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Kaina 75 c. 

Lietuvos ambasada kalta dėl 
nusikaltėlio paleidimo iš kalėjimo 

Vilnius, gegužės 25 d. 
•BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Amanas Va
lionis nubaudė Lietuvos am
basados Ispanijoje diploma
tus, dėl kurių kaltes Ispanija 
balandžio pabaigoje j laisvę 
paleido vieną labiausiai ieš
komų Lietuvos nusikaltėlių 
Audrių Lazauską, pravarde 
..Lazeris". 

Penktadienį A. Valionis Lie
tuvos ambasadoriui Ispanijoje 
Vytautui Dambravai paskyrė 
papeikimą, o ambasados ant
rajam sekretoriui Aleksandrui 
Kudabai — pastabą, pranešė 
l'KM informacijos ir kuitūros 
departamento direktorius Pe
tras Zapolskas. 

L'RM žiniomis, ambasado
rius prisiėmė kalte dėl šio 
įvykio. Paaiškėjo, kad išvyk
damas iš ambasados į Lietu
vą, ambasadorius nepaskyrė 
patikėtinio, kuris būtų galėjęs 
pasirašyti iš ambasados siun
čiamus raštus Ispanijos URM. 
Del to dokumentai dėl A. La
zausko išdavimo iki Ispanijos 
pareigūnu ..kelią skynėsi" la
bai ilgai. 

Ispanijos teisėsaugininkai 
paleido A. Lazauską balandžio 
22 dieną, laiku nesuiaukę Lie
tuvos prašymo išduoti jį. Kai 
Ispaniją pasiekė Lietuvos pra
šymas, praėjusį trečiadienį Is
panijos policijos pareigūnai 
vėl gavo įsakymą sulaikyti A. 
Lazauską. Tačiau antrą kartą 
sulaikyti jį jau nepavyko. Is
panijos pareigūnai buvo pri
versti paleisti lietuvį, nes ne
turėjo pagrindo ilgiau laikyti 
jo už grotų, kadangi laiku ne
gavo Lietuvos prašymo dėl šio 
suimtojo išdavimo. 

Panevėžio nusikalstamo pa
saulio autoriteto teisėsaugi
ninkai ieškojo beveik 5 metus, 
jo paieška buvo paskelbta per 
Interpol'ą. A. Lazauskas Ispa
nijos Almerijos provincijoje 
buvo sučiuptas šių metų kovo 
13-ąją. 

Pagal 19-57 m. pasirašyta 
Konvenciją del ekstradicijos 
prasikaltusio asmens ieškanti 
valstybė turi pateikti doku
mentus valstybei, kurioje yra 
šis žmogus sulaikytas, per 40 
dienų. Tuomet tos valstybės 
teismas svarsto prašymą dėl 
išdavimo. 

Tarp nusikaltėlių turėjęs ne-
* įs igal iojo JAV preziden

to dekretas , kuriuo panaiki
nami apribojimai ypač galingų 
kompiuterių eksportui į Lie
tuvą. Praėjusį šeštadienį įsi
galiojusį dekretą dar sausį pa
sirašė tuometinis JAV prezi
dentas Bill Clinton. Dekretu 
Lietuva iš trečiosios grupės 
perkeliama į pirmąją — aukš
čiausią — didelio galingumo 
kompiuterių eksporto iš JAV 
kontrolės sistemos valstybių 
grupavimo pakopa. Lietuva 
buvo vienintelė valstybė, šiuo 
dekretu pervesta iš trečiosios į 
pirmąją pakopą. Nuo šiol į 
Lietuvą bus galima įvežti visų 
tipų. taip pat ir didelio galin
gumo kompiuterius be jokių 
apribojimų ir individualių lei
dimų. Prie šio pasiekimo, ku
ris padės Lietuvos siekiams 
užimti programavimo ir kai 
kurių informacinių technolo
gijų plėtros nišą pa,aul inėse 
rinkose, daug prisidėjo Lietu
vos ambasados Vašingtone 
ekonomikos diplomatai. Eks
porto apribojimų panaikini
mas ne tik pagyvins Lietuvos 
kompiuterių rinką, bet ir ge
rins jos įvaizdį. (BNS. 

mažą autoritetą ir ..žemaitu
kų" gaujos vadu laikomas A. 
Lazauskas yra vienas tragiš
kų įvykių Panevėžio parduo
tuvėje ..Svainija" dalyvių. Jis 
priklausė nusikalstamai gau

jai, kuri reketavo verslininką 
Rimą Okuličių. Visą Lietuvą 
sukrėtęs ..Svamijos" parduo
tuvės savininko R. Okuličiaus 
ginkluotas susirėmimas su re
ketininkais įvyko 1996 m. pa
baigoje. Kūčių vakarą. Tuo
met verslininkas nušovė turto 
prievartavimo organizatorių 
Vitalijų Tuzovą. jo bendrinin
kus Marių Kalvelį. Kęstutį 
Barbaraušą ir Darių Augusti-
navičių. Dar keturi nusikaltė
liai buvo sužeisti. 

Netrukus po kruvinų įvykių 
iš Vilniaus ligoninių paspruko 
trys sužeisti šios grupuotės 
nariai — A. Lazauskas, Vid
mantas Kirklys ir Virgis Ra
kauskas. 

* L ie tuvos v i d a u s r e i k a l ų 
m i n i s t r a s Vytautas Marke
vičius teigia, kad Vokietija ne 
visada laikosi readmisijos su
tarties nuostatų. Tai V. Mar
kevičius sake penktadienį vy
kusiame susitikime su Vokie
tijos Brandenburgo žemės tei
singumo ir Europos reikalų 
ministru Kurt Schuiter. Pasak 
Vytauto Markevičiaus, yra ži
noma atvejų, kai iš Vokietijos 
į Lietuvą buvo grąžinami ne 
tik Lietuvos piliečiai, bet ir 
trečiųjų valstybių — Ukrai
nos, Rusijos, Moldovos — pi
liečiai, turėję suklastotus lie
tuviškus pa*sus. V. Markevi
čius paprašė K. Schelter kreip
tis į a t i t inkamas Vokietijos in
stitucijas, kad būtų griežtai 
laikomasi readmisijos sutar
ties nuostatų. BNS 

* Amsterdame sulaikytas 
„Lietuvos avial inijų" LAL; 
lėktuvas ^Boeing 737-200" 
penktadienį dar nebuvo grįžęs 
į Vilnių. Kaip sake LAL direk
torius strategijai Vidas Žvi-
nys. lėktuvas Amsterdamo Ši-
polio oro uoste buvo sulaiky
tas ketvirtadienį dėl techninių 
gedimų. LAL kol kas laukia 
išsamesnės informacijos iš sa
vo atstovo -Amsterdame. Lėk
tuvas turėjo skristi reguliariu 
skrydžiu iš Amsterdamo į Vil
nių. Juc turėjusius skristi ke
leivius į Vilnių pargabenę spe
cialiai į Amsterdamą nu
siųstas kitas LAL lėktuvas. 
Tai jau antrasis atvejis, kai 
LAL lėktuvai sulaikomi už
sienio oro uostuose. Praėjusių 
metų vasarį LAL lėktuvas 
buvo sulaikytas Londone dėl 
nesumokėtų navigacinių mo
kesčių. Tuomet lėktuvui areš
tas buvo a t šauktas tik po 10 
dienų. ,BNS 

* Pr ivat izuot i numatyta 
oro bendrovė ..Lietuvos 
avialinijos" 'LALr spalį pradės 
liaują skrydį j Europos Sąjun
gos sostine Briuselį (Belgija). 
Kaip pranešė LAL vadovas 
Stasys Jarmalavičius, skrydis 
atidaromas Seimo ir vyriausy
bės prašymu. Šįmet LAL seka
si geriau negu praėjusiais me
tais. Per pirmuosius 4 šių me
tu mėnesius atl ikta 30 skry
džių daugiau negu per tą patį 
laikotarpį 2000 metais. 

LR. IA. Eltai 
* Kaune e s a n č i o Aerogeo

dezi jos ins t i tuto specialistai, 
pasinaudoję Šveicarijos ir JAV 
technine parama, pradėjo ga
minti NATO reikalavimus ati
tinkančius M1 50.000 maste
lio Lietuvos žemėlapius. 

iKD D M 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Penktadienį Lietuvos jaunimo orgamza-uu atstovai Seimo pirmininku; Artūrui r i n l f n i i i i kairėje- įteikė šią savaite 
pasirašytą kreipimąsi į NATO Parlamentine Asamblėją (PAJj del Lietuvos narystes NATO \hnetas dokumentas buvo 
pasirašytas NATO kontaktinėje (Čekijos) ambasadoje šį trečiadienį. Kreipimesi Lietuvos jaunimo organizacijos iš
reiškia savo palaikymą Lietuvos su-kiui tapū NATO nare ir pra<•• NATO PA narius paraginti savo šahu vadovus pa
kviesti Lietuvą į stojimo derybas jau artimiausiame NATO viršumų susitikime. ..Kreipiame* Į NATO Parlamentines 
Asamblėjos dalyvius, prašydavai paraginti NATO valstybių vadovus priimti teigiamą sprendimą del neatidėliotino 
Lutiivos pakvietimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją jau 2002 m. rudeni", sakoma 23-jų jaunimo organizacijų 
atstovu pasirašytame kreipimesi. A. Paulauskas pasveikino šią jaunimo idėją ir pasidžiaugė jaunimo rodomu aktyvu
mu bei svarbaus Lietuvai tikslo palaikymu ..Džiaugiuosi jūsų pastangomis ir noru parodyti savo paramą šalies sie
kiui tapti NATO nare', sake A. Paulauską*, paraginęs jaunimo organizacijas savo palaikymą pademonstruoti ir per 
N'A'i'i) Parlamentinės Asamblėjos sesiją. Gintaro Makūno 'Eita- .-.uutr. 

NATO sesija Vilniuje — didelis 
Lietuvos laimėjimas 

Viln ius , gegužes 25 d. 
(BNS) — Lietuvos delegacijoje 
NATO Parlamentinėje Asam
blėjoje (PA) yra penki Seimo 
nariai — valdančiosios dau
gumos atstovai liberalas Algir
das Gricius ir socialliberalas 
Alvydas Sadeckas. opozicijos 
atstovai socialdemokratai Ge
diminas Kirkilas ir Algirdas 
Kunčinas bei konservatorė 
Rasa Juknevičienė. 

Pasak R. Juknevičienės, 
siekdama, jog NATO PA vyk
tų Vilniuje, Lietuva mėgino 
priartėti prie sąjungos. , Jau 
pats faktas, kad konferencija 
vyksta Vilniuje, yra žingsnis į 
priekį", sakė ji. 

A. Sadeckas pridūrė, jog di
delis Lietuvos , laimėjimas 
būtų tai, kad po NATO PA 
padidėtų visuomenes parama 
narystei sąjungoje. 

Spaudos konferencijoje daug 
dėmesio buvo skirta ir Rusijos 
Valstybės Dūmos sprendimui 
boikotuoti NATO PA sesiją 
Vilniuje. 

Rusijos parlamentarų dele
gacija neatvyks į renginį, teig
dama, jog dalyvavimas asam
blėjoje bylotų apie Rusijos ne
bylų pritarimą NATO plėtrai, 
kuriai Maskva smarkiai prie
šinasi. 

Pasak G. Kirkilo, toks Rusi
jos elgesys nėra išskirtinis at
vejis. „Kita vertus, tai gali 
būti naudinga Lietuvai, 
žinant, jog Rusijos delegacijos 
dalyvavimas gali turėti įtakos 
kai kurių valstybių pozicijai", 
sakė G. Kirkilas. 

R. Juknevičienės teigimu, 
Rusijos boikoto neverta su
reikšminti. „Sprendimai del 
NATO plėtros bus priimti ne 
Maskvoje, tai lems Vašingtono 
valia", sakė R. Juknevičienė. 
Pasak jos, svarbiau atkreipti 
dėmesį į didelę Vilniaus sesi
joje dalyvausiančią JAV Kon
greso delegaciją. 

Delegacijos vadovas A Gri
cius diplomatiškiau atsiliepė 
apie Rusijos delegacijos neda
lyvavimą PA. Jo manymu, 
.bet koks kalbėjimas su Rusija 
būtų naudingas". 

Gegužės 27-31 d. Vilniuje 
vyksianti NATO PA sesija bus 
didžiausias tarptautinis ren

ginys Lietuvoje per pastaruo
sius dešimt metų. Asamblėjoje 
dalyvaus daugiau kaip 200 
parlamentarų iš NATO valsty
bių ir daugiau kaip 70 parla
mentarų iš 16 r.s-jcijuotųjų 
valstybių. 

NATO PA iš viso turi 17 aso
cijuotųjų valstybių, tai — Al
banija, Austrija, Bulgarija, 
Kroatija, Estija, Suomija. Vu-
vusi Jugoslavijos Respublika 
Makedonija, Gruzija, Latvija. 
Lietuva, Moldova, Rumunija, 
Rusija, Slovėnija, Slovakija, 
Šveicarija. Ukraina. Rusijos 
delegacija renginyje nedaly
vaus. 

* Vilniaus Pil ies gatvėje 
savo dirbiniais prekiaujan
tys dailininkai savivaldybės 
..siūlymu" pasirašė įsipareigo
jimus nedirbti gegužės 27-31 
dienomis, kai vyks NATO PA 
Se.Sijfi. .LŽ. Elta' 

* Lietuvos darbo birža 
šiais metais numato nedi
delį nedarbo augimą — viduti
nis metinis nedarbas Lietu
voje turėtų siekti 12.3 proc. 
2000 m. jis sieke 11.5 proc. 
Spėjama, jog šiemet nedarbas 
ES valstybėse sieks 7.7proc. 

•V2. Elta 

* Kiek neįprastą nusikalti
mą i ša i šk ino Kauno Vyriau
siojo policijos komisariato au
totransporto vagysčių sky
riaus pareigūnai — studentas, 
norėdamas susimokėti už 
mokslą, pavogė bendramokslio 
automobilį ir jį dalimis par
davė Balandžio 11 d. Lietuvos 
kūno kultūros akademijos an
trakursis pranešė, kad pavog
tas jo automobilis. kuri 
jis įvertino 6,000 litų. Tirdami 
bylą. pareigūnai nustatė, kad 
..Audi 80" pavosre nukentėju
sio bendramokslis, kuris pa
reigūnams teigė, jog ..trūko pi
nigų susimokėti už mokslą bei 
pyko ant kurso draugo". Anot 
įtariamojo, jau metai bendra
mokslis yra jam skolingas 400 
litų už sveikatos draudimą už
sienyje. Kai kurios pavogto 
automobilio daly> buvo par
duotos ir už jas gauta apie 
1.000 litų. Pasak įtariamojo. 
jis gautais pinigais susimokėjo 
už mokslus ir egzaminų per
laikymą. BNS. 

* Nauja i į s t e i g t o s part i jos 
— L i e t u v o s k r i k š č i o n i ų de
m o k r a t ų p i rmininkas Seimo 
narys Kazys Bobelis populia
riausių politikų rikiuotėje at
silieka tik nuo Socialdemo
kratų partijos pirmininko, bu
vusio prezidento Algirdo Bra
zausko, tačiau lenkia visus 
tris dabar t in ius valstybės va
dovus. Palyginti su balandžio 
mėnesio apklausa , K. Bobelis 
pakilo iš 5-tos vietos j 2-trą, 
už savo nugaros pal ikdamas 
visus t r is aukščiausius vado
vus — prezidentą Valdą 
Adamkų, premjerą Rolandą 
Paksą ir Seimo pirmininką 
Artūrą Paulauską. MMBI 

* K l a i p ė d o s m i e s t o tary
ba t r e č i a d i e n į v i enba l s ia i 
patvir t ino valdybos sprendimą 
ir galut inai nu ta rė buvusį 
sveikatos minis t rą Vinsą Ja -
nušonį palikti Miesto ligo
ninės vyriausiojo gydytojo pa
reigose. Taryba nesutiko su 
Vyriausios tarnybinės etikos 
komisijos (VTEK) siūlymu at
leisti V. Janušonį iš miesto 
ligoninės vyriausiojo gydytojo 
pareigų. Balandį VTEK nu
s ta tė , kad buvęs sveikatos ap
saugos minis t ras , gr įždamas 
dirbti į Klaipėdos miesto li
goninę, pažeidė viešųjų in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymą. Klaipėdos 
miesto valdyba ketvirtadienį 
posėdyje nu ta rė , kad vadovau
jan t i s viešosios įstaigos Klai
pėdos ligoninės įstatais į dar
bą vyriausiąjį gydytoją priima 
steigėjas, t.y. Klaipėdos mies
to taryba. V. Janušonis į 
darbą grąžintas ne konkurso 
tvarka pačiam prašant . Pagal 
Darbo įstatymą, V. Janušonis 
iš už imamų pareigų gali būti 
a t le is tas tik šalių susi tar imu. 

* 60 proc . apk laus tų jų 
v a i k ų m a n o , kad Lietuvoje 
ateityje bus daug geriau gy
venti , tačiau 43 proc. a t sakė , 
jog norėtų išvykti iš Lietuvos. 

BNS i 
* N o r s a p l e i s t u o s e Lietu

v o s s a n d ė l i u o s e t e b e p ū v a 
tonos pavojingų pesticidų, val
džia, atrodo, dar vienerius me
tus pasirengusi jų netvarkyt i . 
Pavojingų medžiagų sunaiki
nimu jau rūpinasi net Olandi
jos bei Vokietijos specialistai, 
tačiau Lietuvos valdininkai 
kol kas randa tik vieną atsa
kymą — nėra lėšų. i.R.Eita* 

* P irmą k a r t ą L ie tuvos 
k a r i u o m e n ė s is tor i joje tar
nauti Lietuvai drauge prisiekė 
iškart trys broliai — Andrius. 
Petras ir Povilas Markevičiai. 
J ie prisiekė penktadienį, mo
torizuotos pėstininkų brigados 
„Geležinis vilkas" štabe Vil
niuje. Iš Šakių atvykę broliai 
jau mėnesį tarnauja Lietuvos 
kariuomenės Garbes sargybos 
kuopoje. Pasak 20-mečių dvy
nių Povilo ir Petro, juos ..kar
tu ta rnaut i įkalbėjo 2 metais 
vyresnis brolis Andrius ir kar
tu smagiau". Anot brolių, pir
mieji įspūdžiai apie tarnybą 
geri. ir jie neatsisako minties 
savo tolimesnį gyvenimą su
sieti su kariuomene. Viena iš 
pagrindiniu Garbės sargybos 
kuopos užduočių — dalyvauti 
garbingų svečių iš užsienio 
valstybių sutikimo ceremoni
jose. Vienas iš reikalavimu, 
norint stoti į šią kuopą, — ka
riai turi būti aukštesni kaip 
183 ce n t i m et ra i. MS 

* K a r a l i a u č i u j e v ieš in t i s 
Lietuvos u ž s i e n i o reikalų 
viceministras Evaldas Ignata
vičius informavo, kaip Lietuva 
ruošiasi įvesti vizas Karaliau
čiaus srities gyventojams. Jis 
pranešė, kad dabar skaičiuo
jama, kiek žmonių vidutiniš
kai pervažiuoja valstybinę sie
na. Tai žinant, bus nustatyta, 
kiek reikės atidaryti papildo
mų vizų išdavimo punktų. E. 
Ignatavičius sakė. kad nuo 
2004 m. sausio 1 d. Lietuva 
yra pasiryžusi būti pasirengu
sia prisiimti visus Europos 
Sąjungos (ES) bei Šengeno su
tarties įsipareigojimus, kurie 
nenumato jokių išimčių vizų 
klausimais. BNS. 

* L ie tuvos nacional inio 
radijo ir te levizijos (LRT) 
ankstesnieji vadovai neūkiš
kai tvarkė iš valstybes biudže
to gaunamas lėšas, nustatė 
Valstybės kontrolė, išnagri
nėjusi LRT veiklą 1999 m. an
trąjį pusmetį bei 2000 m. 

V?. LR. LŽ. Eitai 
* Tarpininkaujant JAV 

ambasada i , Lietuvos jaunuo
liams suteikiama galimybė 
stoti į JAV karo akademijas — 
sausumos kariuomenės karo 
akademiją New Yorke, kari
nių oro pajėgų akademijas Co-
lorado Springs bei Maryland. 
Studijų pakrančių apsaugos 
akademiją New London. Įsto
jusieji į JAV karo akademijas 
po ketverių metų studijų turės 
įsipareigoti ta rnaut i krašto 
apsaugos sistemoje ne mažiau 
kaip 6 metus. I kiekvieną iš 
keturių karo akademijų gali 
stoti ne daugiau kaip po 6 
kandidatus, todėl, priklauso
mai nuo surinkto taškų skai
čiaus, jaunuoliams bus sutei
kiama teisė stoti į kelias aka
demijas. tSkai 

* I š samų k a t a l o g ą ap ie be
ve ik 200 s o d y b ų , svečių na
mų, motelių, viešbučių, pala
pinių vietų, vasarnamių visoje 
Lietuvoje išleido UAB ..Ro
diklis" kartu su Lietuvos kai
mo turizmo asociacija. VZ.Eit.T 

* General inė prokuratūra 
dėl pas ikės in imo š n ip inė t i 
ir išduoti valstybę pareiškė 
kaltinimus 26 metų Lietuvos 
piliečiui Eugenijui Jonikai. 
Jeigu E. Joniką dėl šių kalti
nimų kaltu pripažins teismas. 
jam gresia laisvės atėmimas 
nuo 10 iki 15 metų Trečia
dienį Vilniaus miesto II apy
linkes teismas leido suimti E. 
Joniką 2 mėnesiams. iBNSi 

: 53 p r o c . Lie tuvos v a i k u 
t e ig ia , k a d yra l a i m i n g i . 
Apklausos duomenys rodo. jog 
44 proc. apklau.-tųjų vaikų 
abejoja, ar jie laimingi. :> 4 
proc. teigia esą nelaimingi l)i 
džioji dalis Lietuvos vaikų 
jaučiasi laimingi bendraudami 
su draugais, gerai besimoky
dami mokykloje ir savo šeimo

je. Nerimas 63 proc. vaikų su
sijęs su mokykla. 51 proc. — 
su šeima, 20 proc. vaikų neri
mą kelia prasta Lietuvos eko
nomine būklė. Anot apklau
sos, labiausiai vaikai pasitiki 
tėvais, iš jų 96 proc. — moti
nomis ir 81 proc. tėvais. Vai
kai labiausiai nepasitiki vy
riausybe ir policija. -BNS' 

N e r i n g ą į raš ius į U N E S 
CO p a v e l d o są rašus , Lietu
vos pajūriu pradėjo domėtis 
tolimų kraštų ..žvalgai" — 
žurnalistai iš Japonijos. Hong 
Kongo, grįžta turistai vokie
čiai, rusai, latviai, lenkai . 
Grįžta automobiliais, lėktu
vais, nes vienintelį Lietuvos 
uosta — Klaipėdą — aplenkia 
kruiziniai laivai. vz Eita. 

* Kauno apskrit ies vir
š in inko administracijos ats to
vai, prieš dvejus metus viešė
dami Norvegijoje, pamatė, kad 
moksleiviams rengiamos pa
mokos gamtoje. Paaugliai at
lieka įvairius bandymus, au
galus ir gyvūnus pamato ne 
tik vadovėlių nuotraukose. 
Kauno miesto pedagogai pri
tarė, kad nuo rugsėjo jų auk
lėtiniams pamokos vyktų Kau
no marių regioniniame parke . 

KD. Bkw 
* Lietuvoje rudenį y p a č 

veš l ia i sužėlė ž i emkenč ia i , 
gražiai peržiemojo, jų neiš-
gulde sniegas ar užsigulėjęs 
vanduo. Todėl tikėtasi gau
saus derliaus, bet paselins 
anksti užpuolę kenkėjai labai 
juos išretino, ir gero derl iaus 
iliuzijos subliūško. KD H M 

* Vi ln iaus policija prem
jero dukrai Ingai Paksa i te i 
grąžino pavogtą mobilaus ry
šio telefoną. Gegužės 10 d. vi
dury baltos dienos Vilniaus 
Antakalnio rajone nenustaty
tas užpuolikas iš premjero Ro
lando Pakso dukters Ingos pa
vogė mobilaus ryšio telefoną. 
Tądien apie vidurdienį iš mo
kyklos su drauge j namus 
grįžtančią 17-metę I. Paksaitę 
užpuolė jaunas vaikinas. J is 
griebė merginą už pečių ir 
pargriovė. Kai iš išsigandusios 
premjero dukters rankinės 
iškrito visi daiktai, užpuolikas 
čiupo mobilaus ryšio telefoną 
„Nokia" ir pabėgo. Jvykio 
metu I. Paksaitę sužalota ne
buvo. Policijai pavyko nustaty
ti, kad pavogtas telefonas pa
gal skelbimą Internet'e buvo 
parduotas vienam vilniečiui. 

BNS 

Sutrumpinimai: K - Klaipėda". KD -
Kauno diena". LA "Lietuvos aidas". 

I.R - "Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos 
žinios". R - "Respublika". 

Naudotasi Lietuviu grįžimo i tėvyne 
informacijos centro medžiaga. 

KALENDORIUS 
Gegužės 26 d.: Svč. Pilypas Neri; 

Algimantas. Eduardas, Milvyde, Ve
jas, Vilhelmina. 

Gegužės 27 d.: Sv. Augustinas iš 
t'anterhury. Brunonas. Genadijus. 
Leonora. Neringa. Virgaudas, Žy
mante. 

Gegužė* 28 d.: Donaldas. Jogir-
das. .Justos. Rima Atminimo diena 
..JAVi. 

Gegužės 29 d.: Algedas. Erdvile, 
Magdalena Magde1. Teodo/iįa 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
ŽIEMOS AKADEMIJA 

VILKIJOJE 
Tą įsimintiną sausio 24 die

nos popietę į ramų Vilkijos 
miestelį, didžiam jo gyventojų 
susidomėjimui, iš visos Lietu
vos ėmė plūsti studentai atei
tininkai. Kaip ėmė, taip ir ne
nustojo rinktis per visą 
savaitgalį. Kas atvažiavo ket
virtadienį, kas penktadienį, 
kas šeštadienį. Žmonių vis 
daugėjo, daugėjo, Vilkijos Že
mės ūkio mokykla pūtėsi kaip 
guminis burbulas, kad visi 
tilptų. Bet kiekvienas naujai 
atvažiavusysis atsivežė ir 
daug širdies šilumos, kuria 
dalinosi su aplinkiniais, — 
ateitininkais vilkijieciais, — 
todėl užteko ir vietos, šaukš
tų ir šakučių valgykloje, šyp
senų, ir džiaugsmo. O ši SAŽA 
buvo ne tik viena gausiausių, 
bet ir viena linksmiausių, 
šilčiausių ir be galo įdomi. Jau 
nuo pat pradžios reiškėsi 
akademijos dalyvių gera nuo
taika. Gal dėl to, kad visi at
vyko po egzaminų, jau ar dar 
jaučiantys atostogų dvasią. 

Po atidarymo ir iškilmingų 
šv. Mišių gražioje, nors ir 
šaltoje Vilkijos bažnyčioje, 
kaip ir priklauso, vyko links-
mavakaris. Studentų linksmu
mas taip paveikė muzikantus, 
kad jie patys nenorėjo baigti 
vakaro ir išvažiuoti. O kapelos 
būgnininkui taip patiko SAŽA 
dalyvės, kad jis beveik panoro 
pasilikti akademijoje. Po nu
aidėjusių vakaro giesmių (tarp 
kitko, šioje SAŽA'oje visi 

- pasižymėjome balsingumu: 
kai traukdavom giesmes ar 
dainas, skambėdavo padan-

•<gės, per nugarą eidavo ma-
i^lonūs šiurpuliukai, o šv. Mi

šios neveltui akademijos daly
vių buvo įvertintos kaip labai 
patikęs programos punktas)... 

Taigi po vakaro maldos visi 
sugūžėjo bendrabutin, kur 
vyko arbatos klubas. Nei vie
ną vakarą jis neapsieidavo be 
šokių: liaudiškų ar ne, su mu
zika ar be jos. Kartais taip 
įsisiautėdavom, kad net Jurgi
ta (kuri buvo akademijos vir
šininkė) tik per sunkius var
gus, pamėtyta ant rankų ir 
pašokdinta, sugebėdavo mus 
nuvaryti miegoti. Ką ten mie
goti! Juk tiek daug įspūdžių 
prisikaupę per tą laiką, kai 
nesimatėme, tiek daug išsipa
sakoti reikia...! 

Penktadienį mūsų laukė Vil
kijos mokyklų moksleiviai. 
Vyko mokyklų lankymas. 
Aliutė su aktyvia Vyto pagal
ba labai gražiai paaiškino, ką 
reikės daryti mokyklose, ir, 
pasitelkę visą drąsą bei kū
rybiškumą, išėjome bendrauti 
su moksleiviais. Labai patiko. 
Buvo daug įspūdžių, kurie 
gražiai iškloti ant popieriaus 
lapų, ilgai kabėjo mūsų mo
kyklos fojė: kas žaidė žai
dimus, kas daug kalbėjosi, 
kam visai moksleiviai nieko 
nesakė! 

Po pietų prasidėjo paskaitos. 
Turime prisipažinti, kad šioje 
akademijoje paskaitos buvo la
bai įdomios. Kun. dr. Ivanaus
kas kalbėjo apie homoseksua
lizmo problemą. Išsiaiškino
me, kad tai yra psichinis su
trikimas, labiausiai sąlygotas 
socialinės aplinkos, ir norin
tiems galima padėti išsi
vaduoti iš Šitos bėdos. Kun. G. 

Vitkus kalbėjo apie dirbtinį 
apvaisinimą ir kirkščionišką 
požiūrį į šią problemą. Po pas
kaitos dar ilgai kun. Ginta
ras buvo apsuptas bediskutuo-
jančių studentų. 

Akademijoje lankėsi ir prof. 
E. Aleksandravičius, kuris 
kalbėjo apie globalizaciją ir 
lietuvio tapatybę dabartinio 
pasaulio kontekste. Susimąs-
tėme apie savo tautiškumą. 
Negalime ignoruoti globaliza
cijos procesų, tačiau galime 
išlaikyti savo lietuvišką iden
titetą, kokioje pasaulio vietoje 
bebūtumėm. Tai svarbu ypač 
dabartinei studentų kartai, 
kuriai atsiveria daugybė gali
mybių mokytis, dirbti ar net 
gyventi užsienyje. 

Apie emigracijos problemas 
kalbėjo ses. dr. Daiva Kuz
mickaitė. Ji papasakojo apie 
lietuvių imigrantų bangas 
JAV ir apie jų gyvenimą. Tru
putį šokiravo atliktas eksperi
mentas, kad beveik kiekvieno 
iš mūsų nors vienas draugas, 
pažįstamas ar giminė yra iš
važiavęs į užsienį. 

SAŽĄ aplankė ir Petras 
Kimbrys, kuris skaitė pa
skaitą apie Pr. Dovydaičio tris 
pamatinius klausimus. Visos 
paskaitos labai gražiai derėjo 
su pagrindine akademijos 
tema: „Kas mes esame moder
niame pasaulyje". Ir ne tik 
paskaitos. Penktadienio va
karą pas mus atvyko broliai 
Lizdeniai. Visą vakarą grojo, 
dainavo, juokavo, išvedinėjo 
teorijas, kalbėjo mums apie 
muziką, lietuviškumą, moder
numą, mus, Kristų, politiką. 
Buvo įdomu girdėti, atrodo, 
žinomas melodijas vėl naujai 
ir kitaip. Buvo įdomu pasi
klausyti, ką kalba apie pa
saulį tokie kaip mes, tik tru
putį vyresni. 

Šeštadienio vakarą išsiruo
šėme į Paštuvą. Nežinau kaip 
jus, bet mane tai pakerėjo ten 
tvyranti ramybė, meilės dva
sia. Buvo labai įdomu daly
vauti šv. Mišiose vienuolyne, 
kur seselės, tyliai sėdėdamos 
už užtvaros, mums špysojoai, 
klausydamos mūsų giesmių, 
netardamos nei žodžio... Ir, 
keista, mūsų buvo tiek daug, o 
sumuštinių ir arbatos.^ tiek 
mažai! Bet visiems užteko. 

Pasistiprinę dvasiškai ir fi
ziškai iškeliavome namo pane-
muniais, per balas, pievas ir 
kimsynus. Bet buvo taip sma
gu! Na, nepaisant kai kurių 
nuotykių, iš kurių visi taip 
draugiškai susitelkę išsigel
bėjome. Matote, kai kuriems 
įkaušusiems Vilkijos pilie
čiams nepatiko... nežinia, kas 
jiems galėjo nepatikti, bet be
veik prasidėjo muštynes. 
Tačiau mūsų piligriminėje ke
lionėje mus lydėjo Viešpats ir 
suteikė drąsos apginti drau
gus. Grįžome visi laimingi ir 
beveik sveiki. Pamanysite, 
kad buvome pavargę? Nieko 
panašaus! Pradėjome dainuo
ti, šokti „meškutę", „laputę", 
„dinozaurus" — kaip moder
niame pasaulyje, „vaikinu
kus", „merginas" ir visus liau
diškus žaidimus, kuriuos pri
siminėme, mokėjome ar nela
bai. Žodžiu, linksminomės, 
kiek dvasia leido. 

Negalima pamiršti ir krep-

Dalis JAi> centro valdybos — jos rūpinasi s. m. Jaunučių stovyklos Dainavoje darbais. Iš k.: sėdi — Roma Kuprienė, 
Ona Daugirdiene, Grasilda Reinytė. Stovi: Dana Gyliene ir Lidija Ringiene 

šinio varžybų. Oi karšta buvo 
sporto salėje! Vieną dieną žai
dė mūsų komanda su vieti
niais krepšininkais. Spėkit, 
kas laimėjo? Neatspėjote. Vil-
kijiečiai. Sekmadienį žaidė 
Kauno komanda prieš Vil
niaus komandą. Oi buvo vis
ko: virė aistros, per per
traukėles linksmino Kauno 
sirgalių-šokėjų komanda, mer
ginos plyšavo kiek galėjo, pa
laikydamos savo komandų vy
rukus, visi taip įsijautė, kad 
pavėlavo net ir į Seimo posėdį, 
apie kurį — šiek tiek vėliau. 
Taigi, vėl spėkit, kas laimėjo. 
Teisingai. Vilnius. Na, bet 
kauniečiai tikisi, kad čia dar 
ne paskutinės varžybos ir 
jiems pavyks atsilošti. 

Po visų žaidimų, kaip mi
nėjau, vyko Seimo posėdis. 
Salėje susirinko 111 Seimo 
narių, o scenoje debatavo dvi 
frakcijos klausimu: ar azarti
niai lošimai turėtų būti lega
lizuoti ir reglamentuoti įsta
tymo. Vėl virė kova, tik šį 
kartą žodinė. Aktyviai dalyva
vo ir Seimo nariai, reikšdami 
savo nuomonę, klausdami 
klausimus. Galiausiai vyko 
balsavimas šiuo klausimu: 
nemažai buvo susilaikiusių, 
„išėjusių iš salės", t.y. nebalsa
vusių, ir vos vieno balso pers
vara laimėjo azartinių lošimų 
priešininkai. Seimas nutarė, 
kad jų legalizuoti nereikia. 

Paskutinį vakarą vainikavo 
talentai. Klaipėdos ateitinin
kai labai gražiai paruošė jo ve
dimą ir iki pat vėlumos rinko 
mūsų širdžių perlus — talen
tus, kurių buvo puikių ir pačių 
įvairiausių: pradedant dai
nom, vaidinimais, eilėraščiais 
ir baigiant tikrų tikriausiu 
sniego seniu ant scenos! Nors 
daug kas po vakaro, pasi
vaišinę didžiuoju „SAŽA 2001" 
tortu, išskubėjo į namus, kiti 
dar ilgai šoko, plepėjo, daina
vo, nėjo miegoti visą naktį. 

Pirmadienis, kaip visada, 
tapo tvarkymosi diena. Ap
lankėme ir Vilkijoje esantį 
Juškų muziejų. Buvo sunku 
skirtis. Ne tiek buvo gaila to
kios puikios programos ir tų 
nuotykių, kiek tos draugiš
kumo dvasios, tų protingų 
minčių, tų linksmų repukų ir 
daugybės malonių smulk-
menyčių, skaidrinusių mūsų 
nuotaiką kasdien. Pavyzdžiui, 
paslapčia siunčiamas bučinu
kas, laiškeliai, kūrybingos 
ryto ir vakaro maldos, 
mankštelės, naktipiečiai, dai
nos ir pasisakymai per vaka
rienę. 

Norime labai padėkoti SAS 
CV, padovanojusiai mums tokį 
puikų savaitgalį. Taip pat 
akademijos rektorei ses. Dai
vai, visiems vadovams, komi
tetams ir šiaip geros valios 
žmonėms, kurie nepastebimai, 
bet taip puikiai mus globojo. 

. Net nepastebėjome, kaip kas
dien buvo pasirūpinta stalų 
dengimu, laiškų išdalinimu, 

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ IR GEGUŽINĖ 

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų Šeimos šventė sekma
dienį, birželio 3 d., 9 vai. r. 
bus pradėta šv. Mišiomis Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Melsi
mės už visas ateitininkų šei
mas — gyvus ir mirusius. Po 
Mišių, 10:30 vai. r. Pasaulio 
lietuvių centre vyks Iškilmin
gas posėdis, kurio metu įžodį 
duos jaunučiai, moksleiviai ir 
sendraugiai. Žodį tars dr. Vy
tas Narutis, Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų tarybos pirminin
kas. Visi uniformuoti jaunu
čiai, jauniai, moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai kviečia
mi dalyvauti. 

Posėdžiui' pasibaigus visi 
kviečiami į Ateitininkų namus 
dalyvauti ten ruošiamoje ge
gužinėje. Bus proga gardžiai 
pasivaišinti, pabendrauti ir 
sekmadienio popietę praleisti 
jaukiame ąžuolų apsuptame 
Ateitininkų namų sode. Kvie
čiame visus artimuosius ir 
Ateitininkų namų rėmėjus. 

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 24-liepos 7 d. — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 8-20 d. — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 29-rugpjūčio 5 d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla. 

Rugpjūčio 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
savaitė. 

Rugpjūčio 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 31-rugsėjo 3 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. 

Liepos 29 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Dėl stovyklų informaci
jos prašoma kreiptis į atskirų 
stovyklų vadovus. 

paskaitininkų ir svečių sutiki
mu, patarimais, popieriumi, 
žirklėmis, lipnia juostele, do
vanomis, vitaminais, sveikata, 
laiko skaičiavimu, kvietimu į 
programos punktus, žadinimu 
ir linksminimu, arbata ir ban
delėmis, nuvežimu, parveži
mu, giesmėmis, egzaminais ir 
įžodžiu... viskuo... 

Emilija Puadsiūte 

ATErnNINKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ DETROITE 

Detroito ateitininkų šeimos 
šventė bus švenčiama š.m. bir
želio 3 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje organizuotai daly
vausime Sekminių dienos šv. 
Mišiose. Po Mišių svetainėje 
vyks iškilmingas posėdis. Bū
rys moksleivių duos įžodį. 
Kalbėti pakviesta sutiko ener
ginga doktorantė Indrė Čup-
linskaitė iš Toronto. Jaunu
čiai, globojami Ritos Giedrai
tienės ir Almos Jankienės, pa
ruoš žodžio ir dainų pynę. Bus 
vaišės. 

Sendraugių valdyba 

Ateitininkų namų valdy
ba prašo rėmėjus ir draugus 
nedelsiant gražinti loterijos 
bilietų šakneles. Gegužinė jau 
čia pat. Laimingieji bilietėliai 
bus traukiami gegužinės metu 
— sekmadienį, birželio 3 d. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 
Čikagoje 

Birželio 3 d. — Šeimos 
šventė Pal. J. Matulaičio Mi
sijoje ir Ateinininkų namuo
se, Lemonte. 

Detroite 
Birželio 3 d. — Ateitininkų 

Šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos 
svetainėje. 

Kennebunkport, ME 
Rugpjūčio 11-18 d. — 

Ateitininkų sendraugių poil
sio savaitė Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkport, 
Maine. 

Kalifornijoje 
Liepos 29-rugpjūčio 5 d. 

Los Angeles jaun. ateitininkų 
stovykla „Casa de Maria" 
Santa Barbara priemiestyje. 
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DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kab. tai. 773-582-6800 
Namų tol. 847-381 -3772 

MIDVVAY CUNIC.S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago. IL 60638 
Valandos susitarus 
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Ra/nona C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

430-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

1162 VVatsrSt, Lemont, IL 60439 
1X1 Copperfield Ava., Suite 113, 

JoietlL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9366 S. Robertą Road 
HfcfcoryHfls 

Tai. 706-596-2131 
valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MlKAtTlS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAIMLY MEDtCAL CUNtC 
10S11W. 143 StOrssndPaik.IL 60467 

PrMauao Pato* Communtty Hosnttai 
Sitver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 7O8-460-2S00 

Cmrtšac Dmgnoem, LTD. 
6417W.87Str. 

OskLawn. IL 60453 
Tai. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4638VY.63SL 
Tai. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS,MD 

GREOORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD. MD 
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nanovs Kam i rasnrnant institute 
VKK>, auzaurnų aaroovMeja oei n. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Libertyville. 
www.lllinotspain.com 

DR. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

626 8. Msrmhairn Rd. 
Wsstchsstsr.lL60154 

TsL 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 8L, Burbank, IL 
Tai. 708-423-8114 

Vaiandcn pagal susitarimą 

UNAS SiDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rktgsland Ave. 
Chicago Rktgs.IL 60415 

Tel. 708-838-8622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Aurora Medcal Center 

10400 75 St Kenosha, Wl 53142 
(262) 697 6990 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Bemyn, IL 
60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickoiy Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

.Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD, SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 775-489-4441 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. PutasW Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
CtnMT fof HMflLh, 

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

BIRUTĖ LPUMPUT1S, M.D. 
Felk>w. American Academy of 

Family Practicm 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61* Ava. 
Hobart, IN 46342 Fax a 947-6279 

947-6236 

M VILIJA KERELYJE 
Ambsr Hsalth Cantsr 

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

akupunktūra 
7271 S. Harlem, Bridgeriew, IL 

60455. Tel. 708-5944406. Kalbame 
lieruvUkai. Valandos nuHarus 
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Mes ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

RUSIJA BAIGTAK?) 
„Jūsų žingsniai, kuriant de

mokratinį procesą Rusijoje, 
yra sektinas pavyzdys vi
siems, kurie rūpinasi Europos 
ateitimi", — prezidento Valdo 
Adamkaus žodžiai, skirti Ru
sijos vadui Vladimir Putin 
(„Lietuvos rytas", 2001.03.31). 

„Putin, pirmą kartą kalbė
damas kaip prezidentas, teigė 
suprantąs Rusijos padėtį. Kol 
kas čia tik civilizacijos griau
čiai. Rusai neboja įstatymų, 
demografiškai — irgi tik karš
tanti tauta. Jis gyrė valstybės 
saugumą, buvusį ir dabartinį, 
saugojantį Rusijos siekius, nes 
rusai dar nepriaugę atsisakyti 
tradicinės priklausomybės 
nuo valdžios ir tapti savaran
kiškais žmonėmis, todėl ir 
nori, kad būtų atkurta juos 
tvarkanti valstybė. Taigi žo
džiai, nekeliantys jokios abe
jonės apie Putin planus" — 
rašo Rusijos žinovas Jefirey 
Tayler „The Atlantic Montley" 
žurnalo gegužės laidoje. „To
dėl, tapęs prezidentu, Putin 
tokią valstybe ir pradėjo at
kurti", — pabrėžia jis, tęsda
mas dabartinio Rusijos prezi
dento politikos aptarimą. 
Pagal jį, Putin nepasitenkina 
Jelcin pastangomis į Konstitu
ciją įrašytomis caro teisėmis 
Rusijos prezidentui, bet siekia 
žymiai daugiau. Jis atkūrė ca
rų administracinius regionus 
ir vadovais paskyrė buvusius 
aukštus saugumo bei kariuo
menės karininkus. Iš žinia-
sklaidos reikalauja paklusnu
mo ir pagarbos valdžiai, jį kri
tikuojančius žurnalistus vadi
na išdavikais. Siekia uždraus
ti užsieniečiams įsigyti žinia-
sklaidos priemones, nes tai 
kenksminga valstybės saugu
mui. Valstybės valdomai ryšių 
pramonei vadovauti jis pa
skyrė kagėbistą. Pirmą kartą 
po sovietijos subyrėjimo spau
dos kioskuose pasirodė krašto 
vadovą garbinantys leidinu
kai. Putin pritarė grąžinimui 
Stalino laikų Rusijos himno, 
tik labai nežymiai jį pakeitus. 

Taigi tokį šio „demokratijos 
pavyzdžio" paveikslą „The At
lantic Montley" puslapiuose 
piešia pasauliui Rusijoje ilgai 
gyvenęs, po ją daug keliavęs, 
apie ją knygą parašęs, rusaitę 
vedęs ir vienu laiku net rusu 
save laikęs, amerikietis žur
nalistas Jeffrey Tayler. O pa
čiai Rusijai savo ilgu straips
niu, pavadintu „Rusija baig
ta", jis pranašauja tokį likimą: 
„Vidiniai prieštaravimai per 
visą tūkstančio metų Rusijos 
istoriją lėmė tautai nykti de
mografiškai, silpti ekonomiš
kai ir pagaliau subyrėti į ma

žus gabaliukus. Ir po kelių 
dešimtmečių pasauliui Rusija 
bus svarbi tiek, kiek dabar 
svarbūs Trečiojo pasaulio 
kraštai su neišnaudotais mil
žiniškais žemės turtais, skurs
tančiais gyventojais ir suk
čiaujančiomis valdžiomis. 
Trumpai: kaip didžioji pasau
lio galybė — Rusija baigta". 

Nedažnai, bet visgi ne ir pir
mą kartą, mes panašiai „kie
tą" teiginį girdim. Bet ar Rusi
joje liaudis kada nors per tą 
tūkstantį metų gyveno geriau? 
O vis dėlto valstybė ne tik ne
subyrėjo, bet ir į pasaulio ga
liūnes rikiavosi, šiame šimt
metyje net pusę Europos už
grobusi, jos žmones žudė. Ta
čiau Tayler šį laikotarpį mato 
kitaip. Prieš dešimtmetį įvy
kęs perversmas, pagal jį, Ru
siją pastatė į kitokią padėtį. 
Pereinamojo laikotarpio mai
šatis persluoksniavo visuome
nę. Komunistinė diktatūra 
žlugo, tačiau atsiradusi nauja 
jėga, vadinamieji oligarchai, 
absurdiška privatizavimo poli
tika pasinaudodami, kai vieną 
amerikietiškų cigarečių dėžu
tę buvo galima „iškeisti" į ke
lias tonas naftos, gal net ir ga
lingos mafijos padedami, susi-
šniaukė milijardus ir dabar le
mia Rusijos ekonominį gyve
nimą bei įtakoja politiką pa
čiose aukščiausiose pakopose. 
Tokie pat, nors ir ne milijar
dais, bet milijonais prisipildę 
savo kišenes, valstybės tar
nautojai, jai priklausančių 
įmonių vadovai viešpatauja 
žemesnėse pakopose. Be kyšio 
nenueisi niekur. Apie 80 nuo
šimčių, o gal ir daugiau, verslo 
daug didesnius mokesčius mo
ka mafijai, negu valstybei. Pa
tikimos bankų sistemos nėra, 
stambesnieji užsiima tik ne
teisėtai įgytų pinigų plovimu. 
Atsiskaitymas vyksta grynais, 
todėl gausu vagysčių ir suk
čiavimų. O šis užsiėmimas 
kaip ant mielių auga ir visose 
kitose srityse, nes niekas jo 
netramdo. Dėl to milijonai že
mesnių tarnautojų, įmonių 
darbininkų negauna atlygini
mų, o jų direktoriai ir kiti 
aukštesnieji pareigūnai, pasi
skyrė sau pasakiškai riebias 
algas, premijas, priedus, per 
suktus bankus užsienyje krau
nasi milijonus. Valstybė, ne
gaudama mokesčių, įsiskoli
nusi iki ausų. Paskiausiu lai
ku praslydusiomiš žiniomis, 
JAV prezidentas Bush ir Vo
kietijos kancleris Schroeder 
sutarė nebeduoti Rusijai pi
nigų net paskolų būdu. Milijo
nai pensininkų, negaudami 
pensijų, badauja. Valstybė ant 
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Iš ,£xultate" choro suruošto Dainų vakaro, š.m. gegužes 5 d. Cleveland, OH, Dievo Motinos parapijos salėje. 
Dainavo choras, dainavo mokiniai, dainavo visa publika — nuo pačių mažiausiųjų iki vyriausiųjų. Dirigavo muz 
Rita Kliorienė, „Exultate" choro vadovė ir širdis. Vyto Kliorio nuotraukos 

bankroto ribos. 
O kaip viskas gražiai atrodė 

Rusijos nepriklausomybės 
pradžioje: komunizmas nuga
lėtas, Jelcin, užšokęs ant tan
ko, karališku baritonu didin
gai skelbia atsikratymą vergi
jos, laisvę, demokratiją, rinkos 
ekonomiją, naują Rusijos.isto
rijos pradžią. Vakarai sveiki
na, džiaugiasi. Pateisino jie ir 
iššaudymą parlamento. Juk 
Jelcin tik pyškino lauk komu
nizmo palikimą. Ir niekas ta
da negalvojo, kad komunistus 
pakeitusi naujoji kasta gramz
dins tautą tik į dar didesnę 
prarają. Kas galėjo tikėti, kad 
po dešimtmečio įsigalėję oli
garchai viską kontroliuos, o jų 
priedangoje mafijozai važinės 
šarvuotais Mercedes, Maskvos 
priemiesčiuose savo žmonoms 
ir meilužėms statys pilaites, 
atostogaus Rivieroje, Alpėse, 
jų apvogta, nuskriausta, vi
saip išnaudojama, masė ba
daus, o Tayler „baisiuoju" pa
vadintas Jelcin pakaitalas Pu
tin temps Rusiją atgal į dik
tatūrą. Todėl ir autorius pra
našauja, kad šio šimtmečio 
vidury Rusija bus praradusi 
trečdalį tautos (dabar ji pra
randa maždaug po milijoną 
kasmet), į Maskvą ir Peter
burgą susispietusi grietinėlė 
ją valdys, o visi kiti pustuš
čiuose beribiuose plotuose ve
getuos didžiausiame skurde. 
Tuos du miestus išlaikyti pa
dės Vakarų kapitalas, kurį ir 
toliau krausis oligarchai, par
davinėdami skurdžių darbu iš 
žemės iškastas ar išsiurbtas 
žaliavas. Bet už tuos pinigus 
Kremlius visgi dar pajėgs iš
laikyti branduolinius ginklus 

ir Vakarams dar šiokį tokį pa
vojų sudarys, todėl Tayler siū
lo neerzinti )0 valdovų NATO 
plėtra ir ginklų žvanginimu 
carų ir sovietinės imperijų 
įtakoje buvusioje erdvėje. 

Reikia pripažinti, kad Jeff
rey Tayler Rusijos padėtį ap
taria tiksliai i t daug demokra
tijos joje nemato. Iš tikrųjų 
vargu ar tokioje valstybės su
dėtyje demokratija iš viso gali
ma, jeigu jos-;Putin ir norėtų. 
Laisve naudodamasi ir Čečė
nijos pavyzdžiu sekdama, nuo 
jos gali atsiskirti ne viena tau
ta, ypač pietuose, kur vyrauja 
islamo religija. Nepriklauso
mybės gali užsimanyti ir Sibi
ras., 0 koks rusas to norėtų? 
Jam tikrai geriau skursti val
džios globoje, ir didžiuotis Ru
sijos didybe, negu nepriklau
somam kurtis savo gyvenimą, 
kuriam jis neturi nei patyri
mo, nei daug noro. Todėl ir 
Putin kalbos apie piliečius 
„globojančią" valstybės sąran
gą pro eilinio ruso norus tur
būt neprašauna. Taigi tokia ta 
jo „pavyzdine1 demokratija", 
kuri gali tikti rusams, būti 
parankesnė Kremliaus tiks
lams, tačiau visgi labai pavo
jinga Lietuvai.'kertanti kelią į 
NATO. Todėl mums būtina 
įsigyti NATO narystės pažy
mėjimą, kol tos Tayler išryš
kintos „demokratijos" Putin 
Rusijoje neįgyvendino, nes ir 
mums aišku, kad, pagal jį, ir 
„baigta Rusija'-gali turėti pa
kankamai jėgos" mums tą kelią 
visiškai uždaryti. 

Ir pabaigai — į JefTrey Tai-
ler „The Atlantic Montley" nu
pieštą paveikslą atidžiai žvel
giant, kai kuriuose jo taškuose 

galima ir Lietuvos dalelę įžiū
rėti. Žinoma, oligarchai čia 
menkesni, mafija atsargesnė, 
„korumpai" kuklesni, sukčiai 
ir kyšininkai tylesni, mažiau 
ir sprogimų, grobimų. Šalia to, 
ir demokratija pas mus jau be
veik visiška, ir žmogaus teisės 
bei žodžio laisvė geresnė negu 
daugelyje Vakarų kraštų. Tai
gi Putin „pavyzdžiu" sekti 
mums gal ir nebereikia. Ta
čiau valdžion susimetusio elito 
idealizmas savai kišenei pa
reigą tarnauti tautai dar žy
miai pralenkia. 

* P radė jus dirbti Karo 
prievolės centrui Klaipė
doje, kuris į kariuomenę 
šaukia Klaipėdos, Tauragės ir 
Telšių apskričių jaunuolius, 
šiose apskrityse šiek tiek 
keičiasi ir šaukimo tvarka. 
Dabar vaikinai, gavę šaukimo 
lapelius, kreipiasi į teritori
nius skyrius, kurių šiose tri
jose apskrityse iš viso yra 10. 
Juose atrankos komisijos pa
gal pirminius patikrinimus 
sprendžia, ar jaunuoliai tinka 
ir gali tarnauti. Tinkami tar
nauti jaunuoliai siunčiami į 
Karo prievolės centrą Klaipė
doje. Centre patikrinama jų 
sveikata, fiziniai, psichologi
niai, intelekto bei kiti duo
menys, nustatomas jų tinka
mumas privalomajai karo ir al
ternatyviajai tarnybai. Jei 
sveikatos būkle tinka tarnau
ti,. Šaukimo komisija paskiria 
jaunuolį į dnlinį. Derinami 
trys bruožai: kur jaunuolis 
gali tarnauti pagal patikrini
mo rezultatus, kokie yra kari
nių dalinių poreikiai ir šio jau
nuolio norai. <BNS> 

Danutė Bindokienė 

Dainuokim! Dainuokim! 
Dainuokim! 

Taip pavadino savu dainų 
vakarą (gegužės 5 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje, Cle
veland, OH) „Exuitate" cho
ras. Pagal choro vadovę muz. 
Ritą Kliorienę, tai buvo kiek 
neįprastas renginys, nes pro
grama susidėjo net iš penkias
dešimt dainų, o ją atliko visi, 
kas tik atvyko į koncertą. Ir 
susirinkusiųjų entuziazmas 
net pralenkė rengėjų viltis. 
ypač koncerto pabaigoje, kai, 
užuot nusiskundusi ilga pro
grama, publika pageidavo 
daugiau dainų! 

Panašiai atsitiko ir Lemon-
te, kai ..Dainavos" vyrų okte
tas, vad. muz. Dariaus Poli-
kaičio gegužės 11 d. ruošė 
„dainų vakaronę". ..Dainavos" 
ansamblis, o juo labiau jo vyrų 
oktetas, yra mūsų publikos 
ypač mėgstamas ir koncertai 
visuomet susilaukia gausios 
auditorijos, tačiau atsilankiu
siųjų į vakaronę skaičius, at
rodo, nustebino rengėjus. Pa
sirodo, kad iš dalies „kalta" ir 
reklaminė žinutė, kurioje už
siminta, kad į dainavimą ga
lės įsijungti ir susirinkusieji... 

O kai kartais koncerto metu 
solistas maloniai pakviečia 
publiką kartu uždainuoti, ar 
dirigentas mandagiai linkteli į 
salę, ragindamas „patalkinti" 
chorui, bent priedainį karto
jant, klausytojų dukart kviesti 
nereikia: jie taip smagiai už
traukia dainą, kad net salės 
lubos kilnojasi... 

Visa tai patvirtina, dažnai 
girdimą posakį, kad „lietuviai 
yra dainininkų tauta". Net ir 
svetimuose kraštuose paskli
dę, su daina artimo bendravi
mo nenutraukė — dainuoja, 
kai linksma, dainuoja, kai 
liūdna, nes „daina darbą leng
vina, daina vargą mažina". 
Deja. padainuoti progų vis 
rečiau pasitaiko. Ne taip, kaip 
senuose Lietuvos kaimuose, 
kur talkose, vakaronėse. įvai
riuose susibūrimuose, o kar
tais spontaniškai, tik dviem ar 
trim balsingiems lietuviams 
toje pačioje vietoje atsiradus, 
skambėjo nuostabios dainos, 
kurias šiandien vien etnogra
finiai ansambliai į savo reper
tuarą įtraukia — daugelis ne
žino nei žodžių, nei melodijos. 

Sakoma, kad Lietuvoje jau
nimas nesidomi senosiomis 
dainomis — jos per iėtos. mo
notoniškos, ..nemodernios". 
Tai ne „rokas", „bliuzai", 
„kantri" ar kita importinė mu
zika, daininuojančiam sutei
kianti „vakarietiškumo ir kos-
mopolitiškumo" atspalvį. Ši 
muzika keičiasi, kaip oras 

ankstyvą pavasarį — kone 
kasdien siūlydama vis naujus 
variantus, kai tuo tarpu lietu
viškos dainos, perduotos šimt
mečiais iš kartos į kartą, ne
daug pakinta. Kad tas perda
vimo procesas gali užsibaigti, 
nustelbtas svetimos įtakos, 
daugeliui nesvarbu, patraukiu 
tik tai. kas yra dabar, kas 
nauja ir svetima... 

Nesupraskite klaidingai: vi
sai nieko netrūksta moder
niai, šiųdieninei muzikai. Pra
eis kažkiek laiko, ir ji nu
slinks užmarštin, kaip daug 
jau žanrų ir madų nuslinko. 
Kiekvienas laikotarpis atneša 
vis kitus pasikeitimus, nuotai
kas, poreikius. Menas, muzika 
ir apskritai kultūrinės ap
raiškos visa tai atspindi. Ta
čiau ratas apsisuka ir grįžta
ma į praeit}, atgaivinant pa
čias būdingiausias jos apraiš
kas. Kas neseniai buvo atmes
ta, senoviška, vėl tampa mo
dernu ir priimtina. 

Lietuviškos dainos i nebū
tinai tik liaudiesO niekuomet 
„neišeina iš mados", tik jas 
padainuoti nedaug progų pasi
taiko. O juk niekac taip nesu
artina visuomenės.' kaip kartu 
užtraukta daina! Dainuojant 
neįmanoma apkalbėti, ginčy
tis, nekęsti, pykti. . Kai visų 
balsai skamba unišonu. kai 
taria tuos pačius dainos žo
džius, atsiranda tarpusavio 
jungtis, kurios jokiu kitu būdu 
neatrasi. Daugelis prisimena, 
kaip smagu būdavo vaikys
tėje, jaunystėje ste .liaujant, 
prie laužo, ar šaip susibūrus, 
dainuoti. Toks šiltas jausmas 
visus dalyvius apimdavo..,kad 
ir išsiskirstydami tą nuotaiką 
namo išsiv-eždavo. Praėjo sto
vyklavimo metas, išsiderino 
balsų stygos, bet nostalgija vis 
tik pasiliko. O kad taip dides
niuose susibūrimuose a r šven
tėse būtų galima pasekti 
„Exultate" choro ar ..Daina
vos" vyrų pasiūlymu į dainą 
įsijungti » visiems susirinku
siems... O jeigu net būsimojoje 
Dainų šventėje tam tikra pro
gramos dalis būtų skirta visai 
publikai... Išdalinus dainų žo
džius ar juos kažkaip švys
telėjus ekranuose, jokių sun
kumų visiems įsijungti nebū
tų. O kaip galingai nuaidėtų 
daina iš tūkstantinės minios! 
Kiek daug vienybės toks ben
dras dainavimas atneštų — 
tik prisiminkime Atgimimo 
Sąjūdžio laikus, kai net už
sienis išgirdo lietuvių daina
vimą ir laisvės siekius pavadi
no ..dainuojančia revoliuci
ja"... 

PALANGOS PIONIERIŲ 
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PRANAS JURKUS 

Kai pirmas patrankos sviedi
nys nusileido vilos kieme, su
pratome, kad tai ne perkūnija. 
Vadovai liepė mums rengtis, 
sakydami, kad čia rusų karei
vių pratimai, sviedinys patai
kė kur nereikėjo. Skubiai su
kilę, susikrovėme savo daik
tus į lagaminus, ką spėjome, 
ir laukėme tolimesnių nuro
dymų. Po kokių penkiolikos 
minučių — įsakymas apleisti 
vilą ir žygiuoti su daiktais į 
pajūrį Dabar buvo visiem aiš
ku — karias. Vokietija užpuolė 
Sovietų Sąjungą. Patrankų 
sviediniai kiek aprimo, o mes 
traukėmės į pajūrį- Nepaste
bėjau nei vieno mūsiškio su
žeisto ar užmušto. Iš tolimes
nių vilų vaikai vis dar bėgo. 

Pajūryje prisirinko didelis bū
rys, keli šimtai vaikų. Keista, 
iš miško mes atsidūrėme po 
atviru dangum. Slėptis nebu
vo kur, vadai pasimetę, sumi
šimas. Ką daryti? B tikrųjų, 
būčiau saugiau jautęsis pasi
slėpęs tarp medžių. Nurody
mų nebuvo. Pagaliau — įsa
kymas žygiuoti arčiau van
dens, pačiu pajūriu į Šiaurę, 
Šventosios link. Pajūryje buvo 
jau tilta, saulutė kaitino, svie
dinių sproginėjimas aprimo. 
Viri Baltįjos skraidė lėktuvai. 
Kieno jie, neatpažinau. I i tik
rųjų, nekreipėme per daug į 
juos dėmesio. O ir jie mūsų 
nepuolė ir į mus nešaudė. Ko
pose matėsi sugulę rusų karei
viai, pasimetę, nežinojo, į ko-

kią pusę nukreipti šautuvus. 
Tuo tarpu Palanga jau buvo 
vokiečių rankose.. 

Visa vilkstine palengvėle žy
giavome, ilsėjomės ir vėl ėjo
me. Niekas mūsų nesulaikė ir 
niekas mūsų nevalgydino, nie
kas į mus nešaudė. Vokiečių 
nematėme, t i k girdėjome pa
trankų dundėjimą, mašinų 
ūžimą ir lėktuvų garsus. Aš 
buvau spėjęs pasiimti visus 
savo daiktus iš vilos. Lagami
nas medinis, su daiktais, buvo 
sunkokas. V. Lingys, kaip ak
tyvus kolonos vadovas, buvo 
konfiskavęs vieno privataus 
piliečio dviratį. Jis pasisiūlė 
paimti mano lagaminą, kuris 
akivaizdžiai buvo per sunkus 
nešti. Apie pietus priėjome 
Šventosios uostą ir miestelį. 
Miestelyje — nei rusų, nei vo
kiečių. Čia sutikau savo ma
mos giminaitę, kuri ragino 
mane neiti toliau, pasilikti. 
Sklido gandai, kad mes, pasie
kę Liepoją, būsime Sovietų lai
vais nugabenti į Krymą, o iš 
ten — į Rusiją, kol karas pasi

baigs. Jaunam atrodė — įdomi 
odisėja. Šventojoj pavalgę rū
kytos žuvies su duona, žygia
vome Latvijos sienos link. Sie
na čia pat, už poros kilometrų, 
bet latvis sargybinis mūsų į 
Latviją, neįleido. Sėdome ir 
laukėme. Mūsų kolona buvo 
smarkiai sumažėjusi, nežinau, 
kur kiti pasidėjo. Likome tik 
koks šimtas vaikų su keliais 
vadovais. Mano „patronas* 
Lingys kažkur dingo, kartu su 
mano lagaminu. Plente P*lan-
ga-Liepoja buyo girdėti vo
kiečių tankų ir sunkvežimių 
dundėjimas. Pagaliau prie sie
nos atsirado ir vokiečių karei
vių dviratininkų būrys. Mat, 
sienos griovys ir abiejose pu
sėse einantis takiukas kitoms 
susisiekimo priemonėms ne
buvo tikęs. Vokiečiai nurodė 
tuoj pat trauktis į Latvijos pu
sę, pas artimiausią ūkininką, 
ir ten slėptis, nes ore skraidė 
rusų ir vokiečių lėktuvai, pasi
ruošę kautynėms. Sekėme oro 
kautynes sū įdomumu per sto
ginės plyšius. Nuotaika keitė

si. Odisėja nebeviliojo. Vaka
ras. Naktis ant šieno. Stogi
nėje pernakvoję, kitą rytą ne
benorėjome keliauti į Krymą. 
Mes, keturi kretingiškiai — 
Jonas Juozapavičius, Stasė 
Ramanauskaitė, viens žydu
kas, kurio pavardės nebeprisi
menu, vadinsiu jį Leizeriu, ir 
aš nutarėme grįžti atgal į Pa
langą, o iš ten į namus. Man ši 
apylinkė ir keliai buvo pažįs
tami, tik nelengva buvo va
dovų išsiprašyti leidimo. Čia 
vėl teko panaudoti įvairias 
gudrybes. 

Kelionė atgal į Palangą už
truko visą dieną. Iš Šventosios 
pasukome į plentą. Čia buvo 
matyti didelis vokiečių kariuo
menės ir mašinų judėjimas. 
Plentu neleido eiti, net pa
kraščiu nepatarė. Vokiečių ka
reiviai nurodė šalutinį keliu
ką, arčiau jūros. Aš padėkojau 
ir atsisveikinau vokiškai, nes 
šiek tiek mokėjau, Klaipėdoje 
dažnai lankydavau gimines. 
Taigi, traukėme alkani mažu 
keleliu, žvejų taku, kuris eina 

iš Šventosios į Palangą. Pake
liui — menki žvejų vienkie
miai ir kaimeliai. Gavome 
vandens, džiovintos žuvies ir 
duonos. Viena moteris, pasi
žiūrėjus į mus, atkreipė dėme
sį į Leizerį ir nejaukiai, lyg 
gėdydamosi, pastebėjo, jog jis 
ne „mūsiškis" ir jam gali būti 
Palangoje blogai. Jis nebuvo 
mūsų artimas draugas, bet 
kretingiškis, nors mokyklą bu
vo lankęs kažkur kitur. Jis 
buvo malonus vaikinas, mūsų 
amžiaus. Nuo to laiko jau mes 
jį saugojom. Uždėjom kepurę, 
kad paslėptume jo garbanotus 
juodus plaukus, ir liepėme ne
kalbėti, nes būtų lengvai išsi-
davęs. Teko dar keliose vie
tose „ubagauti" maisto, net be 
leidimo, „pasiimti" saulėje 
džiovinamų žuvų, kurios tarp 
kitko, buvo labai sūrios (bet 
gardžios, kad ir be duonos). 

Apie 2 v. p.p. pasiekėme Pa
langą. Per patį miesto vidurį 
(Vytauto gatve) nėjome. Pasi
teiravę žmonių, kaip ir kur 
kas vyksta, gavome nurody

mų, kur yra išblaškytų vaikų 
surinkimo centras. Triaukštė
je viloje netoli kopų buvo šim
tai vaikų. Čia tuoj buvo pa
stebėtas mūsų Leizeris. Pasi
rodė, kad bus neįmanoma iš
laikyti jį mūsų kompanijoje. 
Dar neperžengus surinkimo 
vilos slenksčio, Leizeris buvo 
nuo mūsų atskirtas. Kas tai 
padarė, nežinau. Viloje vaikų 
grūstis, visi pasimetę, ver
kiantys, labai sielojosi savo 
tolimesniu likimu, o šis, že
maičių kraštas, jiems visai 
buvo nepažįstamas — sveti
mas. Jų namai buvo toli. toli... 
Kaune, Marijampolėje. Pa
nevėžyje ir kt. 

Viloje mums vietos nebuvo. 
Čia sausakimša, suirutė, be
tvarkė, maisto nėra. Mes nu
tarėme nedelsdami leistis į 
Kretingą. Nebuvo jokios vado
vybės, kas mums patartų. Nie
kas mums nedraudė, kur ir 
kaip turime keliauti. Visus žy
dukus suvarė į vieną vilą, izo
liavo ir prie jų prieiti nebuvo 
galima. Bus daugiau 
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PASKUTINIAM SKAMBUČIUI 
NUSKAMBĖJUS 

Nuskambėjo paskutinis 
mokyklinis varpelis Čikagos 
lituanistinėje mokykloje, ne
drąsiai laikomas mažųjų pir
mokėlių rankose. Atsisveikini
mo šventei jis sukvietė mo
kyklos mokinius, jų tėvelius, 
mokytojus ir svečius. Iškilmės 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
aukojo mokyklos dvasios vado
vas, kun. Juozas Vaišnys, SJ. 
Po Mišių didžiojoje Jaunimo 
centro salėje vykusiose iškil
mėse sveikinimo kalbas tarę 
mokyklos svečiai, mokytojai, 
mokyklos direktorė minėjo, 
jog svarbiausias šios mokyklos 
tikslas — puoselėti mokinių 
širdyse meilę Lietuvai, padėti 
išsaugoti lietuvybę, suteikti 
Lietuvos istorijos, geografijos 
žinių, išmokyti lietuvių kalbos 
ir gramatikos, supažindinti su 
mūsų tautos šokiais, dainomis 
bei tautodaile. Mokyklos vado
vai apdovanojo mokyklos mo
kinius, ypač gerais pažymiais 
baigusius šiuos mokslo metus. 
Nebuvo pamiršti mokiniai, 
nepraleidę nei vienos pamo
kos. Jie gavo pagyrimo raštus. 
Tylos minute buvo pagerbtas 
ilgametis mokyklos spaudos 
atstovas, pedagogas a.a. Juo
zas Plačas. Jam dedikuotas 
šių metų mokyklos metraštis. 

Atsisveikinimo šventėje 
garbingiausioje vietoje sėdėjo 
šios mokyklos dešimtokai, 
paskutinį kartą peržengę litu
anistinės mokyklos slenkstį. 
Šįmet į gyvenimą mokykla 
išleido dešimt abiturientų. 
Šeši jų gimę šiame krašte, ke
turi — Lietuvoje. Paskutiniuo
sius ketverius metus jų 
auklėtoja buvo lietuvių kalbos 
mokytoja, ilgametė mokyklos 
pedagogė Rūta Jautokienė. 

Lina Dovilaitė. 
Lina Dovilaitė gimė ir 

užaugo Amerikoje. J i , palikda
ma Čikagos lituanistinę mo
kyklą, išsineša pačius švie
siausius prisiminimus apie 
draugus ir mokytojus. Apie 
mokyklą Lina samprotauja: 
„Pirmiausia 6a aš išmokau 
dar vieną kalbą. Kai atosto
gausiu Lietuvoje, galėsiu susi
kalbėti lietuviškai. O gal aš 
studijuosiu Europoje. Mokė
dama lietuvių kalbą, moku 
tėvų kalbą ir pažįstu du pa
saulius — lietuvių ir ameri
kiečių. Šios dvi tautos yra 
skirtingos ir jos man daug 
reiškia". Lina galvoja grįžti ir 
prie lietuviškos veiklos, tik 
dar neapsisprendusi kokios. 
Na, o baigusi Nazareth Acade-
my, La Grange, IL, kurioje ji 
šiuo metu mokosi, planuoja 
lankyti universitetą ir galvoti 
apie šeimą. 

lonu prisiminti lituanistinės 
mokyklos drauges ir draugus. 
Mokykla, mergaitės nuomone, 
jai padarė labai didelę įtaką. 
„Dabar aš jaučiu ir žinau, kad 
esu lietuvaitė. Mano tautos 
praeitis yra garbinga. Išmo
kau daug istorijos. Esu gimusi 
Amerikoje, bet per geografijos 
pamokas aplankiau Lietuvą. 
Per grožinį skaitymą, per lie
tuvių kalbos pamokas išmo
kau taisyklingai kalbėti ir 
rašyti. Per lietuvių autorių žo
džius supratau lietuviško žo
džio grožį. Lietuviška daina, 
šokis, tautodailė atidarė duris 
į kultūros supratimą", — atvi
rai kalbėjo Audra. Nepamirš
tama jai išliko ir praėjusių 
metų Šokių šventė, vykusi To
ronto, kur dalyvavo kartu su 
savo lietuviais draugais. Lie
tuviškoje veikloje ji save 
įsivaizduoja dalyvaudama 
šokių grupėje ir skautų veik
loje. Audra mokosi Oak Lawn 
Community High School, Oak 
Lawn, IL, o ateityje norėtų 
studijuoti menus universitete. 

Mokyt. Rūta Jautokienė. 

Mokytoja Rūta Jauto
kienė ketverius metus buvo 
šios klasės auklėtoja. Atsisvei
kindama su savo auklėtiniais, 
ji kalbėjo: „Džiaugiuosi, kad 
buvo galimybė būti auklėtoja 
ištisus ketverius metus. Įdomi 
klasė, o kokia ta klasė? Štai 
mergaitės — ramios, gražios, 
gabios, mandagios, geros mo
kinės. Vyrai — judrūs, 
reiklūs, drąsūs, bet bai
giamųjų egzaminų metu ne
juokavo — nervinosi, stengėsi 
taisyklingai atsakyti į klausi
mus, ir labai labai norėjo to 
mielo penketuko. Kai rašiau 
žinias į jūsų atestatus, pa
stebėjau, kad šeši esate gimę 
Amerikoje, o keturi — Lietu
voje. Taip pat pastebėjau, kad 
Amerikos katilas yra stiprus, 
vis daugiau ir daugiau trau
kias savon pusėn kiekvieną iš 
jūsų. Ateityje lietuvybės 
išlaikymas yra grynai jūsų as
meninis dalykas — visa, ką 
jūs gavote iki šiol, šiandien 
įdedame kartu su jūsų atesta
tu į jūsų rankas ir į jūsų širdį. 
Man vis prisimena vienas 
Mažosios Lietuvos sūnus Vilius 
Kalvaitis. Štai ką jis pasakė 
apie lietuvių kalbą: „Kiek ty
riau — gražiausia yra mūsų 
kalba. Ja rojuj kalbėję Ado
mas su Ieva ". 

Algis Bielskus. 

Algis Bielskus gimė ir augo 
Čikagoje. Jam smagiausia 
prisiminti, kad Čikagos litua
nistinėje mokykloje vykusiu-
siuose skaitymo konkursuose 
jis kiekvienais metais laimė
davo prizines vietas. Algiui 
atrodo labai svarbu išlaikyti 
lietuvybę, o save jis įsi
vaizduoja ateitininkų veikloje 
dar daug metų. Kaip įdo
miausią įvykį lituanistinėje 
mokykloje, vaikinas paminėjo 
kiekvienais metais mokykloje 
vykusias Užgavėnių šventes, 
kuriose jis sužinojo daug 
naujų papročių. Algio nuo
mone, lituanistinė mokykla 
išmokė Lietuvos kultūros. Tai 
dovana, kurios jis niekada ne
galės užmiršti. Šiuo metu Al
gis lanko St. Ignatius High 
School, Chicago, IL. 

Milda Plioplytė. 

Milda Plioplytė gimė Vil
niuje. Į JAV atvyko prieš 10 
metų. Ji galvoja, kad niekada 
nepamirš savo gerų lietu
viškos mokyklos mokytojų, 
draugų ir draugių. „Per 
dešimt metų aš negalėjau su
rasti geresnių draugų. Man 
mano klasė yra kaip mano 
šeima... Šita mokykla mano 
gyvenime davė man religiją... 
Būdama čia, aš išsiugdžiau 
požiūrį į save: dabar aš geriau 
žinau, kas aš esu ir ką man 
reiškia gyvenimas. Aš esu lie
tuvaitė, ir aš visada ja būsiu", 
— dalinosi savo mintimis Mil
da. Ji ruošiasi ir toliau skau-
tauti, o ateityje galėtų būti li
tuanistinės mokyklos moky
toja. Šiuo metu Milda mokosi 
Morgan Park Academy, Chica
go, IL. Ateities planuose — 
studijos universite. J i prisime
na, kaip dar šį rudenį pagalvo
jusi, jog greitai prabėgo 10 
metų, praleistų Čikagos litua
nistinėje mokykloje. 

Čikagos lit. mckyklos 2000-2001 mokslo metų abiturientai. Iš kairės: Alina Meilytė, Julius Griauzdė, Milda 
Plioplytė, Audra Brooks, Jonas Dusevičius. mokyt. Rūta Jautokienė, Algis Bielskus, Lina Dovilaitė, Jonas 
Genčius. Rasa Miliūnaite, Kristina Badaraitė. Visos nuotraukos Dalios Badarienės 

Kristina Badaraitė gimė ir 
ankstyvąją vaikystę praleido 
Lietuvoje, Panevėžyje. Į JAV 
atvyko prieš 7 metus. Ji tikisi 
visada prisiminti lituanis
tinėje mokykloje sutiktus 
draugus ir gerai praleistą 
laiką. „Tik per lituanistinę 
mokyklą išmokau lietuviškas 
dainas ir šokius. Mokykla 

išmokė pasitikėjimo savimi, 
išmokė būti scenoje ir kalbėti 
žiūrovų akivaizdoje. Aš čia 
įgijau drąsoj. Myliu Lietuvą, 
myliu lietuvybę. Svarbiausias 
mano bruožas — būti lietuve. 
ir aš tuo didžiuojuosi", — atvi
ravo Kristina. J lituanistinę 
mokyklą ji norėtų sugrįžti pa
dirbėti mokytoja. Šiuo metu 
Kristina lanko Hinsdale Cen
tral High School, IL, o ateityje 
norėtų tapti advokate arba 
psichiatre. 

JCristina Badaraitė. 

Rasa Miliūnaite. 

Rasa Miliūnaite gimė ir 
augo Lietuvoje, Panevėžyje. Į 

, JAV atvyko prieš 5 metus. Pa
likdama lituanistinę mokyklą, 
ji žada niekada nepamiršti 
gerų draugų ir prisiminti mo
kytojų kantrybę, kurios, mer
ginos nuomone, ypač reikėjo 
šioje klasėje'. „Man ši mokykla 
davė progą kalbėti lietuviškai. 
Jei aš būčiau žinojusi, kad to
kie bus baigiamieji egzaminai, 
tikrai būčiau kreipusi daugiau 
dėmesio į pamokas ir mokyto
jas. Mano mama buvo teisi. 
Dabar jau žinau, kad šeš
tadieniai, praleisti litua
nistinėje mokykloje, man labai 
pravertė. Ir ateityje pravers", 
— teigė Rasa. Ateityje ji 
norėtų grįžti į mokyklą pa
dirbėti mokytoja. Šiuo metu 
Rasa lanko Hinsdale South 
High School, Darien, IL, ir 
savo ateitį dar tik planuoja. 

Julius Griauzdė gimė ir 
augo Čikagoje. Smagiausia 
jam bus prisiminti lituanis
tinėje mokykloje vykusias dai
navimo pamokas, kurių metu 
jam būdavo labai linksma gar
siai dainuoti lietuviškas dai
nas. „Kai kiti draugai 
šeštadienio rytais žaidė, aš 
mokiausi. Ir dabar matau, 
kad visa tai nebuvo taip blo
gai", — kalbėjo Julius. Atei
tyje jis galvoja ir toliau būti 
skautu, taip pat žaisti 
krepšinį „Lituanicos" koman
doje. Jam nepamirštama, kai 
kartu su krepšinio komanda 
dalyvavo varžybose Lietuvoje. 
Ir nors tik vienerios žaidynės 
buvo laimėtos, tačiau patirti 
įspūdžiai — nepakartojami. 
Šiuo metu Julius lanko Fen-
wick High School, Oak Park, 
IL, o ateityje norėtų tapti dak
taru ir universitete žaisti 
amerikietiškąjį futbolą. 

Julius Griauzdė. 

Alina Meilytė gimė Kalifor
nijoje. Lituanistinę mokyklą 
lankė Čikagoje. Mergina mo
kykloje supratusi penkis da
lykus. „Pirma, nepasiduok. 
Gyvenime bus žmonių, kurie 
yra gudresni negu tu, bet rei
kia stengtis. Antra, nelauk 
paskutinės minutės. Trečia, 
laikas bėga. Nesvarbu, kad 
atrodo nuobodu, bet ne
praleisk progos mokykloje 
smagiai leisti laiką. Ketvirta, 
prisimink, kas tu esi. Žinok, 
kad negyveni Lietuvoje. Tad 
reikia pačiam prisiminti, ką 
išmokai mokykloje ar iš tėvų. 
Penkta, būk kantrus. Kada 
negali sugyventi su kitais 
žmonėmis, prikąsk liežuvį", — 
samprotauja Alina. Ji yra 
skautė ir šokėja, tad ateityje 
planuoja dalyvauti sueigose, 
vykti į stovyklas, o su 
„Grandies" šokių rateliu 
norėtų kitais metais vykti į 
Dainų ir šokių šventę Lietu
voje. Šiuo metu Alina lanko 
Mother McAuley High School, 
Chicago, IL. Baigusi mokyklą, 
ji norėtų studijuoti universi
tete ir pasirinkti profesiją, 
kuri suteiktų daug džiaugs
mo. Per dešimt metų, praleis
tų lituanistinėje mokykloje, 
jai labiausiai įsiminė praėju
sių metų abiturientų išleistu
vės, kai jai ir jos klasės drau
gams, tuo metu dar būsi
miesiems abiturientams, buvo 
perduotas mokyklos raktas. 

Audra Brooks 
Audra Brooks gimė ir 

užaugo Čikagoje. Jai bus ma-

Jonas Dusevičius. 

Jonas Dusevičius gimė Lie
tuvoje, Alytuje. Į Ameriką at
vyko prieš 2,5 metų. 
„Lituanistinė mokykla nebuvo 
pyragai", — teigė Jonas, 
tačiau dėkingas tėvams, kad 
jie skatino jį lankyti šią mo
kyklą. Dabar Jonas mokosi 
Stagg High School, Palos 
Hills, IL, o ateityje norėtų 
mokytis kolegijoje. Jis 
džiaugiasi, kad ne tik lietu
viškoje, bet ir amerikietiškoje 
mokykloje jis turi galimybę 
bendrauti su lietuviais drau
gais, kurių čia nemažai moko
si. 

B*"* :.'-.'m * e:'-. *"»««i 

Alina Meilytė. 

Jonas Genčius gimęs ir au
gęs Čikagoje. Jam lituanistinė 
mokykla visus mokslo metus 
buvo labai svarbi, nes čia 
turėjo daug draugų, kurių nie
kad nepamirš. Jonas dabar 
daug daugiau žino apie Lie
tuvą ir išmoko antrą kalbą. 
Vaikino nuomone, visos pamo
kos buvo labai reikalingos ir 
suteikė daug žinių apie tėvų ir 
senelių kraštą. „Gerai, kad 
Šeštadieniais buvau antroje 
mokykloje", — teigė jis. Jono 
svajonė — žaisti krepšinį Lie
tuvoje ir tuo būdu neatitolti 
nuo Lietuvos. Šiuo metu jis 
lanko St. Lavvrence High 
School, Burbank, IL, o atei
ties planus dar tik kuria. 

O kada luui;. ateis eile L'auti mokyklos baisumo atestatą'.' — taip mokslo metu uzbaigtuvėse, be abejo, svajoja 
patys maži i' ieji ("l!;.i::o-- at mokyklos mokinukai 

(Ii kapos litu. listini - mokvklo-- . iln' u t << -n t u -w n toje mitrino ir • iš kaires1 Jaunimo centro direktore Milda Ša
tiene. kunuM Ino/ i \ n • ni S. I, M. M :; . f ;. i. :<.,• n k i * i: - svoi iu.-

Jonas Genčius. 

...Įvairiai susiklostys šių 
jaunų žmonių likimai. Tačiau 
tiesa viena — lituanistinėje 
mokykloje praleisti šeštadie
niai nenuėjo veltui. Mokykla 
tiki — sugrįš šis jaunimas i 
Jaunimo centrą pedagoginio 
instituto studentais, mokyto
jais, lietuvybės puoselėtojais 
ar tiesiog liks gerais lietu
viais. 

Paruošė 
Dalia Badarienė 



MUŠU ŠEIMOSE 
DOKTORATAS BUVUSIO „DRAUGO* 

REDAKTORIAUS PRODUKRAITEI 
Jennifer Lynne brolis, Pra

nas Šimutis, turintis veterina
rijos doktoratą, su šeima gyve
na Ames, Iowa, kur dėsto 
veterinarijos kursą Iowa Stte 
universitete ir tuo pačiu siekia 
daktaro laipsnio iš veterinari
jos patalogijos. 

Kitas brolis, Jeffery, yra ar
chitektas ir dirba savo specia
lybėje Phoenix, AZ. J is yra 
baigęs.Arizona valstijos uni
versitetą. O brolis Robertas 
dirba San Francisco. CA, kom
piuterių programavimo sri
tyje. J is yra baigęs Illinois 
universitetą. 

Jaunosios advokatės tėvas, 
dr. Pranas Šimutis, yra advo
katas, o motina — anglu kal
bos profesorė Scranton univer
sitete (ji yra įsigijusi daktaro 
laipsnį iš Illinois universiteto). 

Jennifer Lynne seneliai, Zi
ta ir dr. Leonardas J . Šimu
čiai, labai džiaugiasi ir di
džiuojasi visų vaikų bei vai
kaičių pasiekimais ir sėk
mingu darbu pasirinktose pro
fesijose. 

Jennifer Lynne Šimutytė 

Jennifer Lynne Šimutvtei. 
buvusio (1927-1968) „Draugo" 
dienraščio redaktoriaus Leo
nardo Šimučio produkraitei. 
DePaul universitetas š.m. ge
gužes 20 d. suteikė juris dok
toratą. Iškilmės vyko Čika
goje. Civik Opera rūmuose. 
Jaunoji advokate dirba Či
kagos mieste savo profesijoje. 

" 

Brigita Šiaučiūnaite. 

BRIGITA ŠIAUČIŪNAITĖ — 
DIPLOMUOTA ŽURNALISTĖ 

Kaip atrodo, žurnalizmas 
Amerikos lietuvių tarpe nėra 
populiari profesija. Tai patvir
tina statistika, nes matome, 
kad tik labai mažas skaičius 
čia gyvenančių lietuvių stu
dentų studijuoja šią mokslo 
šaką. Žinomesniuosius lietu
vių kilmes žurnalistus, kurie 
dirba Amerikos laikraščiuose 
ir žurnaluose, turbūt suskai
čiuotume ant vienos rankos 
pirštų. 

Todėl buvo miela išgirsti, jog 
neseniai susilaukėme; vienos 
naujos žurnalistės. Tai Brigita 
Šiaučiūnaitė, lankiusi Flori
dos universitetą (University of 
Florida) Gainesville mieste, 
kurį užbaigė per trejus metus 
su puse metų ir gavo žurnalis
tės diplomą 2000 m. gruodžio 
16 d. 

Brigitos tėvus ir senelius ge
rai atsimena Cicero lietuvių 
telkinio gyventojai. Jos tėvas 
— dr. Šarūnas (nors ameri
kiečiai jį Čarliu vadina) Šiau
čiūnas čia gimė prieš 49 me
tus. Vėliau, baigęs mokslus, 
jis turėjo dantisto kabinetą 
14-oje gatvėje, tik bloko atstu
me nuo Šv. Antano parapijos 
mokyklos, kurią jaunasis Ša
rūnas buvo lankęs. 

Brigitos mama — Rūta 
Bartkutė su savo tėvais Bro
niumi ir Jane irgi ilgai gyveno 
Ciceroje. Čia jau 50 metų tebe
gyvena ir jos seneliai — Stasė 
ir Jonas Šiaučiūnai, kuriuos 
vis galima matyti vietos lietu
vių renginiuose. 

Dr. S. Šiaučiūnas, kuomet 
jis turėjo kabinetą Ciceroje, su 

savo šeima gyveno Lisle, IL. 
Tad Brigita lankė lituanistinę 
mokyklą Lemonte, todėl gerai 
kalba ir rašo lietuviškai. Prieš 
8 metus dr. Šiaučiūno šeima 
išsikėlė į Floridą ir dabar šis 
dantų gydytojas darbuojasi 
Palm Harbor vietovėje, kuri 
yra netoli lietuviais tirštai gy
venamo St. Petersburgo. 

Diplomuota žurnaliste tapu
si, Brigita turi dar dvi jaunes
nes seseris ir broliuką. Sesuo 
Krista studijuoja meną uni
versitete Orlando mieste, o 
Erika lanko Tarpon Springs 
vidurinę mokyklą (ji yra šios 
mokyklos krepšinio rinktinės 
žaidėja, gavusi net pasižymė
jimo ženklus viso rajono krep
šininkių tarpe). Brolis Adomu-
kas netrukus užbaigs pradžios 
mokyklą — birželio mėnesio 
pradžioje į baigimo iškilmes 
žada važiuoti ir močiutė Stasė 
Šiaučiūnienė iš Cicero. 

Yra smagu girdėti, kad visi 
aukščiau minėtieji jaunuoliai 
yra gabūs mokiniai ir seka 
savo vyriausios sesutės, kuri 
užbaigė universitetą greičiau 
negu daugumas amerikiečių 
studentų, pėdomis. 

Brigita, baigusi universite
tą, jau buvo pradėjusi dirbti 
San Diego mieste, Kaliforni
joje, leidžiamame žurnale. Ta
čiau ten, kaip ji sako, yra la
bai brangūs butai ir pragyve
nimas, o taip pat ir šeima la
bai toli gyvena. Tad šiuo metu 
ieško darbo arčiau namų ir tas 
jai, be abejo, pavyks. Brigita 
yra energinga mergina ir apie 
ją mes tikrai dar ne kartą gir-
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Rima Mikšyte pasaulio čempionato varžybų Europoje nugalėtoja. 

BUVUSI PASAULIO IR EUROPOS 
KARATĖ ČEMPIONĖ GYVENA 

ČIKAGOJE 
„Žavi, aukš ta mergina , iš 

pirmo žvilgsnio labiau panaši 
į manikenę, negu į t i tuluotą 
sportininkę. 177 cent imetrų 
ūgio Roma Mikšyte paaug
lystėje svarstė galimybę vaikš
čioti mados podiumu. Tačiau 
greitai šią mintį išmetė iš gal
vos", — taip p r a d e d a m a s ra
šinys „Lietuvos ryto" d ienraš
čio leidžiamame „Stiliaus" 
žurnale 2000 m. birželio 16 d. 
numeryje. Beje, to žurnalo, 
skirto madoms a r madingoms 
moterims, viršelis y ra pa
puoštas R. Mikšytės nuot rau
ka , o ta ip pa t ir pr ie teks to 
randame dar pora jos fotogra

f ų . 
Kas gi yra ta , bent užsienyje 

gyvenančių taut iečių t a rpe 
dar negirdėta, Roma Mikšytė? 
Tai 21 metų amž iaus šiaulie
tė, pernai Vytauto Didžiojo 
universitete baigusi trečiąjį 
kursą politinių mokslų ir dip
lomatijos srityje. O da r svar
biau — keturis k a r t u s Euro
pos ir kar tą — pasaul io ka ra t ė 
čempionė, mokėjusi ir sugebė
jusi suderinti mokslą su spor
tu. 

1996 m. ji Europos pirme
nybėse suaugusiųjų t a rpe pel
nė antrą vietą. Tada Romai te
buvo tik 16 metų amžiaus . 
Nuo 1997-ųjų j i ke tur i s k a r t u s 
tapo Europos „Kiokušin" ka
ratė čempione, o ta is meta is ji 

dėsime. 
Čia norisi pal inkėt i ja i geros 

sėkmės, besidarbuojant pa
mėgtoje žurnal is t ikos srityje! 
O mums, spaudos darbuoto
jams, miela, kad vis didėja lie
tuvių žurnalistų būrys . 

E d . Š u l a i t i s 

buvo pirmąja ir Japonijoje 
įvykusiose pasaulio pirmeny
bėse. Už šiuos laimėjimus tuo
metinis Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas ją apdo
vanojo LDK Gedimino IV 
laipsnio ordinu. 

2000 m. birželio mėn. ši, vie
na iš didžiųjų Lietuvos sporti
ninkių, nusprendė pasinaudo
t i s tuden tams teikiama gali
mybe padirbėt i užsienyje. J i 
atvyko Amerikon darbui resto
rane ir šioje srityje dar šian
dien tebedirba. Romą gali su
tikti „Friday's" restorano prie 
66-tos gatvės i r Cicero Ave. 
(ne per toliausiai nuo „Drau
go") lankytojai. ^Nors daugu
mas žmonių gal ir nepagalvo
ja , kad juos aptarnauja Euro
pos ir pasaul io čempionė, tu
rinti vilčių studijuoti tarptau
t inę teisę. 

Šiandien Roma su keliomis 
kitomis draugėmis nuomoja 
butą naujame rajone Hickory 
Hills miestelyje. Ten ir suti
kome šią jauną, bet jau spė
jusią pasižymėti, karatistę. J i 
parodė ir didelę dovaną, kurią 
parsivežė iš Denver, Colorado 
valstijoje balandžio 28 d. įvy
kusių s t ambaus pobūdžio ka
ra t ė varžybų. Tai buvo pirma
sis Romos pasirodymas šiame 
kraš te , nes kurį laiką ji ne
turėjo kon tak tų su šios srities 
specialistais. Ir tik vėliau, 
kuomet susipažino su du kar
tus Čikagoje pasaulinio garso 
t u rny rus laimėjusiu Kęstučiu 
Arbočiumi, ir ji pradėjo lanky
ti ka ra t e treniruotes. Po var
žybų Denver lietuvaitė rado ir 
daugiau pažįstamų, kurie irgi 
galės pagelbėti naujame kraš
te. 

Roma papasakojo, kad nuo 
pat jaunų dienų domėjosi 
sportu — bandė krepšinį, bė
gimą, plaukimą. Tačiau nė 
viena tų šakų nesusidomėjo. 
Ir, t ik mokantis spetintoje kla
sėje, pusbrolis ją nusivedė į 
karatė būrelio pamokas — čia 
ji ir pasiliko. Karatė buvo ir 
neatskiriama jos gyvenimo 
dalis, kuomet iš Šiaulių ji 
išsikėlė gyventi ir studijuoti į 
Kauną. 

Beje, Šiauliuose dar tebegy
vena jos tėvai, jau ištekėjusi 
sesuo Lina ir jaunesnis brolis, 
gimnazistas Martynas. Jie iš 
dabar šalia Čikagos gyvenan
čios sesers laukia šiokios to
kios paramos. 

R. Mikšytė gal kiek gailisi, 
kad pasirinko karatė — sporto 
šaką, kuri Lietuvoje beveik 
nebuvo valstybės remiama. 
Kaip žinome, karatė neįeina į 
olimpiadų programas ir todėl 
jai dėmesio mažai rodoma. 

Romos kultyvuojama „kio
kušin" karatė sritis yra vadi
namojo „visiško kontakto" 
sportas, nes priešininkui smū
giuojama ir kojomis, ir ranko
mis. Tik varžybų metu drau
džiama smogti priešininkui į 
veidą bei tas kūno dalis, ku
rios nėra užgrūdinamos, pvz. 
stuburą ar sąnarius. Šioje 
sporto šakoje yra vienodai 
svarbu puolimas ir gynyba. 

Apie ateitį Roma dar daug 
nenori kalbėti. Tačiau, kaip 

Karatė čempionė Rima prie 

atrodo, norėtų sutvarkyti šia
me kraš te nuolatinio pasiliki
mo dokumentus, nes žino, jog 
Amerikoje yra žymiai daugiau 
galimybių mokytis, o taip pat 
lavintis savo pamėgtoje sporto 
šakoje, negu dabartinėje Lie
tuvoje. 

Aš manau, kad apie R. Mik
šytę dar ne kartą ateityje iš
girsime. Ypač apie jos pasieki
mus kara tė arenose, kuriose ji 
j au ne kar tą pademonstravo 
savo sugebėjimus net ir pa
saulinėje plotmėje. 

E d v a r d a s Š u l a i t i s 

laimėtų žymenų ir trofėjų. 

T E I S I N Ė 
K O N F E R E N C I J A 

• . . . 

Šių metų birželio mėnesį Ri-
chelieu amfiteatre, Sorbonoje 
vyks teisinė konferencija, skir
ta 1901 m. liepos 1 d. asocia
cijų įstatymo šimtmečiui pa
minėti . Kartu su garsiais Pa
ryžiaus 1-o universitetą profe
soriais pranešimą skaitys ir 
mūsų bendruomenės aktyvus 
narys Mažvydas Michalaus-
kas . Konferencijos darbai bus 
publikuojami teisės žurnale 
„Revue de societes". ... 

^^*w 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

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

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 
* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

• • ••• 

'H'"'" 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 

• - • ' 

VYTTOURS@EAJlTHLINK.NET 
VVEB.SITE: 

WWW.VYTISTOURS.COM 
• ^ ^ 

MAN 
LINKSMA.. 

• • 

Nes mano taupomoji sąskaita moka aukštą nuošimtį 
- 3 . 5 0 % A P Y 

Pinigus galiu įdėti ir išimti kada norite. 
Pinigų pervedimai į Lietuvą atliekami greitai ir patikimai 
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai 

- J3eTffon<al 
' X B«nk 

BuiUing Personai Banking Relationskips?" 

gi—uuHBa 
6162 S. Archer Ave. 
Chicago, DL 60638 
(beeweenAu»dn«adMcVkker) 

(773) 767-5188 

ORLANDPARK 
15014S.L*GrangeRd 
OrUnd Park, IL 60462 
(nur Dominick't aad Wa]greeo'») 
(708) 226-2727 

HMC 

Annual Parcantaga YMd (APY) ia aflactfva aa of May 1. 2001 ana i» sub|act to changa w«hout noftce 
MHmum dapoiit to obtatn tna APY ia aa fotows: $100 tor pasabook and stalamant aavtnga, 
$10 tor hoMay savtngt. $1 tor KMa CASH. 

Jaunoji 2urnHli8tf> Brigita su tavais Rūta ir dr. Saulium Šiaučiūnais 

mailto:VYTTOURS@EAJlTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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S l u l o d a r b ą 
SIŪLOME DARBUS! 

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

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portų ir važinėti greitkeliais į 
vakariniu:, priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v.. tel. 708-652-2110. 

Ieško darbo P a s l a u g o s 
Vidutinio amžiaus Valerija 

ieško darbo su gyvenimu. Turi 
vairavimo teises, rekomendacijas. 

Susikalba buitine anglų kalba. 
Tel. 630-416-3273. 
Galite palikti žinutę 

M O V I N G 
I lgamet is profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

VVindo* Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 ere ws. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
have valid dnver's license and trans-
ponation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McVlahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

LANGt PLOVĖJAI! 
Reikalinga 100 žmonių. Pradėkite jau 
šiandien. Darbas nuo pirmadienio iki 

šeštadienio. 7 v.r. iki 4 v.p.p Dirbama 
po 2-3 žmones (\\rai ar moterys). 

Privalo turėti automobilį ir susikalbėti 
angliškai. Patvnmas nebūtinas -

išmokysime Atl\ginima> $500 per 
savaitę vienam žmoaui. Sumokėsime 

kiekvieną dieną. U/pikivk dokumentu^ 
šiandien -pradek dirbti rvtoj. 

2101 Oeden Ave., Do»ners Grove. 
IL 60515 (Ziebartpastate 

per zonines duris. Tel. 630 
tpastate). Iėi 
Tel. 630-737-

im.is 
0100. 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išores darbams 
Informacija tel. 847-928-1000. 

ext. 131 arba 9755 W . 
Earragut Rosemont. I L . 

773-585-9500 
(vairus 

Čaregivers-Homemakers 
To provide in-home care to the 
elderly. P/T. F/T. come and go. 

iive in.'Must be fluent in English. 
have permission 10 work. 

vaiid dnver license anu car. 
COMFORT KEEPERS 

(847)955-1566. 

MEMOR1AL DAY GREETINGS 
to all of our customers from 
Crawford Sausage Co. Ine 

2310 S. Pulaski, Chicago, IL 
773-277-3095 

„Everything Fresh as a Daisy" 

Reikalingi dažytojai su pat\ rimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai 

Reikalingi TAXI 
vairuotojai. 

Pats apmokau. 
Tel. 847-774-6643. 

Galiu pagaminti šviežią 
maistą įvairioms progoms. 

Gyvenu Downers Grove. Ilinois. 
Skambinti 

tel. 773-398-6638, Danutei. 

ELEKTROS 
( V E D I M A I - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapoiis ir Oft. Mgr Aukse 
S. Kane kalba lietuviška: 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 950) Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

Movint} ! Profesionalus 
k raustymas Čikagoje ir uz 

jos ribų. Paruoš iame 
namus p a r d a v i m u i , 

išvežame senus da ik tus , 
šiukšles ir k t . 

Tel . 6 3 0 8 1 6 7 1 1 4 . 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių 

valymui Darbas pietų Indianoje. 
Atlyginimas nuo $1.600 iki 
$2.000. Tel. 773-476-2247, 

773-251-6101. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje Atlyginimas 
S1.500 —S 1.800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

t Vairavimo teisės. 
Soc. Security). 

Tel. 630-789-1928. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteies: "sidings", 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, te/. 630-202-5874; 

i 630-241-1912 i 

Parduoda 
PranciSkonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, M g 04046. 

Parduodami automobiliai: 
Oldsmobile Delta-88. 1988 m.; 

Oldsmobile Silhouette mini ven. 
1991 m. 

Tel. 773-415-4648. 

Mini venų vežioju 
po Ameriką. 

Tel. 773-405-8861 arba 
773-927-8831. Palikti žinutę. 

L i e t u v i š k i m a i s t o p r o d u k t a i j a u p a r d u o d a m i i r 
S e a t t l e ! 

švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei grybų 
mišrainės, salotos bei padažai, šokoladiniai saldainiai 8 Lietuvos 

parduodami Čikagoje bei jos priemiesčių parduotuvėse: 

Sunset Foods, Garden Fresh ir Fresh Farms, taip pat Čikagoje *-
Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery. Talman Delicatessen. 

Baltic Bakery, Harves Time Foods. The Produce Center, Windy City 
Produce Mart, GilMart. Ukrainian Village Groceries, Gene's Sausage 

Shop and Deli, Joe and Frank's. Three Sisters, Ted's Fruit Market, 
Happy Foods; Lemonte — Chipain's and Totųra's Finer Foods, AWL 

European Deli; Palos Park — Frangella Italian Imports. Darien — 
Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Berwyn — Benvyn 
Foods, Benvyn Fruit and Vegetable Market. Long Grove — Amberland 
Artisants; Lake Zurich — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh: M t 

Prospect — Sun Harvest: Des Ptaines — Greenwood Fruit Market: 
Morton Grove — Produce World: Skokie — Village Place. European 

Style Deli, Market Place on Oakton; Schiller Park — BB's Produce and 
Meat; Mundelein — ALEF Sausage and Deli: Lincolnwood — 

Lincolnwood Produce; Wood Dale — Georgetown Foods and Helen's 
Delicatessen; VVheeling — Garden Fresh: Bloomingdale — 

Springbrook Market; Melrose Park — Caputo Foods: Hinsdale — Wild Oats 
Market; Nfles — Alpine Dellicatessen, Arrington Heights — Valli Produce ir kt 

Maisto produktai taip pat parduodami 
MUwaukee, Detroit, Cleveland, New York, Denver. San Francisco. 

Los Angeles, Atlantoje, Indianapolyje, Miami ir Seattle. 
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose 

parduotuvėse , paskambinkite mums ir mes 
pristatysime produktus į jūsų siūlomas parduotuves. 

M ū s ų telefonas: 8 4 7 - 3 2 7 - 9 0 0 0 . 
F o o d Depot I n t e r n a t i o n a l 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

priežiūros, jaukių, švarių namų ir 
sveiko maisto — slaugės iš 

„For your service" agentūros visą 
tai padarys. Skambinti Zitai, 

tel. 773-585-9067 arba 
773-585-6709. 

STOMATOLOGO PADĖJĖJO 
KURSAI — JAU ŠIANDIEN! 
Ar tu žinai, kad stomatologai yra 

pasidaliję į daugelį 
skirtingų specialybių? 

Tai — General Dentist, Pediatric 
and Adolescent Dentist, Endodontist, 

Prosthodontist, Orai and 
Maxillofacialo Surgery, etc. 

Išmok, kaip padėti skirtingiems 
specialistams moderniame Amerikos 
biure, išmok dirbti su kompiuteriu, 
pradėk save naują, labai reikalingą, 

profesinę veiklą jau šiandien. 
Daugiau informacijos gausite, 
paskambinę tel. 847-392-8080. 

. Susikalbėsite rusiškai. 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fiy SAS 
to Lithuania. 

No one makes rounrj-tnp travei to Uthuama easier and more convenient than SAS, 
F-om Chicago. we offer daily service to Vrfnius with a hassle-free connecdon via 
Stockhoinr When you're ready to return. you'l! erijoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Firvj out what a vvorld of difference SAS 
can make for your rerf tnp Just call your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebs'e at vvvvvvscandinavian net. 
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ScOTtrtMsn A»inf*i 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas „siding"'. 
atliekami cemento. ..plumbing" bei 

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

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, S 

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

namų tel. 708-612-9526. 

A t l i e k a m e visus s tal iaus ir 
s m u l k a u s remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. T e l . 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

ATLANTIC 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

SIUNTIMAI LAIVU IR AIR CARC0. 
PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJA 
LATVIJĄ, ESTUA RUSIJĄ IR UKRAINA 
8801 S. 78 Th AVE. BRIDGEVIEW. IL 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680 
2719 W. 71 STR. CHICAGO, IL 6062V 
Tel: (773)-434-7S>lŲ;Fax:(773)-434-7914 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

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

U.S.A. FINANCI *L GROUP. LTD. 
9301W Ogdcn Ave. B'ookfield.lL 60513 

paskolos 
B NEKILNOJAMAM TURTUI 

M o k ė k i t e 
n u o m 

tel (708)485-8135 
i-viesti Gintarą 

Illinois Resldentlai "ortgage Ucensee 

M A U M 

D.C Medicar 4 TTansportaBonCoT 
Aptarnaujame Čikagą ir priemiesčifis. 
Mūsų transportas pritaikytas pervežti 
žmonėms su invalidi) vežimėliais. 
Vežame j gydymo įstaigas, bažnyčias, 
Parduotuves, oro uostus ir laidotuves. 

niulkesnė informacija tel. 773-283-
6922. fax 773-283-5766. Skambinti 
nuo 8 v.r. iki 7 v.v. 

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3800 W. 79 St 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

M t t t t 
Salone „Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 25 

metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą, 
makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax") 
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave., 
Downers Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-926-
7603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida. 
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M į p pokylių salės - tinka įvairiom* progoms 
Puikus maistas, 
geriaun gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

Nekilnojamasis turtas 
Q[S 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VOK Mat 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Stfli- MIS 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

,3UD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

GREIT PARDUODA 

-jjjL RE/MAX 
^REALTORS 

OFFC.I773) 2»-1781 
HOME (70«) 425 • 7180 
MOBIL (773) S904205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager: 773-260-3404 s»um.nc 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
" Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

35 iki 40 svėrių 

Bmtitbm 

40 to 00 tvftčių 

v- »T, mp3r%Ail* 

100 * Ū 1 3 S svečių 

a t l O K l O O M 
60 iki 100 svečių 

Ar mėgstate šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 įmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene vyksta 

pamokos) 

!Wf«jfcffU 

125 M fįtmjįt 

225 iki 550 svečių 

Teidu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemės sklypą.Veltui 
[kainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O ' F U A H E R T Y R E A L T O R S 
A B U I L D E R S . I n c . 

Kompanla pagal jotų užaakymą 
• tno naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V I C I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonavlciusOhoms.com 

OrrturKj. Accent 
-=^>4?l. Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, lllincus 60453 
Business (706) 423-9111 
Voice Mai (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta 

(vairių nuosavybių pirkime ir pardavime 
mieste ir priemiesčiuose 

Parduoda 

„Condominium" pardavimui! 
Oak Lawn, kaina $155.000. Kaina 
sumažinta $10.000. Gražus 4 
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2 
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino. 
Oak Lawn išnuomojamas didelis 
vieno miegamojo butas „base-
ment". Savininkas moka už elektrą 
ir šildymą. Kaina $550 į mėn. 
Skambinti 773-767-2400, First 
Rate Real Estate, Aušra Padalino. 

OPENHOUSESUNDAY 1-4 p.m. 
OAK LAWN 

4207-15 W. 95 St. 
Condominiums from 

lBd.-$59,900; 2 Bd.- $69.900 
ANGIE 708-220-0400; 

708-456-4040. 

nuoma 

Parduodu botą Vilniuje, Didžioji 
gatvė 6-2. Su baldais, antras 

aukštas, senovinė laiptinė, langai į 
rotušės aikštę, trys kambariai, 

aukštos lubos, parketas. Namas 
senovinis, istorinis. Salia — austrų, 

prancūzų, švedų ambasados. 
(120.000. Kreiptis: B. Ambrasas, 

tel. 60-82-60; fax. 60-82-60; 
e-mail: bac@takas. lt 

Vakarų priemiestyje, 
išnuomojamas 

kambarys moteriai. 
Tel. 630-663-9434. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

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

Į v a 1 r O s 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * * • • * * * * * » * * * * # * * * * * * * 

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

4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 60638 

Te l . 773-581-8500 
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Ves tuv in ia i ir įvairūs tortai 
• L ie tuv i škas maistas—"catered" 
• S i u n č i a m e m ū s ų produktus U P S 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

B^EroRM^I 

K A V I N Ė 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s produkta i ir užkandžia i 

m i e s t o centre 
Savaitgali uždaryta 

to UTHUAMA 
'fnnlo.3 t/min 

Great ratas to the reat of the vvorld - any day. any time 
For information call Long Distance Post 

1-800-4A9-0445 www.iaaosT.coM 

file:////rai
mailto:amikulis@usa.com
http://jonavlciusOhoms.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.iaaosT.coM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

„SOCIAL SECURITY": ĮVAIRI INFORMACIJA 

Je i j ū s tampate invalidu. 

Jei tampate invalidu, prieš 
sueinant 65 m., praneškite 
apie tai „Soc. Sec." įstaigai. 
Gal galėsite gauti didesnius 
mokėjimus, jei būsite rastas 
tinkamas gauti invalidumo 
mokėjimus. 

Soc. sec. pensijos — mo
kėjimai našlėms i r naš
liams. 

Jūs galite pakeisti savo 
mokėjimus pagal savo paties/ 
čios darbo duomenis, jei jie 
būtų didesni, negu tie, kuriuos 
gaunate pagal mirusio sutuok
tinio darbo duomenis. Tie 
mokėjimai gali būti didesni, 
pradedant 62 m. ir baigiant 70 
m. Taisyklės šiuo reikalu yra 
labai sudėtingos ir keičiasi pa
gal kiekvieno asmens padėtį. 
Jei nesate kalbėjęs su „Soc. 
Sec." atstovu apie išėjimo pen
sijon mokėjimus, arba jūsų as
meniškos aplinkybės yra pasi
keitusios, susisiekite su vie
tine „Soc. Sec." įstaiga ir pa
kalbėkite apie savo galimybes. 

Mokėjimai vaikams 
Jeigu vaikui „Soc. Sec." 

moka pagal jūsų darbo duome
nis, yra keletas svarbių da
lykų, apie kuriuos jūs turė
tumėte žinoti. 

Kai vaikui sueina 18 me
tų 

Mokėjimai vaikui sustoja 
likus mėnesiui prieš vaikui 
sukankant 18 m., nebent vai
kas yra nevedės arba invali
das, arba pradžios ar vidu
rinės mokyklos mokinys. Maž
daug & mėnesius prieš vaiko 
18-tą gimtadienį asmuo, gau
nąs vaiko mokėjimus, gaus 
laišką, paaiškinantį, kaip 
mokėjimai gali tęstis. 

Vaikas, kurio mokėjimai 
sustojo, jam sulaukus 18 
metų, gali vėl juos gauti, jei 
tampa invalidu, prieš sulau
kiant 22 m., arba tampa visa-
laikiu pradžios ar vidurinės 
mokyklos mokiniu prieš jo 
19-tuosius amžiaus metus. 

Jei vaikas yra invalidas 
Vaikas gali gauti mokėjimus 

po jo 18 m. gimtadienio, jei jis 
yra invalidas. Vaikas taip pat 
gal galėtų gauti ir SSI invali
dumo mokėjimus. Paskam
binkite „Soc. Sec." įstaigai ir 
gaukite apie tai daugiau infor
macijos. 

Jei vaikas yra 18 m. ir 
yra dar mokinys 

Vaikas gali gauti mokėjimus 
iki 19 m., jei jis tebėra visalai-
kis pradžios ar vidurinės mo
kyklos mokinys. Jei mokiniui 
19 metų sueina mokslo metu,. 
mokėjimai gali būti tęsiami 
iki 2-jų mėnesių po to, kad 
vaikas galėtų baigti mokslą. 

Reikia tuojau pranešti „Soc. 
Sec." įstaigai, jei mokinys 
meta mokyklą, pakeičia laiką 
į dalinį laiką, yra išmestas iš 
mokyklos, ar suspenduotas, 
arba pakeičia mokyklas. „Soc. 
Sec." įstaigai reikia taip pat 
pranešti, jei mokiniui/nei 
moka jo darbdavys už tai, kad 
jis lanko mokyklą. 

„Soc. Sec," įstaiga pasiunčia 
kiekvienam mokiniui formą 
mokslo metų pradžioje ir gale. 
Yra svarbu, kad ta forma būtų 
užpildyta ir grąžinta „Soc. 
Sec." įstaigai. Mokėjimai gali 
būti sustabdyti, jei užpildyta 
forma nebus grąžinta. 

Mokinys gali gauti mokėji
mus ir atostogų metu 4 mė
nesius ar trumpiau, jei jis ar ji 
galvoja grįžti į mokyklą visam 
laikui, atostogoms pasibaigus. 

Mokinys, kuris nustoja eiti į 
mokyklą, gali vėl gauti mo
kėjimus, jei grįžta į mokyklą 

visam laikui, prieš sueinant 
19 metų. Mokiniui reikia susi
siekti su „Soc. Sec." įstaiga ir 
vėl paprašyti mokėjimų. 

Kokią įtaką daro skiry-
bos į posūnio/podukros 
mokėjimus. 

Jei posūnis/podukra gauna 
mokėjimus pagal jūsų už
darbio duomenis ir jūs, ir vaiko 
motina/tėvas išsiskiria, tada 
posūnio/podukros mokėjimai 
baigiasi to mėnesio gale, kada 
skyrybos yra galutinės. Jūs 
turite pranešti „Soc. Sec." 
įstaigai, kada skyrybos tampa 
galutinės. 

Medicare 
Medicare yra sveikatos ap-

draudos planas žmonėms, ku
rie yra 65 metų ar vyresni. 
Žmonės, kurie yra neįgalūs-
invalidai, ar turi nuolatiniai 
neveikiančius inkstus, gali 
gauti Medicare, nesvarbu, 
kiek jiems yra amžiaus. 

Medicare turi dvi dalis — 
ligoninės apdraudą ir medici
ninio gydymo apdraudą. Dau
gumas žmonių turi abi dalis. 

Ligoninės apdraudą — Part 
A užmoka už gydymą ligo
ninėje ir kai kuriuos po ligo
ninės gydymus. Už šį planą 
jūs jau esate užmokėjote per 
savo „Soc. Sec." mokėjimus, 
kada dirbote. 

Medicininio gydymo apdrau
dą — Part B moka gydytojams 
ir kai kuriems kitiems patar
navimams, kurių nemoka ligo
ninės apdraudą. Medicininio 
gydymo apdraudą Part B nėra 

privaloma ir už ją reikia kiek
vienam mokėti. Mokestis už šį 
planą yra automatiškai at
skaitomas iš jūsų „Soc. Sec." 
pensijos čekio, nebent jūs at
sisakote Part B apdraudos. Jei 
prašėte „Soc. Sec." mokėjimų, 
išeidamas į pensiją ir likęs 
našlys/našlė, dar nesulaukus 
65 metų, nereikia užpildyti 
atskiro prašymo Medicare 
gauti. Gausite informaciją 
paštu, prieš jums sueinant 65 
m., ir ten bus paaškinta, ką 
turite daryti. Jūsų Medicare 
apdraudą automatiškai prasi
deda, kai sueina 65 metai, net 
ir jei dar negavote Medicare 
kortelės paštu. 

Medicare — federalinį ligos 
draudimą, gauna tik tie, kurie 
yra dirbę ir mokėję „Soc. Sec." 
mokesčius, t.y. tie, kurie gau
na „Soc. Sec." pensiją. 

Pagalba mažai pajamų 
tu r in t iems Medicare 

gavėjams 
Jei turite Medicare drau

dimą, bet jūsų pajamos ir tur
tas yra labai maži, valstija, 
kurioje gyvenate, gali mokėti 
Medicare mėnesinį mokestį ir 
kai kuriais atvejais kitas Me
dicare išlaidas. 

Tiktai jūsų valstija gali nu
spręsti, ar tokiai tinkate. O 
kad apie tai sužinotumėte, su
sisiekite su jūsų valstijos vie
tine „Welfare" įstaiga ar Medi
care įstaiga. Daugiau bendros 
informacijos apie šią progra
mą galite gauti „Soc. Sec." 
įstaigoje, prašant lankstinuko 
„Medicare Savings For Quali-
fied Beneficiaries" (HCFA 
Publication No. 02184). 

Ar gal i te gaut i SSI? 
Jei jūsų pajamos ir turtas 

yra labai maži, SSI gal galėtų 
jums padėti. SSI yra federa
linė programa, kurią adminis
truoja „Soc. Sec." įstaiga. Ji 
yra finansuojama iš bendrų 
krašto pajamų, bet ne iŠ „Soc. 

Sec." mokėjimų, kuriuos jūs 
mokate dirbdamas. SSI moka 
mėnesinius čekius žmonėms, 
kurie yra 65 m. ar vyresni, 
arba akli ar invalidai. Jei jūs 
gaunate SSI, galite gauti ir ki
tokią paramą, kaip Medicaid, 
maisto korteles ir kitus socia
linius patarnavimus. 

„Soc. Sec." neskaičiuoja kai 
kurių pajamų ir kai kurio tur
to, kada „Soc. Sec." sprendžia, 
ar jūs galite gauti SSI mo
kėjimus. Namas ir jūsų auto
mobilis paprastai yra ne
skaičiuojami, kaip pajamos ar 
turtas. Paskambinkite „Soc. 
Sec." įstaigai, jei norite pra
šyti SSI paramos. 

Apie maisto korteles 
Informaciją ir prašymo for

mą, norint gauti maisto kor
teles, galite gauti bet kurioje 
„Soc. Sec." įstaigoje. Paskam
binkite nemokamu telefonu 
1-800-772-1213. Paprašykite 
lankstinuko „Food Stamps 
and Other Nutrition Programs 
(Publication No. 05-10100) 
arba „Food Stamps Facts" 
(Publication No. 05-10101). 

Jei jūs nesutinkate su 
„Soc. Sec." nuosprendžiais 

Jei turite klausimų dėl mo
kėjimų sumos ar pranešimo, 
kurį gaunate iš „Soc. Sec." su
sisiekite ir išsiaiškinkite su 
„Soc. Sec." įstaiga. 

Jei nesutinkate su sprendi
mu, kurį „Soc. Sec." padarė, 
turite teise prašyti, kad 
prašymas būtų peržiūrėtas. 
Jūsų prašymas turi būti pa
teiktas raštu ir nusiųstas į bet 
kurią „Soc. Sec" įstaigą per 60 
dienų nuo tos dienos, kai ga
vote pranešimą iš „Soc. Sec." 
įstaigos, su kuriuo nesutin
kate. 

Jei ir tada,būtumėte nepa
tenkintas nuosprendžiu, yra 
kitų žingsnių. Jie yra paaiš
kinti brošiūroje „The Appeals 

Process" (Publication No. 05-
10041), gaunamoje, paskambi
nus į „Soc. Sec." arba kompiu
teryje — „Soc. Sec." Website 
— www.ssa.gov 

Jūs turite teisę būti atsto
vaujamas advokato ar kokio 
kito kvalifikuoto asmens, 
sprendžiant įvairius „Soc. 
Sec." mokėjimų klausimus. 
Tai nereiškia, kad turite tu
rėti advokatą ar kokį kitą at
stovaujantį asmenį, bet „Soc. 
Sec." įstaiga mielai bendra
darbiaus su jais, jeigu to no
rėsite. 

Jūsų reikalų apsaugai, yra 
specialios taisyklės, nusta
tančios, kas gali jums atsto
vauti ir ką jis/ji gali daryti. 
Visa tai yra paaiškinta lanks
tinuke „Your Right to Repre-
sentation" (Publication No. 
05-10075), gaunama „Soc. 
Sec." įstaigoje, jiems paskam
binus, arba kompiuteryje 
www.ssa.gov 

Dažnai klausiami 
klausimai 

1. Kaip galiu pakeisti adre
są? 

Paskambinkite „Soc. Sec." 
įstaigai ir praneškite naują 
adresą ir savo telefono nu
merį. Turėkite arti savo „Soc. 
Sec." kortelę su „Soc. Sec." nu
meriu. 

2. Man reikia įrodymo, kiek 
gaunu iš „Soc. Sec." Ką galiu 
panaudoti tuo reikalu? 

Kiekvienais metais „Soc. 
Sec." įstaiga atsiunčia jums 
SSA-1099 formą, parodančią 
sumą jūsų gautų mokėjimų, 
kuriuos gavote už paskutinius 
metus. Tai galite naudoti kaip 
įrodymą. 

3. Jei pamečiau „Soc. Sec." 
ar Medicare kortelę, kaip ga
liu gauti pakaitalą? 

Paskambinkite „Soc. Sec." ar 
pasinaudokite kompiuteryje 
website www.ssa.gov, kad 
gautumėte pakaitalą. Yra ge-
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Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

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

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

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
www.westemunion com 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigu persiuntimus visame pasaulyje"" 

rai turėti „Soc. Sec." numerį, 
kai skambinate. 

4. Kur yra mano vietinė 
„Soc. Sec." įstaiga? 

„Soc. Sec." įstaigų adresai 
yra surašyti telefono knygoje 
po antrašte „U.S. Govern
ment" arba „Sočiai Security 

Administration", arba pas
kambinkite nemokamu telefo
nu „Soc. Sec." įstaigai 1-800-
772-1213, kad gautumėte 
vietinės įstaigos adresą. Ga
lite tai rasti ir Internete 
www.ssa.gov „and eliek on top 
10 services". Bus daugiau 

A. t A. 
VYTAUTUI APEIKIUI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai aktorei NELEI 
ir dukrai pianistei RAIMONDAI, drauge liūdedama. 

Giedra Gudauskienė 

A L W A Y S W I T H FLOVVERS! 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai tįu 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ > 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei 

Lietuvoje 
Tel. 1-708-594-6604 

8015 W. 79 St., Justice, IL, 60458 

PALOS - GAIDAS 
FUNERALHOME 

• Patogioje vietoje 
tarp Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hi l l s , IL 
708-974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. tuvttk i 

GAIDAS — DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaaki Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 - 7 7 3 - 5 2 3 - 0 4 4 0 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS R0AD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7800 
www.petkusfuneralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

http://www.ssa.gov
http://www.ssa.gov
http://www.ssa.gov
http://www.westemunion
http://www.ssa.gov
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Meno mokyklėles dainininkes sesutės Silvij,; ir Viktorija Kulbokaites da
lyvaus 1 JAV" lietuviu jaunųjų atlikėjų festivalyje, kuris vyks birželio 2 
PLC Dailės muziejaus salėje. 

Muzikos mokytoju, choro 
dirigentų, dramos specialistų, 
pianistų, smuikininkų, pūti
kų, liaudies instrumentų spe
cialistų, choreografų, dailės 
mokytojų ir visų kitų meno 
žmonių, susijusių, dirbusių 
(o gal ir ne?) meno saviveikloje, 
žiniai. Ateikite, atvykite į I 
JAV lietuvių jaunųjų meni
ninkų festivalį, kurio metu 
bus puiki proga susipažinti. 
pabendrauti ir pakalbėti apie 
mūsų įsiliejimą į lietuvių gy
venimą Amerikoje. Laukiame 
visų birželio 2 d. Lemonte, 
PLC Dailės muziejaus salėje. 
Festivalio koncerto pradžia -
3 val.p.p. Jei turite klausimų, 
skambinkite tel.630-690-4051. 

Betanijos kapinėse gegu
žės 28 d., pirmadienį, 11 vai.r. 
vyks pamaldos. į kurias kvie
čiami atvykti Ziono parapijos 
parapijiečiai ir visi evangeli
kai liuteronai. Dalyvaus vys
kupas Hansas Dumpys. kun. 
Jonas Juozupaitis ir kun. Val
das Aušra. Po pamaldų vyks 
paminklų šventinimas. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis vyks birželio 2 d . 
šeštadienį, 4 val.p.p. Tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jau;:mo 
centro, Čikagoje. Pamaldų te
ma - „Birželis. Lietuva ir waes 
- per Mariją Jėzaus širdžiai'". 

Kapų puošimo dieną, ge
gužės 28-ąją, „Draugo" redak
cija ir administracija nedirbs. 
Visiems savo skaitytojams lin
kime gražaus ir malonaus sa
vaitgalio, o po jo „Draugas" 
išeis gegužės 30 d., trečiadie
nį. 

A- a. Pe t ro Gruodžio žmo
na ir kiti gimines dėkoja solis
tei Zitai Paleckienei už įspū
dingai pagiedotas giesmes 
koplyčioje ir kapinėse. 

„Laumės j uos t a " - koncer
tas visai šeimai vyks sekma
dienį, birželio 10 d.. 12:30 
val.p.p. Pasaulio lietuvių cent
re. Lemonte. Lietuvių fondo 
salėje. Visus maloniai kviečia 
..Saulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti „Seklyčioje". 

Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinis nar:ų 
susirinkimas šaukiamas bir
želio 3 d., sekmadienį. 8 va!.r. 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje bus aukojamos Mišios 
už mirusius ir gyvus narius, o 
tuoj po to salėje vyks susirin
kimas, valdybos pranešimas, 
pusryčiai- laimėjimai ir kt. 
Taip pat bus renkama nauja 
valdyba. Maloniai kviečiami 
• isi nariai ir svečiai susirinki
me (ia lvvauti. 

Lietuvių k a r i u veteranu 
sąjungos „Ramovės" Cika-

- skyriaus mirusių ramovė-
nu kanai Lietuviu tautinėse 

tpinėse bus lankom; gegužės 
_'~ d., sekmadienį. Ramovėmis 
ir jų šeimos narius 10 val.r. 
prašome rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužes 28 d., 
pirmadienį. 9 vai.r. Prašome 
rinktis prie Rorso Kaiantus 
paminklo. Kviečiame visus ra-
movėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame minėjime 
dalyvauti. 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse tradicinės Miru
siųjų pagerbimo iškilmės 
prie Steigėjų paminklo Me-
morial dieną, pirmadienį, 
gegužės 2S d., vyks tuoj po Mi
šių kapinėse. Religinę dalį at
liks šių kapinių direktorius 
kun. Jonas Kuzinskas, pasau
liečių vardu kalbės visuomeni
ninkas Algis Regis, visi mūsų 
tautos mirusieji bus pagerbti 
vainiko padėjimu. ..Marija, 
Marija" giesme. Lietuvos ir 
JAV himnais, šaulių ir ra-
movėnų garbės sargyba. Pa
gerbimą ruošia ir visus daly
vauti kviečia Šv. Kazimiero 
kapinių kapų sklypų savinin
kų dr-ja ir Bendruomenės pa
sauliečių komitetas. 

„Vaiku vartų į mokslą" 
būrelio padėkoje buvo netei
singai paskelbta Vytauto 
Graužinio pavardė, vietoje 
Graužinis parašėme Grauži-
nys. Labai labai atsiprašome 
už mūsų neapsižiūrėjimą ir 
dar kartą dėkojame už tokią 
dosnią jūsų 1.500 doi. auka. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gegužės 30 
d., trečiadienį. 2 val.p.p. bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Skambės dainos, veiks 
laimės šulinys, bus bendri 
pietūs. Maloniai kviečiame at
silankyti, pasimatyti su drau
gais, pažįstamais ir linksmai 
praleisti popiete Atvykite' 

Lietuvos Vyčių 36-oji 
kuopa <Brighton Parke) 
ruošia pietus birželio 3 d., sek
madienį, tuoj po lietuviškų 
10:30 val.r. šv. Mišių. Švč. I I 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Pelnas 
skiriamas parapijai paremti. 
Daugiau informacijos skambi
nant tel. 773-254-7553. 

Šeimų Mišios Čikagos Tė
vų jėzui tų koplyčioje bus 
aukojamos šį sekmadienį, ge
gužės 27 d., 10 val.r. Mišių 
metu giedos Dalios Gedvilie
nės „Lakštutės" choras. Po 
Mišių Tėvų jėzuitų namuose 
vyks pabendravimas ir religi
niai užsiėmimai vaikams. 
Šiems užsiėmimams vadovaus 
sesele Laimutė. Kviečiame vi
sus dalyvauti. 

Atsiųsta paminėti 
„Pensininko" žurnalas, 

remdamasis britų medicinos 
žurnalo „Lancet" duomenimis. 
teigia.- kad rūkymas dirgina 
ląsteles, kurios sunaikina pro
teiną, suteikiantį odai elastin
gumo. Žurnale taip pat spaus
dinama daug kitų teiginių 
apie nemigą vėjauraupių ligą. 
astmą, organų persodinimus 
ir t.t. Pasirodo kad didžiau
sias cholesteroliu šaltinis - sū
ris, iš visų valgių labiausiai 
užteršiantis amerikiečių krau
jo arterijas. Amerikiečiai sūrio 
šiandien suvalgo tris kartus 
daugiau negu prieš 30 metų. 
„Pensinininko" redaktorius -
Karolis Milkovaitis. žurnalą 
leidžia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. 2711 W. 71st 
Str.. Chicago, IL 60629. 

Jaunosios „Grandies" Šokėjos Krista Norkute, Lina Jodwalyte, Emilija ir Alena PranckeviCiotei nuoSirrlziai 
kviečia visu.-- \ .C,r.\rv'.u• .-•" k <r,c> r i • - ;.;r^h< i f> ••-;••• >' • nilįo lietuviu n-ntre, I .if-t-.r iu '•.-,-)r. 
salėje Norėdami užsisakyti l>sii<-r •:.-. skambinkite Daliai Trakienei tel. 708-59H-~K'>7 V. Brazaitvtės inoii-

Nikodemas Kuiys 

Muz. Nikodemo Kulio at
minimui minint jo 19-ąsias 
mirties metines, šv. Mišios 
bes aukojamos šį sekmadienį, 
gegužes 27 d.. 9 val.r. Tėvų 
marijonų koplyčioje, prie 
..Draugo". N. Kulys 40 metų 
išdirbo St. Mlchael's lietuvių 
katalikų parapijoje, 1644 
West Wabansia Avenue, Čika
gos Bucktovvn vietovėje. Jis 
buvo baigės Beethoven Con-
servatory of Music, redagavo 
..Muzikos žinias" ir visą savo 
gyvenimą pašventė bažnytinės 
bei lietuviškos muzikos propa
gavimui. Išėjės į pensiją, N. 
Kulys gyveno Marquette Par
ko apylinkėje ir vargonavo 
Švč. M. Marijos Gimimo bei 
St. Adrian parapijose. Kviečia
me N. Kulio a raugus, gimines 
ir pažįstamus prisiminti jį sa
vo maldose. 

Fotomenininkas Algi
mantas Kezys su savo fotoal-
bumais ruošiais dalyvauti kas
metinėje knygų mugėje „Prin-
ters Row Book fair", kurioje, 
kaip paprastai, dalyvauja įvai
rios leidyklos bei naujų, senų, 
vartotų, antikvarinių, vaikiš
kų knygų pardavėjai. Mugė 
vyks birželio 2-3 dienomis nuo 
10 val.r. iki 6 val.v. Čikagoje, 
Congress ir Polk gatvių kam
pe. Įėjimas į mugę - nemoka
mas. Daugiau informacijos tel. 
312-987-9896. 

Iš tart I ir to// ' 
VASARIO 16-OSIOS 

GIMNAZIJOJE -
MOKINIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Š. m. birželio 23 d. Vasario 
16-osios gimnazijoje, Vokieti
joje, vyks buvusių mokinių 
suvažiavimas ir Joninės. 

Numatyta programa: 11 
val.r. - akademija, 2:30 val.p. 
p. - Mišios, 4 val.p.p. - moki
nių programa po ąžuolu, 8 
val.v. - koncertas palapinėje, 
gros grupe .„Alias Eye" ("Vy
tautas Lemke ir Co.), grupė 
„Virgi" (Virginijus Jocys), Al
fredas Šaltys ir „Skamp". 10 
val.v. - laužas. Po programos 
bus galima pasišokti. 

Per visą dieną mokykloje 
bus rodomi Run. J. Dėdino fil
mai iš gimnazijos gyvenimo. 
Bus nuotraukų paroda, moki
nių darbų paroda. Bus proga 
pabendrauti, pažaisti, pašokti, 
pašvęsti ir prisiminti senus 
gimnazijos laikus. Veiks bufe
tas ir baras Pelnas liks gim
nazijai. 

Kviečiami atvykti visi. ne
svarbu, koks oras bebūtų. Bus 
pastatyta didžiulė palapinė. 

Hiutenfelde yra du viešbu
čiai - „Zur Kurpfalz" (06256-
343) ir „Rebstock" (06256-
318). Jeigu uose nubūtų vie
tos, tai Hem.vbache yra didžiu
lis viešbutis „Seehotel" '4 km 
nuo gimr.^-ijos, tel. 06201-
7651), kuriame suvažiavimo 
dalyviai gal's apsigyventi už 
mažesnę kaną. 

Visi buvę mokiniai prašomi 
žinią apie -uvažiavimą per
duoti kitier. s buvusiems mo
kiniams. Daugiau informaci
jos internete http.ll 
iniic.Litnui chesGymnnsium. 
dc Deja, lig Šiol jis veikia tik 
vokiškai, be: netrukus bus ir 
lietuviškas Ateityje čia bus 
skelbiamos naujausios Vasa
rio 16-osios gimnazijos žinios. 

A. Šmitas 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Rita Ivanaus
kai te $20: Lietuvių fondas 
$100; Jonas Miglinas (Miglinas 
TV) $100; Aldona Ješmantienė 
$800 ($720 studentų stipen
dijoms ir $80 Šilalės Caritui); 
Taduko Mikalausko gydymui 
per „Amerikos lietuvio" laikraš
čio vajų „Shovv centras" (D. 
Žukauskas) $200; „Amerikos 
lietuvis" $50; Angeia Šėgzda 
$50; Diana ir Virginijus Švabai 
$50; Evaldas Jaruševičius $50; 
J.K. Aukščiūnai $25; Gražina 
Dedela $25; Stankevičių šeima 
$25; Liucija Požerienė $20; 
Terese Mikšaitė $100: Kęstutis 
Bagdoną^ $200; Aldona Ballard 
$50: D Lukauskas $50; ano
nimas $40; Jovita Tamašuitytė 
$40; Aušra ir Girėnas Dragūnai 
$25; Jovita Masloviene $20; 
Gina Knox $20; Virginija Ruzas 
$20; Salomėja Dobrcvolskienė 
$20; anonimas $20; Marija 
Piličiauskiene $10; N. Jonienė 
$10. Labai ačiū! „.Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid for 
Li thuania) , 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089. 
Tel. 847-537-7949. Tax ID#36-
3003339. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amen-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, TL 60629. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

• Almos fondas 
A.a. Genovaitės Miece-

vičienės atminimą pagerbda
mi, perjos laidotuves giminės, 
draugai ir pažįstami aukojo 
Almos fondui — Lietuvos vai
kams. Aukojo: Mr. ir Mrs. Algis 
Ancevičius, Mr. ir Mrs. Viktoras 
Skudžinskas, Kęstutis P. Ječius 
su šeima, Irena Rimavičius, Mr. 
ir Mrs. A.P. Tuskenis, Julius 
Matonis su šeima. Iš viso ta 
proga suaukota $235. 

A.a. Petro Gruodžio atmi
nimą pagerbdami, per jo lai
dotuves giminės, draugai ir 
pažįstami aukojo Almos fondui 
— Lietuvos vaikams. Aukojo: 
Irena Daugirdas, Aldona ir 
EJigijus Kaminskai, Zinaida 
Čižikienė, Halina Bagdonienė, 
J.T. Glambai, Adele Virbic-
kiene, E. Barškėtienė, A. V. 
Čepėnai, prof. Balys Račkaus
kas, Gene Ankiene, Salomėja 
Idzelienė, Dolores Lachowicy, 
K. Kielius, Aleksas Smilga, 
Kazys ir Elena Majauskai, 
Birutė Savickienė. Jurgis Sa
vickas, Adomas ir Regina Vait
kevičiai, Pranas Povilaitis, 
Jonas Butvilą, V.B. Motušiai, 
Monika Gudaitis, Danutė ir 
Edmundas Eidukai, Laima 
Vaičiūnienė, J. M. Mikutaičiai, 
S. Miliauskienė, K Kubiliene, 
D.A. Zailskai, Stasė Palekas. Iš 
viso suaukota $640. 

A.a. Elenai Kasputienei 
Detroite mirus, užjausdama jos 
liūdinčius vaikus su šeimomis 
— Edmundą, Rimą, Audronę ir 
Virginijų su šeima, gyvenan
tiems Los Angeles, jiems vi
siems, jų mirusios motinos 
atminimui Bronė Liaudans-
kienė ir Virginija skiria $100 
Almos fondui — vargstantiems 
vaikams Lietuvoje Almos ir 
Lietuvos vaikų vardu reiškiame 
užuojautą velionių artimie
siems, o aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Tax ID 36-
4124191. Čekius rašyti „Lit-
huanian Orphan Care", pa
žymint, kad skirta Almos 
fondui. Siųsti: 2711 West 71 
St., Chicago, IL 60629. 

best shop.com 

FEATUR1NG THE BEST ART FROM LITHUANIA 

/ŪSŲ interneto ryšys su žinomiausiais 
Lietuvos menininkais. 
Parduodame tapybą, keramiką, 
liaudies meną ir juvelyrinius 
gintaro darbus. 

Prašome apsilankyti 
www.bestartshop.com 

xplore creative works of art 
- V r t » 

shop .com j 

• A n t a n a s D u n d z i l a , 
McLean. VA, globoja vieną 
našlaitę Lietuvoje. Pratęsda
mas paramą kitiems metams, 
ats iuntė $150. Dorothy E. 
Dumb, Far Rockavvay. NY, 
globoja vieną vaiką Lietuvoje. 
Atsiuntė $150 — tai metinė 
parama. Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame globėjams už 
aukas.„Lietuvos Našlaičių 
g lobos" komitetas , 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• A.a. Jono Kazlausko 
atminimui, Elena Černius 
,,Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui, atsiuntė $100, 
kuriuos suaukojo: Kazlauskų 
šeima $50, Vanda Ramonienė 
$10, Kristina Naikelienė $10, 
Nina ir Zigmas Jabrilai $10, 
Irena ir Pranas Guodaičiai $10, 
Vivian ir Alffed Rogers $10. 
„Saulutė" dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenantiems 
vaikučiams Lietuvoje ir reiškia 
užuojautą a.a. Jono Kazlausko 
artimiesiems. 

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

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

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

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

• Automobilio, namų i r 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie Ave., Evergreen Pk„ 
IL 60805-2325. Tel. 708-422-
3455. 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436S.PulaskiRd„Chicago, IL60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

Tel. 930-257-0200, Lemont, IJL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776*742 

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

N'EMURA GIEDRIUS PENCYLA 
Attorney at Lair 

MemberFederal Tria! Bar 
Fonner Aast. Statea Attomey, 

DuPage County 
Criminal, Family and C:v'ū Law 

Hours by Appoitmetit 
9 South Vau Buren 

Batavia. Illinoii 60510 
Aaaociate offices m Clarendon Hills, 

Rolling Meadows and ChicaRO 
(Old Town Area) 

Tel. 630-40*6800 Faz. 630-408-6899 

..Žiburėlio" mokyklplrjp Malas I*>skauskas tikrina /olos. kuria.-- a-ijrina 
mokiniai 
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