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„Mažeikių nafta” ir Latvija 
pasirašys „taikos sutartį”

Ryga-Vilnius, balandžio 5 
d. (BNS) — Lietuvos naftos 
susivienijimas „Mažeikių naf
ta” ir Latvijos jūrų aplinkos 
administracija tikisi maždaug 
po mėnesio pasirašyti taikos 
sutartį dėl žalos gamtai atlygi
nimo, pernai kovą Būtingės 
naftos terminale išsiliejus naf
tai.

„Mažeikių nafta” Latvijai 
sumokės 40,000 JAV dolerių.

„Mažeikių naftos” ir Latvijos 
jūrų aplinkos administracijos 
atstovai sutarė, kad Lietuvos 
įmonės atstovai artimiausiu 
metu parengs taikos sutarties 
tekstą, atsižvelgdami į Latvi
jos rekomendacijas.

„Mažeikių naftos” Komuni
kacijos tarnybos vadovas Ta
das Augustauska3 sakė, kad 
dabar bandoma įteisinti susi
tarimą, tačiau tai ilgai už
trunka, nes nėra nei atitin
kamų įstatymų, nei tarpvals
tybinio susitarimo. „Mes gera 
valia susitarėme ir dabar no
rime tai padaryti teisingai, 
kad vėliau mūsų nenubaustų”,

Susirūpinta 
Baltijos jūroje 
nuskandintu

cheminiu ginklu
Neseniai įsteigta Liberalų 

demokratų partija organizuos 
tarptautinę konferenciją, ku
rios tikslas — paskelbti disku
sijas dėl Antrojo pasaulinio 
karo metais Baltijos jūroje 
esančio cheminio ginklo, kurį 
antihitlerinės koalicijos pajė
gos nuskandino su laivais, li
kimo.

Cheminių ginklų yra nu
skandinta ir ties Lietuvos ir 
Latvijos siena, prie Liepojos 
bei prie Lietuvos ir Švedijos 
ekonominės zonos.

Aplinkosaugininkai neri
mauja, kad per 60 metų dugne 
gulinčių cheminių šaudmenų 
dalys dėl korozijos baigia suir
ti ir į Baltuos jūrą gali bet ku
riuo metu patekti tūkstančiai 
tonų mirtinų cheminių me
džiagų.

Kaip sakė liberaldemokratų 
vadovas, Seimo narys Rolan
das Paksas, šiai problemai 
spręsti nėra skiriamas pakan
kamas dėmesys ne tik Lie
tuvoje, bet ir kitose Baltijos 
valstybėse, teigiant, kad pas
kandinti ginklai nekelia pavo
jaus. „Būtų gerai, kad Lietuva 
išliktų ne tik branduolinė, bet 
ir jūrinė valstybė”, sakė R. 
Paksas, kalbėdamas apie tai, 
kad pasklidus pavojingosioms 
medžiagoms, būtų užteršta 
Lietuvos pakrantė, ir Baltijos 
jūra taptų mirusia. <bns)

* Vilniuje prasidėjusios 
Europos žmogaus teisių 
gynėjų konferencįjos dalyvius 
penktadienį sveikinęs Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas džiaugėsi, jog Lietuvoje 
nuo 1995 m. veikia oficiali 
žmogaus teisių gynimo insti- 
tucįja — Seimo kontrolierių 
įstaiga, bet apgailestavo, jog 
Lietuva pirmauja pagal skun
dų skaičių Europos Žmogaus 
teisių teisme. „Per metus Sei
mo kontrolierių įstaiga išna
grinėja apie 1,000 skundų, iš 
kurių didesnė dalis būna 
pagrįstų”, teigė Seimo vado
vas. „Deja, džiaugtis neturime 
teisės: 10 bylų savo piliečiams 
Lietuva pralaimėjo Europos 
žmogaus teisių teisme”, — 
pridūrė A Paulauskas. <bns)

teigė T. Augustauskas.
Iš pradžių „Mažeikių nafta” 

siūlė Latvįjai sumokėti 10,000 
JAV dolerių, tačiau Latvįja 
reikalavo 62,000 latų (385,000 
litų). Pernai gruodį Latvija su
tiko su „Mažeikių naftos” 
pasiūlyta kompensacijos suma 
— 40,000 dolerių.

2001 m. kovo 6 d. pumpuo
jant naftą už kelių kilometrų 
nuo Lietuvos-Latvijos sienos 
esančiame Būtingės terminale 
trūkus žarnai, į jūrą išsiliejo 
2.94 tonos naftos.

„Lietuvos
avialinijos”

išsinuomojo dar 
vieną „Boeing”

Privatizavimui ruošiama 
valstybinė oro bendrovė „Lie
tuvos avialinijos” (LAL) penk
tadienį pasirašė sutartį su 
JAV bendrove BBAM dėl lėk
tuvo „Boeing 737-300” nuo
mos.

Kaip sakė LAL generalinis 
direktorius Stasys Jarmala
vičius, dabar lėktuvas yra 
Olandijoje, kur dažomas LAL 
spalvomis.

Balandžio pradžioje įsiga
liojo nauji triukšmo ir taršos 
reikalavimai ES valstybių oro 
uostuose, todėl jie nebepriima 
šių reikalavimų neatitin
kančių lėktuvų, įskaitant ir 
LAL turimus du „Boeing 737- 
200”.

1987 metais pagamintą 
„Boeing 737-300”, kurio rinkos 
vertė siekia apie 20 mln. JAV 
dol., „Lietuvos avialinįjos” 
išsinuomojo vieneriems me
tams su teise pratęsti sutartį. 
LAL pavyko susitarti dėl be
veik dukart mažesnės nuomos 
kainos (apie 125,000 dol. per 
mėnesį) nei mokama už kitą 
tokį pat lėktuvą. (BNS)

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėie) KMU klinikose su Zdaniu dv^ 
nukais, jų tėveliais ir medikais.

* Kauno medicinos uni
versiteto (KMU) klinikoms 
Algirdo Brazausko fondas pa
dovanojo odos persodinimo 
įrenginį — dermatomą. Do
vaną medikams įteikė pats 
premjeras A. Brazauskas, ket
virtadienį apsilankęs KMU 
Neonatologįjos klinikos Plas
tinės chirurguos ir nudegimų 
skyriuje. Dovanos įteikimo 
ceremonįjoje dalyvavo ir Zda
nių šeima kartu su šiame sky
riuje gydytais dvyniais Laury
nu ir Martynu. Praėjusių 
metų pabaigoje Marijampolės 
ligoninėje apdegintiems dvy
niams Kauno klinikose buvo 
atlikta po kelias odos persodi
nimo operacįjas. A Brazausko 
fondo padovanotas dermato- 
mas yra nešiojamas, todėl ope
racįjas galima atlikti bet ku
riame klinikų skyriuje, kur 
nėra specialios įrangos. Der- 
matomas kainavo daugiau 
kaip 20,000 litų. (BNS)

Tėvas 
Stanislovas 

grįžo į Paberžę

Tėvas Stanislovas
„Vakar viaą valandą verkiau 

iš laimės”, penktadienį prisi
pažino pranciškonas Tėvas 
Stanislovas, po 12 metų vėl 
grįžęs į Paberžę. Naujai pas
tatytame buvusiame Kėdainių 
rajono Paberžės klebonijos 
pastate 84 metų pranciškonų 
vienuolis ketina praleisti li
kusį gyvenimą. Paberžės para
pija vėl taps žmonių išpa
žinties meka.

Išvykęs iš Paberžės, Tėvas 
Stanislovas gyveno ir tvarkėsi 
Dotnuvos vienuolyne, kol 
pranciškonų ordino kolegija 
Varšuvoje nusprendė, kad tuš
čio vienuolyno laikyti neapsi
moka. Tačiau grįžti į senus ir 
neremontuotus pastatus Pa
beržėje Tėvui Stanislovui ne
buvo kaip, tad Kėdainių vers
lininkai ir kiti geri žmonės 
dosniai aukojo įkurtam „Tėvo 
Stanislovo namų” labdaros 
fondui. Vaikščiodamas aplink 
pastatą,jis neatsidžiaugė žmo
nių darbu ir vadino jį labai ro
mantiškai — „meilės simfoni
ja”. Išsiųstas į Dotnuvą, Tėvas 
Stanislovas ilgėjosi Paberžės. 
„Šiandien mano širdis dainuo
ja”, sakė jis. <lž, Eita)

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

* Liberalų demokratų
partijos vadovas, buvęs 
premjeras Rolandas Paksas 
bei premjeras Algirdas Bra
zauskas trečiadienį pietavo 
kartu. To užteko, kad politikai 
imtų diskutuoti, kodėl įvyko 
šis susitikimas, spėlioti, apie 
ką jame buvo kalbama. Viena 
prielaidų — R. Paksas pietų 
metu pareiškė apie Liberalų 
demokratų partįjos siekį prisi
jungti prie dabartinės val
dančiosios socialdemokratų ir 
socialliberalų koalicįjos. Prem
jero aplinkos tvirtinimu, A. 
Brazauskas teigė, esą R. Pak
sas pasiūlė aptarti Seimo Ne
priklausomos frakcįjos gali
mybes dalyvauti koalicįjos 
veikloje. (lr, eiu)

* Daugiau nei du treč
daliai Lietuvos įmonių va
dovų antrus metus iš eilės 
labiausiai iš visuomenės ins- 
titucįjų pasitiki Lietuvos ban
ku—74 proc. (BNS)

- —

Trumpai apie viską
fe

* Vilniaus dailės akade
mijos Kauno dailės institu
tui telikus fakultetu, pa
dvelkė galimu aukštųjų dailės 
studįjų Kaune visišku nunyki
mu. Susitikęs su instituto ko
lektyvu švietimo ir mokslo 
viceministras Rimantas Vait
kus supažindino su vyriau
sybės nutarimu, kuriuo reika
laujama, jog aukštosios mo
kyklos kituose miestuose ne
beturėtų padalinių su sava
rankišku juridiniu statusu. 
Pokalbyje viceministras užsi
minė ir apie Muzikos akade
mijos Kauno fakulteto panai
kinimą. (KD, Elta)

* Ūkio bankas po pu
santrų metų bylinėjimosi 
įveikė milžinišką Rusijos 
bendrovę „Ruskij aliuminij”, 
kurią kontroliuoja keli garsūs 
Rusijos verslo šulai. Ukrainos 
aukščiausiasis teismas Ūkio 
banko naudai iš firmos „Rus
kij aliuminįj” priteisė apie 20 
mln. JAV dol. Jeigu Rusijos 
bendrovė tokių pinigų ne
pajėgs sumokėti. Kauno ban
kui atiteks 26 proc. vienos 
didžiausių pasaulyje Nikoląje- 
vo molžemio gamyklos akcijų, 
kurioms dabar yra uždėtas 
areštas. (LR,ciu)

* Prasidedant vasaros se
zonui, siekiant užtikrinti sau
gumą bei sustiprinti budėjimą 
,,karščiausiuo°C~ miesto taš
kuose, Vilniuje pradės veikti 
vadinamoji „turizmo policija”. 
Jos sėkmingai veiklai užtik
rinti Vilniaus miesto savival
dybė skirs 4 motorolerius, bus 
imamasi griežtų priemonių 
neleistinam automobilių sta
tymui gatvėse sumažinti.

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

žinių agentūrų prane&lmals)

Betliejus, Vakarų Kran
tas. Penktadienį Betliejuje 
girdėjosi sprogimai ir šau
dymas, o iki 200 palestiniečių 
kovotojų bei civilių vis dar bu
vo Izraelio armijos apsuptoje 
Viešpaties gimimo bažnyčioje, 
kurioje jie pasislėpė prieš 4 
dienas. Izraelis pažadėjo ne
pulti bažnyčios, kuri yra pas
tatyta toje vietoje, kur, kaip 
tiki krikščionys, gimė Jėzus, 
bet kaltina kovotojus ciniškai 
pasinaudojus šventove kaip 
prieglobsčiu. Izraelio teigimu, 
bažnyčioje buvusios vienuolės 
ir kunigai iš esmės tapo kovo
tojų įkaitais.

Gaza. JAV pasiuntinys Ar
timuosiuose Rytuose Anthony 
Zinni penktadienį susitikimo 
su palestiniečių prezidentu 
Yasser Arafat metu susitarė 
dėl platesnių derybų. A. Zinni 
yra pirmas užsienio diploma
tas, kuriam Izraelis leido susi
tikti su Y. Arafat, kai jo tan
kai prieš savaitę pakartotinai 
okupavo Ramalą. Izraelis tei
gia, kad šiuo puolimu siekia 
izoliuoti palestiniečių vadovą 
ir padaryti galą savižudžių 
sprogdintojų išpuoliams prieš 
savo piliečius.

Vašingtonas. Palestiniečių 
vadovybė „besąlygiškai” pri
taria ketvirtadienį JAV prezi
dento George W. Bush pasaky
tam pareiškimui, CNN sakė 
vyriausiasis palestiniečių de
rybininkas Saeb Erekat. G. W. 
Bush pasakė kalbą, kurioje ra
gino Izraelį „nutraukti reidus

< .... . _

* Agentūra „Factum” Kau
ne užregistravo naują Lie
tuvos rekordą — didžiausią 
kiaušinienę, pagamintą iš 
1,219 kiaušinių, 6 kg žalu
mynų, 3.5 kg lašinių ir 1 kg 
druskos. Kiaušinienė kepta 
specialioje keptuvėje, kurios 
skersmuo siekia 1.5 metro, o ji 
sveria 102 kilogramus. Šis pa
siekimas gali patekti į pasau
lio „Guinness” rekordų knygą. 
Agentūros „Factum” duomeni
mis, iki šiol pasaulio rekordas 
priklausė kaimynams len
kams (1,112 kiaušinių). (BNS)

Užeigos „Marceliukės klėtis” virėjai kepa „rekordinę” kiaušinienę. Elta

* Lietuvos žemdirbių 
valdžia buvo dar kartą 
įspėta, kad tradicinis žemės 
ūkis neturi ateities, o maži 
sklypai bus priversti išnykti. 
Tai ketvirtadienį pareiškė pre
zidentas Valdas Adamkus, 
Kaune, Žemės ūkio rūmuose, 
susitikęs su ūkininkų, žemės 
savininkų vadovais. (KD, lr. Eita)

į palestiniečių kontroliuoja
mus” rajonus ir išvesti kariuo
menę iš šių rajonų, kad būtų 
galima padėti būsimosios tai
kos pamatus. Be to, jis pareiš
kė, kad Y.Arafat „išdavė savo 
tautos lūkesčius”, nes praleido 
progas taikai pasiekti.

Maskva. Rusija ketina im
tis aktyvių užsienio politikos 
priemonių, kad padėtų nu
traukti krizę smurto krečia
mame Artimųjų Rytų regione. 
Tai per pokalbį telefonu su 
Didžiosios Britanijos prenyeru 
Tony Blair sakė Rusijos vado
vas Vladimir Putin.

Bagramo oro pajėgų ba
zė, Afganistanas. „Al Qae- 
da” ir Talibano pajėgos siūlo 
100,000 dolerių premijas už 
kiekvieną suimtą ir 50,000 do
lerių už kiekvieną nužudytą 
Amerikos vadovaujamosios 
koalicijos kareivį. Lapeliai su 
šiais pažadais platinami ryti
nėje Paktijos provincįjoje, ku
rioje JAV vadovaujamos koali
cijos pąjėgos šiuo metu sutel
kė savo karo veiksmus prieš 
sunkiai sunaikinamus priešo 
kovotojus.

Islamabadas. Pakistano 
prezidentas Pervez Musharraf 
penktadienį viešame kreipi
mesi į tautą per televiziją pa
skelbė ketinąs surengti refe
rendumą ir „paklausti žmo
nių, ar jis turėtų pratęsti savo 
valdymą”. „Aš noriu, kad jūs, 
Pakistano gyventojai, pasaky
tumėte, ar aš esu reikalingas, 
ar ne”, sakė jis.

Michigan ežere tęsiamos
dingusių lietuvių paieškos

Čikaga, balandžio 5 d. (CT) šaltž* ir vėjuoti» šv- Vel-vkU 
— Čikagoje gyvenantis gydy
tojas 96 metų Juozas Meš
kauskas prie šv. Velykų stalo 
nebesulaukė iš žvejybos grįž
tančių savo anūkų 30-mečio 
Rimo bei 31 metų Tauro Gai
žučių. Jaunas ir perspektyvus 
dailininkas bei muzikantas iš 
Lietuvos, 28 metų Martynas 
Meškauskas, atvykęs pasisve
čiuoti į JAV, su dviem pus
broliais Gaižučiais paslaptin
gai dingo JAV Michigan ežero 
platybėse. Visi trys vyrai kovo 
30 d. išplaukė į ežerą gaudyti 
lašišų.

* Šiuo metu Klaipėdoje 
yra 60 .skirtingo mokykli
nio amžiaus neįgalių vaikų, 
kurie mokomi namuose. Mies
te nėra nė vienos valstybinės 
mokyklos, kuri būtų pritaiky
ta neįgaliems mokiniams. Ta
čiau nuo šių metų rugsėjo 
padėtis gali pasikeisti: vai
kams, turintiems judėjimo su
trikimų, planuojama pritaiky
ti M. Mažvydo pagrindinę 
mokyklą, kurioje reikėtų 
įrengti įvažiavimą, patogų vai
kams invalido vežimėliuose, 
keltuvą. Tokia mokyklos pert
varka kainuotų apie pusę mi
lijono litų. (K Elta)

Ženeva. Jungtinių Tautų 
(JT) vyriausioji žmogaus tei
sių komisarė Mary Robinson 
penktadienį pasisiūlė vado
vauti vadinamąjai faktų nus
tatymo užduočiai Izraelyje ir 
palestiniečių tertorijose, jeigu 
abi valstybės tam pritartų.

Maskva. Rusijos URM va
dovas Igor Ivanov pavadino 
nepagrįstais „JAV įtarimus, 
kad Maskva gali tiekti Tehe- 
ranui dvejopos paskirties pre
kių”, kurios gali būti panaudo
tos Irano raketinėse ar bran
duolinėse programose. I. Iva- 
nov pabrėžė, kad santykiuose 
su Teheranu Maskva laikosi 
visų tarptautinių susitarimų 
ir „pasirengusi išnagrinėti to
kius susirūpinimus, bet pa
grįstus ne žodžiais, o konkre
čiais faktais”. „Tokių faktų 
mes negavome”, pabrėžė jis.

Minskas. Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ka mano, kad Jungtinės Tau
tos (JT) ir pasaulio bendrija 
„pamažu pamiršta Černobylio 
problemas”, nors turi padėti 
Baltarusijai jas įveikti. Per su
sitikimą penktadienį Minske 
su JT generalinio sekretoriaus 
pavaduotoju humanitariniais 
klausimais Kenz Oshima jis 
pareiškė, kad „JT ir pasaulio 
bendrįja privalo padėti Balta
rusijos liaudžiai, kuri nuken
tėjo per Černobylio atominės 
elektrinės avarįją”.

rytą nesulaukę žvejų, artimie
ji kreipėsi į vietos pagalbos 
tarnybas. Ežere dingusiųjų 
ieškojo ir narai, mokyti mo
kykloje, kur nardymo įgūdžių 
mokomi JAV elitinių jūrų pės
tininkų kariai — „ruoniai”. 
Specialistų nuomone, jeigu vy
rai nuskendo, jų kūnai gali 
likti ir neaptikti, turint ome
nyje Michigan ežero platybes 
ir 281 metrų gylį.

Neoficialiais duomenimis 
ketvirtadienį pražuvėlių ieš
kojo ir Čikagos apylinkėse gy
venantys lietuviai bei netoli 
ežero pakrantės įsikūrusios 
karinės mokymo bazės kur
santai.

Ketvirtadienį maždaug už 
dviejų mylių nuo lietuvių iš
plaukimo vietos Hammond 
Marina ežero dugne buvo ras
tas nuskendęs 16 pėdų ilgio 
buvęs geros techninės būklės 
motorlaivis „Jūra”. Be prieš 
kelias dienas rastų gelbėjimo
si liemenių, jokių įtarimų ar 
prielaidų dėl ko tai įvyko pa
reigūnai kol kas neturi, ir tyri
mas gali trukti savaites, gal
būt mėnesius.

Penktadienį Lake County 
Marine Patrol narai tęsė pa
ieškas „Jūros” nuskendimo 
vietoje.

* Ketvirtadienį Italįjos
pakrantės saugos tarnyba
išgelbėjo trečiadienį Ligūrijos 
jūroje dingusius du lictyvįys, 
kurie dėl valties variklių gedi
mo jūroje išbuvo 16 valandų. 
37 metų Aleksandras Sepinas 
ir 46 metų Rimantas Stropus 
išplaukė iš Savonos uosto. Vy
rams negrįžus iš jūros, jų gi
minės kreipėsi pagalbos į pak
rantės saugos tarnybą, kuri 
nedelsdama pradėjo dingu
siųjų paiešką.

* Ketvirtadienį per gais
rą padienių darbininkų sto
vykloje Pietų Ispanijos Anda
lūzijos regiono Almontės vie
tovėje liepsnose žuvo 32 metų 
imigrantas iš Lietuvos. Per 
gaisrą nukentėjo ir apdegu
siame automobilyje miegojusi 
lietuvių sutuoktinių pora. An
dalūzijos dienraščio „Sur” tei
gimu, įvykį tiriantys pareigū
nai mano, kad viena iš gaisro 
kilimo prielaidų — aplaidu
mas.

* Generalinė prokura
tūra baigė rengti ir Už
sienio reikalų ministerįjai per
davė teisinės pagalbos pra
šymą Ispanįjai dėl kriminali
niais nusikaltimais kaltinamo 
panevėžiečio Audriaus La
zausko išdavimo Lietuvai. Su 
kruvinais įvykiais prieš pen
kerius metus Panevėžio par
duotuvėje „Svainįja” siejamą 
A. Lazauską, pravarde Laze
ris, Ispanuos policija sulaikė 
Velykų sekmadienį. Besislaps
tydamas nuo tardymo, A. La
zauskas suklastojo Lietuvos 
piliečio pasą ir pasinaudojo 
juo. pereidamas valstybės sie
ną. A. Lazauskas buvo sulai
kytas Ispanijoje pernai kovo 
13 dieną, tačiau laiku nesu
laukę Lietuvos prašymo jį 
išduoti, Ispanįjos teisėsaugi
ninkai balandžio 22 dieną 
įtariamąjį paleido. (bns>

KALENDORIUS
Balandžio 6 d. : Sikstas, Celesti- 

nas, Daugirutis, Zintautė.
Balandžio 7 d.: ApsireiSkimas 

Švč M. Marijai. Jonas, Donatas, Her
manas, Minvydas, Kantaute.

Balandžio 8 d.: Valteris, Diony
zas, Julė, Matas

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Kovo 22 d. maždaug 70 as
menų susitiko Ateitininkų na
muose, Lemonte, išgirsti dr. 
Adolfo ir Jadvygos Damušių 
įspūdžių apie gyvenimą Lietu
voje. Vakaronę ruošė Čikagos 
apylinkių sendraugių valdyba. 
Veiklūs ateitininkai ir visuo
menininkai dr. A. ir J. Damu- 
šiai po pasitraukimo iš Lietu
vos II Pasaulinio karo metais, 
emigravę Amerikon gyveno 
Detroite, Clevelande ir pasku
tiniuoju laiku — Čikagoje. 
JAV-se išaugino keturių vaikų 
šeimą, o jų jauniausioji duktė 
Gintė šiuo metu yra Lietuvos 
Respublikos ambasadore prie 
NATO Briuselyje.

Vakaronės metu dr. A. ir J. 
Damušiai jau buvo pakeliui 
atgal į Lietuvą po apsilanky
mo JAV-se 2002 m. žiemą. 
Mieli svečiai prisipažino, kad 
dabar labiau apsipratę su gy
venimu Lietuvoje negu pra
džioje, kai jie ten nusikraustė 
po ilgų metų pragyventų JAV- 
se. Jie sakė, kad 2002 m. Lie
tuva jau ne tokia, kaip buvo 
1989 m. Lietuva.

Jadvyga Damušienė apibū
dino kasdienį ir kultūrinį 
gyvenimą Lietuvoje. Ji pripa
žino, kad pradžia Lietuvoje 
buvo sunki — reikia apsipras
ti su šiandienine Lietuvos ap
linka, paveikta daugelio oku
pacijos metų dar ir šiandien. 
Praeis dar kiek metų, kol iš
garuos sovietų paliktas mąsty
mas. JAV pensininkai, gyve
nantys Lietuvoje, šiek tiek 
materialiniai gal geriau laiko
si negu jų bendraamžiai, pra
leidę savo gyvenimus Lietu
voje. Tačiau kasdieniniai rū
pesčiai panašūs. Ji papasakojo 
juokingų, bet gal ir, tam tikra 
prasme, liūdnų momentų iš 
gyvenimo nuosavame bute 
miesto centre. Kaimynai ne
sirūpina kaimynais, nesirūpi
na bendrų koridorių švara, 
kartais pasisavina gėles ar 
kitus papuošalus padėtus prie 
vieno kurio savininko durų, 
net subado naujas automobilio 
padangas buto kieme. Gal šiek 
tiek nerealistiškai žmonės Lie
tuvoje mano, kad sugrįžusieji į 
Lietuvą gyventi gyveno leng
vus gyvenimus, be problemų 
ir rūpesčių. (Tai nerealu, ži
nant tos kartos, kaip A. ir J. 
Damušių, pergyvenimus Lie
tuvoje, Vokietijoje, kuriant 
naują gyvenimą JAV-se...) Ar 
tai pavydas, ar pan.? Tačiau 
kultūros užsiėmimais Lietu
voje nėra ko skųstis. Kultūri
nis lygis Lietuvoje labai aukš
tas ir dr. A. ir J. Damušiai 
džiaugiasi, kaip prieinamos 
kainos ir nuotolis įgalina nu
vykti į aukšto lygio koncertus 
ar renginius daug dažniau, 
negu tai buvo galima JAV-se. 
Jie yra matę ne vien Lietuvos 
žvaigždes, dainininkus ir ki
tus žymius žmones iš kitų Eu
ropos šalių bei Šiaurės Ame
rikos.
' Dr. Adolfas Damušis pasida
lino nuomone, kad Lietuvos 
jaunuomenėje būtina skiepyti 
vieningumo dvasią, kad ji 
dirbtų NATO ir kituose pan. 
reikaluose. Pagal jį, politika 
jau ilgą laiką persekioja mūsų 
tautą, ar tai būtų jo jaunystės 
dienų Nepriklausomoje Lietu
voje, ar sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, kai buvo raginama 
nepolitikuoti. Net ir dabar yra

atvejų, kad aukštas „ponas” 
valdžioje nenori kalbėti su ei
liniu žmogumi, ūkininku ar 
pan. Kas yra vyriausybėje? 
Yra grupių, kurioms patinka 
būti vyriausybėje. Visuomenė 
skyla, padalinama — idealis
tai, katalikai, svąjotojai, Ry
tus ir Vakarus palaikantys. 
Vienas pesimistiškesnių pasa
kymų būtų toks kaip: „Kiek 
kainuos NATO ir Europos 
Sąjungos (narystė)? Neapsi
moka...” Yra įrodymų, kad 
valdžia nesirūpina eiliniu 
žmogumi, o kaimo žmogus vi
sai užmirštas. Tačiau, dr. A. ir
J. Damušiai teigė, kad yra pa
triotų Lietuvoje. Yra jaunų 
žmonių, kurie galėtų dabar 
jau dirbti vyriausybėje. Lietu
vos mokyklose reikia labiau 
ugdyti pilietiškumą, patrio
tizmą. Meilė Lietuvai vis ne
įrodoma veiksmais. Lietuvoje 
nelengva krikščioniškai spau
dai, kaip JOG amžiui”, kuri 
patiria kritikos už savo „da
vatkiškumą”. Nors vakaronės 
dalyviai visiškai su tuo nesuti
ko, ypač, kai buvo pasakyta, 
kad pasirodo, Lietuvoje, būti 
„davatkišku” yra blogiausias 
nusikaltimas. Iš šviesesnės 
pusės — kai kurie ateitininkai 
veikėjai, kaip Pranas Dovydai
tis, iškelti kaipTietuvos visuo
menei pasitarnavę žmonės. Ne 
vienas Lietuvos švietimo mi
nistras yra susilaukęs kritikos 
už pateiktas mintis. Paskuti
niuoju metu tai buvo ministro 
Monkevičiaus komentarai 
apie Lietuvos intelektualų už
sienyje atsakomybę Lietuvai. 
Vakaronės svečiai linki, kad
Lietuvos švietimo ministrams 
būtų leidžiama pozityviai ir 
veiksmingai veikti, kad su po
licija jau dabar tvarkomasi, ir 
kad teisėsaugoje taip pat bus 
daromi pageidautini pasikeiti
mai dėl bylų. O kalbant vėl 
apie jaunesnius žmones, dr. A. 
ir J. Damušiai paminėjo, kad 
yra sutikę ne vieną universi
tetą baigusį žmogų, kurie ne
išvažiuoja į kitus kraštus, o 
pereina į kaimą ir sutvarko 
tėvų (ar senelių) namelius, 
juos sumodernina, juose gyve
na. Bet vėl pasirodo įdomi lie
tuvių interpretacija — mieste
liai sako, kad kaimai jiems 
konkurenciją daro.

Malonu matyti, kad sulaukę 
brandaus amžiaus pensinin
kai gali būti lankstūs, optimis
tai, į kasdieninio gyvenimo 
problemėles realistiškai ir su 
humoru žvelgiantys. Dr. A. ir 
J. Damušiai turi šviesią viltį 
savo pamiltai Lietuvai. Jie ra
gino ir kitus pensininkus grįž
ti gyventi į Lietuvą. Kaip vie
nas jų bičiulis Lietuvoje pa
sakė — „net jei nieko nedary
site (jūsų buvimas), žadins 
stiprybės jausmą”... Linkime 
dr. A. ir J. Damušiams sveika
tos ir laimingo tolimesnio gy
venimo Lietuvoje. Dėkojame 
jiems už dalyvavimą vakaro
nėje ir pasidalinimą mintimis.

Vieną malonią staigmeną 
vakaronės metu suteikė Juozo 
Polikaičio perskaitytas prane
šimas apie naujo Amerikos 
instituto įsteigimą, dr. Juozo 
Kazicko iniciatyva ir JAV am
basadoriaus pritarimu. Insti
tutas bus steigiamas Kauno 
technologijos universitete. 
Universitetas grąžino Ateiti
ninkų namus ateitininkams.

Korp! Giedros tryliktoji premija 2001 metais buvo paskirta Jadvygai Damušienei. Premija įkurta prel. dr. Juo
zo Prunskio iniciatyva, kasmet skiriama moteriai, pasižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnyboje. Tokį apdovan
ojimą yra gavusios: Juzė Daužvardienė, Nijolė Sadūnaitė, Alina Grinienė, Gintė Damušytė, Albina Pajarskaitė, 
Aldona Žemaitytė, Birutė Jasaitienė, Nijolė Liobikienė, Angelė Skinkienė, Dijana Kanėienė, Loreta Paulavi
čiūtė, dr. Aldona Vasiliauskienė. Jadvyga Damušienė pasižymėjo veikla su jaunimu JAV-se, o dabar, gyvenda
ma Lietuvoje, savo veiklą tęsia su tenykščiu jaunimu. Iš k.: Jadvyga Damušienė, dr. Adolfas Damušis ir Nijo- 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2002 METŲ VASARĄ

Birželio 23 - liepos 6 d —
Moksleivių ateitininkų stovyk
la.

Liepos 7 - 17 d. — Jaunųjų 
ateitininkų stovykla.

Liepos 21 - 28 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.

O RAUGAS I

lė Sadūnaitė.

KRISTUS PARODĖ
ŽMONIJAI KELIA

„Viešpatie Kristau, 
nuo kryžiaus sosto nužengei 

karalium
į jautrias sielas, 
nuo kryžiaus sosto 
parodei žmonijai kelią 
į laimės šalį,
kryžiaus soste atvėrei mums 
savo širdies turtų gausybę... 
Išganytojau, leiski man, 
mano mylimiesiems 
ir mano Tautai 
pajusti Tavo Švč. Širdies

šilumos,
meilės ir jėgos”.
Adelė Dirsytė, „Marįja 

gelbėk mus”, Sibiro tremti
nių maldos knygelė, 1953.02. 
16.

Džiaugsmingo Aleliuja!
Š. Amerikos Ateitininkų

taryba

PATIKSLINIMAS

Ateitininkų namai Kaune 
tebėra pakeliui į sugrąžinimą. 
Viena iš tų sugrąžinimo pa
kopų yra KTU sutikimas na
mus perleisti ateitininkams. 
Atrodo, kad tai jie yra jau atli
kę. Tačiau, galutinai namus 
sugrąžinti ateitininkams gali 
tik Lietuvos Vyriausybė, ko 
iki šiol (pagal man suteiktas 
žinias iš AF valdybos pirmi
ninko Vido Abraičio) Vyriau
sybė nėra padariusi. Kaip pir
mininkas tiksliai pareiškė jo 
kovo 26 d. elekt. paštu siųs
tame laiške:

„[...] turime sunkiai irtis per 
tokių netobulų įstatymų klam
pynę ir dar įvairiai trukdomi 
begalės valdininkų. [...]”

Laima Šalčiuvienė
ATEITININKU RENGINIAI 

LEMONTE

Birželio 2 d. — Čikagos ir 
apylinkių ateitininkų šeimos 
šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje; 10:30 
v.r. Iškilmingas posėdis PL 
centre.

Birželio 2 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė 12 vai. 
AN sodelyje.

Amerikos institutas tyrinės 
įvairias galimybes moksli
niams ir kitiems apsikeiti
mams tyrinėjimais tarp JAV 
ir Lietuvos mokslininkų.

Po svečių pasisakymų ir at
sakymų į klausimus vaka
ronės dalyviai neskubėjo 
skirstytis. Visiems buvo malo
nu dar pasisvečiuoti ir prie 
lengvų užkandžių tarpusavy 
pabendrauti.

Kita sendraugių vakaronė 
numatoma maždaug už dviejų 
mėnesių.

Ramunė Kubiliūtė

MŪSŲ ĮŽODIS

Mes apie ateitininkų orga
nizaciją sužinojome per tiky
bos pamokas, kurias moko Ka
zimiera Sipienė. Mums moky
toja pasiūlė ateiti į ateitininkų 
kambarį. Mes atėjome ir 
mums patiko. Mes savo kuo
poje daug meldžiamės, gieda
me. Jau nuo praėjusių metų 
dalyvaujame kuopos veikloje. 
Praėjusią vasarą važiavome į 
ateitininkų stovyklą Berčiū- . 
nuošė. Ten graži bažnytėlė, 
mums patiko joje giedoti, buvo I 
linksma stovyklauti.

Įžodžiui mums Dievulis da
vė gražią saulėtą dieną — va
sario 3-čią (sekmadienį). Atvy
ko vyskupas Jonas Kaunec
kas, kuris Dasakė, kad šv. 
Mišias aukoja už ateitininkus. 
Tą dieną įžodį davėme septy
ni, nors yra daugiau kandi
datų, bet kiti neišdrįso. Vys
kupas mums užrišo juostelę, 
įsegė ženkliuką, palaimino 
mus. Mišių metu mes atnešė
me iškilmingai atnašas šv. Mi
šių aukai, giedojome per Au-, 
kojimą ir Komuniją, o po šv. 
Mišių giedojome ateitininkų 
himną. Po to padėkojome vys
kupui Jonui Kauneckui, kad 
atvyko į mūsų įžodžio šventę 
ir Jam pagiedojome.

Po Mišių vyskupas užėjo į 
ateitininkų kambarėlį, pado
vanojo mums rožančių. Mes su 
vyskupu nusifotografavome, 
pasikalbėjome. Atsisveiki
nant vyskupą išlydėjome gies
mele.

Vilma (10 metų) ir
Lina (12 metų) Grimalytės

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki 
šeštadienio, liepos 6 d. Pilna 
registracijos informacija bus 
paskelbta tinklapyje. Turintie
ji klausimų, prašomi kreiptis 
į Onilę Šeštokienę ei. paštu:

plunksna @ aol.com

DETROITO ATEITININKU 
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Detroito ateitininkai savo 
Šeimos šventę švęs per Devin
tines, birželio 2 d. Visi orga
nizuotai dalyvausime Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje Mišių 
aukoje už gyvus ir mirusius 
ateitininkus. Po Mišių iškil
mingas posėdis parapijos sve
tainėje. Jaunučių įžodį priims 
klebonas kun. Aloyzas Vols
kis. Šventės prelegentė dr. 
Ona Daugirdienė, Jaunųjų 
ateitininkų s-gos CV pirmi
ninkė. Jaunučiai ir mokslei
viai rengia meninę programą. 
Šventės rengėjai — Detroito 
sendraugių valdyba: Benedik
tas Neverauskas, Nijolė Lap- 
šienė ir Pranas Zaranka.

Metams 172 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.d
Kanadoje ir kitur (U.S.) $116.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60 00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $66.00 $50.00 $38.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $65.00
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Dr. Vida I.PuodžiOnienė 
Healthy Connection 
Chiropractfc & Reheb 

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.centerforsurgeiyandbreasthealth.com

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Hiahvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

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 MILĖR, Mb
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Peik, IL 60467 

706-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

DR. DAUA JODVVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543 W. 127a, Str.

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos auskaru*

Ramona C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

sportinių traumų specialistas 
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL 

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

Kalbame lietuviškai.DR. EUGIJUS LELIS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

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

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

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road
Hickory Hills

Tel. 706-596-2131
Valandos pagal susitarimą

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Ava., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą
DR. VIUUS MIKAITIS

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
FAMILY MEDICAL CUNIC

10611 W. 143 St. Oriand Park, IL 60467 
Priklauso Palos Community Hospital

SHver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 706460-2500

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652 ,

Kab. tel. 773-471-3300Cardlac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

OakLawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA

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

10 S. 640 S. Kingeiy Hwy, Wiowbrook 
Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai
6916 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chlcago. IL 60636
TU. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT QREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, vėžio, sužeidimų daroovietijeDei 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.illinoi8pain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA
3235 W. 111 SL Chlcago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-4884441

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SAUKUS
Dantų gydytoja

825 8. Mannheim Rd. 
Waatchaster.IL 60154

Tel. 706-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS
GYOYTOJA IR CHIRURGĖ

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

8449 S. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Cantar torHaaMh,

1200 S. York, Elmhurat, IL 60126
630-941-2609

DR. V J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 SL, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114

Valandos pegei susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 8. Pulaski Road.
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sskmsdisnj

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-8822 
4149W. 63rd. St.

Tel. 773-736-7709

M. VILUA KERELYTE
Amber Health Center

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

akupunktūra.
7371 S. Harlem, Brldgevtew, IL 

60455. Tai. 706-594-0400. Kalbame 
liėtMvttkal. Valandos susitarus

aol.com
adminietracijaMraugas.org
eOdraugas.org
rastineMraugas.org
ekelbimsdMraugas.org
http://www.centerforsurgeiyandbreasthealth.com
http://www.illinoi8pain.com
Waatchaster.IL
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VYTAUTAS VOLERTAS
Ar iš tikrųjų dera stebėtis, 

kad iš Lietuvos pasitraukia 
jauni žmonės, negalį savam 
krašte įsidarbinti? Už tai rei
kėtų juos net pagirti. Nesėdi 
pasieniuose, nelaukia pašal
pų, bet leidžiasi nežinion, kad 
patys susikurtų gyvenimą, 
dažnai rizikuojant savo pasku
tinėmis santaupomis ar iš gi
minių, draugų išprašytomis 
paskolomis. Patys ieško išei
ties, nes supranta, kad visų 
bedarbių valstybė sušelpti ne
pajėgs. Jiems nerodant pas
tangų, įsivyrautų ne tik bai
sus skurdas, bet šalyje dar 
labiau padidėtų nusikalsta
mumas. Alkanas alkanam plė
šo akis.

.Emigrantai, kurie Lietuvą 
palieka ne dėl smalsumo ar 
nuotykių, o ieškodami darbo, 
padeda sau ir savo kraštui. Jų 
nemaža dalis, sėkmingai pa
vargusi ir pasitaupiusi, grįš 
atgal, savo šeimoms sudarys 
geresnę, sotesnę, ramesnę ap
linką. Jei kiti svetur visam 
laikui užklius, artimiesiems 
padės taip, kaip padėjo anks- 
tyvesnieji dori išeiviai — siun
tinėliais, piniginėmis dovano
mis. (Žinoma, jei to reikės. O 
gal Lietuva, tikime, tiek atsi
gaus, kad gyvens neblogiau už 
kitus kraštus.) Jeigu, pavyz
džiui, būtų galima pamaino
mis po dvejus ar trejus metus 

*• Amerikoje ir Kanadoje įdar
binti po šimtą tūkstančių dorų 
žmonių, Lietuva su grįžusiųjų 
pagalba ne tik ekonomiškai 
atsigautų, bet ir prasiplėštų 
jos akiratis: orientuotųsi ang- 

* hę kalboje, kuri įsivyrauja pa
sauly, pažintų kitokius žmo
nes ir jų gyvenimo kelius, ge
riau susigaudytų reikalų tVar-* i i , »• įi * *
kyme. Mokomasi ne vien kla- 
sėse iš knygų, bet ir iš patir
ties, kuriai akys ir ausys yra

„Lietuvos Respublikos garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė skaitė paskaitą Lenkų verslininkų 
' sąjungos nariams apie lietuvių ir lenkų gerbiamus asmenis. Nuotraukoje — su sąjungos valdyba (iš kairės): 
— John Barkowski, Thad Cooke, Mitch Bienia, Frank Bagniski ir Jerzy Maciuszko.

labai svarbūs pažinimo šalti
niai.

Kokia ateitis laukia jaunuo
lių, jau baigusių vidurinius ar 
net aukštuosius mokslus, no
rinčių kurti šeimas, bet netu
rinčių pajamų? Su jaunomis 
žmonomis ar jaunais vyrais 
glaustis pas tėvus, o vėliau 
marčiai bartis su uošviais, 
uošviams su marčia, jaunai 
porai triukšmauti savo tarpe 
dėl pajamų stokos? Kokiais 
džiaugsmais gyvena jaunos 
šeimos, kai vaikams stinga 
sveiko maisto, padoraus rūbo, 
knygos mokyklai? Kaip auges
niems ir subrendusiems žiū
rėti į sunkų, labai sunkų bro
lių, seserų, tėvų vargą? To
kiais atvejais sėdėjimas su
kryžiuotomis rankomis būtų 
nusikaltimas, o darbo ieškoji
mas svetur taptų vienintele 
išeitimi. Patriotizmas nėra 
tinginystėje ar pasimetime sė
dėjimas ir giedojimas „Lietuva 
brangi”. Emigravimas, ieškant 
pragyvenimo, kai jo nėra sa
vame krašte, yra suprantamas 
ir pateisinamas.

Tiesa, pragyvenimą galima 
įvairiausiai suprasti, štai vie
nos jaunos moters siekiai: esu 
akušerė, dirbu ligoninėje, ma
žai uždirbu, vyras yra pri
verstas vykti į Suomijos miš
kus, kad finansiniai išsilaiky
tume; sakau, gal Amerikoje 
per dvejus metus uždirbsiu 
tiek, kiek reikia privačiai aku
šerės įstaigėlei atidaryti.

Pasakoja kita gražuolė: la
bai noriu rūsyje pasistatyti bi
lijardo stalą; ateitų svečiai, 
pažaistų, bet nepajėgiu; todėl 
atvažiavau į Ameriką užsi
dirbti. Štai metuose pažengu
sio vyro istorija: sesers šeima 
yra dideliame varge; esu vie
nas, čia uždirbu, kiekvieną 
mėnesį siunčiu jiems pagalbą;

iš trijų jos vaikų vienas buvo 
paliegęs, bet jau atsigauna. 
Vėl pasiklausykime jauno 
žmogaus: noriu įsigyti elektri
nius vargonėlius; gal išmoksiu 
groti, nes man patinka muzi
ka. Kalba kitas: dirbau, bet 
kas iš to, jei nemokėjo algų; 
prašė šešis mėnesius palaukti, 
laukėme, bet po šešių mėnesių 
užšaldė; o valgyti reikėjo.

Tai keli gyvenimo siekių pa
vyzdžiai, paskatinę laikino 
darbo ieškoti Amerikoje. Šių 
siekių negalima rūšiuoti — šis 
geras, anas blogas. Juose nėra 
nei jokio nusikalstamumo, nei 
nepadorumo. Kiekvienas skir
tingai supranta svarbą, skir
tingai ir mes kitų siekius ver
tiname. Gal užjaučiame, gal 
žiūrime šaltai, bet negalime 
smerkti, jei kitiems šiais sie
kiais nedaroma žalos. Pir
miausia padedame tiems, ku
rie mums atrodo pagalbos rei
kalingi, o kas nori bilijardo 
stalo ar vargonėlių, tenori. Šie 
norai niekam nekenkia.

Didžiulė dauguma naujai at
vykusių lietuvių, kuriuos su
tinkame, yra mieli, dori, rū
pestingi. Juos sveikiname ir 
neklausiame, ar jų vizų laikas 
jau pasibaigęs, ar jos pratęs
tos, ar kaip nors kitaip čia gy
venama ir sąžiningai dirbama. 
Dieve, padėk visiems geriems 
žmonėms, o nusikaltėlius su
drausmins policija.

Jei pasitaikė nemalonių gar
sų, reikėtų juos laikyti tik ne
maloniais garsais, bet ne tai
syklėmis, taikomomis visiems 
vėlyviems ateiviams. Ispani
joje suėmė Lietuvos piliečius, 
klastojusius pinigus ir kredito 
korteles. Ten pat griebė kelis 
lietuvius, savus tautiečius re
ketavusius. Skandinavijoje 
areštavo žudikus iš Lietuvos. 
Ir Amerikoje: automobilio ne
laimėje įkliuvo lietuvis, turįs 
kelis pasus skirtingomis pa
vardėmis; vienas narsuolis 
peiliu padūrė kitą narsuolį lie
tuvį; draugė atsikvietė drau
gę, surado jai šeimoje darbą, o

An Ohio A p petį

Lkar Senator

This appeal from Ohio by The Amencan Jewiih Committee, The Polish American Congress, The 
Lithuanian Amencan Community of the USA Ine. to the Senate of the United States of Amenca to 
enact The Freedom Consolidation Act in order to admit Lithuania and the other candidate countnes 
into NATO is a continuation of the action the State of Ohio took as the first US Govemmental body ,o 
recognize the peaceful declaralion of the restoration of Lithuania's independence from the thcn Soviet 
Union, on March H. 1990

The Polish Community of Ohio actively supports Lithuania's entrance into NATO for it remembers 
Thaddeus Kosciusko, who championed freedom for Amenca, Poland and Lithuania. And it remembers 
that since Lithuania's first International treaty in 1217 AD she has been a staunch ally of Poland, as at 
the siege of Vienna where the overrunning of Europe by the Ottoman Turks was checked. It especially 
holds in high eateem Lithuania's decision dunng World War II not to join the Nazi-Soviet attack on 
Poland and to allow Polish Army officers and soldiers to escape into Lithuania, from thence to 
England to continue the fight against the Nazis

The Amencan Jewish Committee, Cleveland Chapter (AJC) recalls that the high esi tree o f Jewish 
knowledge flowered in Lithuania; that the most famous rabbimcal seminary in Europe. Telshe Yeshiva 
of Lithuania, is now to be found in Cleveland. Ohio The AJC is currently leading the dnve with the 
govemment of Lithuania to restore the 500 year old architectural marvel, the Jewish Old City in 
Vilnius. It is for Lithuania’s entrance into NATO, for the safety provided wouid assure the 
reflourishing of Jewish life in Lithuania so ravaged by World War U.

That safety would also provide open secure markets for US business to expand into, including into 
Russia because of Lithuania's cordial relations with Russia. Ohio has already taken the lead with a 
Communiquė between the Ohio Department of Agnculture and the Republic of Lithuania to mutually 
develop bilateral trade.

It would provide safety for US forces as more Lithuanians serve in NATO, as they have with NATO 
forces in Bosma and Kosovo. And as Lithuania grows stronger economically, as a result of NATO 
membership, it would help the US to shoulder the

Jfours,

Ohio Division 
6966 Broadway Avė. 
Cleveland OH 44105

Mr. John Borkowski 
Area Director President
Amencan Jewish Committee Polish Amencan Congress

Dr\
Board Member 
Public Affairs Council of the 
Lithuanian American Community 
of the USA, Ine.

Cleveland Chapter 
1422 Euclid Avė #625 
Cleveland OH441I5

atkviestoji pasigriebė šeimos 
tėvą.

Šiukšlės upėje plaukia ir už
kliūva už pakrančių, bet už tai 
negalime kaltinti upės sro
vės. Ne ji kalta, kad joje įsi
velia tarša. Tad ir ne naujoji 
imigracįja kalta, kad su ja iš 
Lietuvos plaukia sukrypę lie
tuviai ar Lietuvos pasais pa
žymėti svetimos kilmės kla
jokliai. Netiesa, kad vienas 
dervos šaukštas sugadina visą 
medaus statinę. Tik reikia 
žiūrėti, kad ta statinė netu
rėtų skylių, kad pro jas nesi- 
sunktų medus, paliekąs tik 
dervą. Štai problemėlė: derva 
meduje greitai neskęsta ir su 
juo nesimaišo, o skubus žvilgs
nis į statinę pirmiausia kliūva 
už juodumos. Nemalonūs inci
dentai, kilę iš naųjųjų imig
rantų tarpo, greitai sužinomi, 
tačiau jie neturi likti visos 
grupės bruožais. Vertinimai 
tebūna atsargūs, nes atsargą 
pabrėžia ir patys naujieji at
vykėliai: „Kol gerai nepažįstu, 
nepasitikiu šiais žmonėmis”; 
apie savo likimo bendrus išsi
tarė vienas vėliausiųjų atei
vių. „Nežinai, kas jie yra, iš 
kur yra ir ko čia ieško. Gal 
šantažuoti atkeliavo, gal nuo 
skolų bėgo, gal nuo bausmių 
slėpėsi”.

Negalima ant visų mesti ne
pasitikėjimo, kaip čia nusaky
ta, tačiau, kas negražiai pasi
elgė, tebūna jo sąskaiton įra
šyta. Visose bendruomenėse 
visada buvo ir yra įvairių 
žmonių.

Kai į Ameriką kėlėsi buvę 
DP, apie juos daug kas žinojo. 
Komunistai lietuviai, Bimbos 
ir Mizaros pasekėjai jų labai 
nemėgo ir įvairiais būdais juos 
teršė. Buvo ir manančių, kad

Rėpi y to: Dr. Viktoras Stankus
5001 May field Rd«l30 
Cleveland Oh 44124

tai dideli ponai, kažkada gyve
nę tarnų ir tarnaičių apsupti. 
Bet didžioji senosios imigraci
jos dalis suprato: tai nuo bol
ševizmo pavojų ir okupacijai 
protesto ženkle iš krašto pasi
traukę gryni lietuviai. Todėl 
atvykstančiųjų pavardės ir 
numatyti adresai kasdien bu
vo skelbiami lietuviškoje 
spaudoje, išskyrus, žinoma, 
raudonąją. Atvažiavę jau ras
davo jų vardu atsiųstus laik
raščius.

Šie žmonės buvo nuodugniai 
ir kelis kartus tikrinti JAV 
įstaigų, todėl jų tarpe nusikal
tėliams pasislėpti buvo sunku. 
Tai švarūs svetimšaliai, oficia
liai Amerikon įleisti, kartais 
net su orkestru uostuose su
tikti. Apiplyšę, išbalę, pavar
gę, bet su ryžtu ir viltimis, 
jokių pyragų nelaukią, pasi
ryžę sunkiam darbui. Ir svar
biausia: jie neturėjo kur grįžti! 
Šitie atvykėliai nebuvo lauki
niai, mokėjo skaityti, rašyti, 
telefonu naudotis, net ir susi
kalbėti šia kalba.

Taip tada buvo, o šiandien 
daug kas atrodo keistai.

* Vyriausybė patvirtino 
naują tvarką dėl autorinio 
atlyginimo mokėjimo knygų ir 
kitų leidinių autoriams, kurių 
kūriniai bus skaitomi viešosio
se bibliotekose arba kopijuoja
mi fotokopijavimo būdu. Kul
tūros ministrė Roma Dovydė
nienė sakė, kad pinigai auto
riams už bibliotekose skaito
mus jų kūrinius bus mokami 
iš valstybės biudžeto, skaityto
jams papildomai mokėti nerei
kės.

(BNS)
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Danutė Bindokienė

Reikia tik iniciatyvos
Mus ir šiandien tebestebina 

pirmosios lietuvių imigrantų 
bangos uolumas, ieškant ir 
JAV sostinėje, valstijų, miestų 
savivaldybėse paramos Lietu
vai, kai tik tos paramos rei
kėjo. Kiek buvo varstyta durų, 
sėdėta laukiamuosiuose, ra
šyta peticijų, skambinta, siųs
ta telegramų! Pakalbintas, pa
prašytas kiekvienas įtakinges
nis asmuo, jeigu tik buvo įma
noma prie jo prieiti (o pri
ėjimo būdų visuomet atsiras
davo). Kažin koks būtų Lietu
vos nepriklausomybės kelias 
po 1918 m. vasario 16; kažin, 
ar tūkstančiai lietuvių pabė
gėlių, užuot ilgainiui pasiekę 
saugų prieglobstį už vande
nynų, būtų išvengę priversti
nio grąžinimo į okupuotą tė
vynę, jeigu ne Amerikos lietu
vių pastangos. Už visa tai ir 
Lietuva, ir jos vaikai turi būti 
dėkingi savo tautiečiams, ati- 
davusiems artimo bei tėvynės 
meilės duoklę! Deja, kartais 
šiandien tai pamirštame...

Daug kartų (kas ir begali 
suskaičiuoti) dar reikėjo už- 

Į tarti, pristatyti Lietuvos rei- 
! kalus Amerikos sostinėje ir po 
; Antrojo pasaulinio karo pabai

gos. Ypač po Antrojo pasauli
nio karo, kai galingieji sąjun
gininkai pasidalino „karo gro
bį” ir užsidarė „savo įtakos 
sferose”, besistengdami jas 
kiek įmanoma praplėsti, atsis
toti bent vienu laipteliu aukš
čiau negu tariamieji priešai.

Buvo laikai, kada Vašing
tone net pūtė rausvi vėjeliai, 
buvo stengiamasi laimėti 
Maskvos palankumą ir koo- 
peravųną. Kad sovietai nema
žą dalį Rytų ir Vidurio Euro
pos yra aptverę geležine už
danga, neatrodė labai nepri
imtina. Jeigu ne lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių ir kitų 
pavergtų tautų žmonių, gyve
nančių JAV-se, pastangos, so
vietų okupacija būtų buvusi 
įteisinta — visiems amžiams. 
Demonstracijos, Pavergtų tau
tų dienos su eisenomis, plaka
tais, gyvaisiais paveikslais; 
peticijos, prašymai, beldima
sis į duris... Visa tai bent iš 
dalies pasiekė tikslą: Lietuvos 
(ir kitų tautų) reikalai buvo 
gyvi, Amerikos politikams ži
nomi.

Pasikeitė šimtmetis ir tūks
tantmetis, griuvo sovietų im
perijos galybė, bet visgi daug 
kas ir nepasikeitė: būtent — 
Lietuvai dar reikia mūsų pa
galbos. Bent tol, kol ji bus 
priimta į NATO, taps Europos 
Sąjungos nare, kol nebeliks 
grėsmės nei iš Rytų, nei iš bet 
kurios kitos pasaulio šalies.

Kadangi mūsų planetoje 
šiuo metu daug rūpesčių, 
daug, galima sakyti, svarbes
nių ir pavojingęsnių reikalų, 
mažų valstybių norąi gali ne
sunkiai tarp jų pranykti be 
ženklo. (Antra vertus, argi 
anksčiau buvo kitaip?) Musų 
pareiga vėl imtis darbo, kad 
to neatsitiktų, juo labiau, kad 
kelio galas tarytum matyti: 
šių metų lapkričio mėnesį bus 
daromas vienoks ar kitoks 
sprendimas. Turime dėti visas 
pastangas, kad tas sprendi
mas butų Lietuvai palankus.

Amerikos piliečiai turi ypa
tingų galių, galbūt kaip nei 
vieno kito — demokratinio, ar 
nedemokratinio — krašto gy
ventojai. Kai JAV piliečiai pa
reiškia savo norus ar nuo
mones, Vašingtonas paprastai 
išgirsta. Juo labiau, kai tie 
pareiškimai ateina iš didelio 
skaičiaus asmenų.

Nors mes mėgstame Ameri
koje priskaičiuoti kone mili
joną lietuvių kilmės gyven
tojų, bet aktyviai įsijungusių į 
lietuviškus reikalus ne taip 
jau daug. Jeigu norime kažką 
konkretaus pasiekti, reikia į 
talką kviesti kitataučius, rei
kia jungtis su kitomis tauti
nių mažumų grupėmis, kurių 
tikslai ir siekiai atitinka lietu
vių reikmėms. Kitaip tariant: 
ieškokime draugų ir sąjungi
ninkų, net ten, kur anksčiau 
nebūtume ieškoję.

Dažniausiai čia ypač veiks
minga vienos organizacijos ar 
net pavienių žmonių iniciaty
va. Kai kurie svarbūs talkos 
subūrimai jau yra sėkmingi, 
pvz., valstybių, siekiančių na
rystės NATO, kongresas, ku
rio prezidentė yra Regina 
Narušienė; JBANC ir kai ku
rios kitos. Tačiau yra ir tokių 
atliktų darbų, apie kuriuos 
verta kur kas plačiau žinoti. 
Štai pagaliau Ohio valstijoje 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
dėka, kuriai šiuo atveju atsto
vavo dr. Viktoras Stankus, 
„pralaužti ledai”: į paramą 
Lietuvai, siekiant narystės 
NATO, įtrauktas Amerikos 
Žydų komitetas, Amerikos 
Lenkų kongresas, kurie kartu 
su LB atstovu pasirašė raštą 
(faksimilę spausdiname šiame 
psl.), pasižadantį talkinti Lie
tuvai. O tai jau daug reiškia, 
turint mintyje, kad žydai (iš 
dalies ir lenkai) nėra mums 
per daug palankiai nusiteikę.

Yra ir daugiau teigiamų 
ženklų (nekalbant apie orga
nizuotas pastangas), pvz., Mi
chigan valstijoje S. Anužio, 
bet reikia daug daugiau.

LIKIMO DOVANA
Novelė

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Nr.4.
Penktadienio vakare motina ir 

JUkra sėdėjo valgomąjame už stalo, nors stalas buvo 
apytuStis, tik lėkštutė su riestainiais ir nedidelis 

- sviesto gabaliukas buvo stalo centre, o puodukuose ga-
. •< ravo karSta kava.

Staiga kažkas stipriai pabeldė į duris.
— Kas tai galėtų būti? — šūktelėjo motina, ieško

dama durų rakto.
— Leisk man, mamyte, pažiūrėti, kas atėjo. Gal 

koks kaimynas ar kuri iš mano pamergių, išgirdus
ėifl( H ' *
, New Yorko katastrofos naujienas. Jie visi žino, kad 

mano brangusis Tauras buvo išvykęs į New Yorką...
Sėdėk. Esi tiek nusiverkusi, akytės užtinusius, tai 

gal net nepataikysi įkišti rakto. Leisk man, — beveik 
įsakmiai motina Ištiesė rankas, o dukra nenoriai pa-

-davė raktą.
Motina atrakino duris, jas pravėrė, norėdama pama

tyti, kas atėjo.
— O Viešpatie! O Aukščiausias! — ne savo balsu su

riko ji, o Nįjolė pasuko galvą durų link.
— Nijolyte, tai aš, tavo būsimas vyras, — tarpdury 

sustojęs šoktelėjo Tauras.

— Netikiu... Man vaidenasi, — suriko Nįjolė.
— Ne, aš ne vaiduoklis, bet tavo sužadėtinis ir bū

simas vyras...
Jis prisiartino prie Nijolės, ją stipriai suėmė į glėbį.
— O Viešpatie, tai tikrai tu, mano numylėtas Tau

rai... Tai tu išlikai gyvas, o mudvi su mamyte stebė
jome tą siaubingą New Yorko tragedįją ir įsivaiz
davome tave palaidotą tarp pelenų ir griuvėsių, — vir
pančiu balsu vos girdimai kalbėjo Nįjolė, priglaudusi 
savo veidą prie Tauro švarko.

— Įsivaizduoju, kaip judvi esate nustebintos ir net 
sukrėstos, tačiau likimas man nusprendė padaryti ne
tikėtą paslaugą. Kaip judviem pasakojau, buvau apsi
stojęs viešbutyje netoli to prekybos centro. Anksti pa
pusryčiavęs, neskubėjau, nes mano numatytas apsi
lankymas būsimoje darbovietėje turėjo įvykti apie de
šimtą valandą ryto. Užsisakiau taksį, kad nepa
vėluočiau. Jo laukdamas barelyje, užsakiau stiklą 
alaus, sėdėjau vienas, svajodamas apie mudviejų 
įdomią ateitį. Staiga kažkas įjungė televizįjos aparatą, 
o gatvėje girdėjosi neįprastas triukšmas, pradėjo 
staugti sirenos. Manau, kad judviem nereikia nieko 
daugiau pasakoti... Juk negalėjau vykti į savo būsimos 
darbovietės griuvėsius...

— O Taurai, brangus Taurai... Koks stebuklas! Ko
kia laimė nelaimėje, — sušuko Nįjolė.

— Brangus būsimas ženteli, tai kodėl net trys dienos 
praėjo nuo tos baisios tragedijos, o iš tavęs jokios ži
nutės. Mudviem buvo aišku, kad tu esi žuvusiųjų

tarpe. Ar gali įsivaizduoti, kaip mudvi pergyvenome, 
manydamos, kad tu esi žuvęs? Praverkėm akis ir bu
vome pasiryžusios bažnyčioje judviejų numatytą su
tuoktuvių sekmadienį užsakyti gedulingas pamaldas 
už tavo vėlę. Kodėl taip ilgai nieko nežinojome? — su 
priekaištu balse kalbėjo susįjaudinusi motina.

— Leiskit jums viską paaiškinti. Sugriauto prekybos 
centro aplinkoje dvi dienas neveikė telefonai, o vėliau 
iš New Yorko negalėjau gauti lėktuvo. Turėjau keliau
ti autobusu, kas ilgokai užtruko. Žinodamas, kad ir 
judvi pasiekė toji baisios tragedijos žinia, galėjau 
įsivaizduoti jūsų sukrėtimą, nes žuvusių tarpe galėjau 
būti ir aš. Gerai, kad mano apsilankymas bendrovėje 
buvo numatytas tuo laiku, kai jau didžioji katastrofa 
buvo įvykusi. Turbūt Aukščiausias mano kryptimi pa
aukodavo gailestingą ranką.

— O mama, mamyte, — šūktelėjo Nįjolė. — Kaip ge
rai, kad iš to baisaus susįjaudinimo neatšaukėme ves
tuvių, nesugriovėme planų...

— Tai tikra laimė nelaimėje, — pritarė motina, pri- 
glausdama dukrą.

— O gal turite vyno? Reikėtų iš to džiaugsmo pakelti 
taures, — netikėtai pasiūlė Tauras. — Išgersime už 
mūsų laimingą ateitį. Valio!

— Taip, turiu puikaus balto vyno, mielas ženteli. 
Pripildysim sklidinas taures, — su plačia šypsena pri
tarė motina, skubėdama virtuvės link.

Pabaiga

/'



4 DRAUGAS, 2002 m. balandžio 6 d., šeštadienis GEDIMINO GYVENIMO KELIAS

MUSŲ ŠEIMOSE

DAILININKAS IŠ ŽEMAITIJOS

Dailininkas Petras Šaulys su seserimi Zita.

Besilankant Hartforde, šv. 
Trejybės parapijos salėje, kur 
skautai suruošė kasmetinę 
Kaziuko mugę, dėmesį pa
traukė įdomūs, spalvingi pa
veikslai. Skaitytojams noriu 
pristatyti tų spalvingų pa
veikslų autorių — Petrą Šaulį. 
Gimė jis 1957 metais Telšiuo
se, tėvams ir sesutei grįžus iš 
Sibiro. Didžiąją gyvenimo dalį 
abu tėvai dirbo „Mąsčio” var
du pavadintame trikotažo fab
rike. Visa šeima mėgo iš
vykas gamtoje, pasivaikščioji
mus parke, pasiirstyti gra
žiame Mąsčio ežere.

Petro Šaulio mama laisva
laikiu mėgo siuvinėti, o tėvas- 
skubėjo įamžinti šeimos įvy
kius fotografijoje. Vaikystėje 
Petras su seserimi visas vasa
ras praleisdavo pas senelius 
kaime, netoli srovenančios 
Virvytės upės. Berniukas iš
tisas dienas išbūdavo gamtoje, 
mėgo grybauti, uogauti, rinko 
laukų gėles, medžių sausas 
šakeles, iš kurių sukūrė pir
muosius suvenyrus.

Jau besimokydamas vidu
rinėje mokykloje lankė medžio 
drožimo būrelį. Meninio me
džio apdirbimo paslapčių pra
dėjo mokytis Telšių taikomo
sios dailės technikume. 1976 
metais įstojo į Talino dailės 
akademiją Estijoje. Daug ta
pė, pirmuosius paveikslus reli
gine tema padovanojo močiu

TELŠIAI
Telšiai, Telšiai — tu mano gimtas mieste, 
Kasdien per tavo širdį. — taką aš minu, — 
Iškėlęs galvą, — šlamant Mąsčio nendrėm — 
Kasdien pro paežerę tavo vis einu...

Matau, kaip rūkas kyla, leidžias —
Ant tavo, Insula, jau žylančios galvos,
Tik mintys vis neramios beldžias —
Jos šviesą — mieste — tau atstos...

Matau, kai rūkas žyla, —
Nudažo tau visus medžius jau rudenio dažais, 
Matau, kaip debesys aukštyn jau kyla —
Kartu su rudenio daržais...

Matau, kai saulė leidžias tyliai,
Renku jos atspindžius vėl ežero stikle.
Širdin susispiečia jau tavo, mieste, vyliai —
Ir bando suskambėt tėkmėj, laike...
Matau gatves ir valtis, ir žibintus —
Matau Tave, o mieste man brangus!
Matau eilėm aš tavo plaukus pintus —
Tegu dabar išlygins viską tobulas dangus...

Ir gimęs aš širdy tavojoj —
Kai kovo šaltis kovės su delčia,
Dabar einu, net nesušlapęs kojų —
Telšiai, Telšiai, o tėviške miela!..

Petras Šaulys/Lokys

tei, gamtos — mamai. Studijuo
damas domėjosi fotografija, 
dalyvavo įvairiose parodose ir 
buvo įvertintas. 1981 metais 
baigė mokslus, įgydamas spe
cialybę — interjeras ir įren
giniai.

Grįžęs į gimtuosius Telšius, 
pradėjo dirbti Telšių taikomo
sios dailės technikume. Ir da
bar dailininkas dirba toje 
pačioje mokymo įstaigoje, tik 
jau — Vilniaus Dailės akade
mijos skyriuje. Petras Šaulys 
yra dėstytojas-lektorius, dėsto 
projektavimą baldų dizaine
riams.

Visą laiką dailininkas daug 
tapo, gamina baldus iš me
džio: stalus, kėdes, vaikiškas 
loveles, sukurdamas senovinį 
bei modemų stilių. Aktyviai 
dalyvauja parodose. Yra su
rengęs 6 personalines darbų 
parodas. Dailininko piešinius 
atvežė sesuo Zita. Parodoje 
buvo 9 paveikslai; „Dievo spal
vos”, „Pavasaris”, „Mūza ir 
šuo”, „Spalvų lietus”, „Miško 
katė”, „Mergaitė ir oželis” ir 
kiti.

Be tapybos P. Šaulys turi 
dar vieną pomėgį — rašo eilė
raščius. Juose — didžiulė mei
lė Lietuvai, Žemaitijai, jos 
gamtai, gimtiems Telšiams. 
Artimiausiu metu jo darbus 
pamatys Waterburio ir New 
Havėno lietuviai.

Sigita Šimkuvienė

Kaip ir daugelio išeivių, 
Gedimino gyvenimo keliai su
sipynė tarp Lietuvos, Vokieti
jos ir Amerikos. Bėgo metai 
nesuvaldomai. Jis net nepa- 
tebėjo, kad sausio 16 d. jam 
reikia stabtelėti ir žvilgterėti į 
praeitį. Juk jo gyvenimo kelio
nę šiandien vainikuoja 70 me
tų sukaktis. Puiki, rūpestinga 
ir jį mylinti žmona Danutė Mi- 
cutaitė-Drazdienė, padedant 
giminėms ir draugams, suruo
šė puikią šventę-spektaklį. 
Aišku, Gediminas atėjo kaip į 
savo draugo šventę. Kai įžen
gė pirmuosius žingsnius į gra
žiai papuoštą salę, pilną gimi
nių ir draugų, išgirdo visų 
šauksmus „Happy Birthday”. 
Tik tada paaiškėjo žmonos ap
gavystė. Jam tai buvo staig
mena. Pradžioje buvo pasime
tęs, bet paskui apsiprato ir 
buvo patenkintas visų nuo
širdumu ir dėmesiu jam.

Šį garbingą jubiliejų pradėjo 
Irena Šarkaitė-Matz trumpai 
primindama jo gyvenimą.

Gediminas Juozas Drazdys 
gimė 1932 m. sausio 16 dieną 
gražiame Kybartų miestelyje. 
Ten prabėgo jo vaikystė, dalis 
mokyklinio gyvenimo ir išliko 
puikūs Tėvynės prisiminimai. 
Ir, štai, iš visų susirinkusių 
lūpų nuskambėjo daina „Lie
tuva brangi”. Su šia daina tur
būt daug kas minutėlei nukly
do į savo tėviškę. Prasidėjo ka
ras. 1944 m. liepos mėnesį, 
kaip ir dauguma lietuvių, 
bėgo nuo „Vankos”, pasiimda-, 
mi su savimi tik tai, kas 
būtiniausia. Ir, štai, matome 
per salę bėgančią Reginą Ar- 
nauskienę su lietuviška vėlia
vėle ir žiupsneliu lietuviškos 
žemės gražiame krepšelyje, 
kuriuos įteikia Gediminui, o ją 
vejasi Vytas Amauskas, vaiz
duodamas rusą, užsidėjęs ru
sišką šalmą, kurio priekyje 
nupiešta didelė raudona 
žvaigždė.

Šeima, išvykusi iš Lietuvos, 
apsistoja Vokietijoje, kur juos 
sutinka Hitleris su jam bū
dingomis savybėmis. Matome 
ateinantį Ričardą Blažauską 
su didele vokiška knyga ir pi
nigais, kuriuos įteikia Gedimi
nui. Bet karas baigėsi. Gedi
mino šeima apsistoja Kasselio 
„dypukų” stovykloje. Ten be
simokant atsirado naujų drau
gų. Jam teko mokytis kartu su 
Albinu Reškevičiumi, Algiu 
Praičiu-Preikšaičiu, Danute 
Brazyte-Bindokiene ir kit. Su 
kai kuriais bendrauja ir da
bar. Algis Praitis, kaip buvęs 
klasės draugas, jam įteikia 
prisiminimui tų laikų nuo
trauką.

Po karo visi norėjo susitvar
kyti savo gyvenimą, susirasti 
ramesnę vietą. Šeima nus

Gediminą Drazdį, jo 70-to gimtadienio šventėje nuoširdžiai sveikino ir 
mažoji anūkėlė

prendė vykti į Ameriką. 1949 
m. iš Bremenhaven karišku 
laivu atplaukė į New Orleaną. 
Ir, štai, girdime „ O Beauti- 
ful...”. Pakyla Irenos Šarkaitės 
vyras Jerry Matz ir, kaip 
amerikietis, įteikia Gediminui 
Amerikos vėliavėlę.

Toliau jo gyvenimą pasakoja 
Daria Blažauskienė.

New Orleane jo šeima ne
pasilieka. Jie keliauja autobu
su ieškodami ramios vietos gy
venti ir dirbti. Taip 1949 m. 
balandžio mėn. šeima įsikuria 
Omahoje. Omahoje buvo di
delė mėsos pramonės įmonė, 
kurioje dirbo dauguma atvy
kusių lietuvių. Gediminas čia 
gavo darbą ir tapo puikiu dar
buotoju. Gražina Reškevičienė 
jam įteikia gražiai supakuotų 
mėsos kepsnių (steikų) dėžę.

Apsiprato Gediminas Ameri
koje, gyvenimas klostėsi pui
kiai, bet tas truko tik iki 1953 
m. Pasigirsta kariška daina, 
gaunamas kvietimas į karinę 
tarnybą. Buvęs klasės drau
gas Albinas Reškevičius įtei
kia jam karišką švarką. Ka
riuomenėje tarnavo iki 1955 
m. Grįžo į namus žymiai su
stiprėjęs, pilnas energijos toli
mesniam darbui.

1955 m. spalio mėn 1 d. Ge
diminas veda Danutę Micutai- 
tę. Daria Blažauskienė pake
lia mažytį, baltą, gražų vestu
vinį tortą su degančia žvake ir 
nuneša buvusiems jaunave
džiams užpūsti. Taip plaukia 
gražus meile, pasitikėjimu ir 
abipuse pagarba vainikuotas 
gyvenimas. Išaugino tris pui
kius vaikus: Algimantą, Da- 
nuką ir Viliją. Vilija baigė 
Creighton ir Harward univer
sitetus ir dirba advokate, o Al
gimantas su Danuku baigė 
Nebraskos universitetą Oma
hoje.

Praėjo daug metų. Jis vėl 
kelia sparnus keliauti kartu 
su žmona, tik tos kelionės ne 
tokios kaip 1959 metais. Jie 
nori pasižvalgyti po pasaulį, 
atsipalaiduoti, pailsėti. Jie ga
li didžiuotis, kad juos supa 
rūpestingi vaikai ir palinksmi
na puikūs anūkai. Nuo visų 
palinkim Gedimui ilgiausių ir 
gražiausių metų, o visai jo 
šeimai laimės ir sėkmės gyve
nime.

Irena Šarkaitė Matz įteikia 
įpakuotą šampano butelį, visi 
gražiai kelia šampano taures 
ir iš visų lūpų suskamba „il
giausių metų” ir „Happy 
Birthday”. Toliau vyksta as
meniški sveikinimai, linkėji
mai, dovanų įteikimas. Vaka
ras baigėsi gyvais minčių pa
sidalinimais ir puikiai pa
ruoštomis vaišėmis.

Rūta Talžūnienė

Hamleto vaidmenį Toronte attik
siantis Andrius Mamontovas 2000 
metų vasarą Vilniuje.
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Lino Johansono nuotr.

LIETUVIŠKAS 
„HAMLETAS” - TORONTE

Keturi žymaus lietuvių reži
sieriaus Eimunto Nekrošiaus 
„Hamleto” spektakliai bus ro
domi balandžio 16-19 d. 7 
val.v. „Premiere Dance Thea- 
tre”, esančiame „Harbourfront 
Centre”, 235 Queens Quay 
VVest, Toronte. Hamleto rolę 
vaidins vienas žymiausių Lie
tuvos šiuolaikinės muzikos at
likėjų ir kūrėjų Andrius Ma
montovas. Bilietus galite užsi
sakyti tel. 416-973-4000 arba 
internetu
www.harbourfront.on.ca

Daugiau informacijos apie 
A. Mamontovą ir „Hamletą” 
rasite tinklalapyje

http: / /andrius.rn.tdd.lt

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

* Klaipėdos Savivaldybės 
valdyba priėmė nutarimą,
numačiusį įvairiose miesto 
vietose naikinti net 66 kios
kus. Būtų sunaikinta apie 
150-180 darbo vietų. Pridėjus 
dirbančių šeimų narius išeitų, 
kad nuo 400 iki 600 miesto gy
ventojų būtų atimta gyventojų 
būtų atimta galimybė norma
liai gyventi. Naikinant kios
kus nebuvo pasiūlytos smul
kiuosius prekybininkus paten
kinančios alternatyvos dėl jų 
verslo tęstinumo. (K, Elta)

* Moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolierės tar
nyba tiria 6 metus Pagirių 
šiltnamiuose dirbusio Rolando 
Aukštuolio skundą. Panoręs 
išeiti tėvystės atostogų, jis 
buvo atleistas iš darbo. 
Ieškovas remiasi Lyčių lygių 
galimybių įstatymu. Tačiau 
Darbo sutarties įstatymas 
draudžia nutraukti sutartį tik 
su motina, auginančia vaiką 
iki 3 metų, o jei vaikas neturi 
motinos — su tėvu ar globėju. 
Šį skundą tirianti Moterų ir 
vyrų lygių galimybių kontro
lierė Aušrinė Burneikienė 
sakė, jog greičiausiai ji siūlys 
keisti įstatymą, kuris yra ne
labai korektiškas. (LR, Elta)

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair

ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

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

800-778-9847
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

TRYS JAUNOS
SAVANORĖS. DARBUI J 

LIETUVĄ
Audra Kapačinskaitė, Žibu

tė Šaulytė ir Vida Mikalčiūtė, 
šiems mokslo metams pasibai
gus, ruošiasi vykti į Lietu
vą padirbėti dviejuose „Vaiko 
vartai į mokslą” remiamuose 
dienos centruose. Visos trys 
mergaitės priklauso mokslei
viams ateitininkams, jūrų 
skautų organizacijai bei mo
kytojos Gražinos Storonienės 
vedamam „Geležinio vilko” 
būreliui Maironio lituanis
tinėje mokykloje, Lemonte.

Šiuo metu Vida lanko Bar
rington gimnaziją, Žibutė — 
Lemonto gimnaziją ir Audra 
Fenwick katalikišką gimna
ziją Oak Parke. Šiam savano
riškam darbui Lietuvoje mer
gaitės smarkiai ruošiasi, da
rydamos rimtus įsipareigoji
mus padėti beglobiams vai
kams su savo patyrimu at
sineštu iš mokyklų ir jaunimo 
organizacijų. Audra Kapačins
kaitė planuoja dirbti Vilniuje, 
o Žibutė ir Vida Marijam
polėje. AK

Jaunavedžiai Keli ir Viktoras Barauskai. Jų jungtuvės įvyko 2001 metų 
gruodžio 1 d. St. Petersburg, FL. Viktoras yra sUnus Danutės Barauskie- 
nės-Mažeikienės ir a.a. žymaus išeivijos aktoriaus Leono Barausko. Vik
toras augo Čikagoje, čia lankė lituanistines mokyklas, skautavo ir dalyva
vo kitoje Čikagos lietuvių jaunimo veikloje.

Audra Kapačinskaitė, Žibutė Šaulytė ir Vida Mikalčiūtė vasaros atosto
gas praleis Lietuvoje, dirbdamas su vaikais „Vaiko vartai į mokslą” re
miamuose dienos centruose. Nuotr. Aldonos Kamantienės

http://www.harbourfront.on.ca
file:///andrius.rn.tdd.lt
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Lietuvos veterinarijos akademijos dr. L. Kriaučeliūno klinika Kaune - moderniausia visame Pabaltijyje (Tęsinys

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Kantra Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
271 L Aest 71 st Street. Chic jgo, Illinois 60629 

T<į ? -C*6-2655: (773) 436-6906

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES” 
DAKTARŲ IR KITŲ

KOMITETO NARIŲ KELIONĖ
BIRUTE JASAITIENE

„NORĖČIAU ATSILYGINTI 
LIETUVAI”

Buvo 1992-ieji, kai dr. Leo
nas Kriaučeliūnas pirmą kar
tą nuvažiavo į Lietuvą. „Atva
žiavau pamatyti savo Alma 
Mater, išgyventi tai, ką čia 
esu išgyvenęs, - sakė jis ”, - 
prisimena žmona Irena 
Kriaučeliūnienė. „Leonas vi
sada sakydavo: aš turiu kuo 
nors atsilyginti Veterinarijos 
akademijai ir Lietuvai už tai, 
ką gavau”.

Po ketverių metų - 1996-ųjų 
vasarą - įvyko Dr. L. Kriau
čeliūno smulkių gyvūnų klini
kos atidarymas. O visa tai 
prasidėjo nuo įsimintino atsi
tikimo, įvykusio pirmosios jo 
kelionės metu. Prisimena Ire
na: „Sėdėjom sename Veteri
narijos akademijos pastate 
ant tokio medinio suolo. Mote
ris atsinešė mažiuką šuniuką 
- pudeliuką. Atėjo daktaras. 
Aš žiūriu - jis atsineša ‘bata- 
reiką’, termometrą ir ap
žiūrinėja gyvulėlį - ant to pa
ties suolo, šalia mūsų. O buvo 
gana tamsu. Toks vargas Le
oną blogai nuteikė, sujaudino. 
Jis lankė akademijos auditori
jas, atsisėsdavo į suolus, kur 
kažkada sėdėjo, prisimindavo 
saW profesorius. Po to mus 
pakvietė į ‘pikniką’, kur jis 
įsikalbėjo su tuometiniu aka
demijos rektoriumi dr. Riman
tu Karazija. Grįžę namo į 
Ameriką ėmėm kalbėti, kad 
reikėtų padėti Veterinarijos 
akademijai - įsteigti smulkių 
gyvūnų kliniką. Prasidėjo ilgi 
pasitarimai, pokalbiai (dažnai 
Kaune) su naujuoju Lietuvos 
veterinarijos akademijos rek
toriumi prof, dr. Vidmantu 
Bižoku. Mūsų draugas iš 
Čikagos Eugenijus Bartkus 
sutiko pasirūpinti architek
tais, statybininkais. Suderi- 
nom projektą, Leonas iš Ame
rikos siuntė pastato įtai
symus, specialias mašinas, 
operacinius stalus, instrumen
tus, vaistus, kai ką užsaky
davo Vokietijoje, Prancūzijoje. 
Visa įranga buvo pirkta nau
ja”.

Kai šių metų vasarį šių 
eilučių autorė lankėsi Lietu
vos veterinarijos akademijoje 
Kaune, buvo atvirų durų die
na, specialiai skirta lankyto
jams, kurie domisi šia mokslo 
įstaiga, o svarbiausia - moks
leiviams, kurie ketina studi
juoti veterinariją ir nori ar
čiau susipažinti su mokykla ir

Smulkių gyvūnų klinikos operacinėje vyksta operacija, operuoja klinikos 
direktorius Saulius Laurusevičius. Algirdo Girininko nuotr.

pačia specialybe. Taip pate
kau ir į Dr. L. Kriaučeliūno 
kliniką. Foje įrengtame priė
mimo skyriuje budėjo gyd. 
Rita Girdvainienė. Ji su malo
numu sutiko aprodyti gydyk
lą. Čia pat fojė atkreipė dėme
sį į savotišką muziejų, ku
riame eksponuojami neįtikė
tini daiktai, išimti iš šunų 
skrandžių: vaikiško kumščio 
dydžio akmenys, pagaliai, 
žaislai, virvės ir t.t., kuriuos 
jie dažniausiai praryja, kai 
šeimininkas moko atnešti 
numestą daiktą. Gydytoja pa
sakojo, kad pacientų jie su
laukia net iš Maskvos, nes 
garsas apie moderniausią Pa
baltijy kliniką pasklido ir už 
Lietuvos ribų. Susipažinau su 
visais skyriais, kurių yra ke
turi: infekcinių, vidaus ne- 
užkrečiamų ligų, chirurgijos ir 
akušerinis ginekologinis (vie
na klientė, atvedusi savo 
šuniuką, pasakiusi: „Sutik
čiau ir aš ant tokio stalo pa
gimdyti”). Klinikoje dirba 8 
veterinarijos gydytojai. įreng
ta klinikinių tyrimų laborato
rija, vaistinė. Stacionaro pa
talpoje, kur laikomi gyvūnai 
po sunkių operacijų, buvo ke
letas šunų ir kačių liūdnais 
Snukeliais ir specialiais ant
kakliais, kad negalėtų išsi
laižyti siūlių žaizdose. Abie
jose operacinėse vyko operaci
jos. Gydytoja parodė vonias 
rankoms plauti, kurios turi 
specialią įrangą vandeniui pa
leisti, kad nereikėtų kranų 
liesti rankomis. „To, — sakė ji, 
- mums pavydi net ir žmonių 
gydytojai”. Mat prieš operaciją 
plauti rankas gydytojui pade
da sesutė. Vienoje iš operaci
nių operavo klinikos direkto
rius Saulius Laurusevičius, 
todėl su juo neteko pasikal
bėti. Jis sutiko į klausimus at
sakyti raštu:

„Jau beveik 6 metai veikia 
Dr. L. Kriaučeliūno smulkių 
gyvūnų klinika. Rekonstruota 
bei įrengta šviesios atminties 
dr. L. Kriaučeliūno lėšomis, 
šiandien ji yra didžiausia Lie
tuvoje. Tai ne tik smulkių 
gyvūnų gydymo, bet ir mokslo 
bei mokymo bazė. Nemaža 
akademijos klinikinių katedrų 
pedagogų taip pat dirba prak
tinį darbą klinikoje, tuo pačiu 
padeda gydytojams ir studen
tams įsisavinti naujus diag
nostikos, gydymo metodus bei

operacijų atlikimo techniką. 
Prieš 5 metus susikūrė Lie

tuvos smulkių gyvūnų veteri
narijos gydytojų asociacija 
(Lithuanian small animal ve- 
terinary association), šiandien 
vienijanti 90 narių. Dr. L. 
Kriaučeliūno klinika tapo sa
votiška šios organizacijos būs
tine. Klinikos adresu gauna
ma korespondencija iš pasau
linių smulkių gyvūnų vet. gyd. 
organizacijų, vyksta asociaci
jos tarybos posėdžiai, prakti
niai seminarai, nuolat tobuli
nasi privatūs vet. gydytojai.

Per 6 veiklos metus išsiplėtė 
klinikos materialinė bazė. Su
montuota ir paleista dr. L. 
Kriaučeliūno nupirkta rentge
no aparatūra, kuri šiuo metu 
puikiai veikia. Klinikinių ty
rimų laboratorijai su akademi
jos parama nupirktas bioche
minio kraujo tyrimo aparatas 
‘Reflotron’, šlapimo analizato
rius ,Urilux’. Danijos ,Rotary’ 
klubas padovanojo kraujo ląs
telių analizatorių, labai pa
lengvinusį mūsų laboratorijos 
gydytojų darbą. Sumanių spe
cialistų padedami, Europoje 
naudojamoms dujoms pri
taikėme amerikietiškus inha
liacinės anestezijos aparatus, 
taip pat nupirktus dr. Kriau- 
čeliūno. Dr, H. „Hammerstein 
iš Vokietijos klinikai padova
notas lankstus endoskopas 
yra vienintelis tokio tipo apa
ratas Lietuvoje.

Klinikoje per parą viduti
niškai apsilanko 15-20 pa
cientų ne tik iš Kauno, bet ir 
iš visos Lietuvos. Kitos vete
rinarinės gydyklos, neturėda
mos pakankamai diagnostikos 
aparatūros ar specialistų, daž
nai siunčia savo klientus kon
sultuoti į Kauną. Dėl to klini
kos gydytojai dažnai susiduria 
su ypač sudėtingais kliniki
niais atvejais, kai problemos 
sprendimui reikalingas aukš
tas profesinis pasiruošimas.

Deja, negalime labai džiaug
tis dabartine klinikos finan
sine padėtimi. Kadangi esame 
akademijos padalinys, labai 
jaučiame sunkią materialinę 
padėtį, kurioje atsidūrė viso6 
Lietuvos aukštosios mokyklos. 
Nors klinikoje gydymas yra 
mokamas, lėšų pakanka tik 
kasdienėms reikmėms - vais
tams, instrumentams, higie
nos poreikiams, senos apa
ratūros remontui ir t.t. Lie
tuvos ekonominė būklė sunki, 
o tai pirmiausia atsispindi ei
linių žmonių finansiniam 
pajėgumui - jie vis mažiau 
skiria pinigų gyvūnų gydy
mui. Jau daugiau kaip treji 
metai nedidiname gydymo 
įkainių, bijodami prarasti di
delę dalį nepasiturinčių klien- 
tų.'Tuo tarpu klinikai daug ko 
trūksta, o ypač ultragarsines 
diagnostikos aparato, be kurio 
šiandien darbas tampa tiesiog 
neįmanomas. Naudodamiesi 
proga, norime padėkoti Irenai 
Kriaučeliūnienei už paaukotą 
ženklią sumą klinikų techni
nio aprūpinimo tobulinimui”

Beje, jaukioje posėdžių sa
lėje, kur paprastai susirenka 
tobulintis atvykstantys vete
rinarijos gydytojai ir posė
džiauja Smulkių gyvūnų aso- 
ciacijos nariai, ant sienos kabo 
gražios poros nuotrauka: Ire
na ir Leonas Kraučeliūnai

-r»: ;ersc-Amerikos 
nalo grupe 
sistoja

kec maai ic-
_ - - —-

Pilies garv^a čia. aca_ pasa
gu, viskas čia pK ztū. Bem 
iš viešbučio — prašą.:* Ja
no bažnyčia. Triiai: mšsų gra
žioji katedra, čia pss 
universitetas. Presaaascūra. 
Šv. Onos bažnyfca re W_4-i 
lojaus bažnyčia. ĮHtrrm tr-put* 
— Didžioji gappfc, Rx=ėe. š< 
Kazimiero bažEĮ’ita Amfa-ng 
Vartai Nežilam, kzucee 
viešbučiuose, be .Narūčc’ 
viešbučio svečių i-r-?—-.*-?—- 
dažnai pralenk,? Azaetkis 
viešbučių aptarami-a*

Mums viešini pra
sidėjo Kaziuk: mnga Dotg 
dalykų vyksta Pi.tes ęsūveje. 
Jau ketvirtadien. pnoęc sta

tyta įvairias b&deiis. neša pre
kes. Šeštadienis sas; 
žiavimo diena Boa pm 
bučao duria ir es. Sazntka 
mugėje. O kiek ča da
lykų, kiek čia Hifilll — 
lietuviai labai ikrazmę 
niškos sielos t™™* N 
tum viską
į Ameriką 
kai lagaminai jūz 
kad net uždaryt jaas aazkz 
ir nuo žemes atkurt tega:

Vieną pne^u££s> .yžzn_ 
Tremtiniu Gnfcmi kote pir
mininko Vytaųsr 
aplankome Lietm'-t 
Tai tremtiniu cižk. gmaan- 
ja. Čia makosi ifeuaacrti po 
svetimus kraštus —-
palikuonys GasmEZ^ine mo
kosi 250 mokmuį • sic:. kari 
dar L500 jų frrasa patekr, į 
šią mokykla Mrrni karta 
1990 metais T)R~iTm~t 
Švenčiant munkia* 
mėtį 20CK)TnetBiB 
didelis ĮmAmara. psraduztas 
„Prie ištakų” radaru :r_n* Sta
sio VyšniBUfikt, 
rašomi šios 
ir rūpesčiai per 
Mokyklos 
Rudys su diaek 
ja apie mokyklą, 
čius, makmmk

SSZHK-
Taiz

klinikos atidaym® fflemt 

Dr. Leonu: Knaaieirri:

klinika buvo ra*k ■s mei
les darbas, at kra, lasaat- 

jos akaaemnt

garbes daktare 
jau buvo lensa, 

damas kirmtam 

užsiėmęs T auta 
seimu Čikagirn ir 
dytų. neamos: 
lais. dr. Leunas 
save ir eOmiam 
£) 8 T. 1 R. 7*1 TI I IT) Li 
pavėlavęs Ta.
klaida Grasęs p* iii dilini 
Kaune jis snfnajn. kad jo 
sveikatom

Kr -

icie

.I~;I

nu
Pnsiment Irena Kran

teli inuene .Pi ffpariiagu kli
nikom atodaremm škmznu Leo
nam jautėme lamais k kaka

ties

klases, supažindina su moki
niais. mokytojais. Aprodo mo
kinių darbus. Jis gimnazijos 
direktorius, lyg tėvas pažįsta 
kiekvieną mokinį rūpinasi 
jais. Mokiniai suvažiavę iš 
visur, iš plataus Sibiro vieto
vių. Atvažiuoja čia rudenį, ne
mokėdami lietuvių kalbos, o 
per Kūčias jau kalba lietuviš
kai Mokiniai, jei turi giminių, 
gyvena pas juos, jei ne, tai gy
vena gimnazijos bendrabuty
je. Mokiniai, baigę šią mo
kyklą, vieni grįžta pas tėvus, 
kiti palieka Lietuvoje toliau 
mokytis.

Kiekvieną kartą, kai esame 
Lietuvoje, rūpinamės Lietuvos 
vaikų padėtimi ir jų įvaikini
mo Amerikos lietuviams rei
kalais. Ir dabar buvo susi
rikta. diskutuota Lietuvos vai
kų įvaikinimo klausimais 
Įvaikinimo tarnyboje su P. 
Žentelvce.

Regina Švobienė, Kaimo vai
kų fondo pirmininkė. Spaudos 
rūmuose, „Valstiečių laik 
raščio’ patalpose sušaukt 

prairtų. Lietuvos reikalais be 
surūpinančių asmenų, susitiki 
mą. Čia dalyvavo apie 3C 
įvairių organizacijų, spaudos 
vMmn, vaikų šeimų atstovai 
Dalyvaujančių tarpe buvo ii 
savo rūpesčiais dalinosi Vil
niaus Apskrities sutrikusio 
vystymosi kūdikių namų di
rektorė Petronėlė Valatkevi- 
čiene. Seimo narė, LR Seimo 
ir Švietimo ir vaiko komisijos 
pirmininkės pavaduotoja Janė 
Narviliene, dr. Laima Maku- 
•pr.arj Lietuvos Katalikių 
moterų vaikų namų direktorė, 
įvairūs kiti pareigūnai. Ben
dras rūpestis ir bendra tema 
buvo vaikų padėtis Lietuvoje 
šiandieną.

Vaikų įvaikinimo reikalu 
teku posėdžiauti LR Seime su 
LR Seimo Šeimos ir vaiko ko
misijos narėmis. Tarp kitų čia 
dalyvavo Rima Pumputienė, 
Seime pirmininko sekretoria
to vadovė Jolanta Paulaus- 

Seimo narė Janė Nar- 
:. Angele Zelenauskienė,

Seimo patarėja ir kiti.

Vieną dieną grįžome iš posė
džio į viešbutį, o čia ;ūu mūsų 
laukia Lietuvos teievizija. Gy
dytoja Irena Pivoriūnienė, ku
ri turi Sveikatas valandą LR 
televizijoje, ir du televizijos 
technika!, filmavo mūsų po
kalbį apie Amerikos lietuvių 
labdarą, apie „Lietuvos Vaikų

Liautaud. Dana Kaunienė, Birutė Jasaitienė
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Vilniuje, Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, kalba seminarijos rektorius 
kun. Gintaras Grušas.

vilties” komiteto darbus ir pa
galbą Lietuvos vaikams.

Vieną vakarą, grįžus vieš- 
butin, radome žinutę, kad Ne
ringa iš LR televizijos nori 
kalbėtis. Kitą rytą, šeštą va
landą, atrodė, kad visas Vil
nius dar miega, važiuojame į 
televiziją. Čia pirmiausia mus 
pasodino, nugrimavo, prisegė 
mikrofonus, ir programoje 
„Labas rytas”, labai graži tos 
programos komentatorė Ne
ringa mus klausinėjo apie 
Amerikos lietuvių labdarą ir 
pagalbą Lietuvos vaikams, 
apie „Lietuvos Vaikų vilties” 
komiteto ir Amerikos daktarų 
darbus. Susitikome su LW 
Lietuvos komitetu, posėdžia
vome, diskutavome atliktus 
praeities darbus ir darėme 
ateities planus.

Taip pat Santariškių ligoni
nėje susitikome su Vaikų li
goninės administratoriumi dr. 
Genadijumi Dolženko, ortope
dinio skyriaus vedėju dr. Kęs
tučiu Saniuku ir diskutavome, 
planavome ateities bendradar
biavimą bei reikiamus atlikti 
darbus.

Buvo susitikta su Lietuvos 
daktarais, išklausyta jų rūpes
čių ir diskutuota mūsų ir jų 
įsipareigojimai ir „Lietuvos 
Vaikų viltieą” komiteto dar
bai, dirbant Lietuvos vaikų ge
rovei ir sveikatai.

Vieną priešpietį teko vyk
ti į Lietuvos Teisės universi
tetą. Jame veikia Teisės, Vals
tybinio valdymo, Policijos ir 
Socialinio darbo fakultetai. 
Socialinio darbo fakulteto do
centė dr. Lena Dromantienė 
ir fakulteto dekanė Valentina 
Jakimavičienė prašė studen
tam papasakoti apie mūsų 
JAV LB Socialinės tarybos 
darbą Amerikoje. Daugiau nei 
šimto Socialinio darbo fakul
teto studentų auditorija domė
josi mūsų atliekamais so
cialiniais patarnavimais, pa
dedant Amerikos lietuviams. 
Paskui dr. Lena Dromantienė 
aprodė visą didelį, gražų ir 
švarų universitetą, valgėme 
pietus, diskutavome jų ir mū

sų problemas. O mūsų lietu
viai studentai visi tokie gra
žūs ir mandagūs.

Vieną popietę susitikome ir 
posėdžiavome su Lietuvos 
Našlaičių komiteto atstove 
Lietuvoje ir Landsbergio fondo 
pirmininke Gražina Landsber
giene. Per Gražiną yra globo
jami netoli trijų šimtų Lietu
vos vaikų —r našlaičių, 23 
studentai ir nemažai daugia
vaikių šeimų. Buvo diskutuo
jami bendri reikalai ir rūpes
čiai, labdaros persiuntimas, 
išdalinimas. Gražina kvietė 
važiuoti į Labdaros kelionę į 
Švenčionis, bet dėl laiko sto
kos ir kitų įsipareigojimų va
žiuoti negalėjome.

Lietuvos Našlaičių globos 
komiteto apimtyje yra Almos 
fondas. Pasikvietėme Almą 
Adamkienę pietums ir posė
džiui į „Naručio” viešbutį. Kai 
sužinojo, kad atvažiuoja Al
ma, viešbutyje kilo sujudimas, 
atvažiuoja prezidentienė!

Teko susitikti su žmonėmis, 
pietauti ir kartu diskutuoti 
apie alkoholio ir narkotikų 
problemas dabartinėje Lietu
voje. Yra įsteigta organizacija, 
pavadinta angliškai „Lithua
nian Association of Sočiai Dis- 
eases Prevention”. Steigėjai ir 
tos organizacijos direktoriai 
yra dr. Raimundas Alekna — 
buvęs sveikatos ministras, da
bar Aušros Vartų privačios al
koholikų ir AIDS ligoninės vy
riausias gydytojas, prof. Vy
tas J. Tamošiūnas, Saulius Ki- 
zas ir gyd. Irena Pivoriūnie
nė. Aptarėme reikalus su Re
gina Švobiene, Kaimo vaikų 
fondo pirmininke. Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas 
per ją globoja Lietuvoje apie 
600 vaikų — našlaičių, 70 stu
dentų ir daug didelių šeimų.

Grįžtant iš vieno susitikimo, 
sustojome pas Angelę Žele- 
nauskienę, Seimo patarėją, 
Palangos našlaičių fondo 
„Klotilda” pirmininkę ir Vil
niaus „Getos” fondo pirminin
kę. Ji gyvena šalia Aušros 
Vartų, turi gintaro krautuvę 
ir dirbtuvę.

Nukelta į 7 psl.
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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.

Babysitter vvanted:
Sunday to Wednesday, 3 p m, 
till 11 p.m., Oak Lawn area. 

Mušt speak English.
Tel. 708-425-9404.

• Konsultuoju vestuvių organizavimo klausimais 

Dekoruoju sales ir patalpas, stalus vestuvėms ir pobūviams

• Nuomoju staltieses, servetėles, piršlio juostas ir
kitą vestuvių atributiką

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

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAI

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Accent
Homefinders

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1.800.

Tel. 615-554-3161. 5

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

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 SL Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 

gyventi kartu arba atvykti į 

darbų ir išvykti. 

Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900.

Lengvas darbas internete. 
Reikalingas kompiuteris ir 

internetas. Skambinkite 
Kęstui, tel. 773-778-0263

Atlantic
ress

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

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

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

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,,lay-away”
planu. Atlietame visus foto 

laboratorijos darbus.

•201 8, Cicero 
Oak Lawn, HUnoėa 0O4S3 
Businem. 7OB-423-8111

Vatce Mud 7OH-233 3374 l? .
Fax 708-423-9236 ĮgBDHE

Pager 312-7O7-S12O
Ree. 708-423-0443

Audrius Mikulio“ rCZ" 1
TeL: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARCO.
PRISTATOME ( LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ

Masažo salonui reikalingos 
jaunos, simpatiškos, iki 30 metų 

amžiaus masažistės, truputį 
kalbančios angliškai. Tel. 630- 
640-8582 arba 847-691-7348.

Companion live-in for elderly 
disabled vvomen w/small dog.

Assist in shopp'g, clean’g and ca- 
ring. Mušt be good natured. VVill 

train No exp needed. Mušt speak 
English Tel. 773-479-3334.

VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

have valid drivef s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasning. 

Chicąeo and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 

žinojimas.

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

Ieško darbo

41 metų sąžiningas, 
tvarkingas vyras ieško darbo. 

Turi teises ir automobilį.
Tel. 773-918-1131, kviesti

Edmundą.

Perku darbą prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. 

Sumokėsiu už dvi savaites.

Tel. (mobilus) 
312-933-4138, Vytas.

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.

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

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

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,

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.

L tel. 630-241-1912.

A&5

8801 S. 78 Th AVĖ. BRIDGEVIEVV, IL 60455 
Tel: (80Q)-775-7363, (7Q8)-S99-9680
2719 W. 71 STR, CIIICAOO, IL <0629 
'Ibi: (7731-434-7919, Fax:(773)-434-7914

Kepame medaus tortus 
(pensininkas). Priimame 
išankstinius užsakymus. 

Tel. 708-233-1461, 
skambinti po 6 v.v.

ATTENTION IMMIGRANTS!
Free assessment for applicants 

interested in applying for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

Call CTS 1-773-775-2506

VA/e have 8 years of experience 
in immigration to Canada 

Visit CTS vvebsite vvith over 
200,000 hits a month

www.immigrationservice.com

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.

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

įvairus
Draudimo paslaugos

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

E-mall: amikulis O usa. com
(vairus nekilnojamas turtas;
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

PARDUODA

TeMu pMtaugm periuodart 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
(kairioji) nekilnojamą 

turtą. Gailu tarpininkauti 
gaunart finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTOR8 A BUILDERS, Ine.

GRAŽINA JONAVlClENĖ

?88:S28:J§8?
b. 708^203-52mo , . --

jonavlclus
5242 

ome.com

Parduodamas erdvus originalaus 
interjero ir apdailos 4 miegamųjų 

namas pušyne, su vaizdu j Nemuną 
Kaune. Yra garažas 2 automo

biliams, 7 arų sodas.
Tel. JAV 626-390-2714.

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. būtos 67 & Whipple 
apyl. $415 i mėn. + „security” 

Tel. 773-434-4543

Grįžusi Valerija Šlekienė su 
dar vienu sertifikatu priims 

savo pacientus. Kas turi 
problemų su sveikata ir nežino 

diagnozės — irgi galite kreiptis. 
Tel. 708-229-8719.

Konsultuojame dėl 
išvykimo į JAV ir padedame 

išvykti. Telefonas Lietuvoje 

868051794.

AUTOMCHLIOį NAMŲ SVEIKATOS
IK GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

Siūlo mokytis Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-476-1184, 

Zita.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

I COOLINO

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Remontuoju garažus, butus, 
atlieku ir kt. darbus. 

Atlyginimas pagal susitarimą 

Skambinti tel. 1-773-376-1323, 
Algiui.

vairus

DĖMESIOIII
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite 
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens, 

išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę. 
Naudodami „Bioptron campacf šviesą, padėsite sau išgyti ir 
apsisaugoti nuo (vairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo 
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia 

garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija
td. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-1

4724 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM

UTOJIKAHOE AOENCY

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

4724 W. 103 rd ST., OAK LA WN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI

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 sertifikatų bei 
reziume. įsigykite profesijų, turinčių didelę

paklausų. Sveikatos apsauga - viena 
sparčiausai augančių ir pirmoji iš sričių.

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

E-mail: Pransee@aol.com

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS 

uųiirio pajamų mokesčiu formas. 
(Accounting Tax Services). 

Pageidaujant, atvyksta į 
namus.

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Munay 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 

5710 W. 95 St, Oak Lawn 
708-423-5900

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bue. 773-228-8751 
Ree. 706-425-7160 
Mobil 773-690-0206 
Pager 630-314-4330

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

SIŪLO KELIAUTI

Discounted Airline tickets to 
Vilnius

Fregata Travel 
250 West 57 Street 

New York, NY 10107 
Tel. 212-541-5707

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.

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Moving’ Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir uz 

jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 71 14.

Kirpėjų paslaugos

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Amociate , 

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bue. 773-767-6655

FB7738S84M8R ftat773-787-0010

63 St ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 2 kambarių „studio” 
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito 

patikrinimas ir rekomendacija — 
būtini. $450 per mėn.+patamavi- 
mai+užstatas Tel. 708-423-9111

Apartment for rent.
1 bedroom, 2 floor. Brighton 

Park area. $575/month. 
Tel. 773-847-3907,

call between 1 p.m. - 6 p.m.

Brighton Park išnuomojamas 2 
miegamųjų butas. Yra garažas. 

Oak Lawn išnuomojamas butas 
su baldais. Teirautis: First Rate 

Real Estate, Aušra Padalino, 
tel. 773-767-24Ū0

Išnuomojamas butas. 
Tel. 773-737-4793.

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

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

Tel. 630-789-2224

KIRPĖJA, turinti didelę darbo

Imtinį, kerpa vyrus ir moteris, 
ieka cheminį sušukavimą, dažo 

plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta j 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

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

atvyksta j kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524.

A VTAA ALUANOC MCMflER

■

How easy is lt to 
As easy as SAS. u

• V, L** ”'.-'* ’ '

•'.•-į*,-.
. V,“. ■ .y • ;

From Chlcago we offer dally Service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chlcago.

Flnd out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus" freęuent flyer program.

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

It’s Scandinavlan

Išnuomojamas butas vyresnio 
amžiaus asmeniui, 73 St. ir 

S.WhippIe St. rajone. Tel. 708- 
430-1934 (lietuviškai), 773-476- 
7198 (angliškai arba lenkiškai).

New Vision 
Bos.: 708-361*0800 
Vaite MUk 773854-788) |
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Marųuette Park ir Kedzie 
išnuomojamas modernus dviejų 

miegamųjų butas naujasniame 
name vyresnio amžiaus žmonėms 

arba pensininkams.
Tel. 708-656-6599.

O
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Avė., Chlcago, IL 60638 
Tel. 773-581-8500

* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuviškas maistas — „catered”
* Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINES
Kfipyraos produktai r užkandžiai mesto oerflre

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. 
šeši nuo 8 v.r. iki 2 vp.p.

Willowbrook
Ballroom

OOM

Penkto pokylių salės tinka 
Įvairioms progoms

The flrul Iillriii

8800 South Archer Road, WIIIow
---■-----HM------opnnQ8t Illinois

Tel. 706-836-1000

Puikus maistas, geriausi 
gėrimai, malonus aptarnavimas.

Ar mėgstate šokti? 
šokiai vyksta kiekvieną dieną. 

Ketvirtadieniais Ir sekmadieniais 
groja 10 žmonių orkestras. 

Galite pasitobulinti šokio mene
— vyksta pamokos. 

______________________________

t

mailto:gitrama%40hotmail.com
http://www.immigrationservice.com
ome.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:Pransee%40aol.com
http://www.scandlnavlan.net


DARBAI
M

Reikalinga auklė darbui
Floridoje. Anglų kalba 

nebūtina.
Tel. 1-561-622-6214.

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Mllvvaukee, 
Chlcago, IL 60631. 1-847-647- 0433. 
Kalbame Ir rusiškai. Klausti |uri|aus 

arba Leonido.

SVS Taxl 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. Mllvvaukee, #200

Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Mllvvaukee • 1-773-395-8820 

kalba rusiškai, angliškai 
įvairūs darbai

American-Polish Domestk 
Employment Agency

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims

1 773 804 0500 
lenkiškai, rusiškai

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

MARGARET
1-708-403-8707

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

onės v

1-773-992-2210 
lenkiškai, angliškai

Auklės
.;; 9400 W. Foster Avė., #205

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

Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA WOJTOWICZ
5637 W Lavvrence 

1-773-7Z7-1583 - kalba lenkiškai, 

angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra

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

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

CHEPOV'S
Domestk Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • tarptau
tinės vairuotojo teisės ir "aid to tax 

payer" informacija dėl taksų 
mokėjimo • vaikai ir seneliai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti EugenlĮų 
kalba lietuviškai 

viešbučių valymas

TERESA
1-773-545-3795 

kliba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

DAKTARŲ KELIONĖ

Atkelta iš 5 pal.

Jos vyras mus vi
sus vaisino labai skaniu 
rūkytu kumpiu ir kitais ska
numynais, apžiūrėjome ginta
ro darbus.

Mes ne tik posėdžiavome, 
bet turėjome progos pamatyti 
gražų operos pastatymą 
„Laisvasis Šaulys”. Už tai esa
me dėkingi režisieriui E. Do
markui.

Savaitė posėdžiaujant, susi
tinkant, diskutuojant prabėgo 
labai greitai ir šeštadienį, ko
vo 2 d., ruošiamės kelionei na
mo.

Kiekvieną kartą, kai nu
vyksti Lietuvon, ji atrodo vis 
gražesnė. Vilniaus senamies
tis toks gražus! Lietuvoje ne
trūksta krautuvių, reikia tik 
pinigų. Kurie turi darbus, gy
vena gerai. Sunku gyventi 
pensininkams, kurie gauna 
230 litų pensįjos, o jų buto 
nuoma 300 litų. Sunku gy
venti kaime, mažuose mieste
liuose, kur nėra darbų. Di
džiulėse „Mtudma” krautuvė
se yra visko, tik reikia pinigo. 
Bet ar tose krautuvėse surink
tas ir uždirbtas pinigas grą
žinamas į Lietuvos rinką, ar 
ifivežamas į saugų užsienio 
banką?

Keičiasi ir Lietuvos požiūris 
į Amerikos labdarą bei pagal
bą Lietuvai. Šį kartą ne mums 
reikėjo ieškoti spaudos ir tele- 
vizįjos, bet jie mūsų ieškojo, ir 
rado.

Yra labai malonu važinėti į 
Lietuvą, susitikti su pažįsta
mais, matyti Lietuvos progre
są, labai pamažu slenkantį į 
geresnį gyvenimą, ir norisi 
juos visus pastumti, kad pra
dėtų kitaip galvoti, kad pra
dėtų viens kitam padėti ir ge
riau gyventi, ts-'o-,b

i Pabaiga

* Naftos gavybos bendro
vė „Geonafta” kreipėsi į vy
riausybę ir Naftos darbų licen
cijų komisiją dėl galimybių 
pradėti naudoti naujus naftin
gus Lietuvos plotus. 2001 m. 
Lietuvoje išgauta apie 559,000 
kubinių metrų naftos — 47 
proc. daugiau nei 2000-aisiais. 
„Geonafta” siūlo skelbti kon
kursą dėl leidimų naftos dar
bams naujuose plotuose — Ra
seinių rajone ir prie Kudirkos 
Naumiesčio. (Eitai

* Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija pernai 
gavo 18 vartotojų skundų dėl 
kirpyklų ir kosmetikos kabi
netų teikiamų paslaugų. Du 
trečdaliai jų pasitvirtino. Per
nai inspekcija patikrino per 
900 kirpyklų visoje Lietuvoje. 
2 proc. tikrintų įstaigų kirpėjų 
nebuvo išklausę privalomo hi
gienos mokymo kurso, 3 proc. 
— nepasitikrinę sveikatos. 
Net 13 proc. kirpyklų ir kos
metikos kabinetų rasta įran

M.
ck čard.ij JI

'"'ii ■ ) 'mI—t' /sĮ /F—N

IVA
1-708-499 9861 

kalba lenkiikai, angliškai, 
Darbai įvairūs

POLONI|A 
1-773-282-1044 

kalba lenkiikai, angliškai, 
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

kių bei instrumentų steriliza
cijos ir dezinfekcijos pažei
dimų. (KD, Elta)

•Viduramžiais gyvuliai daž
nai būdavo kaltinami dėl iš
tikusių nelaimių ir net pa
traukiami į teismą, kurio 
sprendimas paprastai būdavo 
mirties bausmė, nors pasitai
kydavo ir išimčių: pavyzdžiui, 
1451 m. Lausanne (Prancū
zijoje) dėlėms buvo leista gy
venti, bet turėjo iš apylinkės 
„išsikraustyti” per tris paras.

VZSA

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

— Personai

7 XBank

FIRST PERSONAL BANKE 
SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI!

BuiUing Personai Banking Relattonships*"

GARF1ELDRIPGE 
6162 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
(becween Auttin and McVicker)

(773) 767-5188

OB1ANDTARK 
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, IL 60462
(near Dominick’a and Walgreen’»)

(708) 226-2727

Member
FDIC

VISA is a registered trademark of VISA International Services Association

Į RYTŲ EUROPĄ PINIGUS SIŲSKITE PER 
VVESTERN UNION8 IR ŠĮ PAVASARĮ GALITE 

LAIMĖTI IKI DOLERIŲ*
Tai paprasta ir lengva. Kiekvieną kartą 
siųsdami pinigus per VVestern Union į 
Rytų Europą, atitinkamoje VVestern Union 
įstaigoje gausite VVestern Union žaidimo 
bilietą. Nutrynę dažus, palyginkite sumas 
ant nupieštų pinigų maišų ir laimėkite 
biliete nurodytus piniginius prizus.

2 Didieji prizai po $5 000 dolerių
250 Pirmųjų prizų po $100 dolerių
400 Antrųjų prizų po $50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines perlaidas 
jau dabar ir pasiimkite žaidimo bilietą!

Galiojimo laikas baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*.

Paskambinę 1-800-325-6000, sužinosite, kurios 
VVestern Union įstaigos dalyvauja šiame 

žaidime bei smulkesnės informacijos.

* Norint dalyvauti, nereikia nieko pirkti 
Žaidimo taisyklės ir smulkesnė informacija pateikiama žemiau.
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A. f A.
JOANAI PALTAROKAITE I 

VALAITIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiu dr. JONĄ VALAITĮ, jo 
dukras ir kitus šeimos narius.

Mažosios Lietuvos patriarchas Kurtas Vėlius

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD f. DAIMID
4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd.

5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St. 9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ. 

ORLAND PARK, 9900 W 143 St.

ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES 

CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street 

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES 

1-708 6S2-5245

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

L 8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

B & DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje"

’UC »•»>■»>«mfftok•»*»«■>nr ,»<•«•»

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithflowers.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

2002 m. balandžio 11 d.
Antano Vanagaičio įkurtas 
„Margučio” radijas švęs savo 
70-ąji gimtadienį. Iki šiol Či
kagoje gyvuojanti lietuviška 
radijo laida dabar transliuoja
ma per WCEV radijo stotį 
1450 kHz bangų dažniu 8 vai. 
v. kasdien, išskyrus šeštadienį 
ir sekmadienį. „Margučio II” 
programoje girdimos žinios iš 
Lietuvos, pasaulio spaudos 
apžvalga, gydytojų patarimai, 
literatūrinė valandėlė, sporto 
apžvalga, lietuviška muzika. 
„Margučio II” tel. 773-476- 

t2242, faksas 773-476-4988.
Klebonas kun. Jonas Ku- 

zinskas maloniai kviečia vi
sus Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos parapijiečius ir bu
vusius parapijiečius bei lietu
višką visuomenę dalyvauti šv. 
Mišiose šį sekmadienį, balan
džio 7 d., 12:15 vai. p.p. para
pijos bažnyčioje (69 ir Washte- 
naw). Šv. Mišios bus atnašau
jamos mūsų lietuvių parapįjos 
75-ių metų jubiliejaus proga. 
Šią sukaktį paminėti į para
piją atvyksta Jo Eminencija 
kardinolas Francis George. 
Gausus dalyvavimas kardino
lui parodytų, jog mūsų lietu
vių parapįja, besirūpinanti 
dvasiniais lietuvių reikalais, 
dar labai reikalinga.

Tiems, kas klausosi Vil
niaus radijo užsieniui
trumpomis bangomis, prane
šame, kad nuo kovo 31 d. Vil
niaus radijas užsieniui savo 
laidas Šiaurės Amerikai 
transliuoja nauju 11690 kHz 
dažniu arba 25 metrų bangų 
ruože 6 val.v. Čikagos laiku.

LIETUVIAI FUTBOLININKAI PRADEDA 
PIRMENYBES

„Lituanicos” futbolo klubo 
vienuolikės šį sekmadienį, ba
landžio 7 d., pradeda „Metro
politan” lygos pavasario rato 
pirmenybinius susitikimus. 
Jie įvyks aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro, Lemonte. 3 
vai. p.p. kovos „Lituanicos” vy
rų pirmoji ekipa su lenkų 
govijos” futbolininkais. Nuo 1 
vai. p.p. varžysis šių klubų re
zervinės komandos.

„Lituanicos” pagrindinės 
ekipos treneris Gediminas 
Jarmalavičius gana optimis
tiškai nusiteikęs savo koman
dos atžvilgiu. Jis tikisi, kad 
mūsų vyrai yra pąjėgūs nu
galėti lenkus. Taip pat opti
mizmo rodo ir rezervo vadovas 
Gediminas Bielskus, nors šiai

i

KURIAMAS FILMAS 
„AMERIKOS LIETUVIAI”

Lietuvių pėdsakai Rytų pakrantėje

1977 metais išleistoje kny
goje „Pennsylvanįjos angliaka
sių Lietuva” skaitome: „Nie
kur nėra tiek lietuviškų ver
telgų (biznierių), kiek Shenan- 
doah’rio mieste. Krautuves 
laiko 17 lietuvių, isz kurių 
penki turi savus namus, kiti 
dvylika krautuves samdo. 
Samdantiejie moka ant mėne
sio randos nuo 15 iki 45 dol. 
(...) Mėsinyczios yra Shenan- 
doahrįj 5 (...) Karciizmas (sa- 
liunus) užlaiko 59 lietuviai 
(...) Kriaucziszki užvedimai 
Shenandoah’rįj randas 4 (...) 
balberių (Barber) yra trys (...) 
Graboryste užsiima penki”, (iš 
„Lietuviai Amerikoj”, Ply- 
mouth, PA, J. R. Jonas — 
kun. Jonas Žilius, 1899, p. 40- 
41).

Visa tai Shenandoah mieste
— Amerikos lietuvių sostinėje
— vyko dar XIX a. pabaigoje. 
Amerikos lietuvių televizįjos 
kuriamame dokumentiniame 
filme svarbu atitinkamai pa
rodyti pirmosios didžiosios lie
tuvių imigrantų bangos gyve
nimą Amerikoje, daugiausiai 
rytų pakrantėje, Pennsylvani-

„Vaiko vartų į mokslą”
narių ruošiama rūkymo, alko
holio ir narkotikų prevencinė 
programa „D.R.A.S.A.” eina 
prie pabaigos. Jau šį pavasarį 
ji bus išbandoma dviejuose 
„Vaiko vartų į mokslą” būrelio 
remiamuose dienos centruose 
Lietuvoje.

Kitą sekmadienį, balan
džio 14 d., Švč. Mergelės Ma
rįjos Gimimo parapįjos bažny
čia tikisi sulaukti viešnios, se
sers Aldonos Kezytės iš Lietu
vos. Ji 14 metų (nuo 1976 iki 
1990) dirbo misionierės darbą 
Kaukazo respublikose — Gru
zijoje ir Armėnįjoje. Patirtus 
sunkumus ir džiaugsmus ap
rašė knygoje „Esame nenau
dingi tarnai”. Ją dedikavo šv. 
Tėvui Jonui Pauliui II. Popie
žius už šią knygą seselei Aldo
nai atsiuntė padėką ir suteikė 
jai ir visai Jėzaus Širdies kon
gregacijai bei artimiesiems 
(ypač tos knygos skaitytojams) 
apaštalinį palaiminimą. Taigi 
balandžio 14 d. po 10:30 vai. r. 
šv. Mišių visų mūsų laukia 
kavutė, pažintis su misionie
riška rizika sovietiniais lai
kais ir mums visiems suteiktu 
šv. Tėvo apaštaliniu palaimi
nimu.

Birutė Lesevičius, gyve
nanti Chicago, IL, prasitęsda
ma prenumeratą, „Draugui” 
atsiuntė 50 dol. auką. Dėkoja
me už paramą!

Lietuvių rašytojų draugi
jos pavasarinė popietė-pietūs 
įvyks balandžio 13 d., šešta
dienį, 1 val.p.p. „Seklyčioje”. 
Kviečiami draugijos nariai ir 
jų bičiuliai. Informacija tel. 
773-847-1693.

vienuolikei yra skiriama ma
žiau dėmesio negu pirmąjai 
komandai.

Jiedu kviečia visus Čikagos 
ir apylinkių sirgalius atvykti į 
šias įdomias rungtynes ir pa
raginti mūsiškius pergalei. O 
taškų mūsiškiams labai rei
kia, „mąjor” divizijoje silpnų 
ekipų nebėra ir niekas perga
lių veltui nedalina.

Klubo vadovybė jau pirmųjų 
sekmadienio rungtynių žiūro
vams žada ne vien tik dešrelių 
užkandžius, kaip kad anks
čiau būdavo, bet net regulia
rius pietus. Taigi čia bus pro
ga pasižiūrėti ir įdomių rung
tynių-ir papietauti gražioje 
pavasariškoje gamtoje.

E. Š.

jos ir kitose vaistuose.
Dėkojame atsiliepusiems į 

raginimą pasidalinti su ALTV 
darbuotojais turima informa- 
cįja apie pirmuosius Amerikos 
lietuvius. Šį kartą prašome at
siliepti turinčius įdomių žinių 
apie Pennsylvanįjos lietuvių 
gyvenimą XIX a. pabaigoje — 
XX a. pradžioje, Pennsylvani- 
jos miestelių muziejus, ku
riuose gali būti medžiagos 
apie mūsų tėvynainius, pažįs
tančius kadaise anglių kasyk
lose dirbusiųjų šeimas, pali
kuonis. Šią vasarą ALTV fil
mavimo grupė planuoja lanky
tis rytinės Amerikos pakran
tės vaistuose ir filmuoti su lie
tuviškuoju gyvenimu susiju
sias vietas bei žmones.

Amerikos lietuvių televizįjos 
Čikagoje adresas: 14911127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel7 
faksas 708-839-9022, ei. paš
tas aJtv@uga.com Televizįjos 
programt4 rodomos du kartus 
per savaitę — ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 
vai. vakaro per WFBT 23 Či
kagos kanalą.

Karilė Vaitkutė

Rytoj, sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje rengiamas „Kartą pava
sarį” koncertas. Bilietų kasa 
veiks nuo 2 vai. p.p. Koncertas 
prasidės punktualiai. Prašo
ma nesivėluoti. Pasibaigus 
koncertui bus bendros vaišės 
J.C. kavinėje. Bus galima įsi
gyti programos dalyvių įdai
nuotų kasečių. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. Rengia 
ir kviečia Amerikos lietuvių 
radįjas.

Juozas Pupius teatrinę 
veiklą pradėjo 1952-aisiais 
metais Brooklyn, NY, atlikda
mas partizano vaidmenį 
„Paslaptingoje zonoje”, vėliau 
komedijoje „Buhalterijos klai
da” ir įsijungęs į naujai Brook
lyn, NY, įkurtą dramos stu
diją, vaidino spektaklyje „Mil
žino paunksmė”, pastatytame 
pagal B. Sruogos veikalą. Per
sikėlęs gyventi į Los Angeles, 
jis įsijungė į Los Angeles Dra
mos sambūrį ir su mažomis 
pertraukomis atliko daugelį 
vaidmenų. Vienas paskutinių
jų J. Pupiaus pasirodymų sce
noje - Kleopo Gulbino rolė Los 
Angeles Dramos sambūrio 
spektaklyje „Melas šventyklo
je”, kurio premjera įvyko š. m. 
sausio 12 d. Los Angeles mies
te. Režisieriaus Petro Maželio 
pastatytoje 5 paveikslų dra
moje, be J. Pupiaus, vaidina 
dar penki sambūrio aktoriai. 
Kviečiame atvykti į Čikagos 
premjerą ir įvertinti aktorių 
kūrybą. „Melas šventykloje” 
vyks balandžio 14 d., sekma
dienį, 2 vai.p. Jaunimo cent
re. Bilietus iš anksto galite 
įsigyti „Seklyčioje” (2711 W. 
71st Str.)

Stasio Eidrigevičiaus pa
roda atidaroma Lietuvių dai
lės muziejuje, PLC, balandžio 
20 d., šeštadienį, 6:30 val.v.

Nereikia vis liūdėti! Kvie
čiame pasįjuokti, gyvenimu 
pasidžiaugti — kviečiame at
vykti į labdaros koncertą „Mū
sų dienos kaip šventė”, su Vy
tautu Kemagiu smagiai pra
leisti popietę ir padėti Lietu
voje vargingiausiai gyvenan
tiems. Koncertas bus sekma
dienį, balandžio 21 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietai 
iš anksto gaunami „Seklyčio
je”, PLC, po 11 vai. r. šv. Mi
šių, taip pat kreipiantis į kir
pėją Vilmą Inokaitienę (tel. 
630-353-0276) Downers Grove 
ir Gediminą Damašių (tel. 
847-362-8675) Libertyville. Vi
sus kviečia Dieviško Kryžiaus 
Lietuvos benamių paramos 
fondas.

Vaizdąjuostė „Jūros duk
ra" (rež. V. Jankevičius) bus 
rodoma „Seklyčioje” balandžio 
10 d. 2 vai. p.p. Matysime 
Kuršių Nerįjos lankytinas vie
tas, gamtos ir kitus pamink, 
lūs, muziejus Nidoje, Preiloje, 
Pervalkoje, Juodkrantėje. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite!

Paskaitą apie katalikybę
„Facts About American Ca- 
tholicism” balandžio 9 d., an
tradienį, 7 val.v. St. Xavier 
universitete (3700 W. 103 
Str.), Shannon centre, skaitys 
kunigas Andrew Greeley. įė
jimas - nemokamas. Informa- 
cįja tel. 773-298-3325, 773- 
298-3326.

švęskime Motinos dieną 
gegužės 5-ąją po šv. Mišių, su
sirinkę į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misįjos ruošiamus 
pietus. Bus trumpa programa, 
grojant Broniaus Mūro orkest
rui. Stalus ar vietas prašome 
užsisakyti kreipiantis į B. 
Kronienę tel. 630-968-0184. 
Kviečiame visus su mumis pa
bendrauti.

„Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, balandžio 
27 dieną., nuo 1 iki 3 vai. p.p. 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Visos sesės prašo
mos dalyvauti.

ĮBtfgiBraiaBjBigiaei
SVEIKINAMEI

Nuoširdžiausiai sveikiname brangų ir didį svečią Jo 
Eminenciją kardinolą FRANCIS GEORGE, atvykus į 

mūsų švč. Mergelės Marijos Gimimo parapiją, 
kuri švenčia gražų 75-ių metų įkūrimo jubiliejų. 

Žinant kardinolo užimtumą, esame dėkingi, kad jis 
surado laiko mūsų bendruomenei pagerbti. 
Todėl visi kartu melšime Dievo malonės ir 

palaimos Jo Eminencijai, rūpinantis Čikagos 

arkivyskupija ir jos tikinčiaisiais.
Hia

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

PAVASARIO SĖKLĄ BESĖJANT
Pavasario „sėja” yra labai 

svarbi tolimesniam Draugo 
fondo auginimui. „Ką pasėsi, 
tą ir pjausi”, — sako lietu
viška patarlė. Be geros sėjos 
negali būti geras derlius. Be 
sėkmingo lėšų telkimo pavasa
rio vajui nebus reikalingo ka
pitalo Draugo fonde. Be rei
kalingo kapitalo nebus Drau
go fondo investavimo pąjamų, 
reikalingų dienraščio „Drau
go” leidybai.

Kas metai „Draugo” leidybos 
išlaidos didėja, o pąjamos ma
žėja, mažėjant prenumerato
rių skaičiui. Mirties prane
šimai „Draugo” penktame pus
lapyje nuolat gausėja iš antro
sios bangos, „dypukų” tarpo. 
Iškeliavusių vietos neužima 
trečiosios bangos prenumera
toriai nei antrosios bangos 
atžalos, paskendę amerikiečių 
gyvenimo bangose.

Praeitų metų „Draugo” lei
dybos išlaidos smarkiai viršįja 
leidybos pąjamas, į jas įliejant 
70,000 dolerių paramą iš 
Draugo fondo. Ar 2002 metai 
bus geresni? Vargiai. O jei blo
gesni, kuo ? reikės padengti 
„Draugo” leidybos nuostolius? 
Iš Draugo fondo? Panaudojant 
jo pagrindinį kapitalą, netu
rint reikiamų pąjamų iš inves
tavimų? Po 100,000 dolerių 
per metus? Per 10 metų „su- 
valgant” viską, kas buvo su
kaupta Draugo fonde per 8 
metus? „Draugas” turi gyvuoti 
ilgiau, negu 10 metų. Panau
dojant tik Draugo fondo kapi
talo investavimų uždarbį, o ne 
pagrindinį DF kapitalą. „O 
jei po 10-15 metų nebeliks 
dypukų kartos, nebeliks ir 
‘Draugo’ prenumeratorių. Tuo
met nebus reikalingas ir 
Draugo fondas”, — šaltai skai
čiuoja pesimistas. Gal? Juk 
savaitraščių „Darbininko” 
Brooklyne ir „Nepriklausomos 
Lietuvos” Montrealyje likimas 
rodo paprastą gyvenimo realy
bę. Lėšų pritrūkusi spauda 
sustoja.

— Bet jie* neturėjo milįjoni- 
nio fondo. O „Draugas” turi, — 
karštai atsiliepia Draugo fon
do garbės narys. Tikra tiesa! 
Draugo fondas yra „Draugo” 
atrama. Ta atrama dar nėra 
pakankamai tvirta „Draugo” 
leidybos rytdienos poreikiams. 
Ją reikia didinti. Toliau ryž
tingai auginant Draugo fondą. 
Negalvojant, kad po mūsų — 
nors ir tvanas. Pirmoji banga 
jo nepaliko mums.

Atgyjantis pavasaris kviečia 
berti naują* „sėklą” į Draugo 
fondą. Kviečia visus narius ir 
rėmėjus padidinti įnašus. 
Naujus DF narius kviečia su 
naujais įnašais į fondą, nepai
sant kokio dydžio, pagal turi
mas sąlygas. Lašas po lašo ir 
akmenį tašo. Ateitis priklauso 
tiems, kurie kuria dabartį. 
Dabartis visus kviečia į tefc- 
mesnį Draugo fondo aughn-

• Automobilio, namą ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lsuraitį, A A
L. Insurance Agency, Balseko 
muziejuje, 6500 8. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-681-4030.

• Almos fondas
A.a. Stasio Budejaus at

minimą pagerbdamas, Alek
sandras Petrauskis, Euclid, 
OH, aukoja $50 Almos fondui.

$50 Almos fondui siunčia: 
Bronius Matelis, Chicago, IL; 
Pįjus Pažerūnas, Melrose Park, 
IL. Almos ir Lietuvos vaikų var
du dėkojame aukotojams! Au
kos nurašomos nuo mokesčių. 
Tax ID 36-4124191. Čekius ra
šyti „Lithuanian Orphan Ca
re”, pažymint, kad skirta Al
mos fondui. Siusti: 2711 West 
71 St., Chicago, IL 60629.

•Amerikos lietuviai glo
boja apleistus Lietuvos vaikus 
per „Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetą. Du vaikus globoja ir 
metinį $300 mokestį atsiuntė 
Danutė ir Raimondas Puodžiū
nai, Chicago, IL.

$150 — vieno vaiko metinį 
globos mokestį, atsiuntė Pat
ricia Zakiewicz, Atkinson, NH; 
Egidijus ir Roma Žilioniai, 
Baltimore, MD; Petronėlė Sta- 
niškienė, Baltimore, MD; Gra
žina Kenter, Danbury, CT; Ona 
Strimaitienė, Putnam, CT.

Visiems dosniems Lietuvos 
vaikų globėjams dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičiu globos” 
komitetas, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, a 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• „Dieviško Kryžiaus” 
Lietuvos benamiu paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo: Aldona 
Ješmantienė $50; Benigana 
Butler $100. Nuoširdžiausiai 
dėkojame. „Dieviško Kry
žiaus" fondas (Divine Cross 
Fund for the Homeless”) 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Taz ID# 36-3097269.

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, in
validams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Gražina 
Gražienė $240 tęsti mergaitės 
metinę paramą; Jenny ir Gre- 
gory Liautaud $480 dviejų 
mergaičių metinę paramą tę
siant, Albinas Kurkulis $240 
tęsti berniuko metinę paramą; 
dr. Arūnas Gasparaitis $250 
tęsiant mergaitės metinę pa
ramą; Marytė Zablockienė $240 
tęsti berniuko metinę paramą; 
,,Autotrade Corporation” $50; 
Meilutė Kusak ir Paulius Ku
sak $240 tęsiant mergaitės 
metinę paramą; anoniminiai 
(D) $1,000. Labai ačiū! „Sau
lutė" („Sunlight Orphan Aid"), 
419 Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL 60089. Tel. 847-637- 
7949. Taz ID# 36-6003339.f _ _TL i. ___' " .■_

Pavasario vąjaus įnašai
Su 200 dolerių:
Msgr. Algirdas Olšauskas, 

garbės narys, iš viso 2,600 
dol., Los Angeles, CA.

Juozas ir Danutė Doveiniai, 
garbės nariai, iš viso 2,800 
dol., Clinton, MI.

Jonas ir Juzefą Žebrauskai, 
garbės nariai, iš viso 2,800 
dol., Newport, NC.

Ramunė Dičius, garbės 
narė, iš viso 1,935 dol., Dana 
Point, CA.

Danutė ir Kazys Paškoniai, 
garbės nariai, iš viso 3,600 
dol., Eastlake, OH.

Su 100 dolerių:
Birutė ir Gediminas Biskiai, 

garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Clarendon, Hills, IL.

Gražina Kenter, garbės 
narė, iš viso 1,800 dol., Dan- 
bury, CT.

Irena Ancerys, iš viso 850 
dol., Porter, IN.

Danguolė ir Jurgis Jurgutis, 
iš viso 100 dol., W. Bloomfield, 
MI.

Elena Maroncelli, iš viso 300 
dol., Eastlake, OH.

Su 50 dolerių:
Jadvyga Gruodienė, garbės 

narė, iš viso 1,850 dol., Chica
go, IL.

Algimantas ir Teresė Gečiai, 
garbės nariai, iš viso 1,050 
dol., Huntingdon Valley, PA.

Antanas Osteika, iš viso 350 
dol., Warren, MI.

Jaunimo centro moterų klu
bas, garbės narės, iš viso 
1,100 dol., Chicago, IL.

Pranas Michelevičius, iš viso 
500 dol., St. Pete Beach, FL.

Dalia ir Kęstutis Ječius, iš 
viso 550 dol., Vilią Park, IL.

Julius Karsas, garbės na
rys, iš viso 1,250 dol., Oak 
Lawn, IL.

Viktorįja Pikelis, iš viso 550 
dol., Chicago, IL.

Maria Šeduikis, iš viso 100 
dol., Chicago, IL.

Su 25 doleriais:
Alfonsas Alkas, garbės na

rys, iš viso 1,380 dol., Tampa, 
FL.

Dalia ir Rymantas Ivaškos, 
iš viso 425 dol., North Fair- 
mouth, MA.

Rožė ir Kazys Razauskai, iš 
viro 700 dol., Dearborn Hts., 
MI.

Algis Navikauskas, iš viro 
150 dol., Brookfield, CT.

Bronė Motušis, iš viro 376 
dol., Cicero, IL.

Algimantas ir Virginįja Gu- 
reckai, iš viro 114 dol., Ger- 
mantown, MD.

Marįja Andrįjonaitė, iš viro 
45 dol., Maron, MI.

Su 10 dolerių:
Kun. Juozas J. Grabys, iš 

viro 440 dol., Putnam, CT.
Onutė Fielding, iš viso 10 

dol., Sun Lakęs, AZ.
Visiems nuoširdžiai dėko

jame.
Fondo iždininkas

• Alaska. Septynių dienų 
kelionė liuksusiniu laivu. Iš
plaukiame 2002 rugsėjo S d. 
ii Vancouver, British Columbia. 
Kaina nuo $873. Informacįją' 
skambinant Bitei, First Claaa 
Travel, tel. 847-892-6820 
arba 800-4704)868.

<(

X loc-mNei.PrMtalotf organizuoja ir praveda atovyidae
"Netingoa" ttovyidavietėįe Vermonte

Neringos” Stovyklos
Lietuviu Kai ji a

biri. 23-29 d.d - jauniems studentams 17-20 metų 
biri. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

mte liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų 
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų 

Rg liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų
Anglų Kalba- Lietuvių Kilmes f & 
rugp. 4-17 d.<L - vaikams 7-16 metų 

rugp. 17-21 d.d - šeimoms su mažais vaikai* 
INFO: 416-537-7363, infe@oeringa.org, www.neringa.org
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• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $16, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

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

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, EL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”) 
TeL 773-284-0100.

Te L 630-267-0900, Lemont, IL

Advokates 
Jonas Gibaitis 

Civilinėair 
kriminalinės bylos

Chicago, IL 60629 
Tet 778-770-0700 

E-mail: GiMdtlsOaoLoom
Toli free 24 hr. 800-7766742 

Darbo vai. ano 8 V4T. iki 6 j.v. 
flaitad. 8 v j. iki 1 ▼.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-680-1217 

138 S LaSalle #2300 CUcago, IL 60008

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS
MM arulMU ML Oagą IL MSB 

TeL 7734562-4500
Valandos pagal amttarimą

^Hs t. LITHUANIA
i20.9ifmii
na adema aitu Manomay avy. any unw.Greit Mae to the rast of the worM-any day, anytlmd. I 
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