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Šiame 
numeryje: 
Lie tuv io k a t a l i k o 
pa re igos ; Los Ange les 
a t e i t i n i n k a i r a g a v o 
medų; s tovyklos . 

2psl. 

N u s i k a l t i m a s i r b a u s m ė 
XX a.; a m e r i k i e č i a i 
Pa ryž iu je j a u 
n e p o p u l i a r ū s ; 
„ G r a n d i n ė l ė s " 50 m e t ų 
veiklos s u k a k t i s . 

3psl. 

JAV LB Socia l in ių 
r e ika lų t a rybos ski l t i s ; 
l i e tuv i škas j a u n i m a s 
graž ia i veikia . 

4 psl. 

P r i e d o p u s l a p i u o s e : 
B. S ruoga buvo g r i e ž t a s 
k r i t i ka s ; m e n a s JAV 
ambasado je ; k n y g a 
ap ie Lie tuvą ang l i ška i ; 
k a s b a u g i n o t a r y b i n į 
leidėją; knygų m u g ė 
Vilniuje. 

Čikagos k n y g n e š y s 
Vilniuje; a t s i s t a t y d i n o 
LRT vadovas . 

5 psl. 

P a m i n ė t a Kovo 11-oji: 
D r a u g o fondo va jus . 

8 psl. 

Sportas 

P r e z i d e n t a s R o l a n d a s 
P a k s a s p r i t a r ė ir pažadėjo 
visapusišką paramą bėgikui 
P e t r u i S i l k i n u i ( n u o t r . ) , 
pasiryžusiam bėgimui per Eu
ropą „Lietuva-Europai , Euro-
pa-Lietuvai" . S p o r t i n i n k a s 
numato aplankyti 44 Europos 
valstybių sostines, o ilgą bėgi
mą pradėti referendumo dėl 
narys tės Europos Sąjungoje 
išvakarėse. 18.000 km ilgio 
marš ru tą ta rp Europos sos
t inių P . Si lk inas p lanuo ja 
įveikti per 11 mėnesių. Euro
pos sostinėse jį pas i t iks Lie
tuvos ambasadoriai , o kelio
nėje lydės speciali k o m a n d a . 
61 metų kretingiškis P. Silki
nas yra 1,000 mylių bėgimo 
Australijoje 1998 metų pa
saulio rekordininkas. 

Naujausios 
zimos 

* D a r b a p r a d e d a m i e s t ų 
i r r a jonų ES referendumo ko
misijos. 

* Atos togas k a i m e b u s 
ga l ima užs i sakyt i i n t e r n e t u . 

* Ga lu t i nė K a u n o e lek
t r i n ė s p a r d a v i m o d a t a — ko
vo 31-oji. 

' L ie tuvoje p o p u l i a r ė j a 
nau jų a u t o m o b i l i ų išperka
moji nuoma. 

* L ie tuvos įva izd i s E u r o 
p o s va ls tybių ž i n i a s k l a i d o j e 
— teigiamas, teigia tyrėjai. 

Valstybės pareigūnai diskutavo apie Lietuvos 
nuostatą dėl Irako krizės 

Nr.52 
Kaina 75 c. 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas ir Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas penktadienį 
aiškinosi Seimo frakcijų nuo
monę dėl Lietuvos nuostatos 
Irako atžvilgiu. 

Seime ir Prezidentūroje 
penktadienį vykę pasitarimai 
surengti prieš pirmadienį pla
nuojamą Valstybės gynimo ta
rybos posėdį. Tai būsiąs pirma
sis šios tarybos posėdis, prezi
dentu tapus R. Paksui. 

Kaip po susitikimo su pre
zidentu žurnalistams sakė So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcijos atstovas Just inas Ka
rosas, frakcijos šio klausimo 
atskirai nėra svarsčiusios, nes 
kol kas nėra aiški tarptautinė 
situacija — neaišku, ar bus ka
rinius veiksmus Irake leidžian
ti Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos rezoliucija, be to, ne
vienalytė Europos Sąjungos 
(ES) valstybių nuostata dėl ka
ro Irake. „Visi esam pasimetę, 

Prezidentas Rolandas Paksas (viduryje) priėmė pagrindinių Seimo frakcijų vadovus. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 
nes situacija yra neaiški , o 
sprendimas, neturint aiškių at
sparos taškų, yra problematiš
kas", sakė J . Karosas. J is pati
kino, kad susitikime nekilo dis
kusijų dėl Lietuvos politinės pa
ramos karinius veiksmus keti
nančioms pradėti JAV, „tokia 

pa rama bus", tač iau k i ta pagal
ba, socia ldemokrato te igimu, 
tur i būti or ientuota į humani
tarinę, bet ne ka r inę pagalbą. 

J. Karosas tvir t ino, kad Lie
tuvos nuostatą tu rė tų lemti ES 
valstybių nuos ta t a . Pa sak jo, 
pagrindžiant vienokį a r kitokį 

aps isprendimą, Lietuva turi 
remtis artėjančiu referendumu 
dėl narystės ES. 

J i s apgai lestavo, kad kai 
kurie politikai pradėjo rodyti 
paramą kar in iams veiksmams, 
sprendžiant Irako krizę. 

N u k e l t a \ 7 psl . 

S e i m o p o s ė d y j e 
opozic i ja „paauklė jo" 

Ro landą P a v i l i o n į 
Vilnius , kovo 13 d. (BNS) 

— Seimas iki kito posėdžio ati
dėjo ketvirtadienį planuotą bal
savimą dėl pasitikėjimo Švieti
mo, mokslo ir kultūros komite
to pirmininku Rolandu Pavilio-
niu. 

Balsavimas buvo atidėtas 
opozicinės Tėvynės sąjungos -
konservatorių frakcijos prašy
mu po diskusijos, kurioje pasi
sakė tiek R. Pavilionio prieši
ninkai, tiek jo šalininkai. Kalbą 
pasakė ir pats R. Pavilionis. 

„Nėra aukštesnio posto už 
laisvo žmogaus postą, bet nėra 
didesnio nuopuolio, nei turėti 
aukštą postą ir būti menkysta", 
pareiškė R. Pavilionis, teig
damas, jog gina ne postą, o 
švietimo, mokslo, kultūros idė
jas, nuomonių įvairovę. 

Tačiau opozicijos atstovų, 
kritikavusių komiteto pirmi
ninką ne tik dėl švietimo idėjų, 
kišimosi į nacionalinio radijo ir 
televizijos reikalus, bet ir pasi
sakymų, prieštaraujančių ofi
cialiai Lietuvos užsienio politi
kai, nuomone. R. Pavilionis ne
suvokia, jog kalba ir kaip val
dančiosios daugumos atstovas 
bei vienas Sfimo pareigūnų. 
„Pasisakydam .:• prieš narystę 
NATO, N u k e l t a į 7 ps l . 

Lietuvos a m b a s a d o r i u s J A V gars ina L ie tuvą 
V a š i n g t o n a s , kovo 13 d. 

(LR ambasada) — Lietuvos ir 
New Mexico ekonominio bei 
kultūrinio bendradarbiavimo 
perspektyvomis, turizmo plėtra 
domėjosi šioje JAV valstijoje 
viešėjęs Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas. 

New Mexico sostinėje Santa 
Fe ambasadorius susitiko su 
šios valstijos gubernatoriumi, 
buvusiu JAV Energetikos de
partamento direktoriumi ir JAV 
ambasadoriumi prie Jungtinių 
Tautų Bill Richardson. Lietuvos 
diplomatas pakvietė B. Ri-
chardson aktyviau išnaudoti 

naujas Lietuvos galimybes vers
lo srityje. G u b e r n a t o r i u s pa
dėkojo Lietuvai už pa ramą JAV 
vadovaujamos t a r p t a u t i n ė s 
koalicijos kovoje prieš teroriz
mą. 

Susit ikime su New Mexico 
vadovu taip pa t dalyvavo Lie
tuvos ryšio įra^. ' -s ir biuro 
technikos bendrovės „In ta" pre
zidentas Vytautas Vi tkauskas 
bei JAV firmos „ C a n b e r r a 
Aąuila" vadovas S teven P . 
Kardner. Versl ininkai pareigū
nus supažindino su jų bendrai 
įgyvendinamu projektu, kuriuo 
siekiama padidinti Vilniaus oro 

uosto saugumą, bei pristatė 
planus panašių projektų imtis ir 
Klaipėdos bei kitų Baltijos val
stybių miestų oro uostuose. 

V. Ušackas antrojo pagal 
dydį valstijos miesto Albuąuer-
que užsienio reikalų taryboje 
perska i tė p raneš imą „NATO 
plėtra: galimvbės ir iššūkiai". 

Ketvirtadienį Lietuvos am
basadorius apsi lankė ir Arizo
nos valstijoje, kur susitiko su 
valstijos sekretore J a n Brewer, 
Arizonos universi teto studen
tams skaitė paskaitą apie Lie
tuvos integraciją į Europos Są-
jungą ir NATO. 

Valstybė pradeda dalinti akcijas 
gyventojams 

Viln ius , kovo 14 d. (BNS) 
Valstybė pradeda gyvento

jams perrašyti jai priklausan
čias keturių bendrovių akcijas, 
kuriomis kompensuojama už 
grąžintą nekilnojamąjį turtą — 
žemę, mišką ir gyvenamuosius 
namus. 

Kovo 13 d. finansų makle
rio įmonėje ..Finasta" buvo įfor
mintas pirmasis priėmimo ir 
perdavimo aktas. Šių aktų pa
grindu akcijos perduodamos gy
ventojams. 

Pasak Valstybės turto fon
do (VTF) atstovų, masiškai ak
tai bus išrašomi ir siunčiami 

gyventojams nuo ki tos savaitės. 
Vyriausybė kompensac i 

joms skyrė 10 proc. „Lietuvos 
telekomo" akcijų (bendra jų 
vertė — 106.3 mln. litų), 6.58 

proc. „Lietuvos jūrų laivinin
kystės" akcijų (1.98 mln.) bei po 
5 proc. Rytų skirstomųjų tinklų 
(25.8 mln.) i r Vakarų skirsto
mųjų tinklų akcijų (21.3 mln.). 
Neabejojama, kad nemaža jų 
dalis papi ldys vertybinių 
popierių biržą. 

R. Paksas iš t iesė ranką v ienam 
smarkiausiu savo kr i t ikų 

Vilnius, kovo 14 d. (BNS) 
— Prezidento Rolando Pakso 
kvietimu ketvirtadienį vakare 
Prezidentūroje apsilankė buvęs 
vienas smarkiausių jo kritikų 
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovas Vytau
tas Landsbergis. 

Per daugiau nei valandą 
trukusį susitikimą, V. Lands
bergio teigimu, kalbėta apie 
tarptautinę padėtį ir krizę Ira
ke. „Mes labai paprastai ir da
lykiškai pakalbėjome apie tarp
tautinius reikalus", sakė kon
servatorių pirmininkas. 

V. Landsbergis sakė teigia
mai vertinąs R. Pakso požiūrį į 
tarptautinius reikalus. Anks
čiau konservatorių vadovas yra 
įvertinęs kaip „labai gerą" ir 
inauguracinę naujojo preziden

to kalbą. 
Prezidento atstovo spaudai 

Rosvaldo Gorbačiovo teigimu, 
tai buvo „asmeninis susitiki
mas". Pasak jo, prezidentui yra 
įdomi konservatorių vadovo 
„patirtis ir autoritetas". 

R. Paksas politinės karjeros 
laiptais pradėjo kilti būdamas 
Tėvynės sąjungos nariu, kai 
1997 metais pagal Konservato
rių partijos sąrašą buvo išrink
tas į Vilniaus miesto tarybą ir 
tapo sostinės meru. 

1999 m. birželį jis tapo kon
servatorių vyriausybės vadovu, 
tačiau tų metų spalį iš šio posto 
atsistatydino, nepr i ta rdamas 
„Mažeikių naftos" privatizavi
mo sutarčiai su JAV bendrove 
„Williams International". 

N u k e l t a \ 7 psl . 

Pasienyje sulaikyta neregėto masto 
brangakmenių kontrabanda 

mumo tyrimo tarnybos ir Laz
dijų kelio posto muitinės parei
gūnai. 

Tai pirmas atvejis per visą 
VSAT veiklos istoriją, kai kont
rabanda bandoma gabenti tokį 
didelį kiekį vertingų mineralų 

Į Lietuvą iš Lenkijos vykusį 
lengvąjį automobilį „Mercedes 
Benz 200" su Vilniaus valstybi
niais registracijos numeriais 
pareigūnai sustabdė ties Laz
dijais. Pareigūnai turėjo išanks
tinės informacijos, kad šiuo au
tomobiliu gali būti gabenama 
kontrabanda. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Lazdįjų rąj., kovo 13 d. 
(Elta) — Lietuvos ir Lenkijos 
pasienyje trečiadienio vakare 
sulaikyta rekordinė brangak
menių kontrabanda. Du parei
gūnams gerai žinomi Vilniuje 
veikiančios nusikals tamos 
„smauglių" grupuotės nar ia i 
bandė įvežti 6 kilogramus topa
zų. 

Bendros operacijos metu 
kontrabandininkus sulaikė 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) Lazdijų rinktinės 
Operatyvinės veiklos skyriaus, 
Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro Organizuoto nusikalsta-

K l a i p ė d o j e r a s t o s 2 t o n o s r a d i o a k t y v a u s 
c i r k o n i o 

Klaipėdoje penktadienį ras
ta daug radioaktyvių medžiagų 
— 2 tonos cirkonio koncentrato. 

Civilinės s augos depar ta 
mento direktoriaus pavaduotojo 
Gintaro Tamula ič io te igimu, 
tokio kiekio Lietuvoje iki šiol 
ras ta nebuvo. 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo depar t amen to duo
menimis, ras ta medžiaga spin
duliuoja 110 mikrorentgenų per 
valandą ir daugiau nei 3-4 kar
tus viršija leistiną normą.kuri 
yra 30 mikrorentgenų per vai. 

G. Tamulait is patikino, kad 
pavojaus nėra , įvykio vietą sau
go policija. N u k e l t a į 7 psl. Brangakmenių įvertinimui reikės specialistų pagalbos. VSAT-ELTA nuotr 

Pasaulio naujienos 
(RemianSs AFP, Reuters. AP, Interfa*. ITAR-TASS. BNS 

imu ageraarų pranešimais) 

EUROPA 
Atėnai . NATO ir Europos 

Sąjungos (ES) vadovai — gene
ralinis sekretorius George Ro-
bertson ir ES pirmininkau
jančios Graikijos užsienio rei
kalų ministras George Papan-
dreou penktadienį Atėnuose 
pasirašė saugumo susitarimą 

dėl keitimosi viešai neskelbtina 
informacija. Po kelis mėnesius 
trukusių aštrių diplomatinių 
nesutarimų 15-kos Europos 
valstybių ir Šiaurės Atlanto 
sąjungoms galiausiai pavyko 
pasiekti istorinį susitarimą, 
numatanti, kad ES savo kari
nėms operacijoms galės panau
doti NATO logistikos ir plana
vimo pajėgumus bei išteklius. 
Ši sutartis taip pat atvėrė kelią 
Europai Balkanuose pradėti 
įgyvendinti taikos palaikymo 
misijas. 

Paryž ius . Prancūzijos pre

zidentas Jacąues Chirac pareiš
kė Didžiosios Britanijos prem
jerui Tony Blair, kad jo valsty
bė yra pasirengusi drauge su 
Britanija ieškoti kompromiso 
dėl Irako nuginklavimo, tačiau 
griežtai priešinsis bet kokiems 
ult imatumams, galintiems at
vesti prie karo. J . Chirac penk
tadienį telefonu T. Blair'ui taip 
pat sakė, kad Prancūzija yra 
pasirengusi sutrumpinti anks
čiau nustatytą 120 dienų termi
ną Jungtinių Tautų (JT) gink
luotės patikrinimams Irake. 

B e r l y n a s . Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder penk
tadienį paragino visus vokie
čius stengtis atgaivinti valsty
bės ekonomiką. Kancleris para
gino pakeisti Darbo įstatymus, 
kurie, pasak jo, labai nelanks
tūs, ir dėl to gamintojams dar
bo jėga atsieina pernelyg bran
giai. Be to, jis paragino Vokie
tiją atsisakyti vienos brangiau

siai Europoje kainuojančių so
cialinės apsaugos p rogramų. 
Šios kalbos buvo l auk iama kaip 
vieno svarb iaus ių viso G. 
Schroeder valdymo laikotarpio 
įvykių. Centro dešinės koalici
nė vyriausybė pas taruoju metu 
vis dažniau kr i t ikuojama už ne
sugebėjimą įveikti nedarbą ir 
išvesti valstybę iš ekonomikos 
sąstingio. 

J A V 

J u n g t i n ė s T a u t o s . JAV ir 
Didžiajai Br i tani ja i ke tvi r ta
dienį vėl nepavyko įtikinti ne
utralios nuosta tos besilaikan
čių valstybių paremt i Jungt in ių 
Tautų Saugumo Tarybos rezo
liuciją, kurioje būtų numatyt i 
įgaliojimai pradėt i įsiveržimą į 
Iraką. Vašingtonas ir Londo
nas, kurie dar nė ra užsi t ikrinęs 
būtinos paramos Saugumo Ta
ryboje, paskelbė, kad dvejojan-
čias valstybes pa t rauk t i savo 
pusėn stengsis iki kitos savai
tės, o jei tai nepavyks, šių pas
tangų atsisakys. 

J A V G y n y b o s depar ta 
mentas n e a t m e t a gal imybės . 

kad, jei Irako vadovas „Sad-
dam Hussein įstumtas į 
kampą", j is gali pirmasis smog
ti amerikiečių ir britų kariams. 
Kaip pranešė televizija „Fox", 
remdamasi neįvardytais žval
gybos pareigūnais, Irako ka
riuomenė permeta karinius da
linius ir sunkiąją artileriją prie 
pietinės valstybės sienos, iš kur 
gali smogti koalicijos prieš Ira
ką pajėgoms. Be to, Irako „že-
mė-žemė" tipo raketos „Scud". 
buvo perdislokuotos prie vaka
rinių Irako sienų, iš kur gali 
atakuoti objektus Izraelio teri
torijoje. „Fox" duomenimis, Ira
kas taip pat galėjo užminuoti 
naftos telkinius, kuriuos, karui 
prasidėjus , greičiausiai su
sprogdins. 

J A V p r e z i d e n t a s George 
W. Bush penktadienį pareiškė, 
kad Jungt inės Valstijos, ilgai 
delsusios, paskelbs savo pa
rengtą Artimųjų Rytų taikos 
planą, kai tik palestiniečiai tu
rės naują ministrą pirmininką 
su „ t ik ra i s valdžios įgalioji
mais'". Palest iniečių vadovas 
Yasser Arafat įsteigė premjero 

pareigybę, paklusdamas JAV ir 
Izraelio daromam spaudimui 
pasidalyti savo valdžios įgalioji
mais. 

TURKIJA 
Ankara. JAV prezidentas 

George W. Bush oficialiai krei
pėsi į Turkijos premjerą Tayyip 
Recep Erdogan, prašydamas 
„skubiai" atverti Turkijos oro 
erdvę koalicijos kariniams lėk
tuvams, kurie dalyvaus ant
skrydžiuose Irake. Kovo pra
džioje Turkijos parlamentas at
sisakė leisti dislokuoti Turkijos 
teritorijoje Amerikos karius ir 
siųsti Turkijos kariuomenę da
lyvauti galimoje operacijoje 
prieš Iraką. 

Į IRAKAS 
Bagdadas Irakas į šiaurę 

nuo Bagdado esančioje bazėje 
penktadienį sunaikino dar ke
turias draudžiamo nuotolio ra
ketas „Al-Samoud 2", 7 kovines 
galvites bei kelis kitus kompo
nentus. Irakas šį mėnesį jau 
sunaikino 65 iš maždaug 120 
turimų raketų „Al-Samoud 2", 

42 kovines galvutes, 5 varik
lius, kelias liejimo formas. JT 
vyriausiasis ginklų tikrintojas 
Hans Blix raketų naikinimą 
apibūdino kaip reikšmingą 
žingsnį nusiginklavimo proce
se. 

I r a k o a u k š č i a u s i a s i s 
dvasininkas Abdul-Razzaq Sa-
adoun penktadienį paragino 
irakiečius ir viso pasaulio mu
sulmonus rengti išpuolius prieš 
JAV interesus ir pradėti jihad'ą 
(šventąjį karą), kad jų valstybė 
būtų apginta nuo JAV agresi
jos. 

RUSIJA 
M a s k v a . JAV ambasada 

Maskvoje nepanoro komentuoti 
žiniasklaidoje pasirodžiusių 
pranešimų, kad JAV kreipėsi į 
Rusiją, prašydamos išsiųsti kai 
kuriuos Irako piliečius, tarp jų 
ir diplomatinės misijos darbuo
tojas. Penktadienį atsakyda
mas į žurnalisto klausimą. JAV 
ambasados atstovas sake, jog 
„šiuo metu mes nepasirengę 
viešai išplatinti šia informaci-
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Iš Ateitininkų 
Gyveninio 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Dabarties lietuvio 
kataliko pareigos 

SAULIUS KLIORYS 

P rieš 90 metų, būrys lie
tuvių jaunuolių paste
bėjo neigiamas įtakas 

jų gyvenimuose ir nutarė są
moningai nustatyti savo gy
venimo takus ir teigiamai 
paveikti savo bendruomenes. 
Anomis dienomis jauni lietu
viai katalikai gynė Kristaus 
vardą nuo jį bandančių išnai
kinti jėgų. Kai prieš 50 metų 
ateitininkų sąjūdis persikėlė į 
Ameriką, kova nebuvo leng
vesnė. Kristaus mokymo gy
nimas ir tautos kultūros išlai
kymas buvo ne kiek lengves
nis svetimoj šaly. Tie, kurie 
save vadino ateitininkais pa
veikė savo pasaulį Amerikoje 
taip, kaip jie jį buvo paveikę 
Lietuvoj. Bet taip kaip anųjų 
dienų sąmoningų lietuvių dar
bas nesibaigė, šiandienos 
lietuvio kataliko darbas tęsia
si. Kol šiame pasaulyje belie
ka gundantis blogis, lietuvis 
katalikas ir toliau įpareigotas 
veikti ateitį. 

Kovoti už Kristų, reiškia 

gyventi sąžiningai ir 

meilingai, savo 

pavyzdžiu parodyti 

kitiems doro gyvenimo 

būdą 

Ateitininkų šūkis yra įššū-
kis gyventi sąmoningai. Šūkis 
kviečia mus visą atnaujinti 
Kristuje; ta i reiškia nuolat 
persvarstyti savo įsitikinimus 
ir. Kristaus įkvėpti, peržvelgti 
savo pasaulėžiūrą. Visos mū
sų m i n t y ir visi mūsų jaus
mai, kurie nulemia mūsų pa
saulio supratimą, yra ne mūsų 
sukurti, o Dievo mums duoti. 
Jei mes neteisingai supran
tame pasaulį, atsiminkime, 
kad mes esame klystantys 
žmonės. Tobuliau suprasti 
save ir savo aplinką, mes 
turime atvert i savo širdis 
Dievo įkvėpimui, atnaujinti 
save Kristuje. 

Vien gyventi sąmoningai 
neužtenka. Kataliko pareiga 
yra tobulinti ne tik save patį, o 
taip pat paveikti savo pasaulį. 
Rašinyje „Kas yra ateitinin
kas", Antanas Maceina mini 
..Taboro kalno gundymą"— 
apaštalų pasiūlymą Kristui 
amžinai pasilikti su jais 
Taboro kalno viršūnėje ir 
nebesirūpinti kitais žmonė
mis. Mes nuolat esame gun
domi džiaugtis Dievo palaimo
mis ir nesirūpinti savo aplin

ka. Mūsų pareiga tačiau yra 
atmesti tą gundymą ir gyventi 
ne tik sąmoningai, bet taip pat 
veikliai. 

Visas ateitininkų šūkis, 
„Visą atnaujinti Kristuje, tar
naujant Dievui ir tėvynei" 
išreiškia ateitininko pareigą 
tiek tobulinti savo supratimą 
pasaulio, tiek patį pasaulį 
paveikti. Simas Sužiedėlis ra
šo, „Žemėje visa palieka ir 
praeina. Telieka tik tai, kas 
būna paženklinta didžia Dievo 
meile ir sakramento malone". 
Mūsų darbas yra būti Dievo 
rankomis žemėje, išlaikyti, 
kas yra gera ir pašalinti, kas 
yra bloga. Tas, kuris save va
dina „studentu ateitininku" 
šiomis dienomis yra ypatingai 
įpareigotas išlaikyti gyvą tau
tišką ir religinę dvasią savo 
bendruomenėje. 

Mūsų amžiaus lietuviai vi
si turbūt pajuntam, kad lietu
vių jaunuolių tarpe lietuviška 
kultūra palaipsniui silpsta. 
Tiek mūsų kalba yra silpnes
nė, tiek mūsų ryšys su Lietuva 
yra mažiau tiesioginis už mū
sų tėvų ir jų tėvų. Mūsų sene
liai sukūrė lietuviškas parapi
jas ir organizacijas Amerikoje. 
Jie skaito lietuviškas knygas 
ir laikraščius, ir kalba beveik 
be išimties lietuviškai ir apie 
lietuvius. Šių dienų lietuviš
kas jaunimas rečiau lanko 
lietuviškas parapijas, rečiau 
rašo ir skaito lietuviškai, re
čiau kalba lietuviškai ir apie 
lietuviškus reikalus. 

Tai nereiškia, kad mes, 
jaunuoliai ir jaunuolės, nesa
me užsidegę lietuviška kultū
ra ar kad esame jos išdavikai. 
Bet, jei norime išlaikyti lietu
višką kultūrą, mums reikia 
pasiryžti veikti, tęsti jų pradė
tus darbus. Jei pastoviai nesi
stengsime išlaikyti lietuviškos 
kultūros tvirtovių, jos palaips
niui nyks. Tie jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie save vadina 
ateitininkais, yra įpareigoti 
išlaikyti ir atgaivinti lietu
višką dvasią, ją perduoti atei
ties kartoms. 

Lygiai taip ir su dieviška 
dvasia. Lietuvių katalikų ben
druomenėje Dievo malonės 
apsireiškia, sunku įvertinti 
dvasinio gyvenimo svarbą 
platesnėse lietuvių ir ame
rikiečių bendruomenėse. Tos 
įtakos, kurios visada šalino 
dvasini lavinimą—viešas pasi
priešinimas dievybei ar jai 

Los Angeles sendraugiai ateitininkai ir jaunieji svečiai susirinkę š. m. kovo 2 d. Pirmoje eilėje pi rmas iš kairės 
svečias paskaitininkas dr.Lukas Mackevičius iš Kauno. Nuotrauka Antano Pol ikaič io 

Los Angeles sendraugių susirinkimas 
Medaus ragavimo puota 

Los Angeles ateitininkų 
sendraugių skyriaus narių su
sirinkimas įvyko š.m. kovo 2 
d. pas Ireną Raulinaitienę, 
Glendale mieste, Kalifornijoje. 

Po įžanginės maldos, pirm. 
Dalilė Polikaitienė pasidalino 
žiniomis apie a.a. dr. Adolfo 
Damušio mirtį ir laidotuves, ir 
supažindino su jo biografija. 
Maldoje prisiminėme a.a. dr. 
Damušį, a.a. Dalią Karaliūtę, 
Julių Raulinaitį, Julių Jodelę, 
Joną Valukonį ir kitus mūsų 
skyriaus narius, išėjusius į 
Amžinuosius namus. 

Susirinkimo pagrindinė 
programa buvo paskaita apie 
bites, medų ir bičių produktų 
naudojimą žmonių sveikatos 
pagerinimui ir gydymui. La
bai įdomiai mums kalbėjo 
svečias dr. Lukas Mackevi
čius, Kauno medicinos klini
kų, intensyvios terapijos kli
nikos gydytojas ir apiterapijos 
draugijos tarybos narys. Po 
paskaitos vyko medaus raga
vimo „puota". Ragavome 10-
ties rūšių medaus ir daugu
mas susirinkimo dalyvių 
nubalsavo, kad iš Lietuvos 
atvežtas medus buvo skaniau
sias, o antroje vietoje— 
Kanados dobiliukų medus. 
Šeimininkė Irena Raulinai
tienę pavaišino savo kulinari
jos kūriniu, „greipfruto midu
mi". Dėkojame dr. Mackevi
čiui, Irenai Raulinaitienei ir 
Ingridai Jodelienei parūpinu

siai įvairių rūšių medų. 
Moksleivių ateitininkų 

sąjungos narės Sigita New-
som, Evelina Gulbinaitė, Inga 
Newsom ir Daina Mattis pasi
dalino savo įspūdžiais iš MAS 
žiemos kursų Dainavoje. Iš jų 
entuziastiškų pranešimų susi
darėme įspūdį, kad dėka geros 
programos, žavių vadovų ir 
turiningų paskaitų, kursai 
visapusiškai pavyko. Sveiki
name MAS vadovybę! 

Sekmadienį, kovo 23 d. 
Los Angeles skautai akade
mikai, talkinant kitoms orga
nizacijoms, ruošia poeto Ber
nardo Brazdžionio naujai iš
leistos lietuvių ir anglų kal
bomis poezijos knygos „Roads 
and Crossroads" pristatymą ir 
pietus. Kviečiame visus Los 
Angeles ir apylinkių atei
tininkus renginyje dalyvauti. 
Prašome užsisakyti vietas pas 
skyriaus valdybos narę Dalią 
Jasiukonienę (213) 385-5176. 

• • • 
A.a. Jono Zadeikio 

dešimtmetis 
Jonas Žadeikis, 18 metų 

redagavęs šį Ateitininkų sky
rių, mirė 1993 m. kovo 17 d. 
Liūdnam dešimtmečiui pami
nėti Tėvų marijonų koplyčio
je, prie pat „Draugo", kovo 22 
d., 11 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios. Po jų a.a. Jono Za
deikio prisiminimas bus tęsia
mas „Seklyčioje". 

Kaip gera ir smagu draugų tarpe Moksleivių žiemos kursuose Dainavoje 
If kaires . Lina Beržinskaitė, Rūta Šventičkaite ir Andrius Giedraitis 

Nuotrauka Linos Bublytės 

abuojumas—be abejo, veikia 
šiandien. Tie, kurie save vadi
na ateitininkais, yra įparei
goti kovoti už Kristų. Tai 
nereiškia, kad mes turime 
priversti kitus priimti kata
likybę. Kovoti už Kristų, reiš
kia gyventi sąžiningai ir 
meilingai, savo pavyzdžiu pa
rodyti kitiems doro gyvenimo 
būdą, kad jie persvarstytų 
savo gyvenimo prasmę. Tikė
kimės, kad jie pajus Dievo 
malonę ir Jį pažins. 

Tie, kurie kovoja už tautą 
ir Dievą, dažnai užmiršta vie
ną priešą—formalumą. Mūsų 
tėvų ir senelių lietuviškos 
organizacijos ir yra, ir nėra 
mūsų organizacijos. Mes kovo
jame išlaikyti tą pačią tautos 
dvasią, tačiau mes gyvename 
pasaulyje, kuriame viskas 
kinta. Mes nesame įpareigoti 
neapsvarstę jų pasaulėžiūras 
jas laikyti savomis. Pamąsty-
dami suprasime, kad mūsų 
pasaulėžiūros yra iš esmės pa
našios, bet, be abejo, surasime 
ką nors pakeisti, pagerinti. 

Prieš 50 metų Stasys Yla, 
kunigas, inteligentas, parašė 
.Ateitininkų vadovą", kuria
me jis suvedė ateitininkų ideo
logiją ir jų sąrangą. Mes ne
samo įpareigoti vergiškai sek
ti šios knygos nurodymus. Vi
są atnaujindami Kristuje, mes 

Jaunučių stovyklos 
registracija 

prasideda šiandien! 
Jaunųjų ateitininkų sąjun

gos vasaros stovykla vyks š.m. 
birželio 15-25 d. Dainavoje. 
Stovyklos registracija praside
da šiandieną, kovo 15 d. ir tęsis 
iki balandžio 15 d. 

Registracijos anketas rasite 
ateitininkų tinklalapyje: 

www. ateitis.org 
Taip pat galite gauti, krei

piantis į savo kuopos globėją 
arba į stovyklos registratorę 
Grasildą Reinytę, 532 N. Edge-
wood, LaGrange Park, IL 
60526 Tel. (708) 352-3405. 
Užpildžius anketas siųskite 
paštu stovyklos registratorei. 

Jaunųjų ateitininku sąjungos 
centro valdyba 

• • • 

S e n d r a u g i ų s t o v y k l a 

Ateitininkų sendraugių 
stovykla vyks Dainavoje š.m. 
liepos 13-20 d. Registracija 
naujiems stovyklautojams 
prasidės šį pirmadienį, kovo 
17 d. Norintys dalyvauti, 
prašomi skambinti Rūtai 
Kulbienei tel. (847) 698-3959. 

patys, Kristaus įkvėpti, per
rašykime tą knyga savo min
tyse, kaip mums atrodo teisin
ga, ir pasisavinkime tą ideo
logiją. 

Taip pat su katalikybe. 
Savo pasaulio supratimą at
naujinkime per Kristų, ne per 
katalikybės atstovus. Nesu
stinkime savo ideologijoje. 
Visada ją pergalvokim ir per-
rašykim pagal Dievo mums 
duotus jausmus ir mintis. 

Kai kurie, perskaitę šį ra
šinėlį, galbūt manys, kad aš 
bandau griauti mūsų protėvių 
pastatytas dvasines ir tau
tines tvirtoves. Tai netiesa. 
Taip, mums reikės kai ką per-
ramstyti, bet aš tikiu, kad anų 
dienų tautinės ir religinės 
dvasios globėjai mums per
davė tvirtus tautinius ir 
dvasinius pagrindus. Būdami 
tokių gerų žmonių įpėdiniais, 
pasiryžkime gyventi sąmonin
gai ir veikliai, kad parody-
tumėme savo protėviams pa
dėką ir įvertinimą jų pastan
gų, patys gyventumėme lai
mingai ir būtumėme verti per
duoti tvirtus pamatus ateities 
kartoms. 

Šis straipsnis, kiek sutrumpintas 
spaudai, buvo parašytas pagal 
reikalavimus keliant iš moksleiviu Į 
studentus ateitininkus. 

EDMUNDAS VT23NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D r . R A M U N E M A C I J A U S K A S 
D a n t ų g y d y t o j a 

9 3 5 6 S . R o b e r t s R o a d 
H ickory Hi l ls 

T e l . 7 0 8 - 5 9 8 - 2 1 3 1 
V a l a n d o s p a g a l sus i tar imą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

S U R E N D E R LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7 7 2 2 S . Kedzie Ave. 
Chicago, IL 6 0 6 5 2 
Te l . 7 7 3 - 4 3 4 - 2 1 2 3 

Valandos paga l susi tar imą 

Dr. P E T R A S V . KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York. Elmhurst. IL 60126 

6 3 0 - 9 4 1 - 2 6 0 9 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

9 0 0 Ravima PI. . Or land Park, IL 
Te l . 7 0 8 - 3 4 9 - 0 8 8 7 . 

Priklauso Palos ir Chnst 
l igoninėms. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. te!. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vwiw.cer»Brforsuige*yandb(eesthealth.corn 

Dr. V I L I U S M I K A I T I S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Fami.y r-.edica; d nic 
0811 VV. 143 St. Orland Park. IL 60467 
Priklauso Palos Community Hospital 

Silver Cross Mospital 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 

Dr. LINA P O Š K U S 
Dantų gydytoja 

4 6 3 5 W . 6 3 S t . :Chicago 
Te l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 3 0 

10 S. 640 S. Kngery Hwy. VVicwcrook 
Te l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 0 5 0 

JONAS V .PRUNSKIS , MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

G R E G O R Y SUELZLE, MD 
S C O T T GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
E&Gtove:847-718-1212 

rLbertyvie. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
1^. Crtcpracfic & Rehab 
= a CSnic 

Manualinė ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminu 

patarimai. 
1 0 0 0 S . State Street, 

Šute 201^202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr . V . J . V A S A I T I E N Ė 
D a n t ų gydyto ja 

4 8 1 7 W . 8 3 St . , Burbank , IL 
T e l . 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4 

V a l a n d o s p a g a l susi tar imą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių l igos ir chirurgija 

1192 VValter St.. Lemont, IL 
60439 

1 0 5 1 Ess ing ton R d . # 2 0 0 , 
Jol iet , IL 6 0 4 3 5 

T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapiia, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 . 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Te l . (708) 5 9 8 4 0 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W. 103rd. St„ 
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 
Te l . 7 0 8 - 4 2 3 - 5 1 5 5 . 

L INAS S I D R Y S , M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Te l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2 

4149 W. 63rd. St. 
Te l . 7 7 3 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

Cardiac Diagnosis, L T D . 
6 4 1 7 VV. 8 7 St. 

O a k Lawn, IL 6 0 4 5 3 
Tel. 708-233-5630 

R I M G A U D A S N E M I C K A S , M.D. 
S . P R A S A D T U M M A L A , M .D . 

Šird ies ir kraujagyslių l igos 
Valandos paga l sus i ta r imą 

Dr. V I L I J A K E R E L Y T Ė 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bridgeview, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kaibame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Te l . 7 7 3 - 5 8 5 - 2 8 0 2 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

G E D A S M. G R I N I S , M D 
lnkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

1 0 4 0 0 7 5 St., Kenosha, W l 
53142 

(262) 948-6990 

R A M O N Ą C . M A R S H , M D S C 
Obstetrics & Gynecology 

3 8 2 5 H igh iand Avenue Suite 4 A 
Downers Grove, IL 6 0 5 1 5 

6 3 0 - 8 5 2 - 9 4 0 0 
Valandos paga l sus i ta r imą 

DR. K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

ESI AMERIKIETIS — PARYŽIUJE 
TYLĖK 

Mėgėjas rytmečiais pabė- daugybę įvairių nuomonių, tik 
gioti, amerikietis žurnalistas turbūt labai mažai teisybės, 
prie viešbučio, kuriame jis, Atsikalbinėdamas kiekvienas 
atvykęs į Paryžių, nuolat ap- nurodė savo priežastis, tik 
sistodavo, durų sutiko tokį pat vargu, ar tikras. Stipriausiai 
mėgėją prancūzą. Abu norėjo prieš JAV prezidentą Bush pa
bėgti ta pačia kryptimi — į sisakantieji Prancūzijos, Vo-
Elyzėjaus laukus. Užsimezgė kietijos ir Rusijos vadovai turi 
kalba — prancūziškai, ir aiš- visiškai skirtingus tikslus ir, 
ku, apie Amerikos planuojamą galvą guldau, nė vienas prezi-
karą. Prancūzas, kaip gale- dentui Bush jų nesako, nors 
damas, pliekė JAV prezidentą gerai žino, kad visa tai neblo-
Bush. Amerikietis su juo su- gai ir Vašingtonas suvokia, 
tiko, tačiau, prieš pareikš- Negi prisipažins Chirac, kad 
damas savo nuomonę, pasi- Prancūzijoje gamintus ginklus 
sakė kas esąs. Prancūzui to ir aplinkiniais keliais su Hus-
užteko: rodydamas rūstų vei- sein jis keičia į naftą. Ir šis 
dą, spjovė amerikiečio pusėn, verslas gyvuoja jau ne vieneri 
pasisuko ir nukinkavo visiškai metai. JAV žvalgyba iššniukš-
kita kryptimi. Po to įvykio, su tinėjo, kad dar šį sausio mė-
kitais prancūzais kalbėdamas, nesį, Irakas gavo dalių pran-
puikiai prancūziškai kalban- cūziškiems „Mirage" lėktu-
tis žiniasklaidininkas ameri- vams, kurių apie 50 Hussein 
kiečiu nebeprisipažino ir kar- ruošia karui prieš Ameriką, 
tu su jais niokojo Amerikos po- Schroeder yra kuklesnis, bet 
litiką. Per pokalbius iš atvirai irgi nekalba apie pagalbą 
kalbančių išgirdo daug keis- Irakui už taip pat aplinkiniais 
tenybių ir sužinojo, kad pik- keliais jau atitekančią naftą, 
čiurnos prancūzai kitais to- Tačiau Maskva savo pyktį 
kiais pat pikčiurnom mažai Amerikai jau lieja viešai, pri-
pasitiki. Pagal juos, Vokietijos simindama net Michail Gor-
kancleris Gerhard Schroeder bačiov laikus. JAV preziden-
prieš Vašingtoną ėmė burbėti, tas Reagan, apstatęs Sovietų Są-
tik norėdamas laimėti rinki- jungos sienas Pershing rake-
mus, bet dabar nori su Bush tomis, reikalavo tik daugiau 
susitaikyti ir tik ieško geros žmogaus teisių ir žadėjo tenkin-
progos. Kol kas nuo tokio po- tis tik Vokietijos sujungimu, 
sūkio jį sulaiko baimė užpy- Ar tą pažadą Vašingtonas 
kinti dalį rinkėjų. tesėjo, piktai klausia Maskva? 

Berlyne amerikiečiui taip Rytų Europos kraštų atsi-
biogai nebuvo. Su vokiečiais skyrimą remdami, JAV prezi-
galėjo jis ir angliškai kalbėti, dentai — Reagan ir dabartinio 
Tik čia jis išgirdo jų dar prezidento tėvas. — sakė pri-
didesnį nepasitikėjimą pran- tarsią Gorbačiov politikai lai-
cūzais. Vienas politikas jam kyti juos „suvereninėmis vals-
teigė, kad Jacąues Chirac tybėmis Sovietų Sąjungos su-
abiem kumščiais Vašingtonui dėty", tačiau tuojau pat visus 
grūmoja, tik norėdamas paro- pripažino nepriklausomomis, 
dyti savo prancūzišką didybę, savarankiškomis valstybėmis 
bet, kai ateis „paskutinė die- ir užmezgė diplomatinius ry-
na" ir kortas reikės dėti ant sius. Maltoje šio prezidento 
stalo, JT Saugumo taryboje Pran- tėvas sutiko su Gorbačiov už-
cūzija bus Amerikos pusėje. mačią susigrąžinti iš Maskvos 

Tokių kalbų šiandien nie- glėbio išsprūstanėius Baltijos 
kur nestinga. Kiekviename kraštus, nors ir prieš jų norą, 
krašte nuo aukščiausio poli- tačiau nenaudojant jėgos, o 
tiko iki paprasčiausio beraščio paskui pats irgi pripažino juos 
piliečio sklinda Amerikos - nepriklausomomis valstybe-
Irako galimo karo žodžiai ir mis, taip pat. kaip ir buvusius 
dažniausia Vašingtono nenau- satelitus. Vašingtonas taip 
dai. Pasaulis supainiotas. Ir pat pažadėjo neplėsti NATO 
labai keistai, net ir patys di- toliau į rytus nuo sujungtos 
dieji iš tikrųjų nebesuvokia. Vokietijos, dabar ši karinė sa
ko jie nori. JAV prezidentas junga jau prie Rusijos sienos. 
George W. Bush, praėjusį Tos naujos narės neturės 
savaitgalį savo įstaigoje atsi- NATO ginkluotės. tikino 
sėdęs prie telefono, ir jo lini- Maskvą Sąjungos vadovai, o 
jomis _be perstojo" ieškoda- dabar naujas jos karinių da
mas kitų valstybių vadovų pri- linių vadas gen. James Jonės 
tarimo savo politikai, išgirdo viešai pareiškė dalį JAV karių 
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Danutė Bindokienė 

Nusikaltimas ir bausmė 
XX amžiuje 

Amerikos Lietuvių tau t inės sąjungos suruoštame Kovo Vienuoliktosios paminėjime Pasaulio lietuvių centre, 
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iš Vokietijos kelsiąs į Bulga
riją, Rumuniją, Lenkiją, Veng
riją. Ateis eilė ir Baltijos vals
tybėms, niršta politikai Mask
voje. Su Amerika gerų santy
kių ieškantis prezidentas Pu-
tin, nuolaidžiaudamas Va
šingtonui dėl NATO plėtros, 
dar buvo apmulkintas ir kelių 
Sovietų Sąjungos — Amerikos 
karinių sutarčių vienašališku 
nutraukimu, ypač atsisakymu 
svarbios 1972 m. sutarties, 
ribojančios Amerikai naujų 
modernių ginamųjų ginklų 
gamybą, pyksta Maskva. 
Putin visa tai „prarijo", tačiau 
kiek ilgai Rusijos prezidentas 
gali būti taip stumdomas? 
Riba — Rusijos veto JT 
Saugumo taryboje, viešai skel
bia jos užsienio reikalų minis
tras Igor Ivanov. Nors tai neva 
pagrįstos kalbos, bet tikroji 
prieš karą pasipriešinimo 
priežastis — Maskvos investi
cijos į Irako naftos valyklas ir 
nuolatinė prekyba tų valyklų 
gaminiais. Žinoma. irgi 
aplinkiniais keliais. 

Prieš Vašingtoną šaukia ir 
daugiau valstybių. Kitos, gal 
tik nenorėdamos karo, kuris 
nežinia kaip gali baigtis ir kur 
pasaulį pakreipti, nes. kaip 
dabar atrodo. į jį bus įsukta 
daug valstybių. Tarp jų ir Lie
tuva. Ko gero — ir pavojingai. 
Dėl to paties Maskvos triukš
mo ir jį sukėlusių priežasčių. 

Keistas tas Maskvos rėks-
mingumas dėl Vašingtono lai
kysenos. Sovietų Sąjungai by
rant. Kalta Amerika, kam rė
mė jos okupuotų kraštų išsi
laisvinimą iš milijonus žmo
nių nukankinusios vergijos. 
Tačiau apie savo nusikalsta

mus veiksmus, nuo kurių 
Rytų Europos tautos, savo 
vaikų gyvybes aukodamos, 
laisvinosi, Rusijos vadovai 
tyli. Prisimindami Rusijai 
Bush padarytas „skriaudas" ir 
savo neva „stumdomą" prezi
dentą Vladimir Putin užjaus
dami, maskviškiai „neprisime
na", kad ir jis, kaip žudikiškos 
KGB neeilinis pareigūnas, 
tuos besilaisvinančius kraštus 
Maskvos malonėje laikyti pa
dėdamas, galėjo papildyti ir 
neeilinių nuodėmių krepšelį. 
Tai jiems nė motais. Prieš 
Bush sirgdama dėl taikos, Mask
va nesidrovi Lietuvai vėl gra
sinti tankais dėl teisėto rei
kalavimo į Lietuvos teritoriją 
norintiems įžengti rusams 
turėti vizas. 

Toji Irako karo sumaištis 
Lietuvą liečia visgi stipriai ir 
ne per daug maloniai. Vals
tybė atsirado tarp dviejų kietų 
ir besisukančių girnų. Vil
niaus dešimtuko rėmuose 
Lietuva pri tarė Vašingtono 
politikai. Dėl to subiurusi, 
Prancūzija pagrasino neįsi
leisti Lietuvos į Europos Są
jungą. Turbūt tai priimdamas 
dėmesin, į savo telefoninių 
pokalbių maratoną JAV prezi
dentas Bush įjungė ir Lietuvą. 
Kovo 12-tą. Lietuvos laiku 8 
vai. vakaro, George W. Bush 
paskambino Lietuvos prezi
dentui Paksui. Irako vadovybė 
kelia didžiulę grėsmę pa
sauliui ir ją sustabdyti gali 
tekti pavartoti ginklą, bet tik 
tuo atveju, jeigu juo reikėtų 
ginti taiką ir pasaulio šalių 
laisvę, kalbėjo Paksui Ame
rikos prezidentas. Ginkluotas 
konflikto sprendimo būdas 

turėtų būti tik paskutinė 
priemonė, ELTA žiniomis, 
JAV prezidentui atsakė Pak
sas. Tą klausimą svarstys 
Valstybės gynybos taryba ir 
išvadas JAV prezidentui pra
neš. Bush patikino Lietuvą 
laikąs Amerikos draugu, lau
kiąs iš Pakso sėkmingo ben
dradarbiavimo, išreiškė norą 
susitikti Vašingtone abiem 
patogiu laiku, pabrėždamas, 
kad „Europai reikia tokios 
laisvos dvasios žmonių", kaip 
Paksas. Lietuvos prezidentas I 
padėkojo Amerikos preziden- ! 
tui už Lietuvos pripažinimą 
ekonomine valstybe, sakė la- į 
bai vertinąs abiejų valstybių 
gerus santykius, pažadė
damas ateityje juos stiprinti. 

Nors Lietuvos padėtis to
kioje prieštaringoje padėtyje 
ir sunki, tačiau tikėkimės, 
kad JAV prezidentui Lietuvos 
prezidento pažadėtas Gyny
bos tarybos posėdis savo 
sprendimu Amerikos nenu
vils. Kito kelio juk nėra. 

NEBEVEŽIOS TURISTŲ 

Po JAV erdvių kelto „Co-
lumbia" nelaimės, Rusija pa
reiškė, kad daugiau nebepri
ims „turistų", norinčių nuvyk
ti į Tarptautinę erdvių stotį. 
Rusijos Aviacijos ir erdvių 
tyrimo biuras „Rosaviakos-
mos" praeityje yra „pavėži
nęs", norinčius keliauti į erd
ves ir galinčius užsimokėti po 
20 mln. dolerių už bilietą. Kol 
NASA vėl pradės nuolatines 
keliones į erdvių stotį, vienin
telis, šiam tikslui tinkamas, 
keltas yra rusų „Sojuz", kurio 
patvarumas kelia abejonių. NYT 

Po Antrojo pasaulinio karo 
sukurtoje užsienio lietuvių li
teratūroje labai šviesiomis 
spalvomis piešiamas nepri
klausomos Lietuvos gyveni
mas, nutrūkęs 1940 m. birželį, 
kai tauta pateko tarsi į siaubin
gą sapną, iš kurio nenubudo 
daugiau kaip pusšimtį metų. 
Tokią „kūrybos pasikeitimo 
ribą" turi ir Lietuvos autorių, 
ypač politinių kalinių, trem
tinių prisiminimai apie oku
paciją. Riba — Stalino mirtis 
1953 m. kovo 5 d. 

Šiemet kaip tik sukako 50 
metų nuo tos datos, sukrėtu
sios visą sovietų imperiją ir 
suteikusios vilties komunis
tinio teroro aukoms. Kas buvo 
Stalinas ir kokie jo nusikalti
mai, jau gerai žinoma, visgi 
dar nemažas būrys Rusijos 
piliečių sukakties proga susi
rinko „atiduoti pagarbą didžia
jam vadui". Dar ir šiandien 
daug kas netiki, kad Stalinas 
buvo didžiausias to šimtmečio 
kraugerys, toli pralenkęs ir 
kitą žmogžudį — Hitlerį. 

Daug anksčiau, negu so
vietų teroro aparatas pradėjo 
savo kruvinus darbus okupuo
tuose kraštuose, Stalino įsa
kymu, jis jau buvo, „sukosi" 
savoje valstybėje: po Didžio
sios revoliucijos Rusijoje bai
siausiomis priemonėmis į am
žinybę arba Sibirą pasiuntęs 
šimtus tūkstančių savų pi
liečių. 

Apie tuos žudymus ir kan
kinimus užsienis anuomet 
mažai težinojo, nes slaptumas 
buvo viena labiausiai išvys
tytų ne tik baudžiamojo apa
rato, bet apskritai rusų tautos 
„savigarbos saugojimo nuo 
svetimų akių" ypatybių. Ir gal
būt niekuomet nesužinosime 
tikro sunaikintųjų skaičiaus. 
Juk net ir dabar, kai atsitikti
nai surandami masiniai ka
pinynai, Maskva stengiasi su
menkinti akivaizdžius tų bol
ševikinių nusikaltimų įrody
mus. 

Nežinia, ar senieji Lietu
vos bolševikai 50 metų Stalino 
mirties sukakties proga buvo 
(galbūt paslapčia) nuvykę į 
Grūto parką nusilenkti prieš 
„Didžiojo vado" statulą, bet 
tiek Rusijoje, tiek kitose, 
Rusijos Federacijai priklau
sančiose respublikose, ypač 
Baltarusijoje, Stalino mirties 
sukaktis paminėta su nostal
gija praeities laikams. 

Visgi apie Stalino siautėji
mo laikotarpį jau ir Rusijoje 
išleista knygų, iš kurių bet 

kas gali spręsti, kad tai buvo 
baisių nusikaltimų metas, 
šaukiantis dangaus keršto ir 
bausmės. 

Galbūt toji bausmė Stali
nui buvo įvykdyta kaip tik 
1953 m. kovo pradžioje ir pasi
baigė jo mirtimi to mėnesio 5 
d. Du autoriai — rusų isto
rikas Vladimir Natumov ir 
Yale universiteto (JAV) sovie
tų laikotarpio tyrinėtojas Jo-
nathan Brent parašė stambią, 
402 psl. knygą „Stalin's Lašt 
Crime". Šiems autoriamas 
buvo suteikta galimybė prieiti 
prie pačių slapčiausių archyvų 
ir gydytojų raportų apie Sta
lino mirtį. J ie siūlo išvadą, 
kad Stalinas buvo nunuodytas 
žiurkių nuodais („vvarfarin"), 
primaišant jų į maistą ar gė
rimą. Kadangi nuodai neturi 
jokio skonio ar kvapo, Stalinas 
negalėjęs jų pastebėti. Toji 
..paskutinė vakarienė" buvusi 
kovo 1 d. Be Stalino dar joje 
dalyvavo 4 Politbiuro nariai: 
Lavrenti Beria (slaptosios po
licijos vadas i. Georgi Malen-
kov. kuris buvo numatytas 
Stalino įpėdiniu, Nikita 
Chruščiov, ilgainiui iškilęs į 
valdžios viršūnę, ir Nikolai 
Buiganin. 

Manoma, kad Staliną nu
nuodijo Beria. Kodėl? Koks gi 
buvo tas „paskutinis Stalino 
nusikal t imas" kurį autoriai 
nagrinėja savo knygoje? 

1953 m. sausio mėn. 
Kremlius, vykdydamas Stali
no paliepimą, pranešė tautai, 
kad susektas sąmokslas, kurį 
ruošia Rusijos žydai, vadovau
jami Amerikos. Jų tikslas — 
nužudyti Staliną is-sugriauti 
Sovietų Sąjungą. „Didysis 
vadas" įsakė Kazakstane ir 
pačioje Sibiro šiaurėje pradėti 
keturių milžiniškų lagerių 
statybą. Į juos turėjo būti 
ištremti milijonai žydų kilmės 
žmonių iš visos sovietijos. Tuo 
pačiu buvo planuojama bran
duoliniais ginklais pulti JAV-
es. Tačiau šiems planams ne
buvo lemta įvykti. Lageriai 
nebuvo baigti, žydai nebuvo 
areštuoti, nes nusikaltėlis su
laukė bausmės. Tiesa, ir Beria 
neilgai džiaugėsi (jeigu iš 
tikrųjų jis Staliną nunuodijo) 
savo pasisekimu — iki tų pa
čių metų galo jis buvo su
šaudytas. Chruščiovas į savo 
rankas paėmė sovietų imperi
jos vairą. O tūkstančiams lie
tuvių ir kitų tremtinių buvo 
sumažintos arba visai dova
notos bausmės. 

„GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

ŽIVILĖ KLIORYTĖ-VAITKIENĖ 

Prisiminimų rašymas pa
vojingas dalykas. Praėjus dau
geliui motų, kai kurie įvykiai 
nublunka, kiti prisimenami 
pasikeitusiomis spalvomis. 
Šiems aprašytiems prisimini
mams apie laiką, praleistą 
„Grandinėlėje", gresia tie pa
tys pavojai. Kiekvieno šokėjo 
ar muzikanto išgyvenimai 
kitokie, kiekvieno patirtis 
skirtinga. Tas laikotarpis, ku
rį praleidau „Grandinėlėje", 
unikalus mano generacijos šo
kėjams. Bet rašydama viliuos, 
kad nors pasakojimai yra as
meniški, juose bus dvasia ir 
jausmai, kuriuos visi „Gran
dinėlės" šokėjai, nepaisant, 
kada buvo grupėje, pajuto. 

Pirmoji repeticija 
1968-ųjų metų pavasaris. 

Clevelando senoji lietuvių salė 
Superior gatvėje (vėliau sude
gusi 1971 metais), kurioje sek

madieniais po šv. Mišių 
„Grandinėlės" jaunimas rink
davosi kas savaitę kelių 
valandų repeticijai. Vyresnis 
brolis ir vyresnioji sesuo jau 
priklauso „Grandinėlei", o 
man. trylikmetei, be galo knie
ti savo akimis pamatyti, kaip 
jie repetuoja. Noriu bent pa
sėdėti salės krašte ir pa
kvėpuoti oru, kuriuo visi tie 
laimingieji šokėjai kvėpuoja. 

Šv. Jurgio parapija vos už 
vieno bloko nuo lietuvių salės. 
Po sumos, kartu su broliu ir 
seseria, nužingsniuojame sa-
lėn. Šokėjai renkasi, linksmai 
šnekučiuojasi, aunasi spor
tinius batus ir laukia repetici
jos pradžios. Liudas Sagys 
energingai tarp šokėju vaikš
čioja, nešinas pluoštu lapų. 
kuriuose yra jo braižiniai ir 
užrašai tos repeticijos šo
kiams. Ant sienos pakabintas 
sąrašas su repeticijos eiga. 

Šokėjai jį tikrina, kad žinotų. 
kada bus jų eilė šokti. A. Sa-
gienė kalbina šokėjus, tariasi 
su orkestro nariais. Aš atsisė
du salės pasieny ir išplėstomis 
akimis seku visą šurmulį. 

L. Sagys suploja rankomis 
ir repeticija prasideda. Šokėjai 
jį apsupa pusračiu ir, išklausę 
pranešimų apie tos dienos re
peticiją, sudaro didelį, bendrą 
ratą. Prasideda „apšilimas". 
Orkestras smagiai groja mu
ziką, o šokėjai atskirai ir po
romis vikriai atlieka įvairius 
žingsnius. L. Sagys visų mik
liausias — parodo kokį nors 
žingsnį ir liepia visiems jį pa
kartoti, šokant skersai salės. 
Jis stebi šokėjus, duoda pas
tabas, jei reikia, ir greitai vėl 
rodo kokią nors naują žings
nių kombinaciją. Stebėdama 
viską, jaučiu, kaip ir man šir
dis plaka. 

Apšilimui užsibaigus, mer
gaites išsirikiuoja „Blezdin
gėlei". Aš sėdžiu ir žiūriu. Ir 
štai, įvyksta tas lemtingas 
įvykis, kurio dėka tampu 
„Grandinėles" šokėja. Įvykis, 
kuris mane ir mano širdį 

suriša visam gyvenimui su 
nuostabiaisiais „Grandinėlės" 
vadovais, ponais Sagiais. L. 
Sagys man pirštu pamoja ir 
liepia atsistoti „Blezdingėlės" 
šokėjų tarpe. Aš tiesiog mirštu 
iš baimės ir džiaugsmo. Tur
būt kur kas daugiau baimės, 
nes visai neturiu patyrimo ir 
nežinau, kaip tą šokį šokti. 
Drebėdama atsistoju mergai
čių eilėje ir net bijau pajudėti. 
Muzika groja, o aš šiaip ne 
taip, visa nuraudusi iš gėdos, 
bandau susigaudyti, ką daryti 
ir per daug nesugadinti viso 
šokio savo klaidingais žings
niais. Šokiui užsibaigus, nu
bėgu atgal į savo vietą prie 
sienos. Repeticija užsibaigia, o 
L. Sagys prie manęs priėjęs 
sako: „Ateik trečiadienį į re
peticiją". Aš be žado tik link
siu galva, o krūtinėje širdis iš 
džiaugsmo daužosi. 

Ir štai prasideda mano ste
buklinga jaunystės kelionė. 
Kelionė, kurioje iki sielos gel
mių pamilstu lietuvišką šokį, 
susidraugauju visam gyveni
mui su lietuviais draugais, ap
keliauju didžiuosius Amerikos 

miestus, pamatau Pietų Ame
riką ir Europą. Ir tai tik konk
retūs dalykai. Prie jų priside
da neišdildomi jaunystės per
gyvenimai ir prisiminimai, 
kurie mus visus buvusius tų 
dienų „Grandinėlės" šokėjus 
yra tampriai surišę visam 
gyvenimui. Kartu užaugom, 
kartu dainavom ir šokom, 
kartu praleidome gražiausius 

jaunystės metus. Ir visa tai 
buvo dėka mūsų pasišven
tusių vadovų, ponų Sagių. 
Tuomet mes nesupratom, kiek 
tai iš jų reikalavo jėgų. Mums 
atrodė, kad viskas vyksta sa
vaime. Tik po daugelio metų, 
kai patys išėjome į gyvenimą, 
pradėjome suprasti ir įvertinti 
jų besąlyginį pasišventimą 
mums ir lietuvvbei. 

„Grandinėlės" gimimas 
„Grandinėlė™ gimė 1953 

metais. Clevelande vyko tau
tybių festivalis ir vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mokykla 
buvo paprašyta suruošti šo
kėjų grupę vienkartiniam pa
sirodymui. Mokyklos vedėjas 
kreipėsi į Liudą ir Aleksandrą 
Sagius. 

Bus daugiau 

Pirmosios „Grandinėlės* šokėjos šoka ..Sadutę" 
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KĄ IŠMESTI, KĄ LAIKYTI? 
Mes prisirenkame krūvas 

popierių — dokumentų pilni 
stalčiai, pilnos dėžės — nėra 
kur jų dėti. Nežinia, kaip ilgai, 
ar iš viso, juos visus reikia 
laikyti. 

Kai kurie finansiniai do
kumentai turi būti saugojami, 
bet daugumą galima išmesti. 
Jei norite savo finansinį popie
rizmą sutvarkyti, atidarykite 
visus stalčius, batų dėžes ir pa
klauskite savęs du klausimus: 

1. Ar man reikėjo tokios 
informacijos anksčiau? Kodėl 
aš tuos popierius saugau? 

Jei dokumentą saugote ir 
negalite pasakyti kam, arba 
jei galima lengvai įsigyti tokio 
dokumento kopiją, reikalui esant, 
pvz., iš banko grąžinti apmo
kėti čekiai (canceled checks), 
galite galbūt jais nusikratyti. 

Bet kurt dokumentą, sau
gomą be priežasties ir reikalo, 
galima pavadinti šiukšle. Ta
čiau nesiskubinkite išmesti 
senų finansinių dokumentų, 
jų neperžiūrėję. Pradėkite 
surašydami dabartines ir 
praeities banko bei kreditų 
sąskaitas (accounts), įrašant 
sąskaitų numerį, datą, kada 
sąskaita buvo uždaryta. Jūs 
galite išmesti dokumentus, 
turinčius ryšį su uždaryta 
sąskaita prieš eilę metų, bet 
reikėtų turėti sąrašą, su kuo 
darėte verslo sutartis ir kada. 
Tokiu būdu, jei sena informa
cija iškyla, pvz., tikrinant jūsų 
kreditą (credit check), daugu
ma kredito istorijų žiūri sep
tynerius metus į praeitį, jūs 
prisiminsite turėtą sąskaitą ir 
ką su ja padarėte. Papras
čiausia — saugokite paskutinį 
pranešimą (statement), o ki
tus galite išmesti. Bet ne
išmeskite, nesukarpę ar kitaip 
nesunaikinę, finansinių doku
m e n t e išmeskite taip, kad 
nebūtų matomi sąskaitų nu
meriai, kad jie nebūtų atpažįs
tami, kad sukti žmonės ne
galėtųjų panaudoti jus apvogti. 

Po šios įžangos, peržiū
rėkite savo dokumentų bylas. 
Čia keletas patarimų: 

1. Pajamų mokesčių mokėji
mo dokumentai — „Tax retums". 

Tai pagrindiniai dokumen
tai, kuriuos turite saugoti — 
pagal juos nuspręsite, ką rei
kia saugoti, ką sunaikinti . 
Trumpai — saugokite viską, 
kas jums būtų reikalinga 
apginti save, jei jus tikrintų 
IRS. O visa kita galite išmesti. 

Žmonės, kurie pildo trum
pą — paprastą pajamų mo
kesčių formą, gali išmesti 
viską, išskyrus Form 1040. Ją 
reikia saugoti. 

Jei jūsų pajamų mokesčių 
formos yra labiau komplikuo
tos, pvz., jūs nusirašote namų 
raštinės išlaidas, jų pateisina
mus dokumentus, kaip šildy
mo, telefono, elektros ir pan.. 
sąskaitas turite saugoti. 

Internal Revenue Service 
IRS) gali jus tikrinti laike 

trejų metų nuo datos, kada 
pildėte mokesčių mokėjimo 

formas; gali tyrinėti nepraneš
tas pajamas 6 metus atgal, o 
neteisingai užpildytas ir suk
tas pajamų mokesčių mokėji
mo formas gali tikrinti am
žinai — tam nėra laiko ribos. 

Vadinasi, sąskaitas patei
sinančias .jūsų išlaidas, če
kius, išrašytus labdarai ir 
pan., galėtumėte sunaikinti po 
trejų metų, bet patartina juos 
geriau laikyti 6 metus. Jeigu 
būtumėte tikrinamas, būtų 
sunku įrodyti, kad viską pildy
damas surašėte teisingai, jei 
įrodymai būtų sunaikinti. 

Kada sunaikinate papildo
mus pajamų mokesčių doku
mentus, saugokite pačias for
mas. Nes jų gali prireikti atei
tyje pildant pajamų mokesčių 
mokėjimų formas. 

2. Čekių atkarpos (check 
stubs). Algos čekio atkarpa 
yra tol gera ir reikalinga, kol 
ateina kitas čekis. Ir jei jūsų 
alga ir visi išskaitymai yra 
teisingi, ir jūs neturite ginčų 
dėl to su darbdaviu, tai senas 
atkarpas galite išmesti. 

Panaudokite paskutinę 
metų čekio atkarpą patikri
nimui, ar jūsų darbdavys tei
singai pranešė jūsų išskaičiuo
tus mokesčius (taxes). Jei vis
kas tikslu, tai ir tą paskutinę 
atkarpą galite išmesti. 

3. Įvairios sąskaitos (con-
sumer bills). Kredito kortelių 
pranešimai, vandens, dujų, 
elektros ir panašios sąskaitos, 
krautuvių ir benzino stočių 
pirkiniai kredito kortele ir 
pan. turėtų būti saugojami tol, 
kol patikrinate pranešimų 
informaciją ir matote, kad 
jūsų mokėjimai buvo tinkami 
sužymėti. Po to jie gali būti 
sunaikinti, nebent juose yra 
pažymėtos išlaidos, kurias 
galite nurašyti, pildydami 
pajamų mokesčių mokėjimo 
formas. Daugelis ekspertų 
pataria saugoti kredito korte
lių pranešimus vienus metus, 
išmetant seniausią, kai ateina 
naujausias. Bet saugokite 
pranešimus, kuriuose nurody
ta kredito kortelių naudojimo 
sąlygos tol, kol turėsite tą 
kredito kortelę. 

Yra dvi išimtys, kada ne
galima nieko sunaikinti: tai 
skyrybų atvejis, kai išlaidų 
pateisinami dokumentai gali 
būti svarbūs, nusprendžiant, 
kas mokės už vaiko išlaikymą 
ir gali prisirašyti vaiką, kaip 
išlaikomą. O kitas atvejis — 
jei sąskaitoje buvo kokia prob
lema, pvz., vėlyvas mokėji
mas, ginčijamasi dėl sumos, 
kurią reikia mokėti, suktas 
jūsų kredito kortelės panaudo
jimas kieno kito ir pan. 

Šiais dviem atvejais sau
gokite sąskaitas kartu su su
sirašinėjimu ir kada bei kaip 
problema buvo išspręsta, arba 
kai pirkiniai buvo nubraukti. 

4. Banko pranešimai (grį
žę čekiai) ATM lapeliai. Banko 
pranešimai, grąžinti iš banko 
jūsų apmokėti čekiai, 
rašteliai, paimant pinigus, 

Always With Flovvers 
* Gėles Į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
* Vestuvinės ir progines puokštes 
(vestuvmg puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
* Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
* Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 
79 St Justice IL 60458: Te l 888-594-6604 

automatiškai iš mašinos. 
Jei turite batų dėžutę pil

ną senų čekių parodančių, kad 
pirkote, pvz., 1992 metais už 
70 dol. maisto vieną dieną, tai 
jūs tik be reikalo užimate 
vietą. 

Nėra priežasties saugoti 
daugumą banko grąžintų če
kių, nebent tai turėtų ryšio su 
pajamų mokesčių mokėjimų 
pranešimais, pvz., aukos lab
darai, paskolų mokėjimai ar 
mokesčių užmokėjimai, namų 
remontai ir t.t. Kai subalan
suojate savo čekių knygutę, 
galite išmesti senus banko 
pranešimus, banko grąžintus 
užmokėtus čekius ir ATM 
mašinos atkarpėles. 

5. Investavimų duomenys. 
Bet kuris dokumentas dėl 
pirkimo ar pardavimo verty
binių popierių, ateityje bus 
mokesčių mokėjimo dokumen
tas, reikalingas, mokant fede-
ralinius mokesčius. Tačiau 
mėnesiniai pranešimai iš 
maklerio firmos, ar iš „mutual 
funds", arba ketvirčio metų 
pensijos plano pranešimai 
nėra būtina laikyti ilgą laiką. 
Dauguma investavimo firmų 
siunčia metų pabaigoje pra
nešimus apie visą jūsų sąs
kaitą. Laikykite tuos tar
pinius popierius iki metų pa
baigos, kad pasitikrintumėte 
duomenis, ir tada išmeskite. 

6. Apdraudos dokumentai. 
Senos apdraudos yra ne
bereikalingos, kai ateina nau
jos. Jos yra storos ir užima 
daug vietos. Saugokite pas
kutinę atsiųstą ir sunai
kinkite senas. Bet jei kas 
jums kelia rūpesčio, tada 
pasiklauskite savo apdraudos 
agento, ar verta saugoti senas 
apdraudas. 

7. Namų duomenys. Jei 
darote namuose remontus — 
pagerinimus, laikykite visus 
duomenis sąryšyje su tuo iki 
parduosite namą, nes gali jų 
reikėti, pildant mokesčių for
mas. Bet jei jūs jau pardavėte 
namą, arba jei turite senas 
nuomos sutartis, sudėję į 
bylas, jos neturi vertės ir nėra 
reikalo laikyti. 

8. Medicininiai duomenys 
Tikrai didelės sąskaitos (ligo
ninės, daktarų), tokios, kurios 
leistų jums nusirašyti medi
cinines išlaidas nuo mokesčių, 
turi būti saugomos. Bet jei 
turite daug visokių popierių iš 
eilinių atsilankymų pas dak
tarą, arba pranešimų, kur 
užrašyta „this is not a bilP, tai 
visa tai tinka tik išmetimui. 

Jei norite turėti savo ligos 
istoriją patvirtinančius doku
mentus, pasilaikykite popie
rius, kur smulkiai surašyta 
neeilinės procedūros ar atsi-

• lankymai pas daktarus — 
specialistus. 

9. Garantijos. Jas sau
gokite tol. kol jos galioja, arba 
to daikto, kuriam buvo išduo
ta garantija, jau nebeturite, 
tada nėra prasmės saugoti 
tokią bevertę garantiją. 

10. Krautuvių kvitai. Jei 
jums nereikia grąžinti pir
kinio ar gauti už jį nurašymą, 
pildant mokesčius, tai Išmeskite. 

Saugokite tokius kvitus, 
kurie patvirtina nuo mokes
čių nurašomus daiktus, arba 
prekę, kuriai išduota amžina 
garantija. Pridėkite kvitą prie 
tos garantijos ir saugokite. 
Kitais atvejais kvitai yra tik 
šiukšlės, kai jau patikrinote 
jų sumą su įrašyta kredito 
kortelės pranešime suma. 

11. Korespondencija. Jei ji 
susijusi su jūsų kredito istori
ja, sąskaitų uždarymu, arba 
tebesitęsiančiais ginčais, 
laikykite ją visą laiką. Kitais 
atvejais verslo korespondenci
ja gali būti sunaikinta po 
metų nuo joje įrašytos datos. 

Peržiūrėkite visus savo 
dokumentus — popierius, kas 
nereikalinga, nelaikykite — 
išmeskite: namuose bus dau
giau vietos, bus švariau ir 
lengviau gyventi. 

Naudotasi įvairia medžiaga. 

KALBA TROKŠTA DIDESNIO ATIDUMO 
PRANAS VISVYDAS 

Čia kalifornietiškoje aplin
koje neretai lietuvių šnekamo
ji, o ypač rašytinė kalba atrodo 
kaip Maironio eilėraščio „Tra
kų pilis" — „Pelėsiais.ir kerpe 
apaugus aukštai". Tąsyk poe
tas į griuvėsius žiūrėjo su 
skaudančia širdimi. Šiandien 
atstatyta pilis gražioje vieto
vėje žadina tik pasigėrėjimą. 

Suprantama, kalba nėra 
pilis. Ir kalbos grynumą iš
laikyti Lietuvoje šimteriopai 
lengviau negu Amerikoje. Ten 
ji dabar, jei ir apaugusi, tai jau 
ne kerpėmis, bet neišvengia
mais tarptautiniais žodžiais, 
kurių daugėjimą lemia gyvas
tinga globalinių ryšių plėtra. 
Tačiau svarbu, kad su tais vis
liais svetimžodžiais nebūtų 
pažeista' lietuvių kalbos frazio-
loginė prigimtis. Ypač links
nių vartosena. Sakinyje gali 
tūnoti keli nūdieniai svetim
žodžiai, bet toks sakinys yra 
savas, jei mintis srovena lietu

ms ateities stiprybę se
miame" — XI kongreso sūkis. 
Šią vasarą įvyks XI Lietuvių 
jaunimo sąjungos kongresas. 
Programa prasidės Vilniuje 
liepos 11 d., besibaigiant Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės seimui. PLB seimo daly
viai bei PLJ kongreso dalyviai 
susitiks tą vakarą pokylyje. Iš 
Vilniaus kongresantai išvyks 
stovyklauti į Kovo 11-os gim
naziją Punske, Lenkijoje. 
Stovyklos tema — lietuviškos 
vestuvės. Penkių dienų laiko
tarpiu stovyklautojai susipa
žins vienas su kitu, beruo
šiant lietuviškas vestuves. Su 
naujais draugais kongresan
tai keliaus į studijų dienas 
Vasario 16-os gimnazijoje, 
Hiutenfelde, Vokietijoje. Stu
dijų dienų tema — lietuviškas 
gyvenimas 2020 metais. Bus 
nagrinėjama, kaip lietuviškas 
jaunimas išlaikys lietuvybę 
Lietuvoje ir užsienyje. 

JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos išrinkti atstovai, 
kurie dalyvaus kongrese, yra 
iš šių miestų: Boston, Či
kagos. Clevelando, Washing-
ton, D.C, Baltimorės, Detroit, 
Los Angeles ir Philadelphijos. 
Iš viso vyksta 30 atstovų. Či
kagos atstovai: Kristina Jo
nušaitė, Aras Mattis . Nina 
Padalino, Moacir De sa Pe-
reira. Jonas Grigaliūnas. 

Kovo 1-osios šeštadienį 
Philadelphijos Lietuvių jauni
mo sąjunga suorganizavo dar 
vieną šaunų renginį — „Ta
lentų ir romantikos" vakarą, į 
kurį sukvietė mažus ir di
delius. Renginys įvyko jaukio
je, naujai išgražintoje Lietu
vių namų salėje. Renginio 
metu taip pat įvyko Sigitos 
Stravinskaitės, Temple uni
versiteto Dailės mokyklos stu
dentės, paveikslų parodą-par
davimas. Sigitos Stravins
kaitės meno kūriniai taip pat 
puikuojasi buvusio Temple 
universiteto prezidento Peter 
J. Liacouras kabinete. Sigita 
yra labai gabi ir talentinga 
menininkė. Dailininkės Godos 
Šimkuvienės meno kūriniai 
taip pat žavėjo ne vieno akį. 

Patį renginį vedė Phila
delphijos Lietuvių jaunimo są
jungos vicepirm. Ieva Vozbu-
taitė. Renginį parėmė Hermes 
telefono kortelių bendrovė (1-
877-250-7474) ir tuo pačiu pa
skleidė žinią apie itin pigų 
ryšį su Lietuva. 

Renginio programa buvo 
labai turininga. Pradžioje pro
fesionalus pramoginių ir kla
sikinių šokių vadovas Artūras 
Mišerenkovas mokė valsą ir 
morengo. Buvo daug norinčių 
prisiminti Vienos valsą ir por-

viškai sintaksei dūdinga vaga. 
Daug neieškodamas, nurody
siu, kad ir tokį sakinį: „Re
nesansas paprastai suponuoja 
teigiamus reiškinio atspal
vius, senąsias kultūros ver
tybes verifikuoja naujų laikų 
naujoje šviesoje". („Kultūros 
barai", 2003. Nr. 1) Čia jauki 
pusiausvyra tarp taiklių lietu
viškų žodžių ir akademiškų 
tarptautinių veiksmažodžių. 
Gal aiškumo labui praverstų 
jungtukas „o" prieš „senąsias". 

Kad įgimta kalbos tėkmė 
nebūtų be reikalo teršiama, 
reikia tam tikro kalbinio bud
rumo. Juolab čia, Amerikoje, 
rašant bet kokį viešą skelbimą 
rimtų lietuvių organizacijų 
vardu. 

Netinka man šiuo klau
simu pedagogiškai morali
zuoti, nes ir pats esu daug sy
kių nusikaltęs kalbos skaisty
bei. Ir vėliau, kai sakinys jau 
buvo išspausdintas, daužiau 
galva į stambų Gramatikos 
tomą, kartodamas: būk atidus, 

atidus, atidus... Jei ko nors ne
žinai, nepatingėk pasiteirauti 
pas tuos, kurie nusimano ge
riau. 

Pateiksiu kelis mano para
pijinėje aplinkoje neseniai 
pastebėtus kalbos „apkerpėji
mo" pavyzdžius. Pirmas susi
jęs su tuo, mus dažnai paklup-
dančiu, vietininko linksniu. 
Štai sekmadienį bažnyčios val
dose platinamame skelbime 
rašoma: „Poeto Bernardo 
Brazdžionio (Naujai Išleistos 
Knygos Pristatymas.) („Roads 
and Crossroads") Rinktiniai 
Eilėraščiai. Anglų ir Lietuvių 
Kalboje". O taisyklingai turėtų 
būti — Anglų ir lietuvių kal
bomis. Įnagininko linksnis. Be 
to, knyga yra dvikalbė, tad 
vienaskaita visiškai netinka. 

Skelbime neramina ir tas 
„Kaina $15 su pietais". Neži
nau, ar tai iš Akmenės, ar iš 
Kaišiadorių kilęs žodis, bet 
man labiau priimtinas mums 
įprastas „su pietumis". Atseit, 
su kugeliu. 

JAUNIMO KONGRESAS 
Detroito atstovai: Lina Sir-
gėdaitė ir Mark Juška. Wa-
shington, D. C , Baltimorės 
atstovai: Ieva Vozbutaitė, Jur
gita Čeponytė ir Gintas Stir-
bys. Los Angeles atstovai: Dai
na Mattytė, Aušra Venckutė, 
Aidas Mattis, Auksė Stočkutė, 
Audra Griciūtė, Simona 
Gajauskaitė ir Daiva Mattytė. 

Metų laikotarpyje Lietu
vių jaunimo sąjungos skyriai 
suorganizavo įvairius pobū
vius surinkti lėšų kongresui. 
Pavyzdžiui, Čikagos skyrius 
suruošė šokius Padėkos dienos 
proga. Detroito skyrius kvietė 
lietuvišką jaunimą atvykti 
vasario 22 d. ir atšvęsti kartu 

Užgavėnes (Mardi Gras). 
Gegužės mėn. Cleveland 
skyrius ruošia pramoginį 
savaitgalį „Back to Prom" 
tema. Los Angeles skyrius irgi 
suruošė kalėdinius šokius, 
taip pat užsidirbti lėšų kon
gresui. 

Jaunimas visaip bando už
sidirbti pinigų, kad sumažintų 
kongreso išlaidas. Kiekvienam 
kongresantui vykstant iš JAV 
kainuos 1,381 dol. neįskaičiuo
jant lėktuvo kainos. Asme
niškos aukos yra nuoširdžiai 
priimamos. Jos nurašomos 
nuo mokesčių ir tūo pačiu la
bai padės sumažinti kiekvieno 
studento išlaidas. Aukas 

Kitame priešvelykiniame 
skelbimėlyje kviečiama atvyk
ti į Šv. Kazimiero choro atlie
kamą Giuseppe Verdi „Re-
ąuiem". Viskas aišku, tik, de
ja, antroje eilutėje į kaktą 
trinkteli didelėmis raidėmis 
išspausdintas „Metinės Kon
certas". Turi būti „metinis". 
Paprasčiausiai neapsižiūrėta 
dėl atidumo stokos. Taip pat 
vardo Giuseppe galūnėje taš
kas ant „e" nedėtinas. 

Kituose skelbimuose labai 
nevienodai rašomos mūsų me
tinės šventės. Jos yra tapusios 
išskirtinėmis dienomis, tad, 
pagal dabar Lietuvoje priimtą 
rašybą, turi būti Vasario 16-oji, 
o ne Vasario 16-toji, ar net Va
sario 16-ta. Tolygiai ir su Kovo 
11-ąja, Pabrėžiu: be „t" galū
nėje. 

Visa tai, rodos, mažmožiai. 
Bet, mano išmone, kompiu
terių amžiuje būtina siekti 
lietuvių bendrinės kalbos 
rašybos tikslaus vienodumo. 

prašome siųsti: JAVLJS, c/o 
Kazys Adomkaitis, 29 Bar-
berry Lane, Milton, MA 02186. 
Čekius prašome rašyti 
JAVLJS. 

Visą kongreso informaciją 
galite rasti -wwwiongre6a8.com. 
Jei turite klausimų apie 
JAVLJS veiklą, prašome ra
šyti aras@javljs.com. Visais 
kongreso klausimais kreip
kitės info@kongresas.com. 

Iki pasimatymo Lietuvoje 
per Šokių šventę ir Karaliaus 
Mindaugo Karūnavimo šven
tę! 

Aras N. Mattis 
JAVLJS pirmininkas 

Veiklusis l ietuviškas jaunimas, pasiruošęs šią vasarą vykti į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, ruošiamą 
Vilniuje, Punske ir Hiutenfelde (Vokietijoje). 

TALENTŲ IR ROMANTIKOS VAKARAS 
prasti amerikietiško šokio 
žingsniukus. Vėliau, tautinių 
šokių kolektyvui „Aušrinė" 
vadovaujanti Jurgita Matu
lienė sukvietė visus žiūrovus 
pasimokyti liaudiško trepseni
mo. Šokių salė vėl buvo pil
nutėlė besisukančių šokėjų. 

Po trumpos pertraukėlės 
Ieva Vozbutaitė perskaitė iš
trauką iš Vinco Krėvės „Sker
džius". Jos pasirinkta kūrinio 
dalis sužavėjo visus klausyto
jus, o mažieji stebėjosi, kaip 
Ieva galėjo tiek daug eilučių 
išmokti atmintinai. 

Choro atstovai padainavo 
keletą liaudiškų dainų, dvy
likametė Elzė Rackaitė pagro
jo fleita. Seserys Monika ir 
Marija Rukšytės šoko mo
dernišką „Jazz Pop" šokį — 
na, o Jurgitos Čeponytės ir Ar
tūro Mišerenkovo paruošta 
programa tiesiog atėmė žadą. 
Jų profesionalumui, artistiš
kumui ir grakštumui nebuvo 
ribų. Aplodismentų bangos ly
dėjo kiekvieną šokėjų žingsnį. 

Tiems, kurie abejojo, kad 
filadelfiečiai stokoja talentų 
— šventės organizatoriai įrodė 
priešingai. 

Po visų talentingų pasiro
dymų DJ Modes ir jo pagalbi
ninkas Juventas kvietė visus į 
diskoteką, kuri tęsėsi iki pat 

vidurnakčio. Šventės metu su
sirinkusieji gaivinosi gėrimais 
ir gardžiavosi Ingridos bei 
Vyganto Stančiauskų paga
mintais cepelinais (prie kurių 
eilė buvo niekuomet nesibai
gianti). 

Na, o tiems, kurie šį rengi
nį pražiopsojo, siūlau nenusi
minti, nes Philadelphijos lie
tuvių jaunimo sąjunga pilna 
energijos ir jau ruošiasi visus 
sukviesti į artėjančią gegužinę. 

Joana Gaizelytė-Lacy 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888; 
Fax.: (773) 838-8946 

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei i kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestu. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

http://www.alwayswithflowers.com
http://-wwwiongre6a8.com
mailto:aras@javljs.com
mailto:info@kongresas.com


ATSISTATYDINO LRT 
VADOVAS 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Politikų spaudimas pa
darė savo — iš Lietuvos radijo 
ir televizijos (LRT) generalinio 
direktoriaus pareigų atsis
tatydino Valentinas Milaknis. 

• " Jo atsistatydinimo pareiškimą 
' - priėmė, antradienį (03.04.2003) 

• - ' posėdžiavusi LRT taryba. Lai
kinai eiti šias pareigas paves
ta Lietuvos radijo direktoriui 
Kęstučiui Petrauskiui. Drau
ge LRT taryba paskelbė naujo 
gen. direktoriaus konkursą. 

Atsistatydindamas iš pa
reigų V. Milaknis paskelbė 

. ' • atvirą laišką „Seimo pirmi
ninkui A. Paulauskui, Seimo 
nariams ir Lietuvos žmonėms", 
kuriame įvardijo „nuolatinių 
kampanijų prieš visuomeninį 
transliuotoją" užsakovus ir or
ganizatorius. Pasak V. Milak-
nio, „tai Seimo valdančiosios 
koalicijos politikų grupė, ku-

. • riems atvirai ar tylomis pri
taria aukščiausi šalies parei-

• gūnai, geidžiantys turėti nuo-
• • lankų ir cenzūruojamą radiją 

bei televiziją. Jiems talkina 
vadinamieji nepriklausomi ko
merciniai TV kanalai ir radijo 
stotys, neslepiantys interesų 

' ' perimti reklamą iš LRT, padi
dinti mokesčių naštą Lietuvos 
gyventojams ar net visiškai su-

• naikinti visuomeninį trans
liuotoją". 

Atkakliausias LRT kriti
kas, Seimo Švietimo, mokslo ir 

' • kultūros komiteto (ŠMKK; 
• pirmininkas Rolandas Pavilio-

• ' nis, antradienį (03.04) surengto-
•"• je spaudos konferencijoje dar 

.' • kartą apkaltino LRT, nevyk
dant kultūrinės šviečiamosios 

- ' misijos bei integracijos į Eu-
• ' ropos Sąjungą tikslų, informa

vo žurnalistus apie kovo 12 
'•" d. Seime numatomą rengti 

konferenciją „Nacionalinė kul-
• ! tūra ir menas Lietuvos tele-

• vizijoje ir radijuje". 
R. Pavilionis aiškino, kad 

• • surengti tokią konferenciją jį 
• '. paskatino vasario mėnesį gau-

"'••:• "tas laiškas, kuriame „grupė 
. • žinomų Lietuvos menininkų" 

prašę R. Pavilionį imtis inicia-
• l tyvos artimiausiu laiku Sei-
-,.. me surengti konferenciją-dis-

- kusiją apie nacionalinės kul-
. - tūros ir meno reprezentavimą 
• . bei propagavimą per Lietuvos 
• . radiją ir televiziją (LRT). Ja

me buvo rašoma, kad .jau gan 
. • senokai per nacionalinį radiją 
• . ir televiziją milijoninei audito-
" . rijai brukamas kultūros suro-
; • gatas". 

Rašytojas Valentinas Sven-
tickas. vienas to laiško „signa-

: tarų", dienraštyje „Respubli-
"' ka" viešai atsiribojo nuo šios 
• • iniciatyvos, pasijutęs „mani-
. ; puliacijų įrankiu" ir pažymė

jęs, kad visa tai ..neturi nieko 
, . bendra su kultūra. Iš tokio nešva-

• raus žaidimo reikia tuojau pat 
. : išeiti". 

Antra vertus, buvęs Rašy
tojų sąjungos vadovas paste
bėjo: „Aplink nacionalinį trans
liuotoją jau susikūrusi keista 

• , atmosfera. Net ramiausiai iš-
. • tartas pastabas, pasiūlymus, 

mėginimus patarti tuoj kas 
nors pasisavina. Patys LRT žmo-

j , nės, ne kartą šitai patyrę, per 
- daug susijaudina, yra perėję į 

gynybą puolimu". 
Kodėl susiklostė tokia at

mosfera. „Dėl pamatinių da
lykų, — sako V. Sventickas, — 
dėl nacionalinio transliuotojo 
nesutvarkyto finansavimo, ginčų 
dėl valdymo, politikų pas-

• . tangų viską tvarkyti savaip". 
Valentinas Milaknis atsis

tatydinimo priežastis nau-
. jienų agentūrai BNS taip aiš

kino: jšiame poste man teko 
prabūti 22 mėnesius. Aš skai
čiuoju tai mėnesiais, nes kiek
vienas mėnuo buvo tam tikros 
kovos laukas, teko vienaip ar 
kitaip stengtis, kad LRT atlik
tų savo misiją. Mūsų veikla 

" • yra pakankamai paralyžiuota 

dėl nuolatinio dėmesio blogąja 
prasme". 

Lietuvos nacionalinio radi
jo ir televizijos taryba Švieti
mo, mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininko Rolando Pavilionio 
vadovaujamų politikų veiks
mus ne kartą yra įvertinusi, 
kaip „grubų politinį spaudimą 
nacionaliniam transliuotojui 
ir aiškiai matomą pastangą 
politinių interesų grupei per
imti LRT valdymą". 

Dar 2002 m. birželio 6 d. krei
pimesi į prezidentą V. Adam
kų, Seimo pirmininką A. Pau
lauską ir ministrą pirmininką 
A. Brazauską LRT taryba pa
brėžė, kad ji taip pat nėra „vi
siškai patenkinta kai kuriais 
visuomeninio transliuotojo 
laidų kokybės aspektais", ta
čiau drauge pažymėjo „vyks
tančių reformų mastą ir sudė
tingumą uždavinių, kuriuos 
neatidėliotinai tenka spręsti". 
LRT taryba kvietė politikus 
suvokti nacionalinio transliuo
tojo misijos vykdymą kaip pro
cesą, kuris neišvengiamas lai
ko atžvilgiu. 

2002 m. spalio 16 d., išna
grinėjusi Seimui pateiktą 
minėto komiteto inicijuotą Na
cionalinio transliuotojo įstaty
mo pataisų projektą, LRT 
taryba įvertino jį, kaip prieš
taraujantį Europos Sąjungos 
normoms, stumiantį visuome
ninį transliuotoją į visišką prik
lausomybę nuo politinės valdžios. 

LRT taryba pabrėžė, kad 
priėmus šias pataisas, „Lietu
va netektų nacionalinio visuo
meninio transliuotojo, nes LRT 
valdymą iš demokratiškais 
pagrindais sudarytos visuo
meninės tarybos perimtų poli
tinės valdžios struktūra —• Sei
mo Švietimo, mokslo ir kultū
ros komitetas", o „uždraudus 
reklamą ir neįdiegus ilgalai
kio bei pakankamo finansavi
mo modelio, LRT taptų visiš
kai priklausoma nuo politinės 
valdžios". 

Praėjusių metų rudenį Seimo 
valdančioji koalicija vis dėlto 
nesiryžo „buldozeriniu prin
cipu" stumti įstatymo pataisų 
ir tokiu būdu nušalinti jiems 
neįtinkančią LRT vadovybę. 
Šios iniciatyvos nerėmė dalis 
socialdemokratų frakcijos na
rių, tam nepritarė ir ministras 
pirmininkas A. Brazauskas. 

Seimo Informacinės visuo
menės plėtros komitete susi
tikę komercinių transliuotojų 
bei Lietuvos radijo ir televizi
jos vadovai sutarė parengti ir 
pateikti politikams svarstyti 
bendrus pasiūlymus dėl vi
suomeninio transliuotojo fi
nansavimo modelio. Komite
tas, pasak jo pirmininko, yra 
pasirengęs šiuos pasiūlymus 
apsvarstyti ir, remiantis jais, 
parengti bei pateikti parti
joms politinio susitarimo dėl 
LRT projektą. 

„Reikėtų pasiekti panašų 
susitarimą, koks buvo pasiek
tas dėl Lietuvos stojimo į 
NATO ir ES", — sakė jis ko
miteto posėdyje. Bet ligi šiol 
taip ir nebuvo jo pasiekta. 
Prasidėjus naujai R. Pavilio
nio ofenzyvai — V. Milaknis 
atsistatydino. 

V. Milaknis. kuriam 55 me
tai, LRT vadovu buvo paskir
tas 2001-ųjų metų gegužę, kon
kurse įveikęs 10 konkurentų. 
Prieš tai. 1999-2000 metais, A. 
Kubiliaus vadovaujamoje kon
servatorių vyriausybėje V. Mi
laknis ėjo ūkio ministro pareigas. 

Jo vadovaujamam Nacio
naliniam radijui ir televizijai 
pavyko sumažinti įstaigos 
skolas nuo 20 iki 6 mln. Lt, 
atlikti vidinę reformą, tačiau 
Lietuvos televizijos rengiamos 
laidos buvo vertinamos prieš
taringai. Lietuvos radijas 
priekaištų praktiškai nesusi
laukdavo. 
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Taip čikagiečiai (ir apylinkių lietuviai) Kazimierą Rožanską — pirmasis iš dešinės — ir prisimena: prie išdėstytų 
knygų prekystalio kiekviename didesniame renginyje, ypač Jaunimo centre. Ir vargiai jau taip nuoširdžiai čia kas 
rūpinasi lietuviškos knygos platinimu, kaip rūpindavosi Kazimieras. 

ČIKAGOS KNYGNEŠYS VILNIUJE 

Vilniaus senamiesčio gy
ventojai j au an t rus metus 
mato kasdien vaikštinėjantį ir 
smalsiai besidairantį guvų 
sportiškos išvaizdos vyriškį. 
Tai Kazys Rožanskas, buvęs 
Čikagos gyventojas, po dau
giau kaip 55 metus trukusių 
klajonių sugrįžęs į Lietuvą ir 
įsikūręs sostinėje. Šiek tiek 
apsipratęs naujoje vietoje, jis 
netruko surasti kelią į Maž
vydo biblioteką ir jau pirmojo 
pokalbio metu užsiminė apie 
savo asmeninį archyvą, par
gabentą iš užjūrio, vis saky
damas, kad gal ten nieko įdo
maus ir vertingo nesą, tačiau 
išmesti gaila. J au pirmieji K. 
Rožansko atnešti tvarkingai 
sudėtų dokumentų segtuvai, 
nuotraukų albumai leido įsi-
'tikinti. kad tai labai vertinga 
medžiaga, iliustruojanti ne tik 
jo visuomeninės veiklos įvai
riose lietuvių išeivijos organi
zacijose pobūdį ir apimtis, bet 
ir teikianti itin naudingos 
informacijos apie lietuviškų 
knygų leidybą bei platinimą. 

Prieraišumo knygoms ir 
pomėgio platinti spaudą iš
takų reikėtų ieškoti jau K. 
Rožansko jaunystės metuose, 
kai vokiečių okupacijos laiko
tarpiu gimtajame Sterkiškių 
kaime netoli Debeikių jis 
slapčia nuo tėvų naktimis klė
tyje rašomąja mašinėle per
rašinėdavo pogrindinę spaudą 
— iš Utenos j am perduodamus 
„Laisvės šauklio" ir JLaisvės 
kovotojo" numerius, kuriuos 
dar padaugindavo šapirografu 
po 50 ir daugiau egzempliorių. 
1944 metais j is. Vietinės rink
tinės karys, buvo suimtas ir 
išvežtas į Vokietiją privers-

SILVIJA VĖLAVIČIENĖ 

tiniams darbams. Karo pa
baiga užklupo Oldenburge. Po 
to teko tarnauti amerikiečių 
kariuomenės sargybos kuopoje 
Viurcburge, kur radosi gali
mybė bendrauti su ten įsi
kūrusioje pabėgėlių stovykloje 
prisiglaudusiais lietuviais. Tą 
laikotarpį primena per visas 
gyvenimo negandas išsaugo
tas itin retas leidinys — 
Viurcburgo lietuvių stovyklos 
metraštis „Svetimoj padan
gėj". 1947 metais persikėlęs į 
Angliją ir įsikūręs Noringame 
K. Rožanskas vėl susieja savo 
veiklą su knygomis — kiek
vieną sekmadienį prie bažny
čios platina tuo metu iš JAV 
gaunamus lietuviškus leidi
nius. 

Po dešimtmečio, 1958 me
tais, persikelia už Atlanto ir 
apsigyvena Čikagoje. Jį trau
kia gausesnis lietuvių tel
kinys, teikiantis platesnę erd
vę visuomeninei veiklai ir ben
dravimui su tautiečiais. Neil
gai trukus įsijungia į JAV Lie
tuvių bendruomenės kultūros 
tarybos veiklą ir nuo 1959 iki 
1973 metų yra šios organizaci
jos reikalų vedėjas. Tai labai 
mielos jam pareigos, perdėm 
susijusios su lietuviškų vado
vėlių leidyba, jų platinimu ir 
siuntinėjimu po visą kraštą 
išsimėčiusioms lituanistinėms 
mokykloms. 

K. Rožansko išsaugotuose 
dokumentuose atsispindi litua
nistinio švietimo ir lietuviškų 
vadovėlių leidybos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose istorija. 
Metų apyskaitose yra duo
menys, kiek ir kokių vadovėlių 
išspausdinta, kuriems leidi
niams prireikė papildomų ti

ražų. Akylesni JAV lituanis
tinio švietimo ir knygų leidy
bos tyrinėtojai ras ir kitų 
įdomių faktų — kurios knygos 
populiariausios, kokia buvo jų 
kaina, kuri ant leidinių nu
rodoma tik retais atvejais. Do
kumentai liudija ir JAV Lie
tuvių bendruomenės Švietimo 
tarybos pastangas aprūpinti 
lietuviškais vadovėliais visas 
lituanistines mokyklas. Štai 
Švietimo tarybos vicepir
mininko Stasio Rudžio 1973 
metų laiške rašoma, kad nau
jai įsteigtai Los Andželes litua
nistinės mokyklos bibliotekai 
bus nemokamai siunčiami visi 
nauji leidiniai. Knygų siunti
mas buvo K. Rožansko pa
reiga, todėl daugybė jo iš
saugotų dokumentų liudija 
JAV lituanistinio švietimo 
plėtrą, konkrečiais faktais ir 
skaičiais papildo įvairiuose 
leidiniuose jau skelbtas žinias. 

Čikagos lietuvių ben
druomenė netruko pajusti K. 
Rožansko prieraišumą spau
dai, todėl leidėjų prašomas jis 
ėmėsi ir įvairių periodinių lei
dinių platinimo. Išlikę „Mar
gučio", „Pasaulio lietuvio", 
„Lituanus" ir kitų žurnalų 
prenumeratorių sąrašai taip 
pat yra ligi šiol netyrinėtas ir 
labai įdomus lietuviškosios 
periodinės spaudos paplitimo 
liudijimas. Dėl vienos ar kitos 
knygos platinimo kreipdavosi 
ir patys autoriai. 1975 metų 
gegužės 14 dienos laiške buvęs 
generalinio štabo pulkininkas 
bei diplomatas Kazys Škirpa 
rašo: „Dėkoju už parduotas 9 
knygas („Sukilimas") ir čekį 
sumai 108 dolerių... Ar ne
pageidautumėte, kad pri-

Mes nežadame — mes dirtame nuo 1919 m. 
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siųsčiau Jums dar kiek „Su
kilimo" knygų? Prileidžiu, kad 
per birželio įvykių minėjimus, 
kurie jau artėja, susidomėji
mas sakyta knyga gali pagy
vėti ir galėtum parduoti dar 
kiek". 

K. Rožanskas buvo akty
vus įvairių išeivijos organi
zacijų dalyvis ir rėmėjas. Iš
saugoti narystės dokumentai, 
kurie ir patys yra labai įdo
mūs, rodo jį priklausius Ame
rikos lietuvių tarybai, 
BALF'ui, Lietuvių fondui, 
Tautos fondui, Lietuvos vy
čiams, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinei, Anglijos lietuvių 
klubui, Susivienijimui lietu
vių Amerikoje, Filatelistų 
draugijai, taip pat Tauragės, 
Panevėžiečių ir Zarasiškių 
klubams. Kadangi visose orga
nizacijose K. Rožanskas yra 
turėjęs įvairių pareigų, tai 
Mažvydo bibliotekai dovano
tame asmeniniame archyve 
nestinga ir jų veiklą at
spindinčių dokumentų. 

Tačiau knygų platinimas 
per visą gyvenimo anapus 
Atlanto laiką buvo pats mie
liausias ir svarbiausias K. Ro
žansko užsiėmimas. Todėl či-
kagiškiams jo asmuo pirmiau
sia susijęs su „Draugo" knygy
nu, kuriame darbavosi dau
giau nei dvidešimt metų. Nė 
vienas didesnis lietuvių ben
druomenės renginys taip pat 
neįsivaizduojamas be knygo
mis nukrauto stalo, už kurio 
visada stovėdavo Kazys Ro
žanskas. Šių eilučių autorei 
įsiminė pirmoji pažintis su K. 
Rožansku, kai 1994 metais 
lankantis „Draugo" dienraščio 
redakcijoje radosi seniai lauk
ta proga užsukti į ten pat 
įsikūrusį „Draugo" knygyną. 
Besižvalgant po lentynas akys 
vis kliuvo už naujausių ir 
senesnių leidinių, kurių stigo 
Mažvydo bibliotekai. Knygyno 
vedėjas leido išsirinkti visas 
trūkstamas knygas ir išlydėjo 
vos panešančią dovanotąjį 
turtą su šypsena ir geriausiais 
linkėjimais. 

Savo gyvenimą susiejęs su 
knyga, K. Rožanskas ypač 
jautrus ir supratingas biblio
tekų reikmėms, todėl, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, jo 
paramos ir dėmesio sulaukė ir 
gimtųjų apylinkių bibliotekos. 
Už atsiųstas knygas laiškuose 
dėkoja Debeikių bibliotekos 
vedėja D. Steponavičienė. Vy
žuonų seniūnas V. Vanagas. 
Užpalių kunigas E. Rinke
vičius, už materialinę paramą 
mokyklai — Anykščių Antano 
Vienuolio gimnazijos direkto
rius Saulius Nefas. 1998 me

tais K. Rožanskas tapo Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
Lituanistinio švietimo komisi
jos paskelbto Karaliaučiaus 
srities, Pietryčių Lietuvos ir 
Punsko apylinkių mokyklų 
moksleivių rašinių konkurso 
mecenatu, skyręs nugalėto
jams 1000 dolerių premijas. 
Tačiau didžiausia dovana gim
tajam kraštui — Debeikių 
miestelyje pastatytas pamink
las 1944-1954 metais už Lie
tuvos laisvę žuvusiems Debei
kių valsčiaus partizanams. 
Monumentali Regimanto Mid-
vikio skulptūra iškilmingai 
atidengta 1995 metų vasarą. 
Tarp 46 žuvusių debeikiečių, 
kurių vardai iškalti paminkle, 
yra ir K. Rožansko brolis 
Bronius. Paminklo statybos 
reikalais rūpinosi Lietuvoje 
gyvenantis brolis Povilas, o 
visas išlaidas padengė Kazys. 

K. Rožanskas yra įdomus 
pašnekovas, galintis valandų 
valandas pasakoti apie įvairių 
išeivių organizacijų veiklą. 
Atrodytų, lyg asmeninio gy
venimo ir nebuvo — vos kelis 
sakinius pasako apie darbą 
„General Motors" firmoje. 20 
metų „Draugo" knygyne jam 
atrodo svarbesni už sunkų 
darbą lokomotyvų gamykloje, 
kurį primena tik įspūdingi 
žymenys, gauti iš garsios fir
mos 5, 10 ir 15 metų darbo 
sukakčių proga. Kuklaus kul
tūros darbininko veiklos svar
bą geriausiai nusako žymaus 
kraštotyrininko, visuomenės 
veikėjo Broniaus Kviklio 1989 
metų sveikinimo žodžiai: 
„Mielą Kaži Rožanską, Didįjį 
šių dienų lietuvių kultūri
ninką — knygnešį Vardo die
nos proga nuoširdžiai sveikinu 
...aukštai įvertinu darbą, kurį 
Kazys atliko per dešimtis 
metų platindamas lietuvišką 
knygą". r -

Čikagos knygnešys ir Vil
niuje nesėdi be darbo. Rū
pinasi ir remia gimtųjų apy
linkių kultūros įstaigas, o kar
tą per mėnesį sulaukiame jo 
Mažvydo bibliotekoje su ne
mažu nešuliu — tai K Rožansko 
prenumeruojami ir perskai
čius mums dovanojami lietu
vių išeivijos laikraščiai — 
„Draugas". „Dirva", „Laisvoji 
Lietuva", kita spauda. Jis 
visada turi žinių apie JAV iš
spausdintas naujas lietuviš
kas knygas, pataria, kaip jas 
įgyti. Jo asmeninis archyvas, 
dovanotas Mažvydo bibliote
kai, turėtų sulaukti išskirtinio 
spaudos ir knygos istorijos ty
rinėtojų dėmesio. 

Iš Mažvydo bibliotekos 
biuletenio. 2002 m. lapkritis 
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VILNIUS 2003 
KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTŲ 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis Lš įvairių JA V miestų. 
Grupės ir pavieniai keliautojai 

PIGIAUSIOS KAINOS.'.'.' 

, ,Draugo" skelbimų 
skyrius 

Te!. 1 7? 5 s g - o ;oO 
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40-24 235th Street Douglaston. SiY 11363 
Tel. 718-423-6161 I-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail vyttours'aeartrilink.net 
Web site: w-ww.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net £ 

Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 JJ 
Fax 708-403-4414 

F-mail: bronebflaol.com 
£ 
£ 
£ 
£ 
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S i ū l o d a r b ą 

N a m ų r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s Paslaugos f o t o g r a f a m s 

Caregivers needed in Wisconsin. 
English, sočiai security. refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver*s licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Marina. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

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

Skubia i re ikal ingi va i ruo to ja i -
p e r k r a u s t y t o j a i Skok ie 

p e r k r a u s t y m o k o m p a n i j a i . 
Privalo turėti IL vairuotojo teises. 

T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 . 

100 \ \ indovv VVashers/Gutter 
CIeaners Needed. 

Men or VVomen 2-3 person team. 
Mušt ha\e own car / 1 person speak 

M>me Hniiisn. 
NO EXPER1ENCE .VEEDED. We will 
train. We have ALL RES1DENT1AL 

work near your home (all cities & suburbs). 
Full time Monduy-Sunday (7 days) or 

P.T. vveekends Sat. Si Sun. or 
Vv'eekdays 3-5 days. 

6:00 am - Sundown (5pm-6pm) . 
Make S5<XV$1,000 each person vveeklv. 

Mus; ąppK in person & You can Start The 
Nex_t Day. 

Blue Skv Window Cleaning. Ine, 
2752 Maple Ave. Downers Grove, IL 
60515 ! 14 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on corner of 

Maple Ave. & Vv'alnut) 
630-515-8706. see Rich. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. s e s e r ų p a d ė j ė j o m s 
k o m p a n i j o n ė m s ir n a m ų 

ruošos d a r b i n i n k ė m s . G a l i m a 
gyvent i k a r t u a r b a a tvyk t i į 

d a r b ą ir i švyk t i . 
K r e i p t i s : 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t A g e n c v 

T e l . 7 7 3 - 7 3 6 - 7 9 0 0 . ' 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 

manikiūristai 
masaži stas-terapi s tas 

• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 

patyręs registratorius-pardavėjas. 
dirbantis kompiuteriu, pilnani/iiepilnam 
laikui 
Tel. 630-969-5333 arba atvykite 5333 
Main St, Dovvners Grove, IL 60515 

CARLISLE STAFFING, LTD, IN VVESTMONT IS 
HIRING VVITHOUT A FEE. 

Electronic Assembly positions for all shifts are 
available. QC inspector, group leader and 

supervisor 3rd shift are needed. 
Mušt speak English and be legal. 

Assembly pay: $8 - $9. 
Please call for more info: 630-920-0238 

Valgyk kugelį! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MASINA TIK 

$85 
Persiunčiame i 4 8 valstijas UPS paštu . 

Tel. 773-875-6232. 
Sute ik iama 1 metų garantija. 

3 5 3 6 W . 1 6 0 St., Markham IL 6 0 4 2 6 . Gyvenantiems 
Čikagoje, pr is tatymas savaitgaliais Į namus — NEMOKAMAS 

Siūlo išnuomoti 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų , 

1 mieg . butas 6 7 & Whipple 
apyk S415 į m ė n . + „secur i ty" 

Tel. 773-434-4543 

I š n u o m o j a m a s k a m b a r y s su 

b a i d a i s 

Čikagos priemiestyje (šiaurėje). 

Tel. 847-219-3224. 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 1-2 

mieg. , naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 

Tel . 630-910-0644, J aną . 

I š n u o m o j a m a s k a m b a r y s 
dv i e jų m i e g a m ų j ų d i d e l i a m e 

b u t e . O a k L a w n , 103 St. 
T e l . 7 0 8 - 9 3 5 - 7 2 3 3 . 

Išnuomojamas vienas 
kambarys. 
Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184. Zita. 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Brighton Parke. 

Šalia mokykla ir bažnyčia. 
Te l . 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Amber cons t ruc t ion C o . 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
,Licensed, insured , b o n d e d " 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

A Sr K 24HRS.7DAVS 
" * J 773531-1833 
mTSSSZZo 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvą 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

Medžio d a r b a i , e l ek t r a , 
santechnika, grindvs, dažvmas^ 
Aukšta da rbų kokybė , žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 
contractor COHSTRUCT 

3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
7 7 3 - 2 5 4 - 0 7 5 9 ; 3 1 2 - 4 9 3 - 8 0 8 8 

ZSL 
R U C T I O N 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", ,.gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis, tel. 630-241-1912 

Rūsių, virtuvių ir vonių įrengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir vidaus. 

Te l . 708-289-0987 ( m o b . ) ; 
708-460-9338, G i n t a r a s . 

E L E K T R O S 
Į V E D Į M A I - P A T A I S Y M A I . 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

{va i rūs 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel . 773-773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
•Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyk los produktai ir užkandž ia i miesto c e n -

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

Siuntiniai ir pinigai 
Tl 

(nuo 1987 m.) 

I-V 9-5 v.v. 
VI 9-2 v .p .p. 
VII L e m o n t e 9 - 1 2 : 3 0 

Reikalui esant, atvykstame namus 

4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-838-1050 

„TRANSPAK" atstovas — krautuvėlė „L ietuvėlė" 
5741 S. Harlem; Tel. 847-845-3972 

• Klientų page idav imu , siuntiniai bus apdraus t i . 
• Nemokama te lefoninė linija 1-800-399-1050 
• Siunčiant virš 50 svarų, dovanojama viena telefoninė kortelė. 

P a r d u o d a 

P A R D U O D U 
HONDA C I V I C L X , 

98 m., visa elektra. A/C, 5 pavaros. 
98k Hwy miles, be „airbags", 

labai gera būklė. S5.800. 
Tel. 224-578-2200. 

Bankai skelbia dideli automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10.500. 
01 Chevi Trail Blazer — $9,800. 
01 Toyota Camry — $9,600. 
00 Chrysler 300 M — $8.500 
00 Chrvsler Concorde — $5.800 

Tel. 312-446-2515. 

Parduodu automobilį 
'96 m. Mercury G r a n d Marųuis. 

Raudonas, 8 cilindrai, 4 durys. 
geras variklis. Kaina $7,500. 
Tel. 708-476-1155, Vladas. 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Frega ta Travel 

250 West 57 Street, New York, 
NY 10107. Tel. 212-541-5707. 

M o k e s č i ų s k a i č i u o t o j u 
p a s l a u g o s 

V I R G I S T V A S K U S . C P A . 
užpildo pajamų mokesčių formas 

Skambinti 
te l . 7 0 8 - 4 4 8 - 8 4 6 8 ; 

312-762-4653. 

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

BICBNT INSOBAHCB AGSNCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

S l a u g o s p a s l a u g o s 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, pr iež iūra a rba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 708-237-3015; 773-919-1950. 
Gal ima palikti žinutę. 

I N C O M E T A X S E R V I C E . 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
Įstatymai apsunkino ir ateityje 

' apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam. 

sąžiningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

P R A N A S G . M E I L Ė , CPA 
5516 W . 95 St.. 

Oak Lawn. H. 60453-
Te l . rašt inė 708-424-4425. 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU. 
F O R M A S I R S I VEDU 

B U H A L T E R I N Ę APSKAITA. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seelev 
Chicago, IL606 I8 
Tel. 773-935-0472. 

| | a Devon Tamify MedicatCenter A§b 
IftSpįRjfup Visokeriopa medicininė pagalba suaugusiems ir vaikams V^ap*1 

I b S M y 2710 W. Devon Ave., 3 R., Chicago Zl£l į 
Dr. Elena 

Naryzhny, M.D. 
Terapeute/skausmo 
terapąa-reabilitacįa 

Dr. Alina Libster, 
M.D. 

Gmekologė-
akušerė 

pagalba suaugusiems 
Devon Ave., 3 Fl., Chicago 

773-274-9100 
Ofise rJrba geriausias miesto masažistas SERGEJUS DERGACIOVAS 

ensbanT'M.D. 
Šeimos gydytojas, taip 
pat turi didelę patirtį 

chirurgijos srityje 

Dr. Elena 
Frankturt, M.D. 

Psichiatre 

JOsu patogumui: 

•• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 
• Osteoporozes tyrimas 
: (nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos, 
širdies diagnostikais 

• Fizioterapija ir masažas 
• Mokyklų, darbo, vairuotoju 
pažymų pildymas 
• Nemokami vaistai 
Speciali programa žmonėms, 
neturintiems medicininio 
draudimo 
Kalbame lietuviškai 

Dr. Sofia Peristein. 
M.D. 

Šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

Dr. Peter G. 
Chioros, D.P.M. 
Specialistas kO|ii 

l igoms 

„Boto* kosmetines 
injekcijos 

Dr. Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

Pacientų giminėms ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 

Raukų pašalinimas 
lazeriu 

Padedame suleidusiems darbo vietose arba autoavanjose 

Dr. JanH. 
Faitoisoff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Dr. Efryzar 
Gaddam. M.D. 

Kardiologas 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

R H K M E N Y 5 rUTOGKAFAlVE 

IR MĖGĖJAMS 

P i r k d a m i p a s m u s . d a u g s u 
t a u p y s i t e . P a s i n a u d o k i t e 

m ū s ų pa tog ju „ l a y - a w a y " 
p l a n u . A t l i e k a m e v i s u s fo to 

l abo ra to r i j o s d a r b u s . 

D a r b o v a i . : k a s d i e n n u o 8 
v . r . i k i 6 v .v . ; š e š t a d i e n i a i s 

n u o 8 v . r . ik i 4 v . p . p . ; 
s e k m a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 

A n t r a d i e n i a i s ir t r e č i a d i e n i a i s 
s u s i k a l b ė s i t e l i e t u v i š k a i . 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
A u d r i u s M i k u l i s o ^ 
Tel.: 630-205-9262 ~ Z ! 
Pager. 773-260-3404 , s 0 a°e R 8*> ! 

E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas g — * į ^ ^ 

* Pardavimas 4 t e į Į y § į g | 
* Surandame - - - " * £ £ ? * • * • 

optimaliausią finansavimą 

Įvair ios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

GREIT PARDUODA 

•S Landmark 
" — ! properties p 

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

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

C»*Į9įj Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Page r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

rs 
New Vis ion 
Bus.: 708-361-0800 
Voks M A 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., O a k ! . a » n . I I . 

708-423-5900 

ALTOM0BH JO. NAMU, SVFJKATOS 
IR G \ \ > » 5 DRAUDIMAS 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

APSIDRAt SKITE 
Vienoje iš seniausių Amerikos 

draudimo kompanijų (1888) 
VVestern and Southern finansinė erupė. 
* Sveikatos ir gyvybės draudimai 
* Kritiškų ligų draudimas 
* Nelaimingų atsitikimų draudimas 
* Pensijų planai 
* Finansinių poreikių peržiūra 

Jus sąžiningai aptarnaus kompanijos 
atstovė ELESA ABUSGYTĖ. 

Tel. 773-736-3272. ext. 131; 
namų 773-476-1051: mob. 773-501 -6573. 
4610 W. Diveisev Aw.. Sui! C. Chicago. IL. 

Klientų pageiaavimu atvyksta į namus. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O'ŠFLAHERTY H E A L T O S S 
& B U I L D S a S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s e h o m e . c o m 

Vii ioia saulėta Florida? 

Coidvvei! Banker 
3474 Tampa Rd. 

Palm Harbor, FL 34684 
Bus 800-775-1696 

727-781-3700 
Mobil 727-385-0358 
Res. 727-784-8277 

E-mat mantesellshomes@aol.com 
r a p y l i n - E S T g n i l 

S; Pete Į J 2 I « 2 J £ I 
Tampa Bay 
kes. įskaitant 
Clearvvater ir New Port Richey 
Profesionalus ir sąžiningas patarnavi
mas įvairių nuosavybių pardavime ir 
pirkime. Skambinkite dėl nuolaidų. 

Parduoda 

r Parduodu naują, gerai įrengtą 200 
m2 namą Kaune, Kleboniškyje. 

gražioje vietoje prie pušyno. 
Šalia upė Neris. 

Tel. 773-875-7876, Lietuvoje 
tel. 011+370+68-740086. 

OrtUffc 23 
Ccnstock Realty, Group 

D A I V A J U K M E N Ė 
R e a l t o r » 

• Nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas, nuoma 
• Nemokama kvalifikuota rinkos analize ir 
įkainavimas 
• Nemokamos konsultacijos, susijusios 
su nekilnojamu turtu 
• Tarpininkavimas gaunant paskolą 

Business 630-961-2766 ext 34 
Tel. (mob.) 630-400-2848 

E-ma8: darvajukna@yahoo.com 

Parduodamas jaukus ir patogus 
kampinis dviejų miegamųjų butas 

su balkonu. Naujos medinės 
grindys, baltos virtuvės spinteles, 

skalbykla viduje ir centrinis kondi
cionierius. Gera vieta — arti greit

kelių, parduotuvių ir mokyklų. 
Kaina S 123.900. Skambinkite 

Rasai Mitkus, tel. 630-202-6867. 
(ERA Realtors) 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

M O V I N G 
I lgame t i s p ro fes iona lus k raus ty 
m a s Č i k a g o j e ir į k i tas vals t i jas . 

G E D I M I N A S 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel . 773-918-0851: 

773-844-3649, Regina 

Salone „ M i r a ž a s " k i rpė ja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„ M i r a ž a s " tel. 708-598-8802: 

n a m u tel. 708-612-9524. 

Lolita Rasimaviciutė 

4 7 0 5 S . 
L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos anal izę. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: lolita.rasima@century21 .com 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ul t imate in comfor t and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its o w n separa te cabin vvith 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three c lasses has been n e v l y 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of wel l being you' l l 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced qual i ty of service you' l l 
f ind only on SAS.To find out more call your Travel Agent or S A S at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian. net 

I t 's S c a n d i n a v i a n S4S 

http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
http://jonaviciusehome.com
mailto:mantesellshomes@aol.com
mailto:darvajukna@yahoo.com
http://www.scandinavian
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Valstybės pareigūnai diskutavo apie Lietuvos 
nuostatą dėl Irako krizės 

Atkelta iš 1 psl. 
Valstiečių ir Naujosios de

mokratijos partijų sąjungos 
frakcijos narys Ramūnas Kar-
bauskis sakė, jog jo frakcija bet 
kokiu atveju vieningai pasisa
kys prieš Lietuvos karių daly
vavimą kariniuose veiksmuose. 
Jo teigimu, įsipareigojimai 
prieš NATO Lietuvos neįpa
reigoja šio konflikto atžvilgiu. 

Prezidento patarėjas užsie
nio politikos klausimais Alvy
das Medalinskas sakė, kad ne
įžvelgiantis skirtumo tarp pre
zidento ir frakcijų atstovų nuo
statos. A. Medalinskas pakarto
jo prezidento nuostatą, kurią, 
patarėjo teigimu, R. Paksas 
išdėstė JAV ir Lenkijos prezi

dentams, jog Lietuva yra už tai
kų Irako krizės sprendimo bū
dą, tačiau to nepavykus padary
ti, reikia krizę įveikti ir „kito
mis galimomis priemonėmis". 

Patarėjas pažymėjo, jog ga
lutinę savo poziciją dėl Lietuvos 
indėlio sprendžiant Irako krizę, 
taip pat — dėl Lietuvos prisidė
jimo prie karinių veiksmų, 
prezidentas išsakys Valstybės 
gynimo tarybos posėdyje. 

Tuo tarpu Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas penk
tadienį interviu Lietuvos radi
jui pareiškė neabejojąs, jog karo 
Irake atveju Lietuva turėtų da
lyvauti tarptautinėje operacijo
je, tačiau humanitarinėje misi
joje. 

R. Paksas ištiesė ranką vienam smarkiausių 
savo kritikų 

Atkelta iš 1 psl. 
Sutartį rėmę konservatorių 

vadovai tokius R. Pakso veiks
mus įvertino kaip išdavystę. 

Praėjusių metų pabaigoje 
vykusios rinkimų kampanijos 
metu konservatoriai rėmė R. 
Pakso varžovą, buvusį valsty
bės vadovą Valdą Adamkų. 

dento rinkimus ironizuodami 
siūlė paskelbti R. Paksą „šven
tuoju", o V. Landsbergis ragino 
telkti prieš jį „antifašistinį fron
tą". 

„Nereikia kapstytis po 
praeitį", sakė žurnalistams V. 
Landsbergis, priminus jam 
šiuos rinkimų kampanijos mo
mentus. Konservatoriai prieš prezi 

Seimo posėdyje opozicija „paauklėjo" 
Rolandą Pavilionį 

Atkelta iš 1 psl. 
jis negali užimti komiteto 

pirmininko'posto. Kai kam gal
vose trūksta šviesos atskirti 
Seimo narį nuo Seimo parei
gūno", teigė Tėvynės sąjungos -
konservatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius. 

NS frakcija ir partija pasi
sako už Lietuvos narystę NA
TO. Tuo tarpu, R. Pavilionis 
Seimo posėdyje pakartojo turįs 
abejonių dėl Lietuvos stojimo į 
dabartinę NATO. Tačiau jis pa
brėžė esąs aistringas narystės 
Europos Sąjungoje (ES) šali
ninkas. 

R. Pavilioniui buvo prie
kaištaujama ir dėl jo asmeninių 
savybių. 

„Tai asmens problema. Dėl 
kažkokių aplinkybių susiklos
tęs, turiu kalbėti atvirai, kaip 
matau: itin aršus, piktas, ag
resyvus, taip šviesiai agresyvus 
ir džiaugsmingai ardantis cha
rakteris. Būna tokių charakte
rių, kurie jaučia malonumą ką 
nors padegti ar paskandinti, gal 
net ir savo valstybės politikoje", 
sakė konservatorius Vytautas 
Landsbergis. 

R. Pavilionis, savo ruožtu. 

konservatoriams priminė „Ma
žeikių naftos" privatizavimo 
istoriją ir klausė, kaip jie pakels 
tokios nesėkmės naštą, vadino 
konservatorius „nuvažiavusiu 
traukiniu". 

R. Pavilionį gynę Seimo 
nariai piktinosi, jų nuomone, 
antikonstituciniu svarstymu, 
bandymu apriboti Konstitucijo
je garantuotą žodžio ir minties 
laisvę. 

„Tokie dalykai vyksta tik 
diktatūrinėse sistemose", pikti
nosi partijos „Lietuvos krikš
čionys demokratai" vadovas Ka
zys Bobelis. 

„Diskusija parodė, jog pas 
mus pakankamai gajus totalita
rinio mąstymo įprotis", teigė so
cialdemokratas Justinas Karo
sas. 

Socialdemokratams apsi
sprendus nedalyvauti slaptame 
balsavime, nelieka net teorinių 
galimybių atstatydinti R. Pa
vilionį. 

Tam reikėtų ne mažiau 
kaip pusės visų Seimo narių 
balsų, tai yra 71 balso. Valdan
čiosios Socialdemokratinės koa
licijos ir NS frakcijos turi 77 
balsus. 

Klaipėdoje rastos 2 tonos 
radioaktyvaus cirkonio 

Atkelta iš 1 psl. 
Maždaug 2 tonos radioak

tyvių medžiagų buvo rasta Mer
kio gatvėje, savavališkai pasta
tytame garažų masyve. Klaipė
dos valdžia nusprendė nukelti 
savavališkai pastatytus gara
žus. Nukėlus vieną garažą, bu
vo rasta daug maišų. Ant jų ru
sų kalba buvo užrašyta „cirko
nio koncentratas". Ši medžiaga 
naudojama televizorių ekranų 
gamybai. 

Dabar pareigūnai spren
džia, kaip surinkti ir vežu ras
tas medžiagas. Pilkos spalvos 
milteliai iš maišų nėra išbirę. 

Gali būti, kad cirkonio kon
centratas bus nuvežtas Pane
vėžio bendrovei „Ekranas", kuri 
užsiima kineskopų gamyba. 
Jeigu bendrovė cirkonio kon
centrato nepriims, ją ketinama 
nuvežti į Ignalinos atominės 
elektrinės radioaktyvių medžia
gų saugyklą. 

Pasienyje sulaikyta neregėto masto 
brangakmenių kontrabanda 

Atkelta iš 1 psl. 
Buvo nustatyta, kad auto

mobilį, priklausantį kitam as
meniui, vairavo 42 metų Mari
jampolės rajono gyventojas. 
Kartu su juo automobiliu vyko 
31 metų vilnietis. 

Nuėmę priekines automobi
lio groteles bei išėmę jas dengu
sį guminį kilimėlį, ertmėje tarp 
variklio ir radiatoriaus pasie
niečiai rado 8 plastikinius mai
šelius su melsvos spalvos šlifuo
tais nežinomos kilmės minera
lais. Dar 7 tokie maišeliai su 
mineralais aptikti priekinėse 
automobilio durelėse įrengtoje 
uždaroje daiktų dėtuvėje bei dė-
tuvėje po automagnetola. 

Pirminiais duomenimis, j 
Lietuvą mėginta įvežti 30,000 
karatų (apie 6 kg) sveriančią 
mineralų — topazų — kontra

bandą. 
Pasak ekspertų, topazo ver

tę itin sunku nustatyti. Tokie 
mineralai, priklausomai nuo jų 
skaidrumo, atspalvio, dydžio ir 
apdorojimo, gali būti įkainoti 
brangiau net už kai kuriuos 
tauriuosius metalus. Šiuo metu 
daugiausiai tokių mineralų ran
dama Brazilijoje. Čia kasami 
bespalviai, rusvieji, raudonieji, 
geltonieji bei melsvieji topazai, 
naudojami juvelyriniams dirbi
niams. 

VSAT atstovų teigimu, abu 
sulaikytieji yra gerai žinomi tei
sėsaugos pareigūnams — vy
riškiai priklauso Vilniuje vei
kiančiai nusikalstamai „smaug
lių" gaujai, yra nekart teisti už 
sunkius kriminalinius nusikal
timus, ne vienerius metus ka
lėję. 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

Reikia auksinių rankų meistro 
pagalbos: išgrįsti kiemo aikštele., 

išmūryti lauko laiptus ir atlikti 
kitus remonto darbus. 

Atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 515-279-9285. 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėi taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

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

angliškai 
[vairūs darbai 

LEONID 
2881 N Vtilvvaukee 

1-773-39S-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkynas 
ir padavėjos 

1 -773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

CHEPOV'S 
Oomestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

TERESA 
1-773 545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

Vairuotojų teisės - CDL 

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

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 

773-S8S-»500'FAX 773-SSS-8284 

vartas . 

oevsrdė. 

adresas. 

mtestas. 

MAMG MCMOKAMAS SKELBMAS 

Siųskite paitu arba taksu: 
DRAtGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

A. f A. 
ADA NEVERAUSKAS 

Mirė 2003 m. kovo 12 d. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Chicago, Mar-

ąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: krikšto sūnus Ritas Pavilionis su žmo

na Alma ir sūnumi Viktoru; sūnėnas Darius Pavilionis 
su žmona Jūrate ir dukra Kotryna bei daug giminių 
Lietuvoje. 

Velionė priklausė Neo-lietuvių, Studentų ir Lietu
vos Dukterų organizacijoms bei Lietuvių Bendruome
nei. 

A.a. Ados palaikai bus laidojami Lietuvoje. 
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos trečiadienį, 

kovo 19 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marąuette Park, Chicago). Nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti Mišiose ir pasimelsti už a.a. Adą. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel.: 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 15 d., šeštadienis 

• • 'ĮVAIRUS* • • JVAffiUS' 

* Sąžininga, tvarkinga, 40 m. 
moteris, turinti žalią kortelę, 
perka darbą žmonių priežiūroje 
su grįžimu namo. Gali pakeisti 
savaitgaliais. Siūlyti ir kitus dar
bus. Tel. 708-945-2645. 

* 2 moterys ieško darbe pri
žiūrėti pagyvenusius žmones ir 
gyventi kartu. Gali ir pakeisti. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
708-237-1203 ir 773-294-4855 
palikti žinutes 

* 40 m. moteris, turinti labai 
geras rekomendacijas, kalbanti 
angliškai, vairuojanti automobilį, 
ieško darbo senelių priežiūroje. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
708-424-0546 arba 708-334-
9418. 

* 47 m. vyras ieško darbo 
prižiūrėti senelius. Siūlyti ir kitus 
variantus. Tel. 708-424-0546 
arba 708-334-9418. 

* Anglų kalbos mokytojas, 
vertėjas, ieško darbo. Gali būti 
kompanjonas, gyventi šeimoje, 
prižiūrėti vaikus. Tel. 773-778-
5411. 

* 50 m. moteris, turinti žalią kor
telę, vairuojanti automobilį, 
ieško (perka) darbo prižiūrėti 
pagyvenusius ar ligonius. Gali 
gyventi kartu. Tel. 847-681-
0987. 

* Moteris ieško darbo šešta
dieniais iki pietų. Tel. 708-425-
7829 palikti žinutę. 

amuokites 
773-585-95^ 
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

SĄJUNGA 
Tur i l a i d o t u v i ų pata lpas visose Čikagos miesto 

a p y l i n k ė s e ir pr iemiesčiuose 
P a t a r n a v i m a s 2 4 va i . 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Soutmvest Hwy 
Palos Hllls, Illinois 

(708)974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHON'ES 
CHICAGO 1 773 4 7 6 - 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 8 0 0 994-7600 

wvtnw.petkusfunera lhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

O R L A N D PARK, 9 9 0 0 VV. 1 4 3 St. 
ALL PHONES 

1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 

A. f A. 
ADOLFAS DEIKIS 

2003 m. kovo 10 d. atšventęs savo 92 gimtadienį, 
mirė sekančią dieną, kovo 11 d. savo namuose, Palm 
Beach, FL. 

Nuliūdę liko: žmona Antanina; duktė Irena Žemai-
taitienė, grįžusi su vyru gyventi į Kauną; sūnus dr. Gin
taras Deikis su šeima Chelsea, MI, anūkai Jonas, Rūta, 
Lukas ir Jeffrey, proanūkai Evan ir Erik. 

Adolfas Deikis gimė 1911 m. Ąžuolų Būdoj, Lietu
voje. Baigė Marijampolės Mokytojų seminariją ir kurį 
laiką mokytojavo. Vėliau įstojo į Karo mokyklą Kaune 
ir ją baigė 1935 m., gaudamas leitenanto laipsnį. Daly
vavo II pasauliniame kare ir pokario laikus praleido 
Hannover, Vokietijoje. Į Ameriką emigravo 1950 m. ir 
apsigyveno Stamford, CT. Išmoko naujo amato ir iki 
pensijos dirbo braižytoju — designer American Cyani-
mid Co., Stamforde. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, 
BALFui ir Vasario 16-tos gimnazijos rėmėjų būreliui. 

Išėjęs į pensiją, su žmona nutarė persikraustyti į 
Floridą ir apsigyveno Palm Beach. Kol galėjo, dalyvavo 
šio pakraščio lietuvių visuomenės gyvenime. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. Royal Palm 
Memorial Gardens, West Palm Beach kapinėse, lietu
viams skirtoje vietoje. 

Tavo ištikimiesiems gyvenimas, Viešpatie, nesibai
gia, tik keičiasi. 

A. f A. 
Brolis JURGIS JANELIUNAS 

Mirė 2003.03.07 Kanadoje, St. Jerome. Palaidotas 
2003.03.18 Čikagoje. 

Gimė 1912.02.07 Rygoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 
1964.07.30. 

Dieve, savo tarną Jurgį pasišaukęs į Jėzaus Draugi
jos eiles, suteikei jam stiprybės ir ištvermės iki mirties 
išlikti šv. Ignaco suburtos jėzuitų šeimos eilėse, tad 
priimk jį dabar ir į savo dangiškąsias padanges, kur jis 
galėtų amžinai džiaugtis Tavo akistatoje. To prašome 
per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Tėvai j ėzu i t a i 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
JONAS ŽADEIKIS 

Jo atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios 2003 m. 
kovo 22 d., šeštadienį, 11 vai. ryto Tėvų Marijonų kop
lyčioje. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Mišiose ir drauge pasimelsti už Jono 
sielą. 

Liūdinti žmona Valerija i r ar t imiej i 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F 

4330 So. California 
5948 S 

5200 YV.95 St. 
Oak Lawn, IL 

12401 S. Archer A ve 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

DAIMID 
10727 S. Pulaski Rd. 

Archer Ave. 
9900 VV.143 St. 

Orland Park . IL 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://wvtnw.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
KOVO VIENUOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS LEMONTE 

Du svarbūs renginiai — 
„Draugo" vardu. Kovo 30 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre Los Angeles Dra
mos sambūrio veikalas ,,Ledi 
Makbet iš Akmenės". Balan
džio 6 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p., „Trijų Panterų" koncer
tas Maria gimnazijos salėje. 
Bilietai į abu renginius gauna
mi „Seklyčioje". Draugiškai 
visus kviečiame: dalyvaukite! 

„Seklyčioje" kovo 19 d„ 2 
vai. p.p., trečiadienio popietės 
programoje lankysis „First 
Personai" banko vyr. Vicepre
zidentė Rūta Staniulienė. 
Turėsime progos pasiklausyti 
finansinių patarimų, paklaus
ti klausimų. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. Bus ir 
bendri pietūs, kaip jau įpras
ta. Atvykite! 

Lietuvos Vyčių 82 kuopos 
jaunių vadovė Loreta Raudo-
nytė Vician rengia margučių 
dažymo kursus kovo 22 d.. 
nuo 2 vai. p.p. iki 7 vai. vak., 
American Legion Post 367 pa
talpose, 3926 Wnght Str., 
Gary, IN. Prašoma registruo
tis tel. 219-980-5027 arba 
elektroniniu paštu: 
lrutavl218@aol.com 

Jūrų šaulių kuopos „Klai
pėda" metinis narių susirinki
mas vyks kovo 23 d„ sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano para
pijos (Cicero; mokyklos susi
rinkimų kambaryje — įėjimas 
iš galo. nuo bažnyčios. Susi
rinkime visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo bus pabendravimas. 

£?£>-

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500 

GERA PRADŽIA — PUSĖ DARBO 
Taip sako lietuviškas prie

žodis. Tvirtai, sėkmingai pra
dėjus bet kurį darbą, jo toli
mesnė eiga vis didėja, kaip tas 
sniego kamuolys jam riedant 
į pakalnę. 

Šių metų Draugo fondo pa
vasario lėšų telkimo vajus jau 
rieda nuo kovo mėnesio pra
džios. To vajaus labai reikia 
Draugo fondo kapitalo padidi
nimui, kad tolimesnė dien
raščio „Draugo" leidyba galėtų 
būti tęsiama ilgesnį laiką. 

Kad tas pavasario vajus sėk
mingai riedėtų, jame reikalin
gas mūsų visų dalyvavimas. Ir 
nebūtinai stambiomis sumo
mis. Fondo nario ar rėmėjo 
nors ir nedidelis vajaus įna
šas parodo dėmesį, paramą 
lietuviškos spaudos išlaiky
mui išeivijoje. Be aukų nei vie
nas lietuviškas laikraštis ne
gali išsilaikyti. Įnašai į Drau
go fondą atneša investavimų 
pelną, kuriuo remiama „Drau
go" leidyba. 

— Ar turi dešimt tūks
tančių? — skamba brokerio 
Gyčio balsas telefono ragelyje. 
— Gausim 8 nuošimčius pa
jamų be rizikos. 

— Dar neturiu. Vajus tik 
prasidėjo. Gal už savaitės? 

— Už savaitės? Jau rytoj šio 
investavimo nebebus. 

Ką padarysi. Šiais laikais 
gauti 8 ar 10 nuošimčių divi
dendų, labai retas atvejis. Be 
rizikos. Deja, vajus tik pra
sidėjo. Tik keletą laiškų paš
tininkas atnešė. Jų reikia 
žymiai daugiau, kad „suga
vus" riebią investavimo „žuvį". 
Laukiame. 

Nauji įnašai 
Su 100 dolerių: 
Msgr. Pranas Gaida, iš viso 

300 dol., Mississauga, Ont. 
Canada. 

Justina Skališius, iš viso 
500 dol., Waukegan, IL. 

Filomena Černius, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., Chica-
go, IL. 

Su 50 dolerių: 
Tadas ir Renata Alinskai, 

garbės nariai , iš viso 1,175 
dol., Ridgewood, N.Y. 

Amelia Gaška, iš viso 700 
dol., Chicago, IL. 

Sigita ir Gediminas Dama-
šiai, iš viso 700 dol., Liberty-
ville, IL. 

Gary ir Nijolė Price, iš viso 
50 dol., Chicago, IL. 

John Matiejūnas (47 dol.), iš 
viso 402 dol., Chicago, IL. 

Su 30 dolerių: 
Aleksas Smilga, iš viso 600 

dol., Chicago, IL. 
Enata Skrupskelis, iš viso 

355 dol., Chicago, IL. 
Su 25-20 dolerių: 
Bronė ir Viktoras Motušiai, 

iš viso 425 dol., Cicero, IL. 
Theodora Zailskas, iš viso 

975 dol., Cicero, IL. 
F. M. Radis, iš viso 25 dol., 

Inverness, IL. 
P. A. Totoraitis, iš viso 60 

dol., Palos Hts„ IL. 
Genė Dambras, iš viso 20 

dol., Palatine, IL. 
Vita Zigmantienė, iš viso 65 

dol., Glenvievv, IL. 
Su 15-10 dolerių: 
Jonas Pleirys, iš viso 415 

dol., Chicago, IL. 
Elena Radzevičiūtė, iš viso 

126 dol., Chicago, IL. 
Visiems nuoširdžiai 

dėkojame. 
Fondo iždininkas 

Šaltas, vėjuotas 9-tos dienos 
sekmadienio rytas nenugąs
dino šios dienos dalyvių, kurie 
jau 10:30 rinkosi prie Partiza
no ir jo liūdinčios motinos pa
minklo pradėti Kovo 11-osios 
iškilmes. 

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos vardu jos vicepirmi
ninkas Jonas Variakojis, pa
sveikinęs čia atvykusius, pa
kvietė sąjungos pirm. Petrą 
Buchą ir J. Variakojį pakelti 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas 
tardamas, kad Kovo Vienuo
liktoji, tai stebuklinga diena. 
1990 m. Vytauto Landsbergio 
vedami, lietuviai parodė nepa
prastą drąsą paskelbdami vi
sišką atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos, pasipriešindami 
piktam galingam priešui. 
Laisvės atgavimas pareikala
vo daug aukų. Už Lietuvos 
laisvę žuvo 30,000 partizanų, 
buvo įkalintų ir į Sibirą iš
tremtų, ir ten gyvybę prarado 
šimtai tūkstančių žmonių. Pa
gerbiant žuvusius, Irena Dir-
dienė ir Oskaras Kremeris su 
„Geležinio Vilko" būrelio mo
kinių Agatos Vyšniauskaitės 
ir Kazimiero Gurausko palyda 
padėjo vainiką prie Partizano 
motinos paminklo. 

11 vai. visi rinkosi į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio baž
nyčią pamaldoms. Šv. Mišias 
aukojo svečias Kražių klebo
nas kunigas A. Budrius su 
kun. Algirdu Palioku, SJ. Kop
lyčia buvo pripildyta šia Kovo 
11-os dienos intencija pra
šant Aukščiausio nuolatinės 
globos nugalėti visus nepritek
lius. Auką nešė sąjungos pirm. 
Petras Buchas ir tautiniais 
rūbais pasipuošusi Renata 
Staniškienė. Parapijos choras 
galingai giedojo bažnytines ir 
lietuviškas giesmes. 

Po pamaldų visi sugužėjo į 
didžiąją salę pagrindiniam 
Kovo 11-os minėjimui. Pradė
damas minėjimą, Jonas Varia
kojis tarė porą žodžių: „Prieš 
trylika metų Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimą. Tą 
dieną lietuvių tauta sutiko su 
pergalės džiaugsmu. Laike 
trylikos laisvės metų Lietuva 
tapo demokratiška valstybė, 
pažanga padaryta laisvojo 
verslo ir ekonomikos srityse, 
tačiau trūksta pažangos tauti
nio supratimo ir auklėjimo sri
tyje. Tautinės valstybės sąvo
ka ir supratimas per mažai 
skiepijamas Lietuvos jauni
mui. Mūsų pareiga yra apie 
tai kalbėti, rašyti ne tik išei
vijoje, bet ir Lietuvoje". Jis pa
kvietė dr. Renatą Variakojytę-
Staniškienę toliau vesti minė
jimą. 

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, vedant solistei 
Virginijai Savrimienei, ir at
sistojimu pagerbus žuvusius 
už Lietuvos laisvę, kun. Algir
das Paliokas sukalbėjo invoka-
ciją: „Viešpatie, minėdami Lie
tuvos laisvės atgavimo dieną, 
pirmiausia dėkojame Tau, Vi
sagali, už mums duotą šią 

brangią nepriklausomybės do
vaną. Šiandien prisimename 
ir meldžiamės už visus, kurie 
vedė Lietuvą į tą dieną ir ypač 
už tuos, kurie savo kančiomis 
ir gyvybės aukomis priartino 
laisvės dieną. 

Tačiau nepriklausomybė nė
ra be pavojų. Todėl meldžia
me, padėki, Viešpatie, apsi
saugoti nuo ekonominės, ener
getinės, antimoralinės, poli
tinės ir visų kitų priklauso
mybių. Duok išminties res
publikos vadovams suprasti 
dvasinių dalykų pirmumą 
prieš materialinius ir skatink 
tenlink vesti lietuvių tautą. 

Padėki Lietuvos žmonėms 
susigaudyti, kur yra tikroji 
tiesa ir kur vien gražiais žo
džiais bei suktais pažadais 
pridengtas melas. Padėki su
rasti išeitį bedarbiams bei 
skurstantiems, nes Lietuva 
pakankamai turtinga, kad ga
lėtų išmaitinti net dvigubai 
daugiau gyventojų. Teikis iš
laisvinti, Viešpatie, iš tos dva
sinės disharmonijos, kuri yra 
didžioji blogio priežastis, da
bar slegianti Lietuvą. 

Padėki ir mums visiems ne
prarasti vilties ir toliau viso
keriopai remti savo tėvynę 
Lietuvą". 
Kovo 11-os Nepriklausomy
bės aktą gražia lietuvių kalba 
perskaitė „Geležinio Vilko" 
būrelio narė Skaistė Jagela-
vičiūtė. 

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
sveikindamas susirinkusius, 
tarė: „Švenčiant Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 13-
ąją sukaktį, generalinio kon
sulo Giedriaus Apuoko ir savo 
vardu sveikinu visus čia taip 
gausiai susirinkusius ir dėko
ju Amerikos Lietuvių tautinei 
sąjungai už jo prasmingo mi
nėjimo suruošimą. 

Kokia Kovo 11-ios reikšmė 
Lietuvai ir mums, aiškinti ne
reikia. Be jos Lietuva turbūt 
dar ir šiandien būtų sunkios 
vergijos pančiuose. Be jos mes 
negalėtume džiaugtis didėjan
čiu mokinių skaičiumi šešta
dieninėse mokyklose, padi
dėjusiu kultūriniu gyvenimu, 
kuris kartais peržengia ir 
mūsų pajėgumo ribas jį tiks
liai įvertinti ir jame dalyvauti. 
Visa tai yra Kovo 11-os die
nos palikimas, kai visa tauta 
drąsiai ir ryžtingai išreiškė 
savo valią būti laisva ir ne
priklausoma. 

Tegul ta Kovo 11-ios dvasia 
ir šiandien uždega mus visus 
tiek Lietuvoje, tiek čia esan
čius naujiems pasiryžimams 
bei darbams, nes būsimieji 
keli metai Lietuvai bus ne
lengvas bandymo laikotarpis, 
jungiantis į bendrą Europos 
valstybių šeimą". 

Minėjimo vadovė dr. Renata 
Staniškienė pagrindinei pas
kaitai pristatė, mums visiems 
gerai pažįstamą, buvusį Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininką, „Pasaulio lietu
vio" ilgametį redaktorių, žur
nalistą inž. Bronių Nainį. Jo 
paskaitos tema buvo labai ak
tuali — Kovo Vienuoliktosios 
Lietuva — tautinė ar pilietinė 
valstybė. Savo paskaitoje jis 
iškėlė tautinio auklėjimo sto
ką Lietuvos mokyklose, Lietu
vos ūkio nesėkmę, pereinant 
iš komunistinės sistemos į de
mokratiją, pateikė daug sta
tistinių duomenų palyginant 
Lietuvą su kitomis valsty
bėmis, iškėlė skirtumus tarp 

Dr. Renata Staniškienė. 
Vasario 16-os ir Kovo 11-os 
Lietuvos, stebėjosi, kad dabar
tinė Lietuva, turėdama tiek 
daug inteligentijos, nesugebė
jo vesti Lietuvos ekonominės 
gerovės linkme. Paskaita buvo 
išsamiai paruošta su daug pa
lyginimų. Nėra įmanoma 
trumpai visko atpasakoti, rei
kalinga, ją ištisai perskaityti. 
Visa paskaita bus išspausdin
ta spaudoje. 

Buvo ir meninė programa, 
kurią atliko Čikagos Lietuvių 
operos choro moterys. Jos vis 
plečia savo repertuarą ir daly
vauja įvairiuose renginiuose, 
atstovaudamos operos kolek
tyvui. 

Dirigentė Gitana Variako-
jienė, jauna energinga asme
nybė. Programoje išgirdome 
lietuvių liaudies ir klasikinius 
kūrinius. Dainas pristatė Ali
na Bičkienė, akompanavo Ma-
nigirdas Motekaitis. Malonu 
buvo stebėti ir gėrėtis dar 
jaunų dainininkių tokios įvai
rios programos atliktomis dai
nomis. Tik gaila, kad centro 
šios salės akustika buvo nepa
lanki jų atlikimui. Buvo ne
mažas skirtumas tarp skam
besio Maria mokykloje jų kon
certo metu Vasario 16-os pro
ga. 

Jonas Variakojis Tautinės 
sąjungos valdybos vardu nuo
širdžiai padėkojo visiems pro
gramos atlikėjams ir vado
vams. Jiems buvo įteiktos gė
lės. Taip pat padėkojo visiems, 
taip gausiai susirinkusiems 
minėjimo dalyviams, kurie bu
vo pavaišinti kava, sumušti
niais ir pyragaičiais. 

Visų mūsų padėka priklauso 
Tautinės sąjungos valdybai už 
tokį rimtą, gerai organizuotą 
Kovo 11-ios minėjimą. 

Vanda Mažeikienė 

Šį sekmadienį , kovo 16 d., 
po 9 vai. Mišių, Cicero Šv. An
tano parapijos salėje įvyks Ci
cero LB apylinkės metinis su
sirinkimas. Darbotvarkėje: 
valdybos veiklos pranešimai, 
metinė finansinė ataskaita ir 
naujos valdybos rinkimai. Bus 
proga įteikti savo metinį soli
darumo įnašą. Visi Cicero ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti — bendromis jėgo
mis įnešime naujų idėjų mūsų 
lietuviškoje veikloje. 

fru- !'.irti/.,'inu motinos paminklo po vainiko padėjimo kovo 9 d F'I.C sodelyje, iš kaires J ū r a t e Yariakojiene. 
Atr.it.i Vyšniauskaite. Kazimieras Gurauskas. Petras Buchas. Irena Dirdiene. Oskaras Kremeris, Jonas Varia-
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• P r i e š užs i sakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija i r Vilimas 
Nelsonai . Tel. 773-233-
6335. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• „Pensininko" žurnalą, 
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. Prenume
rata metams: JAV-bėse, $15, 
kitur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Anoniminiai $100, dr . Austė 
Vygantienė $100 a.a. Onos 
Karpuškienės atm., Rūta May 
$25, Asta Skripkauskaitė $30, 
Danutė Linauskienė $10, 
Skaistė Asmonaitė $10, Izabe-
la Naujalis $10, Laima Čiu-
ladienė $20, Danutė Gasiū-
nienė $20, Linas Tomaitis 
$35, Nomeda Tomaitienė $35, 
Marija Edelis $100, Vida Bub-
nytė $20, Remigyus Adoma
vičius $50, Rolandas Šimulis 
$20, Loreta Simulienė $10, 
Vilma Gudavičiūtė $50, Daiva 
Vaitkutė $25, Juozas Karosas 
$50, Džiugas Lukoševičius 
$20, Ridas Ječius $10, Virgini
ja Pillie $10, Vitalija $10, Dai
va Masenis $10, Ina Zulcienė 
$50, Antanina Martinez $50, 
Minda Čechavičienė $20, Re
gina Stavskienė $30, Anoni
miniai (V.) $100, Charles 
Rockmil $20, Anoniminiai (V. 
$100, Aušra Viplentienė $30 
anon. $15, Aldona Naudžius 
$30, Sigita Tylienė $30, Ri
mantas Kaukenas $30, Jadvy
ga Jankauskienė $20, Kristi
na Grigonytė $215, Žaneta 
Cirbulienė $25. Labai ačiū, 
„Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid), 419 Weidner Rd„ Buf-
falo Grove, IL 60089, te l . 
(847) 537-7949, TAX LD #36-
3003339. 

• Almos fondas 
A. a. žmonos Apolonuos 

Tuskenienės atminimą pa
gerbdamas, jos vyras Antanas 
Tuskenis aukoja $100. A.a. 
Apolonijos Tuskenienės atmi
nimą pagerbdami, Irena ir 
Vladas Kiliai, Valley Stream, 
NY aukoja $25. Almos ir Lie
tuvos vaikų vardu reiškiame 
užuojautą artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių Tax ID 
#36-4124191. Čekius rašyti 
Lithuanian Orphan Care, pa
žymint, kad skirta Almos fon
dui, siųsti: 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

• Namams pirkt i 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, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
T e l . 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSaDe #2300 ChkagD, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Genadi j GOLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, PALIK IMAI / 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
9933 N. Lawfer Ave., Suite 100, 

Skokie, H. 60077 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, LL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Rū ta Kašubai tė Baran 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
„Saulutė" atsiuntė $410, ku
riuos a.a. Jono A. Kašubą pa
gerbti suaukojo M. Černiūtė, 
A. D. Liaugaudai, H.S. Stasai, 
R. D. Dirvoniai, L. D. Slėniai, 
R. A. Vaičiai, A. R. Marcher-
tai, A. E. Paulikai, D. I. Tijū
nėliai, M. V. Matranga, W. R. 
Binder. „Saulutė" dėkoja už 
aukas padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a. Jono 
Kašubos šeimai bei artimie
siems. 

• Amerikos lietuviai, ku
rie remia apleistus Lietuvos 
vaikus per Lietuvos Našlaičių 
globos komitetą, aukoja: $300 
— ir du vaikus Lietuvoje re
mia Algimantas Svilas, Mash-
pee, MA. $200 — Albertas Mi
kutis Jr., tai jo remiamai stu
dentei parama. $200 — savo 
remiamai našlaitei, Bernar
dine Bolinsky, Fort Meyrs, 
FL. Po vieną vaiką globoja ir 
po $150 metinę paramą jiems 
siunčia: Robert G. Norbut, Co-
lorado Springs, CO; dr. Jonas 
ir Virginia Dainauskai, Wood-
ridge, IL; Arnold Grushnys, 
Wichita, KS. Lietuvos vaikų 
vardu aukotojams dėkojame! 

. Lietuvos Našlaičiu globos 
komitetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

• A.a. Vandos Prunskie
nės atminimą pagerbdama, 
Rima Sell, Orland Park, IL 
aukoja $50 apleistiems Lietu
vos vaikams padėti. Lietuvos 
vaikų ir komiteto vardu reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojai dėkoja
me! Lietuvos Našlaičių glo
bos komi te tas , 2711 West 
71st Street , Chicago, IL 
60629. 
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