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Premjeras prakalbo apie Vyriausybės griūtį 

Vyriausybės pastatas Vilniuje. Eltos nuotr. 

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) — jungos (ES) paramos 2007-2013 me-
Premjerui Algirdui Brazauskui pra- tams skirstymo kontrolės, Darbo 
kalbus apie Vyriausybės griūtį, jei partijos (DP) vadovas Viktoras Us-
nepavyktų susitarti dėl Europos Są- paskichas prabilo apie šantažą. 

Tai antrasis per pastarąsias ke
lias dienas V. Uspaskicho kaltinimas 
aukščiausiems valstybės vadovams. 
Praėjusią savaitę V. Uspaskichas 
apkaltino šmeižtu prezidentą Valdą 
Adamkų ir pagrasino jam teismu. 

Pasak DP pranešimo spaudai, 
partija premjero pareiškimus apie 
galimą Vyriausybės griūtį vertina 
kaip „priemonę, bandant daryti 
spaudimą koalicijos partneriams". 

„Darbo partijos vadovas teigia, 
kad jo vadovaujama partija griežtai 
pasisako prieš bet kokį politinį šan
tažą ir jį yra linkusi laikyti amora* 
liu politiniu požiūriu", — rašoma DP 
pranešime. 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
neatmeta galimybės, kad valdan
tiesiems nesutarus dėl ES lėšų 
skirstymo, koalicija galėtų žlugti. 

„Mes, koalicinė Vyriausybė iš 
keturių partijų, turim turėti bendrą 
poziciją. Jeigu mes nesugebėsime 
tos pozicijos turėti, tai mes negalim 
dirbti", — sakė Socialdemokratų 
partijos vadovas A. Brazauskas. 

Zdanių šeimos 
advokatai 

neteko mantijų 
Vilnius, vasario 24 d. (BNS) — 

Nudegintų dvynių tėvams Zdaniams 
ketvirčio milijono litų negrąžinęs 
Marijampolės advokatas Stanislo
vas Riabčukas ir jo sūnus, padėjėju 
dirbęs Andrius Riabčukas nebegalės 
verstis profesine veikla. 

Tai penktadienį nusprendė Lie
tuvos advokatų garbės teismas. 

Lietuvos advokatų garbės teis
mo sprendimą Riabčukai per 20 die
nų gali apskųsti Vilniaus apygardos 
teismui. 

Posėdyje dalyvavo tik A. Riab
čukas, jo tėvas S. Riabčukas atvykęs 
nebuvo. 

„Labai malonu su jumis ben
drauti, bet, dovanokit, neturiu tam 
laiko, viso geriausio", — sakė sku
biai nuo žurnalistų sprukęs A. Riab
čukas. 

Tuo tarpu Gintautas Zdanys sa
kė, kad jam sunku spręsti, ar teisin
gas garbės teismo sprendimas. 

„Jeigu tokį sprendimą ponų ad
vokatų taryba priėmė, tai teisingai", 
— žurnalistams sakė G. Zdanys. J is 
sakė lauksiąs Marijampolės proku
ratūros išvadų. Posėdyje jis dalyva
vo kartu su savo žmona Vilma. 

„Etikos pažeidimai yra ženklūs 
ir padaryta negarbė visai advokatū
rai. Iš tikrųjų advokatai savo prakti
koje taip nesielgia, kaip pasielgė ad
vokatas ir advokato padėjėjas Riab
čukai", — žurnalistams sprendimą 
komentavo advokatų garbės teismo 
pirmininkas Jonas KaireviČius. 

V. Adamkus pasveikino Estijos vadovą 
Vilnius , vasario 24 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus pas
veikino Estijos vadovą Arnold Ru-
utel valstybės Nepriklausomybės 
dienos proga. 

V. Adamkus palinkėjo šalies va
dovui bei visiems Estijos žmonėms 
gerovės ir klestėjimo, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba. 

Prezidentas pažymėjo, kad abi 
tautas ir valstybes sieja įvairiapusis 
bei intensyvus dialogas. Taip pat jis 
pabrėžė, kad Lietuvos ir Estijos na
rystė Europos Sąjungoje bei NATO 
atvėrė dar platesnes bendradarbia
vimo erdves ir metė naujų iššūkių. 

„Nuoširdžiai tikiu, kad mūsų 
valstybių svarbi partnerystė, abipu

siai regioniniai interesai, bendromis 
vertybėmis ir supratimu grįstas mū
sų šalių bendradarbiavimas taps 
tvirtu pagrindu mūsų ateities pla
nams", — teigia Lietuvos vadovas. 

Estija šį penktadienį švenčia ša
lies nepriklausomybės paskelbimo 
88-ąsias metines. 

1918 metų vasario 24 dieną gru
pė Estijos politikos veikėjų per trum
pą laikotarpį, rusams pasitraukus, o 
vokiečių kariuomenei dar neatėjus, 
paskelbė nepriklausomą Estijos Res
publiką. Po to iš karto prasidėjo vo
kiečių okupacija. 1918 metų lapkritį 
kapituliavę Pirmajame pasaulinia
me kare vokiečiai pasitraukė, ir Ta
line buvo atkurta Estijos valdžia. 

R. Šarkinas eurokomisaro vertinimą 
vadina 

Vilnius , vasario 24 d. (BNS) — 
Lietuvos centrinio banko vadovas 
neetišku spaudimu vadina Europos 
pinigų politikos komisaro pareiški
mą, kad Lietuva nevykdo infliacijos 
kriterijaus, būtino įvesti eurą. 

Eurokomisaras Joaąuin Almu-
nia Lietuvos pasiruošimą įvesti eurą 
įvertino kritiškai, nes esą kol kas ša
lis neatitinka infliacijos kriterijaus. 

Tokį pareiškimą Lietuvos banko 
vadovas Reinoldijus Šark inas vadi
na neetišku. Esą komisaras kol kas 
apskritai negali vertinti Lietuvos 
galimybių, nes tam dar neatėjo lai
kas. 

Europos Komisija šalies pasi
ruošimą įvesti eurą t ikriausiai ver
tins šių metų pavasarį. Pasak R. 

Reinoldijus Šarkinas Eltos nuotr. 

Šarkino, toks J. Almunia pasisaky
mas apie Lietuvą sudaro neigiamą 
įspūdį kitoms valstybėms. 

Nepalankių signalų dėl euro 
Lietuva sulaukia ne pirmą kartą. 
Neseniai įtakingas verslo dienraštis 
„Financial times" rašė, kad Lietuvai 
nebus leista įvesti euro. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

Tuo tarpu Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas , vert indamas 
tarp koalicijos partnerių įsižiebusį 
konfliktą dėl ES paramos skirstymo, 
sako, jog diskusijos dėl ES paramos 
skirstymo kontrolės — pernelyg su
reikšmintos. 

„Šiandien nieko daugiau nekal
bame, kaip tik kas skirstys, kaip 
skirstys, o neatsakome į pagrindi
nius klausimus — kur bus investuo
ti tie pinigai", — sakė jis. 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
Stebėti ir įsidėmėti. 
Po Vasario 16-osios — 
lūžis. 
Lietuviškas jaunimas 
nesnaudžia. 
Mūsų šeimose. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
Dar dėl „receptiniu 
vaistų". 
Paveikslai iš medžiagos 
skiautelių. 
LR gen. konsulate lankėsi 
valstijos iždininkė. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.897 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Susipažinkime su kandi 
į naująją ŠAATarybą 

mis 

DABAR SU MOTERIMIS 
Šiaurės Amerikos a'teitininkų tarybos (ŠAAT) rinkimai prasidės š.m. kovo mėn. pradžioje ir tęsis iki 

kovo 25 d. Yra septyniolika kandidatų. „Draugo" vasario 18 d. numeryje supažindinom skaitytojus su vyrais 
kandidatais. Jie buvo Aldas Kriaučiūnas, Vytas Maciūnas, Algis Norvilas, Aloyzas Pakalniškis, Rimas 
Petraitis, Pranas Pranckevičius, Kazys Razgaitis, Mindaugas Saulis ir Virgus Volertas. Šiandieną supažindi
nanti su moterimis. Iš viso bus renkami 12 tarybos narių, kurių užduotis koordinuoti ir vesti ateitininkų veik
lą Šiaurės Amerikoje. 

Skatiname visus ateitininkus rinkimuose dalyvauti ir prieš balsuojant dar pasižvalgyti po Ateitininkų 
tinklalapį www.ateitis.org kur rasite išsamesnės informacijos apie kandidatus bei balsavimo taisykles. 
Rinkimus tvarko specialiai paskirta komisija: pirmininkas Pranas Zaranka, narės Janina Udrienė ir Dalia 
Navasaitienė. 

Ses. Margar i ta Bareikaitė 
Putnam, CT 
Mokytoja ir sociologė 

„Nuo gimnazijos — Vo
kietijoje - tapau ateitininke 
ir ėjau įvairias pareigas tiek 
ateitininkijoje, tiek visuo
menėje, tiek vienuolijoje iki 
dabar. Ateitininkų Federa
cijos valdyboje —15 m. 
Ateitininkų Federacijos 
Taryboje - 1 5 m . " 

Birutė Bublienė 
Bloomfield Hills, Ml 
Vokiečių kalbos mokytoja 

„JAS CV pirm. 1983-94 m., 
MAS CV pirm. 1995-96 m.; 
Ateitininkų Federacijos tary
boje 1983-96 m., Fede
racijos Tarybos pirm. 1986-
96 m. Suorganizavusi jaunu
čių stovyklas ir pirmuosius 
JAS vadovų kursus, daugel 
stovyklų Lietuvoje, rekolekci
jas; parašiusi ir prisidėjusi 
prie trijų ateitininkų vadovė
lių paruošimo". 

Loreta Crybauskienė, DDS 
Orland Park, IL 
Stomatologė, dabar trijų 
veiklių ateit ininkų motina 

„Veikli ateitininkė nuo vai
kystės dienų. Dabartinės 
ŠAATarybos sekretorė. Atei
tininkų namų, Lemonte, da
bartinėje valdyboje. Buvusi 
MAS ir SAS centro valdybų 
narė ir JAS stovyklos Daina
voje ruošos komiteto narė". 

Jolita Kisieliūtė — 
Narutienė, Ph.D. 
Riverside, IL 
Profesorė 

„Ateitininkė nuo pat ma
žens. Valdybos narė MAS 
kuopoje Cicero ir SAS CV; 
daug metų dirbusi ruošos 
komitete ASS rudens aka
deminiuose savaitgaliuose, 
šiuo metu JAS CV sekretorė 
ir ryšininke su kuopomis' 

Rasa Narutytė — 
Kasniūnienė 
Or land Park, IL 
Gailestinga sesuo 

„Priklausiau Dielininkaičio 
JAS kuopai nuo 5 m. am
žiaus. Kun. Lipniūno kuopos 
valdybos narė. Čikagos stu
dentų ateitininkų draugovės 
pirm. SAS CV pirmininkė. 
Daumanto-Dielininkaičio 
kuopos vadovė ir globėja 
nuo 1996 m. Buvusi vado
vė JAS stovykloje Dainavoje 
ir ruošos komitete". 

Danguolė Kuolienė 
Cohasset, MA 
Dai l ininkė, mokytoja 

„Ateit ininkė nuo vaikystės. 
Esu buvusi kuopos globėja 
Čikagoje, Nevv York ir Los 
Angeles, vadovė stovyklo
se. Buvusi „Ateities" žurna
lo dailininkė-maketuotoja 
ir „Ateit ies" leidyklos lei
dinių iliustratorė. Kartu su 
vyru Almiu, užauginau tris 
ateitininkus vaikus". 

Vita Reivydaitė 
Nor th r idge , CA 
Studentė 

„Lankiau Los Angeles atei
tininkų stovykla, nuo 1995 
m. ir MAS stovyklą Daina
voje nuo 2000 m. Tapau 
moksleive ateitininke 2000 
m. Ėjau vicepirmininkės ir 
vėliau pirmininkės pareigas 
Los Angeles moksleivių 
kuopoje. Esu vadovavus 
Jaunučių stovykloje Daina
voje ir Los Angeles". 

Mary tė Vil iamienė 
Spr ingf ie ld, PA 
Gailestinga sesuo 

„Aktyvi ateitininkė nuo 
jaunučių dienų. Dirba su 
Philadeiphia sendraugiais 
ateitininkais ir padeda su 
studentais, moksleiviais ir 
jaunučiais, kur tik reikia". 

Ieškomi vadovai MAS 
vasaros stovyklai 

Studentai ir vyresni ateitininkai 
norintys vadovauti š.m. Moksleivių 
ateitininkų vasaros stovykloje Dai
navoje yra prašomi kreiptis pas 
Dainę Narutytę Quinn el-paštu: 
DLNQ@aol.com iki balandžio 1 d. 
Moksleivių vasaros stovykla vyks 
liepos 12- 23 d. 

Ateitininkų namų 
metinis susirinkimas 

Ateinantį sekmadienį 
Ateitininkų namų metinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 5 
d., 1 vai p.p., Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Tą pačią dieną, 9 vai. ry
to, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
bus aukojamos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius Ateitininkų namų nar
ius ir rėmėjus. 

Kviečiame visus narius bei 
rėmėjus dalyvauti. Negalintys 
asmeniškai susirinkime būti, pra
šome perduoti savo įgaliojimą ki
tam susirinkime dalyvausiančiam. 
Kiekvieno nario balsas labai svar
bus. 
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PO VASARIO 16-OSIOS 
— LŪŽIS? 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Pats esu kaltas, kad į Vasario 
16-osios minėjimą Operos ir baleto 
teatre nepatekau. Galvojau papras
tai: kam man iš anksto rūpintis 
kvietimu? Ateisiu prieš minėjimą ir 
su žurnalisto pažymėjimu be vargo 
įeisiu. Juk pernai Vasario 16-ąją 
teatro salė buvo apytuštė, todėl šį
met minėjimo organizatoriai vienu 
nekviestu svečiu tik apsidžiaugs. 
Kas galėjo pagalvoti, kad įvyks tokie 
teigiami poslinkiai ir Vasario 16-
osios populiarumas pasieks net 68 
procentus (bendrovės „TNS Gallup" 
atlikta apklausa rodo, kad ši šventė 
svarbi septyniems lietuviams iš de
šimties). Ypač jos populiarumas 
padidėjo visokių valdžių ponų tarpe. 

Stoviu prie įėjimo į Operos ir 
baleto teatro rūbinę, o jie t ik eina, 
tik skuba. Visi tokie orūs, tokie gra
žūs. Ir pozicija, ir opozicija. Štai kur 
puiki proga iš arti pamatyti Lie
tuvos galinguosius! Ne tik pamatyti, 
labai norėdamas gali „netyčia" net 
prisiliesti prie vieno kito, kai jie, išli
pę iš limuzinų, sveikinasi, kišenėse 
ieško kvietimų, kurių šįmet buvo 
reikalaujama net ir paskutiniam 
valkatai seniai pažįstamų veikėjų. 

Nepateksiu tai nepateksiu, bala 
nematė šito iškilmingo minėjimo, juo 
labiau, kad prieš kelias valandas 
Vilniaus arkikatedroje šventės pa
minėjimas buvo žymiai prasminges
nis. Atstumtas, nesuprastas stoviu 
pasienyje ir tarsi rašytoja Žemaitė 
viename savo apsakyme ironiškai žvel
giu į Lietuvos galingųjų judėjimą. 

Akimis ieškau vakar spaudoje 
pagarsintų viešųjų įstaigų ir valsty
bės valdomų įmonių vadovų, savo įs
pūdingomis šešiaženklėmis algomis 
pribloškusių skurstančią visuome
nę. Štai vienas jau pasirodė. Iš 
„Lietuvos geležinkelių". J o alga 
anaiptol ne pati didžiausia: „tik" 
21.991 litas. 

Kai stovi beveik lauke, už durų, 
niekaip negali suprasti, už ką mo
kyklos, kurios steigėjas yra Vilniaus 
universitetas, ditektoriui per mė
nesį — net kelios prezidento algos? 
„Apie gerus darbus neskubam kal
bėti, bet kerštu visi užsidega", — 
šventės išvakarėse yra piktinęsis 
Tarptautinės verslo mokyklos direk
torius Jonas Kunčiną (2004 metais 
jo mėnesio darbo užmokestis siekė 
30,000 litų). „Lietuvos energijos" 
generalinis direktorius Rymantas 
Juozaitis, uždirbantis gerokai ma
žiau (18.104 litus) apie pavydą ir 
kerštą nekalba, galėtų jis „pakentėti 
ir su mažesniu atlyginimu", nes yra 
„fanatikas". 

Taigi, su „fanatiku" mes jau 
susipažinome — gražus vyras, bet 
kuri lietuvaitė tą galėtų patvirtinti. 
Labai norėčiau pamatyti, kaip iš arti 
atrodo tas brakonierius, ne iš bra
konieriavimo, o iš Valstybės turto 
fondo per mėnesį uždirbantis 
16.313 litų. Bet jis, ko gero, jau 
salėje. O gal kur pamiškėje tyko 
baltojo lokio iškamuotos stirnaitės? 
Juk premjeras Algirdas Brazauskas, 
irgi taiklus medžiotojas, galima 
sakyti, jam leido... 

Puikiai suprantu, kad negražu, 
žema skaičiuoti svetimus pinigus, 
juo labiau, kad tiek uždirbti jiems 
nedraudė patys aukščiausieji: „Aš juk 
dėl to nesu kaltas — ne aš kūriau 
tokią sistemą", — stebisi trisdešimt-
tūkstantininkas Jonas Kunčiną. Bet 
ar tikrai čia „svetimi" pinigai0 

O j sale eina, plūsta orūs, pary-

žiuose aprengti ponai. Vieni šypsosi, 
kiti susiraukia, kai juos „šaudo" keli 
bulvariniai laikraščių paparaciai, 
kurie kaip iš aš, neturi kvietimo į 
iškilmingą Vasario 16-teatro minė
jimą šiltoje teatro salėje. Nekvies
t iesiems — Arkikatedros aikštė, 
eikite ir stumdykitės su rankas ir 
butelius kilnojančiais paaugliais. 
Nekviestiesiems dar mitingas prie 
Signatarų namų, dar vėliavos pakė
limas prie Seimo. Eikite, šalkite, 
kaip Sausio 13-ąją, mes — šiltai, su 
vardiniais kvietimais... 

Nesuprantu, kodėl šiandien aš 
toks piktas? Atsirėmęs į sieną, ste
biu buvusius ir esamus Seimo na
rius, buvusius ir esamus ministrus 
ir premjerus, departamentų direkto
rius, o man vis vaidenas, kad eina, 
skuba pajūrio, paežerių, paupių 
žemgrobiai, draustinių, parkų kirtė
jai , teisėjai kyšininkai, viešbučių 
prichvatizatoriai, abonentai, nede
maskuoti KGB agentai , juodųjų 
technologijų kūrėjai, mafijos staty
tiniai ir bosai (nepainioti su ne
priekaištingos reputacijos Seimo 
nariu Bosu!)... 

Argi gali taip būti? Neabejoju 
tik vienu — į salę plūstančiųjų 
nuoširdumu: visi jie džiaugsmingai 
veržiasi į Vasario 16-osios šventę, 
nes nepriklausomybę tiesiog dievi
na. J u k kas jie buvo A. Sniečkaus, P. 
Griškevičiaus laikais? Skurdžiai CK 
darbuotojai, merdinčių kolchozų 
pirmininkai, atsilikusių gamyklų 
direktoriai, partorgai... Taip, nomen
klatūra, tačiau tik nepriklausomybė 
tai nomenklatūrai suteikė šią są
voką įprasminantį gyvenimą. Pats 
A Sniečkus šiandien pavydėtų, pa
vyzdžiui, net pačiam vargingiau
siam, iš spaudoje paskelbto sąrašo 
— VĮ Seimo leidyklos „Valstybės 
žinios" generaliniam diretoriui 
(12,515 Lt). 

Tačiau minėjimas j au prasidėjo. 
Ponai susėdo į kvietimuose nurody
tas vietas, net Italijos ambasadorius, 
ilgai blaškęsis po salę, pagaliau buvo 
pasodintas. O man laikas namo. 
Kaip ir tūkstančiai Lietuvos piliečių, 
nedalyvavusių iškilmingame Vasa
rio 16-osios minėjime, šventinį va
karą praleidau prezidento Valdo 
Adamkaus draugijoje". Omenyje 
tur iu jo pokalbį su žurnalistais 
„Spaudos klube". 

Jo minčių įtakoje ir tęsiu šį 
rašinį. Po prezidento interviu dides
nis optimistas netapau, nesu ir juo
das pesimistas, tačiau nesunku 
pastebėti, kad geri dalykai lengvai 
telpa tik į tris žodžius, tiesa, labai 
talpius: nepriklausomybė, Europos 
Sąjunga, NATO. O negeri dalykai 
turi daug daugiau žodžių, iš dalies 
apimančių ir šiuos pirmuosius. Tą 
vakarą prezidentas kalbėjo apie ide
alizmą stelbiantį valdžios cinizmą, 
apie didžiulius pinigus, į kuriuos 
gviešiasi tie, kuriems jie nepriklau
so, apie visuose lygiuose išsikero
jusią korupciją ir didelės visuomenės 
dalies netikėjimą, kad ją pavyks 
išrauti. 

Visuomenė nepasitiki teismais, 
tiesėjams tai nelabai rūpi, užtat po
litikai, aukšti pareigūnai, pakliuvę į 
bėdą, labai noriai remiasi abejotino
mis, bet jiems palankiomis išvado
mis. Iškalbingas, daug pasakantis 
„bendrabarbiavimas". Moralinė, po
litinė atsakomybė neegzistuoja. Pre
zidentas vis dėlto tiki prokuratūra ir 
nauja jo vadovybe, nori sustiprinti 
savo tikėjimą STT. ragina ja nesus 
toti. sako, kad Valstybes kontrole 

DANUTE BINDOKIENE 

Stebėti ir įsidėmėti 
Joks okupantas, jokie karo 

veiksmai, ar kitos pašalinės įtakos 
negali sunaikinti tautos. Nesvar
bu, ar ji gausi gyventojais, teritori
j a ir turtais, ar visai maža, jeigu 
sutelkia jėgas, vieningai pasiryžta 
išlikti — tai ir išliks. 

Sunaikinti valstybę — leng
viau. Istorijos būvyje ne kartą 
stipresnieji kaimynai arba ir sa
vieji, susižavėję „svetimomis plunks
nomis", Lietuvos valstybę buvo 
kone ištrynę iš pasaulio žemė
lapių. Tačiau ji neišnyko, nes jos 
tautiškumo, o tuo pačiu ir valsty
bingumo, žarijos teberuseno, po 
svetimųjų užverstais nuodėguliais 
ir pelenais. Ilgainiui suliepsnoju
sios, jos vėl įžiebė tautai gyvybę: 
Lietuva atgimė. 

Istorija turi daug tokių pavyz
džių. Antra vertus, nereikia var
tyti nei istorijos vadovėlių, pakak
tų atkreipti dėmesį į šiandieninius 
įvykius ir galėtume pamatyti, kaip 
tautos kovoja už savo išlikimą. 
(Vienas šviesus pavyzdys yra Če
čėnija. 

Tautą gali sunaikinti tik ji 
pati: susiskaldymu, nesutarimu, 
savanaudiškumu, visišku tėvynės 
meilės praradimu, savo grupuotės, 
partijos, net religinės bendruo
menės tikslų iškėlimu virš bendro 
visos tautos labo, jos žmonių ge
rovės. 

Šiandien visas civilizuotas pa
saulis su rūpesčiu stebi įvykius 
Irake, kuris atsidūrė ant pilietinio 
karo bedugnės kranto. Šiame kare 
laimėtojų nebūtų, o pralaimėtų 
visi irakiečiai, būtų galutinai 
sutrypti gležni demokratijos dai
geliai, kurie jau pradeda dygti ant 
karo suniokotos Irako žemės, gau
siai aplaistytos krauju. 

Kartais galime net pagalvoti, 
kad kai kurioms tautoms (prie 
tokių priskaičiuotina ir Rusija) 
būtina kieta nuožmaus diktato
riaus ranka, nes jos nepažįsta lais
vės sampratos, nenori pripažinti 
„visi už vieną, vienas už visus" 
sąvokos bei veiklos. Tai šiuo metu 
akivaizdžiai matome Irake, kuris 
„išvaduotas iš žiaurios Saddam 
Hussein diktatūros", blaškosi į 
visas puses, kai įvairios grupuotės 
smurto ir teroro veiksmais mėgina 
valstybę pakreipti sava linkme, 
įvesti naują diktatūrą, nemažiau 

pavojingą, ka ip buvusioji. 
Dvi pagrindinės religinės ben

druomenės — šiitai ir suuni — 
Irake nuo pat karo pabaigos vals
tybės kūrimo vežimą tempia kiek
viena į savo pusę, todėl jis nejuda į 
priekį. Nepaisant laisvų rinkimų ir 
kitų pas t angų sus t ip r in t i de
mokrat iniais p a m a t a i s kur iamą 
valstybingumą, nuolatiniai smurto 
veiksmai, tuos pamatus ardo. I r 
kartais sunku suprast i , prieš ką 
kovojama: ar prieš okupantus , ar 
patys irakiečiai vieni prieš kitus? 

Šios savaitės trečiadienį bent 
iš dalies paaiškėjo a t s akymas : 
sunni teroristai Samar ra mieste 
susprogdino pačią svarbiausią 
šiitų Askariya šventovę. Iš auk
sinių kupolų ir milžiniško šven
tovės pasta to liko t ik rūks tant i 
griuvėsių k r ū v a . Dėl šventovės 
išniekinimo kilo didžiausias 
triukšmas, spontaniškos šiitų de
monstracijos, sutraukusios šimta
tūkstant ines min ias ir, žinoma, 
kerštas, sprogdinant sunni šven
toves, žudant jų dvasininkus ir 
apskritai jų tikinčiuosius. (įsivaiz
duokime lietuvių tautos pasipikti
nimą ir pyktį, jeigu būtų taip išnie
kinti Aušros Vartai. . .) 

Šventovės susprogdinimas ne
buvo atsit iktinis smurto veiksmas, 
o gerai apgalvotas, nes būtent šiuo 
metu stengiamasi sudaryti stiprų 
valstybės valdymo aparatą , šii
tams ir sunni besidalinant „aukš
tomis, į takingiausiomis pareigo
mis". Ar po trečiadienio įvykio 
apskritai bus įmanoma šioms 
dviem susipriešinusioms bendruo
menėms susi tar t i? Ar I rakas stovi 
ant „karas po karo" ribos? Jokie 
Vašingtono, Londono ar kurios 
kitos užsienio sostinės raginimai 
„atvėsti", nur imt i ir nevesti valsty
bės į visišką sunaikinimą, čia 
nepadės. Tik patys irakiečiai, ypač 
jų aukštieji abiejų religinių ben
druomenių vadai , gali tai padaryti . 
Tik nuo pačių irakiečių priklausys, 
ar jie pasir inks vieningai siekti 
laisvo valstybingumo, ar visiško 
chaoso, kuriuo, be abejo, pasinau
dos tik svetimieji . Tai skaudi , 
pavojinga istorijos pamoka, kurią 
turėtų atidžiai stebėti ir iš jos 
pasimokyti visos pasaulio tautos 
(taip pat ir lietuviai). 

irgi yra drąsiai pažvelgusi į susida
riusią padėtį ir savo ataskaitose 
išryškins, kas būtina daryti. „Pilie
tinė ir asmeninė atsakomybė — štai 
atsakymas į problemą", — kalbėjo 
prezidentas. 

O tuo tarpu žmonės tiesiog 
bėga iš Lietuvos. Nuo vokelių, nuo 
korupcijos, nuo įžūlių biurokratų. 
Beje, vokelių, nešvarių pinigų prob
lema tokia didelė, beveik visuotinė, 
kad Krekenavos moters pilietiškumo 
pavyzdys nieko nenustebino. Tačiau 
prezidentas mano, kad tai yra lūžis, 
jis ragino: užtenka tylėti! Tai nebus 
balsas tyruose, — sakė jis. 

Jeigu tikrai netylės institucijos, 
kurioms privalu „surankioti" voke
lius, jeigu netylės žiniasklaida, 
kurią prezidentas pavadino milžiniš
ka jėga, jeigu prezidentą tą Vasario 
16-osios vakarą išgirdo piačicji vi 
suomenė, ir juo patikėjo, tad tinoma 
— lūžis įvyks. Laisnės statula Kaune, skulp J.Zikaras 
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Pirmasis Kristaus stebuklas bu
vo Galilėjos Kanoje vestuvėse, kur 
dalyvavo Jo Motina ir Jo mokiniai. 
Kai pritrūko vyno, Jėzus liepė pri
pilti šešis didelius indus ir pasakė: 
„Dabar semkite ir neškite stalo 
prievaizdui" (Jn. 2, S). Visas vanduo 
buvo paverstas geriausiu vynu. 

Viešpats Jėzus kasdien per tre
jus metus darė didelius stebuklus. 
Jis daug mirusiųjų prikėlė į gyve
nimą, gydė raupsuotuosius ir kitus 
sunkiai sergančius, nuo piktųjų dva
sių apsėstuosius laisvino taip, kad 
apaštalai ir visi kiti mokiniai buvo 
įsitikinę, kad Jėzus yra tikrasis Me
sijas, Dievo Sūnus. Pats Kristus žy
dams sakė: „Aš — Dievo Sūnus! Jei 
aš nedarau savo Tėvo darbų — ne
tikėkite manimi! O jeigu darau ir 
manimi netikite, — tikėkite darbais" 
(Jn. 10, 36-38). Tie visi stebuklingi 
darbai ne tik apaštalams, bet ir vi
siems kitiems buvo ženklas, kad 
Kristus yra Mesijas ir Dievo Sūnus. 
Taigi Dievo Sūnus atėjo į mūsų 
pasaulį sudievinti savo sukurtuosius 
žmones. Viešpats Jėzus, kalbėdamas 
apie artimo meilę, sako: „Mylėkite 
savo priešus ir melskitės už savo 

persekiotojus, kad būtumėte savo 
dangiškojo Tėvo vaikai. Jis juk lei
džia savo saulei tekėti blogiesiems ir 
geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų 
ir neteisiųjų... Taigi būkite tokie to
buli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas (Mt. 5, 44—48). Kad gau
tume dangiškojo Tėvo tobulybę Vieš
pats Jėzus įsteigė Eucharistiją — 
Švenčiausiąjį Sakramentą. 

Jis žydams ir apaštalams aiškiai 
apie save kalbėjo: „Aš esu gyvoji duo
na, nužengusi iš dangaus. Kas val
gys šią duoną — gyvens per amžius. 
Duona, kurią aš duosiu, yra mano 
kūnas už pasaulio gyvybę. Iš tiesų, iš 
tiesų sakau jums: jei nevalgysite 
Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite 
Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! 
Kas valgo mano kūną ir geria mano 
kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, 
ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną" 
(Jn. 6, 5 1-54). Visa tai Jis paskelbė, 
mokydamas Kafarnaumo sinagogo
je. Tai išgirdę, daugelis Jo mokinių 
sakė: „Kieti Jo žodžiai, kas gali jų 
klausytis! „Nuo to meto nemažai Jo 
mokinių pasitraukė ir daugiau su Jo 
nebevaikščiojo. Kai Jėzus paklausė 
savo apaštalų ar ir jie nori pasi
traukti, Petras atsakė: „Viešpatie, 
pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo 
gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir 

Kviečiame į Jaunimo Rekolekcijas 
kovo 17-19 d. Dainavoje 

Kviečiame 14 iki 18 m. lietuvišką jaunimą skubiai 
registruotis rekolekcijoms. 

Praneškite apie savo dalyvavimą e-paštu: bvbublys@aol.com 
arba telefonu 248-538-4025 

Užsiregistravę e-paštu ar telefonu, siųskite savo duomenis su svei
katos informacija (formas atsispausdinti iš www.mesmas.org) ir 75 
dol. čekį išrašytą „Religious Aid — Youth Ministry": 

Birutei Bublienei 
4415 Oak Crove 

Bloomfield Hills, Ml 48302 

Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 1 7 d., 7 vai. vak. ir baigsis 
sekmadienį, kovo 19 d. 11:00 vai. ryto. 

Jūsų laukia gražus vadovų būrys 
Rekolekcijose bus įdomi programa, kuriai vadovaus šie pasišventę 
studentai vadovai: Rimas Sidrys iš Floridos, Algis Aukštuolis iš 
Ohio, Lina Bublytė iš Michigan, Lina Poskočimaitė Iš Illinois, Rūta 
Samonytė iš Kanados, Matas Čyvas iš Indiana, Inga Moss iš 
Michigan, Vija Sidrytė iš Illinois, Gytis Mikulionis iš Michigan ir 
Audra Rušėnaitė iš Kanados. 

Kun. Ričardas Repšys atvyks šeštadienį atnašauti šv. Mišias ir pasi
dalinti savo mintimis. 

Savo pergyvenimais pasidalins jaunuoliai Saulius, Rimas ir Linas 
Polteraičiai iš Detroito ir praleis keletą valandų mūsų tarpe disku
tuojant esminius gyvenimo klausimus. 

Mus maitinti skaniai žada Rita ir Edis Kaspučiai iš Detroito. 

Nepraleiskite progos! 
Nepraleiskite šios neeilinės progos dvasingai ir draugiškai su savo 
bendraamžiais pabendrauti, stiprinant savo ryšį su Dievu ir dali
nantis savo pergyvenimais, rūpesčiais ir džiaugsmais vienas su kitu. 

Galime priimti tiktai ribotą skaičių dalyvių, o jau užsiregistravo 30 
jaunuolių iš Kanados ir Amerikos! 

Laukiame ir jūsų praleisti su mumis šį dvasingą savaitgalį gamtoje! 

Birutė Bubliene 
Užsienio jaunimo sielovados centro vadove 

Ercole dei Roberti (1450-1496). „Paskutinė vakarienė' 

pažinome, kad Tu — Dievo Šventa
sis" (Jn. 6, 67-69). 

Eucharistijos įsteigimas įvyko 
prieš Velykas vakarienės metu. 
Vakarieniaujant Jėzus paėmė duo
ną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir 
davė mokiniams tardamas: „Imkite 
ir valgykite — tai yra mano kūnas". 
Paskui, paėmęs taurę, sukalbėjo 
padėkos maldą ir davė jiems, tar
damas: „Gerkite iš jos visi, nes tai 
yra mano kraujas, Sandoros kraujas, 
kuris už daugelį išliejamas nuodė
mėms atleisti. Ir sakau jums: nuo 
šiol aš nebegersiu šito vynmedžio 
vaisiaus iki tos dienos, kada su 
jumis gersiu jį naują savo Tėvo ka
ralystėje" (Mt. 26, 26-29). 

Katalikų Bažnyčios mokslas 
apie Eucharistiją trumpai ir aiškiai 
yra išdėstytas Tridento visuotinės 
tarybos nutarimuose. Kaip ir visi 
sakramentai, Eucharistija įsteigta 
paties Kristaus. Jos išviršinė — 
matomoji — dalis yra duonos ir vyno 
pavidalai, o vidinė — nematomoji — 
yra Kristaus Kūnas ir Kraujas. Dau
gumas protestantų šitokio Eucha
ristijos supratimo nepripažįsta. 
Zvinglis mokė, kad Kristaus buvi
mas Eucharistijoje priklausąs nuo ją 
priimančiojo tikėjimo. Jo supratimu, 
Kristaus Kūnas visoje tikrovėje esąs 
tiktai danguje, o Eucharistiją Jis 
vykdąs tiktai savąja galia. Prieš šį 
protestantų supratimą pasisakė 
Tridento susirinkimas, kuris išpaži

no, kad po konsekracijos Eucharis
tija yra tikrai Kristaus Kūnas ir 
Kraujas su Siela ir Dievybe. Šio 
Eucharistijoje Kristaus visoje savo 
tikrovėje buvimo tikėjimas remia
mas paties Kristaus žodžiais, apaš
talų (ypač šv. Povilo) mokymu ir iki 
mūsų laikų nenutraukiama tradici
ja. Iš pirmųjų krikščionybės amžių 
eucharistinio tikėjimo minėtini liu
dininkai: šv. Ignacas, šv. Polikarpas 
(abu šv. Jono apaštalo mokiniai), šv. 
Irenėjus, šv. Justinas. 

Tridento taryba moko, kad šv. 
Mišių konsekracijos metu duonos 
esmė pakeičiama Kristaus Kūnu, o 
vyno esmė į Kristaus Kraują taip, 
kad Eucharistijoj pasilieka duonos ir 
vyno tiktai pavidalai. Suprantama, 
kūnų pavidalams bei apraiškoms 
reaguoja juslinės galios, o jų esmę 
pažįsta protas. Eucharistijoje protas 
atsisako duonos ir vyno esmės dėl 
tikėjimo, kuris jų vietoje išpažįsta 
Kristaus Kūną ir Kraują — gyvąjį 
Dievą ir Žmogų. Abejuose eucharis
tiniuose pavidaluose ir kiekvienoje 
jų dalyje yra visas ir nedalomas 
Kristus. Ši tikėjimo tiesa žmogaus 
protui yra didelė paslaptis, kurios 
šviesoje matome, kad Kristaus 
eucharistinis Kūnas nėra erdvės 
apsprendžiamas. Katalikų Bažnyčia 
teikia Eucharistijai dievišką garbi
nimą, o iš ją priimančių tikinčiųjų 
reikalauja būti be sunkios nuo
dėmės. 

Kurioje eilėje 
sėdėsite? 

Bilietai jau parduodami: 
dainusvente.org/bilietai 

Ticketmaster 1-800-277-1700 
teiraukitės apie'Lithuaniar f>orv? rostr/ai" 

DAINŲ 
ŠVENTĖ 
ČIKAGA * 2 0 0 6 

mailto:bvbublys@aol.com
http://www.mesmas.org
http://dainusvente.org/bilietai
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TALENTINGA MERGAITE 
Sondrita Beinarytė dar t ik 8 

metų, tačiau ji žinoma Lietuvoje ir 
net Europoje, nes yra labai talentin
ga ir gabi jaunoji pianistė. Sondrita 
gimė 1997 m. gegužės 29 d. Kaune. 
Nuo mažų dienų ją traukė muzika, 
tad būdama 3,5 metų, ji j au pradėjo 

dainuoti. 2000-jų metų liepos mėn. 
pirmą kar tą su vaikų estradinės 
dainos kolektyvu „Dangiukai" suda
lyvavo vaikų estradinės dainos festi
valyje „Laimės juosta" Palangoje. Jai 
tai pavyko labai sėkmingai. Tais 
pačiais meta is rugsėjo mėnesį j i 

Sondrita konkurso metu Paryžiuje. 

pradėjo lankyti vaikų pramoginę 
grupę „Saulės vaikai", kurioje daina
vo net trejus metus. Su šiuo kolek
tyvu buvo sudainuota daug gražių 
dainelių, nufilmuota daug video 
„klipų", įrašyta CD. 

2003-iais m. Sondrita Beinarytė 
įstojo į Kauno A. Kačanausko mu
zikos mokyklą, fortepiono klasę. Jos 
mokytoja Liudmila Ragozina paste
bėjo neeilinį Sondritos potraukį mu
zikai ir nusprendė, kad jai būtinai 
reikia dalyvauti konkursuose. Tad 
jau 2004 m. Sondrita Beinarytė daly
vavo XI tarptautiniame jaunųjų pia
nistų konkurse „Amadeus 2004" 
Čekijoje, Brno mieste, kur už puikų 
pasirodymą buvo apdovanota diplo
mantės diplomu. Tais pačiais metais 
ji dalyvavo II tarptautiniame pia
nistų konkurse „Gradus ad Parnas-
sum" Kaune. Kiek vėliau tais pačiais 
metais jai teko sudalyvauti ir VII 
tarptautiniame N. Rubinstein jau
nųjų pianistų konkurse Paryžiuje, 
Prancūzijoje. Čia Sondrita laimėjo 
pirmąją vietą. 2005 m. Sondrita Bei
narytė dalyvavo respublikiniame 
muzikos (meno) mokyklų jaunųjų 
pianistų konkurse „Garsų vaivorykš
tė", kur buvo pažymėta diplomu. 
2005-siais XII tarptautiniame jau
nųjų pianistų konkurse „Amadeus 
2005" vėl tapo diplomante. 

Prieš pusantrų metų Sondrita 
pradėjo groti lumzdeliu. Lietuvoje ją 
šiuo instrumentu groti mokė puikus 
lumzdelio ir birbynės mokytojas 
Narutis Baginskas. Tad jau 2005 m. 
respublikiniame J. Švedo liaudies 
instrumentų konkurse ji grojo lumz
deliu ir ten tapo laureate, užėmusi 
pirmąją vietą. Tame pačiame kon

kurse mergaitė buvo pažymėta kaip 
jauniausia dalyvė ir apdovanota spe
cialiu prizu. 

Talentą muzikai Sondrita ko 
gero paveldėjo iš savo senelio, Lie
tuvoje žinomo vargonininko Pranciš
kaus Beinario. Meilę muzikai skie
pija ir mažosios Sondritos mama 
Auksuolė, kuri taip pat yra nema
žiau talentinga menų srityje. 
Auksuolė Kišonaitė-Sondritos ma
ma yra puiki rūbų modeliuoja-dizai-
nerė. Baigusi Stepo Žuko dailės tech
nikumą (dabar A. Vienožinskio me
nų kolegija), Lietuvoje kūrė rūbus, 
modeliavo, puošė žmonės. Dirbdama 
Kauno dailės kombinate „Dailė" įgijo 
didelio patyrimo modeliuojant ir siu
vant lietuviškus tautinius rūbus. 
Neseniai išlošusios „žalią kortelę" 
Sondrita su mama prieš pat 2005 m. 
Kalėdas atvyko gyventi į JAV ir 
apsistojo Illinois šiaurėje, Wau-
kegan mieste. Vasario 26 d. jaunoji 
pianistė Sondrita Beinarytė pirmą 
kartą pasirodys koncerte Amerikoje. 
J i dalyvaus Lietuvos Nepriklauso
mybės - Vasario 16-sios Waukegan -
Lake County lietuvių apylinkės or
ganizuojamame minėjime. Šventė 
vyks vasario 26 d., 2:30 vai. p. p., Green-
belt Cultural Center, 1215 Green 
Bay Rd. North Chicago (vienas blo
kas nuo Waukegan miesto), IL. Šven
tėje Sondrita Beinarytė atliks J . 
Bacho, J. Dvariono kūrinius forte-
pionu (ir K. Patašinsko, Dž. Bonoči-
ni, R. Škimelio kūrinius lumzdeliu. 

Baigiant, mes apylinkės lietu
viai, linkime gabiajai Sondritai, o 
taip pat ir jos mamytei Auksuolei 
geriausios sėkmės Amerikos žemėje. 

V.R. 

Vieną naktį aš susapnuoju keistą sapną, tarsi 
ne sapną, o kažkokią viziją matau.. . 

... Skambutis prie durų, aš greitai pribėgusi ir 
atidariusi jas, išvystu Juozą. Juozas gražiai pasi
puošęs, tačiau išblyškęs ir labai liūdnas... 

— Užeik, ko stovi! Kaip gerai, kad galų gale 
radai laiko mus aplankyti! — sušunku ir tempiu jį 
į kambarį. Juozas stovi ir tyli, tik žvilgsniu varsto 
mane... Atrodo jis nesiryžta peržengti slenkstį... 

— Atnešk man taurę vyno, savojo naminio, 
raudono, gamiato iš tų girtuoklių, surinktų Ši
monių girioje, — ištarė galų gale, ir aš nustebau, iš 
kur jis žino apie mano naminį vyną? Patraukusi pe
čiais, stebėdamasi tokiu vyro elgesiu, einu į virtu
vę, pripilu taurę vyno... 

— Ir sau įsipilk! Aš noriu išgerti kartu!... 
Vėl patraukusi pečiais, įsipilu vyno ir sau... 
— Juozai, kodėl neužeini, kas atsitiko? — klau

siu nenuleisdama akių nuo jo labai išblyškusio 
veido. 

— Skubu... — Jis kelia taurę prie lūpų,o mano
ji iškrinta ir sudūžta!... Juozas nusijuokia ir staiga 
dingsta, lyg būtų ištirpęs ore... 

... Nubundu išpilta šalto prakaito. Visą dieną 
man stovi prieš akis matytas sapnas, negaliu jo 
pamiršti... Vakare grįžusi iš darbo ant stalo randu 
telegramą: „Žuvo Juozas, laidosime Pavirinčiuose. 
Valentinas". 

Ilgai sėdžiu rankose laikydama nelemtą žinią 
atnešusi popierių... Mano jaunų dienų draugas, 
kuris atstojo brolį, žuvo! Negaliu patikėti!... Tai 
štai, ką reiškia mano sapnas! Juozas atėjo atsi
sveikinti, jau būdamas Anapus... 

Kaip vėliau sužinosiu, motociklu Juozas grįžo 
iš Biržų. Motociklo priekaboje vežėsi dvi studentes, 
buvo vėlus vakaras, todėl ir aplenkė Kupiškį... 
Žuvo ties Babtais: nakties migloje an t drėgno pilko 
asfaltuoto kėliojo laukė Mirties Angelas... 

Važiuojame laidoti Juozo į Pavirinčius. Lai
dotuvės be galo graudžios: daugybė žmonių — ben
drakursių ir bendradarbių iš Kauno, groja miški
ninkų pučiamųjų orkestras... Tamsiaplaukė mergi
na padeda rožę prie kojų į karstą... Ar jis mylėjo ją? 
Juozas neskubėjo vesti, tarsi jausdamas, kad že
mės kelionė bus trumpa. Vos dvidešimt devynerių 
atgulė Alantos kalne po žaliomis tujomis, visai ne
toli nuo mano šeimos kapo... Lankydama saviškius, 
galėsiu ir jį aplankyti, padėti gėlę, uždegti žvakutę, 
tegul būna jam lengva molėta tėviškės kalnelio 
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žemė! Metams bėgant sužinosiu, kad mūsų drau
gystė nesibaigė ties šiuo kauburėliu po tujomis: 
Juozas dar ne sykį mane aplankys sapne, įspė
damas apie reikšmingus gyvenimo įvykius... 
Kažkodėl ne kas kitas iš mano artimųjų, kodėl 
Juozas — težino vienas Dievas... 

* * * 
... Grįžusi iš laidotuvių, randu pranešimą ir 

kelialapį į fizioterapijos ir rentgenologijos kursus. 
Šešetą mėnesių privalėsiu vėl mokytis ir gyventi 
Vilniuje. Susiruošiu ir išvykstu, o Antaną palieku 
vieną be didelio nerimo: jau esame įpratę gyventi 
skyrium, kol mokiausi Kaune. 

Apsistoju pas Jono seserį Stasę. Ji ištekėjusi už 
vykdomojo komiteto pirmininko, turi erdvų 

butą Basanavičiaus gatvėje ir gyvena tik dviese, 
nes vaikučių taip ir nesulaukė. Butas didelis, vietos 
pakanka, todėl Stasė mane mielai priima pagyven
ti pusmetį sostinėje. Vakarais ilgai plepame, prisi
mename vaikystę ir Pavirinčius. Su Jonu ji neben
drauja: kaltos jo vedybos. Stasė negali Jonui 
atleisti už tai, kad jis vedė taip staiga ir, jos many
mu, visai netinkamą merginą. Sykį, važiuodama 
troleibusu, sutinku ir patį Joną. Pasisveikiname, 
matau, kad jis jaučiasi nesmagiai... Išlipame auto
busų stotyje, susėdę ant suoliuko kalbamės, ir 
mūsų santykiai atšyla... Stebiu jį ir suprantu, kad 
manęs jis nepamiršo... Nepamiršau ir aš... Gyve
nimas dar suves ne sykį, dar teks paklajoti seniai 
užmirštais miškų takeliais... 

Mes palaidojome jo, vėliau mano tėvą, vėliau 
vyrą, ir Jonas dar ne sykį man atneš raudonų rožių 
puokštę, bet viskas tuo ir baigsis, nes mums nebu
vo lemta keliauti bendru gyvenimo keliu. 

... | Kupiškį parvažiuoju kartą ar du per 

mėnesį: viena išeiginė diena, o ir atstumas virš 
dviejų šimtų kilometrų! Vos parvažiavai, ir vėl 
važiuok atgal! Vieną vėlų šeštadienio vakarą par
važiuoju netikėtai. Savo bute pajuntu keistą šal
tuką — tarsi svetima rankų būtų viską čia 
palietusi!... Antanas taip pat kažkoks keistas ir 
svetimas. Susėdame vakarieniauti ir neturime apie 
ką kalbėti! Naktis taip pat nesuartina: išsiskiriame 
ryte autobusų stotyje lyg visai \vet imi žmonės... 
Grįžtu į Vilnių, žvelgiu į pralekiančius vaizdus, o 
širdyje — tuštuma! Mano svajonė turėti namų 
šeimyninį uostą, berods, buvo tik iliuzija! Nėra to 
didelio šviesaus jausmo, kuris būtų stipresnis už 
mane, nėra aistros, kuri sudegintų nesusipratimus, 
išsiskyrimo šaltį paverstų liespnojančiu židiniu... 
Visa tai, kas tarp mūsų su Antanu yra — ne tai, ne 
tai!... 

... Prabėga pusmetis, vėl grįžtu, vėl įsisuku į 
darbų sūkurį... Kada manęs nebuvo, mano ligonius 
gydyti atvykdavo gydytojas ftiziatras iš Panevėžio. 
Dabar — aš vėl viena! Jau gerai pažįstu visus savo 
rajono tuberkulioze sergančius ligonius, nes ma
nųjų nedaug. Keletas ligonių mirė! Jų veidai vis 
stovi akyse vis prisimenu juos ir, galbūt, niekada 
nepamiršiu. J ie mylėjo mane, o aš —juos. Jie dėko
davo su ašaromis akyse ir linkėdavo man sveikatos 
ir sėkmės, galbūt jausdami artėjančią mirtį. 
Tuberkulioze sergančių ligonių mirties priežastimi 
dažnai būna kraujospūdžiai iš plaučiuose esančių 
kavernų, man jie primena Mamos mirtį, todėl labai 
skaudina... Norėjau sergantiems šia liga pašvęsti 
visą savo gyvenimą, deja, man buvo skirtas kitas 
kelias... 

... Namuose tenka būti mažai: rytais pasku
bomis išgeriame po puodelį kavos, suvalgome po 
sumuštinį ir bėgame kas sau, kad susitiktume tik 
vėlų vakarą. Būna, kad naktį leidžiu ligoninėje, ar 
iškviečia į dispanserio stacionarą pas mirštantį ar 
kraujuojantį ligonį, tuomet ir porą dienų su Antanu 
nesimatome. Sekmadienio rytais abu einame apsi
pirkti į parduotuves ar turgų. Pastebiu, kad visos 
gatvėje sutiktos moterys Antanui gerai pažįstamos: 
sveikinasi, šypsosi, o Antanas taip pat joms atsako 
šypsena... Papriekaištauju, ar ne per daug pažįs
tamų jis jau Kupiškyje spėjo įsigyti, bet Antanas 
tik nusijuokia... Rimtai nesusimąstau, o likimas 
palengva jau varo pleištą į mūsų gyvenimą... 

Bus daugiau. 

• < • < • • • > 
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M. Drobiazko ir P. Vanagui — 
medaliai, premijos ir dovanos 

Socia ldemokratų part i jo je — 
diskusi jos dėl naujo vadovo 

M. Drobiazko ir P. Vanagui — plazminis televizorius, namų kino s is tema bei spe
cialus mobilusis telefonas. Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 24 d. (ELTA) — 
Europos dailiojo čiuožimo čempiona
to šokių ant ledo varžybų bronzos 
medalininkai ir Turino žiemos olim
pinėse žaidynėse septintąją vietą 
užėmę čiuožėjai Margarita Drobiaz
ko ir Povilas Vanagas penktadienį 
pagerbti Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) būstinėje. 

Už septintąją vietą Turine Mar
garitai ir Povilui įteikti 30,000 litų 
čekiai, o už trečiąją vietą Europos 
pirmenybėse čiuožėjai gavo po 7,500 
litų. Lietuvos čiuožėjų trenerei Li
lijai Vanagienei atiteko atitinkamai 
15,000 ir 3,750 litų premijos. Sporti
ninkams ir jų trenerei taip pat įteik

ti Kūno kultūros ir sporto departa
mento (KKSD) medaliai „Už sporto 
pergales". 

Oficiali olimpinių žaidynių part
nerė kompanija „Samsung Electro
nics" geriausiai iš Lietuvos sporti
ninkų Turine pasirodžiusiems M. 
Drobiazko ir P. Vanagui įteikė plaz
minį televizorių, namų kino sistemą 
bei specialiai olimpinėms žaidynėms 
sukurtą mobilųjį telefoną. 

LTOK prezidentas Artūras Po
viliūnas apgailestavo, kad mūsų 
čiuožėjams nepavyko iškovoti meda
lių, tačiau pasidžiaugė, kad jie pasi
rodė garbingai, nes 1-8 vietos olimpi
nėse žaidynėse laikomos prizinėmis. 

Kovodami su pornografija, 
pasitelkė lietuvių vaikų nuotraukas 

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) — 
Vokietijos mokslininkams kurti 
kompiuterinę programą, kuri turėtų 
kovoti su nepilnamečių pornografija, 
padėjo ir Lietuvos vaikų nuotraukos. 

Ištisus metus kurtas pirminis 
programos variantas iš didžiulio 
nuotraukų skaičiaus automatiškai ir 
patikimai atrenka vaikų veidus pa
gal amžių, atskirdamas juos nuo jau
nuolių ir suaugusiųjų, rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

Atpažinti vieną asmens nuo
trauką pagal amžių reikia tik dviejų 
sekundžių. Nors kompiuterių specia
listams šis greitis neatrodo didelis, 
programa jau sulaukė policijos pa
reigūnų pagyrimų. 

Programa padės peržiūrėti di
džiulius nuotraukų archyvus ir at
skirti nelegalią vaikų pornografiją 
nuo kitos pornografijos, už kurią Vo
kietijoje nebaudžiama. 

Kuriant antropologinį nepilna
mečio pavyzdį, buvo nufotografuota 
ir išmatuota 600 Vokietijos, Italijos 
ir Lietuvos vaikų. Tolesniam šios 
programos etapui kurti mokslinin
kai ketina nufotografuoti dar 1,650 
vaikų ir jaunuolių. 

Tyrime dalyvauja teisės medikai 
ir antropologai iš Vokietijos, Italijos 
bei Vilniaus. 

Abu projektus finansavo Euro
pos Sąjunga, tam skyrusi 1 milijoną 
eurų. 

* Kauno „Žalgirio" krepši
ninkai ketvirtadienį pralaimėji
mu namuose 85:86 „Wintwerthur 
FC Barcelona" (Ispanija) koman
dai pradėjo ULEB Eurolygos Top 16 
varžybų D grupės turnyrą. „Žal
girio" komandos vyriausiasis trene
ris Antanas Sireika pripažino, kad 
labai apmaudu namuose pralaimėti 
vieno taško skirtumu. „Rodos ruošė
mės, buvom nusiteikę kovai, bet, at
rodo, per vėlai supratome, kaip rei
kia žaisti geriausiųjų šešioliktuke. 
Tiesiog varžovai pradžioje sužaidė 
taip, lyg jie būtų aikštės šeiminin
kai, o mes privalėjome žaisti daug 
agresyviau ir daug geriau gintis", — 
kalbėjo „Žalgirio" treneris. 

* Lietuvos vyrų šachmatų 
čempionato atrankos turnyre 
Vilniuje po šešių ratų pirmauja 

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) — 
Lietuvos socialdemokratų partijoje 
(LSDP) ir toliau verda užkulisinės 
diskusijos dėl naujojo vadovo. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
žinios", valdančiojoje LSDP vis gar
siau reikalaujama pradėti diskusiją 
apie naujo vado paieškas. Premjeras 
Algirdas Brazauskas šios politinės 
jėgos vadovu praėjusių metų gegužę 
buvo perrinktas trečiai kadencijai. 
Nors kiti partijos pirmininko rinki
mai numatyti kitąmet, jau dabar yra 
socialdemokratų, kurie ryžtųsi pre
tenduoti į partijos vairą. 

Apie galimybę pretenduoti į 
LSDP pirmininko postą per kitų me
tų pavasarį vyksiantį partijos su
važiavimą prabilo parlamentaras, 
buvęs finansų ministras Algirdas 
Butkevičius. 

„Neatsisakysiu tik tuomet, jei 
matysiu, kad to reikia partijai ir kad 
yra palaikymas iš daugumos partijų 
skyrių ir parlamentinės socialde
mokratų frakcijos", — sakė jis. 

A. Butkevičius pažymėjo nenorįs 
„išsišokti" ir bet kuria kaina siekti 
LSDP vadovo pareigų. Taip pat savo 
kandidatavimą į partijos vadovo pos
tą jis sieja dar su viena sąlyga — ne
noru sudaryti konkurencijos kuriam 
nors kitam taip vadinamų senųjų so
cialdemokratų kandidatui. J is įsiti
kinęs, kad būtent pastarųjų atstovas 
turėtų perimti partijos vairą. Toks 
siekis motyvuojamas būtinybe susi
grąžinti socialdemokratinių vertybių 
vis labiau pasigendančių rinkėjų pa
sitikėjimą. 

Naujo LSDP vadovo paieškos 
partijoje — kol kas tabu. Garsiai šia 
tema beveik nekalbama — tik retsy
kiais pasigirsta kai kurių partijos 
narių raginimai pradėti diskusijas. 

Parlamentaro manymu, jau da
bar turėtų būti įvardyti net keli as
menys, kurie per artimiausius LSDP 
pirmininko rinkimus šiame poste ga
lėtų pakeisti 73 metų A. Brazauską. 

po 5 taškus turintys Vytautas Šla
pikas bei Gintautas Piešina. Po 4.5 
taško iš 6 galimų tarp 45 dalyvių su
rinko Vytautas Vaznonis, Kazys 
Godlauskas, Matas Narmontas , 
aukščiausią vertinimą ta rp 45 tur
nyro dalyvių turintis tarptaut inis 
meistras Virginijus Grabliauskas bei 
Tautvydas Vedrickas. . 

* Trečiąją vietą Rytų konfe
rencijos Centriniame pogrupyje 
užimanti Šarūno Jas ikev ič iaus 
Indiana „Pacers" komanda regulia
riojo sezono rungtynes svečiuose 
83:88 pralaimėjo pogrupyje bei lygo
je pirmą vietą užimančiai Detroit 
„Pistons" komandai. Lietuvis į aikš
telės šeimininkų krepšį įmetė 9 taš
kus, po krepšiais atkovojo 4 ir perė
mė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius 
perdavimus bei dukart suklydo. 

„Kai partijos vadovas tyli, kole
gos nedrįsta viešai apie tai kalbėti, 
nors užkulisiuose tie pokalbiai j au 
senokai vyksta" , — apie padėtį 
LSDP ir naujojo vadovo paieškas 
kalbėjo jis. 

Tačiau v ienas LSDP prezidiumo 
narių, premjero patarėjas Juozas 
Bernatonis nemano, kad tur i būti 
speciali r eng iama partijos vadovo 
pamaina ir kad reikalinga išanks
tinė diskusija šiuo klausimu. 

A. Brazausko bendražygio tei
gimu, tokia pozicija priimtina tik to
kioms partijoms, kurios neturi as
menybių, galinčių tapt i vadovais. 

Tačiau J . Bernatonis teigė sup
rantąs, kad kai kurie socialdemok
ratai kelia klausimą, kas galėtų pa
keisti A. Brazauską, tačiau tai esąs 
tik „pasikalbėjimų lygmuo". J i s at
metė kai kurių partijos kolegų prie
kaištus, kad vadovybė tiesiog ne
drįsta viešai kalbėti apie pamainą 
socialdemokratų vadovui. 

Anot J. Bernatonio, šiuo metu 
partijos įpėdinio problema gali būti 
aktuali tik asmenims, kurie iš anks
to nori šį klausimą išspręsti sau nau
dinga linkme. 

Tačiau k i tas LSDP prezidiumo 
narys — Vytenis Andriukaitis teigia, 
kad diskusija dėl vadovo kaitos par
tijoje, įskai tant ir jos vadovybę, vis 
dėlto vyksta. 

„Galbūt m e s nekalbame apie 
kandidatūras, o tai , kad bus vadovų 
pasikeitimas, y r a vieša paslapt is . 
Tokios diskusijos yra na tū ra l i ir 
žmogiška partiečių reakcija į esamą 
situaciją", — sakė jis. 

Pats V Andriukai t is neoficialiai 
minimas kaip gal imas A. Brazausko 
įpėdinis. 

Pretendentais ta ip pat įvardija
mi krašto apsaugos ministras Gedi
minas Kirkilas, Seimo socialdemok
ratų frakcijos seniūnas Juozas Ole
kas, finansų minis t ras Zigmantas 
Balčytis. 

Liberalcentristai keičia pozici ją 
Vilnius, vasario 24 d. (BNS) — 

Opozicinė Liberalų ir centro sąjunga 
(LiCS) trečią kartą keičia poziciją 
dėl neva Petrui Auštrevičiui mokėtos 
nedeklaruotos algos už LiCS sąrašo 
vedimą į Seimo rinkimus. 

LiCS renginyje prieš kelias sa
vaites buvo parodytas partijos pro
pagandininkų filmas, kuriame pasa
kojama, esą P. Auštrevičiui už suti
kimą būti įrašytam pirmuoju nu
meriu rinkimų sąraše liberalcentris
tai mokėjo nedeklaruotą mėnesinį 
6,000 litų atlyginimą. 

Tai kategoriškai paneigė P. Aušt-
revičius, o atsitokėję, jog tokia veikla 
traktuojama kaip finansinis nusi
kaltimas — ir liberalcentristai. 

Praėjus porai savaičių nuo skan
dalo pradžios, liberalcentristai vėl 
keičia savo poziciją dėl P. Auštrevi
čiui neva mokėtos algos — šįsyk tai 
traktuojama kaip finansinė parama. 

LiCS pirmininko pavaduotojas, 
sostinės tarybos sekretorius Žilvinas 
Šilgalis išplatino pranešimą, kuria
me teigia pinigus P. Auštrevičiui ati
davęs iš savo asmeninių santaupų. 

„P. Auštrevičiui daviau savo as
meninių'pinigų, kuriuos buvau nus
prendęs vienaip ar kitaip paaukoti, o 
su savo deklaruotais pinigais, ma
nau, turiu teisę elgtis taip, kaip no
riu. Tiesiog atidaviau Petrui į ran

kas jo prašomą sumą!" — rašoma Ž. 
Šilgalio pareiškime. 

Pasak Z. Šilgalio, šių pinigų rin
kimų kampani jos metu paprašęs 
pats P. Auštrevičius, motyvuodamas, 
esą neturėdamas jokio verslo ar ko
kio kito papildomo pragyvenimo šal
tinio, neišsivers negaudamas algos. 

Ž. Šilgalio teigimu, r ink imų 
kampanijos me tu jis iš viso P. Aušt
revičiui sumokėjęs 7,500 litų. 

P. Auštrevičius tokius pareiški
mus griežtai neigia ir vadina „kami-
kadzišku šmeižtu". 

„Tai yra kamikadziška šmeižto 
kampanija, vykdoma dešiniosios A. 
Zuoko rankos Ž. Šiląalio. Dabar be
liks sulaukti, kad Ž. Šilgalis pareikš, 
kad gyvenau jo šeimoje ir pas jį mai
tinausi", — sakė P. Auštrevičius. 

Spaudoje pasirodžius praneši
mams, esą LiCS turėjo , juodąją" rin
kimų buhalteriją, LiCS finansais su
sidomėjo Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK). 

Pasak VRK pirmininko Zenono 
Vaigausko, jeigu paaiškės, kad libe
ralcentristai P. Auštrevičių rėmė 
partijos lėšomis iš ,juodosios" bu
halterijos kasos, j iems gresia praras
ti valstybės finansavimą. 

Priklausomai nuo įrodymų, par
tijos finansais gali imti domėtis pro
kuratūra. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Irake mėginama pažaboti smurtą 
Baghdad, vasario 24 d. 

(„ReutersTBNS) — Irako vyriausy
bė Baghdad penktadienį paskelbė 
komendanto valandą, taip siekdama 
musulmonų šventadienį užkirsti ke
lią smurtui tarp skirtingų religinių 
bendruomenių. 

Tai bus labai rimtas išbandymas 
vyriausybės autoritetui ir amerikie
čių rengiamoms Irako pajėgoms. 

Po dvi dienas trukusių išpuolių 
prieš sunitų mečetes, kuriais buvo 
keršijama už trečiadienio ataką Sa
maros mieste, kai įtariami „ai Qae-
da" nariai susprogdino bombas ši
itams itin brangioje šventovėje, JAV 
ir Jungtinės Tautos (JT) remia pas
tangas siekiant užkirsti kelią pilieti
niam karui, kuris galėtų sužlugdyti 
JAV viltis išvesti karius iš Irako ir 
pakurstyti neramumus visuose Ar
timuosiuose Rytuose. 

JAV prezidentas George W. 
Bush paragino laikytis rimties, o JT 
pasiuntinys pakvietė visas šalis de
rėtis dėl šios Irako krizės, sunkiau
sios nuo JAV vadovaujamos invazijos 
prieš trejus metus, sprendinio. Irako 
gyventojų mažumą sudarančių su-

South Dakota gali priimti 
abortus draudžianti įstatymą 
Pierre, vasario 23 d. 

(„ReutersTBNS) — South Dakota 
greičiausiai taps pirmąja valstija, 
priimsiančia įstatymą, iš esmės vi
sais atvejais draudžiantį abortą — 
šis teisės aktas laikomas priemone 
priversti Aukščiausiąjį Teismą iš 
naujo peržiūrėti 1973 metais priimtą 
nėštumo nutraukimą įteisinantį 
sprendimą. 

Įstatymas, numatantis, kad to
kią operaciją atlikę gydytojai bus 
baudžiami penkeriais metais kalėji
mo ir 5,000 dolerių bauda, laukia gu
bernatoriaus respublikono Michael 
Rounds parašo, o tiek pritariantieji, 
tiek besipriešinantieji tokiam teisės 
aktui sutinka, jog valstijos vadovas 
jo veikiausiai nevetuos. 

„Mano supratimu, mes esame 
pirmoji valstija, kuri išties meta iš
šūkį bylai „Roe vs. Wade — 1973 

torino aoo6 
* Buvusi pasaulio čempionė 

Shizuka Arakawa iškovojo Japo
nijai pirmąjį aukso medalį Olim
pinių žaidynių dailiojo čiuožimo 
varžybose. Ketvirtadienį vėlai va
kare 2004 metų pasaulio čempionė 
Sh. Arakawa tapo Turino olimpiados 
moterų vieneto varžybų nugalėtoja 
ir sutrukdė Rusijos sportininkams 
laimėti visus keturis šios sporto ša
kos aukščiausius apdovanojimus. 
Japonijos atletė surinko 191.34 taš
ko ir net 7.98 taško aplenkė sidabro 
medaliu tenkintis turėjusią ameri
kietę Sasha Cohen. Bronzos medalis 
atiteko rusei Irina Sluckaja — 
191.44 taško. 

* Lietuvos sl idininke Irina 
Terentjeva penktadienį nebaigė 
Turino olimpinių žaidynių mote
rų slidinėjimo 30 km distancijos. Nu-

nitų politiniai vadovai pasitraukė iš 
derybų dėl naujos vyriausybės for
mavimo po gruodžio rinkimų. 

Aukšti Irako pareigūnai sakė, 
kad įtakingiausi dvasininkai, tarp jų 
— didysis ajatola Ali ai Sistani, labai 
stengiasi kontroliuoti šiitų kovoto
jus, bet vienas pareigūnas privačių 
pokalbių metu išreiškė nuogąstavi
mą, kad net A. ai Sistani gali nepa
vykti suvaldyti kai kurių kovotojų, 
kaip rodo dešimtys pastarųjų dienų 
išpuolių prieš sunitų maldos vietas. 

Šiitų vadovaujamai vyriausybei 
siekiant užkirsti kelią prognozuo
toms penktadienio protesto demons
tracijoms dėl šiitų imamų mauzolie
jaus sprogdinimo ir atsakomųjų 
keršto išpuolių, jau pareikalavusių 
daugiau kaip 130 gyvybių, priekinė
se linijose bus beveik jokios patirties 
neturinčios Irako policijos ir armijos 
pajėgos. 

„Viskas priklausys nuo arti
miausių kelių dienų. Arba atsivers 
pragaro vartai į pilietinį karą, arba 
padidės šiitų įtaka", — sakė politi
kos mokslų profesorius Hazim ai 
Naimi. 

metais Aukščiausiojo Teismo priim
tam sprendimui, kuriuo abortas bu
vo pripažintas konstitucine teise", — 
sakė Planuotos tėvystės organizaci
jos South Dakota skyriaus atstovė 
Kate Looby. 

Panašias teisines priemones šie
met numatė ir Ohio, Indiana, Geor-
gia, Tennessee bei Kentucky valstijų 
įstatymų leidžiamoji valdžia, tačiau 
South Dakota veikiausiai taps pir
mąja valstija, kurioje toks įstatymas 
įsigalios. 

„Mes manome, kad Rounds su
vokia, jog iš tikro tai yra politinis 
įrankis, o ne rūpestis S. Dakota mo
terų sveikata ir saugumu", — teigė 
K. Looby. 

„Jeigu jis nuspręs įstatymą 
pasirašyti, mes tučtuojau iškelsime 
bylą, kad užkirstume jam kelią", — 
sakė ji valstijos sostinėje Pierre. 

šliuožus 6.2 km Lietuvos atstovė bu
vo 59-a, tarp 61-os dalyvės, tačiau 
tarp trečdalį distancijos įveikusių 
dalyvių jos jau nebuvo, o bendrai dis
tancijos nebaigė vienuolika spor
tininkių iš 61-os startavusios. Olim
pine čempione šioje rungtyje tapo 
33-jų metų Čekijos slidininke Ka-
terina Neumannova, iškovojusi savo 
šaliai pirmąjį aukso medalį Turine. 

* Amerikietė Ju l ia Mancuso 
laimėjo XX žiemos ol impinių žai
dynių kalnų sl idinėjimo moterų 
slalomo milžino rungtį ir iškovojo 
JAV komandai pirmąjį aukso medalį 
kalnų slidinėjimo varžybose Turine. 
Pirmavusi jau po pirmojo bandymo 
J. Mancuso distancijoje sugaišo 2 
minutes 9.19 sekundžių ir 0.67 sek. 
aplenkė sidabrą iškovojusią suomę 
Tanja Poutiainen. 

EUROPA 

OSLAS 
Šiemet į Nobelio taikos premiją 

pretenduos 191 kandidatas, ir ta rp 
jų yra roko žvaigždė Bono. Šiemeti
nis kandidatų sąrašas yra antras 
pagal ilgį per visą šios premijos, kuri 
yra viena prestižiškiausių pasauly
je, 105 metų istoriją. Kandidatai 3.8 
mln. litų vertės premijai gauti siūlo
mi iš visų pasaulio kampelių. U2 
dainininkas Bono aktyviai siekė, 
kad būtų nurašytos vadinamojo tre
čiojo pasaulio skolos, ir Nobelio tai
kos premijai nominuojami ne pirmą 
kartą. Interneto svetainėse rašoma, 
kad tarp pretendentų taip pat yra 
buvęs New York meras Rudolph Giu-
liani ir Indonezijos prezidentas Su
šilo Bambang Yudhoyono. Vienu rea
liausių pretendentų laikomas buvęs 
Suomijos prezidentas Martti Ahti-
saari. 

TALINAS 
Kalbėdamas penktadienį Taline 

Nepriklausomybės dienos proga su
rengtame kariniame parade Estijos 
gynybos pajėgų vadas viceadmirolas 
Tarmo Kouts pareiškė, kad šalies vi
suomenė turi valios ginti tėvynę. T. 
Kouts sakė, kad Išsivadavimo karo 
dvasia tebėra gyva. „80 procentų 
Estijos vyrų patvirtina, jog jeigu bus 
būtina, jie bus pasiryžę su ginklu 
rankose ginti savo valstybę ir savo 
laisvę", — sakė T. Kouts. — Išsiva
davimo karo dvasia gyva karių, pa
sieniečių ir sukarintos savigynos 
organizacijos 'Kaitseliit' savanorių 
širdyse". 

LONDONAS 
Britų policijos pareigūnai, ti

riantys 50 mln. svarų vagystę iš sau
gyklos Pietų Anglijoje, penktadienį 
apklausė tris asmenis. Per mažiau 
nei dvi paras po naktį į trečiadienį 
Tonbridge Kent grafystėje įvykdyto 
ginkluoto apiplėšimo policininkai 
Londone sulaikė vieną vyrą ir dvi 
moteris. Apiplėšimo, kurį įvykdė 
ginkluoti ir policininkais persirengę 
nusikaltėliai, grobis — daugybė 

naudotų ir naujų banknotų. Pagrob
ta suma dar t ikslinama, bet tai gali 
būti didžiausia grynųjų pinigų va
gystė per visą Didžiosios Britanijos 
istoriją. Dėl šio nusikaltimo buvo 
perspėti šalies uostai ir oro uostai, o 
už informaciją, kuri padėtų sulaikyti 
nusikaltėlius, paskirtas 2 mln. sva
rų atlygis. 

BERLYNAS 
Vokietija penktadienį patvirti

no, kad paukščių gripas, iš pradžių 
užregis t ruotas šalies šiaurėje, iš
plito ir į šal ies pietus. Pirmąjį 
paukščių gripo atvejį Pietų Vokieti
joje patvirt ino pagrindinė šalies ve
terinarijos įstaiga, kuri nurodė, kad 
ši liga buvo nusta tyta laukinei an
čiai, ras ta i prie Konstanco ežero Vo
kietijos ir Šveicarijos pasienyje. Dar 
nebaigti tolesni testai, kurių metu 
turi būti nus ta ty ta , ar ši antis buvo 
užsikrėtusi žmonėms mirtinai pavo
jingu H5N1 atmainos virusu. 

Vokietijos vyriausybė ketvirta
dienį paskelbtoje ataskaitoje pri
pažino, jog du Vokietijos žvalgybos 
darbuotojai teikė JAV informaciją 
apie Iraką, bet atmetė kaltinimus 
esą Vokietija 2003 metų invazijos 
metu I rake padėjo JAV bombardavi
mo kampanijai . Ataskaitoje sakoma, 
kad buvęs Vokietijos žvalgybos 
agentūros (BND) vadovas August 
Hanning 2003 metų kovo 17 dieną, 
iki invazijos likus tr ims paroms, nu
sprendė palikti du BND agentus Ira
ke, nors iš Baghdad buvo evakuotas 
visas Vokietijos diplomatinis korpu
sas. Dėl neapibrėžtos padėties Bagh
dad abiejų agentų saugumas ir gali
mybė r inkt i informaciją priklausė 
nuo įsiveržusių JAV pajėgų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV apkalt ino Baltarusijos val

džią opozicijos persekiojimu ir pa
reiškė abejojančios, kad ji surengs 
sąžiningus r inkimus. Valstybės de
par tamentas išreiškė susirūpinimą 
dėl keturių r inkimų stebėjimo gru
pės „Par tnerys tė" narių sulaikymo. 
Šiems opozicijos atstovams, kurie 
buvo suimti antradienį, gresia kalti
nimai dalyvavus neregistruotos or
ganizacijos veikloje ir kalėjimo iki 
trejų metų bausmė. 
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Chirurgai 

MARIUS KAULIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Surte A 

Joliet.lL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wyvw.cert8fforsufgeryanct)reas«hea«rLCCirn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 r d S t Oriand Par*, IL 60467 

Priklauso Palos Commun i ty Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medica Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

Chiropraktika ir • stuburo ir skausmo ligos 
manualine terapija 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi
ropraktika,manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

V 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
Chirooradic & Rehab Cine 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų 
specialiste, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockporUL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. I27th St. Ste 200 

Lemont. IL 60439 
630-7194799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

IVANtUS* 
* Dažytojas ešno darbo Nebrangiai išdažys |usų 
kambarius smulkus remontas Tel 708-606-5192 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Inst i tute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-586-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

HDMUNDAS V0NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ĮVAIRUS 

* 45 m. vyras ieško senelių priežiūros darbo su 
gyvenimu ar su grjžimu Kalba angliškai, vairuoja. 
turi geras rekomendacijas. Tel. 815-505-6483 

* Moteris ieško darbo žmonig slaugoje Gali pa
keisti bet kurią savaites dtertą. o savaitgaliais pas
toviai Tel 773-863-8473. 

* Ieškome moters prižiūrėti 2 vaikus (6m ir 5 m ) 
pietiniame Plamfieid Anglų kalba nebūtina Darbas 
su gyvenimu arba ne Išeigines dienos kiekvienas 
penktadienis ir sekmadienis, kas antras šeštadienis 
Laisvas laikas nuo 4 30 v D p iki 5 30 v ryto Atly
ginimas moteriai be anglg kalbos $ 50'd su anglų 
kalba ir automobiliu $ 70'd Tel 630-915-0628 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 
Ruošia: Aldona Šmulkstienė 
2711 West71 Street 
Chicago, IL 60629 
Teh 773-476-2655; fa*. 77*436-6906 

PATARIMAI, KAIP GERIAUSIAI GAUTI 
MEDICARE" RECEPTINIUS VAISTUS 

Neseniai gautame Kęstučio 
Ječio rašinyje apie „Medicare" Part 
D („Medicare" receptinius vaistus), 
jis trumpai ir glaustai nurodo žings
nius, kuriais sekant, galima įsigyti 
sau tinkamiausią „Medicare" recep
tinių vaistų planą. Čia jo paties 
patirtis: 

Apie tai daug rašyta ir prirašy
ta, bet tikrai sunku skaitant su
prasti. Tad noriu pasidalinti savo 
patirtimi kaip išsprendžiau šią prob
lemą: 

1. Padariau visų vaistų kuriuos 
man buvo įšrašę gydytojai, sąrašą. 

2. Tą sąrašą nunešiau į vaistinę, 
kuri įkainavo visus vaistus. 

3. Tas įkainavimas buvo vie
nam mėnesiui. Padauginau iš 12, 
gavau vaistų kainą per metus be 
draudimo apmokėjimo. 

4. Tada pasitikrinau, kiek mo
kės „Medicare". 

a. „Medicare" nemoka pirmų 250 
dol. 

b. Tada „Medicare" moka dides
nę dalį kitų 2,000 dol. (tai sudaro 
2,250 dol.) Pacientui reikia sumokėti 
likutį. Tas gali kainuoti 5~7 ar net 
60 dol. už kiekvieną vaistų receptą. 
Vaistai yra suskirstyti į kelias ka
tegorijas. „Medicare" turi vaistų są
rašą, nurodantį, kurie vaistai prik
lauso kokiai, kategorijai. 

c. „Medicare" nemoka nei vieno 
cento, jei vaistai kainuoja nuo 2,250 
dol. iki 3,650 dol. („Medicare" tai 
vadina „doughnut hole" ar riestainio 
skyle). 

d. Jei vaistai kainuoja per 3,650 
dol., tai „Medicare" sumoka 95 proc. 
vaistų kainos. 

5. Tada pasitikrinu, kokios 

draudimo bendrovės turi kokius 
planus Illinois ar kitose valstijose. 

6. Kiekviena valstija turi skir
tingus planus. 

7. Tada apsisprendžiu, kiek 
noriu mokėti už vaistus ir pasirenku 
planą: 

a. Yra planas, kuris sumoka už 
pirmus 250 dol. ir iki 2,250 dol. 

b. Yra planas, kuris sumoka vis
ką iki 3,650 dol. 

c. Jei neklystu, visi planai moka 
pagal „Medicare" per 3,650 dol. 

8. Tada pasirenku draudimo 
kompaniją ir man tinkamą planą. 

9.Turiu teisę pasirinkti, kaip 
mokėti už pasirinktą planą: 

a. kas mėnesį draudimo firmai, ar 
b. kad atskaičiuotų kas mėnesį 

iš mano „Sočiai Security" pensijos, 
kas yra paprasčiausia. 

10. Belieka tik pasirinkti, kurio
je vaistinėje pirksite vaistus su re
ceptu. Beveik visos draudimo kom
panijos jums pateiks tų vaistinių 
sąrašą, kuriomis jie norėtų, kad jūs 
naudotumėtės. 

Jei jum vistiek neaišku perskai
čius šiuos patarimus, turite asme
niškai pasikalbėti su kuo nors, jums 
patikimu. Nepamirškite, kad ir jūs 
patys turite įdėti šiek tiek pastangų, 
visko kiti negali už jus atlikti. 

Kęstutis Ječius 
Pastaba. Jeigu kai kurie skaity

tojai jau pasirinko receptinių vaistų 
planą ir norėtų pasidalinti patirtimi, 
kaip tai padarė, kaip jiems sekasi, 
prašome parašyti ir atsiųsti JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos adresu 
Aldonai Šmulkštienei. Galėsime kai 
kurios laiškus (kaip ir K Ječiaus) 
spausdinti šioje skiltyje. 

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web slte: www.vytJstours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskiene tei -:~ -1 • ~r-~ 
FBK 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

http://Joliet.lL
http://www.illinoispain.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytJstours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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VALIO! 
VĖL GEROS 

PALŪKANOS! 

ATSIDARYKITE 
9-IŲ MĖNESIŲ 
SERTIFIKATĄ 

IR GAUSITE 4.75% APY 

ŠĮ SERTIFIKATĄ GALĖSITE BET KADA PAPILDYTI 

LENOER 

Member 

FDIC 
im 

\ / 

- Personai 
/ \ 

Bark 
Buiiding Personai Banking 
Re la tionshipspM 

Garfield Ridge 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

(773) 767-5188 

Lemont 
12261 Archer Ave. 
Lemont, IL 60439 

(630) 257-1400 

Orland Park 
14701 Ravinia Ave. 

Orland Park, IL 60462 
(708) 226-2727 

Annual Percentage Yield (APY) is effective as of January 24, 2006 and is subject to change without 
notice. Minimum deposit of $250 is reguired to obtain APY. Additions wili not extend term and will 

earn šame interest as original deposit.Penaity may be imposed for early wjndrawals. 

w w w . f i r s t p e r s o n a l b a n k . n e t 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 
DR. AUŠRINE SCHNEIDER 

DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 a Khgery H/vy, Wfcwbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DJDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 

SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Dermatologijos l igų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atj atminimas 

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

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

NECCTelecorrf 

Puikus tarptautinių pokalbių tarifai 

V O j C l C t l J a - O . 7 Centai /minutę 

Rusija 4.9 Centai /minutę 

Australi j a 4 . 9ce«tai mM 
Švedija 4 . 9 c ^ 
Airija 13.9 Centai /minutę 

Tiesioginė prieiga 
Aukšta kokybė 

Nekalbate=Nemokate 

ĮMmMjM&smmĖ 
Pirmadieniais - Penktadieniais nuo 9 ryto iki 11 
vakaro bei Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 5 vakaro 

www.necc.us .JJĘ 
Skambučių tarifai j mobiluju telefoną gali keistis. Papi ldomi mokesčiai bus taikomi priklausomai nuo pasirintų paslaugu 

http://www.firstpersonalbank.net
http://www.necc.us
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LIETUVIŠKAS JAUNIMAS NESNAUDŽIA 
XII Pasaulio lietuvių 
kongreso ruošos 

darbai 

Norime pasidalinti Dvyliktojo 
pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
kongreso, ruošiamo Kanadoje jau 
atliktais darbais ir tai ką dar reikia 
atlikti. Kongreso atidarymo data: 
2006 m. birželio 24 d., Lietuvių na
muose, Toronto, Kanadoje. Po to 
kongresas vyks Hamiltone, daly
vausime Aštuntojoje dainų šventėje 
Čikagoje, o uždarymo iškilmės bus 
Montrealyje. 

Pirmojo registracijos rato metu, 
nuo 2005 m. gruodžio 12 d., interne
tu užsiregistravo 54 atstovai iš Ar
gentinos, Australijos, Estijos, Gruzi
jos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, 
JAV, Kanados ir Vokietijos. Labai 
dažnai, kartais kelis kartus per 
savaitę, atnaujiname 

WAvw.kongresas.org 
puslapius, ypač 

www.kongresas.org/12/atstovas 
Neseniai informacija išversta į 

anglų kalbą, kad galėtume sudo
minti daugiau dalyvių ar norinčių 
paaukoti kongreso išlaidų padengi
mui. Dauguma vietovių, su kuriomis 
bus sudarytos sutartys, dabar rei
kalauja . pradinio įmokėjimo, todėl 
lėšos mums labai reikalingos. 

Per įvairius jaunimo renginius, 
suvažiavimus jau išdalinome šim
tus, beveik tūkstančius, reklamų — 
plakatų, lankstinukų, lipinukų ir 
sagių, reklamuojančių kongresą. To
liau informaciją platinsime daugiau
sia elektroniniu paštu. 

Manome, kad 24 atstovai iš Cen
trinės ir Rytų Europos bei Pietų 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų pirmininkai PLB valdybos sušauktame s 
mėnesį. Šieme PLJS kongresas vyks birželio pabaigoje-liepos pradžioje Kanadoje, 
į VIII dainų šventę Čikagoje. 

uvažiavime Seinuose 2001 m. rugpjūčio 
bet kongreso dalyviai ruošiasi atvykti ir 

Amerikosgali prašyti finansinės pa
ramos, kad galėtų atskristi į Ka
nadą. 

Studijų dienų programa toliau 
planuojama: kuriamos temos, ieško
ma paskaitininkų ir finansavimo. Ne 
tik ruošos komitetas, bet ir St. Donat 
(Quebec) miestelio gyventojai laukia 
kongreso stovyklos dalyvių. 

Padedame atstovams įsigyti vi
zas į Kanadą ir JAV. 

Didžiausi rėmėjai iki šiol yra: 
Lietuvių fondas (JAV), Kanados Lie
tuvių fondas ir savaitraštis „Tėviš
kės žiburiai". 

daisris ' * * • * < , 

fi^-'ir-r^^l^l^n^.^rf; 

: • • • : • : • : : > : • : • : • : • : • : • • • : • : • : • : • : • • • : • : • : : # : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • • • : • : • : • : : • • ' • • • • • . * ' • * • • • . . * • • • • . • . • . * • : . . . ; • • • • . • . * : 

PIGIAUSI AVIA-BIUETAI Į LIETUVĄJR EUROPA, 

7/'/vw.autctrcdeusacom 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO .JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Tel. 7nS-4:jO-4710, MO-77 M 192 

JAV Lietuvių jaunimo 
sąjunga tebegyvuoja 

JAV Lietuvių jaunimo sąjunga 
tebegyvuoja ir tęsia gražią lietuvišką 
veiklą. Amerikoje gyvena daug lietu
vių jaunimo: jie studijuoja, dirba, 
lavina savo charakterį ir ruošiasi 
gyvenimui. Manau, įdomu žinoti, ką 
mūsų jaunimas veikia skirtinguose 
Amerikos miestuose. JAV LJS turi 
savo tinklalapį: www.javljs.org 
kuriame galima rasti daug įdomios 
medžiagos, todėl čia tik trumpai pa
minėsiu apie mūsų jaunimo veiklą. 

Connecticut: 
Vasario 12 d. jaunimas dalyva

vo Vasario 16-osios minėjime, kur 
apsilankė Lietuvos Respublikos kon
sulas New York. Jaunimas šia proga 
suruošė fotografijų ir įvairių straip
snių parodą. 

Kovo mėnesį žada koncertuoti 
Virgis Stakėjas. 

Detroit www.detroit.ljs.org 
Neseniai praėję renginiai buvo 

„Mardi Gras" vasario 18 ir Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė vasario 19 
d. Kovo mėn. mūsų laukia Kaziuko 
mugė, koncertas ir gimnazistų reko
lekcijos Dainavos stovyklavietėje. 

Los Angeles www.laljs.com 
Aras Baškauskas dalyvavo pro

gramoje „Survivor" CBS-TV. Jis 
gyvena Los Angeles, CA. Vietinis 
jaunimas ruošia velykinius šokius. 

Florida 
Nuo š.m. pradžios Floridos jau

nimo skyrius buvo oficialiai įtrauk
tas į JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
ratą, kuo mes labai džiaugiamės. 
Mūsų pagrindinis tikslas išsaugoti 
savo unikalią kalbą, kultūrą, papro
čius ir juos skleisti aplinkiniams. 

Šiuo metu mūsų skyrius yra 
apjungęs apie 80 jaunųjų lietuvių, 
gyvenančių Floridoje. Visi užsiregis
travusieji gauna laikraštuką „Jau
nimo balsas", kurio redaktorė yra 
Jolita Dromantaitė. Leidinys ap
lanko visus adresatus kas trys mė
nesiai ir kiekvienas gali sužinoti, 
kas vyko, vyksta, kas vyks mūsų 
apylinkėje. 

Be laikraštuko turime ir chorą 
,,Daina", kuriam vadovauja muzikę 
Renata Armalaitė, viena iš jaunimo 
atstovių. Šiemet grupelė dainininkų 
planuoja vykti į VIII Pasaulio lietu
vių dainų šventę Čikagoje. 

Bene didžiausias mūsų pasidi
džiavimas — įkurta lituanistinė šeš

tadieninė mokyklėlė „Saulėtas kran
tas", kuriai vadovauja Jūratė Bar-
kauskaitė-Meister. Mokyklėlėje mo
kosi 10 vaikučių, kurie suskirstyti į 
grupes pagal jų lietuvių kalbos ži
nias. Turime puikias mokytojas: 
Renatą Armalaitę bei Vidą Tomke-
vičienę, kurios su užsidegimu moko 
vaikučius lietuviškai. 

Per metus suorganizuojama ke
letas didelių renginių ir stengiamasi 
surinkti lėšų mokyklėlei plėsti, nau
jų patalpų suradimui ir kitoms reik
mėms. Š.m. kovo 18 d. jaunimo orga
nizacija planuoja suruošti klasikinės 
muzikos koncertą. Kūrinius atliks 
profesionalai muzikantai, jaunimo 
atstovai, gyvenantys Floridoje. Ba
landžio mėn. planuojame surengti 
Atvelykio šventę—pikniką vietos 
gyventojams su vaikučių programėle 
ir margučių ridenimo varžybomis. 
Mūsų artimiausi planai: baigti su
kurti internetinį puslapį, kad kiek
vienas galėtų atrasti sau naudingos 
informacijos. Taip pat norime subur
ti grupelę nelietuvių kilmės vietos 
gyventojų, kurie domisi ir nori mo
kytis lietuvių kalbos bei sužinoti 
apie mūsų papročius. 

Jaunimo skyriui Floridoje va
dovauja Jolita Dromantaitė. 

Studentu reikalu taryba 
JAV LJS studentų reikalų tary

bai (SRT) buvo pavesta pradėti rink
ti ir sudaryti Amerikos lietuvių jau
nimo adresyną. Šis adresynas būtų 
naudojamas JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungai, jungiant ir stiprinant LJS 
apylinkes. Siekiant atlikti šį darbą, 
SRT kreipsis ne tik į JAV LB apy
gardas, apylinkes ir jaunimo stovyk
las, bet ir į interneto svetaines, t.y. 
facebook (studentų svetainė išdės
tyta pagal atskirus universitetus) ir 
kitas jaunimo svetaines. SRT pirmi
ninkas yra Kovas Juška (1212 Mohe-
gan Rd., Manasąuan, NJ 08736). 

XII kongresas 
Primename, kad Kanadoje bus 

XII pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas birželio 23-liepos 9 d. Dau
giau informacijos rasite 

www.kongresas.org 
Teisiniais klausimais galite 

kreiptis į Dainių Dumbrį, kuris yra 
baigęs teisės mokslus ir gali patarti 
įvairiais teisiniais reikalais: 
www.javljs.org (valdyba). 

Arūnas Karalis 
JAV LJS pirmininkas 

http://WAvw.kongresas.org
http://www.kongresas.org/12/atstovas
http://www.javljs.org
http://www.detroit.ljs.org
http://www.laljs.com
http://www.kongresas.org
http://www.javljs.org
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FRULA 
RYTŲ EUROPOS LIAUDIES ŠOKIŲ ANSAMBLIS 

Šių metų kovo I I -ą, šeštadienį, 7:30 vai. vakaro 

Pasirodęs garsiausiuose teatruose, kaip Carnegie Hali ir Kennedy Center of Per-
forming Arts, FRULA pateikia turtingą ir spalvingą tautinių šokių programą 
susidedančią iš buvusios Jugoslavijos rajonų bei Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, 
Albanijos, ir kitų Rytų Europos šalių etninio kraičio. 

Šis unikalus ansamblis, bežadiškos technikos dėka, transformuoja liaudies paveldą į 
žavų teatrinį spektaklį jungiantį blizgančius autentiškus kostiumus, grakščiai šaunų 
atletiškumą ir kultūrinį pasididžiavimą. Nepraleiskite progos pasigrožėti šiuo 
kultūriniu paveldėjimu dinamiškai vaizduojamu talentingų šokėjų, muzikantų, \r 
dainininkų. 

Bilietai 
$ 20 suaugusiems 

$ 15 senjorams ir studentams 
Užsisakykite bilietus šiandien skambindami: ( 708 ) 9 7 4 - 5 5 0 0 

Randasi patogioje vietovėje Palos Hills priemestyje, viena mylia į rytus nuo 
LaGrange kelio prie 111-tos gatvės. 

Daugiau informacijos rasite: www.morainevalley.edu/fpac 

W f f A MoraineValley Community Coliege 
TA A M 9000 Coliege Pkwy. • Palos Hills, IL 60465-0937 • mo morainevalley.edu 

http://www.morainevalley.edu/fpac
http://morainevalley.edu
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NEJtlLMOfAMASftS TURTAS 

Drake 
Dkj 

lt Again! 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hilis. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-746-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reattor 

GREIT PARDUODA 
Tp^^ , First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

'^r^-ry, Accent 
Homefinders 23 

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

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

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
1st Choice Real Propertys 

Te/.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas f 
* Pardavimas Jfc 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

l 
l 
i 
l 
l 
i 
l 
i 
l 
l 
l 
I 
l 

P I R K I M A S — P A R D A V I M A S FLORIDOJE 

R£^i t i (Par tners 

Peters-Montella 
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS 

Fluent in Italian <5r Lithuanian, Knoovvledge o f French 
Direc t /Fax : (954) 254-3598 . . „. . . . tl 

Each of f ice independent ly 

E-Mail: regina@reginapeters.com owned and operated 

<r\zįį^a 

RKSIDRSTlAl. 
8R< HCI RAC.k 

V I D A M . 
SAKEVICIUS 

g) 
Real Es ta te C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

Mindaugas 
651 343 0286 Ceil 

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com 
wyirWjV^m.com/weststpauJbranc£^^ 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingi patyrę CDL 
vairuotojai Skokie perkraustymo 

kompanijai. Geras atlyginimas, 
pilnas darbo laikas. 

Kalbėti angliškai 
Tel - 847-980-0906 

ĮVAIRUS* 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 
speak English, ha ve work permit, 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103 

REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO 
AGENTAI, turintys licensiją ar ne. 

Apmokysime. At lyginimas* 
komisiniai. Allstate Insurance Co. 
Tel. 773-775-9700 Bert, ar siųskite 

„resume" fax. 773-775-4938 

* Moteris, tunnti patirties ir gerą rekomendaciją, 
perka darbą prižiūrėti pagyvenusius žmones. Gali 
gyventi kartu. Nekalba angiškai. nevairuoja. Tel. 
630-850-6985. 

* Vyras, turintis žalią kortą, rekomendacijas, vairuo
jantis automobilį, gali atiikti masažą ir ieško darbo 
prižiūrėti pagyvenusius žmones. Tel. 708-822-6200 

* Moteris ieško darbo lietuvių šeimoje prižiūrėti 
vaikus ar pagyvenusius žmones su gyvenimu arba 
gali pakeisti bet kurią savaitės dieną Tel. 708-323-
6831. 

* Reikalingas CDL vairuotojas vietiniams ir toli
miesiems reisams. Tel. 815-919-5374 

* Moteris ieško darbo nuo 1 30 vai. p.p. arba gali 
pakeist naktimis. Skambinti po 7 v.v. tel. 708-899-
4907 

* Reikalingas CDL vairuotojas darbui Čikagoje Tel 
224-715-0835. 

Always Wlth Flowers 
• |vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, poky l i ų salių i r stalų dekoravimas gėlėmis i r 
bal ionais (nuo la ida 2 0 % ) 

1120 S. Sta te St., Lemont , IL 
8 0 1 5 W. 7 9 St., lufttice, IL 

Nemokamas te l . 888-594-6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswi t hflowers.com 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir po 

pamaldų PL centre, Lemoote. 
Tel. 630-322-5326 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IRMĖGrĖIAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 V.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Atnaujina baldus, keičiu gobe
leną, surenku naujus, tvarkau 

elektros, santechnikos gedimus, 
atlieku staliaus vidaus darbus, 

T e l . 708-467-0654 

PRUMAME GYVENTI 
s e n y v o amž iaus 1 a r 2 ž m o n e s 

į nuosavą namą su pilna globa. 
Visada geras, šviežias maistas 

ir visos paslaugos. 
Jūsų laukia dora šeima. 

Tel. 6 3 0 - 6 7 0 - 8 3 3 6 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

IŠNUOMOTAME MOTERIMS 
KAMBARIUS (2345 W 56 St) 
10 min. nuo traukinio stotelės. 

Kaina $275 plius elektra. 

Tel. 773-737-8400 

Išnuomojame atskirą kambarį 
Summit rajone. Kaina $350/mėn. 

Išnuomojame vieno miegamojo butą 
„basement". 71 Str. & Harlem Ave. 
Kaina $400/mėn. Butai su baldais. 

Tel. 708-476-1155 

DRAUDIMO PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 172 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedzie Chcago, IL 60629 
Prekyba, instaiavinas. aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 
24 

vai. per para 

7 dienos 
per savaite 

ESTIMATE 

773-778-4007 
773 531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU [VAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — vvww.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 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 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:regina@reginapeters.com
mailto:mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
http://www.alwayswit
http://hflowers.com
http://vvww.racinebakery.com
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WESTERN UNION MONEY TRANSFER 

Sumažintas pinigų pervedimo į 

mokestis - nuo 

;WW 

VVESTERN 
UNION 

SIŲSKITE DABAR! Į 
SIUNČIAMA SUMA 

0,01 $ - 100,00 $ 

100,01 $ - 200,00 $ 

200,01 $ - 300,00 $ 

300,01 $ - 400,00 $ 

400,01 $ - 500,00 $ 

Nuo 500,01 $ 

PERVEDIMO MOKESTIS* 

«P^«9«9 U> 

10,99 $ 
16,99 $ 
mi m fSPSiF $ 

•Mm Mg m3P5jr \į> 

5 /O nuo pagrindines sumos 

Naudojantis „Westem Union" 

paslaugomis pinigus paprastai jau 

po kelių minučių**galima atsiimti 

visose agentūrose Lietuvoje! 

Norėdami gauti 
daugiau informacijos, skambinkite 

1-800-325-6000 
w w w . w e s t e r n u n i o n . c o m 

PINIGINĖ PERLAIDA MOKĖJIMO PASLAUGOS IŠANKSTINIO MOKĖJIMO PASLAUGOS 

* Be pervedimo mokesčio J/vestern Union** taip pat ima mokestj už Jūsų dolerių konvertavimą j užsienio valiutą. 

Lėšų prieinamumą lemia paslaugos sąlygos, jskaitant agentūros darbo laiką ir laito įuostų skirtumus. Apribojimus žr Siuntimo formoje. Naujos mažesnės kainos galioja 
„VVestern Unton* agentūrose Čikagoje, nuo 2006 m. vasano f d. Įkainiai gali būti keičiami be įspėjimo. 

© 2006 VVeslern Union Holdings, Inc. Ail Rights Reserved. 

http://www.westernunion.com
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KEZYS IR KRUKOVSKIS — DU SKIRTINGI 
ŽVILGSNIAI VIENA TEMA 

Ir atsitik tu man tai, kad du 
fotomenininkai vienu ir ' tuo pačiu 
metu, 2005 m. spalio mėn., visiškai 
tarpusavyje nesusitarę, atsiduria 
viename ir tame pačiame mieste — 
Vilniuje. Buvo tame pačiame mieste, 
tuo pačiu metu, bet susitikę nebuvo, 
net nežinojo, kad abu tuo pačiu metu 
šiame sename mieste vieši. Ir ne
būtų jie meninkai, kad tik šiaip sau 
vaikštinėtų po šitą legendomis api
pintą ir šiuo metu vis jaunėjantį 
miestą. Aišku — jie fotografuoja. 
Fotoobjektyvas gaudo Vilniaus vaiz
dus. Fiksuojama viskas — pastatai, 
gamta, žmonės. Nepraslysta pro šalį 
ir kita — neišdailinta, turistams 
nerodoma — Vilniaus gyvenimo 

pusė... skurdas, netvarka, nešvara. 
Susitikę Čiakgoje, įsikalbėjo ir 

nutarė, kad reikia žiūrovui parodyti, 
ką pamatė, ką užfiksavo du skirtingi 
fotoobjektyvai. Taip gimė paroda 
„2K2". 

Ir atsitik tu man taip, kad jos 
atidarymas vyksta lygiai po 5 metų, 
kai šie fotomenininkai kartu buvo 
suruošę pirmąją savo darbų parodą 
( parodos atidarymas vyko 2001 m. 
kovo 2 d.). O kadangi 2001 metais 
suruoštosios pavadinimas buvo 
„2K", liko pridėti dar vieną dveje
tuką, kad būtų aišku, jog ši abiejų 
meninkų kartu suruošta paroda 
jiems — antroji. 

Ką šį kartą rodys Algimantas 

3PCS*>rws''i.«' M 
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Eugenijaus Krukovskio nuotrauka. 

Algimanto Kezio nuotrauka. 

Kezys ir Eugenijus Krukovskis? 
Žinoma — tai ką užfiksavo Vilniuje. 

Tad ką pamatė A. Kezys? Jo dar
bai pastaruoju metu pasižymi įpras
tu koloritu ir architektūros estetika. 
Dokumentalumas nepakitęs. Išlikęs 
tas pats požiūris ir į kompozicinius 
elementus. Kaip pats fotomeninkas 
sako: „Įvesta kompiuterinės tech
nikos mandrybių, bet su saiku, ne
pažeidžiant elegantiškumo, bei ven
giant perdėto spalvinimo iššūkių". 

Paslaptingąjį , lietuviškoje veik
loje nesireiškiantį Eugenijų Kru-
kovskį vargu ar daug žiūrovų prisi
mena iš prieš penkis metus vykusios 
parodos. Tiems, kurie prisimena, o ir 
tiems, kurie matys jo darbus pirmą 
kartą, šie Eugenijaus užfiksuoti Vil
niaus vaizdai gali pasirodyti nelauk
ti ir šokiruojantys. Jo nuotraukose 

Vilniuj be pagrąžinimo, restauraci
jos — tai neliestų kasdieninių vaizdų 
realybė. Viskas rodoma taip, kaip 
užfiksavo fotoobjektyvo akis —krei
vai ar tiesiai, tamsiai ar šviesiai. Jo 
fotografijos bus tikras sukrėtimas 
prie išdailintų turistinių Lietuvos 
vaizdų pripratusiems išeivijos lietu
viams. 

Parodos „2K2" atidarymas įvyks 
kovo 3 d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. 
Visus kviečiame atvykti į parodą, 
kur galėsite ne tik pasižiūrėti šių 
meninkų darbus bet ir susitikti su 
pačiais darbų autoriais. 

Pagal A. Kezio ir E. Krukovskio 
pasisakymus paruošė 

Laima Apanavičienė 

Paveikslai iš medžiagos skiautelių 
Dyksnis po dyksnio, dyksnis po dyksnio — 

ir iš medžiagos skiautelių gimsta skiautinys, 
angliškai vadinamas „Quilt". Tai sena tekstilės 
meno šaka, kuri buvo, o ir dabar yra, ypač po
puliari Amerikoje. Šia technika padaryti dar
bai dažniausiai buvo naudojami buityje. Tai lo
vatiesės, antklodės, vaikiškos antklodėlės. Kaž
kuriuo metu ši meno šaka buvo lyg primiršta 
tačiau nuo 1960 metų skiautiniais vėl imta la
bai domėtis, jie pasidarė populiarūs, ir tas po
puliarumas neišnyko iki šių dienų. Jei praeity
je jie buvo dažniausiai naudojami buityje, tai 
šiuo metu skiautiniai yra tapę tikra meno šaka. 
Įsikūrė klubai, net mokyklos, kuriose galima 
išmokti skiautinių darymo technikos, vedamos 
televizijos laidos, rengiamos skiautinių paro
dos, darbus įsigyja muziejai. 

Skiautinys susideda iš trijų sluoksnių — 
apatinis sluoksnis dažniausiai būna vientisas 
medžiagos gabalas, ant jo dedamas vidurinis: 
vata arba plona, puri sintetinė medžiaga. Vir
šutinis sluoksnis — tai jau iš medžiagos ga
balėlių susiūtas skiautinys. Visi trys sluoksniai 
susiuvami į vieną. Viršutinis sluoksnis išdaigs-
tomas, jis gali būti puošiamas sagomis, įvai
riais siūlais, karoliukais, siuvinėjimas ir t. t. 

Yra begalė tradicinių skiautinių raštų, 
kurie net turi savo pavadinimus ir yra perduo
dami iš kartos į kartą. Šiomis dienomis galima 
rasti daugybę knygų apie šio meno rūšį, par
duotuvėse akys raibsta nuo medžiagų spalvų ir 
raštų, audimo fabrikai kuria specialiai skiau
tiniams skirtas medžiagas ir raštus, parduoda
mi net komplektai skiautiniams pasiūti. Pats 
skiautinių menas yra paplitęs visame pasaulyje. 

Tačiau kokia bebūtų pasiūla, kiekviena 
tauta, kiekvienas menininkas stengiasi sukurti 
savitą skiautinį. Tuo įsitikinsite atvykę į Lie
tuvių dailės muziejuje PLC rengiamos parodos 
atidarymą, kur galėsite gėrėtis Inos Šimėnai-
tės-Nenortienės sukurtais skiautiniais. 

Gimusi Lietuvoje, I. Nenortienė, kaip ir 
daugelis lietuvių, bėgančių nuo sovietų teroro, 
atsidūrė JAV. Ji — bostonietė. Nors pagal išsi
lavinimą yra reabilitacijos terapeute, nuo jau
nystės domisi menu, visą savo laisvalaikį ati
davė kūrybai. Domėjosi keramika, juvelyriniais 
dirbiniais, emaliu, o nuo 1985 metų jos dėmesį 
patraukė skiautiniai. Jos sukurti skiautiniai — 
netradiciniai. Kiekvienas skiautinys, tai tarsi 
siuvimas be taisyklių, jos pačios fantazijos vai
sius. I. Nenortienė pati sugalvoja siužetą, nu
mato būsimo kūrinio dydį ir tada — adatą į 
rankas ir į darbą. Taip gimsta siuvinėti paveik
slai. Įdomu tai, kad amerikietiškas skiautinių 
menas alsuoja lietuviškumu. Jos darbuose daug 
lietuviškumo detalių — tulpės, smūtkeliai, 
augaliniai motyvai. Kai kuriuose darbuose ji 
naudojo lietuviškus audinius bei juostas. Šalia 
tradicinės atlikimo technikos, autorė nevengia 
ir naujovių — naudoja fotografiją, kuria pa
veikslėlius kompiuterio pagalba, pritaiko nau
jas technologijas. 

Ji ne tik kūrėja. I. Nenortienė savo patyri
mu dalijasi su kitomis kūrėjomis. Priklauso 
Bostone veikiančiam klubui ,,Quilters Connec-
tion", tačiau neužmiršta ir Lietuvos meninin
kių. Nuo 1989 metų autorė dažnai lankosi savo 
gimtinėje, kur platina skiautinių meną, siunčia 
įrankius, knygas, medžiagas, moko lietuves 
dailininkes šio meno paslapčių. Jos paskatin
tos, lietuvaitės įkūrė klubus „Rūta", „Urtė", 
„Skiaučių menas", kartu dalyvauja parodose 
Danijoje, Vokietijoje, Švedijoje , Olandijoje ir kt. 

Į Čikagą Ina Šimėnaitė-Nenortienė atveža 
25 savo darbus. 

Tad kovo 4 d. 6 vai. v. kviečiame visus į pa
rodos „Dyksnis po dyksnio" atidarymą Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, 14911 127th Street, Le-
mont, IL. Paroda veiks iki kovo 26 d 

Laima Apanavičienė Inos Šimėnaitės-Nenortienės skiautinys. 
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Lietuvos Respublikos generalino 
konsulato Čikagoje 

pranešimas 
Š. m. vasario 22 d. Lietuvos Res

publikos generaliniame konsulate 
Čikagoje apsilankiusi JAV Illinois 
valstijos iždininkė Judy Baar Topin-
ka generaliniam konsului Arvydui 
Daunoravičiui įteikė 68,726.89 JAV 
dolerių čekį. Šią sumą Lietuvos ats
tovybei prieš kelis dešimtmečius 
paaukojo Čikagoje gyvenęs Balys 
Girčys, miręs 1987 m. Po B. Girčio 
mirties praėjus keliems metams jo 
palikimo lėšos pateko į JAV Illinois 
valstijos iždo įstaigos vykdomą Ne
atsiimto turto (angį. Unclaimed Pro-
perty) programą. Ir tik praėjusiais 
metais Lietuvos generaliniam kon
sulatui pavyko surasti laikinai „pa
mestą" turtą. 

A. Daunoravičius priimdamas 
čekį pasakė, kad „šis palikimas yra 
daug daugiau nei tik didelė pinigų 
suma. Jis simbolizuoja lietuvių, ypač 
tokių pasišventusių žmonių kaip 
Balys Girčys, tikėjimą istoriniu tei
singumu ir nepriklausomos Lietuvos 
ateitimi". A. Daunoravičius taip pat 
padėkojo generaliniam konsula

tui talkinusiam teisininkui Vladui 
Stankevičiui, daug prisidėjusiam, 
kad B. Girčio palikimas atitektų 
teisėtam savininkui. Pažymėtina, 
kad teisininko paslaugas generali
niam konsulatui V. Stankevičius su
teikė be užmokesčio. 

Iždininkė J. B. Topinka pažy
mėjo, kad B. Girčys, palikdamas sa
vo turtą Lietuvos atstovybei, galbūt 
net nežinojo kokia šviesi ateitis lau
kia tuo metu pavergtos jo Tėvynės, 
bet, be abejonės, tvirtai ja tikėjo. „Jo 
svajonės išsipildė ir šiandien mes 
turime būti dėkingi jam ir jo ben
draminčiams už tikėjimo laisvos Lie
tuvos ateitimi palaikymą", — sakė J. 
B. Topinka. 

Konsulatą Čikagoje Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė įsteigė 1924 
m., ir nuo tada jis veikė be per
traukos, net ir Sovietų Sąjungai oku
pavus Lietuvą. Tai buvo įmanoma 
dėl JAV pozicijos nepripažinti teisė
ta Lietuvos aneksijos, kurią Sovietų 
Sąjunga įvykdė prieš II Pasaulinį 
karą. 

JAV Illinois valstijos iždininke ludy Baar Topinka generaliniam konsului Arvydui 
Daunoravičiui jteikia čekį. 

— — — • — ^ — — • — — - — — — — . 

D E M E S I O f 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tačiau skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne beda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins 
nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500 
ar užsukti I DRAUGO administraciją adresu 

4545 VV. 63 St„ Chlcago, lt 60629. 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktor ius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

A f A 
GIEDRIUS LUKAUSKIS 

Mirė 2006 m. vasario 21d. , 9:50 vai. ryto, sulaukęs 22 metų. 
Gyveno Hickory Hills, IL. 
Gimė 1983 m. kovo 16 d., Šilutėje. Amerikoje išgyveno 5 me

tus. 
Nuliūdę liko: tėveliai Artūras ir Genovaitė, brolis Aivaras, 

Giedriaus sužadėtinė Birutė; Giedriaus draugai ir giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 25 d. nuo 3 vai. 
p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. '-

Atsisveikinimas įvyks sekmadienį, vasario 26 d., 1 vai. p.p. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti atsisveikinime su Giedriumi. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700 

A t A 
WALTER BENDICK 

Nuliūdę liko: dukterėčia Aldona su vyru Don Legate, 
sūnėnas Vilius su žmona Marilyn Bendikas, dukterėčia Irena 
su vyru Ben Urbonas, daug pusbrolių ir dukterėčių. 

Priklausė Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčiai. 
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 26 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 27 d. 11 v..r. Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy. A.a. Walter bus 
palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt Lack & Sons. Tel. 708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfunera lhomes.com 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse Ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.petkusfuneralhomes.com


16 DRAUGAS, 2006 m. vasario 25 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE SKELBIMAI 

•Arkivyskupas Paulius Marcin
kus, miręs Sun City, AZ, š. m. vasa
rio 20 d., bus laidojamas Čikagoje. 
Kovo 2 d. nuo. 9 vai. r. iki 10:30 vai. 
r. velionis bus pašarvotas Šv. Vardo 
katedroje Čikagos miesto centre. 
Mišias aukos Čikagos arkivyskupas 
kardinolas Francis George. Velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
Donald Petkus. Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

• J A V LB Waukegan-Lake Coun-
ty apylinkės bendruomenė vasario 
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjimą, 
kuris vyks Greenbelt Cultural Cen-
ter, 1215 Green Bay Rd., North Chi-
cago. Pagrindinis kalbėtojas — JAV 
LB Krašto tarybos narys Gediminas 
Damašius. 

•Cicero LB valdyba ir Cicero 
ALTo skyrius vasario 26 d., sekma
dienį, ruošia Vasario 16-osios —Ne
priklausomybės dienos ir Kovo 11-
osios — Nepriklausomybės atkūri
mo dienos minėjimą. Minėjimas pra
sidės 9 vai. r. šv. Mišiomis Šv. Anta
no bažnyčioje. Po šv. Mišių visi rink
simės parapijos salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakys LR generalinis konsu
las Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius. 

•Kvieč iame visus vasario 28 d. 
4 vai. p.p. į Užgavėnių blynų popietę 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 
Skanūs blynai ir nuotaikinga S. 
Jagminienės muzika! 

•Lie tuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje ir Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus rengia 
LR užsienio reikalų ministerijos 
ambasadorės ypatingiems pavedi-
mams Gintės Damušytės susitikimą 
su JAV lietuvių bendruomene. Su
sitikimas vyks kovo 1 d., trečiadienį, 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629). Užsiregistruoti 
dalyvauti renginyje arba daugiau 
apie jį sužinoti galite paskambinę 
tel. 773-582-6500. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti. 

• Židinio pamaldos , šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamas Pal. J. 
Matulaičio misijos šventovėje, Le
monte, šeštadienį, kovo 4 d. 8 vai. r. 
šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
šventėje. Per jo užtarimą prašysime 
švč. Marijos ir Dievo palaimos Lie
tuvai ir Lietuvos jaunimui. Visus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. 

• J a u penkiolika metų Šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys mel
džiasi, kad Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus 
aukojamos šv. Mišios už kongregaci
jos įsteigėją Mariją Kaupaitę. Taip 
pat visą kovo mėn. bus meldžiamasi 
už seserų globėją šv. Kazimierą. Po 
šv. Mišių pasivaišinsime ir paben
drausime. Kviečiame visus atvykti. 
Tel. pasiteiravimui: 773-776-1324. 

•Ate i t in inkų namų narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal. 
J. Matulaičio misijoje bus auko
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
sius Ateitininkų namų narius ir 
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti. 

•Pavasarinėje mugėje, kuri 
vyks Jaunimo centre kovo 4-5 die
nomis galėsite įsigyti vertingų kny
gų: Algimanto Kezio fotoalbumų, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro 
išleistų knygų bei spalvingų lietu
viškų knygelių vaikams. Kviečiame 
visus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 
708-636-6837 (Anelė Pocienė). 

• K o v o 5 d., sekmadieni, PLC 
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo 
tarybos organizuojama lituanistinių 
mokyklų mokytojų konferencija. 
Pradžia 10 vai. r. 

•Tradic inė Čikagos lietuvių 
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9 
vai. r. šv. Mišios, 10:15val. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje 
pardavinėti prekes dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skam
binkite tel. 708-349-8436 (Aušra 
Petry). Visa visuomenė kviečiama 
paremti lietuvišką skautų jaunimo 
organizaciją. 

• K o v o 19 d., sekmadieni 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre įvyks šeimų 
teatro spektaklis. Iš Toronto atvyks
ta naujas teatro sanbūris „Žalios 
lankos", kuris atveža spektaklį 
„Bulvinė pasaka". Pjesę parašė Dai
va Čepkauskaitė, režisavo Dalia 
Botyrienė. Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje" nuo vasario 28 d. rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

•Džiaugiamės veikliu ir ener
gingu Lietuvių fondo įgaliotiniu 
Rimvydu Tamošiūnu, NY, persiun
tusiu 200 dol. čekį. Lietuvių fondas 
įvairiose apylinkėse turi savo įgalio
tinius, bet, jeigu tokio įgaliotinio 
nėra Jūsų apylinkėje ir norite juo 
tapti, kviečiame kreiptis į LF ad
resu: 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams ir in
validams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Rita ir Charles Rackmil 
$20; Jonas Treška $25; Jonas Ka
valiūnas $240 tęsiant berniuko met
inę paramą; a.a. Jadvygos Zala-
gėnienės atminimui Aušra ir Algir
das Sauliai $50, Irena ir Arūnas 
Draugeliai $25, Jūratė ir Algis Mau
rukai $30; a. a. John Connolly atmi
nimui Birutė Meškelienė $25, Nijo
lė Varnienė $30; Birutė ir Steponas 
Zabuliai $50, sveikinant Mykolą 
Banevičių švenčiant garbingą 75 
metų gimtadienį; a. a. Aldonos Bran-
tienės atminimui Rebecca Bėruke 
$25, Susan Rogers $10, Carol Irwin 
$25, Millbury Teachers Assoc. (Don-
na Saucier) $35, Elzbieta Rudienė 
$40. Labai ačiū. „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid) 414 Freehauf 
St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 
243-7275. 

• A. a. Elenos Gaižutienės 
Kelečius atminimą pagerbiant, jos 
dukterys Aušrelė Izokaitienė ir 
Nijolė Stakauskienė atsiuntė „Sau
lutei" $105, kuriuos suaukojo L. D. 
Slėniai, H. Bagdonienė, V. Siliūnie-
nė. „Saulutė" dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams ir 
reiškia nuoširdžią užuojautą a.a. 
velionės šeimai bei artimiesiems. 

A d v o k a t a s 
d o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Tollfree 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 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

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

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, LL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-58S-9500 

Advokatas 
DARIUS R. DLRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

TeL (773) 847-7747. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė padėti 
Lithuanian Mercy Lift įvairiems 
ligoninių rekonstrukcijos ir remonto 
darbams Lietuvoje. Aukojo: $100 — 
Junia Shlaustas, IL; Adele Puleo, 
NJ. $25 — Raymond ir Audra Ca-
pas, VA Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Rose Galinis Reeder, CA už 
$50 auką. Ši auka buvo skirta psich
inės sveikatos programai Lietuvoje. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja Stephanie E. Laucius Foun
dation, NJ už $100 auką bei Helen ir 
Walter Kopack, PA už $10. Šios 
aukos buvo skirtos vaikų sveikatos 
programai Lietuvoje. Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja dr. Robert ir Alma Malek, IL už 
$25 auką. Šią auką paskyrė Įgyven
dinti vaikų dantų priežiūros progra
mai Lietuvoje. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja už aukas, kurias paskyrė a.a. 
Onos Kutkaitės-Durbin fondui — Jur
barko ligoninės rekonstrukcijai ir re
montui Lietuvoje. Aukojo: $100 — Ed-
ward Zunaris, MA. $25 — Virginia 
Mačiulis, IL. $10 — Aldona Ma-
siulionis, NY; Dennis Trimakas, OH. 
Lithuanian Mercy Lift. P.O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Lewis ir Onai Kearn, MA už 
$25 auką ir Anita Hajos, CA už $25 
auką. Šias aukas paskyrė perinata-
linei naujagimių ir motinos prie
žiūros gerinimo programai Lietu
voje. Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias paskyrė dia
betu sergantiems vaikams Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — kun. Vytas Meme
nąs, IL. $30 — Edward Bochniak, 
NY. $25 — Sylvia Cherosky, MD; 
Loretta Stukas, NJ. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tas DD #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dė
koja Walter ir Margaret Dixon, MA 
už $25 auką. Ši auka buvo skirta 
moterų krūties vėžio ankstyvai diag
nostikai Lietuvoje. Lithuanian 
Mercy Lift. P.O. Box 88, Palos 
Heights, DL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax DD #36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti LML 
įgyvendinti medicininius projektus 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $261 — Anoniminis, IL. $100 
— Monument Homes/Norm Karasa, 
CO; John ir Janet Daugėla, MA; F. 
A. Raila, MS; Family Dental Care 
/dr. Lina Poškus, IL; Tomas Šaulys, 
CA. $70 — Margaret Towers, DE. 
$50 — Robert Simon, MA; dr. Daniel 
Melkus, NE; Eugene Vilkas, CA; Ba
lys Klovas, IN; dr. A. ir Roma Čepu
lis, OH; Irene Lee, IL; Romualdas ir 
Margarita Jagminas, MA; Walter 
Sinkus, IL. $30 — Josephine Ber
notas, PA; Thomas Kudzma, NH; 
Edmund ir Gražina Varnelis, OH. 
$25 — David Aukštikalnis, VA; 
Vincent Bigelis, MI; Joseph Maks-
tutis, DL; Elena Sakas-Sudler, CO; 
Milda ir Algis Tallat-Kelpsa, IL; 
Romualdas ir Gražina Kriaučiūnas, 
MI; Vytautas ir Stephanie Vaikutis, 
CT, Janina Vienužis, FL; Elena 
Urbaitis, NY; Vitas ir Danute Sir-
gedas, MI. $20 — Stanley Rymas, 
DL; Pranciškus ir Diane Kaunelis, 
MI: Antonian Radyn, PA; William ir 
Anna Urbanas, MD; Vincas ir Ona 
Salciunas, FL. $10 — Bronius Kro-
kys, PA; Damelia Paza, CA; John 
Zelinskas; NJ; Kęstutis ir Joanne 
Lapinas, NY; Justas ir Rasa Sa-
rauskas, DL; Vai ir Regina Melinis, 
NJ; Pauline Palub, OH; Irena Jan
sonas, MA. $5 — Eleanor ir Gerald 
Gauvin — MD. $4 — Richard Urne-
zis, DL. $1 — Anoniminis. Lithua
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. TeL 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

Hthuanianmercylift@7ah00.e0m www.Hthuanlanmercylift.org 

mailto:Hthuanianmercylift@7ah00.e0m
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