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Sukurtas „šešėlinis ministrų 
kabinetas

Vilnius, vasario 27 d. 
(BNS) — Didžiausia opozicinė 
parlamentinė partija — Lietu
vos liberalų sąjunga (LLS) — 
tarybos surengtame posė
dyje iš esmės pritarė alterna
tyviai vyriausybės programai 
bei patvirtino šešėlinio mi
nistrų kabineto narius.

Šešėliniam liberalų kabine
tui vadovaus LLS pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas. Praėju
siais metais jis kelis mėnesius 
ėjo laikinojo vyriausybės vado
vo pareigas.

Liberalų šešėliniame kabi
nete aplinkos apsaugos minis
tru patvirtintas bendrovės 
„Biocentras” valdybos pirmi
ninkas Kęstutis Vilutis, svei
katos apsaugos — Vilniaus 
Šv. Jokūbo ligoninės direktorė 
Jūratė Noreikienė, švietimo ir 
mokslo — Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro direktorius 
Valdas Jankauskas, žemės 
ūkio — buvęs žemės ūkio vice
ministras Mindaugas Kuklie- 
rius.

Septynis ministrų postus še
šėliniame kabinete užims par
lamentinės Liberalų frakcijos 
nariai: finansų ministru pas
kirtas Raimundas Palaitis, 
krašto apsaugos — Algirdas 
Gricius, socialinės apsaugos ir 
darbo — Artūras Melianas, 
susisiekimo — Rimvydas Vaš- 
takas, ūkio — Pranas Vilkas, 
užsienio reikalų — Alvydas 
Medalinskas, vidaus reikalų 
— Klemensas Rimšelis. Kul
tūros bei teisingumo minis
trais tapo buvusio premjero 
Rolando Pakso vyriausybėje 
dirbę Gintautas Kėvišas ir 
Gintautas Bartkus. Iki šiol jie 
nėra įstoję į LLS.

LLS pirmininkas E. Gentvi
las įspėjo, jog tuo atveju, jeigu 
liberalams tektų vėl suda
rinėti tikrą vyriausybę, ji ne
išvengiamai būtų koalicinė ir 
ne visiems šešėlinio ministrų 
kabineto nariams užtektų 
postų.

Taryba šešėlinės vyriausy
bės programai pritarė tik iš 
esmės, įpareigojusi ją patobu
linti pagal raštu pateiktus ta
rybos narių ir skyrių pasiū
lymus. Toks sprendimas buvo 
priimtas kai kuriems tarybos 
nariams pasiūlius programos 
netvirtinti, nes skyriai nespėjo

Užsienyje dirbantys 
tėvai vaikus palieka

likimo valiai
Klaipėdoje vis daugiau vai

kų paliekama be priežiū
ros, jų tėvams išvykus nelega
liai uždarbiauti į užsienį. Daž
niausiai į Ispaniją, Angliją, 
Vokietiją. Tokios geresnio gy
venimo paieškos neretai tė
vams baigiasi nesėkmingai: 
pažadėtoji žemė pasirodo ne 
tokia jau šviesi, o ir begalinių 
turtų sukaupti nepavyksta. 
Todėl grįžę ir vos kojas apšilę, 
vėl primeta savo atžalas sveti
miems — kaimynams, gimi
naičiams, vėl išvyksta. Priža
dėję pinigus „kas mėnesį 
siųsti”, laiškus rašyti, po pus
mečio sugrįžti, dingsta ilgam. 
Pasak Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos (VTAT), kartais arti
miesiems ir paiešką 'tenka 
skelbti, VTAT — kreiptis į 
ambasadas tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Nesulaukę iš tėvų 
žadėtų lėšų vaikų išlaikymui, 
laikinieji neoficialūs globėjai 
labai paprastai atsikrato rū
pesčių: kreipiasi į VTAT teig
dami, jog vaiku rūpintis dau
giau neišgalį. ik. eiui

su ja susipažinti.
Parlamentaras Algimantas 

Matulevičius siūlė išbraukti iš 
programos nuostatą dėl Igna
linos atominės elektrinės už
darymo. „Žmonės mus pa
kars”, įspėjo jis. Tačiau kiti ra
gino pritarti programai, nes ji 
reikalinga atkreipti visuo
menės dėmesį į LLS veiklą ir 
prieštarauti dabartinei social
demokratų ir socialliberalų 
vyriausybei.

Artimiausiu metu liberalai 
ketina pateikti alternatyvios 
vyriausybės programą Seime.

Pagal Seimo Statutą opozi
cinės frakcijos gali paskelbti 
parlamente alternatyvias vy
riausybės programas.

R. Paksas susirūpino
nedarbo problema

Buvęs premjeras, Seimo na
rys Rolandas Paksas ragina 
socialdemokrato Algirdo Bra
zausko vadovaujamą ministrų 
kabinetą imtis įgyvendinti dar 
ankstesnės vyriausybės pa
rengtą Užimtumo didinimo 
programą. „Nedarbas, kurio 
lygis perkopęs 13 procentų, 
niekaip nesmunka, yra liga, 
vėžys, kuris ėda visą mūsų 
visuomenės kūną”, sakė Sei
mo narys. Pasak R. Pakso, 
įgyvendinus jo vyriausybės 
parengtą Užimtumo didinimo 
programą, iki 2004 metų būtų 
s"kurta apie 120,000 naujų 
darbo vietų, o nedarbas su
mažėtų nuo 13 iki 7-8 proc. R. 
Pakso teigimu, minėtosios Už
imtumo didinimo programos 
įgyvendinimui iki 2004 m. iš 
valstybinio biudžeto turėtų 
būti skiriama 207 mln. litų. 
Tuo tarpu šių metų biudžete 
nedarbo mažinimui numatyta 
tik apie 2.5 mln. litų. R. Pakso 
nuomone, vyriausybė reikia
mas lėšas galėtų gauti ma
žindama apskričių skaičių ir 
taip sutaupydama apie 300 
mln. litų. Tačiau parlamenta
ras negalėjo paaiškinti, kodėl 
savo siūlymų dėl biudžeto lėšų 
nepateikė dar praėjusių metų 
gruodį. biudžeto projektą 
svarstant Seime. (BNS)

* Liberalai žada suteikti 
ypatingą paramą partijos 
skyriams, iš kurių dauguma 
narių pasitraukė į buvusio 
premjero Rolando Pakso ku
riamą Liberalų demokratų 
sąjungą, sakė Lietuvos libe
ralų sąjungos (LLS) pirminin
kas Eugenijus Gentvilas. Pa
sak jo, iš LLS Kauno rąjono, 
Kauno Žaliakalnio, Raseinių 
ir Pagėgių skyrių pasitraukė 
maždaug 60-70 proc. jų narių. 
E. Gentvilas sakė, kad LLS 
valdyba apsvarstys ir gali
mybę finansiškai paremti 
šiuos skyrius. Anot jo, iš viso 
2,400 narių turinčią LLS pali
ko 230 žmonių. Vis dėlto libe
ralų vadovas teigė esąs įsi
tikinęs, kad kitą pavasarį pla
nuojamuose' savivaldybių ta
rybų rinkimuose LLS bus pir
maujanti partįja. <bnsi

* Vienas ii socialdemo
kratų vadovų, Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas mano, kad Lietuva 
neturi didelių galimybių „ma
nevruoti” Ignalinos elektrinės 
uždarymo klausimu. „Kur V. 
Adamkus buvo dvejus ar tre
jus metus? Kodėl tik dabar 
išsakė savo poziciją?”, klausė 
jis. Po tokių prezidento pa
reiškimų Č. Juršėnas pareiškė 
neabejojąs, jog V. Adamkus 
jau rengiasi artėjantiems pre
zidento rinkimams. (KD. hu>
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ras Linas Linkevičius ir Latvijos gynybos ministras Girtas Valdis Kristovskis — pasirengę bendromis jėgomis siekti 
NATO pripažinimo. Gedimino Žilinsko (Eltai nnoti.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

Žinių agentūrų praneSimais)

Baltijos gynybos ministrai 
įtikinės JAV dėl narystės NATO
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gynybos ministrai kovo vidu
ryje vyks į Vašingtoną drauge 
įtikinėti, kad Baltijos valsty
bių įstojimas į NATO dar la
biau sustiprins pačią sąjungą.

„Mūsų tikslas bus dar kartą 
įrodyti, rasti argumentų, kad 
nuo to, kad mes įstosime, visi 
tik išloš”, sakė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius. Jis kalbėjo po to, kai 
su Latvijos gynybos ministru 
Girtu Valdžių Kristovskiu ir 
naujuoju Estijos gynybos mi
nistru Sven Mikser Vilniuje 
pasirašė šių metų trišalio ben
dradarbiavimo gynybos srityje 
planą.

Kovo viduryje yra numaty

Tėvynėje pasižvalgius
* Pirmą kartą Lietuvos ir 

Lenkijos santykių istori
joje Lenkijoje pradėjo darbą 
Lietuvos komercijos atašė. 
Šias pareigas eina Vilniaus 
universiteto auklėtinė Vyta 
Vinčienė, iki šiol dirbusi Vil
niaus savivaldybės Užsienio 
ryšių skyriaus vedėjo pava
duotoja. Komercijos atašė tie
siogiai pavaldi Ūkio ministeri
jai, tačiau palaiko glaudžius 
ryšius su Lietuvos ambasada 
Lenkijoje, kur dirba dar du 
diplomatai ekonomikos klausi
mais.

* Liberalų sąjungos pir
mininkas Eugenijus Gentvi
las ir frakcijos Seime seniūnas 
Gintaras Steponavičius ragina 
valstybės vadovus susėsti už 
vieno stalo ir parengti bendrą 
Lietuvos nuostatą dėl Ignali
nos atominės elektrinės antro
jo bloko uždarymo. (Eiui

* I* Kolumbijos per Kar
mėlavos oro uostą į Mask
vą gabentos rožės ir gvazdikai 
sukėlė didžiulį Lietuvos šilt
namių vadovų susirūpinimą. 
Pasklidus žiniai, jog dalis at
gabentų gėlių gali likti Lietu
voje, Pagirių šiltnamių gene
ralinis direktorius Gintaras 
Morkūnas nedelsdamas krei
pėsi į žemės ūkio ministrą Je
ronimą Kraujelį, prašydamas 
apie tai pranešti premjerui Al
girdui Brazauskui. Bendrovės 
„Daisotra” prezidentas Juozas 
Cicėnas patikino, kad visos 
kolumbietiškos gėlės buvo iš
vežtos į Maskvą. ilk. bmd

* Pagrindinė valstybinio 
socialinio draudimo pensi
ja nuo balandžio 1 d. padidės 
4 litais ir sieks 142 litų. ibns>

tas trijų Baltijos valstybių gy
nybos ministrų vizitas į JAV, 
o balandį — į Vokietiją.

„Vašingtone ir Berlyne pa
sakysime, kad nuo to, kad trys 
Baltijos valstybės įstos į al
jansą, jis taps tik stipresnis, 
mes neatsinešime problemų. 
Mūsų tikslas bus tai įrodyti ir 
pateikti pavyzdžius, tokius 
kaip regioninio bendradarbia
vimo, dalyvavimo tarptau
tinėse operacijos^', kalbėjo L 
Linkevičius

„Aš manau, kad Vašingtonui 
svarbu yra išgirsti bendrą Bal
tijos valstybių balsą. Aš opti
mistas, visi ženklai rodo, kad 
mes teisingame kelyje”, sakė 
Estijos gynybos ministras 
Sven Mikser. Latvijos gynybos

* JAV žurnalistą Daniel
Pearl radikalūs islamistai 
nužudė dėl to, kad jis buvo 
žurnalistas, žydas ir amerikie
tis, sakė žurnalisto atminties 
pagerbimo Vilniuje dalyviai. 
Penktadienį vykusiame pa
grobto ir žiauriai nužudyto 
JAV žurnalisto pagerbime1 To
lerancijos centre Vilniuje daly
vavo Lietuvos Rašytojų bei 
Žurnalistų sąjungų vadovai, 
politikai, užsienio valstybių 
diplomatai ir visuomenės ats
tovai. (BNS)

* Tradicinė Vilniaus kraš
to šventė — Kaziuko mugė
— šiemet į Kauną atkeliauja 
pakeitusi pagrindinio jos hero
jaus lytį. „Tegu sostinėje ka
raliauja Kaziukas, o pas mus
— Kazytė. Kai pražys obelys, 
galbūt Santakoje surengsime 
jų pasimatymą”, sakė mugės 
organizatorės, Lietuvos šei
mos ūkininkų sąjungos atsto
vės. Kauno apskrities ūkinin
kai ir tautodailininkai bandys 
Laisvės alėjoje atkartoti tradi
cinės Kaziuko mugės šurmulį.

* Kauno policijos pa
reigūnai grąžino pavogtą 
mikroautobusą Švedijos pi
liečiui, šiam net nespėjus jo 
pasigesti. Labdarą atvežęs 
John Haslinger teigė, kad šis 
įvykis gali paskatinti ir toliau 
padėti Lietuvos vaikams. 1997 
metų laidos 50,000 litų vertės 
mikroautobusas buvo grąžin
tas kartu su visais jame buvu
siais daiktais — 7 kompiute
riais, paveikslais, skalbykla. 
Anot švedo, lėšas kompiute
riams skyrė „Den Danske 
bank” ir Skandinavijos mo
kykla Hamburge. (KD.Elta)

ministras G. V. Kristovskis 
pažymėjo, „Baltijos valstybių 
narystės NATO link įveiktas 
kelias įrodė, kad bendradar
biavimas šiame kelyje yra la
bai efektyvus”. „Aš labai tikiu, 
kad Prahoje Baltijos valstybės 
pasieks šį svarbų saugumo 
tikslą”, sakė jis.

Anot L. Linkevičiaus, 
„Lietuva pasiūlė ir kolegos 
pritarė” dėl bendro trijų vals
tybių gynybos žinovų darbo 
kuriant konkrečius projektus 
kovai su terorizmu. Sutarta, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos: kariuomenių vadai iki ru
dens pateiks planus, kaip vys
tyti regioninę trijų valstybių 
krizių valdymo sistemą, kuri, 
anot L. Linkevičiaus, „svarbi 
ne tik kovojant prieš tero
rizmą, bet apskritai rūpinan
tis mūsų šalių saugumu”.

* Kovo 1 d. Vilniuje, Lie
tuvos mokslų akademijos 
bibliotekoje, atidaryta pa
roda „Šv. Kazimiero kanoniza
cijai - 400”. Akademijos biblio
teka saugo didžiausią ir ver
tingiausių dokumentų, knygų, 
ikonografinės medžiagos ko
lekciją, susijusią su šv. kara
laičio Kazimiero gyvenimu, jo 
kanonizavimo byla ir garbini
mo tradicija. Jubiliejinėje pa
rodoje ši medžiaga pirmą 
kartą plačiai pristatoma vi
suomenei. (Elta)

* Narkotikų verslas pak
lupdė čempioną — už kilo
gramą marichuanos absoliu
tus Lietuvos stalo teniso 
čempionas Gintautas Juchna 
iš narkotikų pirkėjais apsime
tusių pareigūnų gavo 20,500 
litų. Garsus sportininkas buvo 
suimtas dviem mėnesiams. 
Planuojama, kad G. Juchnai 
bus pateikti kaltinimai dėl 
narkotikų platinimo ir narko
tikų kontrabandos. (R. Eita)

* Kauno miesto policijos
pareigūnai pranešė, kad 
mieste veikia sukčių gauja, 
kuri iš patiklių žmonių pasisa
vina nedideles pinigų sumas. 
Sukčiai skambina į mobiliuo
sius telefonus ir informuoja, 
neva telefono savininkas daly
vauja radijo stoties žaidime. 
Atsakius į kelis nesudėtingus 
klausimus, nepažįstamas paš
nekovas sveikina ir teigia, kad 
telefono savininkas laimėjo 
miegamojo baldų komplektą 
ar kokį nors kitą brangų 
prizą. Vėliau „laimėtojo” pa
prašoma per pusvalandi ku
rioje nors degalinėje įsigyti 20, 
40, 60 ar 99 litų vertės mobi
liojo ryšio „Labas” ar „Ekstra” 
korteles ir padiktuoti jų nu
merius. įkvėptas sėkmės, „lai
mingasis" patikliai įvykdo vi
sus nurodymus. (bnsi

Vašingtonas. Baltųjų rūmų sekretorius spaudai Ari Fleischer 
teigiamai atsakė į klausimą, ar pasiryžusios JAV nusiųsti savo 
kariuomenės ir pinigų į bet kurią valstybę, kuri pasakys, kad joje 
yra teroristų. A. Fleischer paaiškino šį prezidento George W. Bush 
požiūrį santykių su Gruzija karinėje srityje pavyzdžiu: „Prezi
dentas niekada neribojo pagalbos, JAV teikiamos valstybėms, ku
rioms iškilo terorizmo grėsmė. Ilgalaikė JAV politika — padėti ki
toms valstybėms, stojusioms į karą su terorizmu, ir Gruzija — 
kaip tik yra to pavyzdys”.

Tbilisis. Didelė JAV karinių instruktorių grupė kovo mėnesį at
vyks į Gruziją padėti sukurti elitinius gruzinų kariuomenės anti- 
teroristinius dalinius, penktadienį pareiškė AFP aukštas Gruzijos 
gynybos pareigūnas. Gruzijos gynybos ministras David Tevsadzė 
pranešė, kad maždaug 200 JAV kareivių sukurs iki trijų specialių
jų antiteroristinių pajėgų batalionų, kurie medžios „ai Qaeda” ko
votojus Pankisio tarpukalnėje.

Čimbulakas, Kazachstanas. Rusijos prezidentas Vladimir Pu
tin penktadienį sakė, kad planuojama JAV kariškių užduotis Gru
zijoje Rusijai „nėra tragedija”. „Jei tai įmanoma Centrinėje Azijo
je, kodėl to negalima leisti Gruzijoje?”, kalbėdamas per spaudos 
konferenciją Kazachstane, kur vyko buvusių sovietinių valstybių 
vadovų susitikimas, klausė V. Putin, turėdamas galvoje praėjusių 
metų pabaigoje buvusios sovietinės Vidurinės Azijos valstybėse 
dislokuotas amerikiečių pajėgas, kurios dalyvauja JAV vadovauja
moje antiteroristinėje kampanijoje Afganistane. „Kiekviena vals
tybė turi teisę vykdyti tokią saugumo politiką, kokia jai atrodo tei
singa. Rusija pripažįsta tokią teisę”, sakė Kremliaus vadovas. Ta
čiau jis papriekaištavo Gruzijos prezidentui Eduard Ševardnadze 
ir visai šios valstybės vadovybei už nenorą informuoti Rusiją. 
„Informaciją gavome iš amerikiečių”, sakė jis.

Vašingtonas. Baltieji rūmai davė sutikimą JAV kariuomenės 
užduočiai Jemene, penktadienį pranešė laikraštis „The Wall 
Street Joumal”. Amerikos kareiviai vyks apmokyti bei teikti kon
sultacijų vietos pajėgoms, kurios medžios teroristų tinklo „ai Qae- 
da” likučius. Laikraštis pacitavo kelis aukštus kariuomenės atsto
vus sakant, jog ši užduotis bus panaši į JAV karinę operaciją Fili
pinuose, kur daugiau negu 600 Amerikos kareivių dalyvauja ben
drose antiteroristinėse pratybose su vietos pajėgomis. Be to, JAV 
žvalgybos pareigūnai apsvarstė galimybę perdislokuoti šiuo metu 
virš Afganistano skraidančius per atstumą valdomus žvalgybi
nius lėktuvus „Predator”, kad jie galėtų rengti žvalgybinius skry
džius ir virš Jemeno teritorijos.

Roma. Italijos policija penktadienį sulaikė šešis asmenis, kurie 
įtariami ryšiais su radikaliomis grupuotėmis, įskaitant Osama bin 
Laden vadovaujamą teroristų tinklą „ai Qaeda”. Įtariamieji, iš jų 
trys alžyriečiai, buvo suimti per operacijas, surengtas tęsiant ty
rimą dėl Italijoje veikiančių įtariamų teroristinių grupuočių. Ro
mos policija „vizitus” į vietos mečetes surengė auštant.

Vašingtonas. Reaguodama į Kubos Guantanamo įlankoje esan
čioje JAV karo laivyno bazėje kalinamų beveik 200 „ai Qaeda” ir 
Talibano belaisvių surengtą bado streiką, JAV kariuomenė nu
sprendė leisti jiems nešioti galvos apdangalus. Kaliniai protestavo 
dėl trečiadienį vakare įvykusio incidento, kai sargyba privertė vie
ną kalinių nusiimti jo iš rankšluosčių susisuktą turbaną. Nuolai
da padaryta su sąlyga, jog turbanai galės būti apieškoti.

Vašingtonas. Kelis mėnesius tvirtai rėmęs JAV prezidento 
George W. Bush karą su terorizmu, ketvirtadieni JAV Senato de
mokratų vadovas Tom Dashle suabejojo Baltųjų rūmų planais iš
plėsti šią karo operaciją. Pasak jo, kad šiuos planus lydėtų sėkmė, 
pirmiausiai reikia sugauti įtariamąjį teroristų vadą Osama bin 
Laden. Šiuo pareiškimu jis prisijungė prie mažos Kongreso narių 
grupelės, kurie išreiškė susirūpinimą dėl karo operacijos plėtimo. 
Tačiau respublikonai nedelsdami davė atkirtį T. Dashle. „Kaip se
natorius Daschle drįsta kritikuoti prezidentą Bush, kai mes ka
riaujame su terorizmu, kai mūsų kareiviai tebėra mūšio lauke”, 
piktinosi Senato respublikonų mažumos vadovas Trent Lott.

Ramala, Vakarų Krantas. Palestiniečių vadas Yasser Arafat 
penktadienį paragino tarptautinę bendriją priversti Izraelį nu
traukti kariuomenės puolimus, per kuriuos žuvo mažiausiai 18 
palestiniečių, ir įspėjo apie Artimiesiems Rytams gresiantį chaosą. 
„Tai naujos palestiniečių žudynės”, pridūrė jis. Taip Y. Arafat pir
mą kartą komentavo Izraelio kariuomenės karinę operaciją Vaka
rų Kranto šiaurėje, per kurią ketvirtadienį anksti ryte buvo užim
tos dvi pabėgėlių stovyklos.

Stokholmas. Švedija penktadienį apkaltino Izraelį „siaubą ke
liančiu” smurtu Artimuosiuose Rytuose ir paragino jį nedelsiant 
išvesti kariuomenę iš pabėgėlių stovyklų Vakarų Krante. „Izraelio 
vyriausybė tokiais veiksmais prisiima rimtą atsakomybę”, sakė 
Švedijos užsienio reikalų ministrė Anna Lindh. „Pagal tarptauti
nės teisės normas Izraelis privalo daryti viską, kad būtų išvengta 
civilių žmonių aukų. Todėl aš kreipiuosi į Izraelio vyriausybę, pra
šydama įsisąmoninti savo atsakomybę dėl taikos bei atsižvelgti į 
humanitarinius įsipareigojimus ir nedelsiant išvesti kariuomenę 
iš pabėgėlių stovyklų”, sakė Švedijos diplomatijos vadovė.

Canaveral kyšulys, Florida. Penktadienį priešaušriu iš aikš
telės Kennedy kosmoso centre pakilo daugkartinis erdvėlaivis 
„Columbia” su septyniais astronautais, kurie 11 dienų truksian
čios užduoties metu aprūpins ir remontuos kosminį teleskopą 
„Hubble". Programoje NASA
numatė penkis itin sudėtingus 
ir sunkius išėjimus į atvirą kos
mosą. Astronautai turi taip pa
tobulinti „Hubble”, kad jis veik
tų dešimt kartų geriau nei iki 
Šiol, tačiau šių darbų metu kos
minėje observatorijoje pirmą 
kartą teks atjungti elektros Rė
kimą.

KALĮSNDOJUU9
Kovo 2 d.: Dautara, Eitautaa, 

Elena, Jovydai, Marcelinas, Naida, 
Simplieįjus, Šviedryg.

Kovo 3 d.: Pal. Kotryna Drezel; 
Nonita (Nona), Kotryna, Kunigunda, 
Ticyanaa, Tulpė, Uosia.

Kovo 4 d.: Šv Kazimieras; Alici

ja. Daina, Daugvydas, Ginutis, Ka
zys, Vaclovą (Vacė).

»
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

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

JAU TRETI METAI 
www.ateitis.org

Ką musų visuomenininkai 
galvoja apie Lietuvos ateiti
ninkus? Kur galima pamatyti 
skulptoriaus Adolfo Teresiaus 
rūpintojėlį, rymojantį Daina
vos jaunimo stovykloje? Kaip 
greičiausiai gauti informaciją 
ir registruotis ateitininkų kur
sams ir stovykloms? Kaip jau
nuoliai žiūri į kilnų gyvenimą?

Atsakymai į šiuos ir kitus 
klausimus randami ateitinin
kų elektroniniuose tinklala- 
piuose. Turintiems kompiuterį 
(o kas jo šiais laikais neturi?), 
reikia kreiptis kodu:

www.ateitis.org. Žaibo grei
čiu prieš akis atsivers įdomūs 
rašiniai, patrauklūs foto re
portažai, uždegantys eilėraš
čiai, svarbi organizacinė infor
macija. Viso jau gali būti dau
giau 200 vienetų, suteiktų 
paskutiniųjų trejų metų slink
tyje. Iš to susidarytų kelių 
šimtų puslapių knyga, kurią 
spausdinant reikėtų didelių 
išlaidų. Dabar visa tai prieina
ma nemokamai.

Kaupiant informaciją žurna
lui ar laikraščiui, paprastai 
trunka daug laiko. Reikia 
rinkti medžiagą, ją redaguoti, 
perrašyti, nešti spaustuvėn, 
korektūras taisyti, o po to iš
siuntinėti. Dabar, ateitininkų 
tinklalapių dėka, informaciją 
redakcijoje galima gauti ryte, 
ją peržiūrėti ir į tinklalapius 
įdėti popiet. Ši informacija, 
per sekundes, žaibo greičiu, 
tampa prieinama visam pa
sauliui. Tai tikras šių dienų 
technikos stebuklas! Galima 
būtų svarstyti pakoreguotą 
ateitininkų šūkį „Visa atnau
jinti Kristuje šviesos greičiu!”

Pirmasis organizacinis pasi
tarimas tinklalapių reikalu 
įvyko 1999 metų kovo mėn. 12 
d. Ateitininkų namuose, Le- 
mont, IL. Tų pačių metų 
birželio mėn. 6 d. pasirodė pir
mieji tinklalapio puslapiai, 
talpiną 29 rašinius bei kitos 
informacijos vienetus. Per pir
muosius dvejus metus viduti
niškai kas mėnesį buvo talpi
nama apie penkiolika infor
macijos vienetų.

Tinklalapių kolektyvui pir
muosius porą metų vadovavo 
energingoji Laima Šalčiuvie
nė. Nors, oficialiai, jos redak
cijos kolektyve nebėra, jos rū
pestis tinklalapiais tebesitęsia 
ir yra labai apčiuopiamas. 
Nuo pat pradžios tinklalapio 
techniniu vadovu yra Pranas 
Pranckevičius, be kurio pa
stangų tinklalapiai gal tebe
būtų tik diskusijų objektu. 
Kiti kolektyvo nariai: Gražina 
Kriaučiūnienė, kalbos ir ko
rektūros specialistė, Vytautas 
Narutis, sąjungų ryšininkas, 
Romualdas Kriaučiūnas, „Pra
eities” kertelės redaktorius ir 
Juozas Polikaitis, iždininkas. 
Trečiųjų metų sukakties išva
karėse Pranas Pranckevičius 
padarė keletą įdomių pastabų:

„MAS dabar pastoviai nau
doja tinklalapius stovyklų ir 
kursų bei kitų įvykių registra
cijai ir žinių platinimui. Dau
manto-Dielininkaičio kuopa 
su manim ruošia savo tinkla
lapius, kurie bus įtalpinti

ateitis.org šį pavasarį”.
„Mūsų viltys gauti medžia

gos iš kitų mūsų organizacįjos 
vienetų neišsipildė. Aš niekur 
spaudoje, ar kitose kalbose ne
užtinku raginimų ar kitų pas
katinimų, kad mums būtų me

džiaga siunčiama. Stovyklos, 
susirinkimai ir kiti įvykiai 
eina ir praeina tyliai be žodžio 
tinklalapiuose”.

„Nors Laima pernai pasi
traukė iš pareigų, liko mūsų 
gausiausia medžiagos teikėja. 
Komanda Kriaučiūnas, t.y., 
Romualdas ir Gražina, taip 
pat pristato originalios me
džiagos ir redaguoja... straips
niukus...”

„Tinklalapių pilnas perorga
nizavimas (kaip buvo kalbėta 
praėjusį pavasarį Ateitininkų 
namuose) nebuvo pilnai įvyk
dytas dėl įvairių priežasčių. 
Svarbiausia iš jų — medžiagos 
stoka”.

„Man asmeniškai dar ne vi
siškai atsibodo tinklalapių šei
mininkavimas, bet yra liūdna, 
kad nepajėgiam juos pilnai 
išvystyti, kaip mūsų organiza
cijos pagrindinį žinių šaltinį. 
Labai pakelia ūpą Daumanto- 
Dielininkaičio kuopos jaunu
čių entuziazmas savo kuria
miems tinklalapims”.

Pranas Pranckevičius su
kaupė tinklavietės naudojimo 
duomenis ir padarė analizę. 
Buvo parinkti trys mėnesiai. 
2000 m. lapkričio mėn. tinkla- 
vietę aplankė 693 svečiai. Iš 
jų, 423 tą mėnesį apsilankė 
vieną kartą. Likusieji 270 ap
silankė daugiau negu kartą. 
Per tą mėnesį iš viso turėta 
1,975 apsilankymai. Taigi, po 
65 apsilankymus kasdien. Vi
dutiniškai, vienas vizitas tru
ko 21 minutę ir 38 sekundes. 
Dauguma lankytojų (73 proc.) 
iš JAV.

2001 m. lapkričio mėn. tink- 
lavietę aplankė 844 svečiai. Iš 
jų, 561 tą mėnesį apsilankė 
vieną kartą. Likusieji 283 ap
silankė daugiau negu vieną 
kartą. Per tą mėnesį iš viso 
turėta 2,308 apsilankymus, 
vidutiniškai po 76 kasdien. Vi
dutiniškai, vienas vizitas tru
ko 21 min. ir 9 sekundes. Dau
guma lankytojų (70 proc.) iš 
JAV.

Trečiojo analizuoti mėnesio 
— 2002 m. sausio mėnesio re
zultatai irgi gana panašūs. 
Apsilankė 871 svečias (670 
vieną kartą, 201 daugiau negu 
kartą). Viso turėta 2,057 vizi
tus, po 66 kasdien. Vidutiniš
kai, vieno vizito trukmė buvo 
32 min. ir 15 sekundžių.

Atrodo, kad pamažu kyla ne 
tik lankytojų skaičius, bet ir 
jų apsilankymo trukmė. Prisi
mena liaudies išmintis, sakan
ti, kad graži pradžia, pusė 
darbo. Ilgiausių metų linkime 
wWw.ateiti8.org!

R. Kr.

Čikagos ir apylinkių Daumanto-Dielininkaičio kuopos globėjos Laima Si- 
drytė-Aleksienė ir Rasa Narutytė-Kasniūnienė. Jų globojamoje kuopoje 
net 130 jaunučių ir jaunių ateitininkų.

VILNIAUS ATEITININKAI ŠVENTĖ 
VASARIO 16-TĄJĄ

Kaipgi Vilniuje buvo pami
nėta Vasario 16-oji. Veiksmas 
vyko sekmadienį (vasario 17 
d.) todėl, kad šeštadienį Kau
ne ateitininkams buvo ruošia
ma konferencija „Tautišku
mas”. Na, o sekmadienis taip 
pat tinkama diena paminėti 
Vasario 16-ąją.

Minėjimas prasidėjo šv. Mi
šių auka Šv. Kazimiero baž
nyčioje (10:30 vai.). Mišioms 
pasibaigus, maždaug 40 stu
dentų ir sendraugių ateiti
ninkų bei jų draugų susirinko 
Vilniaus arkivyskupijos centro 
salėje, kur klausėsi trijų 
trumpų pranešimų.

Pirmąjį pranešimą tema 
„Lietuvių išeivių kovos už Lie
tuvos nepriklausomybę” skai
tė dr. Saulius Girnius. Jis 
trumpai papasakojo apie Va
sario 16-osios minėjimus JAV,

Amerikos Lietuvių tarybos 
(ALTo) veiklą, atsakė į susi
rinkusiųjų klausimus. Antrąjį 
pranešimą tema „Vasario 16- 
oji Europos integracijos kon
tekste” skaitė dr. Egidijus Va
reikis. Pagrindinės šio prane
šimo mintys buvo Lietuvos 
valstybingumas įvairiais mū
sų istorijos laikotarpiais, Va
sario 16-osios reikšmė, pagrin
dinės diskusijos dėl Lietuvos 
stojimo į Europos Sąjungą, ga
limos ateities problemos Lie
tuvoje ir Europos Sąjungoje. 
Kartu buvo trumpai pristaty
ta dr. Vareikio ką tik išleista 
knyga „Dinozaurėjanti Euro
pa”. Trečiasis pranešimas — 
„Kad liktų mors keletas ti
kinčių jaunuolių...” nelabai til
po į tradicinio pranešimo rė
mus. Greičiau tai buvo s. Ni
jolės Sadūnaitės pamąstymas-

NEĮKAINOJAMI ASMENIŠKI RYŠIAI
Taip, kaip Šiaurės Amerikos 

Ateitininkų JAS centro valdy
ba „stato tiltus” (žiūr. „Drau
gas” 2002 m. vasario 16 d. iš 
„Ateitininkų gyvenimo”) tarp 
Šiaurės Amerikos JAS kuopų 
ir Lietuvos jaunųjų ateitinin
kų kuopų, taip juos stato ir 
pavieniai asmenys. Štai pa
vyzdys.

Pernai, spalio mėnesį Ateiti
ninkų Šalpos fondo metinėje 
loterijoje laimėjęs 200 dolerių, 
Bronius Krokys (Philadelphia, 
PA) laimėtus pinigus paskyrė 
Vilniaus krašto ateitininkams. 
Redakcijai siųstame laiške Br. 
Krokys rašo: „Vilniaus krašte 
lietuviškose mokyklose ateiti
ninkų veikla yra tik jauni ir 
trapūs gėlių daigeliai. Sunki 
kūryba tame darbe yra ir glo
bėjams, iniciatoriams ir ypač 
jaunimui — studentams glo
bėjams vadovauti”.

Pastebėjęs tuos jaunus dai
gus Redos Sopranaitės kores-

KRISTAUS KARALIAUS PUOTA
Detroito „Aušros Vartų" jau

nučių kuopos susirinkimas vy
ko šeštadienį, gruodžio 2 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos pa
talpose. Šiame susirinkime 
dalyvavo jaunučiai su tėve
liais. Susirinkime mes suruo- 
šėm Kristaus Karaliaus puo
tą. Pirmiausia, jaunučiai pa
puošė svetainę ir padengė sta
lus. Tada vaikai ant mažų la
pelių atsakė į klausimus: „Ką 
Kristus darė parodydamas 
žmonėms, kad Jis yra visų 
žmonių karalius?” ir JKą mes 
galim daryti rodydami žmo
nėms, kad Kristus yra mūsų 
kvalius?”

Tėveliai atvažiavo po valan-

dos ir buvo pasodinti prie sta
lų. Jaunučiai susėdo ratu ant 
kilimo ir klausėsi globėjos Ri
tos Giedraitienės apibūdinimo 
Kristaus Karaliaus šventės 
prasmės. Priekyje, ant sienos, 
buvo pakabintas didelis popie
rinis kryžius. Kiekvienas vai
kas paskaitė, ką jie parašė ant 
lapelių ir prikljjavo juos, kaip 
spindulius, aplink kryžių. Ta
da buvo iškilmingai priklijuo
ta karūna kryžiaus viduryje. 
Po to buvo įneštas pyragas ir 
sugiedota „Ilgiausių metų” 
Kristui Karaliui. Jaunučiai ir 
jų tėveliai vaišinosi ir džiau
gėsi puota.

Rima Giedraitytė

GAUSIAUSIOS • 
KUOPOS GLOBĖJOS

Laima Sidrytė-Aleksienė ir 
Rasa Narutytė-Kasniūnienė 
jau dvejus metus kartu globo
ja Čikagos ir apylinkių Dau
manto-Dielininkaičio jaunųjų 
ateitininkų kuopą. Rasa jau 
nuo 1995 metų buvo globėja 
kartu su savo sesute Daine 
Narutyte-Quinn. Kuopoje 136 
nariai. Didžiausias rūpestis, 
kad nėra vietos, kur visus 
sutalpinti — ateitininkų na
mai per maži! Abi užsidegu
siai dirba ir viena kitai labai 
pritaria. Jos abi pasirinko 
dirbti su jaunučiais, kadangi 
jaučia, kad ten svarbiausias 
amžius vaiko auklėjime. Be to, 
jaučia didelį pasitenkinimą.

Laima turi tik vieną nusis
kundimą — jai trūksta laiko. 
Ji augina ir namuose moko 
penkis vaikus. Kada randa 
laiko, labai mėgsta skaityti, 
kepti saldumynus ir šokti. 
Rasa augina tris vaikus ir dir
ba „Little Company of Mary” 
ligoninės įstaigoje.

palinkėjimas studentams ne
prarasti pasitikėjimo Dievo 
malone.

Po šių pranešimų trumpai 
pakoncertavo folklorinis an
samblis „Lauksna”, o vėliau 
visi persikėlė į mažąją salytę, 
kur laukė kuklus vaišių sta
las. Šioje agapėje vyko pasi
šnekučiavimai, pasidainavi
mai, netgi kuklūs pasišoki
mai, grojant minėtajai 
„Lauksnai”. Gana svarbus da
lykas buvo tai, kad toks sam
būris leido suartėti vyresnia
jai ir jaunesniajai ateitininkų 
kartoms.

Manyčiau, kad Vasario 16- 
osios paminėjimas buvo vykęs 
ir dauguma dalyvavusiųjų ne-

menės narius.
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pondencijoje šiame puslapyje, 
B. Krokys nutarė jais pasirū
pinti. Tuo pačiu metu Phila
delphia lietuvių siuntiniai bu
vo skiriami lietuviškų mokyk
lų Vilniaus krašte ateitinin
kams per jų globėjus, kaip 
Leokadįja Kušeliauskienė 
Pabradėje, mieste, kuriame 
1941 m. Lietuvos kariuomenė
je tarnavo Br. Krokys. Siunti
niai skirti neturtingiems mo
kiniams, ligoniams, sene
liams. Pinigai — globėjų nuo
žiūra remti jaunimą vykstant 
į stovyklas, dalyvaujant veik
loje.

Visi suprantame, kokie svar
būs asmeniški ryšiai. B. Kro
kys, teigdamas, kad „ateiti
ninkams turėti asmeninius ry
šius yra naudinga ateitininkų 
veiklai”, dalinasi laišku Leo
kadijos Kušeliauskienės, Pab
radės „Ryto” vidurinės mokyk
los „Rasos” ateitininkų kuopos 
globėjos:

„Mums buvo labai malonu 
sužinoti, kad esate ateitinin
kas, anksčiau buvote Pabra
dėje ir domitės ateitininkų 
veikla Lietuvoje. Apie Jus su
žinojome iš mūsų mielos Rė
dos. Nesitikėjome, kad mūsų 
maži darbai pastebėti. Nenu
stojame vilties, kad jie yra rei
kalingi, kad jie papuoš Lie
tuvą, padės dvasiškai atsities
ti. Savo darbais stengiamės 
patirti dvasinio džiaugsmo 'Vi
sa atnaujinti Kristuje’, padėti 
vienišam seneliui, negalės iš
tiktam žmogui. Lankomės li
goninėje, savo rankų darbe
liais juos pradžiuginam ir pra- 
skaidrinam jų nuotaikas. Tu
rime savo kuopos vėliavą. 
Esame didžiai dėkingi už pa
rodytą dėmesį ateitininkų 
veiklai ir materialinę para
mą”. L. S.

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER

DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Klngery Highway
Tel. 630^3-2245 

Valandosjpagal^usitarimą

GEDAS M. ORINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Aurora Medfcal Center 
10400 75 St Kenoeha, Wl 53142 

(262) 687 6990

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja

Palos Pediatrics
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500

DR. RUSSELL MlLER, MD
SE’*§.S88SaA8IR

Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 
Oak Park Physicians Office 
6626 W. Cermak Rd.,

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

DR DALIA E CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

10745 WlntereetDr.
Ortand Park, H. 60467 

708-873-9074

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Valku gvdvtola 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tai. 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ

DR. DALIA JODWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127*86.

8uBe101 
Lament, IL 

Tai. 630-243-1010
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Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

br. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 

sportinių traumų specialistas
6645W. Stanley Ava., Berwyn, IL

60402, tel. 708 - 484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 

Kalbame lietuviškai.DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 Walter St., Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. *200,

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

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

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

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road
Hickory Hills

Tel. 706-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA’

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC
10811W. 143 8L Ortand Paik.IL 60467 

Priklauso Palos Communlty Hospital
Sllver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 706400-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.

Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300Cantac Dlagnoais, LTD. 
6417W.87 8tr.

OakLawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickoiy HiHs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kiigery Hwy, WHowbrook 
Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638
Tai. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, vėžio, suieSmų daroovietejebei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Liberlyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SAUKUS
Dantų gydytoja

825 8. Mannheim Rd. 
VVeetchester, IL 60154

Tol. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

NERVU IR EMOCINES LIGOS

Kab. 773-735-4477
6448 S. Pulaald Road 

Valandos pagal susitarimą
SURENDER LAL, W.D.

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kadzie Ava. 
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KKMEUUS 
INKSTU, PŪSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

CentarforHaafih,
1200 S. York, Elmhuret, IL 60126 

630-941-2609

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 8L, Burbenk, IL 
TsL 7064299114 

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALOlRDASKAVAUŪNAS*
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5640 8. Pulasld Road,
Tai. 773-566-2802

Valandos j>agaį sekmadienį**^'00'

LINAS SIDRYS, M.D.
Aldų ligos / Chirurgija

9830 S.RIdgeland Avė. 
Chicago RMge, IL 80415 

Tel. 706-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tai. 773-736-7709

rDoronsHHTTFi
Ambar Health Center

Stuburo, tąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra.
7371 S. Hariem, BrMgevtesr, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus

I

http://www.ateitis.org
http://www.ateitis.org
ateitis.org
http://wWw.ateiti8.org
administracijaedraugas.org
redakcijaedraugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com
rastineedraugM.org
skelbimaiedraugM.org
Paik.IL
http://www.illinoispain.com


GEN. MJR. J. KRONKAITIS IR 
LFB POLITINIŲ STUDIJŲ 

SAVAITGALIS
ALGIS RAULINAITIS

DRAUGAS, 2002 m. kovo 2d, šeštadienis 3

Danutė Bindokienė

Maloniai Jus kviečiame
Šių metų sausio 26 ir 27 d. 

Los Angeles vyko 36-tasis po
litinių studijų savaitgalis. Ja
me dalyvavo daug žinomų as
menybių iš Lietuvos bei vieti
nių veikėjų. Kažkodėl Lietu
vos kairiąjai spaudai užkliuvo 
generolo Jono Kronkaičio pra
nešimai. Pirmasis pranešimas 
— „Lietuvos karo pajėgų atkū
rimas: sėkmės ir nesėkmės”, o 
antrosios paskaitos tema: 
„Lietuvos vaidmuo Vakarų 
Europoje”. Pirmasis prabilo 
Lietuvos komunistų ir LDD 
partijų apologetas, ideologas 
Gediminas Kirkilas. Jau sau
sio 29 dieną Lietuvos televizi
jos žinių laidoje „Panorama” 
jis apkaltino generolą Kron
kaitį dalyvavimu dešiniųjų 
partijų suvažiavime ir „politi
kavimu”, kas, anot Kirkilo, 
draudžiama pagal Lietuvos 
įstatymus.

Turime pareikšti, kad G. 
Kirkilas nėra gerai informuo
tas. Gen. Kronkaitis nedaly
vavo jokiame politinių partijų 
suvažiavime, o tik studijų sa
vaitgalyje ar seminare. Būtų 
įdomu iš G.-Kirkilo sužinoti, 
kuris Lietuvos įstatymas 
draudžia Lietuvos kariuome
nės vadui kalbėti apie karo 
pajėgas, jų atkūrimą ir to sėk
mę bei nesėkmes? Juk kariuo
menės vadas tiesiogiai atsa
kingas už kariuomenę. O gal, 
pagal G. Kirkilą, Lietuvos 
Respublikos prezidentas nega
li kalbėti apie Lietuvos užsie
nio politiką, nes jis už ją atsa
kingas? Lietuvos Respublikos 
Konstitucija draudžia prezi
dentui ir kariuomenės vadui 
dalyvauti politinių partijų ir 
pelitinių organizacijų veiklo
je, tačiau 33-čiame jos straips
nyje rašoma: „Piliečiams lai
duojamą teisė kritikuoti vals
tybės įstaigų ar pareigūnų 
darbą, apskųsti jų sprendi
mus. Draudžiama persekioti 
už kritiką”.

Kai tik reikia kurį nors de
šiniųjų (teisingiau pasakius, 
ne kairiųjų) visuomenininką 
„sudirbti”, pasigirsta visas 
choras. Tuoj po G. Kirkilo iš
puolio, sausio 31 dieną į cho
rą įsijungė ir „Komjaunimo 
tiesa” (dabar pasivadinusi 
„Lietuvos rytu”). Jau pirma
jame sakinyje savo pasisaky
mu apie „išeivijos konferen
ciją”, „Laiko ženklų” autorius 
įrodė, kad generolas Kronkai
tis sakė teisybę apie „soviet
mečio nomenklatūros spaudos 
kontrolę, paliekančią visuo
menę informacijos dykumoje”. 
Sekdamas partijos ideologo G. 
Kirkilo, kuris iš piršto išlaužė 
„dešiniųjų partijų suvažiavi

mą”, pėdomis, „Laiko ženklų” 
autorius tuose pačiuose šalti
niuose atranda „išeivijos kon
ferenciją”. Ar tai nėra visuo
menės vedimas į informacijos 
dykumą? Padori žiniasklaida, 
kurios, deja, Lietuvoje labai 
trūksta, prieš rašydama, pasi
tikrintų faktus.

Negana to, vasario 2 dieną 
prabilo ir Seimo vadovas Ar
tūras Paulauskas, prašyda
mas generolo Kronkaičio pa
siaiškinti, kuo remdamasis, 
jis kritikavo Lietuvos valdžią 
ir jos darbą, nepaisant, kad 
Lietuvos Konstitucija jam tai 
leidžia (žr. aukščiau).

Savo laiške prašo generolą 
Kronkaitį pasiaiškinti dėl šių 
jo žodžių: „Turiu pripažinti, 
kad sovietmečio nomenklatū
ros finansinė bei politinė yra 
pagrindinė kliūtis smulkiojo 
verslo plėtrai. Nesuderinti po
įstatyminiai aktai, neskaidrūs 
nuostatai bei ištisos brigados 
inspektorių ieško priežasčių, 
kaip apsunkinti smulkiųjų 
verslininkų veiklą...”

Šį paskutinį sakinį geriau
siai galėtų paaiškinti „Kom
jaunimo tiesa”, dabar pasiva
dinusi „Lietuvos rytu”. Juk 
beveik kas kelintame nume
ryje skundžiasi, jog įvairūs 
inspektoriai neduoda jiems 
gyventi. Tuo įrodoma, kad ge
nerolo Kronkaičio minėtos 
„inspektorių brigados” egzis
tuoja, o faktų paminėjimas 
dar nėra politikavimas. Kaip 
rašoma „Aktualijose" („Lietuvos 
ryte”), „Negalima depolitizaci- 
jos painioti su depilietizacija. 
Tai sovietizmo bruožai”, — 
teigė konservatorė Rasa Juk
nevičienė. Šios politikės nuo
mone, Lietuvos kariuomenės 
vadas nepažeidė įstatymų, to
dėl valdančiosios daugumos 
atstovai turėtų jo atsiprašyti. 
Prašymas atsiprašyti turės 
tas pačias pasekmes, kaip 
prašymas avižų iš žąsino...

Sovietinės nostalgijos cho
ras nebūtų visas, jei jame ne
dalyvautų ir buvusioji „Kauno 
tiesa”, dabar besivadinanti 
„Kauno diena”. Vasario 5-tą, 
vedamajame „Žvilgsnis”, Stasys 
Jokūbaitis pučia į tą pačią dū
dą, kaltindamas generolą 
Kronkaitį politikavimu, bet, 
kaip ir kiti kritikai, pavyz
džių nepaduoda.

„Lietuvos rytui” nepakako 
pirmojo pasisakymo. Vasario 
6-tą „Laiko ženkluose” pakarto
ja ankstyvesniuosius politika
vimo kaltinimus, pamini kon
servatorių reakciją ir net pa
skelbia, kad „Vienoms genero
lo mintims galima pritarti, ki
tos — iš fantazijų srities”. To-

Didžiosios Britanijos gynybos ministras Geoffrey Hoon vasario 27 d.lankėsi Lietuvoje ir susitiko su valstybės 
prezidentu bei kitais svarbiais asmenimis. Didžioji Britanija remia ilgalaikius Lietuvos krašto apsaugos siste
mos projektus, o bri|ų instruktoriai daug prisidėjo, kuriant Mokomąjį pulką Rukloje, pertvarkant Karo akade
miją ir Puskarininmų mokyklą. Iš kairės: Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, prez. Valdas 
Adamkus, Didž. Britanijos gynybos ministras Geoffrey Hoon ir Didž. Britanijos ambasadorius Jerėmy Hill.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

liau rašoma, kad „svarbu ne 
tai, teisingai ar neteisingai 
vertino padėtį Lietuvoje jos 
kariuomenės vadas, kalbėda
mas išeiviams, kurie, be kita 
ko, yra dar ir Amerikos pilie
čiai”. Ką tas apribojimas Ame
rikos piliečiams turi reikšti? 
Ar tai, kad nesvarbu, ar „ame
rikonams” sakoma teisybė, ar 
ne? O gal, kad „amerikonams” 
galima, ar net reikia, meluoti?

Toliau „Laiko ženklų” auto
rius kaip pavyzdį paduoda 
JAV generolo Schwarzkopf 
pasitraukimą ir „nepriklauso
mai” žiniasklaidai būdingu 
tiesos iškraipymu, tvirtina, 
jog generolui Schwartzkopf 
buvo paaiškinta, kad kariš
kiui nedera kišti nosies į poli
tiką ir jis pasitraukė iš ka
riuomenės. Žinoma, nesako
ma, nei kas, nei kaip mokė ge
nerolą apie politikavimą, o juo 
labiau, užmirštama paminėti, 
kad jis pasitraukė, pasiekęs 
nustatytą amžiaus ribą.

Puolimas tęsiasi. Vasario 6 
dieną televizijos laidoje 
„Spaudos klubas” buvo tęsia
mas gen. Kronkaičio puoli
mas. Puolime dalyvavo Kirki
las, laidos vedėjas Siauruse- 
vičius ir laidoje buvusi polito
loge, kurios pavardės nepavy
ko sužinoti. Taip pat laidoje 
buvo ir Gentvilas, Juknevičie
nė, žurnalistas Bačiulis.

Vasario 15-tą, LGITIC (Lie
tuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centras) pranešė, kad 
Liberalų ir Konservatorių 
partijoms priklausantys Sei
mo nariai kreipėsi į Lietuvos 
prezidentą ir ministrą pirmi
ninką, prašydami imtis žygių 
sustabdyti šią destruktyvę ge
nerolo puolimo akciją. Kartu 
pabrėžė, jog „visuomenė, ne
turėdama priėjimo prie viso 
kalbos teksto, verčiama tikėti, 
kad generolas, būk tai kalbėjo 
prieš •bbartinę valdžią ar ver
tino jos darbus”.

Vasario 15 d. vėl prabilo

Seimo vadovas Artūras Pau
lauskas, skelbdamas, jog „ge
nerolas J. Kronkaitis iki galo 
vis dėlto nesupranta mūsų 
įstatymų, kad jam nevertėtų 
kalbėti tokiuose susirinki
muose ir taip vertinti valdžios 
veiksmus”. Seimo vadovas 
taip pat pranešė, jog kreipėsi į 
Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirmi
ninką, prašydamas pateikti 
informaciją, ar įstatymai pa
kankamai aiškiai reglamen
tuoja kariškių elgesį.

Paanalizuokime A. Paulaus
ko pasisakymus. Po kelių die
nų A. Paulauskas jau sako, 
kad Jam nevertėtų kalbėti to
kiuose susirinkimuose”. Ką 
tai reiškia? Ar, kad kalbėti ga
lima, bet neverta? Ar neverta 
kalbėti tokiuose susirinki
muose? O, kaip, jei generolas 
Kronkaitis tą patį būtų pasa
kęs socialliberalų susirinki
me?

A. Paulauskas tvirtina, kad 
generolas Įirpnkaitis „nesu
pranta Lietuvos įstatymų”, ta
čiau tuo pačiu atsikvėpimu 
kreipiasi į Saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininką pra
šydamas informacijos, ar įsta
tymai pakankamai reglamen
tuoja kariškių elgesį. Vadina
si, pirma apkaltinsiu, kad ne
gerai pasielgė, o paskiau jau 
pasiklausiu už save protinges- 
nio, ar tikrai taip buvo. Bet ar 
mes tikėjomės ko nors kito?

* Minint Lietuvos uni
versiteto Kaune įkūrimo
80-metį, penktadienį surengta 
konferencija „Lietuvos moks
las ir pramonė. Universitetas 
ir valstybė”. Iš 1922 m. vasa
rio 16 d. Laikinojoje sostinėje 
įkurto universiteto išaugo 
penkios Kauno aukštosios mo
kyklos: Vytauto Didžiojo, Kau
no technologijos, Lietuvos že
mės ūkio, Kauno medicinos 
universitetai bei Lietuvos ve
terinarijos akademija. (Eitai

* Pernai Lietuvos ir už
sienio valstybių piliečiai
įvaikino 180 Lietuvos vaikų — 
21 vaiku daugiau, nei 2000 m. 
Pernai Lietuvos piliečiai įvai
kino 137, užsienio valstybių 
piliečiai — 43 vaikus. 114 vai
kų šiuo metu baigiamos įvai
kinimo procedūros. 2000 m. 
sumažėjusį įvaikintų vaikų 
skaičių lėmė tai, jog buvo pa
naikinta Respublikinė vaiko 
teisių apsaugos tarnyba ir 
įkurta Įvaikinimo tarnyba. 
Šiuo metu yra rengiamos Civi
linio kodekso pataisos, kurios 
turėtų sumažinti kliūtis, atsi
radusias jam įsigaliojus. (BNSi

* Vilniaus knygų mugės 
metu „Litexpo” rūmuose
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento darbuotojai per
davė knygų siuntą užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikams. 
Apie 300 knygų penktadienį 
buvo perduotos Baltarusijos, 
Lenkijos ir Latvijos lietuviš
koms bendrojo lavinimo mo
kykloms, pranešė departa
mentas. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas, ben
dradarbiaudamas su Valsty
bine lietuvių kalbos komisija, 
Lietuvos rašytojų sąjungos, 
Nacionalinio tyrimo centro, 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos, „Šviesos”, „Baltų lankų” ir 
kitomis leidyklomis, remia 
užsienio lietuvių bendrojo la
vinimo mokyklas, aprūpina 
jas metodine ir grožine lite
ratūra. (BNS)

* Vyriausybė pritarė 
Teismo antstolių įstatymo
projektui, pagal kurį antsto
liai iš valstybės tarnautojų tu
rėtų virsti savarankiškai vei
kiančiais teisines paslaugas 
teikiančiais asmenimis. Pro
jekte siekiama įtvirtinti griež
tesnius reikalavimus antsto
liams bei jų veiklai, užtikrinti 
didesnę antstolių atsakomybę.

(BNS)

Kasmet, maždaug šiuo pa
čiu laiku, pasiekia panašaus 
turinio laiškelis. Jį rašo skau
tai ir skautės, o kviečia atsi
lankyti Kaziuko mugėje, kuri 
visuomet pažymi kovo mene
sio, galbūt ir pavasario, pra
džią.

Tai džiugus renginys: šur
mulingas, viliojantis gražiais, 
išradingųjų skautų pagamin
tais, rankdarbiais, kvepiantis 
lietuviškais patiekalais, kupi
nas krykštaujančių vaikų, be
sišypsančio, paslaugaus jauni
mo, įvairaus amžiaus žmonių, 
nuo „pūkuotų vaikučių” iki 
baltagalvių...

Prie „mūsiškų” Kaziuko 
mugių esame metų metais 
pripratę, todėl suprantame, 
kad jos iš esmės ne visai to
kios, kaip Katedros aikštėje 
Vilniuje ar kuriame kitame 
didesniame Lietuvos mieste. 
Ne profesionalai jas ruošia, ne 
tokias patrauklias prekes ant 
prekystalių išdėlioja, todėl 
galbūt per pastaruosius kele
rius metus pasigirdo ne vie
nas kritikos žodelis iš tų, ku
rie geriau pažįsta vilniškes 
Kaziuko muges.

Visgi mums skautiškosios 
labai savo ir mielos. Visų pir
ma dėl to, kad jos sumanytos 
ir kasmet ruošiamos, ne pa
skirų verslininkų kišenėms 
papildyti, o kaip tik mūsų 
skautiškojo jaunimo reika
lams lėšų sutelkti: stovyklų 
įrangai, iškyloms, padengti 
įvairioms išlaidoms, kurių vi
suomet atsiranda. Užuot dū
savę ir priekaištavę, kad nie
kas neparemia, nieko neauko- 
ja, skautai stengiasi patys sa
vo rankomis, savo kūrybin
gumu užsidirbti.

Dažniausiai į tuos darbus 
įtraukiami ne tik skautai ir jų 
vadovai, bet taip pat tėvai, net 
seneliai. Ir tai vienas veiks
mingiausių būdų sujungti 
įvairias kartas, vieniems iš 
kitų mokytis, perduoti su
kauptą patirtį jaunesniems. Ir 
reikia tik pamatyti, kad įsi
tikintume, kiek nuostabių da
lykų gali sukurti vaizduotė, 
jeigu yra paskatinimas, noras 
dirbti ir bendras tikslas! Tur
būt patys išradingiausi yra 
vaikai — paukštytės, ūd- 
rytės, vilkiukai, bebriukai. Jie 
taip pat patiria daugiausia 
malonumo, jeigu pirkėjai su
stoja prie jų darbeliais ap
krauto prekystalio, šį tą nusi
perka, pagiria, pasidžiaugia 
(gal net auką palieka).

Mažieji prigalvoja ir įvai
riausių žaidimų, kuriais su
vilioja jaunuosius mugės lan
kytojus. Tegul kartais ir nela
bai tobulai užrašyti parašai, 
tegul ir kiek kreivokai susta

tytos kėdės, išdėstyti, žaidi 
mui reikalingi, daiktai, bet po 
skautiškųjų žaidimo kamba 
rių šeimininkų entuziazmu 
išnyksta visi netobulumai. Ir 
negali nesižavėti jų nuošir
džiu kvietimu nusipirkti bi 
lietelį, išmėginti ,,laimę", 
įmesti sviedinį į kibiriukų n 
laimėti kelis saldainiukus, už 
sidėti „indėnišką” galvos pa
puošalą ir nusifotografuoti 
prie specialiai išpuoštos sie
nos....

Taigi, matote, čionykštes 
Kaziuko muges yra kitokios 
Reikia į jas žvelgti visai kito
kiu žvilgsniu, vertinti visai 
kitokiu mastu, negu tas, ku
rios ruošiamos Lietuvoje Jei
gu gretinsime su vilniškėmis, 
jos gal atrodys ir primityvios, 
ir nelabai patrauklios. Tuo
met tikrai pasakysime: ..Ko
kie čia rankdarbiai, koks čia 
renginys, nieko vertingo nė
ra...” (Tokių pasisakymų, de
ja, jau ne kartą teko girdėti.)

Tačiau skautiškosios Kaziu
ko mugės, kaip ir visa už
sienio lietuvių veikla, visuo
met turi platesnę, kilnesnę 
prasmę, negu iš šalies atrodo. 
O skautiškuoju atveju — ji 
dar turi ir auklėjamąjį tikslą: 
išmokyti vaikus, jaunimą at
sakingumo, įdiegti pareigos 
jausmą, suteikti pasitikėjimą 
savo jėgomis. Be jokios abe
jonės, sunkiu ilgų valandų 
darbu įsigytos lėšos atneša di
desnį pasitenkinimą, negu 
lengvai į ištiestą ranką įkritę 
paaukoti doleriai. Net ir daug 
metų praslinkus, nuvažiavę į 

Rako ar kitą stovyklavietę, 
pamatę ten atliktus patobuli
nimus, įsigytus daiktus, jau 
suaugę sesės ir broliai skautai 
su pasididžiavimu rodo juos 
savo atžaloms ir pašA'koj'A, kad 
tai nupirkta, pastatyta, įsigy
ta už Kaziuko mugėse gautas 
pajamas. O tai jausmas, ver
tas daugiau negu visi doleriai, 
gauti visų Kaziuko mugių 
renginiuose.

Taip jau pas mus įprasta, 
kad Kaziuko mugės tarytum 
tapo „skautų nuosavybe". Lie
tuviškoji visuomenė tai su
pranta ir „į šią teritoriją ne
siveržia”. Jeigu kas nori kita 
proga mugę suruošti, saky
kim, kokios vasaros šventes- 
gegužinės metu, tai „priim
tina”, bet kovo pradžia palie
kama mūsų skautams.

Jau vasario mėnesį (arba 
net anksčiau) pasklinda pir
mieji kviesliai į Kaziuko mu
gę. Ne tik Čikagoje, bet visur, 
kur veikia lietuviai skautai 
Tuomet tikrai pajuntame — 
pavasaris jau netoli! Tad, va. 
vėl visi kviečiami' į Kaziuko 
mugę. Atsilankykite!

SENĖJIMAS, ATMINTIS, IR 
MENTALITETAS

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS
Nr.13
Įdomu pabrėžti, kad tikslesnis ir gilesnis smegenų 

tyrinėjimas psaaidėjo tam tikru moksliniu atsitiktinu
mu (kuriozu), kuris iššaukė įdomų atradimą. Vienas 
neurologijos srityje dirbančių mokslininkų grupės 
narių, Fergus Craik, University of Toronto, viena aki
mi ilgesnį laiką pažiūrėjo į saulę ir sužalojo retinos 
centrą — makulą, ta akimi prarado regėjimą. Vadina
si, sužalojo regėjimo centrą. Jisai, kartu su visa grupe 
tą įvykį labai išgyveno. Jis dirbo toliau ir stengėsi žiū
rėti abiem akimis. Po mėnesio pastebėjo, kad sužalota 
akimi jis pradeda regėti. Po šešių mėnesių jis atgavo 
visišką regėjimą. Visi manė, kad regėjimas buvo pra
rastas visam gyvenimui, nes buvo sužalotos regėjimo 
nervinės ląstelės, o jos nepataisomos. Čia įvyko ne
tikėtas dalykas. Mokslininkai galvojo ir sprendė: 1. 
sužalotos ląstelės galėjo pasitaisyti, pagyti; 2. galėjo 
atsirasti naujos ląstelės ir, 3. galėjo gretimos ląstelės 
perimti sužalotųjų funkcįją. Anksčiau buvo manoma, 
kad nei vienas ii tų procesų smegenyse negali įvykti.

Rockfeller universiteto smegenų tyrinėtojai tą Craik 
atsitikimą pakartojo eksperimentuose su gyvuliais. 
Savo tyrimais jie rado, kad sužeistos centrinio regė
jimo ląstelės paveikia gretimas nesužeistas ląsteles,

kurios perima sužeistųjų funkcįją. Tas Craik atsitiki
mas atidarė duris į smegenų tyrinėjimą. Dabar jau 
žinoma, kad smegenų ląstelės arba nervai nėra pasto
vūs, ląstelės nėra amžinos, nepasilieka tos pačios visą 
žmogaus amžių. Smegenys gali būti paveikiamos ar 
pakeičiamos ir fiziologiškai, ir funkciškai. Taip pat yra 
surasta, kad smegenų ląstelės turi kitą metabolizmą 
ir kitus dėsnius, negu visos kitos organizmo ląstelės. 
Smegenų ląstelių ir visų smegenų fiziologinis bei funk
cinis veikimo mechanizmas yra be galo komplikuotas. 
Mokslininkai dabar suranda, kad nervinės ląstelės 
savo paviršiuje turi kažkokius takus, kurių yra labai 
daug ir kuriuos sudaro kažkokios medžiagos. Tais ta
kais nervinės ląstelės viena iš kitos ir viena kitoms 
perima ir perduoda impulsus, ir tokiu būdu sudaro 
smegenų veiklos sistemą. Ta veikimo sistema tuo tar
pu yra dar nesuprantama. Tą tarp-narvelinę smegenų 
komunikaciją, tuos takus ir impulsų priėmėjus bei 
perdavėjus mokslininkai bendrai vadina transmite
riais ir visą tą sistemą vadina transmiterių sistema. 
Smegenų narveliuose arba ląstelėse, transmiterių 
sistemoje glūdi atminties problema. Ieškoma atmin
ties centro. Manoma, kad atminties centras yra sme
genų dalyje, kuri vadinama hippocampus, ir kad iš to 
centro atmintis yra paskirstoma į kitus, trumpos ir il
gos atminties centrus. Mes žinome, kad yra dalykų, 
kuriuos atsimename kelias minutes, kelias valandas, 
dienas ar mėnesius, ir yra dalykų, kuriuos atsime
name visą gyvenimą. Kur tie dalykai tono mūsų 
smegenyse ir kodėl jie ten būna, niekas nežino, niekas

į tai nėra atsakęs. Gary Linch, Califomijos universite
to profesorius, sako, kad atmintį ir jos takus mes tik 
pradedame suprasti. Biochemikas A. Routenberg ma
no, kad smegenų narvelyje jis suradęs cheminę me
džiagą, kuri palaikanti trumpalaikę ir ilgalaikę atmin
tį. Jis tą medžiagą pavadino PRC. Smegenyse mums 
nesuprantamų medžiagų yra daug daugiau.

Buvo pastebėta, kad vaikai su kai kuriais smegenų 
sužalojimais visai pagyja. Tuo tarpu suaugę ir senesni 
žmonės su tais pačiais sužalojimais nepagyja. Wiscon- 
sin universiteto neurobiologas Ronald Kalil po ilgesnio 
galvojimo priėjo išvados, kad jauno žmogaus — vaiko 
smegenys mirksta tam tikram skystyje, tam tikroje 
medžiagoje, kurią jis pavadino augimo faktorium. Tos 
cheminės medžiagos, augimo faktoriaus, ir suaugęs 
žmogus turi, bet daug mažiau, ir sužalotų smegenų 
nebepagydo. Kalil su savo kolegomis padarė eksperi
mentus. Jie jaunoms katėms — kačiukams sužalojo 
regėjimo centrus. Kačiukai nustojo regėjimo. Po kiek 
laiko kačiukai regėjimą atgavo, nes gretimos smegenų 
ląstelės perėmė sužalotųjų funkcįją. Senoms katėms 
padarius tokį pat sužalojimą, jos regėjimo neatgavo. 
Kalil tyrimą tęsė toliau: gydė senas kates, padaręs 
joms tokį pat sužalojimą. Jis gydė, dėdamas prie 
sužaloto smegenyse regėjimo centro tam tikrą specia
lią kempinę, sumirkytą augimo faktoriuje. Gavo re
gėjimo centro pagerėjimą. Ronald Kalil padarė įdomią 
išvadą: smegenys turi cheminę medžiagą, augimo fak
torių, kuris sužalotas smegenų ląstelės gydo ir jas at
naujina. Seno žmogaus smegenys turi to augimo fak

toriaus daug mažiau, bet jo dėka sužalotos smegenys 
gyja ir atsigauna. Dabar aiškiai nustatyta, kad suža
lotos smegenų ląstelės gyja ir keičiasi, ir kad keitimo 
pajėgumas yra gana didelis. Tas priklauso nuo augimo 
faktoriaus ir kitų cheminių medžiagų, vadinamų neu 
rotrofiniais faktoriais. Tų cheminių medžiagų, tų ne-u- 
rotrofinių faktorių, yra daug ir jų suradimas bei tyri
mas yra labai komplikuotas. Nervinių ląstelių, trans- 
mirterių ir neurotrofinių faktorių dėka smegenys yra 
tokie, kokie jie yra. Tai atmintis, jausmai, mentalite
tas, kūryba ir kūrybos įvairumas.

Kada neurotrofiniai faktoriai sumažėja arba pra
nyksta, smegenų ląstelės nustoja dirbusios arba pra
nyksta. Neurotrofiniai faktoriai apsaugo ląsteles nuo 
laisvų radikalų. Smegenų ląstelių maitinimasis, me
tabolizmas yra labai komplikuotas. Metabolizmui 
vykstant, atsiranda vadinamiėji laisvi radikalai. 'Lais
vas radikalas yra atomas ar molekulė su jos orbitoje 
nesusįjungusiu elektronu. Tas elementas (atomas ar 
molekulės elektronas) yra labai nepastovus bei akty
vus. Laisvo radikalo pakenkimas pasireiškia, kada jis 
nervinės ląstelės viduje susitinka su deguonimi ir 
vyksta oksidacijos procesas. Tą žalingą procesą su
stabdo arba to proceso išvengiama pagalba vadinamo
sios antioxidantinės medžiagos. Dabartiniu metu lais
vi radikalai oxidai ir antioxidai, labai atidžiai studi
juojami.

Neurotrofinių faktorių, laisvų radikalų, oxidų, anti- 
oxidų ir vaistų veikimo į smegenis tyrimą apsunkina 
ir komplikuoja smegenų kraujo apytakos barjeras B d

» »
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VAGYSTĖS IR JŪSŲ NAMAI
Pagal statistikos duomenis, 

vagystės, namų apiplėšimai 
padidėja, kai krašte ekono
minė padėtis pasunkėja.

Kai kurių priemiesčių gy
ventojai galvoja, kad įvairūs 
nusikaltimai — namų apiplė
šimai vyksta tik miestuose ir 
yra neatsargūs, kartais net 
neužrakina savo namų durų. 
Taip galvoja tol, kol kas nors 
neatsitinka, o tokios vagystės 
— namų apiplėšimai šiais lai
kais vyksta visur, ir dažnai 
prabangiuose priemiesčiuose 
daugiau nei mieste.

Paskutiniu laiku daugumas 
namų turi apsaugos sistemą. 
O priemiesčių namuose apsau
gos sistemos buvimas priklau
so nuo jų kainos. Ir naujuose, 
ir senuose namuose apsaugos 
sistemų kainos siekia nuo po
ros šimtų iki keleto tūks
tančių dolerių. Yra apsaugos 
sistemų, kurios labai bran
gios, bet namų savininkai mie
lai moka aukštas kainas, kad 
tik būtų apsaugoti nuo vagių. 
Daugumas namų savininkų 
įsitaiso brangias apsaugos sis
temas, gyvendami vietose, ku
riose nėra per daug nusikal
timų, bet tai daro, kad galėtų 
ramiai gyventi.

Federaliniai nusikaltimų 
duomenys rodo, kad:

1. 38 proc. žmonių užpuo
limų įvyksta, vykdant vagims 
namų apiplėšimą.

2. Vagys dažniau apiplėšia 
kampinius namus.

3. Jei jūsų namas jau kartą 
buvo apiplėštas, yra didelė 
galimybė, kad jis ir vėl bus 
apiplėštas. Nes pavogti daik
tai yra pakeisti naujais.

Baimė būti sužeistam, ar 
net nužudytam apiplėšimo me
tu, nugali taupumo jausmą, 
įsigyjant saugumo sistemą.

Vienas žymus britų krimino- 
logas aiškina, kad baimė atsi
randa pas žmones tada, kai 
manoma, kad jie negali apsi
saugoti nuo pavojų aplinkoje, 
kurioje gyvena. Jie kritikuoja 
namų planuotojus ir namų 
savininkus, kad jie neatkrei
pia dėmesio į nusikaltimų 
kontrolę, o daugiau pasitiki 
apsaugos technologija. Kai ku
rie apsisaugojimo nuo nusikal
timų ekspertai galvoja, kad, 
pakeičiant savo aplinką, namo 
savininkas ar visa kaimynystė 
gali sumažinti nusikaltimus. 
Tos priemonės gali būti pa
prastos, kaip peraugusių krū
mų ir kitų žalumynų nukirpi- 
mas priekyje namo. Arba 
sudėtingos, kaip gatvės šviesų 
pertvarkymas taip, kad būtų 
išvengiama šešėlių, kuriais 
nusikaltėliai naudojasi. Bet 
pagrindinė apsisaugojimo nuo 
nusikaltimų filosofija remiasi 
sveika nuovoka — naudojant 
aplinkos galimybes sumažinti 
nusikaltimams.
Norint apsisaugoti, saugu
mui galima naudotis trimis 
pagrindiniais būdais:

1. Naudojant fizinį aplinkos 
suplanavimą, pvz., tvoras ir 
gatvės užtvaras, kad suma
žintų nepageidaujamų asme
nų priėjimą prie tos vietos, 
kur gyvenama.

2. Naudojant langus, apšvie
timą ir namų aplinkos pa
puošimą, kad namų savinin
kai galėtų matyti ne tik 
įsiveržėlius, bet stebėti ir kai
mynų namus.

3. Atskiriant privačią nuo
savybę nuo viešosios, ją iš
skiriant verandomią ar aplin
kos pagražinimais.

Kai kurie namų suplanavi
mai, nors ir labai patrauklūs, 
gali paskatinti kriminalinį ak
tyvumą. Pvz., durys nišose 
gali būti patogi vieta vagiui 
pasislėpti. Sienos ir tvoros, 
kurios yra padarytos su kryž
miniais uždėjimais, gali būti 
panaudotos kaip kopėčios.

Apdraudos įstaigos duoda 
net iki 20 proc. nuolaidą, 
įvedus į namus apsaugos sis
temą. Draudimo nuolaidos di
dumas priklauso nuo apsau
gos įrangos kokybės, nepai
sant, ar ji sujungta su cen
trine apsaugos įstaiga, ar 
artimiausia policijos stotimi ir 
ugniagesiais.

Šitokios apdraudų įstaigos 
nuolaidos priežastis yra aiški. 
Pagal FBI statistiką, per bū
simus 20 metų trys iš keturių 
namų JAV bus apiplėšti. Taip 
pat, remiantis FBI duomeni
mis, vidutinės vienos vagys- 
tės-apiplėšimo nuostolių suma 
yra didesnė negu 1,000 dole
rių, neskaitant padarytų nuos
tolių, besiveržiant į namus.

Namų apsauga turėtų būti 
derinys patikimos namų ap
saugos technologijos ir sveikos 
nuovokos.

Prieš imantis įvairių atsar
gos priemonių ir įsigyjant ap
saugos sistemą turėtumėte 
šiek tiek susipažinti ir su tais, 
kurie paprastai apiplėšia na
mus. Jų yra trys rūšys: profe
sionalai, pusiau profesionalai 
ir mėgėjai.

Pagal „Burglary Prevention 
Council” Čikagoje, žmonėms 
turėtų labiau rūpėti paskuti
niosios dvi grupės — pusiau 
profesionalai ir mėgėjai. Gyve
namų namų apiplėšėjai pa
prastai yra jaunuoliai, kurie 
gyvena netoliese. Jie ieško 
progų ir lengvų taikinių. Jei 
jiems susidaro per didelė rizi
ka būti sugautiems, veržiantis 
į jūsų namus, jie nebandys 
veržtis. Mėgėjai ir pusiau pro
fesionalai vagys paprastai per 
savaitę praleidžia kelias va
landas, tyrinėdami kąimynys- 
tę ir joje esančius namus. Kai 
nusprendžia, kas būtų tin
kamas taikinys, tipiškas plė
šikas — vagis praleidžia tik 
kelias minutes, jį apiplėš
damas. Jei jūsų namas yra 
tuščias, ar tai būtų keliom mi
nutėms, valandoms ar kelioms 
savaitėms, jis yra galimas 
apiplėšimo taikinys. Turėkite 
tai omenyje.

Būti apiplėštam yra labai 
nemalonu. Ne tik kad jūs gal
būt praradote savo daiktus, 
bet taip pat įgaunate nesaugu
mo jausmą, kad kažkas įsi
brovė į jūsų saugius namus.

Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos.

Vinco Krėvės lit. mokyklos, Philadelphia, PA, moksleivės Kristina Ba- 
binskaitė (kairėje) ir Adria Bagdonavičiūtė, abi aštuntokės.

Petro Vaikio nuotrauka

MUSU ŠEIMOSE

Dr. Gediminą Baluką (kairėje) Vasario 16-osios proga Gedimino ordinu 
apdovanojo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Š. m. vasario 4 d. Čikagoje gimusiais dvynukais Erika ir Aru džiaugiasi tėveliai Albinas ir Edita Ačiai ir vyresni 
broliukai Dovidas ir Ričardas. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

SUSITIKIMAI VILNIUJE
Šventišką iškilmingą Vasa

rio 16-sios dieną Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus didelei grupei asme
nų Baltojoje prezidentūros sa
lėje įteikė Valstybės apdova
nojimus. Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ketvir
tojo laipsnio ordinu buvo ap
dovanotas dr. Gediminas Ba- 
ukas, vienas Lietuvių fondo 

(JAV) steigėjų, daugelio darbų 
lietuvybei remti sumanytojas.

Tą dieną netilo Vilniuje 
džiaugsmingas šurmulys, Va
sario 16-ją šventė ir jaunas, ir 
senas — Pilies gatvėje prie 
Signatarų namų, Simono Dau
kanto aikštėje, prie paminklo 
generolui Jonui Žemaičiui, o 
vakare Katedros aikštėje įvy
ko didelis koncertas su fejer
verkais ir šešiolika varpo dū
žių. Vasario 19 dieną Vilniaus 
paveikslų galerija pakvietė 
vilniečius į vakarą-susitikimą 
su dr. Gediminu Baluku. Po
kalbį vedė Lietuvos Dailės 
muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys. Meniškoje 
rūmų salėje (buvusiuose di
dikų Chodkevičių apartamen-

106-METĖ SENOLĖ IŠ ŽEMAITIJOS
Šilalės rajone, Smalkviečių 

kaime, pas jauniausią sūnų, 
gyvena 106-ąjį gimtadienį 
švęsianti Juzė Zakarauskienė. 
Reta ir pasaulyje, ir Lietuvoje 
žmonių, sulaukusių tokio am
žiaus.

Senolės gyvenimas nebuvo 
lengvas - teko pergyventi du 
karus, keletą okupacijų. Gimė 
ir augo gausioje septynių se
serų ir brolio šeimoje. Pati 
užaugino penketą sūnų ir 
dukrą, o dar trys mirė maži. 
1942 m. liko našlė ir niekada 
daugiau netekėjo, viena augi
no gausią šeimą. Sūnus Vaclo
vas bendravo su miško bro
liais partizanais ir už tai 
kagėbistų buvo suimtas, 25- 
iems metams nuteistas kalėjo 
Magadano lageriuose. Besi
slapstydamas nuo rusų armi
jos, į kalėjimą buvo patekęs ir 
sūnus Liudas, motina skaus
mingai prisimena, kaip lauk
nešėlius jam nešdavo. Jau

tuose) kalbėta apie daugelį vi
siems lietuviams rūpimų 
klausimų. Svečias papasakojo 
apie Lietuvių fondo įkūrimą, 
veiklą, finansus, planus atei
čiai. Daugelis dalykų domino 
susitikimo dalyvius — kultū
ros, švietimo, Rytų Lietuvos 
mokyklų rėmimo klausimai, 
dailininko Prano Domšaičio 
kolekcija, jos rinkimo ir perda
vimo Lietuvai istorija.

Vakaro metu įvyko jaudi
nantis susitikimas: dešimtąją 
dešimtį įpusėjusi, garsioji 
Čiurlionio ansamblio vadovė 
Ona Mikulskienė po daugelio 
metų susitiko su savo buvusiu 
ansambliečiu Gediminu Balu
ku. Jų dviejų pokalbis atvėrė 
daug gyvų puslapių iš lietuvių 
meninės kultūrinės veiklos 
karo ir pokario metais, šis ne
numatytas dviejų čiurlioniečių 
susitikimas pasibaigė lietuviš
ka daina. Už visus skambiau 
dainavo Ona Mikulskienė, ne
paisant garbaus amžiaus. Rū
muose skambėjo jaunatviška 
daina — „Mano sieloj šiandien 
šventė”.

G. M.

perkopusi per šimtą, laidoda
ma sūnų Aleksą, nuo sukrė
timo Juzė Zakarauskienė apa
ko. Prieš trejus metus jau 
mirė ir vienintelė dukra Mika
lina. Labai kentėjo dėl savo 
aklumo, priprasti prie to ne
galėjo, gyventi nenorėjo, bet 
atvažiavusi pas sūnų Vaclovą 
į Kauną, susilaukė gydytojų 
pagalbos. Lengvai ištvėrė akių 
operaciją ir viena akimi ėmė 
regėti. Prašviesėjo gyveni
mas.

Iš gausios šeimos jos liko tik 
dvi su 20-čia metų jaunesnė 
seseria, kuri gyvena Karklė
nuose. Jau susilaukė 27 pro
vaikaičių. Ji pati sakosi 
neišrrfananti, ar jos ilgas am

106-metė Juzė Zakarauskienė su savo jauniausiomis atžalėlėmis.

Dvynukai Trevor ir Cooper Senior, gyvenantys Colorado valstijoje, domisi Šarūno Marčiulionio krepšiniu. 
Šarūnas Marčiulionis yra pakviestas vasario 9 d. dalyvauti NBA visų žvaigždžių savaitgalyje, Philadelphijoje, 
vyksiančiose tritaškių metimo pirmenybėse.

Sūnaus ir brolio — muz. Viktoro Ralio laimėjimu džiaugiasi sesuo Birutė 
Ralytė-Wilfert ir motina Albina Ralienė. V. Raliui buvo paskirta JAV LB 
Kultūros tarybos Mųzikopremija ir įteikta Los Angeles, Calif., š.m. sau
sio 5 d. **

žius - Dievo dovana ar baus
mė. Kolei kas yra sveika ir 
pati save apsitarnauja.

Apie savo uošvienę Juzę

Zakarauskienę redakcijai pa
pasakojo marti V. Zakaraus
kienė, gyvenanti Amerikoje.

„Draugo” inf.

POPIEŽIUS
REIKALAUJA TEISINĖS
EMBRIONŲ APSAUGOS

Popiežius Jonas Paulius II 
reikalavo teisinės embrionų 
apsaugos. Per vasario 3 d. 
Viešpaties Angelo maldą po
piežius pareiškė, jog nė vienas 
žmogus nėra gyvybės šeimi
ninkas. Niekas neturi teisės 
savo ar kito gyvybe manipu
liuoti, ją „engti ar net atimti”. 
To negalima daryti ir Dievo, 
vienintelio gyvybės šeiminin
ko, vardu. Popiežius Jonas 
Paulius II sakė, jog gyvybės 
pripažinimas pamatine verty
be neatsiejamas nuo teisinių 
padarinių. Todėl būtina ga
rantuoti gyvybės apsaugą 
tiems, kurie negali vieni apsi
ginti, būtent negimusiems, 
dvasiškai neįgaliems ir sun
kiai sergantiems asmenimis. 
Mokslas, pasak popiežiaus, 
įrodęs, kad žmogiškasis emb
rionas yra individas, nuo pra
sidėjimo momento turįs savo 
tapatybę. Tad logiška reika
lauti teisiškai pripažinti šią 
tapatybę, pirmiausia garan
tuojant teisę į gyvybę.

BŽ

•Pagal JAV žinomus prie
tarus, negerai «kam nors dova
noti peilį, nes netrukus su tuo 
asmeniu susipykai. Kad to 
būtų išvengta, kartu su peiliu 
reikia, dovanoti pinigą (pvz., 
vieną centą). .■ «***< '

•Prancūzijoje buvo tikima, 
kad nuo vaiduoklių apsaugo 
delfinuos. Jeigu ant naktinio 
stalelio pasistatysi delfinijų 
puokštelę, joks vaiduoklis ne
sutrukdys miego.

•Dėl ko mamai dažnai 
skauda galvą... Sakoma, kad 
ketverių metų vaikas per parą 
mamos klausia bent 437 klau
simus!

**• -j vM*
•Pietinėse Amerikos Valsti

jose buvo tikima, kad, sprag
telėjus žarijoms židinyje, grei
tai sulauksi laiško.

I



„OI ATVAŽIUOJA ŠVENTA 
KALĖDA”

DAIVA JAUDEGYTĖ IR EGIDA MATULIONIENĖ
Bostono ir apylinkės lietu

viai 2001 m. gruodžio 1 d. sku
bėjo į žiemos „paslapčių vaka
rą”, norėdami sužinoti, ko
kias gi dainas mūsų senoliai 
dainuodavo per Adventą ir 
Kalėdas; kokius šokius trepsė
davo; kokius žaidimus žais
davo; kokius burtus burdavo.

Subatos vakarėlį „Oi atva
žiuoja Šventa Kalėda” pradėjo 
viena subatvakarių organiza
torių — Zita Krukonienė, pa
sidžiaugdama, kad Bostono 
lietuvių bendruomenėje gimė 
naujas „kūdikis” — tai garsio
jo folklorinio ansamblio „So- 
dauto" sesutė „Dolija”. Krikšto 
mama tapusi, Zita „Dolijai” 
padovanojo simbolinius, reika
lingiausius „kūdikiui” reikme
nis: čiulptuką, buteliuką ir 
šliaužtinukus.

Apie Advento — kalėdinio 
laikotarpio folklorą Lietuvoje 
supažindino „Dolijos” vadovė 
Egida Matulionienė, Vilniaus 
universiteto absolventė, išdai
navusi jo folkloriniame an
samblyje „Ratilio” apie dešim
tį metų. Egida yra subūrusi 
du folklorinius ansamblius: 
vieną — vaikų Vilniuje; kitą 
Vašingtone (DC), kuris vėliau 
pasivadino „Jorės” vardu ir 
2000 m. dalyvavo „Sodauto” 
jubiliejiniame koncerte. Atva
žiavusi į Bostoną (MA), Egida 
prisijungė prie „Sodauto” an
samblio. Ji subūrė ir trečiąjį 
ansamblį „Doliją”, kuris jau 
atšventė savo pirmąjį „gimta
dienį”. Daugiau galite sužino
ti, apsilankę internetinėje sve
tainėje:
h ttp ://dolij a .uzj uriolietuva. net/ 
index.htm

„Dolija” — tai sutartinės 
garsažodis:

Žvingia,žirgas, dolija.
F.mniJj Dolijutė, dolija.

Už vartelių, dolija. Dolijutė, 
dolija.

Eisim, sesyt, dolija. Dolijutė, 
dolija.

Vartų kelcė, dolija. Dolijutė, 
,<• dolija, ir t.t.

Jaunimas atvykęs iš Lietu
vos ir čia gimęs, mėgstantis 
lietuvių liaudies dainą ir šokį, 
susirinko iš pradžių tik šiaip 
sau padainuoti, vėliau sumąs
tė paruošti Advento-Kalėdų 
laikotarpio folkloro programą. 
Pasak vadovės, svarbiausias, 
ansambliečius siejantis, daly
kas — didžiulis noras dainuoti 
ir skleisti šį liaudies turtą 
žmonėms.

Subatvakario pradžioje Egi
da supažindino su Advento- 
kalėdinio laikotarpio labai se
nų ir archaiškų dainų simbolii 
ka, kurioje slypi paslaptis ir 
grožis.
Tekėk, sauluže, aplink

dangužę.
Apeik, sauluže, aplink oružę.
Skaityk, sauluže, ar visos

žvaigždužės?
Ar aš skaitau, ar neskaitau, 

vis tiek vienos nėra.

„Dolįja" folklorinė grupė L. Kulbienėa nuotrauka.

Katroji buvo didžiausia ir
švietė šviesiausia,

Katroji anksti tekėjo, vėlai
nusileido.

Pačios seniausios šio laiko
tarpio dainos savo tekstais 
siekia tuos laikus, kai žmogus 
dar nesuprato daugelio gam
tos reiškinių, nežinojo, pvz., 
kodėl dienos trumpėja, o pas
kui pradeda ilgėti. Buvo ma
noma, jog tai vyksta todėl, kad 
nusilpo Saulė, kurią nugali 
tamsybių dvasios. Saulė pa
vargusi, nueina ir gali nebe
grįžti. Jeigu taip įvyktų, žmo
niją ištiktų katastrofa, ir kad 
jos būtų išvengta, žmonės 
įvairiais veiksmais, apeigo
mis siekė sugrąžinti praran
damo pasaulio tvarką, sugrą
žinti saulę, padėti jai išsiva
duoti iš tamsybės žnyplių. Bū
tent tas saulės vadavimo, jos 
laukimo laikotarpis tapo tur
tingas gražiais papročiais, 
prasmingomis apeigomis ir, 
žinoma, spalvinga tautosaka: 
dainomis, žaidimais, burtais, 
vaidinimais ir oracijomis.

Herodotas savo garsiajame 
veikale „Istorija” yra pasakęs: 
„Jei kas nors duotų žmonėms 
išsirinkti iš visų papročių ge
riausius ir gražiausius, tai 
kiekvienas, susipažinęs su 
jais, pasirinktų savuosius: visi 
laiko savus papročius geriau
siais ir gražiausiais”. Argi ne
gražu, kai maždaug nuo lap
kričio 30 d. pradedama laukti 
pradingusios Saulės ir atlieka
mos tam tikros apeigos, o 
gruodžio pabaigoje iškilmingai 
švenčiamas Saulės ir Laiko 
sugrįžimas?! Tai buvo tarsi du 
tarpsniai: sugrįžtančio — at
gimstančio Laiko ir Saulės 
laukimo laikas ir sugrįžusios 
Saulės šventės laikas. Krikš
čionybė Lietuvoje*, Laiko ir 
Saulės atgimimo-laukimo lai
ką sutapatino su adventu (lot. 
Adventus — atėjimas), o Sau
lės sugrįžimo šventę — su 
Kristaus gimimu.

Eglutė tapusi neatskiriama 
kalėdinių ir naujametinių 
švenčių ir renginių dalimi. 
Salės viduryje puikavosi paka
bintas eglišakių vainikas, ki
taip dar vadinamas „sodu”, 
kuris simbolizuoja žmogaus 
vidinę ramybę, dvasinę pu
siausvyrą ir nesibaigiantį gy
venimą. Eglutė — vainikas 
buvo papuoštas riešutais, 
obuoliais ir kitokiomis gėrybė
mis, kurios nebuvo atsitikti
nės. Obuoliai prosenovės kul
tūroj simbolizavo atgimimą, 
gyvybę ir vaisingumą. Šer
mukšnis — buvo tikima, ap
saugodavo nuo blogio jėgų. 
Ąžuolo gilės — reiškė jėgą. 
Kankorėžiai — simbolizuoda
vo ryšį su mirusiųjų pasauliu. 
Neveltui jie auga ant amžinai 
žaliuojančių medžių — kaip 
niekada nenutrūkstantis ry
šys. Riešutai — simbolizavo 
sveikatą ir ilgaamžiškumą.

„Dolijos” ansamblio nariai demonstruoja išeiginius lietuvių tautinius rūbus. L. Kulbienės nuotrauka.

Buvo tikima, kad riešutais ga
lima uždegti meilę, sustiprinti 
vedybinius ryšius. Tad per 
Kalėdas jaunimas, ypač mer
ginos ir jaunos marčios, nešio
davosi riešutus gražiuose mai
šeliuose ir dovanodavo juos 
vyrams. Jei tomis dienomis 
rasdavo dvilypį riešutą (liau
dyje dar vadinamu keimeriu), 
tai buvo manoma, kad jei vie
ną to riešuto pusę duosi suval
gyti mylimajam, tai tas būsiąs 
dar meilesnis. Keimerį žmo
nės nešiodavo piniginėj, kad 
visada turėtų pinigų. Sausai
niais ir saldainiais, pakabin
tais ant eglutės, Kūčių naktį 
vaišinosi mirusiųjų artimųjų 
sielos (simbolinis ryšys su mi
rusiųjų pasauliu). Iš šiaudų 
sunertos įvairios geometrinių 
formų figūros pagyvindavo gy
vybinės energijos judėjimą na
muose ir simbolizavo pasaulio 
gyvybės medžio ryšį su žmo
nių pasauliu.

Senovėj lietuviai į iškilmin
gas šventes, ypač siejamas su 
apeigomis, papročiais, rinkda
vosi apsirengę gražiausiais 
išeiginiais rūbais, kurie buvo 
labai tausojami ir perduodami 
iš kartos į kartą. Ansamblie
čiai dėvėjo XIX a. vidurio že
maitiškais, zanavykės, kap
sės, Tilžės apskrities, aukštai
čių ir dzūkų rūbais.

Dolijiečiai dainavo lig šian
dien, Lietuvos kaimuose, ypa
tingai Dzūkijoje, senų žmonių 
atmintyje dar tebesaugomas, 
tebedainuojamas dainas, ku
riose žadinama, vaduojama 
saulė iš gilaus žiemos miego; 
auksu aplietais ragais atbėga 
mitinė figūra — Elnias Devy
niaragis; per aukštus kalnus 
bei žemus klonius geležiniais 
ar moliniais ratais atvažiuoja 
šyvas žirgas ar vaško kume
laitė ir atveža Kalėdas.

Atbėga elnias Devyniaragis
Lėlia Kalėda Kalėda.
Ant pirmo rago ugnelė dega
Lėlia Kalėda Kalėda.

Ant antro rago kavoliai kala
Lėlia Kalėda Kalėda.

Jūs, Ka voleliai, mano
broleliai.

Lėlia Kalėda Kalėda.

O jūs nukalkit aukselio
žiedų

Lėlia Kalėda Kalėda.

Aukselio žiedų, sidabro
žirklas

Lėlia Kalėda Kalėda ir t.t. 
Elnias arba briedis nuo seno

buvo garbinamas daugelio 
tautų. Lietuvių elnias turėjo 
ryšį su Kalėdomis. Manoma, 
kad Kalėdos savo senuoju 
sluoksniu buvo susijusios su 
mitopoetine pasaulėžiūra ir 
galėjo reikšti šventę, kurios 
pagrindinė funkcija — pasau
lio ir žmogaus, atsidūrusio 
kritinėje būklėje, atsinaujini
mas. Elnias įgauna pasaulio 
modelio bruožų, kuris atitinka 
pasaulio medžio įvaizdį. Tiek 
pasaulio modelis, tiek pasau
lio medis turi ryšį su skaičiu
mi „devyni”. Galima rasti tei
ginių, kad septynios bei devy
nios pasaulio medžio šakos 
galėjo reikšti dangiškąsias zo
nas, kosmoso lygmeniu. Gal
būt su analogiška prasme sie
jasi ir elnio devyni ragai, ku
riais galima nuligauti į viršu
tinį pasaulį. Šiuo požiūriu pa
dedama pasiekti viršutinę 
kosmoso sferą — elnias atlie
ka meditatoriaus vaidmenį. 
Ragai yra tarsi jungiamoji 
grandis su viršutiniu pasau
liu.

Sodai, sodai, leliumoi, 
Sodeliai žalieji, leliumoi,
Jau jūs nebsprogsit,

leliumoi,
Jau jūs nebžaliuosit,

leliumoi
Gili žiema, leliumoi, t.t.
Užeis žiema, leliumoi 
Sodas reiškė, ne tik tą vietą,

kur auginami vaisiai, bet ir 
sodybą, namą, į kurį sugrįžta
ma, tai ir simbolinis ženklas 
vestuvių apeigose. Čia žodžiui 
„Sodas” suteikiama daugia
reikšmė, simbolinė reikšmė, 
jungianti praėjusį ir būsimą 
laiką, kaip tiltas tarp žiemos 
ir pavasario, nakties ir švie
sos, seno ir naujo. Sodas tam
pa praėjusiais metais, praėju
siu laiku, pradingusios saulės 
simboliu ir tuo pačiu žodžiu 
vadinamas — Sodu, kuris bu
vo vestuvių, tai yra naujos gy
venimo pradžios simboliu, tai 
tas pats seno gyvenimo simbo
lis čia pat virsta naujo gyveni
mo, naujos vilties simboliu.

Advento laikotarpio dainose 
zuikis, kaip mitinė figūra, 
dažniausiai atstovauja pože
mio pasauliui — mirusiųjų, 
prosenelių, vėlių pasauliui. 
Tai tarsi gražus himnas senie
siems — praėjusiems metams 
ir pasveikinimo giesme Nau
jiesiems.

Subatvakario metu buvo ne 
tik dainuojamos dainos', pri
tariamos kanklėmis ir skudu
čiais, bet ir žaidžiamas tik 
tam laikotarpiui būdingas vie
nas iš žaidimų „Buvo mūsų 
lelimoj”. Žaidžiantieji pasi
skirstė į dvi dalis — dvi prie
šingas puses, kurios galėjo 
simbolizuoti dviejų pasaulių, 
dviejų skirtingų pusių sandū
rą ir monologu kalbėjo apie 
tėvulio ir anytos dvarus, bet 
tuo pačiu vyko ir tų dvarų pa
lyginimas. Būtent tame paly
ginime greičiausiai ir buvo 
užkoduotas ano ir šio pasaulio 
sugretinimas, išryškėjo tam
sos ir šviesos simbolika.

Turbūt pati smagiausia ir 
linksmiausia subatvakario da
lis — burtai. Neištekėjusios 
merginos ir nevedę vyrai galė
jo sužinoti: ar ateinančiais 
metais bus vedybos, ar vien
gungystė, kokį vyrą/žmoną 
gaus, ištraukdami šaką iš di
džiulės šluotos ar paimdami 
saują kūčinukų. Ansamb
liečiai dainuoja:

Oi atvažiuoja Šventa
Kalėda, Kalėda

Per aukštus kalnus, per
žemus slėnius, Kalėda

Vai ir atveža lašinių palcį,
Kalėda.

Lašinių palcį, dešrų karcį,
Kalėda.

Vidury dvaro meška karo,
Kalėda.

Uodegų riečia, vis’ vaikų
kviečia, Kalėda.

Baronkas duoda, saldaines 
mėto, Kalėda.

‘ Subatvakario pabaigoje at
važiavusi Kalėda, berdama 
grūdus žiūrovams ant galvų, 
derlingumo ir sėkmės simbolį, 
linkėjo gerų, linksmų ir ramių 
būsimų metų. Zita Krukonie
nė padėkojo ansambliečiams 
už puikų pasirodymą, o Birutė 
Banaitienė padovanojo jiems 
simboliškas natas.

Kūčių vakarą mūsų viltims 
ir svajonėms prasiveria nauji
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DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS 
KLAUSIMAI PILDANT 

MOKESČIUS
JŪRATĖ GULBINAS, CPA, MBA

Daugeliui žmonių vien tik 
1040 mokesčių forma ir 71 
puslapis instrukcijų, lentelių 
bei įvairiausių priedų sukelia 
nemalonius jausmus. Tačiau 
šiais metais kartu padaugėjo 
ir mokesčius mokančiųjų pri
vilegijos. Šiame straipsnyje 
aptarsiu dažniausiai pasitai
kančius klausimus apie mo
kesčius.

Klausimas: Mes kartu su 
vyru (žmona) turėjome 35,000 
dol. pajamų ir papildomai ga
vome „Sočiai Security” pensi
ją. Ar mums reikia įrašyti „So
čiai Security” į bendras paja
mas?

Atsakymas: Taip, jūs turite 
deklaruoti „Sočiai Security” 
pensiją ir mokėti mokesčius 
už maždaug pusę „Sočiai Se
curity” pensijos.

K: Mano sūnus mirė 2000 
metais ir aš paveldėjau jo 
45,000 dol. pensijos fondą. 
2001 metais gavau visą sumą. 
Ar man reikia mokėti mokes
čius?

A: Taip. Jūs galėjote pasi
rinkti kitą variantą ir gauti 
pensiją per penkerius metus, 
tačiau, kadangi jau gavote vi
są sumą, jums teks sumokėti 
visus mokesčius tais pačiais 
metais.

K: Aš neseniai sužinojau, 
kad mano vyras, su kuriuo aš 
jau negyvenu, sukčiavo, mokė
damas mokesčius. Ar aš būsiu 
atsakinga už papildomus mo
kesčius, jeigu IRS tikrins ir re
vizuos mano mokesčius?

A: Vadinamų „nekaltų su
tuoktinių” — „innocent spou- 
ses” teisės vis dar nelabai aiš
kiai apibrėžtos. Paskutiniai
siais matais IRS gan švelniai 
žiūrėjo į daugelį bylų, susiju
sių su,„innocent spouse”. Ta
čiau IRS tikriausiai nesuteiks 
jokių lengvatų, jeigu sutuokti
nis turėjo naudos iš mokesčių 
sukčiavimo. Pavyzdžiui, jeigu 
žmona žinojo, kad vyras dek
laruoja 20,000 dol. pajamų per 
metus, tačiau jie gyveno pra
bangiame name, IRS sakys, 
jog žmona turėjo žinoti, kad 
vyras sukčiauja.

K: Ar „home eąuity loan” pa
lūkanos yra mokesčių nuolai
da ir sumažina mokesčius?

A: Taip, iki 100,000 dol. pa
skolos.

K: Aš neseniai pardaviau 
nuomojamą namą, tačiau 
anksčiau aš gyvenau šiame 
name. Ar pelnas apmokestina
mas?

yvybės paslapčių pasauliai, 
kasdieniški ir tikroviški pojū- 
iai jaučia giliau ir daugiau: 
natomos pasirodančios naujos 
vaigždės, girdisi giedantys 
ingelai, klausomasi gyvulių 
:albų. Tą paslaptingą vakarą 
kažkokios nepaprastai jaut- 
ios, šventos ir nematomos gi-
no v'i&n ’frmnniii Širvi i a

A: Ne, jeigu Jūs gyvenote 
tame name dvejus metus pas
kutinių penkerių metų laiko
tarpiu. Dveji metai nebūtinai 
turi būti einantys iš eilės.

K: Mano sesuo gyvena sene
lių prieglaudoje („assisted li
ving center”). Ar ji gali šias 
išlaidas deklaruoti, kaip me
dicinines, ir sumažinti mokes
čius?

A: Taip.
K: Aš pasiskolinau keletą 

tūkstančių iš savo 401(K) pla
no. Ar turiu tai įtraukti į savo 
pajamas, pildydamas mokes
čius?

A: Ne, tai paskola, o ne paja
mos.

K: Aš perfmansavau savo 
namo paskolą pereitais me
tais. Kokios išlaidos perfinan- 
suojant sumažins mokesčius?

A: Perfinansuojant asmeni
nio namo paskolą, niekas ne
sumažins mokesčių, išskyrus 
„points”, kuriuos jūs sumokė
jote. Paprastai jums reiktų 
amortizuoti, arba paskirstyti, 
taškus („points”) visiems me
tams, kol išmokėsite paskolą. 
Pavyzdžiui, jei jūs turite 30 
metų paskolą, 1/30 taškų 
(„points”) sumažins kiekvienų 
metų mokesčius. Tačiau, jeigu 
tai jau antras kartas, kai Jūs 
perfinansuojate paskolą, jūs 
galite sumažinti mokesčius iš 
karto visais taškais, kurių ne
nurašėte per pirmąjį perfinan- 
savimą.

K: Kiek neapmokestinamų 
pinigų galiu padovanoti anū
kei per metus?

A: Per metus galite padova
noti iki 10,000 dol. kiekvie
nam asmeniui. 2002 metais 
galima dovanoti iki 11,000 
dol. Jeigu dovanojate daugiau 
negu 10,000 dol. 2001 metais, 
jums gali tekti mokėti „gift 
taxes” arba teks sumažinti 
„estate tax exemption”.

K: Atrodo, kad turėsiu mo
kėti mažiau negu 600 dol. už 
mokesčius. Ar man sugrąžins 
„child tax” kreditą?

A: Taip, nuo šių metų, žmo
nės galės gauti „child tax” kre
ditą, net jeigu jiems visai ne
reikės mokėti mokesčių. No
rint gauti šį kreditą, reikės 
užpildyti formą 8812 — .Addi
tional Child Tax Credit”.

Straipsnio autorė mielai at
sakys į visus jūsų klausimus 
apie mokesčių pildymą ir pla
navimą. Prašau kreiptis tel. 
(323) 666-0248 arba elektroni
niu paštu jurate@pacbell.net

* AB „Klaipėdos energiji 
ir miesto valdžia ketina p 
daryti, taip, kad klaipėdiškn 
gyvenantys daugiabučiuoi 
namuose, nebegalėtų atsijun 
ti nuo centralizuoto šildyn 
tinklų. Esą, tokia energetii 
politika padės užtikrinti f 
gesnę ir kokybišką paslaug 

(K,Eit

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime pigiausias kainas skrendant į 
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų

Galime suplanuoti jūsų atostogas vartojant 
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijas, 

keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras

American Travel Service 
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629 

Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873 
at8vl@att.net

PUJJjųiKs] 
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Atlantic £xprn«;s Corp 
2719 Wost 71 str Chicago 
Tel (773) 434 7919
Willowbrook Hallroom .
8900 South Archer Rd I* I
Willow Springs ll t T" HL U
KONCERTO DIENA BILIETAI BUS BRANGESNI!
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TEL INFORMACIJAI (630)728 2128
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Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos

Ieško darbo

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai žymiai apsunkino ir 

ateityje apsunkins metinį 
mokesčių formų užpildymą 

Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui 

kreipkitės.
PRANAS G. MEILĖ, CPA 

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

Tel. raštinė 708-424-4425.

60 metų vyras, turintis vairavi
mo teises, ieško bet kokio 
darbo. Kalba lietuviškai, 

rusiškai ir lenkiškai.
Tel. 815-407-1367, Klemensas.

Daug darbo turinti kirpykla, 
esanti Palos Park, ieško plaukų 
kirpėjos-stilistės. Puiki darbo 

aplinka. Atlyginimas iki $22 į vai. 
su „lips”. Tel. 630-846-0376, 

AUce.

A C. HOME CONSTRUCTION INC STASYS CONSTRUCTION
S K E

Nekilnojamasis turtasLicensed roofing contractor.
Dengiame naujų konstrukcijų 

stogus, senus keičiame j naujus 
Plokšti stogai, smulkūs stogų 

pataisymai. Tel. 708-417-7833.

53 metų moteris ieško 
darbo prie senelių. Kalba 

rusiškai, šiek tiek angliškai. 
Tel. 708-870-2398.

NANNIES & COMPANIONS 
Sandys’ Nannies & More, Ine. 

English speaking, elose to 
home, no fee. Lic. & bonded. 

Tel. 847-679-7766.

Virgis Tvaskus, CPA, 
užpildo pajamų mokesčių 

fermas. Skambinti 
tel. 708-448-8468; 

312-762-4653.

Pirksiu vakarinį 
VALYMĄ. 

Tel. 630-766-6261.

Įdarbiname porą, susikalbančią 
angliškai Phoenix’e, Arizonoje. 

Gerai apmokamas darbas ir daug 
perspektyvų.

Tel. 602-434-6477.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings*,

“soflits", "decks“. “gutters“, plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

i tol. 690-241-1912. ,

AXr C 24 HRS, 7 DAYS 
<M 773-531-1833

MKMmMO ) COOLINO («

■BHSiniEOESEZHai
Tel.: 77J 915 0472 
Pgr.: 708 901 9143 

Emali: Pransce@aol.com
GEDIMINAS PRANSKEVICIUS

užpildo pajamų mokesčiu 
formas.

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į

Dvi darbščios, sąžiningos 
lietuvės apie 50 metų amžiaus 
ieško darbu prižiūrėti senyvo 

amžiaus žmones.
Tel. 773-763-3809.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,300 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773817-6768 (fetuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

i Audrius Mikulis
I Tet.630-205-9262
l Pager 773-260-3404 **"1
• E-mail: amikulisOusa.com
J įvairus nekilnojamas turtas:
l * Nemokamas įkainavimas 
l * Nemokama rinkos analizė 
l * Pirkimas
J * Pardavimas 
l * Surandame
l optimaliausią finansavimą

Siūlo isnuomot

Kirpėjų paslaugos

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, ketpa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas.

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus.

Tel. 773-918-0851; 
773-844-3649, Regina.

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

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

namų tel. 708-612-9524.

Siūlo mokytis

ILLINOIS MILDL'N TRAINING 
CENTER siūlo kursus:

• EKG, Hhlebotomy, Medical Computer 
Biling (buhalterija)

* Stomatologu padėjėjo 
Uisiemimai vyksta sekmadieniais Praktika 

atliekama savaitės dienomis, dirbam 
specialistų biuruose jums patogiu laiku 

Baigę kursus gausite baigimo sertifikatų bei 
reziume Įsigykite profesijų, turinčių didelę 

paklausų. Sveikatos apsauga viena 
sparčia'usai augančių ir pirmoji iš sričių.

kun atsistalinėja po ekonominio 
nuosmukio TAI REIŠKIA DARBĄ!'! 
Būk protingas. Pradek didžiuotis savo 

laimėjimais bei sėkmė 
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai 
Kvalifikuotiems studentams siūlome 

patogius apmokėjimo planus

Kraustymosi paslaugos

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb.

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 j mėn. + „security” 
Tel. 773-434-4543

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 

rtation. Mušt be fluent in English. 
A. McMahon Window Wi 

Tel. 800-820-6155.

r:

MOVING
Ilgametis^profesionalus 

kraustymas Čikagoje ir į kitas 
valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

Išnuomojamas 
1 miegamojo butas 

Marųuette Park rajone.
TeI.708-955-2808.

GREIT PARDUODA
Landmark 
properiies

Bus. 773-229-8761 
RSS. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

Gnluyr
21. Accent

Homefinders
9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business (708) 423-8111 
Voice Mali (706) 2333374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Rea. 708-423-0443

ATTENTION IMMIGRANTS!
Free assessmcnt for 

applicants interested in 
applying for

PERMANENT RESIOENCE IN 
CANADA

CAII GTS 1 773 775 2506

We have 8 years of 
experience in immigration to 

Canada
Visit GTS vvebsite vvith over 

200,000 hits a month. 
vvsvsv immigration service.com

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 
773-793-0930;

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

įvairus

AMERICA— LAND OF 
OPPORTUNITY.

1/ you speak English; want to stay 
in U.S. to finish school as nurse or 

Ph D; are female 25-35.1 need 
help reconditioning house, when 
job done, stay here to finish free 

education by 2003/4.1’11 get 
scholar (fellow) ship and student/ 

permanent resident visa.
Call 847-217-9700.

Parduoda

Parduodami automobiliai:
krovininis „truck” Volvo '93 m., 
660,000 mylių; „Oldsmobiles”, 4 

durų, 64,000 mylių, gerame stovyje 
Pardavime yra ir daugiau 

automobilių.
Tel. 773-680-3417, Orestas.

Parduodu automobilį
”93 PONTIAC GRAND AM, 
3,3 L V6. Tel. 630-747-9564.

vairus

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 
liftlReferences and „j 

reųuired. Tel.
n card"

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.

Įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių šei
mose, statybose ir t.t. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai

gyventi. Pažintys su Amerikos 
piliečiais. Tel. 323-851-3010: 323-377- 
6562. E-mail: info@usa-baltica.com

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

ALL CARE 
Employment Agency 
Tel. 773-736-7900

Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replace- 
ment (in suburbs). Mušt have 

experience & vehicle. Start now. 
Good pay, great bonuses, benefits 

& profit sharing. Call Ward 
VVood at 847-928-1000.

Reikalingi mūrininkai, 
turintys patirties Amerikoje. 

Tel. 630-816-7114.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

uz jos ribų
Išvežame senus daiktus, 

siuksles ir kt.
Tel 630 816 71 14.

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame - 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025.

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-594-1184.

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose

os paslaugos

AUTOM0ėU0,NAUj. SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weet 951h Street 

Tat (708) 424-6654 
(773)581-8654

Lady vvanted to rent basement
apartment vvith bathroom in 

Elmhurst home. $400 per 
month, plūs 15 hours house- 

work. Tel. 630-993-1301.

nf /
Ū3. AfLS

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors

o STATE FARM INSURANCE ■
■ DRAUDIMAI ■
" Automobilio, namų, ’
’ gyvybės ir sveikatos H
a Agentė Barbara Murray ■
■ Prašykite Rasei - kalba lietuviškai ■ 
e 5710 W.95 St, Oak Lawn e
■ 708-423-5900 ■

Padedu išsilaikyti „International 
Driver’s License”, gauti ID kortelę 

ir „Taxpayer Indentification 
number”. (darbinu valymuose ir 

rusų šeimose. Tel. 708-449-2519; 
708-935-3532.

Prižiūrėsiu ligotą žmogų 
savo namuose.

Puikios sąlygos, maistas, 
sąžininga slauga.

Tel. 630-893-5527, Dalia.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W69th Street 
Tel.: 773-776-1486

vairus

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

laidotuvėms, stalo dekoravimui. 
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500
* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuviškas maistas — „catered"
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Oiurtivak
Veikia nuo 

1921 m.
8900 Šonu Archer Road, Wiu.or Snumgs, Iuajob Tpj. 708.839.iooo

SeiŪM pokylių salės - tinka įvairioms progoms

KAVINĖS
Kapuos produktai r uzrarazia n vesto oetme

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610

312-644-7750 
pirm. - penki, nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 

v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt nuo 8 v.r. M 2 v^-P-

1800-775-7363, 773-434-7919 Į

flarne 

Velykom,

Atlamti
ress

Pensininkams išnuomojamas 
modemus 2 miegamųjų butas 

naujasniame name Kedzie 
Avė. ir Marųuette Rd. rajone. 

Tel. 708-656-6599.

Parduoda

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bui. 773-747-6655 Pg. 773-258-0496 
Fsx 773-767-9618

35 iki 40 svočių

40 Ko 00 avaCIų

TAM

Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas

r v*"

A

‘■A“
ook

60 ilu 100 svečių

tai
Akto*

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Įmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
Šokio mene - vyksta

pamokos)

100 iki 13SsveC>L|

125 iki 175 svečių

ttOliUMI

225 iki 550 svečių

4738 W. 163 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEIKA.COM

įBUCTmr hnsoranoe agisnct
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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

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

Parduodama 50-70 hektarų , 
500-1,000 m. pakrantė prie Alaušo 
ežero, Utenos raj., Bikuškių km. 
Kaina 1 ha-$2,500. Komercinės

galimybės: golfo aikštynas; 
kempingas; išdalinti sklypais ir kt. 
Kreiptis: Dalia (mob. +370-86- 
145-92) ir Gintaras (mob.+370-

87-202-78) Gruodžiai, namų 
tel. Vilniuje +370-2-61-79-16.

Lietuvoje, Šventojoje
parduodamas moderniai 

suremontuotas butas. 4 miega
mieji, 2 vonios kambariai,

2 kambariai-rūbinės, 2 balkonai. 
Kaina $40,000.

Tel. 370-82-33424; 
e-mail: alla bau@hotmail.com

Panevėžio apskrityje 
parduodamas ūkis. Pagrindinė 
veikla - sodininkystė. 3-6 metų 
žemaūgės obelys. Plotas — 25

akrai. Papildomas verslas — 
grūdinių kultūrų apdirbimas. 

Informacijai kreiptis ei. paštu: 
kgaska@one.lt

5T
Cbleege

TeMu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Veltui 
ikainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gainert finansine paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
t BUILDER8, Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
JonaviclusOhortie.com

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voke M* 7738547820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MA YER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės j 
DANUTĘ MA YER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

A STAR AUJANOS MBMMn

aa **■

Howeasyis 
As easy as Sfw,

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth

i Chicago 
ahasslelfree connectlon through our

Copenhagen Alrport And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credit 
wlth Unlted’s Mlleage Plus« or SAS* 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavlan

mailto:Pransce%40aol.com
amikulisOusa.com
service.com
mailto:gitrama%40hotmail.com
mailto:info%40usa-baltica.com
WWWMAZEIKA.COM
mailto:bau%40hotmail.com
mailto:kgaska%40one.lt
JonaviclusOhortie.com
http://www.scandlnavlan.net


IEŠKO DARBODARBAI
HALINA 

1-708-453-5853 
kalba lenkiikai, angliikai, 

Darbai įvairūs

IVA
1-708 499 9861

kalba lenkiikai, angliikai, 
Darbai įvairūs

POLONIJA 
1-773-282 1044 

kalba lenkiikai, angliikai, 
Darbai įvairūs

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433. 
Kalbame ir rusiikai. Klausti 'Jurijaus 

arba Leonido.

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

Skambinti Slavai 1-847-612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenzija ir įdarbiname.
1-847 948-0994 arba 1 847-338-5818

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 
1-312-371-4445 Namų valymas, 

vaikų priežiūra, seneliai

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 
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Milvvaukee *1 -773 395-8820 

kalba rusiškai, angliškai 
/vairūs darbai

TOP FLICHT RESTAURANT
4715 W. 63 st., Chicago, IL

Ieško "grillman"
1-773-581-1770 Attn.: Nik

American-Polish Domestic 
Employment Agency

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai

Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8632 W. 145 St., Chicago, IL

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai

Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA WO|TOWICZ 
> ,. 5637 W Lawrence
1-773-777-1583 - kalba lenkiškai,

angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

NIKĄ
1-773 583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

WEST-LAWN FINER FOODS
5806 S. Pulaski, Chicago, IL 

1-773-585 6644
Ieško žmogaus su patirtim “deli" 

skyriuje. Reikalingi maisto 
pakuotojai prie kasos.
Teiraukitės pas Peter

MINUTEMAN PRESS
7937 W. Ogden, Lyons IL

1-708-442-1669
Ieško patyrusio "presmeno "kuris 

moka spausdinti su 2-spalvų presu. 
Teiraukitės pas Steve

DJS ELECTRIC INC.
Mokena, IL

1-708-478-6075
Reikalingas stalius

Teiraukitės pas Dan ar Rose

GOOD HAIR DAY SALON 
Midlothian/Crestvvood 

1 708-597 1516 
ieško patyrusios plaukų kirpėjos 
Teiraukitės pas Sandy ar Rose

Dvi merginos ieiko darbo vakarais, 
naktimis, arba savaitgaliais. Turi auto

mobilį. Kalba angliikai.
DIANA —630-865-9037

50 metų moteris ieiko darbo vyres
nių žmonių priežiūroje, gali pakeisti 
savaitgaliais

ANGELĖ —708-218-7666 

708-795-5979

TURGUS
Valentinas Krumplis

leikau darbo. Gali būti tik 
savaitgaliais. Turiu dokumentus. 

N ETA -708-652-3552

y?73-585-9500 j

°*/ties

48 metų moteris, medikė ir 52 metų 
vyras ieiko darbo Palos Hills ar toje 
apylinkėje.. Nemoka anglų kalbos. 
Kalba lietuviikai, rusiškai ir lenkiikai.

NIJOLĖ—708-598-6584

Vidutinio amžiaus moteris ieiko dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti se
nelius, moka visus ūkio darbus. Gali 
pakeisti bet kokią savaitės dieną ir 
per iventes. Siūlyti įvairius variantus. 
Kalba lietuviikai, rusiikai, vokiškai. 
Gali dirbti ir naktimis. Esu nuoširdi. 
Dirbu sparčiai, mikliai.

ROMALDA - 370-723-9533

£||S to LITHUANIA
rfroin2O«9 0/min
rld - any day, any time.Great rates to the ręst oi the world - any day, any

For Information call Long Distance Post:
1-800-449-0445

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

Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį
$110
12A-12 kg.

$97.00 
10A-10 kg.

$80.00 
8A-8 kg.

1. Kiaulienos kumpis 3 kg. 2 kg. 1 kg.
2. Kiaulienos šoninė 2 kg. 2 kg. 2 kg.
3. Kiaulienos išpjova 1 kg. lkg. -
4. Lašiniai -Naminiai” lkg. lkg. lkg.
5. Dešros: Salto rūkymo 3 kg. 2 kg. 2 kg.
6. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg. 2 kg. 2 kg.

12 kg. 10 kg. 8 kg.
26.4 lbs. 221bs. 17,61bs

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

Atways VVttft FCcnvers
• 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

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604 j

7- ELEVEN FOODS 
5900 S. Pulaski Rd. 

1-773-S82-6251
Laikas nuo laiko reikia pagalbos prie 
kasos. Keikia susikalbėti angliškai ir 

patinti Amerikos valiuta. 
Teiraukitės pas Mary ar Tony

VIRGINIJA 
1 708-633 5002 

kalba lietuviškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliikai, 
Darbai įvairūs

MOS®

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

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, NY 11363
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847
Fax 718-423-3979 

E-MAIL;
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
ERNA 

PRUESS- 
LŪŽIENĖ

2002 m. kovo 2 d. sueina ketveri metai, kai ją Viešpats 
pasišaukė į savo globą.

Tikėjimas šventas per Kristų j Dangų vartus atidaro.

A. Lūža

Brangiai draugei

A t A.
RAMUNEI LUKIENEI

mirus, giliame liūdesyje likusį jos vyrą VINCĄ, sūnų 
RIMĄ, dukrą DAINĄ, seseris DANGUOLĘ KVIKLYTĘ 
ir RŪTĄ KULIKAUSKIENĘ bei jos šeimą ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime.

Danguolė ir Pijus Bielskai 
Roma ir Gediminas Bielskai

Regina ir Rimas Griškeliai 
Sigutė ir Bernie Mikrut

Regina ir Edas Modestai 
Dalia ir dr. Arvydas Taurai

Dr. Žibutė Zaparackaitė ir dr. Paul Knepper

M

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
„DRAUGA" atminkime savo testamente.

i

LIETUVIŲLAIDOTUVIŲDIREKTORIŲ 
SĄIUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. Califomia 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.

5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

balandžio 1

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.

Siųskite:

Vardas, pavardė.

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas _______

Miestas, valstija, zip code

DRAUGAS, 2002 m. kovo 2 d., šeštadienis

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A. t A. 
ONA

RAZUTIENĖ
„Amžinybėn iškeliavus, 
Žemėj palikau gyva 
Su lietuviškuoju šokiu 
Su lietuviška dairia”.

B Brazdžionis

ANTANAS RAZUTIS 
1906-1987

ONA RAZUTIENE 
1908-1987

Prisimename mokyt ONĄ RAZUTIENĘ, kuri mirė 
1987 m. vasario 28 d. bediriguodama jaunimo chorui.

Minint 15 metų mirties sukaktį, velionės brangiam 
atminimui šv. Mišios užjos sielą bus aukojamos kovo 3 
d., sekmadienį, 10:30 v.r. Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje.

A.a. mokyt. Onos Razutienės prieš 53 m. įsteigtas LB 
jaunimo ansamblis „Spindulys”, su meile jos išaugintas 
ir globotas, toliau vadovaujasi velionės entuziazmu bei 
užsidegimu garsindamas Lietuvos vardą svetimtaučių 
tarpe lietuviškomis dainomis ir šokiais.

Maloniai prašome visus prisiminti ją savo maldose:
— už didelę širdį lietuvių jaunimui,
— už lietuviško žodžio, šokio ir dainos skiepijimą,
— už įdėtą darbą prižiūrint lietuvišką atžalyną,
— už pasišventimą virš įsipareigojimo.

Los Angeles LB jaunimo ansamblis 
„Spindulys”, Šv. Kazimiero lituanistinė 

mokykla ir šeima

Mielai draugei I

A. f A.
RAMUNEI LUKIENEI

mirus, begaliniame liūdesyje likusį vyrą VINCĄ, sūnų 
RIMĄ, dukrą DAINĄ, seseris DANGUOLĘ 
KVIKLYTĘ ir RŪTĄ KULIKAUSKIENĘ su šeima bei 

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kaiiu liūdime.

Gražina ir Romas Burneikiai 
Danutė ir Vytas Miseliai

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345

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

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245

I

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Akademinis Skautų sąjū
dis - Filisterių skautų s-ga
kartu su ateitininkais ruošia 
rekolekcijas šeštadienį, kovo 9 
d., Ateitininkų namuose, Le- 
monte. Norintieji dalyvauti 
prašomi pranešti fil. R. Kavec- 
kaitei, tel. 708-499-0687.

Pietvakarių apylinkių or
ganizavimo projektas
(Southwest Organizing Pro- 
ject) ruošia susitikimą su kan
didatais į valstijos generalinio 
prokuroro postą. Susitikimas 
vyks kovo 7 d., ketvirtadienį, 
7:30 val.v. St. Nicholas of To- 
lentine mokykloje (3743 W. 
62nd Street). Jame žada daly
vauti Lisa Madigan (Demok
ratų partijos kandidatė), John 
Schmidt (D) ir Bob Coleman 
(Respublikonų partijos atsto
vas), taip pat yra pakviestas 
Joe Birket (R). Bus keliami 
mūsų apylinkei aktualūs klau
simai. Visi kviečiami dalyvau
ti ir parodyti susirūpinimą 
mūsų apylinkės reikalais.

A. N. Paltinų koncertas,
dalyvaujant E. Ivanauskui ir 
S. Navardaitienei, bus balan
džio 7 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre. Rengia ir 
visus kviečia Siutų vadovauja
ma Amerikos lietuvių radijo 
laida.

Amerikos Lietuvių taut- 
tinė sąjunga rengia Kovo 11 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Minėjimas vyks 
2002 m. kovo 10 d., sekmadie
nį, Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Programoje: 10:30 
val.r. - vėliavų pakėlimas prie 
paminklo, vainikų padėjimas. 
Žodį tars inž. Eugenijus Bart
kus. 11 val.r. - šv. Mišios, 
12:30 vai. p.p. - minėjimas di
džiojoje salėje. Pagrindinis pa
skaitininkas - advokatas Po
vilas Žumbakis. Meninę prog
ramą atliks Algimanto Bamiš- 
kio ansamblis. Lietuvių visuo
menė yra kviečiama Kovo 11 
d. minėjime gausiai dalyvauti.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia tradicinį šau
lių organizacijos įkūrėjo Vlado 
Putvio minėjimą kovo 3 d., 
sekmadienį. Minėjimas prasi
dės 10:30 val.r. Brighton Par
ko parapijos bažnyčioje šv. Mi
šiomis. Po pamaldų 12 vai. 
Šaulių namuose (2417 W. 43 
Str.) - programa ir kavutė. 
Visi kviečiami.

Po vasario 23 d. Lietuvių 
dailės muziejuje vykusios 
parodos viena iš dalyvių išėjo 
per klaidą „pasiskolinusi” ki
tos dalyvės puspaltį ir paliku
si savo paltą. Puspalčio nete
kusi to vakaro parodos žiūrovė 
norėtų drabužiais apsikeisti. 
Skambinkite tel. 773-776- 
8818.

Don Astras ir Uršulė Astrienė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Vely
kaičių marginimo pamokoje. Liaudies menininke U. Astriene šiais metais 
kovo ,6 d 11 vai r ir 1 val.p.p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vėl 
vos velykinių kiaušinių marginimo pamokėlę Reikia atsinešti svogūnų 
lukštais dažytų kietai virtų kiaušinių, o skutinėjimo peiliukus ir intrukci- 
jas suteiks muziejus Pamokų kainas susižinosite, o taip pat iš anksto už
siregistruosite skambindami tel 773-582-6500 Kd Mankaus nuotr.

Kovo 10 d. 1 val.p.p. Be
verly Shores Lietuvių klu
bas visus nuoširdžiai kviečia į 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, vyksiantį tuoj po 
lietuviškų Mišių šv. Onos 
bažnyčioje, Beverly Shores, 
IN. Ta proga kalbės iš Cicin- 
nati, Ohio, atvykęs prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas. Mišias 
laikys kun. Rimvydas Adoma
vičius. Vargonais gros muz. 
Vytautas Gutauskas.

Lietuvos respublikos ge
neralinis konsulatas Čika
goje lankytojus Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje (6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL; 
tel. 312-397-0382; faks. 312- 
397-0385) priima: antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
8:30 vai. r. iki 1 val.p.p. Kon
sulato darbo valandos pagrin
dinėse patalpose Čikagos cen
tre (211 E. Ontario St., Suite 
1500, Chicago, IL 60611; tel. 
312-397-0382, faks. 312-397- 
0385) yra šios: pirmadieniais- 
ketvirtadieniais nuo 8:30 vai. 
r. iki 3:30 val.p.p., penktadie
niais nuo 8:30 val.r. iki 2 vai. 
p.p.

Autobusu į „Draugo” 
koncertą! LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius praneša, kad autobusas į 
„Draugo” koncertą išvyksta 
kovo 17 d. 2 val.p.p. iš PLC 
Lemonte. Vietų užsakymas 
tel. 630-243-0791, 708-346-
0756.

Gavėnios susikaupimas
Ateitininkų namuose jau ne 
už kalnų. Jis vyksta kovo 9 d. 
Ateitininkų namuose. Norin
tys susikaupime dalyvauti 
prašome registruotis skambin
dami Irenai Polikaitienei tel. 
630-257-2022.

Sekmadienį, kovo 10 d., 
Brighton Parke bus švenčia
ma Lietuvos nepriklausomo- 
mos valstybės atstatymo 12 
metų sukaktis. Pradžia - šv. 
Mišiomis 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mi
šias aukos ir šventei skirtą pa
mokslą sakys neseniai iš Lie
tuvos grįžęs kun. Jaunius 
Kelpšas. Giedos Algimanto 
Barniškio vadovaujamas para
pijos choras. Po Mišių mokyk
los salėje vyks koncertas, kurį 
atliks Almos Preisaitienės va
dovaujamas Lietuvos Vyčių 
choras. Po koncerto - pietūs. 
Renginio pelną skirsime Vil
kaviškio kunigų seminarijai.

Stasė Labanauskas, gyve
nanti Ponte Verde Beach, FL, 
prasitęsdama prenumeratą ir 
dėkodama už kalendorių ir 
kalėdines atvirutes, mūsų 
laikraštį parėmė 100 dol. au
ka. Labai jums dėkojame!

Roma ir Romas Česoniai
iš Webster, NY, prasitęsdami 
prenumeratą, „Draugo” iždą 
papildė 50 dol. Dėkojame už 
paramą!

Čikagos skautą Kaziuko 
mugė įvyjcs šį sekmadienį, ko
vo 3 d., Pasaulio lietuvių cent
re (14911 127th Str., Lemont, 
IL). Atidarymas - 10:15 val.r., 
automobilius pasistatyti bus 
galima „Palos Home Health” 
ir „Silver Cross Medical Cen
ter” aikštelėse. Bilietai mais
tui bus parduodami nuo 9:30 
val.r. Bus tortai, lietuviškas 
maistas, eksponatai, žaidimai. 
Švęskime šv. Kazimiero šven
tę kartu! Labai laukiame!

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” kovo 6 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus ro
doma filmajuostė „Jėzus”, ku
rioje vaizdžiai rodomas Jėzaus 
gimimas, gyvenimas ir mirtis 
(filmas lengvai suprantamas, 
nes kalbama lietuviškai). Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Kaip jau įprasta „Sekly
čioje”, bus ir bendri pietūs. At
vykite!

Ona Bagdanavičiūtė-Stri- 
maitienė, gyvenanti Putnam, 
CT, prie ankstesnių 600 dol. 
įnašų Draugo fondui atsiuntė 
500 dolerių, prašydama įra
šyti į Draugo fondą brolį a.a. 
kun. Vytautą Bagdanavičių, 
buvusį „Draugo” moderatorių, 
minint jo mirties metines. 
Nuoširdžiai dėkojame Onai 
Strimaitienei už gausią para
mą Draugo fondui. Paaukojus 
1,100 dol., ji ir jos brolis a.a. 
kun. Vytautas Bagdanavičius 
tapo Draugo fondo garbės 
nariais.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti Aleksandro ir Eleo
noros Marčiulionių darbų pa
rodos atidaryme, kuris bus ko
vo 15 d. 7:30 vai. v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marųuette Parke 
kovo 10 d. po 10:30 val.r. šv. 
Mišių ruošiami koldūnų pie
tūs. Visus kviečiame į parapi
jos salę pabendrauti, paska
nauti koldūnų.
JJT arti Ir toli'

SKAUTIŠKA 
KAZIUKO MUGĖ

Clevelando skautijos Ka
ziuko mugė kovo 17 d. vyks 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Atidarymas 11 vai. ryto.

Washington, D.C. skautai 
vyčiai, akademikai ir židinie- 
tės Kaziuko mugę rengia kovo 
17 d., St. Elizabeth mokyklo
je, Rockville, Maryland.

Worcester, MA, skautiška 
Kaziuko mugė tradiciškai ruo
šiama Verbų sekmadienį, ko
vo 24 d., vyks Maironio Parke, 
52 Quinsigamon, Shrevvsbury, 
MA.

,,Draugo" knygynėlyje
Arvydo Vidžiūno knygoje 

„Jono Jablonskio akcento
logija” nagrinėjama norminis 
žymaus mūsų kalbininko kir
čiavimas ir jo dėsniai. Atides
nis žvilgsnis į J. Jablonskio 
kirčiavimą reikalingas jau 
vien dėl to, kad mūsų kalbi
ninkas yra klojęs ne vien da
bartinės bendrinės rašimosios, 
bet ir bendrinės šnekamosios 
lietuvių kalbos pamatus. Lie
tuvių kalbos tyrinėtojų žo
džiais tariant, J. Jablonskis 
(ir Kazimieras Būga) „sutvar
kė bendrinės kalbos kirčiavi
mą, nustatė svarbiausius dės
nius, atskleidė įvairius niuan
sus, mokė laikytis tradicinio, 
iš senų senovės paveldėto kir
čiavimo. 245 psl. knygelėje iš 
pradžių apžvelgiami lietuvių 
kirčiavimo kodifikacijos istori
jos bruožai, po to pateikiami J. 
Jablonskio visų lietuvių kal
bos dalių kirčiavimo dėsniai ir 
literatūros sąrašas bei šalti
niai. Knygos kaina - 8 dol. 
persiuntimo mokestis - 3.95 
dol. (Illinois gyventojai dar 
prideda 8.75 proc. mokesčių).

Atvykus į „Draugo” koncertą, kurį atliks žymus „Dainavos” ansamblis 
(nuotraukoje - dainuoja „Dainavos” altai), bus galima išgirsti ne tik tra
dicines harmonizuotas lietuvių liaudies dainas, bet ir šiuolaikinių, jau pa
garsėjusių lietuvių kompozitorių kūrinius. Be lietuviškos muzikos, klau
sytojai išgirs vieną gražiausių religinės muzikos opusų - italų kompozito
riaus Antanio Vivaldi kantatą „Gloria”, kuri bus atliekama dalyvaujant 
dviem solistėms ir orkestrui. Bilietus į koncertą, kuris vyks kovo 17 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje, galite įsigyti „Drau
ge", „Seklyčioje” ir šį sekmadienį, kovo 3 d., nuo 9:30 val.r. iki 1 val.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Jono Kuprio nuotr.

Lietuvių kompozitorius 
M. K. Čiurlionis, labai mėgęs 
užrašinėti lietuvių liaudies 
dainas ir jas harmonizuoti, 
rašė: .....Gerai jas (dainas) su
prasti ir jausti tegali lietuvis, 
ir tai išgirdęs kur laukuose, 
kuomet dainininkas neprašy
tas, nelieptas, pats sau dai
nuoja. Kažkoks keistas skun
das, raudojimas, ilgėjimasis, 
Širdies ašaros girdėti. Tokios 
tatai seniausios dainos”. Daug 
M. K. Čiurlionio harmonizuo
tų liaudies dainų dabar yra 
mielai žmonių dainuojamos, 
viena jų - „Anoj pusėj Nemu
no” tapo ypač populiari, atlie
kama susibūrimuose, rengi
niuose ir dainų šventėse. Či
kagos ir apylinkių lietuviai šį 
„Dainavos” ansamblio atlie
kamą kūrinį išgirs kovo 17 d. 
„Draugo” koncerte „Balsas 
tarp žmonių balsų”, kuris 
vyks Maria gimnazijoje (6727 
S. California Avė.). Kviečiame 
atvykti!
Jono Petraičio slapyvar

džiu pasirašęs 200 puslapių 
kūrinio autorius, kuriam ver
tinimo komisija skyrė pirmąją 
premiją, atvyksta iš Vilniaus 
ir dalyvaus kovo 10 d. Jauni
mo centre įvyksiančioje lau
reatų premijų įteikimo ir Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo šventėje. Pradžia — 4 
vai. p.p. Stalus dešimčiai žmo
nių arba atskiras vietas gali
ma užsisakyti „Lietuvių balso” 
raštinėje, 2624 W. 71st St., 
Chicago, IL, arba telefonu 
V73-776-3399.

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

OLIMPINĖS LENKTYNĖS NEĮVYKO
Pažymint Pasaulinę žiemos 

olimpiadą Salt Lake City, 
JAV, kurioje dalyvavo ir Lie
tuvos atstovai, vasario mėnesį 
skelbėme ir Draugo fondo 
įnašų olimpines lenktynes 
aukso, sidabro ir bronzos me
dalių grupėse. Kad įvyktų 
lenktynės, kiekvienai grupei 
reikėjo bent trijų dalyvių. De
ja, jų neatsirado. Aukso gru
pėje buvo du dalyviai. Sidabro 
grupėje buvo vienas, o bronzos 
grupėje — du dalyviai. Neat
siradus daugiau dalyvių, lenk
tynės neįvyko.

Atrodo, kad Draugo fondo 
nariai ir rėmėjai buvo taip 
sužavėti žiemos olimpiada 
Salt Lake City, ją septyniolika 
dienų stebėdami televizijoje, 
kad apie Draugo fondo olim
pines lenktynes visai pamir
šo. 0 gal mes ne žiemos, o 
žydinčio pavasario mylėtojai? 
Gal nutarėme palaukti Drau
go fondo 2002 m. pavasario 
vajaus ir tada ateiti į Draugo 
fondą su naujais įnašais?

J olimpines lenktynes buvo 
atvykę šie Draugo fondo na
riai ir rėmėjai:

Vytautas Vidugiris, garbės 
narys, su 200 dol„ iš viso

VAŠINGTONE RINKSIS
LIETUVIŲ JAUNIMAS

Š. m. kovo 9-10 d. LR amba
sada JAV savo duris tradi
ciškai atvers lietuvių jauni
mui. Į kasmetinį Vašingtono/ 
Baltimorės Lietuvių jaunimo 
sąjungos drauge su LR amba
sada JAV rengiamą jaunimo 
sąskrydį pakviestas atvykti 
JAV studijuojantis Lietuvos 
bei Amerikos lietuvių jauni
mas. Dalyvauti susitikime 
taip pat pakviesti pagrindinių 
Amerikos lietuvių organiza
cijų vadovai. Sąskrydį, skirtą 
pažymėti Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dieną, glo
boja LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas.

Tikimasi, kad jaunimo są
skrydyje dalyvaus daugiau 
kaip 100 jaunų žmonių iš įvai
rių Amerikos vietovių. Są
skrydžio dalyviai pasidalins 
studijų JAV aukštosiose mo
kyklose patirtimi, kalbės apie 
karjeros perspektyvas Lietu
voje, diskutuos, kaip būtų ga
lima suaktyvinti organizuotą 
lietuviško jaunimo veiklą 
Amerikoje bei kaip drauge lie
tuviai galėtų padėti sau, vieni 
kitiems ir Lietuvai.

Kovo 9 d. vakare LR amba
sadoje JAV jaunimui koncer
tuos žinomas Lietuvos daini
ninkas Gytis Paškevičius, o 
sekmadienį, kovo 10 d., bus 
surengtos šv. Mišios.

Papildoma informacija krei
piantis į LR ambasados JAV 
darbuotoją Marių Petrušonį
tel. 202-234-5860.

4,000 dol. R. Palos Verdes,
CA.

Dr. Augustinas Laucis, gar
bės narys, su 200 dol., iš viso 
4,000 dolerių, Mt. Olive, IL.

Antanas Valaitis, garbės 
narys, su 100 dol., iš viso 
1,000 dol.) Eastlake, OH.

Irena Truškūnienė, su 50 
dol., iš viso 325 dol., Glendora, 
CA.

Ona Matuizaitė, su 50 dol., 
iš viso 50 dol., Chicago, IL.

Visiems nuoširdus ačiū.
Pavasaris jau čia pat. Jau 

tik už kampo. Nors dar tik 
kovo pradžia, bet Čikagos 
darželiuose jau aukštai iškilę 
tulpių, hiacintų ir narcizų dai
gai.

Kovo mėnesio pradžioje iš
keliaus Draugo fondo pavasa
rio vąjaus laiškai ir vokeliai 
mieliems „Draugo” skaityto
jams, prašant toliau auginti 
Draugo fondą. Jo auginimas 
dar yra būtinas, norint, kad 
jis stipriau paremtų „Draugo” 
leidybą su gaunamu uždarbiu, 
nepaliečiant sudėto pagrindi
nio kapitalo. Tad iki malo
naus pasimatymo pavasario 
vąjuje.

Fondo iždininkas

„DRAUGO” 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą 
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį.

Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų” kovo 17 d.,
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje, 

6727 S. California Avė., Chicago, IL, 
atliks Čikagos LMA „Dainava”.

Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ” 
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.

Vardas_

Pavardė.

Adresas.

Sveikinimo tekstas.

□ Auksinis puslapis $500
□ Pusė puslapio $50

Sveikinimo auka $_____

• Jūratė Gulbinas, MBA, CPA
• Tax Return Preparation, Plan- 
ning and Consulting. Contact: 323- 
666-0248 or e-mail iurate@Dacbell.net 
803 Hyperion Avė., Los Angeles, 
CA 90029. • Jūsų „Income Tax 
Return” paruošimas, planavimas ir 
konsultavimas. Kreiptis tel. 323- 
666-0248; fax 323-666-1802 arba 
ei. paštu: jurate@pacbell.net

• Automobilio, namu ir 
ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-681-4030.

•DĖMESIO! 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, EL 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

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

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 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!

B&DA
R & DA — vienintele mokykla, 

kun garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos speciaSstus:
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medkaninių sąskaitų žinių

Meocmnes sąsKaooe r rvcasaviras

bios moKytoos studentai gal lankyti 
nemokamas anglų kabos pamokas.

Du mėnesiai—Ir Jūsų rankose puM apecteiybėl

47-568-1560
4728 Oakton, Skokie
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□ Puslapis $100
□ Ketvirtadalis psl. $25

I
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MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki 
šeštadienio, liepos 7 d. Pilna 
registracijos informacija bus 
paskelbta tiklapyje. Turintieji 
klausimų, prašomi kreiptis į 
Onilę Šeštokienę ei. paštu:

plunksna @ aol.com

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street r-rĮT 

Chicago, IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 

TeL 773-184-0100.

TeL 630-357-0300, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 8. Kedsie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700 

E-mail: GibaitisOaoLcom 
Tofl free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Seėtad. 8 vj. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖ8 TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603 
Galimoj konaultagįoa ieėtadieniaia

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPutaald Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

mailto:iurate%40Dacbell.net
mailto:jurate%40pacbell.net
aol.com
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