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Su Kristaus prisikėlimu tegul į kiekvieno širdį ateina pavasaris!
Džiaugsmingų

Seimui pateiktos Pilietybės
Įstatymo pataisos

Vilnius,

kovo 28 d. — Seimo
narys, liberalas Arminas Ly
deka Seime užregistravo „Pi
lietybės įstatymo pataisų įsta
tymą”. Kovo 28 d. Seime pra
sidėjo įstatymo svarstymas.
Šių pataisų tikslas ir siū
lomų pakeitimų esmė - iš
plėsti Lietuvos Respublikos pi
liečių sąrašą, pakeisti Lietu
vos Respublikos pilietybės ne
tekimo pagrindus bei tvarką.
Taip pat siekiama supapras
tinti Lietuvos Respublikos pi
lietybės grąžinimo tvarką pi
lietybės netekusiems asme
nims, palikti pilietybę asme
nims, įgijusiems užsienio vals
tybės pilietybę.
Dokumente siūloma suteik
ti Lietuvos pilietybę vaikams,
jeigu nors vienas iš tėvų yra
LR pilietis, nepriklausomai
nuo jų gyvenamosios vietos.
Pataisose siūloma numatyti
Lietuvos Respublikos piliety
bės suteikimo sąlygas asme
nims, turintiems pabėgėlio
statusą Lietuvos Respublikoje.
Įstatymo pataisomis siūloma
patikslinti, kada asmenį laiky
ti nutraukusiu faktinius ry
šius su Lietuvos valstybe, ir
atsisakyti pasižadėjimo, reika-

lingo Lietuvos piliečio pažy
mėjimui ar pažymėjimui apie
apsisprendimą dėl Lietuvos
pilietybės gavimo, pasirašymo.
Taip pat siekiama pripažin
ti netekusiais Lietuvos piliety
bės asmenis, kurie, apsispren
dę dėl Lietuvos pilietybės pa
gal 1989 m. lapkričio 3 d. Pi
lietybės įstatymą, iki šiol ne
turi Lietuvos Respublikos pi
liečio paso ir Lietuvoje negyve
na.
„Noriu kreiptis per ‘Draugą’
į visus Lietuvos piliečius, vi
sus lietuvius ir visus, mylin
čius Lietuvą. Paruošimas nau
jos pilietybės įstatymo redak
cijos — lai būna mano dovana
mums visiems šv. Velykų pro
ga, su kuo nuoširdžiausiai Jus
visus ir sveikinu”, rašoma Sei
mo nario A. Lydekos laiške
„Draugui”.

Klausimus, susijusius su
Lietuvos pilietybe, galima
siųsti „Draugui” paštu arba
adresu:
lpuslapis@draugas.org

Į visus klausimus pažadėjo
atsakyti įstatymo pataisas
rengęs liberalas A. Lydeka.

Trumpai apie viską
* Buvusiam
Kaunosąjungos
merui,
* Prezidento
Valdo Adam
laisvės
kaus
ir jo žmonos
Almos Lietuvos
trijų dienų viešnagės Londone vadui Vytautui Šustauskui
spalvingiausias akcentas —
antradienį vakare surengtas
priėmimas karališkuosiuose
Bakingemo rūmuose. Į pagrin
dinę Windsorų dinastijos rezi
denciją Adamkus pakvietė ne
jų šeimininkė karalienė Eliza
beth II, bet sosto įpėdinis,
princas Charles. Princas kara
liškuosiuose rūmuose surengė
privačią vakarienę ir koncertą
maestro Mstislav Rostropovič
75-mečio garbei. V. Adamkus
ir Lenkijos prezidentas Alek
sander Kwasniewski buvo vie
ninteliai politiniai valstybių
vadovai, sulaukę maestro pa
kvietimo į Bakingemo puotą.
Adamkai buvo pirmieji sve
čiai, kuriuos rūmų ceremonijų
vadovas pristatė karalienei
Elizabeth II.
(lr, eiu)

* Nuo balandžio 1 d. Vals
tybės
apsaugos tar
nybos sienos
(VSAT) pareigūnai

išvykti į užsienį leis tik tiems
transporto priemonių vairuo
tojams, kurie pateiks Lietu
voje galiojančius transporto
priemonių savininkų ir valdy
tojų civilinės atsakomybės pri
valomojo draudimo liudijimus.
Jų neturintys vairuotojai ne
galės vykti per Lietuvos sieną.

ketvirtadienį nepavyko Kauno
miesto taryboje paskelbti ap
kaltos miesto vicemerui Gedi
minui Budnikui. „Vicemero
postas nepaveldimas, ir G.
Budnikas, palikęs mūsų frak
ciją, turėjo užleisti vietą LLS
priimtinam tarybos nariui”,
teigė V. Šustauskas. G. Budni
kas tarybos rinkimuose daly
vavo LLS sąraše, tačiau po
konflikto su partįjos vadovu The Ascension.
tapo Kauno tarybos Centro
sąjungos frakcijos nariu, nors
* Gintaras Varnas, Kauno
ir nėra šios partįjos narys. dramos teatre pastatęs
Vicemeras G. Budnikas teigė šiuolaikinio prancūzų drama
dirbąs „miestui, o ne kaž turgo Jean Luc Lagarce pjesę
kuriai partijai”, todėl pažy „Tolima šalis”, buvo pripažin
mėjo nematąs reikalo atsista tas geriausiu metų režisieriu
tydinti.
mi. Ryškiausi 2001-2002 m.
teatro sezono (nuo kovo iki ko
kilo vo mėnesio) menininkai kovo
ginčas dėl liberalų noro su 27 d. buvo paskelbti ir apdova
teikti parlamento tribūną par noti Kauno dramos teatre vy
tįjos vadovui Eugenįjui Gent kusioje tarptautinės Teatro
vilui. Valdančiosios daugumos dienos šventėje.
<bns>
parlamentarai tokiam liberalų
* Klaipėdos miesto savi
sumanymui bandė priešintis valdybės taryba svarsto, ar
teigdami, kad Seimo nario reikės mokėti rinkliavą už
įgaliojimo neturintis ir jokių transporto priemonių įvažia
aukštų pareigų neužimantis vimą į Smiltynę. Pareigūnai
politikas negali kalbėti iš par įvardijo problemas, kurių prie
lamento tribūnos. Liberalų žastis — įstatymas dėl nemo
frakcįjos vadovybė tai įvertino kamo perkėlimo keltais. Pa
kaip opozicijos teisių varžymą. reigūnai, atsakingi už tvarką,
švarą ir saugumą Smiltynėje,
pro įsitikinę, kad miesto politikų
jektas, pagal kurį 80 mokytojų sprendimas dėl vietinės rink
iš visos Lietuvos turės galimy liavos nustatymo bent iš da
bę tapti eurointegracįjos žino lies išspręstų neseniai atsira
vais. Įvairių integracįjos sričių dusias problemas, neleistų su
žinovai mokytojus supažin naikinti Kuršių nerijos. Tie
dins su ES istorija, institucįjų siai pasakyta, kad aplinko
veikla, sprendimų priėmimų saugininkų darbas Smiltynėje
būdais, Lietuvos derybų su ES bus epizodiškas — trūksta
naujienomis bei Europos atei žmonių. Jau dabar klaipėdiš
ties forumo veikla ir Lietuvos kių pamėgta poilsinė zona yra
indėliu sprendžiant ES ateitį. labai apšnerkšta. Aplinkosau
Pasibaigus mokymams, moky gininkai nerimauja, kad jeigu
tojai gaus konsultanto pažy ir toliau dabartiniais tempais
mėjimą, suteikiantį teisę mo didės besikeliančiųjų į Kuršių
kyti kitus mokytojus apie ES neriją srautai, aplinkosaugi
bei Lietuvos stojimą į šią orga niu požiūriu Smiltynė degra
duos.
(K, Elta)
nizaciją.
(BNS)

* Seimo frakcijų seniūnų
posėdyje trečiadienį

* Apie 500 klaipėdiečiu, * Kovo 28 d. prasidėjo ir
pasipiktinusiu
siūlymais
branginti šaltą vandenį, ket iki metų pabaigos tęsis

virtadienio rytą surengė pi
ketą prie Klaipėdos miesto
savivaldybės. Šiam piketui
buvo gautas savivaldybės lei
dimas. Bendrovės „Klaipėdos
vanduo” pateikė Klaipėdos
savivaldybei siūlymą liepą
įvesti 10 litų abonentinį mo
kestį už šaltą vandenį. Pike
tuotojai siūlomą mokestį vadi
no smurtiniais mokesčiais” ir
„tautos genocidu”. Piketo daly
viai protesto piketus ketina
rengti kiekvieną dieną. Suda
rius sąrašus, po 10 piketuo
tojų kasdien ketina rinktis
prie Klaipėdos savivaldybės.

šv. Velykų!

* JAV energetikos susi
vienijimas JEI Paso” taikosi

užimti „Williams Internatio
nal” vietą „Mažeikių naftoje”.
Kitą savaitę „EI Paso” atstovai
atvyks į Lietuvą. Tai jau ant
rasis jų vizitas. Pirmąkart į
Lietuvą jie buvo atvykę vasa
rio pabaigoje, lydimi JAV ben
drovės „Access Industries”,
kuri kontroliuoja Rusįjos naf
tos įmonę TNK, vicepreziden
to Paulo Rodziankos. „Williams Lietuva” konsultantas
Aleksandras Abišala tvirtino
nei apie „EI Paso”, nei apie jos
planus Lietuvoje nieko neži
nąs. Jis nustebo sužinojęs,
kad šios bendrovės atstovai
kitą savaitę vėl bus Vilniuje,
tačiau ‘patvirtino, kad „Williams” vadovas Randy Mąjors
buvo susitikęs su P. Rodzianka.
(LR, Elta)

* Lietuva ateityje iki 10
proc. elektros energijos

turės pagaminti iš vietinių, at
sinaujinančių energijos šalti
nių — vėjo, vandens energijos
ir biokuro. Tokią perspektyvą
brėžia Europos Sąjungos na
rių įsipareigojimas iki birželio
1 d. patvirtinti Kioto proto
kolą, reikalaujantį mažinti
šiltnamio efektą keliančių
dujų, tarp jų — anglies dioksi
do, išmetimą į orą. Tačiau Lie
tuvos specialistai nesutaria,
ar „gaudyti vėją” yra perspek
tyvu.
(VŽ, Elta)

* Baltįjos
jūrojeįstrigusios
ties Giru
lių
paplūdimiu
Danijos bendrovės „Rodhe

Nielsen” žemkasės „Machaveli” jos savininkai neskuba
gelbėti, nors prie šio įrenginio
jau pastebėtos sklindančių
naftos produktų dėmės. Klai
pėdos uosto akvatoriją gilinusi
žemkasė vasarą per audrą
buvo nublokšta į jūrą kartu su
šešiais ten dirbusiais žmonė
mis. Audroms vis labiau gadi
nant žemkasės korpusą, neat
metama tikimybė, jog per pa
žeistas degalų talpyklas, hi
Andrea Mantegna (1431-1506)
draulines įrenginių jungtis
Uflizi. Florence (Scala)
naftos produktai gali išsilieti į
jūrą.
Atlyginti nuostolius už
* Europos parke netoli
aplinkos
teršimą turės „MaVilniaus esanti kompozici
chaveli
”
savininkai.
(lr, Eita)
ja iš senų televizorių pripažin
ta didžiausiu tokiu kūriniu
„piratinės”
pasaulyje ir įtraukta į Guintransportavimo
ness rekordų knygą. Tai savo produkcijos
pranešime oficialiai patvirtino taškų ir pagrindiniu regioni
pasaulio rekordus registruo niu tokios produkcįjos pereksjanti agentūra „Guinness portuotoju. Tokia išvada daro
World Records”, pranešė kom ma International Intelectual
pozicijos „LNK infomedis” au Property Alliance (IIPA) šią
torius Gintaras Karosas. Jis savaitę paskelbtoje kasmeti
yra ir Europos parko, kuris nėje apžvalgoje, kurioje įverti
1991 m. pradėtas kurti šalia namas intelektinės nuosavy
Vilniaus, vadovas. 2001 m. bės apsaugos patikimumas ir
birželį, kai Guinness rekordų efektyvumas 64 pasaulio vals
knygai buvo suskaičiuoti visi tybėse. „Prastas policįjos, pro
televizoriai, kompozicijoje jų kurorų ir ypatingai muitinės
buvo 2,903. Tačiau ir toliau jų pareigūnų darbas žlugdo ga
daugėja, nes žmonės vis dar limybę atsirasti visapusiškai
atsiliepia į 1999 m. prašymą teisiškai saugomai autorinės
„Atiduok Europai seną televi produkcijos rinkai Lietuvoje”,
zorių” ir veža juos į parką.iBNSi pabrėžiama apžvalgoje.
* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas kritiškai
įvertino kai kurių verslininkų
Kinijos — prezidento
sumanymus kiaušinius pava Jiang Zemin vizitas į Lietuvą,
dinti Seimo vardu. Tuo tarpu pranešė Krašto apsaugos mi
dėl marinuotų agurkų rekla nisterįja (KAM ) po ketvirta
moje panaudoto savo atvaizdo dienį vykusio ministro Lino
į viešųjų ir privačių interesų Linkevičiaus susitikimo su Ki
konfliktą patekęs parlamenti nijos ambasadoriumi Lietu
nio Ekonomikos komiteto pir voje Yuming Chen. Pasak pra
mininkas Viktoras Uspaskich nešimo, pokalbyje ambasado
„Seimo kiaušinių” idėją verti rius išreiškė viltį, kad naują
na teigiamai. „Jeigu ant kiau impulsą Lietuvos ir Kinijos
šinių bus mano nuotrauka — politiniam bei kariniam ben
tai viskas gerai”, pareiškė jis. dradarbiavimui suteiks Kini
Šią savaitę keletas prekybos jos prezidento vizitas į Lie
centrų paskelbė pradedą pre tuvą, kurį numatoma surengti
kiauti „Seimo” kiaušiniais. šių metų vasarą.
(BNS)

toliau lieka vie
nu* Lietuva
iš didžiausių

*
Planuojamas
vienos
di

džiausių pasaulio valsty
bių
—

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų prane&imals)

Beirutas. Arabų valstybių vadovų susitikime Beirute ketvirta
dienį vieningai pritarta Saudi Arabijos planui, kurį pateikė Saudi
Arabijos sosto įpėdinis princas Abdullah ir kuriame Izraeliui siū
lomi normalūs santykiai su arabų valstybėmis mainais į pasitrau
kimą iš visų okupuotų žemių, Palestinos valstybės pripažinimą ir
leidimą grįžti palestiniečių pabėgėliams.
Saudi Arabijos sosto įpėdinis princas Abdullah bin Abdul Aziz ir
Irako vadovo pasiuntinys Izzat Ibrahim susitikime apsikabino ir
pasibučiavo, ir tai buvo pirmas viešas šių valstybių draugiškumo
ženklas, kurį tokio aukšto rango atstovai parodė po 1990-1991 me
tų Persįjos įlankos krizės. Irakas galutiniame arabų valstybių va
dų susitikimo nutarime oficialiai pasižadėjo daugiau niekada neįsiveržti į kaimyninį Kuvvai’tą. „Irakas gerbia Kuwait’o nepriklau
somybę ir suverenumą ir dėl šios pagarbos jo saugumui bus garan
tuotai išvengta 1990 m. įvykių pasikartojimo”, sakoma nutarime.
Jeruzalė. Izraelis „nesirengia ilgai laukti”, prieš imdamasis
atsakomųjų karinių veiksmų į palestiniečių savižudžių išpuolius,
ketvirtadienį perspėjo Izraelio Užsienio reikalų ministerijos atsto
vas spaudai Emmanuel Nachshon, pabrėždamas, kad paskuti
niuoju išpuoliu buvo peržengtos bet kokios ribos. „Jeigu palesti
niečiai trokšta karo, mes turėsime imtis visų būtinų priemonių,
kad pasiektume pergalę šiame konflikte”, pridūrė jis. Trečiadienį
Netanijos mieste, prabangaus viešbučio restorane per tradicinę
Paschos vakarienę susisprogdinus palestiniečiui, žuvo 21, įskai
tant patį savižudį, ir buvo sužeista dar maždaug 140 žmonių.
Beirutas. Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Kofi Annan pasmerkė trečiadienio išpuolį Netanijoje ir sakė, kad jis „pa
kenkė palestiniečių reikalui”. K. Annan paskambino Izraelio
premjerui Ariel Sharon ir palestiniečių prezidentui Yasser Arafat.
„Raginu abiejų tautų vadovybes laikytis kurso ir toliau siekti tai
kos. Pirmas esminis žingsnis yra tuoj pat nutraukti ugnį”, teigia
ma K. Annan pranešime.
Dubai. Londone leidžiamas arabų laikraštis „Al-Quds Al-Arabi”
ketvirtadienį išspausdino neva Osama bin Laden parašytą elekt
roninį laišką, kuriame jis kritikuoja Saudi Arabįjos sosto paveldė
tojo princo Abdullah pateiktą Artimųjų Rytų taikos pasiūlymą,
kurį vertina kaip „išdavystę”. „Šis JAV bei sionistų pasiūlymas,
kuris prisidengia Saudi Arabįjos vardu, reiškia sąmokslą ir yra
viena besikartojančių mūsų siekių išdavysčių, kuriomis paženk
linta šio regiono vadų istorįja”, sakoma neva O. bin Laden rašyta
me laiške. Anot jo, princas Abdullah „seka savo tėvo (karaliaus
Abdul Aziz) pėdomis”. Pasak laiško, šis Saudi Arabįjos karalius
1936 m. užbaigė arabų sukilimą Palestinoje, „kartu su Britanijos
vyriausybe davęs (sukilėliams) apgaulingą pažadą”, sakoma laiš
ke.
Beirutas. Palestiniečių vadovas Yasser Arafat ketvirtadienį pa
reiškė būgštaująs dėl savo asmeninio saugumo ir įspėjo, kad Izrae
lio kariuomenė ruošiasi vėl užimti Vakarų Kranto Ramalos mies
tą.
Roma. JAV perspėjo savo piliečius dėl galimų ekstremistų gru
puočių išpuolių keturiuose Italijos miestuose Velykų sekmadienį.
Kaip pranešė JAV ambasada Italijoje, išpuolių tikimasi Venecijo
je, Florencijoje, Milane ir Veronoje. Ambasados pareiškime sako
ma, kad JAV vyriausybė gavo „patikimų pranešimų” apie teroris
tų planuojamus teroro veiksmus. Išpuoliai gali būti vykdomi mal
dos namuose, restoranuose, mokyklose ir kitose žmonių susibūri
mo vietose.
Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II priėmė į homoseksualiz
mo skandalą įsivėlusio lenkų arkivyskupo Juliusz Paetz atsistaty
dinimą, ketvirtadienį pranešė Vatikanas. Poznanės metropolitas
J. Paetz, kuris anksčiau yra dirbęs su popiežiumi Vatikane, kalti
namas seksualiniu priekabiavimu prie kunigų ir klierikų. Šis
skandalas sukrėtė visą popiežiaus gimtąją Lenkiją, kur Katalikų
Bažnyčios hierarchai vis dar yra labai įtakingi, ir išprovokavo di
džiausią istorijoje triukšmą dėl dvasininkų elgesio.
Varšuva. Visos Lenkijos specialiosios tarnybos, policija bei ka
riuomenė aiškinasi, kaip iš važiuojančio traukinio trečiadienį din
go keturios priešlėktuvinės raketos „Strzala”, po kurio laiko su
rastos Jaroslavio geležinkelio stotyje. Iki šiol nežinoma, kaip jos
atsidūrė vagone su smėliu, stovėjusiame atsarginiame kelyje. Ra
keta „Strzala” gali pataikyti į tikslą 4 kilometrų atstumu ir pa
prastai naudojama numušti žemai skrendančius lėktuvus.
Paryžius. 33 metų Richard Dum trečiadienį šaltakraujiškai
nušovė aštuonis vakarinio Nantero priemiesčio tarybos narius ir
sužeidė dar 19 žmonių. Tokių žudynių Prancūzijoje nebuvo daug
metų. Ketvirtadienį žudikas nusižudė pats — jis iššoko pro tardy
mo izoliatoriaus IV aukšto langą.Policija pranešė, kad R. Dum iki
nusikaltimo du kartus mėgino nusižudyti. Sučiuptas po žudynių
Nantero rotušėje jis šaukė: „Nužudykit mane, nužudykit mane!”.
Per apklausą savo šeimos neturėjęs vyras prisipažino, kad nušo
vęs tarybos narius, ketino pats nusišauti ir kad išpuolį rotušėje
planavo kelias savaites.
Havana. Kubos vadas Fidel Casto pareiškė, kad jo valstybė yra
pasirengusi priimti Havanoje buvusį JAV prezidentą Jimmy Carter. F. Castro net pasiūlė suteikti svečiui „kuo plačiausią tribū
ną”, kad jis galėtų išdėstyti savo kritiką „bet kuriais klausimais".
Pasak F. Castro, J. Carter buvo
KALENDORIUS
vienintelis JAV prezidentas, ku
Kovo 29 d.: Kotryna, Bertoldas,
ris mėgino normalizuoti santy
Almantė, Kernius, Manvydas.
kius su Kuba. Dabartinė JAV
Kovo 30 d.: Marįjonas, Zosimas,
prezidento George W. Bush ad Danulis, Medą.
ministracija šiuo metu nagri
Kovo 31 d.: Velykos. Beiųaminas,
nėja J. Carter prašymą leisti Kornelija, Ginas, Vartvilė.
jam šiais metais apsilankyti
Balandžio 1 d.: Teodora, Hugonas,
Venancijus, Dainora.
Kuboje.
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TĘSIAMA ,,’ATEITIES’
PROGRAMA” LIETUVOJE
Noriu pasidžiaugti ir pasi
dalinti vasario 16 d. vykusios
konferencijos „Tautiškumas”
aidais. Manau, kad tai buvo
puikus ir prasmingas Nepri
klausomybės
mas.

dienos

minėji

Konferencija prasidėjo šv.
Mišiomis Kauno Arkikatedro
je bazilikoje. Maldoje už Tėvy
nę vienijomės su Kauno mies
to gyventojais. Džiugu, kad
studentų ateitininkų vėliava
plevėsavo tarpe kitų Kauno ir
Lietuvos organizacijų bei uni
versitetų vėliavų ne tik šv.
Mišių, bet ir eisenos Kauno
gatvėmis bei oficialaus minė
jimo metu. Tai puiki proga
ateitininkams įsilieti į Lietu
vos visuomenę; dalyvaujant
bendruose renginiuose įgy
vendinti mūsų tikslą — liu
dyti Kristų visame pasaulyje,
o pirmiausia savo šalyje ir
mieste.
Po pietų konferencijos daly
viai susirinko į Kauno Jauni
mo centrą akademinei kun.
Arvydo-Petro Žygo paskaitai
„Kintanti tautiškumo sampra
ta globalizacijos kontekste”.
Joje buvo apžvelgta keletas
tautiškumo aspektų: mokslinis-antropologinis, pasaulė
žiūrinis bei teologinis požiū
ris. Taip pat buvo kalbėta
apie lietuviškosios kultūros
išlikimo galimybę globalizaci
jos sąlygojamame kultūrų su
sikirtime. Šiame pranešime
buvo iškelta nemažai proble
minių klausimų, susijusių su
šiuolaikine tautiškumo sam
prata.
Vėliau vyko diskusijos-simpoziumas, kuriame dalyvavo
AF pirmininkas Vidas Abrai
tis, AF tarybos narys Aurimas
Šukys ir kun. Kęstutis Keva
las. Diskutavome pilietiškumo
ir tautiškumo sąvokas, jų
skirtumus, panašumus bei
tarpusavio sąveiką ateitinin
kų ideologijoje, keliamus už
davinius Lietuvos visuome
nėje. Antrasis simpoziumo
klausimas buvo apie verslą ir
tautiškumą — reikiamybę bei
galimybes verslo pasaulio me
todus naudoti tautinių verty
bių išsaugojimui ir skleidimui
Lietuvos visuomenėje. Buvo

pateikta nemažai vertingų
praktiškų pasiūlymų, kaip tai
būtų galima daryti Lietuvoje.
Antroje konferencijos dalyje
pranešimą „Praktiniai tautiš
kumo įgyvendinimo būdai”
skaitė Jaunimo integracijos
galimybių centro vadovė Jo
lanta Piliponytė. Kalbėjo apie
šio centro rengiamas lietuvių
kalbos ir kultūros stovyklas,
bendrus projektus su Lietuvos
išeivijos bei tautinių mažumų
departamentu, Šaulių sąjun
ga. Tai buvo vertingas pasida
linimas patirtimi. Po šio pra
nešimo vyko diskusijos, kurio
se buvo pateikta daugybė
praktinių pasiūlymų, kaip bū
tų galima įgyvendinti tautiš
kumo principą ateitininkiškoje veikloje.
Konferencijos medžiaga bu
vo išsiuntinėta Lietuvos atei
tininkų kuopoms. Tikimės,
kad ji bus vertinga kasdienėje
veikloje, kovoje dėl „Ateities”
idealų.
***
Kovo 23 d. Vilniuje ir ba
landžio 13 d.Telšiuose planuo
jamos „Inteligentiškumo” ir
„Visuomeniškumo” konferen
cijos. Čia baigtųsi pirmasis
.Ateities programos” etapas.
Remiantis vykusių konfe
rencijų bei strateginių posė
džių medžiaga planuojame
parašyti pirmąjį Ateities pro
gramos” variantą. Vasarą pla
nuojame suruošti darbinę sto
vyklą šiam dokumentui svars
tyti. Manome, kad parašytą
dokumentą, koks jis bebūtų,
yra lengviau taisyti, nei rašyti
naujai, nes jau yra turimas
pagrindas. Šiam pirmam va
riantui tikriausiai bus reika
linga pataisymų, todėl numa
tėme ir daugiau darbinių kon
ferencijų.
Tikiuosi, kad metų laiko už
teks šiam dokumentui pilnai
ištaisyti ir kitame kongrese jį
bus galima priimti kartu su
įstatų pataisomis. Projektą
šioms konferencijoms norėsi
me pristatyti ateinančiame
AF valdybos posėdyje — gal
vojame, būtų vertinga pasi
ruošimo kongresui dalis.

Vita Vilkienė jau penkti
metai kaip globoja Los Ange
les „Kunigo Stasio Ylos” kuo
pą. Kuopai priklauso 30 narių.
Visi renkasi vieną šeštadienį
į mėnesį, tuoj po pamokų li
tuanistinėje mokykloje. Gruo
džio mėnesį, jau daugelio metų
tradiciją tęsiant, renkasi pas
dr. Brinkį ateitininkų agapei.
Vitos rūpestis, kaip ir daugu
mos kitų globėjų, kaip stiprin
ti ateitininkų veiklą, ir kas ją
pavaduos?
Vita augina du berniukus ir
yra veikli šeštadieninėje mo
kykloje — dėsto dainavimą
mokiniams nuo pirmo iki ket
virto skyriaus. Dirba kaip
„Early Interventionist” su kūSENDRAUGIŲ DĖMESIUI

Metams
JAV............................................................ $100.00
Kanadoje ir kitur...................... (Ū.Š.j $115.00

Tik šeštadienio laida:
JAV.............................................................$60.00
Kanadoje ir kitur (Ū.Š.j....................... $65.00

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA
DAINAVOJE

SVEIKINAME
Aleliuja! Velykos! Išvadavimas iš skausmo, nuodėmės ir mir
ties! Su džiaugsmu apkabinkime vieni kitus!
Iš kapo prisikėlęs Jėzus Kristus pripildė moteris džiaugsmu,
nes pasakė joms: „Praneškite tai mokiniams!”
Ir mes džiūgaudami apkabinkime vieni kitus. Visus vadin
kime broliais, seserimis; net ir tuos, kurie mūsų nekenčia!
Jėzaus Prisikėlimas skatina visus prisikelti, visiems atleisti ir
iš džiaugsmo šaukti: „Kristus prisikėlė! Savo Prisikėlimu Jis
mirtį nugalėjo ir nuodėmę nugalėjo, visiems atnešė Prisikėlimą!
Aleliuja!”

’ . .?•

* * *

f

Lai skamba džiaugsmingas „aleliuja”, keldamas mūsų širdis'
į Atpirkėją, kad jame atnaujinti patirtume gyvenimo džiaugs
mo pilnatvę.
Ateitininkų federacijos vardu,

■ ■

Pirmininkas Vidas Abraitis

v.

t
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***

Šventų Velykų proga, sveikiname Ateitininkų šalpos fondo
narius ir bičiulius, Lietuvos ir išeivijos ateitininkus.
Linkime, kad sekdami Kristų ir savinantis Jo meilę, atlaidu
mą, dvasinę ramybę, taptume panašesni į Jį. Lai mūsų gyveni
mas būna veiksnys Prisikėlimo šviesoje.

AŠF valdyba ir taryba

♦**
Iškilmingoji metinė Velykų šventė yra Dievo Tėvo pažado at
naujinimas mums, kad Jis besąlyginiai mus myli ir prižiūri.
Jis yra visur ir visuomet su mumis ir tik per Jį ir su Juo džiau
giamės ne tik dabartim, bet ir tikimybe amžinojo gyvenimo.
Velykų metu tegu Dievo Tėvo sūnaus, Jėzaus Kristaus, meilės
auka ir Jo stebuklingas prisikėlimas suteikia mums begalinį
džiaugsmą ir pasitikėjimą Dievo pažadu ir globa.
Brangūs jaunučiai ir artimieji, Velykų metu pagalvokim apie
Velykų tikrąją prasmę ir džiaugsmingai atšvęskim Velykų
dieną.
Garbė Kristui!
'

JAS Centro Valdyba

Pirm. Janina Šalkauskytė
.

i. . >

.
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* * * .

dikiais (nuo gimimo iki trijų
metukų) ir dainuoja su savo
miesto choreliu — „Santa
Clarita Master Chorale”.

Sendraugių ateitininkų sto
Birželio 23 - liepos 6 d —
vykla Dainavoje vyks š.m. lie
Moksleivių ateitininkų stovyk
pos 21-28. Dar yra keli laisvi
la.
kambariai. Susidomėjusios šia
Liepos 7 - 17 d. — Jaunųjų
stovykla ateitininkų šeimos
ateitininkų
stovykla.
prašomos skambinti Dainai
Siliūnienei tel. 630-852-3204
Liepos 21 - 28 d. — Sen
tarp kovo 15-22 d.
draugių ateitininkų stovykla.

t

Artėja Kristaus Prisikėlimo šventė. Didžiausia metų šventė.
Didžiausia dovana kiekvieno iš mūsų ir visų mūsų bendram gy
venimui. Atverkime savo širdis! Įsileiskime į jas džiaugsmą,
viltį ir meilę! Tegu šv. Velykų rytą visi ir vėl prisikelsime nau
jam gyvenimui. Juk Kristaus meilė ir malonės — neišsemiami.
Naujos šviesos, gražios sėkmės, brandaus tikėjimo šv. Velykų
proga Jums linki
Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės valdybos nariai:

P. Auryla, R. Cenkutė, E. Martinkienė, J. Šalkauskytė,
P. Ščerbavičius, J. Deveikis, R. Žiogas
***
Mielieji bendradarbiai, skaitytojai ir pasaulio ateitininkai,
Šventų Velykų proga sveikiname Jus visus. Kristaus Pri
sikėlimo dvasia telaimina Jus ir Jūsų šeimas.
Aleliuja!

„Iš ateitininkų gyvenimo” redakcija

STOVYKLOS DAINAVOJE
2002 METŲ VASARĄ

***

CMC

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

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 Kingery Highvvay
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

***

‘

Dr. Vida I.PuodžiOnlenė
Healthy Connection
Chfopraclic & Rehab

t

Idėjos sesės ir broliai,

prisikėlusio Išganytojo šviesa ir ramybė tesklinda mūsų šei
mose, draugų rate, mūsų bendruomenėse, kad visa, ką darome
ir darysime, būtų vardan Kristaus, su Kristumi ir Kristuje.
*

Kęstutis Bagdžius
AF generalinis sekretorius

AURORA MEDICAL CENTER
10400 75 ST., KENOSHA, Wl 53142

(262) 948-6990

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics
708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500
DR. RUSSELL MILER, MD

Šeimos gydytojas ir

Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValter St., Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet. IL 60435

Tel. 815-723-1854
DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS

v-t..

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10811W. 143 St. Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.
Oak Lavvn, IL 60453

77n.dnn-T7nn
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
t«i

Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

$250.00
$55.00
$85.00

....

.. .. >

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSlCIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistą?
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai.. Susitarimui
kalbėti angliškai arbalietuyiškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
sl

DANTŲ GVdYT&JĄ

9525 S.79th Avė', HiČkoty'Hfts, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIFĮDIE§ LIGOS
7722 S. Kedzie Avė'.''”
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo.Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D:, S.C.

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

Kalbame lietuviškai., -..i
6918 W. Archer Avė. Sts.-5 ir 6
Chicago, IL 60638“

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovieteje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SALIKLIS

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

DR. V.J. VASAITIENĖ

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

DR. DALIA JODVVALIS

LINAS SIDRYS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA
15543 W. 127th Str.
Suite 101
Lemont, IL

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Valandos susitarus

$38.00

. •, •,

renumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
We8tchester.IL 60154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

Tel. 630-243-1010

'$33'00

E-paštas: administracija@draugas.org
redakcij a@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Bervvyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DANTŲ GYDYTOJA
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

$45.00

$50.00

• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirbė.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
•x
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straips’ųių
nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
DETROITE

Ateitininkų Šeimos šventė
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas bus švenčiama sekmadienį,
Ateitininkų federacijos Dvasios vadas birželio 2 d., 10:30 vai. r. Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
***
'
čioje dalyvaujant Mišių auko
Savo kančia ir mirtimi Kristus įrodė savo misijos žmonijai je. Po Mišių svetainėje vyks iš
svarbą, o savo Prisikėlimu — gėrio galutinę pergalę. Jis mus kilmingas posėdis. Būrys jau
pakvietė į savo misijos darbą. Mes atsiliepėme. Kaip ištikimi Jo nučių duos įžodį. Kalbės vieš
sekėjai, su nauju ryžtu ir Jo pagalba tęskime Jo misiją savo nia iš Čikagos dr. Ona Daugir
veikla ir gyvenimu. Jis įkvepia mus ir mums padeda.
dienė, Jaunųjų ateitininkų są
Kun. Kęstutis Trimakas jungos centro valdybos pirmi
Š. Amerikos ateitininkų tarybos dvasios tėvas ninkė.

1/2 metų" w 3' riiėh.
$60.00 . . $38.00
$65.00 .. $45-V0

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
v * BMyt
Administratorius - Valentinas Krumplis
,,,,
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais "nedirba.

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki
šeštadienio, liepos 6 d. Pilna
registracijos informacija bus
paskelbta tiklapyje. Turintieji
klausimų, prašomi kreiptis į
Onilę Šeštokienę ei. paštu:
plunksna @ aol.com

Didžiai gerbiami ir mieli pasaulio Ateitininkai,

Kristus prisikėlė, aleliuja!
Prisikėlimo džiaugsmas teatgaivina jūsų sielas ir širdis, tedžiūgauja jos! Su šventom Velykom sesutės ir broliukai Kris
tuje!
JAS Lietuvoje vardu,

Vita Polikaitytė-Vilkienė, Kun. Sta
sio Ylos kuopos vardu, visiems jau
niams, jaunučiams ir jų tėveliams
linki linksmų Velykų.

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu.................................................. $500.00
Reguliariu paštu..................................... $100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu......... $160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

taus Prisikėlimo šventę ir nuotaikingai sutikti pirmąsias naujojo pavasario dienas.

Irma Kuliavienė

VITA VILKIENĖ

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.

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

Tel. 773-735-7709

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

Tel. 773-229-9065 Valandos pagal susitarimą,

DR. K. JUČASODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
NERVU IR EMOCINĖS LIGpS

Kab. 773-735^4477^
6449 S. Pulaski
i
», »» Road
t t >1
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KIŠIĖLIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS,

pAPŠYaTOS

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Center for Health. ; /i
1200 S. York, Elmhurst, IL60126
630-941-2609 .-T"

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUSLIGOS
Priimami MEDICARĖ.pacientai
5540 S. Pulaskf Ptoatf,
Tel. 773-585-2802 "
Valandos pagal susitarimąkasdien,

išskyrus sekmadienį,,

DR. VILIJA KERELYTE
Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika.manualinė terapija,
akupunktūra.
7271 S. Hariem, Bridgevievv.' IL
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame
lietuviškai. Valandos susitarus.

Mieli tautiečiai, broliai ir sesės Kristuje!
Kai švenčiame Velykas, bažnyčios pilnos tikinčiųjų ir ieškan
čių tikėjimo, papuoštos velykinių lelijų ir aidančios didingu gie
dojimu. Kai švenčiame Kristaus prisikėlimo šventę, ypatingas
džiaugsmo, vilties ir meilės jausmas pildo daugelių širdis. Ka
dangi Kristus sulaužė mirties galybės pančius ir buvo Vieš
paties Dievo prikeltas, kiekviena Velykų šventė atneša viltingus
jausmus į mūsų gyvenimą.
Kristaus prisikėlimas apšviečia mus ne vien tik per Velykų
šventes, bet nulemia kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Apaštalas
Paulius teigia: „Jūs esate su Kristumi prikelti” (Kol. 3). Konk
rečiai tai reiškia, mes esame prisikėlusio gyvenimo dalyviai.
Kadangi Kristus prikeltas, mūsų gyvenimas yra amžinai pa
keistas, performuotas. Krikštu mes tapome Kristaus mirties ir
prisikėlimo dalyviai. Krikštu Dievas pašaukė mus iš mirties į
gyvą santykį su Savim. Mums nebereikalinga baimintis, kad
mirties tamsuma turės paskutinį žodį.
O kadangi mes esame Kristaus prisikėlimo dalyviai tikėjimu,
mūsų kasdieninis gyvenimas gali būti skirtingas nuo to, koks
jis paprastai yra. Mums nebereikia būti pavergtiems tų dalykų,
kurie mūsų sielą žemina, niekina ir žlugdo.
Pasakojama, kad viename dideliame mieste vyras pagavo ki
šenvagį, kuris mėgino jį apvogti. Kišenvagis aiškinosi, kad jis
bedarbis ir jau kelias dienas badauja. Kas dar blogiau, jis
kartą buvo įkalintas. Kada darbdaviai tai sužinodavo, jis dar
bo niekur negaudavo. Vyras pasiūlė kišenvagiui: „Pasiimk ma
no vardą, kuris niekad nepasirodė policijos protokoluose, ir
išlaikyk jį švarų. Linkiu sėkmės”. Po penkiolikos metų buvęs ki
šenvagis atėjo į geradario raštinę ir pranešė, kad jis kaip tik
buvo priimtas partneriu į didelę firmą, kurią geradaris jam re
komendavo prieš penkiolika metų. „Aš esu jums visa skolingas,
jūsų didžiadvasiškumui ir jūsų vardo dovanai”.
„Pasiimk mano vardą", yra prisikėlusio Kristaus dovana
mums. Krikštu mums yra suteiktas krikščionio vardas ir mūsų
prigimtas gyvenimas yra amžinai pakeistas atnaujintu gyveni
mu Kristuje. „Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas
buvo sena — praėjo, štai atsirado nauja” (11 Kor. 5:17). Todėl
Velykos nėra vienkartinė metinė šventė, bet savaitinė šventė,
kada tikintieji kas sekmadienį renkasi šlovinti Prisikėlusį, Ku
ris atnaujina juos kiekvienai gyvenimo dienai. Linkiu visiems
atsinaujinančių ir džiaugsmingų Velykų Švenčių!

Hansas Dumpys
Vyskupas lietuviams evangelikams
liuteronams išeivijoje

Jis prisikėlė, aleliuja!
Rodosi tik vakar buvo Pelenų diena, o štai jau ir Velykos. Lai
kas taip greitai bėga, tiesiog nuostabu.
Velykų paslaptis verčia susimąstyti apie tos šventės prasmę.
Kristaus atpirkimas liečia kiekvieną, nepaisant, ar jis tai su
pranta, ar ne. Tai lyg rasotos pievos suspindėjimas, kai ją pa
liepia saulės spinduliai. Rodos ir ore skamba velykinis aleliuja.
Net ir netikintieji yra pagauti tos dvasios.
Pasklidus žiniai, kad kapas yra tuščias, Petras ir Jonas tuo
jau bėgo prie kapo. Tą skubinimąsi reikia imti kaip simbolį.
Mums yra aišku, kad kapas po Didžiojo penktadienio reiškė
visišką pralaimėjimą. Dabar, kai jie skuba abudu kartu, mes
matome juos veržiantis su viltimi, neaiškia, bet viliojančia ir
nekantria.
Ar nėra atvejų mūsų gyvenime, kada pagalvojame, kad mūsų
nepasisekimuose nėra kelio atgal1
? Tačiau Prisikėlęs Kristus
mus kviečia niekad neprileisti minties, kad jau nėra jokios
išeities, bet, priešingai, visada turėti viltį. Mes nebūsime apvil
ti.
Pavasaris — Velykos: Pavasaris ir Velykos, galima sakyti, yra
sinonimai. Atgijusi pavasario gyvybė yra visiškai įgyvendinto
dieviško gyvenimo simbolis mūsų širdies gelmėse. Pavasaris ir
Velykų paslaptis mus kviečia vietoj liūdesio ir mirties įgy
vendinti viltį ir atnaujinti gyvybę savo kasdieniniame gyve
nime. Kartu su šv. Augustinu skelbiame: „Mes esame Velykų
tauta ir aleliuja yra mūsų giesmė”.
Kartu su manimi sveikina visi marijonai, linkėdami džiaugs
mingų Velykų švenčių visiems „Draugo” direktoriams, admi
nistracijai, redaktorėms, tarnautojams, darbuotojams, bendra
darbiams ir visiems skaitytojams bei geradariams. Tegul pri
sikėlusio Kristaus žodžiai „Ramybė jums” pripildo jūsų namus
ir širdis! Laimingų Velykų visiems!

Kristus prisikėlė, aleliuja!

ALELIUJA
Vėl puošime stalus Velykoms —
Žaliom verbom kvepės seklyčios,
Giedosim „Aleliuja danguje ir žemėj”...
Tik Tavo, Viešpatie, pakilusi ranka
Nenusileis, kol neparklupsime,
Neklausdami — kodėl?

Į žemę kol vis kraujas sunksis,
Ir kadugiai šakosis aštrūs širdyse,
Nebausk, o Viešpatie, ir nepalik!
Prieš aušrą juk tamsiausia ir nyku,
Į Tave maldai kyla rankos, —
Lyg medžiai tamsumoj miškų...

Irena Gelažienė

Mieli Broliai, Sesės!
Kasdienybė su savo buitiniais rūpesčiais ir viešpataujantis
sekuliaristinis hedonizmas neišvengiamai įtakoja mūsų pa
saulėžiūrą, gyvenimo vertybių pasirinkimą. Todėl Bažnyčia di
delį dėmesį skiria religinių švenčių pasiruošimui bei prasmin
gam jų atšventimui.
Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų mūsų gyvenimas, kaip
sąžiningai rūpintumėms savo šeimos, bendruomenės ir tautos
gerove, kaip dideliu įnašu praturtintumėm žmonijos kultūrą,
mūsų džiaugsmas negalėtų būti tikras, nei laimė tikra, jei prieš
akis stovėtų neišvengiama mus sunaikinti grasinanti mirtis.
Krikščionių gyvenimo kelias yra labai panašus į žemiškąjį
Kristaus kelią. Mes vargstame ir kenčiame, esame nesuprasti ir
apšmeižti, esame gundomi rūpintis vien buitiniais reikalais,
siekti populiarumo krikščioniškų principų ir sąžinės sąskaiton
(plg. Mt 4:3-10).
Didžiosios savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi kiekvieno
mūsų asmeniniame gyvenime ir žmonijos istorijoje iki pat šiai
dienai. Kartais net atrodo, kad blogis, melas ir mirtis laimi.
Tačiau dviejų tūkstančių metų krikščionybės istorija liudija,
kad tai yra normalus idealoginės kovos procesas, turįs atovaizdį net gamtoje. Kaip po kiekvienos šaltos žiemos apmarinu
sios gyvybę, ateina pavasaris, taip ir po tariamo krikčionybės
išstūmimo iš viešojo gyvenimo, ji grįžta su nauju gyvastingu
mu.
„Dvidešimtojo amžiaus istorija įrodė, kad žmogus be Dievo
yra žvėris, kad sekuliaristinis humanizmas yra apgaulė, ku
rianti žemėje ne rojų, o karo lauką. Todėl šių dienų žmonija,
pradeda ieškoti naujo tikrumo, naujos vilties... savo despera
cijoje žmonija gręžiasi į Dievą, darosi prinokusi dvasiniam atsi
naujinimui” („Neivsiveek” 1992-1-66).
Džiugaus istorinio Kristaus ir viltingo mūsų būsimojo prisi
kėlimo!

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jus su Šv.
Velykomis — Kristaus Prisikėlimo švente. Kiekvieną
|
pavasarį džiaugiamės atsinaujinančia dvasia ir gamta, |
su nauja viltimi žvelgiame pirmyn. Šv. Velykų proga
a
noriu palinkėti neblėstančios giedrios nuotaikos
ir daug džiaugsmo kiekvienam iš Jūsų.
|
Kartu noriu pasinaudoti proga išreikšti viltį, kad
3
mūsų tėvynės— Lietuvos vis tvirtėjantys žingsniai
atsinaujinimo, saugumo ir gerovės siekimo keliu bus
&
dar ryžtingesni ir sėkmingesni.
Giedrius Apuokas
Generalinis konsulas
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INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Žiemą ne tik nak
vynių bet ir restoranų kainos prieinamos, patiekalai
skaniai pagaminti, skoningai pateikti ir priimamos
kredito kortelės, pvz., restorane „Monika”. O susi
kaupti, pamąstyti galima ne tik vaikščiojant jūros ta
keliu per miškelį, bet ir jaukioje bažnytėlėje Vytauto
gatvėje.
Pirmą kartą buvome „Gintaro muziejuje”, nes seniau
nesutapdavo laikas ir muziejus būdavo uždarytas.
Tikrai verta ir gražu pasižiūrėti, darbuotojos paslau
gios, bet mažai žino apie Tiškevičius.
Buvo saulėta diena, kai, vilkėdami žieminiais švar
kais ir batais, nuo muziejaus link tilto ėjome smėlėtu
pąjūriu. Kitoje pusėje tilto pastebėjome žmones, besi
kapstančius smėlyje, kažko ieškančius tarp jūros iš
mestų pajuodavusių šipuliukų. Pasirodo — ieško gin
taro gabalėlių. Tikrai, kadangi jūra buvo audringa,
bangos į krantą išnešė lengvesnius dalykėlius, tarp jų
ir smulkius gintarėlius. Krapštėmės ir mes. Džiau
gėmės kaip vaikai, kai saulutės spindulėliuose švyste
lėdavo gelsvi gintaro gabalėliai!
Klaipėdoje ieškojome tikro Gintaro, iš Alytaus atvy
kusio Klaipėdos universiteto studento. Atsitiktinai su
tiktos dvi studentės nuoširdžiai padėjo ieškoti bendra
bučiuose. Nepasisekė. Padėkoję išsiskyrėm su malo

RELIGIJOS NEVALIA
IŠSTUMTI IŠ
KULTŪROS IR MOKSLO

Popiežius Jonas Paulius II
įspėjo, jog pastangos išstumti
religiją bei tikėjimą iš šian
dienės kultūros ir mokslo būtų
klaida. Sausio 31 d. lankyda
masis universitete „Roma
Tre”, popiežius sakė, jog moks
linei, techninei ir kultūrinei
pažangai nevalia nusigręžti
nuo etinių ir moralinių verty
bių bei žmogaus dvasinio mat
mens. Universitetui tenka
svarbi užduotis prisidėti prie
tiesos paieškos. Pasak popie
žiaus, užtenka vos pažvelgti į
istoriją, kad pamatytum mil
žinišką religijos indėlį į kultū
ros
ugdymą ir žmonijos pa
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
žangą. „Tai ignoruoti ar neigti
t
būtų ne tik klaida, bet ir meš
0 fajasjaoaaBJBiaaaaaasjaajaaasraiBisjajaajaiajsraisisjsBjagjejsj a kos paslauga tiesai apie žmo
gų”. Jis ragino pradėti gar
bingą tikėjimo ir kultūros dia
logą. Paskutinysis susitikimas
1
Asyžiuje, pasak Jono Pauliaus
II, parodęs, kaip religine dva
UEILIV^ EE3FUBUKDS GENTOALNB KCNSULAIAS
| sia vykstantis nuoširdus dialo
ČIKAGA
gas gali prisidėti prie tarpusa
vio supratimo ir bendros veik
los žmogaus labui.
Mieli „Draugo” skaitytojai,

Kun. Donald S. Petraitis, MIC

ODISĖJA GINTARO
ŠALYJE

Sveikiname visus savo
skaitytojus, bendradarbius,
rėmėjus ir geradarius su šv.
Velykomis!
Lai Velykų rytą suskambę
varpai, skelbdami džiugią
naujieną, kad Dievo Sūnus
nugalėjo mirtį ir atvėrė kiek
vienam mūsų kelią į Am
žinąjį gyvenimą, atneša vi
siems ramybę ir džiaugsmą.
Lai Velykų rytą tekėdama
saulė, pagal lietuvių liau
dies įsitikinimus, šokinėda
ma iš džiaugsmo, pripildo
kiekvieno širdį pavasariška
nuotaika!
Sveikiname ir visus tau
tiečius tėvynėje, linkėdami,
kad Kristaus prisikėlimo pa
slaptis atneštų kiekvienam —
ir visai tautą — dvasinę stip
rybę bei ryžtą nugalėti visus
sunkumus, kaip Jėzus nu
galėjo mirtį!
„Draugo” redakcija

niomis studentėmis ir tik vėliau pastebėjom, kad vie
na paliko pirštinaites mūsų mašinoje. Jos mums pa
dėjo, o mes joms padarėm nuostolį...
Keltu plaukėme į Neringą. Iš mašinos mobiliu telefo
nu paskambinau giminaitei, kuri prieš keletą metų
buvo bendravusi su mažuoju Gintarėliu. Atsiliepusi,
mūsų nustebimui, pasakė, kad ji su savo vyru dabar
skuba į keltą plaukti į Neringą pasivaikščioti. Koks
sutapimas! Susitarėme susitikti. Bevaikščiojant po Ra
ganų kalną išsikalbėjom. Paaiškėjo, kad su Gintaru ji
tebebendrauja, tad grįžę į Klaipėdą susiradom Gintarą
ir drauge vakarieniavom.
Su Gintaru diskutavom apie naujai išleistą knygą,
kurios autorius Tim Guenard važinėjo su paskaitomis.
Atsitiktinai teko jį matyti televizijos laidoje. Knyga
„Stipriau už neapykantą” aprašo autoriaus sunkų gy
venimą, kai, motinai išėjus iš namų, o tėvui vedus
kitą, jis buvo nuolat žiauriai skriaudžiamas. Išgyvenęs
nežmoniškus skausmus, jis pasakoja, kaip, padedant
neįgaliesiems ir atsitiktinai sutikus Motiną Teresę, jo
gyvenimo raida pasikeitė.
Tim Guenard rašo: „Ji manęs nepabučiuoja, nepasa
ko man ’iki pasimatymo’ ”... Man treji ir mano motina
ką tik pririšo mane prie elektros stulpo šiame kelyje,
kuris veda į niekur... Ji įlipa į savo automobilį... Nu
tolsta, dingsta... Lieku vienas. Naktis apgaubia miš
ką...
Ir tai tik pradžia nežmoniško elgesio, kurį visą gyve
nimą patiria Tim Guenard. Jau suaugęs atsitiktinai
pradeda padėti neįgaliesiems. Jis sako: „Esu jų kojos
ir rankos, jie — mano atstatymo fermentas... Mylėti —
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Ona Mikailaitė

Velykų stebuklas
Lietuvių elektroninio klubo
nariai, gyvenantys įvairiuose
pasaulio kraštuose, š.m. kovo
9 d. pasirašė viešai paskelbtą
sutartį dovanoti Kauno gyven
tojams gerumo plytą už gerą
darbą, padarytą kitam žmo
gui. Kaunas viliasi tapti Lie
tuvos gerumo sostine.
Gerumas visada yra ir liks
stebuklas mūsų pasaulyje. Ge
rumu visi mokame džiaugtis.
Bet štai, jei esame atviri sau,
pripažįstame, jog
dažnai
mums nesiseka būti gerais. Po
geriausių pasiryžimų imam ir
padarom kokią kiaulystę (ar
šunybę). Tą žmogui charakte
ringą konfliktą jau prieš 2000
metų pastebėjo šv. Paulius:
,Aš net neišmanau, ką darąs,
nes darau ne tai, ko noriu, bet
tai, ko nekenčiu... Mat gero
trokšti sugebu, o padaryti —
ne. Aš nedarau gero, kurio
trokštu, o darau blogį, kurio
nenoriu...” (Rom 7, 15, 18-19).
Kristaus Prisikėlimas mums
nėra vien praeities įvykis ir
ateities viltis — Kristaus Pri
sikėlimas mus kiekvieną pa
liečia labai asmeniškai, kai
mumyse laimi gerumas. Kris
taus pergalė ne vien pasireikš
mumyse, kai mirę perženg
sime šio žemiško gyvenimo
slenkstį į Šviesos pasaulį. Ji
mumyse reiškiasi jau dabar.
Juo ilgiau gyvename ir mąs
tome, tuo labiau įsitikiname,
jog žmogaus veiksmus valdo
egoistiniai motyvai. Psicholo
giški mūsų varikliai įsigimsta
aistromis, mums tai beveik
nepastebint. Ir štai, kai šven
čiame Velykas ir giedame
„Linksma diena”, širdyje to
linksmumo nedaug. Jo maža
todėl, kad, gyvenimo audrų ir
žmonių piktumo blaškomas,
mūsų tikėjimas nusilpsta, iš
senka.
Velykų ryto stebuklas tas,
kad visais amžiais žmogų, ti
kintį Kristų (kad ir tas tikėji
mas mažutis, it garstyčios

grūdas), apšviečia Kristaus
artuma. Kristus prisikėlė ne
vien demonstruoti savo visą
galybę jį nukryžiavusiems —
jie netikėjo Jo prisikėlimu, o
visgi apstatė Jo kapą sar
gais!.. (žr. Mato 27, 62-69).
Kristus prisikėlė kitoks, negu
buvo — prisikėlė sudvasintas,
nebevaržomas
medžiaginio
pasaulio dėsniais, kad galėtų
bendrauti su mumis: „Ir štai
aš esu su jumis per visas die
nas iki pasaulio pabaigos” (Mt
28, 20). Tais žodžiais baigia
ma Evangelija pagal Matą, ki
lusi iš atsivertusio muitininko
liudijimo.
Daugmaž prieš dešimtį me
tų viena Kalifornijoje gyvenan
ti moteris pradėjo spontaniš
ko gerumo sąjūdį, kuris išplito
po visą Ameriką. Ir štai laik
rašty teko skaityti straipsnelį,
kaip mūsų apylinkės viduri
nėje mokykloje (nekatalikiš
koje) atgaivintas gerumo sąjū
dis: mokiniai, ką nors gerą
padarę kitiems, net ir mokyto
jams, gauna žvaigždę, kuri
iškabinama mokyklos valgyk
loje. Tokių žvaigždžių sienoje
atsirado 1,809! O anksčiau
minėtą gerumo plytų projekto
pasisekimą remia Amerikos
lietuvaitė sesuo Celina, esanti
Matulaičio slaugos namuose
Putname. Jos parama nėra fi
nansinė, nes ji neturi pinigų,
nėra nei visuomeninė, nes ji
iš tų namų neišeina; nėra žur
nalistinė, nes jos rankos bejė
gės — ji negali rašyti. Sesuo
Celina aukoja savo maldą ir
kančią už tuos, kurie nori da
ryti gera.
Nesistebėkime, kad pasau
lyje gerumo per maža — ver
čiau stebėkimės, kad jo tiek
daug. Gerumas laimi įvairiau
siais būdais, net tada, kai
visiškai nesitikime. Ir jo lai
mėjimas mums kaskart prime
na, kad Dievas nėra apleidęs
mūsų pasaulio. Jis nėra miręs
— JIS YRA!

8-9 d. Kulautu
vos• Vasario
jėzuitų namuose semi

narą tema „Komunikacija”
Kauno kunigų seminarijos I-II
kurso auklėtiniams vedė Kau
no arkivyskupijos Jaunimo
centro referentai. Seminaro
metu grupinio darbo metodais
aiškintasi bendravimo ypatu
mai, gvildentos tarpusavio nesusišnekėjimo problemos. Da
lyviai kartu su kun. A. Žygu
šventė Eucharistiją.

tai tikėti, kad kiekvienas žmogus, sužeistos atminties,
širdies ar kūno, gali tą žaizdą paversti gyvybės šal
tiniu”...
Jis atleidžia jį skriaudžiusiems samprotaudamas:
„Atleisti — tai nėra pamiršti... Turime prisiminti, jei
norime atleisti... Paslėpta žaizda apsikrečia ir išskiria
savo nuodus... Aš liudiju, kad nėra tokių žaizdų, ku
rios pamažu negalėtų užgyti meilės veikiamos”. Jo
pasakojimas yra kupinas vilties ir kiekvienam ben
draujančiam su apleistais, gyvenimo žiaurumo patyru
siais vaikais patartina šią knygą perskaityti.
Šeštadienį, gruodžio 8 d., Signatarų rūmuose Vil
niuje buvo pristatymas dr. Aldonos Vasiliauskienės
naujausios knygos apie Praną Dovydaitį. Įdomu, kad
prisirinko labai daug žmonių, pripildė du kambarius,
susėdę antrąjame kambaryje programą sekė ekrane.
Net ir vaikai kantriai išsėdėjo per ištraukų skaitymą,
autorės žodį, meninę dalį.
Iš Signatarų rūmų išskubėjome į „Vilniaus psichi
kos centrą” (Vasaros 5) pas dr. L. Radavičių. „Saulu
tės” Floridos skyriaus (pirm. Birutė Kožicienė) auka
buvo atremontuotas vienas kambarys. Jame gydosi 7
jaunuoliai. Perdažytos sienos, naujos grindys, nauji
stalai. Deja, išskyrus žiūrėjimą pro langą, nepaste
bėjau jokių užsiėmimų pacientams. Gal todėl, kad tai
buvo savaitgalis. Gydytojas patvirtino, kad trūksta
žurnalų, spaudos, „National Geographic” žurnalų.
Prieš mėnesį kažkas sudaužė televizorių. Gydytojas
dėkojo, kad „Saulutė” pagerino jaunųjų pacientų gyve
nimo sąlygas.
Su gydytoju einant koridorium, prie mūsų priėjo tre

ningu apsirengęs jaunas vyras. Maniau, kad jis dar
buotojas ligoninėje. Išgirdęs, kad mes iš Čikagos, jis
sveikinosi sakydamas, kad jis kaip tik vakar grįžęs iš
Čikagos, kur turėjo pasitarimus su popiežium ir Šv.
Dvasia. Pasirodo, jaunuolis sergąs šizofrenija ir kai
pąjunta, kad jam blogiau, pats pasiprašo į ligoninę.
Pagerėjęs vėl grįžta į universitetą.
Kadangi buvo Adventas, vyko daug bažnytinių kon
certų. Atmintini Jūratės Navakienės vedamo mokslei
vių choro koncertas šv. Jonų bažnyčioje ir Eglės Juozapaitienės vadovaujamo moterų vokalinio ansamblio
„Eglė” koncertas Šv. Juozapo bažnyčioje, naujame Vil
niaus rajone Pilaitėje. Eglės Juozapaitienės pakviesti
atvykome į šv. Mišias. Ansamblis giedojo Mišioms, o
po to, bažnyčioje buvo koncertas.
Naujosios parapijos klebonas kun. Kęstutis Ralys
anksčiau buvo Naujojo Daugėliškio (prie Ignalinos)
klebonas, kur jis įkūrė dar tebeveikiančius Sv. Kazi
miero namelius priglausti senelius ir beglobius vaikus.
Naujoje parapijoje globos namai nekuriami, o įrengta
parapijos salė, visuomeninis centras, kur veikia „Ca
ritas”. Šv. Rašto būrelio susirinkimai, kavutės po Mi
šių, socialinės programos ir alkoholio bei narkotikų
prevencijos programos. Naujoji bažnyčia nedidelė,
kukli, didžiausia puošmena — virš altoriaus Vilniaus
arkivyskupijos Amatų centro vitražistų pagamintas
kryžius.
Šilalėje (apylinkė, kuria rūpinasi „Saulutės” narė Al
dona Ješmantienė) aplankėme kleboną kun. Petrą
Merliūną. Netoliese darbuojasi Kvėdarnos kleb. kun. P.
Žąsytis ir Kaltinėnų klebonijos kun. P. Linkevičius. B.d.
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SALOJ, KUR CHOPIN KURE IR
MYLĖJO
STASĖ SEMĖNIENĖ

Pirmą kartą užbaigusi kelio
nę laivu (Lietuvoje sako,
„kruizą”) Karibų jūra, pagal
vojau — puiku, bet užteks.
Kur tau. Viliojo daug kraštų,
geriausiai pasiekiamų laivu.
Taip ir pasileidome su lietu
viais į Aliaską, vėliau — Pa
namos kanalu (inžinerijos —
technikos šedevras), Karibų
jūra po visas salas (JAV-ų,
britų, prancūzų, olandų, ne
priklausomas), siekiant Costa
Rica, Mexico. Columbia, Venezuela, tai vėl su lietuvių grupe
į graikų, Canary salas. O šį
rudenį pamasino Mallorca eg
zotiška sala.
Holland America linijos „MS
Noordam”, besidžiaugiąs 5
žvaigždėm, elegantiškas, iš
puoštas milijono vertės menu
(paveikslais, statulom, vazom,
skulptūrom ir kt.), tvarka —
gražu, švaru, lyg išlaižyta. Pa
skelbęs „no tipping” (jokių ar
batpinigių, taip, kad kiekvie
nas asmuo lengvai sutaupo
šimtinę), o patarnavimas —
daug kartų premijuotas. Nori
kasdien žalių ir didžiulių juo
dų vynuogių, šviežių braškių
— tik pakelk telefono ragelį ir
tučtuojau pristato. „Room Ser
vice” tiksi laikrodžio tikslumu
24 vai. Mūsiškai sakytų — tik
gulbės pieno trūksta. Ne
stebėtina, jog pramogų direk
torius gyrėsi: — niekad nema
tai kambarinės, o kajutė —
tvarkinga, švari, spindi it
krištolinė stiklinė. Ant stalo
kvepia vaisiai dubeny. 3 v. ry
to einu į prausyklą; grįžtu at
gal — lova paklota, o ant pa
galvės pūpso šokoladinis sal
dainis su kortele „Labanakt!”
— Pasiteiravus, prie ko čia
žodis .America” olandų laive,
pasirodo, 1926 m. įsteigus
bendrovę, laivai kursavo tarp
Olandijos ir New York, Ameri
kos.
Mallorca (ispanai dvigubą
„1” taria J” kaip „llama” — Pe
ru amerikiečiai turistai šau
kia „lama”, o limiečiai atsilie
pia Jama”; taigi — Majorka)
1950-ais ir 1960-ais m. buvo
Europos ,jet-set” atostogavimo
pamėgta sala — „žaidimų
aikštelė”, anot amerikiečių.
Šiuo metu Majorka džiaugiasi
renesansu: grįžta kitokia kar
ta, mėgstanti ir sauganti ne
sugadintą,
nesukomercintą,
natūralią gamtą.
Saloje žvalgais ir žavies: iš
vienos pusės kalnų virtinė, o
tą kalnagūbrį supa eilėmis
kalkėtų akmenų atšlaitės (te
rasos), tartum šokėjos sūkury
pamestas klostytas flamenco
sijonas. Iš kitos pusės — citri
nų, apelsinų, figų, alyvų, pu
šų, saldžių migdolų (jų vienų
esą per 6,000, todėl dažnai
Majorką vadina migdolų sala)
kvapai svaiginančiai veikia
turistą. Tačiau labiausiai ke
rėjo vaizdas per vidurį — bal
tas burinis laivelis čiuožė ta
rytum veidrodžiu rugiagėlės ir
smaragdo spalvų Viduržiemio
jūros įlankoje po šiluma (7 1.
F.) kvatojančia saule. Pergy
veni visa tai tarsi deja vu.
Niekad čia kojos nekėlusi, bet
prieš išvykstant atlikusi „pa
mokas namie”, stebėdama
vaizdajuostę, lygiai tokia pa
sakiška „atvirutė” įstrigo at
minty.
O tuo tarpu ataidi, dar jau
nystėje skaitytas, škoto Walter Scott romane „Rob Roy”
gamtos apibūdinimas: „Mies
tas yra žmogaus pasaulis, bet
šitas kaimo gyvenimas —
gražioji gamta yra Dievo!”
Majorka guli Viduržemio jū
roje, 120 mylių į pietus nuo
Barcelona ir yra didžiausia
sala Balearic grandinėje. Var
das kilo iš graikų žodžio

„sviesti”. O pirmieji majorkiečiai buvo visad pasirengę pasi
tikti romėnus su laidyklėm...
Majorka yra tokioj padėty, jog
kai kurie istorikai mano, kad
Majorka buvo Homero mini
mų lotosais besimaitinančiųjų
tėvynė — fantastinė vieta, ku
rios niekas noriai neapleisdavo.
Autobusu zvimbiam, stebė
dami, dažnai sustodami, pui
kuolę salą: čia gėlėse pasken
dę kaimai, ten alyvų medžiai,
žaliuojantys tūkstantį metų,
va, štai 17 a. Trejybės atsi
skyrėlio būstas, ogi čia pat ir
gracinga bažnytėlė, kurioje
majorkiečių šeimos dar vis tebekrikštija... gyvulius; tai vėl
tenai stačios uolos, lyg baleri
nos, įmerkusios kojas tūno,
nugrimzdusios į akvamarino
jūrą, o toliau ir balto smėlio
paplūdimiai, lopais išsibarstę
apie „lazurkinę” jūrą. Tai yra
laiko apsuptas peizažas, kuris
atsispyrė grobikų bangoms,
įskaitant — nesistebėkite! —
graikų, finikiečių, romėnų,
vandalų, vikingų, turkų pira
tų, maurų ir Katalano kry
žiuočių. Mūsų gidė didžiuoja
si: „Žinau, jog gyvenu danguje.
Tačiau kas vakarą vis dar tu
riu kopti 78 laiptus į savo na
mus”. O rašančiai činkt į gal
vą: „Džiaukis, kad negyveni
Dubrovnike, nes ir ten savo
tiškas dangus, bet gyventojai
lipa daugiau kaip 100 laiptų
kasdien į namus”. Ji aiškino,
jog saulė maišosi čia su poezi
ja, ir parodė nuostabaus gro
žio įlanką, kur Picasso piešė
paveikslus savo „Mėlynajam
periodui”.
Aplankome Deia miesto ka
pines ant kalvos viršūnės (pa
našiai, kaip Rhodes kapas
aukštai ant kalno Zimbabwe,
buv. Rodezija), o apačioj — pa
sakiškai gražus slėnis, kaip
Assisi, Italijoje, lyg „pakibu
sios” tarp kalno ir jūros, kur
palaidotas Robert Graves. Su
jaudintas amerikietės rašyto
jos Gertrude Stein šios „ro
jaus” salos aprašymo, anglų
poetas atvyko į Deia 1929 m.
ir... pasiliko gyventi (panašiai
kaip Gauguin, nuvykęs į Tahiti). Čia gimęs jo sūnus Tomas,
rašytojas, muzikas, ir dabar
tebegyvena. R. Graves privi
liojo į salą visą eilę rašytojų,
dailininkų, menininkų bei ki
tų įžymybių. Ir dabar Majorką
lanko ir čia apsigyvena daug
garsių žmonių.
Michael Douglas, atvykęs į
Majorką prieš 22 m., sukūrė
salai savotišką odę. Iš pirmo
žvilgsnio sala apsuko jam gal
vą. Anot jo, jį sužavėjo vaizdų
įvairumas: rytą gali sėdėti
Palmoje (sostinė) prie jūros, o
popiet jau laipioti kalne Deia
mieste. Praeitais metais jis
įkūrė modemišką kultūros
centrą — Costa Nord — Valldemossa kaime. Rodomas fil
mas su paties Douglas atpa
sakojimu ir atstatytas laivas,
kuriuo atplaukė iš Austrijos
hercogas Ludwig Salvator, ki
tas pašalietis šitoje Majorkos
dalyje susikūręs sau antrus
namus. Centre veikia kavinė
ir parduotuvė, labai populia
rios ir gausiai lankomos.
Šis centras yra arti buvusio
vienuolyno, kur 1838-1839 m.
žiemojo Frederic Chopin (29
m.) su George Sand (34 m.).
Jie pabėgo iš Paryžiaus nuo
paskalų ir dėl švelnaus salos
klimato negaluojančiam Cho
pin bei Sand 14 m. sūnui
Maurice.
George Sand — literatūrinis
slapyvardis
— baronienė
Amandine Lucile Aurore Dudevant — prancūzų aristokra
tė nuo 1831 m. gyveno atski

rai nuo savo vyro (bet neišsi
skyrusi, anų laikų viena gar
siausių rašytojų, „draugavo”
su daugel žymių vyrų. Suvilio
jusi 22 m. prancūzų poetą Alfred de Musset (Victor Hugo
favoritą), 6 m. už save jau
nesnį, po trumpos draugystės
Paryžiuje, išvyko Italijon, kur
gan greitai išsiskyrė, o jis grį
žo apkartęs ir nusivylęs jau
nuolis. Dabar, atvykusi su
Chopin į Majorką, trumpai su
stojo Palmoje, o vėliau apsigy
veno kalnuotame Valldemossa
buvusiame vienuolyne. Sand
buvo taip susižavėjusi Major
ka, jog išgarbino ją savo čia
parašytoje knygoje „Žiema
Majorkoje”, liaupsindama, kad
Majorka daug gražesnė už
Šveicariją, bet iškoneveikė gy
ventojus,
pravardžiuodama
juos vagimis, sukčiais, bež
džionėmis, laukiniais...
Buvo koktu skaityti jos kny
gą (anglų kalba) — tiek daug
nepagrįstos tulžies ir keršto
ten išlieta (keista, toji knyga
visur pardavinėjama Major
koje). O ji pati buvo dėl viso to
kalta. Majorkos aristokratija,
giliai religinga katalikija, ne
galėjo pakęsti jos skandalingo
gyvenimo būdo. Buvo nepriim
tina, kad ji atvyko salon su
Uršulės Astrienės numarginti lietuviški velykaičiai.
Chopin ir 2 vaikais: sūnum ir Tautodailininkė Uršulė Astrienė ir jos margučiais susižavėjusios dvi Bal
Abi nuotraukos Sue Korienek
8 m. dukra. Jie piktinosi, jog zeko Lietuvių kultūros muziejaus lankytojos.
ji, viena pirmųjų feminisčių,
rėdėsi vyriškai, dėvėjo kelnes šenes. O, pasirodo, turėjome
AJERŲ SAUSAINIAI
mas, choras ar kitokia progra
(anais laikais!), rūkė cigarus stebėti iš jūros pusės (ką ir
ma, tais sausainiais vaišinda
viename
laikraštyje
buvo
ap

Belankančioms
gimnazijos
ir griežtai atsisakė eiti bažny tada padarėme). Vaizdas tik
vo
„artistus”.
šeštą
klasę,
buvo
privaloma
rašytas
receptas
su
pastaba,
čion. Ir majorkiečiai atsuko jai rai vertas dailininko teptuko.
Skanūs
buvo sausainiai, nes
imti
namų
ruošos
—
kepimo
kad
ir
sunkiomis
karo
meto
nugaras — niekur socialiai jos Saulės auksu apibertas, mies
buvo
pačių
padaryti, kvepėjo
pamokas
ir
atlikti
praktiką.
sąlygomis galima paruošti už
nepriėmė...
tas kilo iš įlankos aukštyn kal Reikia pastebėti, kad kiekvie kandėlius.
kmynais
ir
arbata
buvo nesal
Taip pat Chopin savo laiške nu (kaip Capri saloje, Itali
dyta,
bet
mūsų
nuotaika
buvo
Receptas: 1/3 bulvių (virtų ir
draugui ir agentui aprašė joje, ar Taxco miestas, Meksi nai klasei buvo nustatyta, ką
Valldemossa, kad tai „pati koje) ir namai, lyg kregždžių tais metais mokysimės. Taip sutrintų) + 2/3 miltų, kiau puiki. Baigus valgyti, mokyto
gražiausia vieta visame pa lizdai, glaudėsi prie kalno, vis vienais metais siuvinėjome, šinis, mielių kubelis, šaukšte ja pasakė — kas parūpino
sauly — tikras rojus žemėje”. arčiau skaidraus dangaus. antrais mezgėme, trečiais py lis cukraus, šiek tiek kmynų. malkas, iššluosite pečių, išne
Čia jis sukūrė, ką jis pats kuk Taip ir čia, Palmos padangę nimo mokėmės ir t.t. Mano Bulves sugrūsti mediniam in šite pelenus, išplausite grindis
liai pavadino, „Preliudijas”. išdidžiai vainikavo sostinės nuomone, tai buvo protingas de su mediniu kočėlu. Tada ir, užrakinę duris, raktą ati
Reial Cartoixa, kur Chopin ir karalienė — gotiška katedra, sprendimas — baigus gimna maišyti miltus, su trupučiuku duokite sargui. Tai tau ir bal
ištrintas
mieles, tarankės! Juokiasi tas, kas
Sand apsistojo, buvo pastaty ant aukštos kalvos, kildama iš ziją, turėjai rankų darbų ir cukraus
namų ruošos pagrindus.
įmušti kiaušinį. Minkyti, kol juokiasi paskutinis, v mudvi
tas 14 a. Ten buvo vienuolio
istorijos iškaltų tūkstančio
Mokytoja suskirstė šeštokes nelips prie rankų, reikalui pirmutinės atėjome ir pasku
vaistinė ir visa eilė vienuolių
metų miesto sienų, mesdama po 8 į grupes. Prieš artinantis esant, pridėti miltų. Iškočioti tinės išeisime.
vienučių (celių), kiekviena su žvilgsnį žemyn ant karališkų
Pasibaigė mokslo metai,
kepimo klasės praktikai, gru ant medinės lentos (viskas ant
žaviausiu atskiru sodu.
rūmų, musulmonų valdovų pė privalėjo įduoti 2-3 recep medžio!) piršto storumo tešlą, prašvilpė vasaros atostogos,
Atsilankiusieji drožia tiesiai pastatytų ir krikščionių kara
į Chopin vienutę, kur sukrauti lių atnaujintų. Iš kitos pusės, tus. Mokytoja, išrinkusi tin su nedidele stiklinaite (šį kar palydėtos jaunatviškų išdaigų
rankraščiai, laiškai ir jo palik ant aukštos kalvos virš uosto kamą, surašydavo reikiamų tą jau ne medine) išspausti ir 1943 metais rudenį vėl susi
tas Pleyel pianinas. Čia turis prasikišusi 14 a. Bellver pilis produktų kiekį, o mes pačios apskritimus, patepti pasaldy rinkome į septintą klasę. Vie
tai randa dvasinę atgaivą — viešpatavo tarp daugybės se turėdavome pasiskirstyti, ką tu vandeniu, pabarstyti kmy na iš aštuonikės kepėjų pa
traukdami kūnui ir sielai svei novinių bažnyčių bokštų, ku galime atnešti. Kaip tyčia, nais, kepti iki lengvai paru kvietė visas septynias pas ją
ką stiprų pušų kvapą, klauso rie lyg strėlės skrodė žydrą prieš receptų įteikimo datą duos. Mokytoja pritarė mūsų užkandėliui. Tikriausiai koks
pasirinktam receptui, nurodė, skaniai rūkytas kumpiukas, o
si visą pusvalandį Chopin kū
dangų. Netgi 20 a. gauna pro joje) architektui Antoni Gaudi kiek reikia atnešti produktų.
gal net skilandėlis laukia mū
rinių, kuriuos jaunas pianis
gos žvilgtelėti su drąsiai su atnaujinti katedrą.
Grupelėje buvo 6 iš kaimų sų...
tas jausmingai atlieka. Cho
galvotu Parc de la Mar, kurio
Palmos įžymus kariškas sta atvykusios, o mudvi dvi, mies
Susirinkom visos. Po ąžuolu
pin sirgo džiova (du salos gy dirbtinis ežeras apačioje kate tinys yra Castell de Belver
dytojai nustatė), nors jis pats dros atnaujino didingą efektą apskrita pilis (vienintelė tokia te gyvenančios ir, žinoma, iš stovintis stalas buvo užtiestas
įtikinėjo, jog tai bronchitas. — auksinių smiltainių atsi Europoje). Ji stūkso aukštai kortelių, todėl mudviem pave linine staltiese, išdėlioti moli
dė parūpinti 5-6 pliauskas niai puodeliai. Atnešė čiobre
Tais laikais tuberkuliozė buvo spindėjimą jūroje.
ant kalvos virš uosto, kad at malkų, prakurų ir degtukų, lių arbatos, pasaldytos me
nepagydoma ir visi jos baidėsi,
Bet Palmoje nėra vien tik muštų svetimus grobikus. Iš kurių irgi nebuvo lengva gau dum ir nemažą pintinėlę iš
lyg raupsų.
senovės pastatai. Tai didmies pradžių — vasaros rūmai, vė ti.
mūsų keptų sausainių recep
Net plaukiant laivu į Ma tis su renesanso kiemais bei liau kariškas kalėjimas, o da
Atėjo laukiama praktikos to. Ji papasakojo, kad pas juos
jorką, Chopin gavo prasčiau moderniais fasadais, kurie bar komunalinis istorijos mu diena. Mudviem reikėjo atvyk duoną kepa ant ajerų, tai ji
sią lovą, kurią vėliau sudegi puošia 19 a. bulvarus ir 20 a. ziejus. Savo apskrita forma pi ti anksčiau, kad iškūrentume pagalvojusi, kodėl neiškepti
no. Po 10 m. Chopin mirė džio parduotuves; tai miestas, dar lis priminė Shakespeare atvi krosnį. Sutartu laiku sargas sausainiukų ant ajerų? Mama
va, būdamas 40 m. amžiaus, niai alsuojąs senovės orumu ir rą lauko teatrą Globė, Lon atrakino duris, padėjo užkurti pritarė jos minčiai, dar patarė
pačiame kūrybos įsibėgėjime dabartiniu stiliumi. Paima — done, Anglijoje. Tik ten viskas pečių, kur jis panaudojo savo kmynus sumaišyti su druska
— visame stiprume. Jo drau elegantiškas kosmopolitinis, iš medžio. Užlipus ant stogo žiebtuvėlį, paėmęs kelis deg ir truputį pagrūsti kočėliuku.
gystė su Sand irgi „prarūgo” klestintis, energingas, švarus viršaus — gražiausias vaizdas tukus nuo mudviejų, persidėjo
Buvo labai skanu. Toks keis
anksčiau... O ji susirado nau didmiestis su gausybe fon virš pušų miškų link įlankos. į savo degtukų dėžutę, pamo tas, svaiginantis aitrokas ajają draugą, vengrą Franz Liszt, tanų, statulų, palmių alėjom, Pilies vardas ir yra „žavus kė, kaip su kačerga žarstyti rų kvapas, truputį sūrūs kmy
7 m. už save jaunesnį, muzi paminklais, lauko kavinai vaizdas”. Taip ir atsitrenkė iš malkas, kad vienodai įkaistų nai, ąžuolo pavėsis ir mūsų
tėm... O jos pulsuojanti širdis 1938 m. Kemeri kurorto (kaip pečius.
kos pasaulio galiūną.
puiki nuotaika. Mes jiems da
Beje, norėtųsi pridėti — — 333,925 gyventojų (su prie mūsų Birštono) Latvijoje vaiz
Visoms susirinkus ir užkai vėm pavadinimą — ajerų sau
Sand savo knygoje atskleidė, miesčiais).
das. Tik ten nebuvo įlankos.
tus bulves, mokytoja aiškino sainiai. Ir nė viena nenujau
Būtina sugrįžti prie miesto
jog Hanibalas gimė mažoje saApačioje yra Ispanų kaimas, kepimo paslaptis. Užklausta, tėm, kad kitais metais didelė
lelytėje prie Majorkos. Taip didenybės — katedros La Seu. specialiai įkurtas sutraukti kodėl vartoti medinius indus, dalis būsime išblaškytos po
pat, anot jos, Christopher Co Jei architektūra yra sustingu turistus. Ten galima įsigyti kočėlą, galima ir metalinius. pasaulį.
lumbus proainiai kilę iš Ma si muzika, tai katedra yra vertingų reprodukcijų įvairių Atsakymas buvo — prie me
Ir po daugel metų, rodos,
jorkos (tačiau, kiek daug vie nuostabiausia architektūrinė žymių istorinių ispanų pasta džio nekimba bakterijos, todėl jaučiu tą ajerais kvepiantį,
tovių „savinasi” Columbus? simfonija. Ją pastatyti truko tų: Alhambra pilis Granadoje, neužkrečiami produktai (?)
kmynais pagardintą sausainio
Todėl reikia priimti skeptiškai 400 m. Pradėta 16 a., o pasku EI Greco namas Toledo mieste
Išvirė bulvės ir prasidėjo skonį...
— su kruopele druskos, anot tinieji brūkštelėjimai užbaigti (tai vienintelis savo rūšies darbas. Vienos lupa bulves, ki
Eugenija Barškėtienė
amerikiečių). Vasaros metu 1914 m. Viduje saulė skver „akmens miestas” — be ža tos kočioja, trečios minko teš
Valldemossa iškilmingai šven biasi pro 35 vitražinius lan lumynų), Ispanijoje.
lą ir t.t. Mudvi sėdime ant kė
P.S. Ar visi žinote, kas yra
čiamas Chopin festivalis.
Užbaigti reikia linksmesne džių, pažarstom malkas su ka
gus, nutvieksdama juos brang
Į Paima de Mallorca būtinai akmenių spalvų žėrėjimu. gaida, kaip Birutė Pūkelevi- čerga, juokiamės, kad mudvi ajerai? Tai kvapnus daugia
reikia atplaukti laivu, kad įsi Septyniolika šoninių koplyčių, čiūtė mėgdavo sakyti. Major baltarankės, nes prižiūrime metis augalas, augantis prie
tvenkinių, paupiuose, pelkėse.
sunktų atmintin visas jos gro labai gausiai išgražintų statu koj skraido vienas didesnių pečių ir jas.
Jis
yra vaistinėse naudojamas
žis, lygiai, kaip į Neapolį, Ita lom, sienų meniškom dekora mitų. Pasakojama, jog Lord
Pagaliau „sausainiai” jau
lijoje. Lietuvoje, gimnazijos cijom, paauksuotom altoriaus Nelson su savo meiluže Lady pečiuje. Nuvalomas stalas, su gydymo tikslams. Man prisi
suole, nuolat girdėdavom: „Pa detalėm, paverčia katedrą go Emma Hamilton lankėsi 1799 plaunami indai, iššluojama mena įvykis, kai, nuvykusi
matyk Neapolį ir mirk!” 1968 tiško, renesanso bei baroko m. ir čia kartu atostogavo. virtuvė ir užkaičiamas vanduo pas močiutę, pasiskundžiau,
m. lankant Neapolį, purviną, meno lobynu. Trejybės koply Tačiau istorikai nerado jokio arbatai, nes šitie sausainiai kad kanda blusos. Ji liepė par
„vagišių sostinę”, su palydovu čioje, už pagrindinio altoriaus pagrindo tai įrodyti. Iš tikrų greitai gendantys, todėl mes nešti glėbį ąjerų, kuriuos pa
ieškojom to neišpasakyto gro (seniausia dalis), palaidoti jų minimas garsusis karvedys pačios suvalgysime. Valio!
klojo ant čiužinio, uždengė li
žio. Ant slenksčio tupinti italė Majorkos karaliai Jaume II ir lordas atvyko į Majorką labai
Kai kitos grupės kepė, jos nine paklode ir daugiau blusos
senutė, tapšnodama sau per Jaume III. XX a. pradžioje trumpam laikui ir — vienas. gaudavo po sausainį paragau nekando...
strėnas, šaukė mums perspė buvo pavesta Katalano (iš Ka- Taip gandai plasnoja po visą ti, o kiti būdavo taupomi. Kai
Ajerai tai ne tas pats auga
jimą: atseit saugokite savo ki- talonijos provincijos, Ispani- pasaulį...
las,
kaip švendrės.
gimnazijoje būdavo vaidini

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES”
DAKTARŲ IR KITŲ
KOMITETO NARIŲ KELIONĖ
BIRUTĖ JASAITIENĖ
„Lietuvos Vaikų vilties” ko
mitetas, įsteigtas 1991 m.
sausio mėn., naudodamasis
Shriner’s ligoninių teikiamu
nemokamu gydymu vaikams
iki 18 metų, ne tik atveža vai
kus į Ameriką gydyti, bet taip
pat organizuoja ir daktarų
bei kito medicinos personalo
mokomąsias keliones Lietu
von. Kuomet mes susipažino
me su Shriner’s Chicago ligo
ninės vyriausiu daktaru John
Lubicky ir pradėjome atvežti į
Ameriką Lietuvos vaikus gy
dymui bei operacijoms, jis su
sidomėjo Lietuva ir medicinos
stoviu Lietuvoje. 1992 m. žie
mą jis nuvažiavo į Lietuvą pa
sidairyti, susipažinti. Parva
žiavęs sakė mums, kad Lietu
vos daktarai daro stebuklus,
turėdami operacinėje instru
mentus, kurie pas mus tiktų
tik muziejui. Dėl to 1993 m.
gegužės mėn. Jūratė Budrie
nė ir Birutė Jasaitienė važia
vo Lietuvon, susitarė su Vil
niuje Santariškių universite
tinės vaikų ligoninės admi
nistratoriumi Genadijum Dolženko ir ortopedinio skyriaus
vyr. chirurgu dr. Kęstučiu
Saniuku atidaryti — įrengti
operacinę. Buvo renkami rei
kalingi instrumentai ir 1993
m. spalio 2 d. oficialiai atida
ryta „Lietuvos Vaikų vilties”
ortopedinė operacinė universi
tetinėje Vaikų ligoninėje Vil
niuje.
Bet čia jau istorija.
Nuo 1993 m. kasmet vyksta
į Lietuvą keli daktarai ir gai
lestingosios seserys praleisti
savo „atostogas” Lietuvoje.
Šiais metais tai buvo jau 10toji medicininės grupės ir 11toji dr. John Lubicky kelionė
Lietuvon. Dr. John Lubicky,
Shriner’s ligoninės Čikagoje
vyriausias
daktaras-chirurgas, pasikvietęs pagalbon ke
lis daktarus — dr. Tery Light,
dr. Greg Brebach ir dr. Micheal Gordon, ir keturias gai
lestingas seseles šiais metais
vasario 22 d. išsirengė savai
tės kelionėn Lietuvon.
Šiemet kartu su medicinos
grupe vyko ir LW komiteto
pirmininkė Gražina Liautaud
ir komiteto narės Dana Kau
nienė, Marija Kriaučiūnienė,
Birutė Jasaitienė, Alė Kėželienė. Kai Amerikos daktarai
vyksta į Lietuvą, jie nevažiuo
ja tuščiomis rankomis, visada
vežasi ir dovanų — reikmenų,
instrumentų operacinei. Shri

ner’s ligoninės Čikagoje vy
riausia operacinės gailestingo
ji sesuo Norene Jamieson vi
sus metus renka įvairius in
strumentus bei kitus opera
cinei reikalingus dalykus, kad
paskui galėtų apdovanoti Lie
tuvos operacinę. Šiais metais
tokių gėrybių buvo 45 dėžės.
2 dėžės buvo dr. J. Lubicky
operacijoms reikalingi instru
mentai (jis visada vežasi savo,
iš Shriner’s ligoninės instru
mentus), o kitos 43 dėžės buvo
dovanotos Lietuvos operaci
nei.
Atrodo, kelionė yra papras
tas dalykas, nusiperki bilie
tus ir važiuok. Tačiau, vežan
tis tiek bagažo, ypač po perei
tų metų rugsėjo 11 d. išpuolių
New Yorke, pasidaro gana
komplikuota. Gailestinga se
suo Norene viską supakuoja,
o kiekvienais metais Trans
pak — R. Pūkštys (mes esame
jam už tai labai dėkingi) dubda sunkvežimį ir porą vyrų
tas dėžes nuvežti į oro uostą.
Prieš tai jau buvo padarytas
dėžių inventorius, įkainotas
ir pristatytas muitinėms čia
Amerikoje, Lietuvoje ir oro li
nijai. Buvo susitarta su O’Hare oro uosto policija, nes šian
dien policija neleidžia sustoti
ir stovėti mašinom oro uos
te, o ką kalbėti, apie sunkveži
mį su dėžėmis prie išvažiavi
mo.
Tik atvažiavus į oro uostą,
prisistatė policija, leido iš
krauti dėžes ant šaligatvio.
Tada atvažiavo specialūs šu
nes, kurie apuostė, ar tose
dėžėse nėra bombų — sprogs
tamų medžiagų. Kada tas bu
vo atlikta, policija leido su
vežti dėžes į priėmimo salę
prie SAS linįjos priėmimo sta
lo. Beje, policija nepaleido ir
saugojo dėžes tol, kol jas oro
linija nuvežė į lėktuvą. Visų
tų dėžių — dovanų Lietuvos
operacinei kaina šiais metais
buvo įvertinta 294,000 dol.
Mūsų grupėje šiais metais
buvo 13 žmonių, tai kelionė
neprailgo. Oras buvo geras,
tik, atskridus į Vilnių, įkritom
į sniego debesį, ir pūgoje nu
sileidžiant negalėjome maty
ti to gražaus užrašo Vilniaus
oro uoste, kuris, sakydamas
„sveiki atvykę” — „welcome”,
sveikina visus atvykusius.
Labai gerai visur turėti
draugų. Vilniaus oro uoste
muitinėje dirba viena mama,
kurios dukra gydėsi pas mus

Čikagoje. Ji susirado mus ir rams paskaitas. Penktadienį
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labai greitai pervedė per imig po pietų ligoninės daktarai ir
raciją ir muitinę. Išėjus mums administratorius dėkojo ir ap
į oro uosto laukiamą salę, pa dovanojo medicininį Amerikos
sitiko minia žmonių — tai personalą.
Lietuvos daktarai, „Lietuvos
Penktadienį po pietų buvo
Vaikų vilties” Lietuvos komi priėmimas Lietuvos Preziden
tetas, Amerikoje anksčiau gy tūroje. Čia dalyvavo visi iš
dyti vaikai, jų tėvai, visi su Amerikos atvykę daktarai,
puokštėmis gėlių.
gailestingosios seselės, komi
Sveikinomės, glėbiai gėlių, teto nariai, Lietuvos komiteto
pažįstami žmonės, vaikai, nariai, Lietuvos ligoninės dak
draugai, jautėmės labai lau tarai ir kitas personalas —
kiami ir mylimi. Mūsų lagami apie 60 asmenų. Priėmimo
nai dingo kažkur mašinose, ir metu dr. John Lubicky už
labai greitai atsiradome „Na nuopelnus
Lietuvai
buvo
ručio” viešbutyje. Tai buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos Ku
šeštadienio vakaras.
nigaikščio Gedimino 4 laipsnio
Sekmadienio ryte, po pusry ordinas. Taip pat padėkos buvo
čių, dr. J. Lubicky su visais - įteiktos dr. Terry Light ir
daktarais, taip pat
Marija gailestingai seselei Norenen
Kriaučiūniene ir Dana Kau Jamieson. Amerikos daktarai
niene skubėjo į ligoninę. Ir ten ir gailestingos seselės buvo
Su Lietuvos prez. Valdu Adamkum (iš kairės): Alė Kėželienė, Marija Kriaučiūnienė, Birutė Jasaitienė.
nuo ryto aštuonių iki vakaro apdovanoti gėlėmis. Visiems
aštuonių konsultavo vaikus, buvo labai malonu porą valan įteiktos lietuviškos išmargin
aiškinosi su Lietuvos dakta dų pabendrauti Prezidentūro tos klumpės, kad būtų leng
rais, kam kokios operacijos ar je su Lietuvos Respublikos viau per Atlantą į Lietuvą at
LABDAROS KONCERTAS 2002
kitokio gydymo reikia. Vaikų prezidentu Valdu Adamkumi vykti, seselei Norenen dovano
,Mūsų dienos kaip šventė"...
bei jų tėvų pilni laukiamieji ir ir Alma Adamkiene.
tas kočėlas, kad seseles tvar
Penktadienio vakare „Lie kyti lengvai galėtų, ir kiti pa
koridoriai, vaikų keli šimtai.
Nors buvo visiems paskirtos tuvos Vaikų vilties” Lietuvos našiomis dovanomis buvo ap
pasimatymo valandos, bet ne komitetas surengė atsisveiki dovanoti.
Bus daugiau
visi jų laikosi. Kad mažie nimo vaišes Krašto apsaugos
ministerijos
patalpose.
Atsi

siems vaikams nenusibostų
laukti, viena buvusi ir gy sveikinime dalyvavo Lietuvos
* Lietuvos jūrų muziejus
džiusi Amerikoje mergaitė Ga komiteto nariai, Lietuvos dak
Sekmadieni,
brielė, pasikvietusi drauges, tarai ir svečiai iš Amerikos. sulaukė įnamių pagausėjimo
balandžio 21 d., 3 v.p.p.,
pasidėjo stalą ir su laukian Prie skaniais valgiais ir Bur — jauniklių susilaukė ruoniai
Jaunimo
centre,
bos iš Alytaus parūpintais gė ir pingvinai. Nuo 1986 metų
čiais vaikais piešė, žaidė.
5620 S. Claremont, Chicago, IL
rimais apkrauto stalo pralei Lietuvos jūrų muziejuje gimė
Kada nuvykstame į Lietu dome kelias valandas, aptar
38 ruoniai. Šiuo metu muzie
vą, visada susitinkame kiek dami šios kelionės darbo re
Rengia „Dieviško Kryžiaus”
juje gyvena 13 ruonių. Vasario
Lietuvos benamių paramos
galima daugiau vaikų ir jų tė zultatus ir ateities planus. pradžioje išsirito vienas iš de
fondas, 419 VVeidner Rd.,
vų, kurie buvo Amerikoje ir Amerikos svečiai buvo apdo vynių pingvinų padėtų kiauši
Buffalo Grove, IL 60069
čia gydėsi. Šiais metais „Lie vanoti Alytuje daryto lietuviš nių. Iš viso muziejuje gyvena
Bilietai iš anksto gaunami
tuvos Vaikų vilties” Lietuvos ko konjako buteliu ir knyga 23 pingvinai, 13 jų atsivesti
„Seklyčioje" ir PLC, Lemonte,
komitetas, susitaręs su Šv. apie Vilnių. Dr. L. Lubicky muziejuje.
po 11 v.r. šv. Mišių
(bnsi
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Juozapo kunigų seminarijos
Vilniuje rektoriumi kun. Gin
taru Grušu, seminarijos sa• Įėję padarė susitikimą buvu
Willowbrook
BordauaRoom
sių gydytis Amerikoje vaikų
Ballroom
ir jų tėvų su mumis. LW Lie
tuvos komitetas, kuriam pir
mininkauja Elena GervickiePenkios pokylių salės tinka
nė, suruošė gražias vaišes.
įvairioms progoms
Susirinko didelis būrys. Bu
vo malonu susitikti su vaikais,
8900 South Archer Road, Wlllow
kurie Amerikoje buvo prieš
Springs, Illinois
kelis metus, o dabar jau dideli
Tel. 708-839-1000
ir vos pažinti galima. Čia ke
lias valandas svečiavomės, tė
Puikus maistas, geriausi
vai vieni seniau, kiti ne taip
gėrimai,
malonus aptarnavimas.
seniai matyti, atrodė, lyg arti
mi giminės, dalinomės naujie Spaudos rūmuose įvykusiame pasitarime — Vaikų namų Vilniuje direk
Ar mėgstate šokti?
8900 S. Archer Rd.,
nomis ir rūpesčiais. Labai ma torė Petronėlė Valatkevičienė ir kitos dalyvės.
Šokiai
vyksta kiekvieną dieną.
Willow Springs, IL.
lonu buvo sutikti seminarijos
Tel. 708-839-9906
Ketvirtadieniais ir sekmadieniais
direktorių kun. Gintarą Gru
| klubą įleidžiami tik nuo
groja 10 žmonių orkestras.
šą, kurį teko pažinti nuo tada,
21 m. amžiaus
Atvvoys
WitH
Fhnvers
Galite pasitobulinti šokio mene
kai jis dar tik studentas buvo,
— vyksta pamokos.
• Gėlės visoms progoms
The Grali Balinu
o dabar seminarijos rektorius.
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
Visą savaitę Amerikos dak
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
tarai ir gailestingos seselės
• Vestuvinės ir proginės puokštės
PRISTATO
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
dirbo nuo ryto: septintą valan
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
dą pusryčiai, paskui važiavo
• www.alwayswithflowers.com
Balandžio 6 d., 8 v.v.
į ligoninę. Iš ligoninės grįžda
vo tik vėlai vakare, apie sep
8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604
tintą aštuntą valandą. Vaka
rais eidavome valgyti vaka
> /
W
f
rienės į įvairius restoranus.
Ir taip visą savaitę darbas ir
darbas. Dr. John Lubicky ne
leido nei vienam tinginiauti.
Pigiausios kainos skrydžiams į
THE GRAMO BALLROOM
Buvo padaryta 20 mokomųjų
VILNIŲ
operacijų. O penktadienį ryte
BILIETUS GALITE ĮSIGYTI:
dr. John Lubicky ir dr. Terry
Atlantic £xpress Corp.
Light skaitė Lietuvos dakta
iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,
2719 Weat 7t.s»r., Chlcagb

VYTAUTAS
KERNAGIS
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LIETUVA 2002

Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair

ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161

800-778-9847

Fax 718-423-3979

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
Prezidentūroje priėmimo metu (iš kairės): dr. Michael Gordon, Alma Adamkienė, dr. John Lubicky, gail. seselė
Norene Jamieson ir dr. Greg Brebach.

WWW.VYTISTOURS.COM

Tel. (773) 434 7919
Willowbrook Ballroom
8900 South Archer Rd.
Willow Springs, ILL
Tel. (708) 839 1000

EdmudS KUČINSKAS

KONCERTO DIENA BILIETAI BUS BRANGESNI!

4^

y [D

(gjjlPboniauiko vOft:prefnijoi loureolat
TEL. INFORMACIJAI: (630)728 2128

({(y)

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

Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis,
keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras,
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.
American Travel Service
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629
Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873
atsvl@att.net
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Paslaugos

SIŪLO DARBĄ

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į

vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

vairuotoj ai-perkraustytoj ai.

Tel. 847-673-3309.

Spanish Tapas Bar and Restaurant
with the true taste of Spain at
„Northfield” is now hiring full
time and part time vvaitstaff. We
offer competitive salary, flexible
vvorking hours, fun and enjoyable
vvorking atmosphere. International
staff with quite a few Lithuanian
servers and managers. Fluent
English, some restaurant experience is required. Tel. 847-784-

9300. Talk to Bridget or Kristina

SIŪLOME DARBUS!

Lengvas darbas internete.
Reikalingas kompiuteris ir
internetas. Skambinkite
Kęstui, tel. 773-778-0263
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVasrung.
Chicago
:ągo iand Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms. Galima
gyventi kartu arba atvykti į
darbą ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

79 SL Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

mjonvvus

2-800-449-0445

MASAŽO TERAPIJOS MOKYKLA

Tel. 847-668-7474
847-414-5725
Per trumpą laiką tapsite licenzijuotu masažistu,
Mokykla sutelkia visos Amerikos masažisto profesionalo
sertifikatą ir masažisto darbo draudimą.
Masažo programai galite pasirinkti vakarus,
savaitgalius arba darbo dienas.
Padedame surasti darbą, nežiūrint | Jūsų statusą |AV.
| kursus priimame nuo 18 iki 55 metų amžiaus.
Susikalbėsite lietuviškai.

CERTIFIED DENTAL
ASSISTING PROGRAM

nemokamas.

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

šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

Mokesčių skaičiuotojų
paslaugos

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

to all of our Customers from
Cravvford Sausage Co., Ine.

773-277-3095
„Everything fresh as a daisy”

to all from LAWN LANES
6750 S. Pulaski
Chicago, IL 60629

Tel.: 773 935 0472
Pgr.: 70H 901 -9343
E-mail: Pransee@aol.com

773-582-2525

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS

Siūlo mokytis

užpdclo pajamų mokesaų formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta j

ILLINOIS MILDUN TRAINING
CENTER siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant
specialistų biuruose jums patogiu laiku.
Baigę kursus gausite baigimo sertifikatą bei
reziume. įsigykite profesiją, turinčią didelę
paklausą. Sveikatos apsauga - viena
sparčiausai augančių ir pirmoji iš sričių,
kuri atsistatinėja po ekonominio
nuosmukio-TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

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.

Namų remonto ir statybinės paslaugos
Atlieku

„plumbing”, heating,
smulkius elektros įvedimo ir
taisymo, visus statybos remonto
darbus. Statau arba atnaujinu
židinius. Tel. 708-205-1414.

Dengiami stogai, kalamas „siding”,
atliekami cemento, „plumbing” bei
kiti namų remonto darbai.

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės: “sidings”,
“soffits", “decks”, “gutters", plokšti
ir “shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

S.Benetis,
tel. 630-241-1912.

Įrengiame „basement”, virtuves,
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.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

AMBER CONSTRUCTION Co.

,

NEKILNOJAMASIS TURTAS

SUPPLY
■

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

,

A.C. HOME CONSTRUCTION INC.

Licensed roofing contractor.
Dengiame naujų konstrukcijų
stogus, senus keičiame į naujus.
Plokšti stogai, smulkūs stogų
pataisymai. Tel. 708-417-7833.
Valome namus, langus, lietaus nutekamuo
sius vamzdžius (gutter). Atliekame smulkius
remonto ir ūkiškus darbus. Taisome elektros
prietaisus ir visus elektros įvedimų gedimus.
Darbus atliekame pigiai ir kokybiškai.
Tel. 773-735-3142; 773-895-3142

A &S
HCATINa
r COOLINC)

TZI.

S7T

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Draudimo paslaugos

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn
708-423-5900

DANUTĖ
MAYER

Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
(kalnoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansiną paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS
A BUILDERS, Ino.
i namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavIcIusOhome.com

GREIT PARDUODA
iL-ra

Landmark
properties

Bus. 773-229-8761
ROS. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-3144330

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

MOVING

£H-

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

Alexander J. Mockus,
LTDRealtors

GEDIMINAS
708-387-9144

Kirpėjų paslaugos

y

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655
Pg.773-258-0196; Fax 773-767-9618

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
iatirtį, kerpa vyrus ir moteris,
ieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

f

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

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus
vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

Tel.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404
E-mail: amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

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

Kraustymosi paslaugos

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir už
jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

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

Audrius Mikulis o*

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

773-581-8654

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vcice Mai: 773-854-7820
Fax: 708-361-9618

ASTA T. MIKUNAS

AUTOMOBILIO; NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinoia 00453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9236
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

Į INCOME TAX SERVICE

EASTER GREETINGS

• COMPUTER ENTRY

Teirautis:
Tel. 847-401-3200
195 Arlington Heights
Road, Suite 160
Buffalo Grove, IL 60089

ATTENTION IMMICRANTS!
Free assessment for applicants
interested in applying for

VVe have 8 years of experience
in immigration to Canada
Visit GTS vvebsite with over
200,000 hits a month
www.immigration-service.com

EASTER GREETINGS

• DENTAL ASSISTANT
•ADACODES

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda
specialistai, turintys ilgametę patirtį
• Padedame sudaryti reziume ir praeiti
interviu
• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius
• Turintiems mažas pajamas ar
praradusioms darbą mokslas

AGENTAS

Įvairus

773-585-9500

'lroai2O.9 e/mil)

Į

LIETUVA 25 c, VOKIETIJA 8 c, KANADA 8 c,
USA 6 C. IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR
UŽSAKYMAI
tel. 1-888-61S-2148,1-708-599-9580.
KVIESTI ERIKĄ.
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES.
8801 S. 78 Avė., Bridgeview, IL 60455

2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.

LITHUANIA

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

PERMANENT RESIDENCE IN
CANADA
Call CTS 1 773-775-2506

šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.

Great rates to the ręst of the world - any day, any time.
• zCT For information call Long Dtstance Post:

j

Atliekame visus variklio ir va7
žiuoklės darbus. Vanklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių

Masažo salonui reikalingos
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų
amžiaus masažistės, truputį
kalbančios angliškai. Tel. 630640-8582 arba 847-691-7348.

wwwioporrcoM

Imigracinės ir vizų
paslaugos

V.A.L Auto Servisas.

„Meson Sabika” an upscale true

PHOTO

Kreiptis tel.: 708-579-3047; 708-269-3047, Vilija

Siuvu
užuolaidas, lovatieses,
staltieses, pagalvėles ir t.t.
Tel. 708-974-2423;
708-261-4882 (mob.).

Skokie kraustymo kompanijai
skubiai reikalingi

Tel. 615-554-3161.

_

*

Tel. 708-425-9404.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

to

• Konsultuoju vestuvių organizavimo klausimais
Dekoruoju sales ir patalpas, stalus vestuvėms ir pobūviams
• Nuomoju staltieses, servetėles, piršlio juostas ir
kitą vestuvių atributiką

Babysitter wanted:
Sunday to Wednesday, 3 p.m.
till 11 p.m., Oak Lawn area.
Mušt speak English.

SKELBIMAI

MARQUETTE

išnuomojamas vienas
kambarys su baldais. Kaina
$300. Tel. 708-476-1184,
Zita.
63 St. ir Kedzie Avė.
išnuomojamas 2 kambarių „studio”
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito
patikrinimas ir rekomendacija —
būtini. $450 per mėn.+patamavimai+užstatas. Tel. 708-423-9111

Downers Grove
išnuomojamas butas
tik savaitgaliams.
Tel. 630-493-0515.
PARDUODA
Parduodamas erdvus originalaus
inteijero ir apdailos 4 miegamųjų
namas pušyne, su vaizdu į Nemuną
Kaune. Yra garažas 2 automo
biliams, 7 arų sodas.
Tel. JAV 626-390-2714.

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.

Kalbame lietuviškai.
Tel. 630-789-2224

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

mmm

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
(angliškai)

Munrarfinm

(TONY) ANATOLIJUS BACKO

A 8TAR ALLIANCE MEMBER

773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

Chicago
Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti

Romui tel. 630-774-1025.
Remontuoju butus.
Kloju plyteles.
Tel. 708-425-9114,
skambinti vakarais,
kviesti Vytą.

4724 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************

How easy is it to
As easy as SAS.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can eam mileage credit
with United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ frequent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavlan.net

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

SAS
It’s Scandinavian

Scandlnavim Airlines

S
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Rogės, kurias sukonstravo
Anykščių rajono kūrybos ir
dailės mokyklos direktorius
Arūnas Vilkončius, juda stu
miamos propelerio. Jį suka
motoras. Pirmosios jo rogės
išvystydavo 100 km. per vai.
greitį, šios - dar greitesnės.
Tai paskutinis išradėjo kū
rinys. Dar mokykloje jis yra
sukonstravęs automobilį ant
slidžių, kuriuo nugąsdino visą
mokyklą, vieną dieną „įskri
dęs” į kiemą.
Mat vaikas
būdamas svajojo būti lakūnu.
Studijuodamas Šiaulių peda
goginiame institute braižybos
ir darbų specialybę, lankė
aeroklubą.
Baigęs studijas
vadovavo Anykščių konstruoti
mėgstančių vaikų būreliui. Su
jais mokytojas buvo sukonst
ravęs automobilį-bagi, velomo
bilį ir net minitraktoriuką.
Prieš 11 metų su pastaruoju
išradimu jie laimėjo respubli-

kvlė^lanrie moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milwaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433.
Kalbame ir rusiškai. 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
cenziją ir įdarbiname.
,
1-847-948-0994 arba 1-847-338-5838

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

NINA
,1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milwaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai

Viktoras

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

v*

MARGARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

«(>V 1-773-992-2210

Jadvyga

------ — -lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

?

Kazemekaitis,

gyvenantis Racine, WI, prasitęsdamas prenumeratą, at
siuntė 50 dol. auką. Dėkojame
už paramą!
Jadvyga Kliorienė, gyve
nanti Euclid, OH, prasitęsė
„Draugo” prenumeratą ir dar
pridėjo 50 dol. auką. Labai
jums dėkojame!
Juan Leonikas, gyvenantis
Saint Pete Beach, FL, prasitęsdamas
prenumeratą,
„Draugo” iždą praturtino 50
dol. auka. Dėkojame už para
mą!

American-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
I ‘^-fiAfruotOjd teiiės ‘ CDL ’

A. t A.

kiniame techninės kūrybos
konkurse trečiąją vietą. Šis
traktoriukas dar tebetarnauja
-jis telpa „Žigulių” priekaboje
ir yra nepamainomas sode,
darže. O kadangi žiema jau
baigėsi, meistras savo pasku
tinįjį išradimą - aeroroges
žada laikinai perkonstruoti į
motorinę valtį.

DALIAI STANIŠKIENEI
į Amžinuosius Namus pas Dievą iškeliavus, vyrui
DŽIUGUI, dukroms RŪTAI ir DIANAI, sūnums
PAULIUI ir VINCUI, jų šeimoms bei visiems
vaikaičiams nuoširdžią užuojautą reiškia

Parengta
pagal
„Valstiečių laikraštis”, 2002, 18 nr.

1

EUGENIA VVOJTOVVICZ
5637 VV Lawrence
1 -773-777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653
į ‘ Darbai įvairūs NEMOKAMA
/į |
,,
M S i
OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

Jankauskienė,

gyvenanti Chicago, IL, atsily
gindama už kalėdines atvi
rutes, mjsų laikraščio leidybą
parems 50 dol. auka. Esame
labai dėkingi!

Lietuvių rašytojų draugija

Mirė 2002 m. kovo 28 d., Čikagoje.
Gimė 1906 m. spalio 24 d., Marijampolės apskrityje,
Paikiškių kaime.
.
, . '
Nuliūdę liko: duktė Dalia Katiliūtė-Boydstun su vyrų
Marvin ir sūnumi Mariumi bei jo šeima, Toronte — sesuo
Marija Gudaitienė ir krikšto duktė Dalia Wjcks su vaikais,
giminės Lietuvoje.
"
___ ;
A.a. Elzbieta pašarvota pirmadienį, balandžio 1 d;, nuo
4 v.p.p. iki 8 v.v., Marųuette Chicago laidojimo namųąąeį,
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį,
balandžio 2 d. Iš laidojimo namų 9 v.r. velionė bus atlydėtą
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:3Q^.iį.
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po ^ti^ių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamuš
dalyvauti šiose laidotuvėse.
,( »

■

VISA'
• Naudokite šią kortelę visur, kur VISA® priimama
• Naudokite šią kortelę „bankomatuose” — ATM
• Suasmeninkite kortelę savo nuotrauka!

\ /■Piręt
- Personai
/ \-Bank

- "T'i"

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

FIRST PERSONAL BANKE
SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI!

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose

Į

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS
— DAIMID j
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

Building Personai Banking RelationshifrsSM

GARFIELD RIDGE
6162 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638

QKLANU TARK
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL 60462

(between Austin and McVicker)

(near Dominick’s and Walgreen’s)

(773) 767-5188

(708) 226-2727

GERALD F. DAIMID
Member

roic

VISA is a registered trademark of VISA International Services Association

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

-

4330 So. Califorhia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St.
Oak Laura, IL

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.

(& Derby Rd.)
ALLPHONEŠ
1-773-523-0440'

.

!
»

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

S

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ii!

ORLAND PARK, 9900 W 143 St.
• -

J ,

r

ALL PHONES

IA4

1-708-430-5700

_____________________ ------------------------ ---------

Į

PETKUS & SON »'

CHEPOVS

FUNERAL DIRECTORS

1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

BRIGHTON PARK 43Š0 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W.71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST. 1 J
į
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)p }
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
£ į
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.
}
ALL PHONES

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • tarptau
tinės vairuotojo teisės ir "aid to tax
payer" informacija dėl taksų
mokėjimo * vaikai ir seneliai

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7^00
www.petkusfuneralhomes.com

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių valymas

VANCE FUNERAL HOME ,
FUNERAL DIRECTORS ;
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

"" !

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS -J

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai /vairūs

TURGUS

ELZBIETA DAUKŠYTE- !
KATILIENĖ
į

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.arbel
www.petkusfuneralhomes.com
•

Domestic Agency, Ine

POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

_

Nuliūdę artimieji

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai,
angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

IVA
1-708-499-9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

•

A.t A

Poetei

„DRAUGO” RĖMĖJAI

LEONID
2881 N Milwaukee >1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
’ •
įvairūs darbai

7

DRAUGAS, 2002 m. kovo 30 d., šeštadienis

NAGINGAS ANYKŠTĖNAS

DARBAI

CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

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

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

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

Valentinas Krumplis

1-800-325-6000
www.westernunion.com

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje''

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES •

. ,
■’

1-708 652-5245

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME !»
I
• Patogioje vietoje tarp
Čikagos Ir Lemonto \
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
J
11028 S. Southvvest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410
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Scena iš Los Angeles Dramos sambūrio spektaklio „Melas šventykloje”.
Aleksas Mickus vaidina Mykolą Kalnėną, Daiva Kamarauskaitė - Ritą
Kalnėnienę. V. Mariūno pjesės režisierius - Petras Maželis.
Vinco Štoko nuotr.

Už mūsų sūnaus ir brolio
Luko Šoliūno sielą 3 metų
mirties sukaktuvių proga šv.
Mišios bus atnašaujamos ba
landžio 4 d., ketvirtadienį, 9
vai. St. Clement bažnyčioje,
642 W. Deming PI., Chicago.
Visus gimines ir draugus kvie
čiame atsilankyti. Mikah,
Francine ir Jonas Šoliūnai
Išpažinčių Brighton Parko
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje kun. Jau
nius Kelpšas ir kun. Žydrūnas
Kulpys dar klausys Didįjį šeš
tadienį 6:30 val.v. Didįjį šešta
dienį 7 val.v. vyks Paskutinės
vakarienės Mišios 3 kalbomis,
Velykų dienos Mišios bus
10:30 val.r. Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčios adresas: 2745 W.
44th Str., Chicago.
„Saulutės”, Lietuvos Vaikų
globos būrelio, susirinkimas
vyks ketvirtadienį, balandžio
4 d., 7 val.v. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, konferencijų
kambaryje. „Saulutės” narės
ir visi norintys padėti vargin
gai gyvenantiems vaikams
Lietuvoje, kviečiami dalyvau
ti.
Ziono evangelikų liutero
nų parapijoje (9000 S. Me
nard Avė, Oak Lavn) Velykų
dieną Prisikėlimo pamaldos
bus 6:30 val.r. (angį.), kitos
Velykų ryto pamaldos vyks 9
val.r. (vok.), 10 val.r. (angį.) ir
11 val.r. (liet.). Pamaldas lai
kys kun. Jonas Juozupaitis ir
kun. Valdas Aušra.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje Didįjį šeštadienį 1
val.p.p. - valgių šventinimas,
8 val.v. — Velykų Vigilija; Ve
lykų sekmadienį 7 val.r. - Pri
sikėlimo Mišios, 10:30 val.r. šv. Mišios už parapijiečius. Iš
pažintys bus klausomos Didįjį
šeštadienį - 9:9:30 val.r. ir 3-4
val.p.p.
N. Paltinienė ir E. Iva
nauskas dainuos, A. Paltinas gros, o S. Navardaitienė
kalbės. Visi keturi atliks es
tradinę programą balandžio 7
d. 3 val.p.p. Jaunimo centre
rengiamame „Kartą pavasarį”
koncerte. Bilietai - „Seklyčio
je”, Marąuette Parke.
Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos (ALGS) valdy
ba kviečia dalyvauti ALGS
pobūvyje, kuris vyks šešta
dienį, balandžio 13 d., Jauni
mo centre, 5620 S. Claremont
Avenue, Čikagoje. Bus aptarta
sąjungos veikla, nustatytos
gairės ateičiai, laukiami nauji
nariai - visų specialybių gydy
tojai, farmacininkai ir kiti
sveikatos profesionalai, norin
tys prisidėti ir pratęsti sąjun
gos veiklą. Apie dalyvavimą
prašome pranešti iki balan
džio 5 d. skambinant dr. A.
Vanagūnui tel. 708-386-3454,
dr. Vaclovui Šauliui tel. 773776-7337 arba dr. G. Balukui
tel. 708-422-2299.
Pranešame draugams ir
pažįstamiems, kad kovo 24
d. Vilniuje mirė žinomas Lie
tuvos operos solistas Edmun
das Kuodis.

Šv. Antano lietuvių para
pijoje* Cicero, Velykų dienos
Prisikėlimo Mišios žada būti
itin iškilmingos. Pasak para
pijos choro vadovės Jonės Bo
binienės, bažnyčios sienos dre
bės užgiedojus „Linksma die
na mums nušvito”. Chorui di
riguos Jūratė Lukminienė,
vargonais gros muz. Giedrė
Nedveckienė, solo giedos Rima
Žukauskaitė ir Marijus Pra
puolenis, trimitą pūs Petras
Kuprys. Prisikėlimo Mišios
bus 6:30 val.r., o Velykų die
nos Mišios - 9 val.r. Bažnyčios
adresas yra 1500 S. 50 Ave
nue, Cicero mieste. Visi lietu
viai, ypač gyvenantys vakari
niuose priemiesčiuose, yra
kviečiami dalyvauti ir su dide
liu džiaugsmu sutikti prisikė
lusį Kristų.
Įvairiausių valgių Atvely
kio stalas ruošiamas balan
džio 7 d., sekmadienį, 12 vai.
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Į šventinę val
gių puotą, kurią rengia PLC
renginių komitetas, kviečiami
ne tik nuolatiniai centro lan
kytojai, bet ir svečiai iš kitų
Čikagos apylinkių. Visi valgiai
bus tik namie gaminti! Stalus
ar vietas užsisakykite iš anks
to, skambindami Aldonai Palikienei tel. 708-448-7436.
Lietuviškas radijas „Mar
gutis II’' penkias dienas per
savaitę, išskyrus šeštadienį ir
sekmadienį Čikagos bei apy
linkių klausytojams transliuo
ja 45 min. radijo laidas, kurio
se skamba lietuviška muzika,
žinios iš Lietuvos, pasaulio
spaudos apžvalga, sporto nau
jienos, gydytojų patarimai,
literatūrinė valandėlė. Klau
sykitės „Margučio II”! Jo lai
dos girdimos per WCEV radijo
stotį 1450 AM bangų ruože.

Čikagos lietuviai aktorių,
režisierių, scenografą Petrą
Maželį pažįsta jau nuo senų
laikų. Dar 1950-aisiais Cleve
lande pradėjęs dirbti su jauni
mo teatru „Rūta”, režisierius
Čikagos scenoje parodė M.
Venslausko pjesę „Burtininko
pinklėse”, A. Rūko „Keturis
keliauninkus”, o „Rūtai” po
kelerių metų virtus „Vaidilos”
teatru, P. Maželis į Čikagą at
keliavo su A. Rukšėno politine
satyra „Posėdis pragare”, K.
Binkio „Atžalynu” (čia vaidino
legendinis Henrikas Kačins
kas), A. Landsbergio drama
„Penki stulpai turgaus aikštė
je”. Greitai spektaklių statyto
jas tapo lyg „skrajojančiu reži
sieriumi”, nes buvo pakviestas
režisuoti ir Čikagos lietuvių
operos pastatymų - J. Gaide
lio operą „Dana” ir G. Verdi
operą „Likimo galia”, o taip
pat „Dainavos” ansamblio mu
zikinį pastatymą - J. Jurgučio
„Čičinską”. Nuo 1984-ųjų reži
sieriui pradėjus vadovauti Los
Angeles Dramos sambūriui,
čikagiškiai savo scenoje išvydo
A.
Landsbergio
komediją
„Onos veidas”, E. Uldukio že
maičių kovų dramą „Klajo
janti pėda”, V. Mykolaičio-Pu
tino dramą „Valdovas”, A.
Kairio dramą „Krikšto van
duo”, B. Pūkelevičiūtės lyrinę
dramą „Žmonės ir beržai”, K.
Sajos komediją „Barakudos”.
Dalyvaudamas penkiuose tea
tro festivaliuose Čikagoje, P.
Maželis laimėjo net 12 žyme
nų - „oskarų”, medalių, statu
lėlių už režisūrą, scenovaiz
džius ir kostiumų projektus.
1988-aisiais už ilgametį sce
nos darbą, ypač už režisūrą,
teatro veikėjas buvo apdova
notas JAV LB Kultūros tary
bos teatro premija. Vis tebeprašomas dar kartą pasirodyti
scenoje, P. Maželis su Los An
geles Dramos sambūriu pasta
tė Viktoro Mariūno 5 paveiks
lų dramą „Melas šventykloje”,
kurios premjera Los Angeles
vyko š'. m. sausio 12 d. Kaip
pasisekė šis spektaklis, Čika
gos žiūrovai galės spręsti, ba
landžio 14 d., sekmadienį, 2
val.p.p. atvykę į Jaunimo cen
tro didžiąją salę. šią teatro
šventę rengia JAV LB Kultū
ros taryba siekdama paremti
„Draugą” taip atsidėkojant už
laikraščio dėmesį lietuviškai
kultūrai. Kviečiame jau dabar
įsigyti bilietus! „Seklyčios” ad
resas - 2711 W. 71 Str., tel.
773-476-2655.

„Pavasario akimirkos” poezijos ir muzikos popietė
vyks „Seklyčioje” trečiadienio
popietės programoje balandžio
3 d. 2 val.p.p. Dalyvauja kun.
Rimvydas Adomavičius, Liuci
ja Einikienė, Aldona Pankie
nė, Boleslovas Rasimas ir kiti.
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir pietūs, kaip jau
įprasta „Seklyčioje”. Atvykite!

BALFas ieško geradarių,
kurie galėtų paaukoti gerai
išlaikytą „full van” ar „pickup truck” sunkvežimį, labai
reikalingą įvairioms gėrybėms
pristatyti į BALFo sandėlį, iš
kur nuolat siunčiame šalpos
siuntinius į Lietuvą ir Suval
kų trikampį. Yra reikalinga iš
parduotuvių parvežti didelius
kiekius maisto, aspirino, vita
minų ir iš tolimesnių Čikagos
apylinkių suaukotus rūbus ir
reikmenis. Prašome susisiekti
su BALFo įstaiga - pirmadie
nį-penktadienį nuo 9 val.r. iki
4 val.p.p. tel. 773-767-3401.
BALFas vis teikia didelę pa
galbą vargstantiems, ligo
niams, seneliams, mokykloms
ir Jūsų aukos labai reikalin
gos. Išduodami IRS mokesčių
(Income Tax) nurašymo pakvi
tavimai.

Utenoje gimęs Los Angeles Dramos
sambūrio režisierius Petras Maže
lis - dviejų Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordinų kavalie
rius. 1938 m. už nuopelnus Lietu
vai jis apdovanotas Gedimino III
laipsnio medaliu, o 2001 m. už lie
tuviškos kultūros puoselėjimą gavo
Gedimino IV laipsnio apdovanoji
mą (nuotraukoje).

Kviečiame švęsti šv. Vely
kas! Kovo 31 d. po 10:30 val.r.
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje bus ruo
šiama šv. Velykų popietė.
Nuoširdžiai kviečiame visus
dalyvauti. Čia bus galima ri
denti kiaušinius, padainuoti,
pašokti. Mus aplankys Velykų
bobutė. Bus smagu. Taip pat
galėsime pasilepinti skaniais
valgiais, mus linksmins Algi
mantas Barniškis. Visų visų
laukiame!

ALTV KURIA FILMĄ
,AMERIKOS LIETUVIAI”

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chlcaao, IL 60638
Tel. 773-581-8500
*
*
*
*

PIRMIEJI LIETUVIAI AMERIKOS ŽEMĖJE —
KAS JIE?
Prieš daugiau nei 350 metų, (1650-1850), o taip pat kitos
kai New Yorkas dar vadinosi įdomios dokumentinės vaizdi
Naujuoju Amsterdamu ir buvo nės medžiagos apie lietuvius
Olandijos kolonija, rūpinantis Amerikoje. Si medžiaga galėtų
kolonijos švietimu, buvo ieško būti panaudota būsimame do
mi mokytojai. „1659 m. bal. 25 kumentiniame filme „Ameri
d. [Vakarų Indijos] bendrovės kos lietuviai” (apie šį projektą
direktoriai rašė gubernatoriui „Drauge” jau buvo rašyta).
Stuyvesantui: ’Kiek vargo tu Skambinkite ALTV telefonu
rėjome surasti lotyniškai mo 708-839-9022, rašykite elekt
kyklai vedėją, parodo tas fak roniniu paštu: altv@usa.com
tas, kad atvyksta Aleksandras arba paprastu paštu: 14911
Karolis Cursius, seniau pro 127th Street, Lemont, IL
fesoriavęs Lietuvoje, mūsų pa- 60439.
Taip pat labai prašome pa
samdymas su metine 500 flo
rinų alga [...]’ ” (Iš dr. Kosto remti Amerikos lietuvių tele
Jurgėlos knygelės „Lietuviai viziją, nes šiuo metu vyksta
Amerikoje prieš masinę imig pavasarinis vąjus. Balandžio
raciją ir tautinį atgimimą”).
15 d. reikia pratęsti sutartį su
Vadinasi, vienas pirmųjų, o televizijos stotimi septintiems
gal ir pats pirmasis žinomas metams.
Amerikos lietuvių televizija
lietuvis Amerikos žemėje pali
ko savo pėdsakus jau prieš Čikagoje gyvuoja nuo 1995
340 metų. Vėlesniais šimtme metų. Laidos rodomos per
čiais lietuviai dalyvavo įvai WFBT Čikagos 23 kanalą ket
riuose Amerikos karuose, o virtadieniais ir sekmadieniais
masinė emigracija iš Lietuvos nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Ketvir
prasidėjo tik apie 1868 metus. tadieniais rodome savaitės ži
Amerikos lietuvių televizija nių iš Lietuvos santraukas, o
kreipiasi į visus, turinčius sekmadieniais — kultūrinius,
pasakojimus
vaizdinės medžiagos (doku visuomeninius
mentų, laiškų, paveikslėlių ir apie lietuvišką veiklą Čikago
t.t.) arba informacijos, kur to je ir apylinkėse. Visi televizi
kios medžiagos galėtų būti, jos darbuotojai, išskyrus vedė
apie laikus prieš masinę lietu ją, yra savanoriai.
vių imigraciją į Ameriką
ALTV sveikina visus savo žiūrovus, rėmėjus, aukotojus
ir talkininkus bei dienraščio skaitytojus su
Šv. Velykomis!

Karilė Vaitkutė

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

PRISIKĖLIMO VARPAMS SKAMBANT
Skambant šv. Velykų var
pams per Kristaus prisikėlimo
šventę siunčiame sveikinimus
visiems Draugo fondo garbės
nariams, nariams ir rėmė
jams, linkėdami naujų dvasi
nių polėkių, geros sveikatos ir
pavasariškos nuotaikos.
Siunčiame sveikinimus ir vi
siems „Draugo” skaitytojams,
kviesdami visus įsijungti į DF
pavasario lėšų telkimo vajų,
kad augindami Draugo fondą,
užtikrintume paties „Draugo”
tolimesnę ateitį.
Prisikėlimo varpai kartu su
atbundančiu pavasariu neša
prisikėlimą gamtoje ir žmonių
širdyse. Dvasinio ir tautinio
prisikėlimo laukia ir Lietuvos
padangė. Ją neša Prisikėlimo
varpai.
Šv. Velykų sveikinimus
siunčiame „Draugo” leidėjams,
redakcijos,
administracijos,
spaustuvės darbuotojams ir
visiems lietuviškos spaudos
išlaikytojams.

Su 100 dolerių:
Jonas ir Julija Kučinskai,
garbės nariai, iš viso 1,400
dol., S.I. Beach, FL.
Šuopys, garbės na
rys,Vytasiš viso
1,000 dol., Melrose Park, IL.
Natalija ir Vytautas Aukš
tuoliai, iš viso 500 dol., St. Pe
tersburg, FL.
Alfonsas Petrutis, iš viso
400 dol., W. Hyannisport, MA.
Juozas Ližaitis, iš viso 300
dol., Ft. Lauderdale, FL.

Su 75-70 dolerių:

Walter ir Anelė Barkauskai,
iš viso 305 dol., Pt. Pleasant,
NJ.
Kostas Stankus,
iš viso 1,570 dol., Le
mont, IL.

narys
Su 50 dolerių:

garbės

Vladas Gilys, iš viso 400
dol., Sun City, CA.
Augusta Šaulys, iš viso 100
dol., San Francisco, CA.
Danutė Krivickas, iš viso
455 dol., Clarks Summit, PA.
Linas ir Lisa Barauskai, iš
viso 50 dol., Royal Oak, MI.

Draugo fondo direktorių
taryba Su 25 doleriais:
Pavasario vąjaus įnašai Stasė Bublienė, iš viso 520
Su 300 dolerių:
dol., Birmingham, MI.
Stasė ir Vytautas Mažeikai,
Noreikienė, iš viso
garbės nariai, iš viso 1,850 300Marija
dol., Putnam, CT.
dol., Colbert, GA.
Genie Juodikis, iš viso 500
Su
200 dolerių:
dol., Chicago Ridge, IL.
Irena ir Eugenijus Vilkas,
20-10 dolerių:
Mečys ir Natalija Mažeikai,
garbės nariai, iš viso 1,300 Su
dol.,Valencia, CA.
iš viso 300 dol., Shorewood,
Saulius Šimoliūnas, garbės IL.
narys,
iš viso 2,007 dol., De
Algimantas Bublys, iš viso
troit, MI.
115 dol., Bloomfield, MI.
Vladas Staškus, garbės na
Andrius Butkūnas, iš viso
rys,
iš viso 1,000 dol., Red 270 dol., Farmington Hills,
ford, MI.
MI.
Su
100
dolerių:
Stasys ir Mary Erlingis, iš
Adelaida Balbata, garbės viso 30 dol., Dearbom Hts.
narė,
iš viso 4,400 dol.,St. Pe MI.
tersburg, FL.
Sigita Šimkuvienė, iš viso
Jonas ir Janina Mikulioniai, 10 dol., New Haven, CT.
garbės nariai, iš viso 1,400 Visiems nuoširdžiai dėko
dol. Sterling Hts.MI.
jame.
Fondo iždininkas

Zarasiškių klubo pusme
tinis narių susirinkimas
vyks š. m. balandžio 4 d. 1
val.p.p. Vytauto Didžiojo Šau
lių namuose, 2417 W. 43 Str.

Jonas Šarka, gyvenantis
Omaha, NE, prasitęsdamas
prenumeratą, „Draugui” at
siuntė 50 dol. Labai jums dė
kojame!

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 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. iki 2 v.p.p.

•Šiuo metu virš 1,000 • 27 centai skambinant į
Lietuvos
vaikų globoja Ame Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
rikos lietuviai
per,,Lietuvos per parą, 7 dienas per savai
Našlaičių globos” komitetą. tę, 6 sekundžių intervalai.
$300, dviejų vaikų metinę pa
ramą, atsiuntė Eugenija ir
Edvardas Rackus, Chicago, IL.
$300, dviejų vaikų globą, Mary
Frances Jablonskis, Westchester, IL. $300, dviejų vaikų
globą, Aldona Bradley, Newport
Beach, CA. Po $150, vieno vai
ko metinę paramą atsiuntė
Kazys ir Marija Almenai, Colle
ge Park, MD; Joana Balsis,
Monroe, MI; Lietuviai skautai
ir skautės iš Hartford, CT, per
Vytą Nenortą; Henrikas ir
Stefanija Stasai, Cleveland,
OH, Vida M. Tumasonienė, St.
Pete Beach, FL; dr. Petras
Žemaitis, Canton, MI; Peter P.
Pranis Jr.; McAllen, TX; Irene
Vinclovas, Mayfield Village,
OH; Jonas Domanskis, Westem
Springs, IL.
$50 atsiuntė Dorothy
Dumb, Far Rackaway, NY.
Visiems aukotojams Lietu
vos vaikų vardu dėkojame!
„Lietuvos Našlaičių globos”
komitetas, 2711 West 71 St.,
Chicago, IL 60629.

• „Saulutė”,

Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
pagalbą našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams,
daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:
dr. Remigijus Gaška $5,300
studentų stipendijoms; Rita
Rackmil $20; R.S. $900; Julia
Leskauskas $100 remiamam
berniukui, Alexandra Simonaitienė $30; Teofilė Degutienė
$40; Neris Ankus $240 tęsiant
berniuko metinę paramą; ano
nimas (D) $175; Stefanija ir
Henrikas Stasai $25; Rūta ir
Tadas Kulbiai $240 tęsia ber
niuko metinę paramą; Madison-Vilnius Sister Cities $480
tęsiant dviejų mergaičių metinę
paramą, Anna Vardys $35,
Asta ir Vytas Čuplinskas $40;
Virginija Majauskas $40; Ra
minta ir dr. Algirdas Marc
hertas $40; Ligija Sereivienė
$100; Aistė Misiūnaitė $25;
Regina ir Rimantas Griškelis
$25; Aldona ir Ramojus Vaitys
$50; Sofija Jelionienė $100,
gautą nuo Virga Mohsini pini
ginę dovaną skiria „Saulutei”.
Labai ačiū! „Saulutė” („Sun
light Orphan Aid”), 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL
60089. Tel. 847-537-7949. Tax
ID# 36-3003339.
• A-a. James Murphy at
minimą pagerbiant, jo žmona
Roma Murphy atsiuntė „Sau
lutei”, Lietuvos vaikų globos
būreliui $265, kuriuos suau
kojo: B.V. Neberieza $25, O.
Petrys $20, A.J. Garbauskas
$50, O.M. Baukus $20, R.V.
Kazlauskas $20, A. Vosylius
$20, A. Sideravičius $20, P.B.
Gylys $50, V.V. Kupcikevičius
$50. „Saulutė” dėkoja už aukas
padėti vargingai gyvenantiems
vaikams Lietuvoje ir reiškia
nuoširdžią užuojautą Romai
Murphy, jos šeimai ir kitiems
artimiesiems.
• Jūratė Gulbinas, MBA, CPA

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

ei. paštu: jurate@pacbell.net

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!
• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency,

muziejuje, 6500 S. Balzeko
Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.
• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. Tel.
Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.

630-243-8446.

• Priešaplankykite
užsisakydami
paminklą
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, brišžittiiis.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta.

Sav.Tel.
Lilįja773-ir
Vilimas
Nelsonai.
233-6335.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į

Mutual Federal Savings,
2212
West
Cermak
Road.
Tel. (773) 847-7747.
•DĖMESIO!
VIDEO Norė
APA
RATŲ
SAVININKAI!
dami tikrai kokybiškai išvėrsti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į

INTER-VIDEO
3533 S. Archer
Avė., Chi
cago,
IL
60609.
Tel.
773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")

Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
IMIGRACINĖS TEISĖS

ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

