svečiai atsisakė
toje laidoje dalyvauti. Žinoma,
tai Austriją — ne Lietuva. Pas
mus net Vienos baliai jau ne
bevyksta, nes to nepanorėjo V.
Šustauskas. Apsieis vaikų glo
bos namai ir be labdaros...
Socializmo
atstatinėjimas
J Lietuvą visas pasaulis žiū
ri, kaip į nepriklausomą de
mokratinę valstybę, kuri turi
savo Konstituciją, gerbia visų
žmonių teises į privačią nuo
savybę, kuria laisvąją rinką ir
stengiasi priartėti prie Euro
pos Sąjungos standartų. Vis
dėlto reikia pastebėti, kad kai
rieji politikai bando reikalus
pakeisti ir dar nelabai aišku,
kur jų pokyčiai nuves. Gruo

rų” tėvynė ne Venezuela, o Jungtinės Valstijos. Pirmo
ji melodrama pasirodė ekranuose, kai Silvija buvo
dešimt metų. Dar tais tarybiniais laikais už šio filmo
demonstravimą tuometiniai aukšti pareigūnai nuo
partijos vadovų gavo pylos ir vos neprarado savo kė
džių. Melodrama „Vulkano ugnis” yra „muilo operos”
klasikinis pavyzdys, o jos kūrėjas, populiarus šio žan
ro tėvas — garsus režisierius Donaldas. Senukas Do
naldas apvažinėjo su savo „muilo opera” visą pasaulį,
o dabar laukiamas Lietuvoje.
Pavakary paskambinęs kino studijos direktorius,
taip pat patarė iš anksto pažiūrėti „Vulkaną”, bet Sil
vija tvirtai atsisakė, nes buvo įsitikinus, kad jai nepa
tiks.
Išaušo saulėtas sekmadienio rytas. Dangus žydras,
nė debesėlio. Po lietaus gatvių grindinys buvo švariai
nuplautas, medžiai žvilgėjo, žali lapai raibuliavo
skaisčiuose saulės spinduliuose.
Susitikimas su užsieniečiu įvyko pavakary oro uoste.
Silvįja pamatė tokį vyrą, kokio tikėjosi — pagyvenusį,
plikagalvį poną su į priekį atsikišusiu pilvuku. Ją
sužavėjo tik jo akys — tamsios, gyvos, protingos. Jis il
gai tiriamai žiūrėjo į jauną vertėją. Silvija net sumišo
nuo to skvarbaus žvilgsnio, kiaurai veriančio. Ji ne
žinojo, kur slėpti akis, vengė susidurti su jo žvilgsniu.
Laimei, jis atvažiavo ne vienas, su savo sekretore.
Tai buvo labai miela, pagyvenusi, simpatiška moteris,
labai inteligentiška ir veikli.
— Jane, — nusišypsojo ji kerinčia šypsena ir padavė
ranką. — Tikiuosi, mudvi susidraugausime.

džio mėnesį Seimas išleido
įstatymą, kuris atima galinjybę, tam tikrai daliai namų sa
vininkų atgauti savo turtą.
Pagal šį naują įstatymą so
vietų pagrobtą turtą galės pri
vatizuoti dabartiniai nuomi
ninkai, o tikrieji savininkai,
kada nors ateityje, kai Lietu
va praturtės, galės reikalauti
kompensacijos. Toks įstaty
mas prieštarauja ne tik Euro
pos Sąjungai, bet ir Lietuvos
Konstitucijai. Lietuvos kairie
siems tai nesvarbu. Gal jie ti
kisi, kad ir Europos Sąjungos
valstybės į šį reikalą taip pat
nekreips dėmesio?
Dar vienas sovietinio socia
lizmo atkūrimo žingsnis Lie
tuvoje — tai ministro pirmi
ninko A. Brazausko grūdų ir
cukrinių runkelių kainų nus
tatymas: Kaip Lietuva gali
Briuselyje kalbėti apie laisvą
ją rinką, kai Vyriausybė po 11
nepriklausomybės metų pra
deda reglamentuoti žemės
ūkio produktų kainas? Jei
cukraus ir grūdų pramonės
verslininkai šį sprendimą pa
duos į teismą, Lietuva vėl su
silauks nepageidautinos rekla
mos pakeliui į ES.
(Bus daugiau)

* Vyriausybė nutarė Ka
zachstano ambasadai už
daugiau kaip pusę milijono
JAV dol. parduoti žemės skly
pą Vilniaus Žvėryno rajone.
Iš Lietuvos nupirktame sklype
Birutės ir A. Mickevičiaus gat
vių sankryžoje Kazachstanas
statys naują ambasadą. Šiuo
metu Kazachstano ambasada
Lietuvoje yra įsikūrusi Vil
niaus Akmenų gatvėje, ibnsi

Istorijos slinktis daug
kartų įrodė, kad per didelis
pasitikėjimas savimi, vien
savo nuomonės vertinimas —
ypač pervertinimas — apgau
na. Ne vien individus, bet ir
ištisas žmonių bendruomenes,
tautas, valstybes. Dėl to nuo
monės nelankstumo subyrėjo
imperijos, žlugo sostai, as
menys gavo paragauti karčių
nusivylimo ir gėdos vaisių.
O visgi iš praeities patirčių
nepasimokoma ir kartojamos
tos pačios klaidos. Kartais
įžvalgesnis priešo (ir net šali
ninko) neįvertinimas atsiran
da iš nežinojimo, bei nenoro
prisipažinti, kad „informaci
jos sandėlyje” yra likusi kaž
kokia, galbūt net pavojinga,
spraga. Dėl nenoro ar nesu
gebėjimo tos spragos užpildy
ti, tenka skaudžiai nukentėti.
Taip, manoma, atsitiko Af
ganistane kraštutiniųjų talibų
organizacijai bei jos vadui
Osama bin Laden.
Praėjus keliems mėnesiams
nuo pernai rugsėjo 11 dieną
įvykusių teroristų išpuolių
New Yorke bei Vašingtone, ir
bent iš dalies laikui apgydžius anuomet padarytas
žaizdas, pradėta išsamiau ana
lizuoti
išpuolių priežastis,
stengiantis suprasti teroristų
bei jų vadovybės motyvus,
siekius ir apskritai galvoseną.
Jau ne kartą pasigirdo už
uominos, kad bin Laden ir jo
patikėtiniai
nepakankamai
suvokė amerikietiškąją pa
saulėžiūrą ir nesitikėjo reak
cijos, kuri visoje valstybėje
taip stipriai pasireiškė po
rugsėjo 11-osios. Ir tai, kad
šiandien Afganistane draikosi
vien stipriosios, ant teroristi
nių pamatų pastatytos, kraš
tutiniųjų musulmonų organi
zacijos — Talibano, likučiai
yra kaip tik tokio apsiskaičia
vimo pasekmė.
Atrodo, vyravo įsitikinimas,
kad „Amerika pratusi sveti
momis rankomis žarijas žars
tyti” ir bet kokiomis prie
monėmis stengiasi išvengti
savo piliečių aukų, jeigu ir pa
siunčia kariuomenę į kurį
kitą kraštą taikos palaikymo
misijai. Pavyzdžiu čia buvo
laikomas Kosovas, Haiti, iš
dalies net Somalija (nors ten
amerikiečiai aukų neišvengė).
„Kai Amerika pamatys kru
vinuose maišuose namo par
vežamus savo piliečius, gy
ventojai pasipiktins valdžia,
išsigąs ir nebus sunku šią
didžvalstybę parklupdyti”, —
tokie samprotavimai pasigirs
davo iš bin Laden stovyklos
dar gerokai prieš pernai metų

— O, yes, — melodingu balsu atsakė Silvija.

Trise sėdo į taksi ir nuvažiavo į viešbutį.
Ponas ir ponia užsisakė du kambarius skirtinguose
aukštuose. Jane, imdama raktą nuo kambario tre
čiame aukšte, Silvijai pasakė:
— Nemėgstu aukštai gyventi, bijau aukščio, net
penktame aukšte man sutrinka miegas.
Donaldas, sukdamas ant piršto raktus nuo kamba
rio, septintame aukšte, prie lifto laikinai atsisveikino
ir pakvietė:
— Miss Silvija, nepabėkite. Už pusvalandžio resto
rane vakarieniausime kartu.
Lifto durys atsidarė, jis įėjęs, pasiuntė abiem mote
rims oro būčinį ir nuvažiavo aukštyn.
Jane, lipdama laiptais į trečią aukštą, papasakojo:
— Dvidešimt metų sekretoriauju pas poną Donaldą.
Atėjau jaunutė. Visi galvoja, kad aš jo meilužė, bet
taip nėra. Jei tokia būčiau, jis būtų seniai manimi at
sikratęs. Patikėkite, jis nemergišius. Labai doras žmo
gus. Daug dirba, važinėja kūrybiniais reikalais. Kiek
aš jį pažįstu, nė karto nebuvo rimtai įsimylėjęs, vis lai
ko trūko sukurti šeimą. Jau penkiasdešimt, o jis neve
dęs.
Pusamžiais vyrais Silvįja nesidomėjo. Juos lygino su
išsikrovusiais akumuliatoriais, bedvasiais, nepasoti
namais patinais, kurie medžioja jaunutes, kvailas
merginas, parsiduodančias už bet kokį blizgutį. Sen
bernio Donald net garsus vardas jai nieko nereiškė.
Labai nenorėdama, ji priėmė jo pakvietimą į resto
raną. Apgailestavo, iš anksto žinodama, kad tai bus

rugsėjo 11-ąją.
Šitokią JAV priešų galvo
seną kai kuriais atvejais buvo
galima laikyti beveik logiška.
Juk Korėjos, ypač Vietnamo,
karo metu visame krašte pasi
reiškė aštrūs protestai prieš
įsivėlimą į karą ir Vašing
tonas pakluso — ieškojo būdų
greitai savo įsipareigojimų
Azijoje atsikratyti.
Tačiau tai beveik be išim
ties įvykdavo tada, kai Ame
rikos kariuomenė buvo siun
čiama užsienin vieno ar kito
įsiliepsnojusio „kovų laužo”
gesinti. Visai kitas lazdos ga
las atsisuko, kuomet pati šalis
pasijuto tiesiogiai užpulta,
pažeista ir įžeista. (Kodėl bin
Laden ar jo sąjungininkai ne
prisiminė Pearl Harbor puoli
mo, kuris privedė Ameriką
prie karo su Japonija?)
Bet, kalbant apie „antrąjį
lazdos galą”, pagal tuos pa
čius žvilgsnius iš perspekty
vos, atrandama tamsių dėmių
ir Amerikos politikoje, ypač
atkreipiant dėmesį į neatsar
gius jos ėjimus Palestinoje,
kai neabejotinos Vašingtono
simpatijos per dažnai krypsta
Izraelio pusėn. Palestiniečiai
tokioje politikoje įžiūri aiškų
priešiškumą musulmonams.
Tas, be abejo, Amerikai ugdo
neapykantą musulmonų kraš
tuose, o ją savo tikslams pa
naudoja tokie fanatikai, kaip
bin Laden.
Priešiškai nusiteikusių jė
gos ar sugebėjimų nepakanka
mas įvertinimas yra visuomet
pavojingas. Net ir mums, lie
tuviams. Nuolat stebėdami
Lietuvos politikos eigą ir as
menis, kurie vairuoja valstybę
tvirtesnio, saugesnio rytojaus
link, kartais darome nuolai
das žmonėms, kuriais dar
vakar piktinomės ir nepasi
tikėjome. Vienas kitas palan
kus žodis žiniasklaidoje, pa
žadas, kalba, pataikaujanti
klausytojams, kad susilauktų
finansinės ar kitokios para
mos, mus taip palankiai nu
teikia, kad pamirštame vaka
rykštį atsargumą.
Tą ypač verta prisiminti,
artėjant savivaldybės ir prezi
dento rinkimams Lietuvoje.
Kai tenykštės partijos grupuo
jasi ir persigrupuoja taip grei
tai, kad kartais sunku susi
gaudyti „kas yra kas ir kas
kam priklauso”, tikrąsias ver
tybes (ir verčiausius dėmesio
žmones) gali užgožti oponentų
kaltinimai bei prielaidos, iš
keliant „savuosius nuopel
nus”. Nesileiskime apgauna
mi ir suvedžiojami!

tuščiai praleistas vakaras. Jai būtų daug maloniau
savo jaukiame kambarėlyje gulėti lovoje su knyga ran
koje, nei žiūrėti į geriančius mafiozus su prostitu
tėmis.
Tačiau vertėjos etiketas reikalavo neatsisakyti, pa
laikyti kompanįją, jei svečias kviečia pavakarieniauti.
O kiek tokių vakarienių buvo per jos dvylika darbo
metų turizmo biure! Vienas ir tas pats, nieko naujo,
beprasmis pasiplepėjimas, vynas, pašalinių vyrų dau
giareikšmiai žvilgsniai, šokiai, paprastai pasibaigian
tys pakvietimu užeiti į viešbučio kambarį, pratęsti po
kalbį ir išgerti kavos... Nusibodo! Silvija niekada ne
priėmė jokių kvietimų, pasiūlymų.
Restorane Silvija jau dvidešimtą valandą pradėjo
žiovauti. Ją apėmė miegas. Atsiprašė ir išėjo, palikusi
svečius už staliuko.
Rytojaus dieną pradėjo įgyvendinti programą. Pirmą
dieną vakare — į teatrą. Jane pasiskundė kelionės
nuovargiu ir atsisakė eiti į teatrą, ilsėjosi savo kamba
ryje.
Silvįja su Donaldu dviese nuėjo. Buvo vaidinama
kažkokia visiškai absurdiška, bet madinga pjesė. Net
nebuvo ko versti. Ji sėdėjo šalia ir prietemoje jautė
melodramų autoriaus įbestą žvilgsnį ne į sceną, o į ją.
Matyt, jam taip pat nepatiko nei artistų vaidyba, nei
pjesės turinys, kurios jis nesuprato ir nė nesiklausė.
Pirmo veiksmo viduryje staiga ji pajuto, kaip jo ran
ka nuslinko jai ant kelio. „Na, prasidėjo!.." — žybtelėjo
mintis, nors šito ji tikėjosi, kad anksčiau ar vėliau
šitas senbernis savo leteną uždės ant jos kelio. (B.d )
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ATtTSę/ ŠEIMOSE
JUOZO RAGUOLIO KEPĖJAS
Kiekvienas žmogus vis ki
toks, jis turi savo gyvenimą,
svajones, pomėgius. Apie vie
ną pomėgį, neįprastą vyriškai
giminei, noriu papasakoti.
Jau daug metų Connecticut
valstijoje ir toliau žinoma, kad
ne vienas didesnis šeimos
suėjimas ar bendruomenės
renginys neapsieina be Juozo
Liūdžio iškepto raguolio, dar
kitaip vadinamu šakočiu.
Viskas prasidėjo nuo močiu
tes Marijos, tėvo mamos. Ji,
dar gyvendama Lietuvoje,
garsėjo savo kepiniais. Visa
šeima gyveno Šakių apskri
tyje, Sintautų valsčiaus, Vilkeliškių kaime.
Juozas gerai atmena, kaip
šeima traukėsi į Vakarus,
kaip keturias lietuvių šeimas
draugiškai priėmė ir apgyven
dino ūkininkų šeima Bava
rijoje. Vokietijoje Liūdžiu šei
ma išgyveno penkerius me
tus. 1949 metais su septynio
likmečiu Juozu atvyko į New
Britain.
Mamos paragintas, Jonas
Liūdžius laisvalaikiu pradėjo
kepti pirmuosius raguolius.
1959 metais kepė lauke, ant
laužo.
Apie tėvą J. Liūdžius pasa
koja su pasididžiavimu; jis
nebuvo baigęs nei vieno sky
riaus, bet buvo labai suma
nus, išradingas. Išmanė sta
liaus, kalvio darbus, laikė bi
tes, turėjo penkis avilius ir
kokių tik mechanizmų nepri
galvodavo! O raguolio kepimo
aparatą tobulino, kaip išma
nydamas. Tėvas buvo sava
mokslis muzikantas, grojo
smuiku. Lietuvoje nei vienos
vestuvės nepraeidavo be Jono
Liūdžiaus smuiko melodijų.
Po darbo, turėdamas laisvo
laiko, Juozas vis padėdavo tė
vui, taip sužinojo visas kepimo
paslaptis, visą raguolio recep
tūrą.

kis berniukus, abi dukros Te
resė ir Virginija, lankydamosi
Putnam pas seseles, mokėsi
kalbėti
lietuviškai.
Dabar
anūkai vasaromis lanko sto
vyklą „Neringą”, veikiančią
Vermonte. Visa šeima daly
vauja bendruomenės gyveni
me. Vieningai vyko į Vašing
toną demonstruoti prie rusų
ambasados, kad Lietuva būtų
laisva.
Juozas dėl įdomumo nuo
1996 metų pradėjo skaičiuo
ti raguolius. Jau pradėtas ant
ras tūkstantis: Draugų ir pa
žįstamų E. J. Liūdžiai turi
po visą Ameriką, tad Juozo
keptais raguoliais vaišinosi
ir Aliaskoje, ir Havajuose.
Elžbietai patinka vyro pomė
gis, ji padeda jam kuo tik gali.
Pagal jos vedamą sąrašą, ra
guolius valgė net 42 valsti
jose, o vienas raguolis iškelia
vo ir į Ispaniją.
Anūkai mėgsta būti pas
močiutę, dar kitaip vadinda
mi — močiutės Elžbietos „li
goninę”. Jei tik kuris sunega
luoja — močiutė lyg stebuk
ladarė — visus išgydo.

E.J. Liūdžiai yra aktyvūs
New Britain bendruomenės
nariai, gieda chore. Juozas jau
keleri metai yra Connecticut
apygardos valdybos narys.
Daug metų prižiūrėjo Šv. An
driejaus bažnyčios aplinką, ją
visaip puoselėjo, buvo bažny
čios patikėtinis.
Ir dabar J. Liūdžius nenu
rimsta: dažnai išsiima akordeoną* namuose jo paties
rankomis sumeistruotos įdo
mios spinteles. Juozas dirbo
braižytoju, tad savo technines
žinias pritaikė pomėgiui, pa
gamindamas tobulesnį kepimo
aparatą. Taip pat laiko bites
— turi vieną avilį.
E. J. Liūdžiu namai dažnai
būna pilni žmonių. Čia visus
juos traukia gera namų dva
O žmoną Juozas susirado sia, visi mielai sutinkami, pa
vietinę lietuvaitę, Elžbietą vaišinami.
Raugevičiūtę. Jos tėvai buvo
Juozas gali pagrįstai di
gimę čia. Pagal Elžbietos mo džiuotis— jis tęsia savo tėvo
čiutės pasakojimą, ji su sa tradicijas. Sūnus Juozas taip
vo vyru, būdami aštuoniolik pat turi tokį pomėgį — kepa
mečiai, atvyko į tą „aukso gat raguolius. Sūnaus Raimondo
vę”, į Ameriką.
žmona Diana — niekuo nenu
Tik močiutės dėka, Elžbieta sileidžia tiems dviems vy
sako, taip gerai galiu kalbėti rams, ji labai kūrybinga, taip
lietuviškai.
pat kepa raguolius.
Elžbieta ir Juozas — abu
Tikėkimės, kad ir anūkai iš
kartu jau 45 metai. Užaugino senolio išmoks kepimo pas
gražią ir gausią šeimą — tai: lapčių, kad visada Amerikoje
Virginija, Juozukas, Teresė, bus įmanoma pasivaišinti lie
Raimondas. Turi aštuonis vai tuvišku raguoliu.
kaičius; dvi mergaites ir pen
Sigita Šimkuvienė

A t .aurinaitis prie ,.Antano kampo" įėjimo E. Šulaičio nuotr

Po magistro laipsnio suteikimo apeigų Londone su naująja magistre Lai
ma Marija Šveraite džiaugiasi jos tėvai Jonas ir Birutė Šverai.

MAGISTRĖ LAIMA M. ŠVERAITĖ

1959 m. raguolius kepdavo ant laužo.

Inžinierė Laima M. Šveraitė 2001 m. vasarą baigė
„London
Business
School
Sloan Master Programme", o
spalio 18 d. jai suteiktas ma
gistro laipsnis iš tarptautinės
verslo vadybos. Šioje progra
moje studijavo 60 studentų iš
23 valstybių.
Laimos Šveraitės magistro
tezė, pavadinta „Venture Ca
pital Financing of Biotechnology in the United Kingdom”,
susilaukė geriausio įvertini
mo. Mokslo metų eigoje Laima
dalyvavo verslininkų išvykoje
į Kiniją ir vėliau konsultavo
Šveicarijos tyrimo firmai.

Prieš pradėdama magistro
studijas, Laima dirbo „Phar
macia Corp.” inžinerijos pro
jektų vadybininkės pareigose
ir vienus metus buvo Lietuvos
ministerijos patarėja Europos
reikalams. Laima yra įsigijusi
chemijos inžinerijos bakalau
ro laipsnį iš University of
Michigan.
Laimos
mokslo baigimu
džiaugiasi jos tėvai, Birutė ir
Jonas Šverai, sesutės Loreta
ir Roma. Pasveikinti naująją
magistrę Birutė ir Jonas nu
vyko į Londoną ir dalyvavo
mokslo užbaigimo iškilmėse.

SVEIKINAM VIDĄ VIZGIRDAITE, PhD, RN

Juozas Liūdžius — lietuviškų raguolių „karaliuš”

ANTANAS ATIDARĖ PARDUOTUVĘ
Visai neseniai — sausio 4 d.,
savo duris atvėrė dar viena
nauja lietuvių parduotuvė, ka
daise Čikagos lietuvių tvirtove
vadintame, Marąuette Parke.
Dabar ši apylinkė vėl gausėja
mūsų tautiečiais, o taip pat
daugėja ir lietuviškų verslų,
kas gerai nuteikia ne vien tik
tos vietovės, bet ir kitur išsi
kėlusius lietuvius.
Antanas Laurinaitis, dar
jauno veido tautietis iš Kauno,
šioje šalyje gyvenantis apie 5
metus, nutarė pabandyti lai
mę versle. Ilgą laiką naujame
krašte dirbęs automobilių me
chaniku, sugalvojo atidaryti
lietuviškų maisto prekių —
delikatesų
parduotuvę.
Ir
šiam verslui pasirinko pačią
pagrindinę Marąuette Parko
lietuvių telkinio vietą — namą
prie pat Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios 69-oje
gatvėje, kuri turi ir lietuvišką
— „Lithuanian Plaza” vardą.
Šią kampinę didelio pastato,
paženklinto 2656 numeriu, pa
talpą jis kaip tik pavadino
savo — taigi „Antano kampu”.
Čia senais, gerais laikais vei
kė „Kauno” baras, vėliau buvo
gėlių parduotuvė ir dar kaž
kas kita. Paskutiniu metu —
patalpa buvo nenaudojama ir
laukė naujo šeimininko.
Šia vieta kaip tik susido
mėjo kaunietis Antanas. Tad
iš anksčiau lietuvių tarpe bu
vusio populiarios „Kauno”
užeigos, kur net lietuviškai
ant langų buvo išrašyta „šal
tas alus”, išdygo „Antano kam
pas”, tenkinantis ne gomurio,
o daugiau skrandžio užgaidas.
Parduotuvėje apsilankius,
lygiai po mėnesio nuo jos ati
darymo, jau buvo galima jaus
ti naujojo šeimininko tvirtą
ranką ir šio verslo išmanymą.
Nepaisant, kad Antanas su
maistu bei jo gaminimu ne
daug buvo susipažinęs, jis pa
sitiki savo profesionaliomis
talkininkėmis:
konditerįjos
specialiste Jūrate iš Kauno,
cepelinų žinove Daiva iš Aly
taus ir buv. klaipėdiete Jolan

ta, kuri išmano visa kita.
Tokiu būdu A. Laurinaitis,
sukūręs tvirtą kolektyvą, tiki
si verslą tobulinti ir jį padary
ti vienu geriausiųjų Čikagoje.
Jau šiandien .Antano kampo”
koldūnai su mėsa, varške ir
grybais, o taip pat kugelis su
kiaulės koja, turi didelę pa
klausą. Taip pat sparčiai per
kami cepelinai (daromi su mė
sa, varške ir grybais), balan
dėliai, Kijevo kotletai, žemai
čių bei Kėdainių blynai.
Beje, „Antano kampo” švie
žiai gaminamų patiekalų są
rašas yra gana didelis, nors
kitus reikia užsakyti iš anks
to, kadangi užtrunka jų paga
minimas. Antanas rekomen
duoja namuose ar salėse ruo
šiamų pokylių rengėjams pa
skambinti telefonu 773-4764768 ir pateikti savo pagei
davimus. Jis tiki, kad daugu
mą užsakymų galės išpildyti.
Parduotuvėje galima rasti
nemažai prekių iš Lietuvos bei
kitur; Čia parduodami lietu
viški saldainiai, šokoladas,
konservuoti grybai ir kitos
daržovės, lietuviškas lydytas
sūris. Rūpinamasi gauti ir
kitų produktų.
„Dar viskas prieš akis. Žadu
krautuvę plėsti, kad būtų gali
ma patenkinti mūsų tautiečių
norus”, — kalba Antanas. Jei
gu tik pavyks gauti leidimą,
vasarą norime kepti šašlykus,
kuriuos būtų galima valgyti
lauke prie sustatytų stalelių.
Taigi galvojame apie tokį vaiz
dą, kuris daug kur matomas
dabartinėje Lietuvoje.
Paklausus apie konkuren
ciją iš kaimynystėje veikian
čios panašios Morkūnų šeimos
parduotuvės, Antanas lyg ir
juokais, lyg ir rimtai pasakė:
„Kam čia konkurencijos bijoti
— mūsų maistas bus skanes
nis ir geresnis. O, be to, lietu
vių Čikagoje ir jos apylinkėse
yra tiek daug, kad ir dviejų
panašių parduotuvių turbūt
yra per mažai”.

Ed. Šulaitis

Vida M. Vizgirdaitė, PhD. gas. Yra Akademinio Skautų
RN, rūpestingų tėvų Janinos sąjūdžio filisterė. Priklausė
(Eitmonaitės) ir Justino Viz Pasaulio lietuvių Jaunimo są
girdų lietuviškoje dvasioje au jungai ir labai veikliai reiškėsi
ginama, nuo ankstyvosios vai pasiruošimuose ir dalyvavi
kystės dalyvavo lietuviškame me demonstracijose Čikagos
gyvenime ir įvairioje veikloje.
mieste, dėl Lietuvos laisvės
Baigusi Brighton Parko li atgavimo ir jos Nepriklauso
tuanistinę pradžios mokyklą, mybės pripažinimo.
lankė ir sėkmingai baigė
Tėveliui mirus, Vida pėrėmė
Čikagos Aukštesniąją mokyk jo pareigas JAV LB Vidurio
lą. Priklausė „Dainavos” an Vakarų apygardos valdyboje.
sambliui ir „Suktinio” tautinių
Vida puikiai kalba ir rašo
šokių šokėjų grupei bei „Ne lietuviškai.
rijos” jūrų skaučių tuntui, kur
Illinois universiteto ‘Medical
buvo ūdryčių valties vadovė. Center bakalauro orrjnr6
laipsniu
Skautų stovykloje Rakė ėjo baigė gailestingųjų seserų stu
Vida M. Vizgirdaitė, PhD.RN
gailestingosios sesers parei- dijas. Dirbo to paties universi
teto onkologijos ir hematologi
jos skyriuose. Tas pats uni
versitetas suteikė jai ir' „Nursing Science” magistro laipsnį.
Magistro tezė: „Ar gailestingo
sios seserys kreipia dėmesį į
vėžio pacientų judesius ir el
gesį, kai nutariama jiems duo
ti nuskausminančių vaistų”.
Jos disertacinis darbas —
„Kuo moters širdis skiriasi
nuo vyro širdies?” Įrodyta, kad
celiulės (mažiausios, širdies
struktūroje) skirtingai atsilie
pia į vaistus, pastiprinančius
širdies smūgį.
Persikėlusi į Medical College Wisconsin, kaip „postdoctoral research fellovv” gili
nosi inkstų fiziologijoje. Apvai
nikavo savo studijas „Post
Doctore” ir gavo darbą Illinois
universiteto
ligoninėje, " o
„laisvu” laiku Illinois universi
tete Čikagoje studijuoja teisę,
susijusią su medicina.
Vidos pasiekimais džiaugia
si jos mamytė, brolis
sesuo Daiva su
Antanas Laurinaitis savo parduotuvėje. E. Šulaičio nuotr.
ir visa plati giminė

Trys sesutės Švenčia Ramunės gimtadieni. IS k : Danguolė Kviklytė, Ramunė Lukienė ir Rata Kūlikąuskie8£
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PAS GARSIĄ LIETUVIŲ
MOKSLININKŲ
Gan retai mūsuose surasi
žmogų, kuris visą savo gyve
nimą paaukotų kažkokiam
vienam tikslui. Viena tokių
yra lietuvaitė iš Santa Moni
ca, Calif., dr. Birutė Galdikas,
kuri visą save pašventė nyks
tančių gyvūnų — orangutangų
tyrinėjimams ir apsaugai.
Dr. Birutė Galdikas yra gar
siausia orangutangų tyrinėji
mo specialistė visame pasau
lyje, jau apie trisdešimt metų
darbuojasi Borneo ir Sumat
ros salose Indonezųoje. Tik
čia dar orangutangai randami,
gyvenantys laisvėje. Tyrinė
tojų manymu, orangutangų
yra likę apie 30,000. Tačiau ir
jiems gresia išnykimo pavojus.
Pasirodo, kad orangutangai
yra vieni pirmųjų džiunglių
sodininkų.
Besimaitindami
(vairiais augalais ir vaisiais,
jie išbarsto sėklas, kurios čia
pat dygsta ir tuo apsaugo
džiungles nuo nykimo.
Kai išnyksta orangutangai,
ima nykti ir tūkstančiai kitų
džiunglių gyvūnų ar augalų
rūšių. Paskutiniais metais
prie džiunglių, o tuo pačiu ir
orangutangų naikinimo prisi
deda ir žmonės. Kertami me
džiai, bandoma džiungles pa
versti žemės ūkio paskirties
žeme. Su vietos valdžia ky
la daug nesutarimų, kadangi
kiekvienos pusės interesai
smarkiai skiriasi. Vietiniai gy
ventojai išnaudoja džiungles
savo reikmėms. Tai labai
trukdo vykdyti gyvūnų ty
rinėjimus.
Jos ir kolegų pastangomis,
1989 metais yra įkurtas Tarp
tautinis orangutangų fondas
(The Orangutan Foundation
International), kurio tikslas
— tyrinėti ir išsaugoti gam
tą, -visų pirma, orangutangus.
Baritoną išlaikyti žmogaus
nepaliestą gamtą, kad orangu

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME

tangai galėtų gyventi jiems
įprastoje aplinkoje. Apie jų
veiklą bei naujausius gamtos
ir orangutangų išsaugojimo
projektus galima daugiau pa
skaityti šio fondo interneto
puslapyje www.ns. net/oran-

Vėl artinasi Gavėnia — Šventas laikotarpis, skirtas maldai, Kristaus
Kančios apmąstymui ir atgailai. Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų
vienuolyne Putname
Gavėnios rekolekcijos š.m. kovo 15-17 d.

Praves svečias iš Lietuvos — Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vaidotas
Labašauskas, šiuo metu studijuojantis Washington, DC
Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 15 d , 7 v vak. Baigsis
pietumis sekmadienį, kovo 17 d. Jei kam sąlygos neleidžia dalyvauti
visą savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną — šeštadienį, kovo 16 d.,
pradžia 9 v.r. Visas savaitgalis $80 (nuo penktadienio vakaro iki
sekmadienio pietų). Viena pilna diena (be nakvynės) $25
Dvi dienos su nakvyne $50.
VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 8 d .

gutan.

Dr. Birutė tik maždaug kar
tą į metus savaitei ar dviems
parvyksta į saulėtą Kalifor
niją, aplankyti mamos ir čia
esančios įstaigos. Mums, ke
liems lietuviams, pavyko su
žinoti, kad žymi mokslininkė
yra Santa Monicoje ir sausio
28 d., gan vėlų vakarą, jos
įstaigoje pavyko susitikti su
ja, pabendrauti bei padaryti
keletą nuotraukų.
Kęstutis Salavėjus

kartu įmokant $25 ir užtikrinant rezervuotą vietą
(nakvynei vietos ribotos).
Immaculate Conception Convent -Retreat
600 Liberry Highvvay
Putnam, CT 06260-2503
Tel. 860-928-7955

Nuotraukoje: (iš kairės) Aurelijus Vijūnas, mokslininkės sūnus Fredas, Dr. Birutė Galdikas, Kęstutis Šalavėjus,
Edmundas Atkočiūnas su žmona Gerimanta ir trimis dukrelėmis Ėlėja, Noate ir Dorėja. Priekyje — mokslininkės mama Filomena.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į

VAKAR, ŠIANDIEN, VISADA — DAINAVA
Vakar
Kaip greitai laikas bėga...
Pasukime laikrodžius atgal, į
1954 metus. Lietuviai, nese
niai pabėgę nuo karo audros,
pradėjo naują gyvenimą Ame
rikoje. Sunkiose sąlygose jie
steigė lituanistines mokyklas,
statė bažnyčias ir lietuvių
veiklos centrus, rūpinosi lietu
vybės išlaikymu.
Amerikos Lietuvių Romos
Katalikų federacija (ALRKF)
tais metais paskelbė piniginį
vajų jaunimo stovyklavietės
žemei pirkti. 1955 metais, lap
kričio 22 d., buvo pasirašyta
pirkimo sutartis ir Dainavos
stovykla gimė. Pasišventusių
žmonių dėka ir rūpesčiu Dai
navos stovyklavietė buvo pa
ruošta, ir pirmieji stovyklauto
jai atvyko praleisti vasarą
Dainavoje 1957 metais.
Šiandien
Laikas bėga toliau... Praėjo
beveik 50 metų nuo Dainavos

stovyklos įkūrimo. Per tuos
gyvavimo metus, Dainava yra
priglaudus tūkstančius lietu
vių. Šiandien Dainavoje maty
site jaunus ir senus, ateiti
ninkus, skautus, mokytojus,
fronto bičiulius, lietuvių kil
mės jaunimą, tautinių šokių
mokytojus ir daugelį kitų gru
pių. Dainava visus priglau
džia, visus užburia savo aplin
ka ir dvasia.
Visada
Norėdami užtikrinti Daina
vos stovyklos šviesią ateitį,
kviečiame ir raginame jus vi
sus paremti Dainavą. Stovyk
los pastatai senoki, kasmet
išlaidos jų sutvarkymui ir pa
gerinimui kyla, o paklausa
stovyklauti Dainavoje didelė.
Jaunimas veržiasi stovyklauti
ir vadovauti stovyklose. Jis
ten atranda lietuvišką dvasią,
sudaro naujas pažintis ir
draugystes.
Prisiminkime kokį didelį

įnašą Dainava mums visiems
yra davusi, kiek daug susipra
tusių lietuvių ji yra pro savo
vartus išleidus toliau dirbti
lietuvybės labui. Dainava be
ne pats svarbiausias įrankis
išlaikyti lietuvybę ir uždegti
jos liepsnelę mūsų vaikuose ir
anūkuose.
Clevelando ateitininkai savo
metinės šventės proga ruošia
koncertą Dainavai paremti.
Koncertą atliks iš Čikagos at
vykęs „Dainavos” vyrų viene
tas, vadovaujamas Dariaus
Polikaičio. Koncertas įvyks
š.m. kovo 2 d., 6;30 v.v., Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapijos salėje. Bilietus gali
ma įsigyti po šv. Mišių abie
jose parapijose, arba skambi
nant Marijai Mikonienei tel.
216-531-2190.
Kviečiame visus lietuvius,
kurie šį laikraštį skaito, dides
ne ar mažesne auka prisidėti
prie Dainavos stovyklavietės
išlaikymo. Čekius rašykite
„Dainava” ir siųskite Albertui
SuŠinskui: 5348; Richards Dr.,

Mentor, OH 44060. Clevelan
de aukos taip pat priimamos
po šv. Mišių. Visų aukotojų
pavardės bus skelbiamos kon
certo programoje.
Nebūkime abejingi lietuvy
bės ateičiai. Remkime Daina
vą. Nuo pat pirmų dienų, Dai
nava bešališkai visus priglau
džia, visus užburia. Dainava
mums visiems tarnauja — da
bar mūsų visų eilė padėti Dai
navai.
Živilė Vaitkienė

* Seimas iki pavasario
atidėjo naujos
redakcijos
Pridėtinės vertės įstatymo
(PVM) priėmimą. Įstatymas
numatė pagal ES reikalavi
mus mažinti šio mokesčio
lengvatas. Nesutarimų Seime
kilo po to, kai parlamentarai
nedidele balsų persvara pri
tarė liberalo Algimanto Matu
levičiaus siūlymui lengvatiniu
5 proc. PVM įkainiu apmokes
tinti ekologiškus maisto pro
duktus.
(BNS)

VILNIŲ
iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair
ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai

* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.
Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:

VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:

WWW.VYTISTOURS .COM

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA, APYGARDOS IR APYLINKĖS SVEIKINA VISUOMENĘ

1

M
4

5

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA
Vasario 16-sios sveikinimus palydime nuoširdžiais
linkėjimais, kad mūsų visų darbai lietuvybės išlaikymo ir
puoselėjimo laukuose reikštųsi vieningai. Tejungia jie
mus ne vien ryšio su savo kilme atnaujinime! Tebūna jie
ir paskatinimu pozityviems mus jungiantiems bendriems
darbams, o taip pat ir solidarumo saviesiems, kur jie
bebūtų, atgaivinimui ir išryškinimui!, .

Vasario 16-ji yra tinkama proga pareikšti gilią padėką
Lietuvių Chartoje paskelbtos Lietuvių Bendruomenės
idėjos puoselėtojams ir jos pastangų rėmėjams. Jūsų
duosni auka JAV Lietuvių Bendruomenei

Lietuvai 1990 metų kovo 11 -ją atstačius nepriklausomą
valstybę, tvirtai žengiančią demokratėjimo keliu, JAV
Lietuvių Bendruomenė ir toliau ryžtasi nežūti Lietuvai ir
nežūti sau. Likti reikšminga išeivijoje jėga,
besidarbuojančia Lietuvos valstybingumo stiprinimui ir
lietuvių tautos gerbūviui.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba
Algimantas S. Gečys, Pirmininkas
Juozas Ardys
Dr. Stasys Bačkaitis
Dalia Badarienė
Sės. Margarita Bareikaitė
Teresė Gečienė
Rimas Gedeika
Birutė Jasaitienė
Liūtas K. Jurskis
Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Ramutis M. Pliūra
Dalilė Polikaitienė
Marija Remienė
Algirdas J. Rimas
Vidmantas Rukšys
Rimantas A. Stirbys
Daina Žemaitaitytė

JAV Lietuvių Bendruomenės
Apygardų Ir Apylinkių Pirmininkai
BOSTONO APYGARDA
Gintaras Čepas, pirm.

Romas Jakubauskas - VVorcester
Aldona Kairienė - Providence, Rl
Aidas Kupčinskas - Boston
Regina Petrutienė - Cape Cod
Arūnas Žukauskas - Brockton

• stipriai parems savanoriškai atliekamų darbų apimtį
bei našumą;
• įgalins sėkmingiau vykdyti lietuvybės išlaikymo ir
kultūros puoselėjimo veiklą;
• leis skirti dėmesį naujiems reikalavimams, kuriuos
iššaukia sparčiai besikeičiantis lietuviškosios
išeivijos visuomeninis veidas;

CONNECTICUT APYGARDA
Laima Karosienė, pirm.

PIETRYČIŲ APYGARDA

FLORIDOS APYGARDA
Algirdas Dūda, pirm.

Genė Gedminienė - Sunny Hills
Dr. Roma Kličienė - Atlanta, GA
Danutė Kurauskienė - Daytona
Beach
Vida Meiluvienė - St. Petersburg
Kęstutis Miklas - Palm Beach
Jonas Paškus - Pompano Beach
Roma Ramūnienė - Miami

Vladas Audėnas - Nevvark
Vytas Bagdonavičius - Philadelphia
Vytautas Eringis - Baltimore
Regina Petrauskienė - Scranton
Rūta Kalvaitytė-Skučienė - VVashington
Julius Veblaitis - Elizabeth
OHIO APYGARDA
Jonas Kazlauskas, pirm.

Antanas ir Rimas Musteikiai- Buffalo, NY
Leonas L. Grinius - Cincinnati
Edmund Pultinas - Cincinnati
Mylita Nasvytienė - Cleveland
Judy Petrokas - Dayton

VAKARŲ APYGARDA

Angelė Nelsienė, pirm.

Vaidas Aksamitauskas- VVaukeegan
Elena Aglinskienė - Havvaii
Jonas Astrauskas - Chicago
Algis Bačanskas - San Diego
Pietvakarių
Audronė Janušauskaitė - San Francisco
Mindaugas Balčius- Indianapolis
Mindaugas Kuzminskas - Alaska
Mindaugas Baukus - Cicero,
Rimvydas Mikšys - VVashington
Salomėja Daulienė - Brighton Park
Viktoras Ralys- Los Angeles
Zigmas Grybinas - East St. Louis
Dr. Rimantas Vaitkus - Arizona
Vilius Žalpys - Oregon
Paulius Guobužis - Krantas
Nijolė Nausėdienė - Lemont
NAUJA LYGUMŲ APYGARDA
Rėdą Pliūrienė - VVisconsin
Danguolė Christopherson - Sioux City, IA
Jonas Rugelis- Melrose Park
Liuda Flores - Houston, TX
Kęstutis Tautvydas - Minnesota
Arvydas Jarašius - Denver, CO
Birutė Vilutienė - East Chicago
Nellie Sudavičius McCallum - Omaha, NE
Kate Porterfield - Kansas City, KS

Lithuanian American Community, Ine.
Mr. R. Pliūra, Treasurer
1927 West Blvd.
Racine, Wl 53403

Saulius Anužis - Lansing
Valdas Piestys - Detroit
Petras Treška - Grand Rapids

Laima šileikis-Hood - Manhattan
Jonas Kunca- Oueens
Raimondas Liutkus - Rochester
Donatas Stančiauskas - Versme
Irena Vilgalienė - Long Island

• įgalins išlaikyti JAV Lietuvių Bendruomenės įstaigą
VVashingtone, DC, kad ji ir toliau telktų Amerikos
lietuvius efektingai veiklai informuoti valdžios
atstovus ir Amerikos žiniasklaidą bei gauti jų
paramą Lietuvos pastangoms tapti NATO
organizacijos nare.

AUKAS PRAŠOME NUKREIPTI:
r-^------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICHIGAN APYGARDA
Liuda Rugianienė, pirm.

NEW YORK APYGARDA
Dr. Giedrė Kumplkaltė, pirm.

• padės tinkamiau išnaudoti progas iškelti lietuvių
patirtas dviejų okupacijų skriaudas ir stipriau
pasisakyti ten, kur prasilenkiant su tiesa,
tendencingai pažeidžiamas mūsų kilmės orumas;

VIDURIO VAKARŲ
Birutė Vindašienė, pirm.

Vytas Maciūnas, pirm. .

Vytautas Alksninis - Rytinis CT
Romas Butrimas - New Britain
Danutė Grajauskienė - Hartford
Jonas Karosas - New Haven
Šarūne Mačys - VVaterbury

• padės jungti į savo gretas naujai atvykstančius iš
Lietuvos, kuriems yra brangi sava kilmė ir savas
paveldas;

I

I

Siunčiu auką $________ JAV LB veiklai ir LB VVashington įstaigos išlaikymui paremti.
Pavardė, vardas

.

____________________ '

__________

Adresas_____________ ________________________ ______________ ___ ______________
Aukos nurašomos nuo JAV federallnių mokesčių. Tax ID # 36-3625439
i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

..
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Siūlo mokytis

DA

B

B & DA — vienintele mokykla,
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
■ Medianines sąskaitos ir inkasavimas

nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie
Siūlo mokytis

turinti
patirties, vairuojanti automobili
ieško darbo ligonių arba
pagyvenusių žmonių priežiūroje
Gali prižiūrėti ..hospice" ligonius.
Tel. 708-443-5668?

Tai - Jūsų laikraštis
IHtAl'GAS

ILLINOIS M1LDUN TRAINING
CENTER siūlo kursus:
• EKG. Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo

Užsiėmimai vyksta sekmadieniais Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant
specialistų biuruose jums patogiu laiku
Baigę kursus gausite baigimo sertifikatų bei
reziume. Įsigykite profesijų, turinčių didelę
paklausų. Sveikatos apsauga - viena
sparčiausai augančių ir pirmoji iš sričių.
kuri atsistalinėja po ekonominio
nuosmukio TAI REIŠKIA DARBĄ! I!
Būk protingas Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme
,
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai

Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus

Parduoda

Parduodami automobiliai.
RANI) AUTO CARE INC.
Tel. 708-655-4758;
847-361-4620.

PARDUODAME

bulvių

HOME CONSTRUCTION INC.

Licensed roofing contractor
Dengiame naujų konstrukcijų
stogus, senus keičiame į naujus
Plokšti stogai, smulkūs stogų
pataisymai. Tel. 708-417-7833.

Nekilnojamasis turtas

Advokato raštinei pilnam darbo
laikui reikalinga darbuotoja.
Gerai kalbanti angliškai ir
lietuviškai, gerai dirbanti su
kompiuteriu ir turinti darbo
leidimą. Tel. 773-284-0100.
Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 815-439-0037.

-*■

Audrius Mikulis

Tel.: 630-205-9262
Pager: 773-260-3404 s**™™
E-mail: amikulisOusa.com

Dedame medines grindis,
darome „deck". staliaus ir

*
*
*
*
*

Tel. 773-254-0759;

847-525-9275 (mob.), Žilvinas.
Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,

Nemokamas įkainavimas
Nemokama rinkos analizė
Pirkimas
Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

600-775-7363,

773-434-7919

rus

ZEPTER — tai sveikatos ir sveiko

nlllHrfthiM
gyvenimo būdo misija.
Prestižas, kokybė, skonis, sveikata, unikalus gydymas šviesą — tik j
Šveicarijos kompanijoje ZEPTER. Visuomet laukiame jūsų patardami,
padėdami įsigyti visą produkciją. Suteikiame nemokamą informaciją,
netgi galimybę įsidarbinti ir gauti dovanas.

Kompanijos atstovai Aldona ir Gintautas.
Tel. 847-945-0656, 708-917-9330 (mobilus).

Landmark

properiies

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vrioe Mat 773-8547830
Faz: 708-361-9618
DANUTĖ
MA YER

AMBER CONSTRUCTION Co.

Dengiami stogai, kalamas „siding”,
atliekami cemento, „plumbing” bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.
vairios

GREIT PARDUODA
Buf. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
MoM 773-690-0206
Pager 630-314-4330

(vairus nekilnojamas turtas:

kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.

OImčš
Aleaander J. Mockus,

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesčiuose. kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

paslaugos

LTD
Realtors

„BUD” BALYS BUDRAITIS

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

Siūlo išnuomoti

Alteraative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

Vakariniame priemiestyje
išnuomojamas vieno

BUDRAIČIUI
Fax 773-7S7-9418

TeMu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,

'.*3

Ieškau vairuotojo, turinčio
CDL klasės teises. Patirtis —
ne mažiau kaip šeši mėnesiai.
Darbas vietoje (local).

O’FLAHERTY REALTOR8
E BUILDER8, Ine.

GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavlclusOhome.com

MARQUETTE
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėms

ir

namų ruošos

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE
Employment Agency

žemės sklypą.Veltui
įkalnoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti

gaunant finansinę paskolą.

Tel. 708-774-9648, Saulius.

SIŪLOME DARBUS!

Pg. 773-258-0496

Bus. 773-747-6655

miegamojo kambario butas
vyresnio amžiaus dirbančiam
asmeniui. Tel. 630-964-5965.

Babysitter vvanted
vvith livin position. Light
house keeping. Very good
English. Tel. 312-493-1683.

Robertas ir Raymondas

v a

Ieškau Certifled Nurse
Assistend (C.N.A.) atlikti lengvas
paslaugas ir patarnauti namų
apyvokoje. Geras atlyginimas.
Tel. Floridoje: 1-727-360-5444,
Petronėlė.

A C

Reikalingi darbuotojai

Šios mokyklos studentai gali lankyti

51 m. gydytoja iš Lietuvos,

Reikalingi darbininkai
statybose, namų apšildymo
darbuose. Privalo susikalbėti
angliškai, turėti mini CDL.
ne vyresni 35 metų.
Tel. 630-816-7114.

parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. TeL 615-554-3161.

Ieško darbo

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Siūlo darbą

PHOTO

OntuiK-

Accent
Homefinders

—=±7t-ZI.

. SUPPLY

9201 S. Cicero

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

i

Oak Lawn, Illinois 60453
Buelneee (706) 423-9111
Voice Mai (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235

Pirkdami pat irius, 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.

Pager (312) 707-6120

si

Ras. 708-423-0443

Parduoda

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja

Parduodamas 2 miegamųjų
butas Vilniuje. Žvėryne.
Puiki, rami vieta, netoli miesto
centro, naujai suremontuotas,
su galimybe įsirengti palėpę.
Tel. 773-324-7573.

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

773-585-9500

3314 W. 63 St.
vairus

Tel. 773-776-8998

VdUonuo
192 J m.

8900 Šonu AftaihR ROAD,

SPMHCS, Illbjols Tpj. 708.839.1000

Šii'uM pokylių salės - tinka įvairioms progom^

35 iki 40 svečių

jį-r*
100 ad 136 švedų

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta

INCOME TAX SERVICE

Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkins metinį
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:

T

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

40 iki 60 svečių

AkŠOkTOOB
60 iki 100 svečių

kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais grqja
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
Šokio mene - vyksta
pamokos)

125 iki 175 svečių

ttUSUUJN

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 W. 95 St,
Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.

✓---------------------------------------------------------------------------------------------------

Virgis Tvaskus, CPA,
užpildo pajamų mokesčių
formas. Skambinti
tel. 708-448-8468;
312-762-4653.

4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

INCOME TAX SERVICE

Į

IBHOEmr HNSORAMCT AGi

Tel. 77 1 9150172
Pgr.. 708 901 9341
f m.iil Pranseefj’.iol rom

GEDIMINAS PRANSKEVICIUS
užpildo pajamų mokesčiu
formas.
(Accotintinrj Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta j
namus.

225 iki 580 svečių

<

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI
■

CT
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J

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkStienė

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
■ii -------

■ ■

■■

—

IEŠKANTIEMS
DARBO
Kviečiame moteris darbams pilnai ir
patalpų valymui.
kiekvieną dieną.

Mokame

grynais

1. Gaukite sūnui/dukrai kre
dito kortelę iš jūsų pačių kre
dito kortelės davėjo. Paaiškin
kite, kaip jaunuolis/lė turėtų
tą kredito kortelę naudoti, ne
peržengiant jūsų nustatyto
kredito ribos, o jei tai per
žengtų, tai jūs už tai neuž
mokėsite, nebent dėl peržen
gimo nustatytos sumos, botų

nesimoko atsakomybės — ne
simoko mokėti sąskaitų. Kai
kurios tų kortelių galioja tik
keliolika mėnesių arba yra
skirtos pirkimui tik tam tik
rose krautuvėse. Ir, be to, tos
kortelės skatina pirkimą.
Kiekvienas nori boti nepri
klausomas, kiekvienas jau
nuolis nori pats, be kontrolės,

Chicago,

IL 60631. 847-647- 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti |uri|aus
arba Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir
daugiau per savaitę.
Skambinti

Slavai

(847)

612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbinamu.
Tel. 847-948-0994 arba
847 338 5838
DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

/Ed. SelelioniaZ

A. t A.
LIUDMILA SIRUTAVIČIENĖ
Mirė 2002 m. sausio 28 d., sulaukusi 82 metų.
Gyveno Čikagoje ir Wisconsin valstįjoje. Gimė Lietuvoje.
1949 m. atvyko į Ameriką.
Brangios Mamytės, mylimos Močiutės ir Sesers neteko
vaikai: Borisas su žmona Patricija, Janina su vyru Aigarų;
anūkai Aleksas, Greta, Andere, Nilo Emris; brolis Leonas.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius bei draugus
susirinkti ir pagerbti velionę brangiais prisiminimais. Šis
susitikimas numatomas š.m. paskutinę kovo savaitę.
Būtume labai dėkingi žinoti apie jūsų dalyvavimą iš
anksto. Labai prašome skambinti tel. 1-773-779-3089,
Čikaga. Borisas Bakūnas.
Liūdi artimieji

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
1-773-259-6780 — mobilus
Senelių priežiūra
NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai

A. t A.
PRANUI BRAŽINSKUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame visiems
artimiesiems.

Atkočiūnų šeima
Kęstutis Šalavėjus
Kudirkų šeima

įvairūs darbai
LEONID
2881 N Milwaukee »1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai
TOP FLICHT RESTAURANT
4715 W. 63 st., Chicago, IL
Ieško "grillman"
773-581-1770 Attn.: Nik

A. t A.

American-Polish Domestic

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui BORISUI
B ARŪNUI, dukrai JANINAI SAULIC ir jų šeimoms.

lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

ė

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - COL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

Krikšto duktė Dalia Januškienė su šeima
..
Janina Gaigalienė
Laima Arving

MARGARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 it., Chicago, IL
1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
Auklės
9400W. Foster Avė., #205
1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - COL

t'įN - 1
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A. t A.
Inž. JUOZUI STANKUI
mirus, netekties skausme nuoširdžiai užjaučiame jo
žmoną VLADĄ, sūnų VYGANDĄ ir jo šeimą bei visus
artimuosius.

Rita Bagdonienė
Salomėja ir Vytautas Valiukai

EUGENIA WO|TOWICZ
5637 W Lawrence
1-773-777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653

A. f A.
ANTANAS KAŠUBA
Palinguoki vėjau
Dievmedžio šaka.
Susvyruoki liūdesiu giliu.
Ir praneški tėviškės laukams
ir sodams,
Kad pabusti aš jau negaliu.
Berlinkas

Vasario 13 d. sukanka penkeri metai, kai mus paliko
mylimas Tėvas ir Vyras. Jo pasiaukojimas ir rūpestingumas
mums lieka pavyzdys, kaip gyventi toliau.
Šv. Mišios už a.a. Antano sielą bus atnašaujamos vasario
13 d., 6 v.r., Sts. Feter and Paul bažnyčioje, Cary, IL, ir
8:30 v.r. pranciškonų koplyčioje, St. Petersburg Beach,
Floridoje. Prašome pasimelsti jį pažinojusius.
Liūdi žmona Leokadija, dukros Rima ir
Viktorija, jų ąeimos ir giminės Lietuvoje.

A. t A.
EDWARD C. NARUTIS

LIUDMILAI SIRUTAVIČIENEI
Employment Agency
1-773-342-6744
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nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų

Minute Maid 7562 N. Milwaukee,

JAUNUOLIAI IR KREDITO KORTELĖS
Kiekvienas jaunuolis nori iš anksto su jumis susitarta.
turėti kredito kortelę, ir, aiš Tokios kredito kortelės
kų, ją gali gauti kiekvienas pliusas. Jūs gaunate sąskai
aštuoniolikmetis. Bet yra bū tas ir galite kontroliuoti, kiek
dų apsaugoti savo vaiką ir jaunuolis išleidžia. Jūs galite
save nuo skolų, žinant apie atšaukti tokią kredito kortelę,
įvairias kredito korteles. Pir jei sūnus/duktė nesilaiko jūsų
mamečiai studentai, atvykę į susitarimo.
universitetą, yra sutinkami
Tokios kortelės minusas.
gausybės kredito kortelių pa Ji/jis nesukuria mokėjimo tęs
siūlų. Jiems siūloma pirmoji tinumo ir atsakomybės įrody
jų kredito kortelė, kuri įgalins mų, nes jūs už tai mokate. O
juos pirkti „on line” (kompiu jei jūs nekontroliuojate ir jūsų
teryje), arba gauti bėdos atve vaikui trūksta atsakomybės
ju pinigų, o visa tai gali pri jausmo, jis/ji gali išpirkti
vesti juos prie finansinės viską iki jūsų kredito kortelės
katastrofos. Yra apskaičiuota, davėjo nustatytos ribos.
kad apie 20 proc. visų stu 2. Gaukite kredito kortelę,
dentų, kurie turi kredito kor kurioje jūs esate pagrindinis
telę, turi pasidarę mažiausiai savininkas, o vaikas — jau
apie 10,000 dolerių skolos nuolis tik pasirašo, yra „cokiekvienas.
signer”. Paprašykite žemos
Kodėl kredito kortelės per kredito ribos. Pasirinkite kre
šamos jaunuoliams, kurie turi dito kortelę tokią, kuri leistų
mažai pinigų ir jokios kredito jums peržiūrėti kortele pada
istorijos? Nes galvojama, kad, rytus pirkinius „on-line” —
bėdos atveju, tokiam jaunuo kompiuteryje.
liui į pagalbą ateis tėvai. Ne Tokios kredito kortelės
leiskite savo sūnui/dukrai iš pliusas toks pat, kaip ir tuo
vykti studijuoti, neparuošę atveju, kai naudojama jūsų
apie kredito kortelių gerąsias kredito kortelė, bet tik sąs
ir blogąsias puses. Aštuonio kaita yra jūsų. Šia kortele
likmetis gali gauti kredito padaryti pirkiniai yra atski
kortelę be tėvų žinios ir sutiki riami nuo jūsų ir tuo pačiu
mo. Bet jūs galite apsaugoti jaunuolis kuria jau savo kredi
savo vaiką ir save, paaiškin to istorįją kaip „co-signer”, bet
dami jam, kaip kredito kortelė ne kaip pagrindinis naudoto
veikia ir ką kiekvienas stu jas.
dentas turėtų žinoti.
Nepasirašykite
kredito
1. Bloga kredito istorija ap kortelės (nebūkite „co-signer”),
sunkina paskolų gavimą, au kurios pagrindiniu savininku
tomobilio pirkimą ar net dar yra jūsų vaikas, nes kaip „cobo gavimą.
signer” teisiškai jūs esate at
2. Užmokėkite kredito kor- sakingas už skolas, skirtu
te^k skola kiekvieną mėnesį. mas tik toks, kad jūs negau
Jm mokate tik mėnesinį reika nate sąskaitų, jas gauna jūsų
laujamą minimalų mokėjimą, vaikas. Tokiu atveju jūs galite
tai pvz., 2,000 dol. skolą su ir nežinoti, kad tos sąskaitos
mokėti jums užtruks 18 metų buvo neužmokėtos, kol gali
ir-dar turėsite primokėti 2,615 būti per vėlu.
dol. procentų.
3. Gaukite savo sūnui/
3. Mokėkite laiku. Praleis dukrai „secured credit card”
tas mokėjimas kenkia jūsų — tai yra garantuota kredito
kredito vertinimui.
kortelė. Tai gali išduoti Visa
'<■ 4? Niekada neimkite su kre- ar Master Card įstaiga, kurios
dųo įcortele grynų pinigų. Tai kredito riba yra tokia, kokį jūs
padarėte įmokėjimą. Pvz., jūs
yra nepaprastai brangu!
5. Jeigu pasiimate kredito įdedate 100 dol. ir gaunate
kortelę, tai neimkite pirmosios 400 dol. kredito ribą. Šiuo at
jums pasiūlytos. Ieškokite re veju atkreipkite dėmesį, kad
guliarios, arba „secured”, ar kredito kortelės davėjas mo
studento kredito kortelės, tai kėtų procentus už jūsų įdėtus
galite padaryti kompiuteryje pinigus ir taip pat praneštų
kredito biurams apie jūsų vai
ir palyginkite:
a. metinius procentus skolos ko kredito kortelės mo
balansui. Ir atkreipkite dėme kėjimus, nes ne kiekvienas
sį į nuolatinį skolos procentą, kredito kortelės davėjas tai
o ne įvadinį, kuris duodamas daro.
mažesnis, norint pritraukti
Tokios kortelės pliusas
klientą;
yra tas, kad jūs kontroliuojate
b. palyginkite „grace period” kredito ribą. Jūsų vaikas ku
— duodamą paprastai 30 riasi sau kredito istorįją ir
dienų, per tą laiką užmokėjus skolos mokėjimų istorįją ir
skolą, nereikia mokėti pasko moka sąskaitas.
los mokesčių procentų. Pa Tokios kortelės minusas
prastai niekas neduoda „grace —jūs finansuojate tą kortelę.
period”, jei per kredito kortelę
4. Gaukite sūnui/dukrai iš
skolinatės grynus pinigus;
anksto užmokėtą kortelę, kaip
o. palyginkite metinius kre Visa Buxx arba Extramoney.
dito kortelės mokesčius, už Šios kortelės yra skirtos jau
pavėląvimą užmokėti ir kitus nuoliams, — tai pinigai tik
reikalaujamus mokesčius.
plastikine forma. Pvz., jūs
Galbūt būtų gerai suteikti užmokate 500 dol. už 500 dol.
savo vaikui kitas galimybes vertės kortelę.
gyventi ir apsimokėti pragyve Tokios kortelės pliusas —
nimo išlaidas be kredito kor jūsų vaikas gali išleisti tik
telė'- jei galvojate, kad jūsų tiek, kiek jūs mokėjote iš
veikas — jaunuolis dar nėra anksto.
Tokios kortelės minusas
pasiruošęs būti atsakingas už
— kur pradėti? Nėra procentų
savo kredito kortelę.
čia keletas tų kitų galimy jūsų įmokėjimui. Jūsų vaikas
bių su jų pliusais ir minusais: nekuria kredito istorijos ir
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„...Toksai gyvenimas — toksai
Ir nieko nėra tragiško.
Gal būt visa žmogaus gama
— Ieškodamas erdvės aukšiiausio taško
Kažkam esi šviesa ir šiluma. “

Darbai įvairūs NEMOKAMA

Mirė 2002 m. vasario 7 d., 11:30 v.v., sulaukęs 55 metų.
Gyveno Čikagoje, IL.
Gimė Vokietijoje, W u. zberg.
Nuliūdę liko: sūnus Christopher Nakutis, duktė Alexa
Nakutis, sesuo Leonilia Nakutis, svainis Frank
Šalkauskas, sesuo Aldona su vyru Robert Kunce,
dukterėčios.
A.a. Edward 32 metus buvo Čikagos policijas 8
apygardos (district) policininkas. Priklausė West Lawn
Memorial Amvets Post #192.
Velionis bus pašarvotas antradienį, vasario 12 d., nuo
2 v.p.p iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religines
apeigos įvyks antradienį, vasario 12 d., 7 v.v., Petkus
Lemont laidojimo namų koplyčioje. Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę : sūnus, duktė, seserys.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGA".

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1-706-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės
NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai,
angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Atsiųskit Vilniaus varpų garsą!
Iš seno miesto — glėbį saulės spindulių,
Kad jie nušvietę Aušros Vartus,
Lankytų mano kapą — užklotą granitu.
Siela klausys —

773-585-9500 • FAX 773-585-8284

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

A, t A.

TURGUS

„DRAUGA" atminkime savo testamente.

MARQUETTE PARK. 6541 S. KEDZIE AVĖ.

MYKOLAS UNTULIS

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

Su giliu liūdesiu prisimenu mano mylimą Tėvelį, mirusį
1982 m. vasario 10 d.
Šv. Mišios už Jo sielą bus atnašaujamos St. Mary of
the Lake bažnyčioje, New Buffalo, Michigan.

ALL PHONES

Valentinas Krumplis j

* Vyriausybė, siekdama
sumažinti išlaidas kompen
suojamiems vaistams ir ligo
nių gydymui, pirmiausia imsis
administracinių pertvarkymų
bei įves griežtesnę kompen
suojamų vaistų skyrimo tvar
ką. Valstybinės ligonių kasos
direktorius Saulius Janonis
siūlė vyriausybei sutrumpinti
ligų, kurių gydymas kompen
suojamas, sąrašą bei išbrauk
ti nemažai kompensuojamų
vaistų. Kitais
metais kom
pensuojamiems vaistams ke
tinama skirti apie 230 mln.
litų.
(BNS)
gyventi ir mokėti, bet ne visi
tai moka ar sugeba, todėl rei
kia mokytis. O, padarius klai
dų, už jas reikia dažnai
skaudžiai užmokėti. Todėl visi
tėvai ir vaikai — jaunuoliai
turi būti atsargos ir mokytis
gyventi, mokytis mokėti sko
las.
Informacįja
spaudos.

paimta

ii

Prašau prisiminti a.a. Mykolą savo maldose.

Liūdinti duktė Tania

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄfUNCA

LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (A DERBY RD )
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVĖ.

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto

ALL PHONES

apylinkėse ir priemiesčiuose

CHICAGO 1-773-476-2345

Patarnavimas 24 vai.

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS — DAIMID
Diractors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

OERALD F. DAIMID

SERVICES AVAILABLE AT OTHER

FUNERAL DIRECTORS

4330 8o. Califomia

10727 S. Pulaaki Rd.

5048 S. Archer Avė.
5200 W. M 8L

9900 W. 148 St.

Oak Lawn, IL

Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(A Derby Rd.)

įvairios

_____

ALL PHONES
1-773-523-0440______

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1-708-652-5245

»
»

i

a

-■

5Ae//»/rn<if

DRAUGAS, 2002 m. vasario 9 d , šeštadienis

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

„Yra ir pareigų. 99
Dr. P. Kisielius

Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite
DRAUGĄ savo draugams, vaikams,
anūkams, giminėms
ir pažįstamiems
(pirmą kartą pre
numeruojant tik
$65.00 metams JAV)
•
ta
Mes nusiųsime
gražų pranešimą,
kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ jų vardu.

• Jūratė Gulbinas, MBA, CPA

Traukiant laimėjimus Užgavėnių, vykusių sausio 27 d. Vytauto Didžiojo šaulių namuose, metu. Iš kairės: VD
šaulių rinktinės vadas Justinas Šidlauskas, Anelė Ramanauskienė, Monika Gudaitienė ir Aldona Balčiūnienė.
Romo Eidukevičiaus nuotr.

Daiva Valaitis, gyvenanti
Evanston, IL, prasitęsdama
„Draugo” prenumeratą, mūsų
iždą papildė 100 dol. auka.
Ačiū už paramą!

Siųskite:
Vardas, pavarde_________

KVIEČIAME
SLIDINĖTI!

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

Vardas, pavardė----------Adresas
Miestas, valstija, zip code

Skaniais Užgavėnių bly
nais pasivaišinti kviečia Pa
saulio lietuvių centro renginių
komitetas. Vaišės vyks vasa
rio 12 d., antradienį, nuo 5
val.p.p. iki 8 val.v. PLC di
džiojoje salėje. Avykite ne tik
išbandyti šeimininkių sugebė
jimų, bet ir pabendrauti!
Irena Truskunienė, gyve
nanti Glendora, CA, dėkoda
ma už „Draugo” kalendorius
ir atvirutes, siunčia 160 dol.
mūsų dienraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame!

Bronė Sodaitis, gyvenanti
Chicago, IL, prasitęsdama
prenumeratą, „Draugo” para
mai skiria 50 dol. Tariame
nuoširdų ačiū!
Kaip mokėti už mokslą,
kaip gauti stipendijas, kaip
pasiruošti problemoms, daž
niausiai iškylančioms studen
tams ir jų tėvams, kaip pasi
rinkti Illinois valstijos kole
giją, sužinosite „atsivertę” in
terneto puslapį
collegeilliiiois.com arba tel.
800-877-3724.

Nors Vidurio Amerikos vietovės ir negali pasigirti tokio
mis kalnų viršūnėmis kaip
Colorado ar Utah valstijos,
tačiau slidinėjimo džiaugsmą
skriejant nuo kalno slidėmis,
snieglentėmis ar rogutėmis
pajusti galima net keliose vi
sai arti Čikagos esančiose
sportinėse bazėse.
Prie Illinois ir Wisconsin
valstijų sienos esanti slidinė
jimo vieta Wilmot Movųitain
(Wilmot, WI) - puiki vieta
pradedantiesiems, kuriems čia
nebaisios įvairaus aukščio,
statumo ir ilgio trasos. Taip
pat čia galima išsinuomoti
slides, snieglentes, kasdien
siūlomos 90 minučių slidinėjimo pamokos. Nuo Čikagos iki
šios vietos - tik 60 minučių
kelio! Daugiau informacijos
tel. 773-736-0787 arba inter
nete

u>ww. ivilmotmountain. com
Kita slidinėjimo vieta - Vilią
Olivia (Bartlett, IL) įvairiomis
savaitės dienomis siūlo pui
kius slidinėjimo kursus. Infor
macija tel. 630-289-1000 (ext.
747) arba internete

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585-9500

iviviv. villaolivia.com

DALYVAUKIME FONDO OLIMPIADOJE
— Kam man ta žiema ir jos
olimpiada? Juk daug malo
niau šildytis Floridos sau
lutėje arba palmės pavėsyie
lošti „bridžą”, — atsilieps pen
sininkas iš šv. Petro paplū
dimio, pamiršęs anas gimnazi
jos dienas slidinėjant Panerių
kalnuose, kalnuotame Zarasų
krašte ar prie Šatruos Žemai
tijoje.
— O man labai malonu pri
siminti A. Šabahiausko melo
dijas Kauno čiuožykloje ir
anuos laikus su studento ke
puraite, — atsidūsta žiemos
sporto veteranas ir užpildo DF
Olimpinių lenktynių lapelį.
Šių metų Draugo fondo va
sario mėnesio lėšų telkimas
žiemos olimpiados vardu tuo
metu Salt Lake City vykstan
čios Pasaulinės žiemos olim
piados proga yra prasmingos
lenktynės naujais ar papildo
mais įnašais paremti Draugo
fondą, stengiantis auginti ant
rąjį milijoną. Nusmukus in-

vestavimų uždarbiui biržoje,
vieno milijono 3 proc. uždarbio
neužtenka metinei „Draugo”
leidybai paremti, kuri kas
metai didėja.
Draugo fondo žiemos olimpi
niai laimėjimai, tų laimėjimų
dalyviai skirstomi į aukso, si
dabro ir bronzos medalių gru
pes. Aukso grupėje bus visi,
vasario mėnesį DF paaukoję
200 dolerių. Sidabro grupėje
bus visi, paaukoję 100 dolerių.
Bronzos grupėje bus visi, pa
aukoję 50 dolerių. Visų grupių
medalio laimėtojai loterijos
būdu paaiškės kovo mėnesio
pradžioje. Olimpinių medalių
su specialiomis dovanomis
įteikimas vyks š.m. metinėje
„Draugo” gegužinėje.
Pirmosios „kregždės” į DF
Olimpines lenktynes jau at
skrido. Jų laukiame žymiai
daugiau. Kviečiame visus į DF
žiemos olimpiados čempionus.

Alpine Valey (East Troy,
WI) sporto bazės kalnų ilgis
nuo kalno viršūnės iki papė
dės siekia 338 pėdas. Čia gali
ma pirkti bilietą ir pusei die
nos. Informacija tel. 800-2279395
arba
internete

www.alpinevalleyresort.com
Chesnut Mountain Resort
(Galena, WI) slidinėtojai ne
tik čiuožia nuo 475 pėdų
aukščio viršūnės, bet ir grožisi
puikiais gamtos vaizdais - jie
nusileidžia
prie
Misisipės
upės. Antradieniais čia galite
nusipirkti vieną bilietą dviem
dienoms. Informacija tel. 815777-1320
arba’
internete

www.chesnutmtn.com
Slidinėjimo bazėje Devil’s
Head (Merrimac, WI) kalnų
aukštis jau siekia 500 pėdų.
Šiais metais ši vieta švenčia
30 metų gyvavimo jubiliejų ir
ruošia daug įvairių žiemos
švenčių. Informacįja tel. 608493-2251 arba
internete

www.devilsheadresort.com

Cascade Mountain (Portage,
WI) slidinėjimo trasų priežiū
Fondo iždininkas ra ypač gera - čia speciali
r —- — — —- — — — - ———————————m kompiuterinė įranga seka oro
I pasikeitimus ir tučtuojau ga
I
OLIMPINĖS LENKTYNĖS DRAUGO FONDE
-I mina papildomą sniegą, kuris
nukloja 460 pėdų aukščio kal
15 viso:$_
Olimpinė suma:_$_
nus. Ši vieta šiais metais
švenčia 40-metį. Informacija
tel. 608-742-5588 arba inter
Vardas, pavardė
nete

Data

Telefonas

Čekiai rašomi: Draugas Foundation vardu.
Siunčiami: 4545

W.

•

63m St., Chicago, IL 60629.
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GAVĖNIOS
SUSIKAUPIMAS

Visi kviečiami dalyvauti
Čikagos
pagrindiniame
Lietuvos
nepriklausomy
bės paskelbimo minėjime
vasario 10 d., šį sekmadienį, 2
val.p.p. Maria gimnazijos au
ditorijoje (California Avenue
ir Marųuette Road kampas).
Šių metų pagrindinė minėjimo
tema yra Lietuvos įstojimas į
NATO. Vieningai pasisakyki
me už Lietuvos ateities saugu
mą - gausiai dalyvaukime mi
nėjime ir parodykime išeivijos
ryžtą siekiant šio tikslo. Visus
kviečia Amerikos Lietuvių ta
rybos Čikagos skyrius.

LEMONTE
Ateitininkų namų metinis
Gavėnios susikaupimas šešta
dienį, kovo 9 d. vyks Ateiti
ninkų
namuose, Lemonte.
Pradžia — 9 vai. r. Registra
ciją vykdo Irena Polikaitienė,
tel. 630-257-2022.

Valė ir Jonas Zubavičiai,
gyvenantys Chipley, FL, pra
sitęsdami „Draugo” prenume
ratą, mūsų iždą praturtino 50
dol. auka. Labai dėkojame!

Populiarusis Dariaus Polikaičio
vadovaujamas

JAV LB Taryba, dėkinga
už JAV LB 50 metų jubilieji
nės šventės aprašymus ir pa
sikalbėjimus, iš lėšų, surinktų
per jubiliejinę šventę, „Drau
go” paramai atsiuntė 200 dol.
auką. „Draugas” nuoširdžiau
siai dėkoja už dėmesį lietu
viškai spaudai!
Dienos išvyką autobusu į
gėlių ir darželių parodą,
kuri vyksta Navy Pier, Čikagos miesto centre, ruošia Vy
resniųjų
lietuvių
centras
„Seklyčia”. Išvyksime kovo 15
d., penktadienį, 9:30 val.r.
Sugrįšime „Seklyčion” 1:30
val.p.p. Sugrįžus bus pietūs su
1 dol. nuolaida (kuponu). Pra
šoma registruotis iš anksto
„Seklyčioje” ar tel. 773-4762655.
Charles ir Daliai Zuraičiai,
gyvenantys
Palos
Heights, IL, prasitęsdami pre
numeratą, „Draugui” siunčia
50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už jūsų paramą!
Pokalbis su Loreta Vai
niene apie sveiką maitinimą
si vyks vasario 14 d., ketvirta
dienį, 2 val.p.p. Bočių menėje,
Pasaulio lietuvių centre. Po
pietę rengia PLC renginių ko
mitetas.

„Dainavos” vyrų oktetas dai
nuos Vydūno fondo 50 metų
veiklos sukakties minėjime,
kuris ruošiamas vasario 24 d.,
sekmadienį, 3 val.p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Be
minėjimo ir meninės progra
mos, bus ir vakarienė. Visi
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Užsakymus priima Milita
Lauraitienė tel. 708-489-2941.

Kaip paprasta kakavos
pupelė tampa gomurį kute

Kun. Rimvydas Adomavi
čius, Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos vikaras, Pelenų die
ną, vasario 13-ąją, 2 val.p.p.
lankysis „Seklyčioje”, trečia
dienio popietėje. Pradedant
Gavėnios laikotarpį', pasiklau
sysime dvasinio susikaupimo
minčių, kunigas mūsų kaktas
paženklins pelenais.
Muz.
Faustas Strolia pianinu skam
bins religines giesmes. Dvasi
nio susimąstymo ir kilnių
minčių apimti, lauksime Pri
sikėlimo. Bus ir pasninkui
skirtų užkandžių. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. At
vykite!
Julija Lescinskis, gyve
nanti Dorchester, MA, prasi
tęsdama prenumeratą, ir atsi
dėkodama už „Draugo” kalen
dorių, mūsų laikraštį parėmė
100 dol. auka. Esame labai dė
kingi!
—t

nančiu skanėstu - šokoladu?
Šv. Valentino dienos proga šį
sudėtingą procesą pasišovė at
skleisti The Field muziejus
(Lake Shore Drive at Roosevelt Road, 1400 S. Lake Shore
Drive), rengiantis išsamią pa
rodą apie šokoladą, jo atsira
dimą ir gaminimą. Paroda su
daryta iš 8 dalių — pasakoji
mas prasideda tropikiniuose
Pietų Amerikos miškuose, ku
rių Centre - kakavmedis ir jo
savybės, po keliaujama Majų
ir Actekų kultūrų pėdsakais.
Actekų periodo šokolado pra
monės (13-16 amžius) ekspo
natų The Field muziejus turė
jo pakankamai, o štai 3-10
amžiaus Majų kultūros pavyz
džių teko pasiskolinti iš Texas, Gvatemalos ir Čikagos me
no instituto muziejų. Atskira
parodos ekspozicija pasakoja,
kaip šokoladas pasiekė E
ropą ir Šiaurės Ameriką, kaip
šokolado gamyba ištobulėjo ir
jos produktai pasiskirstė po
visą pasaulio rinką. Parodos
rengėjai norėjo, jog jų pasako
jimas būtų įdomus, bet tuo
pačiu
paliestų aplinkosau
gos problemas, susijusias su
kakavmedžių auginimu ir ap
dorojimu. Ar pavyko tai pada
ryti ekspozicijos sumanyto
jams, lankytojai galės įsitikin
ti patys, aplankydami parodą,
kuri veikia kasdien nuo 9
val.r. iki 5 val.p.p. Parodos bi
lietas perkamas kartu su įėji
mo bilietu (vasario mėnesį pir
madieniais ir antradieniais įė
jimas - nemokamas). Daugiau
žinių tel. 312-922-9410 arba
internete

Slidinėjimo mėgėjai ragina
mi prieš pat išvykstant į kelio
nę, būtinai pasitikrinti, kokios
I oro sąlygos pranešamos jūsų
1 išsirinktosiose vietose. Pa
I prastai kalnų bazėse sniegas
I gaminamas, temperatūrai nu-

»
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424-4425. Naujas adresas:
5516 W. 95 St., Oak Lawn, IL
60453. Sekmadieniais nuo
vasario 3 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, IL,
nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.
• American Travel Ser
vice, Balzekas Museum of
Lithuanian Culture, 6500 S.
Pulaski, 2>d fl„ Chicago, IL
60629. Tel. 773-581-1200; 800422-3190; Fax773-581-1873;
ATSVL@att.net

• Alaska. Septynių dienų
kelionė liuksusiniu laivu. Išp
laukiame 2002 in. rugsėjo 5 d.
ei. paštu: jurate@pacbell.net
iš Vancouver, British Columbia.
Kaina nuo $873. Informacija
• „Saulutė”, Lietuvos vai skambinant Ritai, First Class
kų globos būrelis, dėkoja už Travel, tel. 847-392-6320
pagalbą našlaičiams, beglo arba 800-470-3358.
biams ir invalidams vaikams,
daugiavaikėms šeimoms bei
• „Lietuvos Našlaičių
studentams Lietuvoje. Aukojo: globos” komiteto gautos au
dr. Rimvydas Sidrys $250 tę kos Lietuvos vaikams:
siant mergaitės metinę para
Lietuvos Vyčių kuopa #142
mą; Vida Gaškaitė-Bandis $240 Washingtone paremti Lietuvos
mergaitės metinei paramai; vaikams atsiuntė $100 ir jos
Danutė ir Algimantas Liau nariai dar pridėjo po $50 —
gaudas $240 berniuko metinei Joseph G. Chaplick, John E.
paramai tęsti; Pranas Jakaitis Waylonis ir Jean M. Lutwin. Iš
$100; Algis Strimaitis $300 viso $250.
($240 berniuko metinei para
Mirgos Kižienės maldos
mai ir $60 „Saulutei”), ano būrelis Clevelande per Jad
niminiai (D) $200; Maria Vilu- vygą Kliorienę jų globojamam
tis $240 metams paremti mer Lietuvos vaikui atsiuntė šių
gytę; a.a. Linai $10 a.a. Juozo metų paramą $220.
Bigelio atminimui; dr. Austė
Jonas Kavaliūnas, Beverly
Vygantienė $50 a.a. Vidos Shores, IN, pratęsdamas glo
Keblinskienės atminimui ir $50 bojamo vaiko paramą kitiems
Dalios Aleknienės mamytės a.a. metams, atsiuntė 200.
Reklienės atminimui. Labai
Po $150, metinį Lietuvos
ačiū! „Saulutė” („Sunlight vaikų paramos mokestį, at
Orphan Aid”), 419 Weidner siuntė: Julija Skurdenis, BronxRd., Buffalo Grove, IL 60089. ville, NY; Gražina O. Herzog,
Tel. 847-537-7949. Tax ID# Rolling Hills, CA; Albertas ir
36-3003339.
Gražina Karveliai, Naperville,
Dorothy Dumb, Far*Roc• Automobilio, namų ir IL;
kaway, NJ; Anthony ir Helen
ligos draudimas atvyku- Yakaitis, Franklin Square, NY;
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. Algirdas ir Aldona Ruliai, OrinKreipkitės pas ALauraitį, A. & da, CA; Karolina Bružienė,
L. Insurance Agency, Balzeko Homevvood, IL; Amerikos Lie
muziejuje, 6500 S. Pulaski tuvių Romos katalikių moterų
Rd., Chicago, IL 60629. II sąjunga, kuopa #20 per Stasę
aukštas, tel. 773-581-4030.
Visčiuvienę, Chicago, IL; Sofija
• BALTIC MONUMENTS, Jelionienė, Darien, IL.
Visiems dosniems Lietuvos
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. Tel. vaikų rėmėjams dėkojame!

630-243-8446. Leonidą ir Gedi „Lietuvos Našlaičių globos”
minas Kazėnai. Pageidaujant komitetas, 2711 West 71 St.,
Chicago, IL 60629.
atvykstame į namus.
• Prieš užsisakydami
ADVOKATAS
paminklą aplankykite St.
Vytenis Lietuvninkas
Casimir Memorials, 3914 W.
4536 W. 63 Street
lllth St. Turime didelį pasi
Chicago, IL 60629
rinkimą: matysite granito spal
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
vą, dydį ir 1.1. Gaminame pa
TeL 773-284-0100.
minklus mūsų dirbtuvėje pagal TeL 630-257-0200, Lemont, IL
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Advokatas
Prieš pastatant paminklą, ga
Jonas
Gibaitis
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
Civilinės
ir
jis padarytas, kaip jau buvo
kriminalinės
bylos
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
6247 S. Kedzie Avenue
Vilimas Nelsonai. Tel. 773Chicago, EL 60629
233-6335.
Tel. 773-776-8700
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi E-mail: Gibadtis@aol.com
free 24 hr. 888-7766742
niais įmokėjimais ir prieina Ton
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Seštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
IMIGRACINĖS TEISĖS
Tel. (773) 847-7747.
ADVOKATAS
•DĖMESIOI VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė

dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.

AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603
^GaHmosjĮonsuĮtacĮjosJeštadieniais^

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 aPulssU Rd., Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Ahvays With Ftowers

Great ratas to the rast of the worid - any day, any time.
For information call Lottg Distance Post:

&UL

• Tax Retum Preparation, Planning and Consulting. Contact: 323666-0248 or e-mail iurate@pacbelljiet
803 Hyperion Avė., Los Angeles,
CA 90029. • Jūsų „Income Tax
Retum” paruošimas, planavimas ir
konsultavimas. Kreiptis tel. 323666-0248; fax 323-666-1802 arba

• Pranas G. Meilė, CPA
sąžiningai užpildo Income Tax
formas. Dabartiniai pajamų
mokesčių įstatymai žymiai
apsunkino ir ateityje apsunkins
metinį mokesčių formų už
pildymą. Skambinkite tel. 708-

www.fieldmuseum.org

£iis to LITHUAMIA
fron20.9 6/min

www.cascademountain.com
Adresas

•

i-8QQ-M9-QM5

• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

8016 W. 79 St. Jintloe, IL 80458; TN. 708-5946604

