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Ateitininkų kongreso 
ruoša; turiningas 
savaitgalis. 

2 psl. 

Reikia naujų variklių 
lietuviškai veiklai; iš 
karo ieško pelno. 

3 psl. 

Kredito pranešimai ir 
apgavystės; kas naujo 
mūsų šeimose. 

4 psl. 

Sio priedo puslapiuose: 
A. Dirsytės gyvenimas, 
veikla, raštai; VDU 
pagerbė lietuvių tautos 
ikaitų atminimą; V. 
Alantas; i Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą 
atvyks mokslininkai iš 
Lietuvos. 

Dievo Sūnaus teismas; 
trikdžiai ir nauji 
ginklai; saujelė gėrio; 
reikia pažinti mokesčių 
konsultantą. 

5 psl. 

„Trys panteros" 
sužavėjo Floridos 
lietuvius; Draugo fondo 
vajus jau įsibėgėja. 

8 psl. 

Sportas 

* Vaš ingtone v y k s t a n č i o 
pasaul io da i l io jo č iuož imo 
čempionato šokių ant ledo var
žybose naujasis Lietuvos due
tas — amerikietė Clover Zatz-
man ir Aurimas Radišauskas 
inuotr . ! užėmė priošpaskuti-

ietą. 
* Kauno „Ža lg i r io" k rep

šininkus užklupo gripas. Su
sirgus šešiems komandos žaidė
jams. Lietuvos krepšinio lygos 
vadovybė atidėjo vėlesniam lai
kui turėjusias vykti kauniečių 
rungtynes su Klaipėdos ..Nep
tūnu" bei Alytaus ..Alita. 

Naujausios 
žinios 

* Danija s k i r s l ėšų Lie
tuvos v i s u o m e n ė s informa
vimui apie ateiti Europoje. 

; Du L ie tuvos k a r o me
dikai išvyko į Čeki ją rengtis 
tarnybai Afganistane. 

* R. P a k s a s r a g i n a pa
reng t i i n d ė l i ų g r ą ž i n i m o 
tvarkaraštį. 

s . .Mažeikių na f t a" stab
doma k a p i t a l i n i a m remon
tu i . 

* Lietuvos deš in ių jų są
junga — pol i t inė je kryžke lė
je-

,. Sna igės" invest ic i jos 
i šaldytuvu gamybą Rusijoje 
sieks apie 40 mln. litų. 

' P a s i t i k ė j i m o rod ik l i s 
paslaugų sferoje to l i au di
dėja. 

Sausio 13-osios bylos nuteistieji 
pateikė Lietuvai 13 mln. litų 

i e š k i n į 
Vilnius , kovo 28 d. (BNS) 

— Europos žmogaus teisių teis
mas Strasbūre nu ta rė toliau 
nagrinėti nu te i s tų 1991-ųjų 
sausio 13-osios perversmininkų 
Mykolo Burokevičiaus, Juozo 
Kuolelio ir Stanislovo Mickevi
čiaus bylas prieš Lietuvą. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", teismas pateikė klausi
mus Lietuvos vyriausybei, nuo 
kurios suformuotų atsakymų 
priklausys, ar bylos bus nagri
nėjamos iš esmės. 

J. Kuolelis prašo jam pri
teisti 4 mln. 316,000 litų, S. 
Mickevičius — 8 mln. 632 mln. 
litų. M. Burokevičius prašo at
lyginti moralinę ir materialinę 
žalą, bet sumos nenurodo. 

Tai — pirmosios bylos prieš 
Lietuvą, del kurių vyriausybei 
pateikiami klausimai dėl sąži
nės ir susivienijimų laisvės. 

Strasbūro te i smas nagri
nės, ar buvo pažeistos šių as
menų teisės pagal penkis Eu
ropos žmogaus teisių konvenci
jos straipsnius. J ie numato tei
sę į teismą per pagrįstus laiko 
terminus, bausmę pagal įsta
tymą, sąžinės, saviraiškos bei 
susivienijimų laisvę. 

Buvęs Sovietų sąjungos ko
munistų partijos Lietuvos sky
riaus vadovas 75 metų M. Bu-

Lietuvoje — 
naujos kelių eismo 

ta isyklės 
Lietuvos kelių policijos va

dovas Juozas Blaževičius savo 
pavaldiniams nurodė nebausti 
vairuotojų už smulkius nusi
žengimus, bet geranoriškai iš
aiškinti nuo kitos savaitės įsi-
galiojančias naujas taisykles. 

Naujose taisyklėse, be kitų 
naujovių, vairuotojams važiuo
jant draudžiama kalbėtis mo
biliojo ryšio telefonais be laisvų 
rankų įrangos, saugos diržais 
turės būti apsijuosę ne tik prie
kyje, bet ir ant užpakalinių sė
dynių važiuojantys keleiviai. 
Vežantys vaikus iki 3 metų pri
valės juos sodinti j specialią 
kėdutę. 

Greičio apribojimas iki 50 
km per valandą miestuose ir 
gyvenvietėse bus įvestas nuo 
rugsėjo mėnesio. 

J. Blaževičius sakė. kad už 
šių reikalavimų nesilaikymą 
grės baud ' nuo 20 iki 40 litų. 

rokevičius ir jo bendražygis 72 
metų J . Kuolelis šiuo metu kali 
Vilniaus antrojoje griežtojo 
režimo pataisos darbų kolonijo
je. 

M. Burokevičius šiuo metu 
turi neegzistuojančios Sovietų 
sąjungos pasą. Prieš pusantrų 
metų jis oficialiai paprašė Lie
tuvos pilietybės, tačiau jos dar 
negavo. 

N u k e l t a į 7 psl . 

JAV Kongresas pradėjo NATO plėtros 
patvirt inimo svarstymus 

Vaš ing tonas , kovo 27 d. 
(LR ambasada) — JAV Senato 
Ginkluotųjų pajėgų ir Užsienio 
reikalų komitetuose ketvirta
dienį įvyko klausymai dėl 
NATO plėtros. 

Tai pirmieji parlamentiniai 
klausymai po to, kai Siaurės At
lanto Tarybos posėdyje Briu
selyje trečiadienį buvo pasira
šyti Lietuvos ir dar šešių Rytų, 
Vidurio ir Pietų Europos valsty

bių p r i s i jung imo prie NATO 
protokolai. 

P a s a k k l ausymuose daly
vavusio Lie tuvos ambasado
r i aus J A V Vygaudo Ušacko, 
„pozi tyvia ga ida pras idėję 
svars tymai dėl NATO plėtros ir 
naujų na r ių įnašo į t r ansa t l an
tinį s a u g u m ą leidžia t ikė t i s 
NATO plėtros ratifikacijos JAV 
Senate pe r 2-3 mėnesius". 

Ginkluotųjų pajėgų komite-

Iš Baltijos jūros dugno 
iškeltas Lietuvos karinis 

sraigtasparnis 

- r 

t e surengtuose klausymuose 
liudijo Valstybės departamento 
pasek re to r ius polit ikai Mare 
Grossman bei Gynybos departa
mento pasekretor ius politikai 
Douglas Feith. Posėdžiui pir
mininkavo senatorius iš Virgi-
nia valstijos John Warner. 

Užsienio reikalų komitete 
liudijo JAV Valstybės departa
mento sekretoriaus padėjėjo Eu
ropai ir NATO pavaduotojas 

Robert Bradtke, JAV Gynybos 
departamento sekretoriaus pa
dėjėjo pavaduotojas Ian Brze-
zinski, kiti aukšti JAV adminis
tracijos atstovai. Posėdžiui pir
mininkavo taip pat Virginia val
stijai atstovaujantis senatorius 
George Allen. 

JAV Senato Užsienio rei
kalų komitetas pratęs NATO 
plėtros klausymus balandį. J ų 
bus dar treji Nuke l t a į 7 ps l . 

Vyriausybė raginama įvesti 
Rusijos piliečiams tranzito į 

Karaliaučių vizas 

Klaipėda-Vi ln ius , kovo 28 
d. (BNS-Elta) — Iš Baltijos jū
ros dugno iškeltas Lietuvos ka
rinių oro pajėgų (KOP) sraigta
sparnis „Mi-8", kurio nelaimėje 
trečiadienio vakarą žuvo du ka
ro lakūnai. 

Į Baltijos jūrą netoli Palan
gos nukr i tus KOP gelbėjimo 
sraigtasparniui, žuvo du aviato
riai — įgulos vadas majoras 32 
metų Alvidas Brazlauskas ir 41 
metų borto technikas viršila 
Edmantas Vizbaras. Avarijos 
metu sraigtasparniu iš viso 
skrido šeši kariškiai, iš kurių 
keturi buvo išgelbėti. 

Nelaimės aplinkybės vis 
dar neaiškios. Jos priežastis ti
riančios komisijos pirmininkas 
Zenonas Vegelevičius teigė, jog 
keturi gyvi likę įgulos nariai ne
gali suteikti informacijos apie 
nelaimės aplinkybes, nes vis
kas įvyko akimirksniu. Anot jo, 
sraigtasparnis staigiai nėrė po 
vandeniu, tad iki tol saugiai 
jautęsi įgulos nariai turėjo vos 
kelias sekundes išsigelbėti. 

Avariją tiriantis pareigūnas 
sakė, jog šal tame vandenyje 
atsidūręs antrasis srais^tnsnar-

nio lakūnas vos nesušalo. Gel
bėtojai dėvėjo pašildytus kostiu
mus, tad jiems buvo lengviau iš
tverti 20 minučių, kol sulaukė 
pagalbos. Jie padėjo virš van
dens išsilaikyti ir antrajam la
kūnui. 

Pirminiais duomenimis, 
viena tikroviškiausių avarijos 
prielaidų yra ta, kad sraigta
sparnis nukrito netikėtai pasi
keitus vėjo krypčiai. 

Be to, dėl itin ramaus van
dens lakūnai tamsoje galėjo tin
kamai neįvertinti atstumo iki 
vandens. 

Lietuvos kariuomenės va
das Jonas Kronkaitis pažymėjo, 
kad tai didžiausia nelaimė val
stybės kariuomenės istorijoje. 
Pati skaudžiausia, anot jo, yra 
žmonių netektis. 

Kariuomenės vadas užtikri
no, kad žuvusiųjų šeimos su
lauks visokeriopos paramos. 

Pulkininkas Z. Vegelevičius 
sakė, kad iškelto sraigtasparnio 
objektyviosios kontrolės prie
monės — vadinamosios juodo
sios dėžės — yra nepažeistos. 

Specialistai šifruos juose 
<\«ariėius duomenis apie skrydį. 

V i l n i u s , kovo 28 d. (BNS) 
— Opozicinės Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vado
vas V y t a u t a s Landsberg is 
penktadienį paragino vyriausy
bę nuo liepos 1 dienos įvesti 
t ranz i t ines vizas į Karaliaučių 
ke l i au j an t i ems Rusijos pilie
čiams, je igu Maskva ats isakys 
vykdyti savo įsipareigojimus. 

„Norma l io s europiet iškos 
vizos Rytų užsieniečiams nuo 
liepos 1-osios dar kar tą paaiš
kintų, k a d Lietuva — kita vals
tybė. Čia būtų ir draugiška pa
galba Rusijos piliečiams, kad tė
vynė galų gale duotų j iems nor
malius pasus" , teigiama penk
tadienį paske lb tame V. Lands
bergio pare išk ime. J a m e pažy

mima, kad „Lietuvos vyriausy
bė neturi praleisti tokios pro
gos". 

Taip konservatorių vadovas 
reagavo į Rusijos atstovų pa
reiškimus, jog Maskva atsisako 
anksčiau duotų įsipareigojimų 
pasirašyti su Lietuva nelegalių 
imigrantų grąžinimo sutartį ir 
patvirt inti sienos sutartį . 

Konservatorių vadovo teigi
m u , „ t ranz i to į Karaliaučių 
klausimu Rusija pradeda atvi
ra i apgaudinėti Europos Sąjun
gą". „Jeigu Europos Sąjunga 
nusileis (Lietuvos sąskaita), tai 
po mėnesio Rusija vėl suvaidins 
nepa tenkin tą ir pasiūlys dar 
tolesnį 'kompromisą' ", teigia V. 
Landsbergis. 

Statybvietės Lietuvoje primena 
karo lauką 

Perna i statybvietėse įvyko 
383 nelaimingi atsi t ikimai. Tai 
16 proc. daugiau nei 2001-ai-
siais. 2002-aisiais statybvietėse 
žuvo 23 žmonės, dar 35 buvo 
sunkiai sužaloti . 

P a s a k penktadienį parodo
je „Ręsta 2003" pranešimą apie 
nela imingus a ts i t ik imus ir ne
legalų darbą statybose skaičiu
sio vyriausiojo valstybinio dar
bo i n s p e k t o r i a u s Mindaugo 
Plukto, p raneš imai apie nelai
mes iš statybviečių pr imena ži
nias iš mūšio lauko: žuvo, susi
žeidė, liko suluošinti visam gy
venimui. 

P a s a k jo, netvarkingos sta
tybvietės, nesaugios darbo vie
tos, ne t inkamai sudarytos dar
bo s u t a r t y s — šiandien Lietu
voje vis da r kasdienybė, o ne 
retas atvejis. 

10-osios t a rp tau t inės staty
bos ir remonto parodos „Ręsta 
2003" pagr indinės seminarų ir 

konferencijų temos — Europos 
Sąjungos normatyviniai 

Nukel ta į 7 psl. 

Planai įteisinti 
dvikalbystę Rytų 

L ie tuvo je n e r a m i n a 
k o n servą torius 

Viln ius , kovo 28 d. (BNS) 
•— Opozicinės Tėvynės sąjungos 
-konservatorių frakcijos na
riams susirūpinimą sukėlė pla
nai įteisinti oficialių lietuviškų 
ir viešųjų užrašų rašymą lenkų 
kalba Rytų Lietuvoje. 

Remdamasi Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 

prie vyriausybės generaliniu di
rektoriumi Antanu Petrausku, 
apie tai ketvirtadienį pranešė 
LNK televizija. Pasak praneši
mo, po Vilniaus rajono Suder
vės miestelyje kilusio dvikal-
bystės skandalo vyriausybė 
ėmėsi ruošti nutarimą, leisiantį 
oficialius lietuviškus pavadini
mus ir viešuosius užrašus vers
ti į užsienio kalbą. 

Konservatorius Jurgis Raz
ma kreipėsi į premjerą Algirdą 
Brazauską, prašydamas paaiš
kinti, ar A. Petrausko paskelbti 
planai yra tik jo .asmeninės 
idėjos", ar tai atitinka vyriausy
bės nuostatą. Nuke l t a į 7 ps l . 

Šiemet pamario gyventojai išvengė kasmetinio pavasario potvynio. Kovo 
pabaigoje šiek tiek pakilęs Nemuno vanduo buvo apsėmęs penkias sody
bas, tačiau atsitraukė nepadaręs didelių nuostolių. Nemunas jau visiškai 
išsivadavo iš ledų, tad ateityje naujos potvynio bangos nelaukiama. Šie
met vandens stichija pamaryje nesukėlė dideliu rūpesčiu, juolab, kad gali
mam potvyniui buvo deramai pasirengta. } pagalbą buvo pasiruošę atvyk
ti netgi kariškiai. Šiiutes rajone buvo apsemta apie 3 kilometrai 800 met
rų keliu, maždaug 4,700 hektaru pievų, tačiau vanduo per šią savaitę nu
slūgo. Šiuo metu apsemtų sodybų nebėra. Eltos nuotr 

Pasaulio naujienos 
(Retinantis AFP. Reuters AP. lnter!ax. fTAR-TASS. SNS 

žirnų agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
L o n d o n a s . Mažiausiai 

septynios Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos narės remia 
rezoliuciją, kuria būtų atnau
jinta Irake vykdoma JT progra
ma ..nafta už maistą". Didžio
sios Britanijos premjero Tony 
Blair ryšių su visuomene tarny
ba, be rezoliucijos projektą pa
teikusios Vokietijos, minėjo Di
džiąją Britaniją, Prancūziją, 
Bulgarija ir Čilę. Ispanijos už
sienio Reikalų ministrė Ana 
Palaci'1 teigė, jog jos valstybė 
remia rezoliuciją kar tu su Mek
sika ir Čile. Naujoji rezoliucija 
nenumato, jog programoje ga
lėtų dalyvauti prezidento Sad-
dam Hussein režimas. 

metų amžiaus vyrus, kurie ryte 
buvo pastebėti besiropščiantys 
į Wiliamsburg tiltą, jungianti 
Manhattan ir Brooklyn r 
nus. J įvykio vieta netrukus at 
vyko kovos su terorizmu ko
mandos, sraigtasparniai , ra
diacijos matavimo grupe bei iš 
minuotojai. Tačiau policija tei
gia, kad įvykis norą susijęs su 
terorizmu, neaptikta jokiu įtar
tinų paketų. Saugumo sumeti
mais buvo apieškoti ir kiti tiltai 
bei tuneliai Pareigūnai teigė, 
kad suimti asmenys ..visa naktį 
<rėrė" ir atrodė ..nevalyvi". Til
tas buvo uždarytas daugiau nei 
2 valandoms Pasirodžius pra
nešimams apie įtartinus asme
nis ant tilto, biržoje netrukus 
smuko dolerio kursas. 

kad vienintelis teisingas Irako 
problemos sprendimas — ne
delsiant nutraukti kovos veiks
mus ir atnaujinti politinio su
reguliavimo procesą Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje. Ru
sijos prezidentas susirūpinęs 
pažymėjo, jog pirmą kartą po 
šaltojo karo pabaigos pasaulio 
bendrija susidūrė ..su tokia 
sunkia krize, iš esmės su pavo
jumi, kad bus išklibinti pasau
linio pastovumo ir tarptautinės 
teisės pagnnH;r". 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 

SIAURĖS KORĖJA 

* R a d a r ų n e s u s e k a m a s 
J A V b o m b o n e š i s „B-2" penk
tadienio nak t į a n t Bagdado 
centre esančio didelio ryšių cen
tro n u m e t ė dvi po dvi tonas sve
riančias ..bunkerių" naikinimo 
bombas. Manoma, jog tai buvo 
pirmas ka r t a s , kai tokios bom
bos yra panaudojamos Bagda
de, kurį koalicijos lėktuvai ata
kavo j a u š imtais paprastesnių 
bombų bei raketų per savaitę 
t runkan t į karą. 

JAV 1 RUSIJA 
New York ' e penktadier\ 

policija suėmė tris maždaug 35 
Maskva. Rusijos preziden

tas Vladimir Putin pareiškė. 

S e u l a s . Šiaurės Korija 
penktadienį pareiškė būgšta
vimus, jog šį menes; įvykusios 
Pietų Korėjos ir Jungt inių 
Amerikos Valstijų karines pra
tybos yra ..branduolinio karo 
bandymas" ir rodo, kad JAV 
rengiasi pulti Šiaurės Korėją po 
karo Irake. Trečiadienį Šiaurės 
Korėja atsisakė vesti derybas 
su JAV atstovais demilitarizuo
toje zonoje, motyvuodama tai 
JAV ir Pietų Korėjos kariniais 
mokymais. 

Bagdadas paskendęs durnuose. 

* B r i t ų k a r i š k i ų a t s t o v a s 
s p a u d a i p e n k t a d i e n i s a k ė , 
kad I rako pajėgos šaudė į kelis 
tūks tanč ius civilių gyventojų, 
bandančių išvykti iš pietinio 
Basros miesto. Pasak jo, britų 

pajėgos mėgina padėti nuken
tėjusiems žmonėms. 

* J A V v a d o v a u j a m o s pa
j ė g o s ga l i a p s u p t i Bagdadą 
jau art imiausiomis dienomis. 
tačiau joms stinga „triuškina

mos jėgos", reikalingos norint 
sėkmingai kovoti Bagdado gat
vėse, penktadienį pranešė britu 
gynybos šaltinis. Jo teigimu, 
britų pajėgų pat ir tas pasiprie
šinimas valstybes pietuose pir
mąja karo savaitę, ypač prie 
antrojo pagal dydį Irako Basros 
miesto, parode, kad JAV vado
vaujamų pajėgų kampanija uži
mant Bagdadą bus sunkiai įgy
vendinama. Vietoje to yra tęsia
mos oro atakos vykdant kam
paniją „smogti ir laukti", kuria 
siekiama priversti Irako prezi
dentą Saddam Hussein pasi
duoti . 

* I r a k o t e i g i m u . Bas ros 
m i e s t e nuo kovo 20 dieną pra
sidėjusių karo veiksmų žuvo 
116 žmonių, o dar 695 buvo su
žeisti. Nuolat pranešama apie 
mieste kylančius susirėmimus 

oei <• irakiečius, tačiau 
visiškos kontrolės sąjunginin
kams nepavyksta įgyti. 

D i d ė j a n t n u o g ą s t a v i 
m a m s dė l h u m a n i t a r i n ė s 
p a d ė t i e s Irake. į pietinį Umm 
Qasr uostamiestį penktadienį 
atplaukė pirmasis pagalbą ira
kiečiams atgabenęs laivas nuo 
JAV vadovaujamų pajėgų įsi
veržimo pradžios Britanijos 
kariniu jurų pajėgų krovininis 
laivas ..Sir Galahad" atgabeno 
pirmąją 232 tonų maisto, medi
kamentu, apklotų bei periamojo 
vandens siuntą 26 milijonams 
Irako gyventojų. Tačiau britų 
kariuomenė teigia jog humani
tarine pagalba negali pasiekti 
netoliese esančio antro pagal 
dydį Irako Basros miesto, ku
riame tęsiasi Nukel ta į 7 psl . 
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Iš Ateitininkų 
Gyveninio 

Medž iagą siųst i : 
Vidai Kupry te i c / o Draugas 

4545 W 63 St Ch icago, IL 60629 
e-adresas: d raugas@ate i t i s .o rg 

Tiesos, teisingumo, tarpusavio 
pagarbos, 

Dievo ir artimo meilės nešėjui, 
brangiam tautos sūnui 

a.fa. dr. Adolfui Damušiui 

atsisveikinus su šiuo pasauliu, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame žmonai Jadvygai, 
dukrai Gintei, sūnums Sauliui, Vyteniui ir 

jo šeimai. Ateitininkų gretose jo pasigesime, bet jo kilni 
dvasia, jo pavyzdys su mumis visada gyvuos. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba 

„ATVERKIME LANGUS" 
Ateitininkų kongreso ruoša 

Ateitininkų kongresas vyks 
š.m. liepos 11-13 d. Kaune. 
Kongreso provizorinis šūkis, 
jau naudojamas įvairiuose 
prieškongresiniuose suvažia
vimuose yra popiežiaus Jono 
XXIII išsakyta mintis „At
verkite langus". Pasak Kęs
tučio Bagdžiaus, Kongreso 
organizacinio komiteto pirmi
ninko —„tai yra kvietimas ir 
mūsų organizacijai atverti 
langus, atsinaujinti, įsileisti 
šviežio oro". 

Kongreso organizacinis 
komitetas pasiskirstė į šias 
darbo grupes: akademinės 
programos (vadovauja Min
daugas Kuliavas), įstatų keiti
mo ir redagavimo (vadovauja 
Kęstutis Bagdžius), informa
cijos ir registracijos (vadovau

ja Kristina Šmulkštytė), ūkio 
reikalai (vadovauja Ramūnas 
Vaškevičius), liturgijos (vado
vauja Aliutė Permiakova) ir 
kultūrinės programos grupė. 

Yra planuojamos prieš-
kongresinės stovyklos: mok
sleiviams stovykla vyks liepos 
6-10 d. (Prieš ją vyks MAS 
vasaros stovykla birželio 30-
liepos 5 d.) Liepos 8-10 dieno
mis vyks studentų, sendrau
gių ir kuopų globėjų prieškon-
gresinė stovykla. 

Apnakvydinti atvykstan
čius iš išeivijos yra ieškomi 
netoli nuo kongreso vykstan
čių konferencijų esantys vieš
bučiai papiginta kaina. 

Daugiau informacijos apie 
kongresą bus pateikta atei
nančiose šio puslapio laidose. 

DRAUGAS 

Philadelphijos jaunučiai su tėveliais klausosi Sibiro tremtinės Eugenijos Dragūnienes. Pirmoje eilėje sėdi: Marija 
ir Monika Rukšytės i r Violeta Razgaitienė; antroje: Krist ina Volertienė, Dainius Volertas, Vaidas Razgaitis, 
Pau l i u s Razgai t i s ; trečioje: Ginta Palubinskas, Mary tė Vi l iamienė. Gale sėdi: Rasa J u š k i e n ė , Dalia 
Kair iukšt ienė. 

Philadelphia: Turiningas kovo savaitgalis 

Philadelphijos jaunučiai atei t ininkai Pirmoje eilėje i? k: Almantas 
Palubinskas, Vaidas Razgaitis, Kristukas Akerley, Edvardas Kairiūkštis , 
Auste Rimkutė. Antroje eilėje: Monika Rukšyte. Marija Rukšytė , Tadas 
Rimkus, Paulius Razgaitis. Nuotrauka Kazio Razgaičio 

Skubėkite registruotis į jaunučiu stovyklą 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros stovykla vyks š.m. birže

lio 15-25 d. Dainavoje. Stovyklos registracija tęsis iki balandžio 15 
d. Registracijos anketas rasite ateitininkų tinklalapyje: www. 
ateitis.org 

Taip pat galite gauti, kreipiantis į savo kuopos globėją arba į 
stovyklos registratorę Grasildą Reinytę, 532 N. Edgewood, 
LaGrange Park, IL 60526 Tel. (708) 352-3405 Užpildžius anketas, 
siųskite paštu stovyklos registratorei. 

launųju ate i t in inku sąjungos cen t ro valdyba 

S .m. kovo pirmąjį savait
galį Philadelphijoje su
sirinko šio" miesto ir 

Baltimorės ateitininkai kartu 
su dviejom šeimom iš Wa-
shington, D.C. Šeštadienio po
pietę vaikai ir tėveliai praleido 
Philadelphijos lietuvių na
muose. Čia vyko pokalbiai ir 
diskusijos. 

Apie ateitininkų judėjimą 
Moksleiviams diskusijas 

pravedė Vytas Maciūnas ir 
Vaiva Vėbraitė. Vytas susirin
kusiems pateikė ateitininkų 
organizacijos istoriją: kalbėjo 
apie ateitininkijos ištakas, 
istorinę aplinką, kurioje bren
do ateitininkų idėjos, apie pir
muosius ateitininkų judėjimo 
žingsnius ir tolesnį jo kelią. 
Buvo pabrėžta ateitininkų 
principų ir idėjų reikšmė žmo
nių tarpusavio santykiams ir 
jų svarba šiandieniniame 
pasaulyje. 

...ir tėvynės meilę 
Vaiva Vėbraitė pravedė 

pokalbį apie tėvynės meilę, 
tautiškumą ir pilietiškumą, 
nagrinėjo pastarųjų dviejų 
sąvokų skirtumus. Buvo gvil
denamas klausimas, kas gi 
yra tas tautiškumas, vienas iš 
svarbiausių ateitininkų prin
cipų. Prieita išvados, kad tai 
nėra vien išlaikymas kalbos ir 
kultūros. Tai kartu tos kultū
ros kūrimas. Moksleiviai su
kluso, diskusijos vadovei pa
minėjus, kad šiandieniniame 
pasaulyje, vykstant globaliza
cijos procesui, kultūros suartė
ja ir vienodėja. To apraiškos 
šiandieną matyti, deja, jau ir 
Lietuvoje. Kultūrų suvienodė
jimo grėsmės akivaizdoje, Lie
tuvai kaip niekad būtina auk
lėti jaunimą tautine dvasia, 

auginti jį ištikimais savo ša
lies piliečiais. 

Pergyvenimai Sibire 
Kol vyresnieji moksleiviai 

diskutavo tautiškumo temo
mis, jaunesnieji savo būrelyje 
klausėsi pasakojimo apie Sta
lino laikų kankinę Adelę Dir
sytę, visą savo gyvenimą ne
šiojusią širdyje gilią meilę 
Dievui ir sunkiausių išbandy
mų metais parašiusią nuosta
baus grožio, sielą nušviečian
čią maldaknygę. Įdėmiai visi 
klausėsi ir šiuo metu Ameri
koje besisvečiuojančios Euge
nijos Dragūnienes, moters, sa
vo jaunystę ne savo valia pra
leidusios ten, k u r ją praleido 
Adelė Dirsytė—Sibire. Suži
nojom, kad Sibire žmonės 
palaikė Dievo ir artimo meilę 
ir šviesią viltį kada nors su
grįžti į savo kraštą. 

Ateitininkai turėjo puikią 
progą paklausyti prisiminimų 
iš pirmųjų lūpų—iš Sibiro 
kančias patyrusio žmogus. Po 
diskusijų vaikai, vadovaujami 
Kristinos Volertienės, iš me
džio šakelių kūrė kryželius, 
puošė juos lietuvišku gintaru. 
Kiekvienas parsinešė namo po 
gražų suvenyą, ilgai primin
sianti šeštadienio popietė. 

Lietuvos švietimas 
Sekmadienį po Philadel

phijos ateitininkų užprašytų ir 
kun. E. Troickio Šv. Andrejaus 
bažnyčioje laikytų šv. Mišių, 
bažnyčios salėje susirinku
siųjų laukė vaišės ir paskaita 
apie švietimo reformą Lie
tuvoje. Ją skaitė Vaiva Vėbrai
tė, daugeliui pažįstama ir ži
noma Amerikos lietuvė, nepri
klausomybės metais dirbusi 
Lietuvos švietimo ministeri
joje. Buvo paminėti švietimo 

PER MĖNESĮ 795 NAUJŲ PARAŠŲ 
DIRSYTĖS PETICIJOMS 

Bu vasario 16 dienos Šiau
rės Amerikos ateitininkų tary
bos platinamą peticiciją surin
kimo punkte buvo gauta 1,602 
parašai. Po to, mėnesio bėgyje, 
susilaukta dar 795 parašai. 
Tad, iki kovo 16 d. iš viso jau 
turima 2,397 parašai. 

Mėnesio bėgyje gautos dvi 
peticijų siuntos. Viena siunta 
gauta iš Prano Zarankos, su 
608 parašais daugiausia iš De
troito apylinkių. Antroji siun-
la, gauta iš Kazio Razgaičio su 
187 parašais. Pastarieji buvo 
surinkti Philadelphia ateiti
ninkų šventės metu kovo 2 d. 
Nuoširdi padėka jiems! Tai 
tikrai graži paskata parašus 
peticijoms teberenkantiems. 

J peticijų vajų atsiliepiama 
iš abiejų Atlanto pusių. Iš JAV 
iki šiol gauta 1,629 parašai, o 
iš Lietuvos 768 parašai. 

Visų trijų peticijų—Lietu-

Vaiva Vėbraitė 

reformos tikslai ir uždaviniai, 
papasakota, kaip jų siekta, su 
kokiais sunkumais susidurta. 

Turiningas buvo Philadel
phia ir Baltimorės ateitinin
kams kovo savaitgalis. Ačiū jį 
organizavusiems Kristinai Vo-
lertienei, Kaziui Razgaičiui, 
Onilei Šeštokienei ir Vytautui 
Maciūnui. 

Dalia Kairiukštienė 
Vytautas Maciūnas 

vos Respublikos prezidentui, 
Seimo pirmininkui ir minis
trui pirmininkui—tekstus ga
lima išsispausdinti iš 
www.ateitis.org tinklalapio 
ir platinti bei rinkti parašus. 
Plačiau apie peticijų vajų gali
ma pasiinformuoti minėtame 
tinklalapyje. Pasirašytas peti
cijas prašome siųsti Romual
dui Kriaučiūnui, 1816 Tecum-
seh River Road, Lansing, MI 
48906 USA. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Registracija 
Sendraugių stovyklai 

Ateitininkų sendraugių 
stovykla vyks Dainavoje š.m. 
liepos 13-20 d. Ateitininkai 
sendraugiai, norintys daly
vauti, prašomi skambinti 
Rūtai Kulbienei tel. (847) 698-
3959. 

EDMUNDAS VZJNAS, M£)„ S.C. 
VIDAUS L1GU GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te). 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, M.D. 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 
Tol. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOO.OGAS-SIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

(USPS-161000) 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays. the Tuesdays 
foliowing Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street. Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

J 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
w»wx»r»9rb(si»gBryarictx8asJrea)ltuxim 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Famiiy medcal clintc 
10811 W. 143 St Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Krigery Hwy, VVlcwbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

McHenry: 815-363-9595 
E* Grove: 847-718-1212 

r Lbertyvie. www.iHinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

^ Healthy Connection 
- _ • Crfropracfc & Rehab 

CSnic 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnariM gydymas, galvos skausmai Ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai-
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., Benivyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mySa į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Healtri Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICABE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St.. Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 SL Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory H i K IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPEIE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
WillowbrooR, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurge 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

> 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

RĖKIA PRIEŠ KARĄ, BET JO 
PELNO NORI 

LR prez. Rolandas Paksas 
savo pirmą mūšį Lietuvos Sei
me laimėjo: po ilgų tarpusavio, 
kautynių daugumos partijose 
jo siūlymas padėti Amerikai 
kare prieš Iraką didele balsų 
persvara buvo priimtas. Pra
laimėjusieji pyko. J u k mes ei
name į Europos Sąjungą, o pa
sisakome prieš ją, tad ar tokiu 
sprendimu patys sau neužsi
kertame kelio, klausė jie? Nu
siraminkit. Dabar viskas į ki
tą pusę verčiasi. Lietuvos pri
sidėjimas kuklus: tik šeši gy
dytojai, dešimt krovinių per
vežimo specialistų ir jau anks
čiau Vašingtonui pažadėta 
moralinė parama. J Iraką 
vyksta tik savanoriai ir ne į 
kautynių lauką. Už tai Lietu
va įrašyta į Irake kariaujan
čios koalicijos sąrašą, o prez. 
Paksas sulaukė gražios prez. 
Bush padėkos. Šiuo atveju 45 
valstybių koalicijoje Lietuva 
pasirodė teigiamai ir garbin
gai. Bet kaip su ta Prancūzija? 

Pirmiausia dar kartą pri
siminkim, dėl ko ji prieš šį ka
rą rėkė. Priežastis paprasta: 
Hussein jai naudingas. Irako 
iš Prancūzijos įsivežamos pre
kės sudaro 22.5 nuoš. viso im
porto. Naudodamasi JT lei
džiama „maistas už naftą" 
programa, tik šiuo būdu nuo 
1996 m. iš Hussein Prancūzija 
uždirbo 3.1 milijardo dolerių. 
60 Prancūzijos verslovių pre
kiauja su Iraku, ir jų apyvarta 
siekia apie 1.5 milijardo dole
rių kasmet. Naftos valymo 
bendrovė „Totai Fina E i r de-

i rasi dėl pastatymo naftos ga
vybos įmonės dar nenaudoja
mame jauke, kur negiliai guli 
apie 30 mlrd. statinių naftos. 
Jacąues Chirac tokios naudos 
prarasti nenorėjo. Tačiau, iš
girdęs prez. Bush užuominą, 

. kad po karo Iraką tvarkys tik 
koalicijos partneriai, jis ver
čiasi į kitą pusę. Žada ir savo 
nuomonę keisti, jeigu Irake 
bus rasta masiškai naikinan
čių ginklų. Juokai. Nuomonę 
Chirac keis ne dėl cheminių ar 
biologinių ginklų suradimo, 
bet tik dėl „riebios" sutarties 
kur nors Irako atstatymo dar
buose. „Prancūzija nori didelio 
vaidmens po karo Iraką atsta
tant", — rašo „The Wall Street 
Journal" (2003.03.26). Apie 
prez. Bush paruoštą Irako at
statymo planą patyręs ir suži
nojęs, kad kai kurios ame
rikiečių bendrovės gaus apie 
pusantro milijardo dolerių 

vertas sutartis, Chirac jau pa
vedė didžiausiai Prancūzijos 
verslovei „Medef sutelkti vers
lininkų darbo pusę, kuri iš
tirtų galimybes Irake gauti 
pelningo darbo. Negali Ame
rikos bei Didžiosios Britanijos 
bendrovės savanaudiškai tvar
kyti Irako atstatymo, viskas 
turi eiti per Jungtines Tautas, 
sujukęs šaukia jis taip pat, 
kaip prieš karą, reikalavęs 
viską spręsti Saugumo tarybo
je, kur Prancūzija veto teisę turi. 

Tačiau ir čia Chirac ne vie
nas, kar tu su savim jis tem
piasi dar Vokietiją ir Rusiją, 
kurios Irake irgi yra po pėdą 
įspaude. Nors Vokietijos tie-
siogiški verslai sudaro tik 350 
mln. dolerių apyvartą, tačiau 
per Jordaną parduodami gink
lai — jau milijardą. Bet Ru
sijos ryšiai su Hussein buvo 
labai pelningi. Jos parduoda
mos prekės sudarė 5.8 nuoš. 
Irako kasmetinio importo, vie
no milijardo dol. vertas priva
tus verslas, nemažiau — dau
giametės LUKoil sutartys ir 
neaišku, kiek pelno duodavo 
slapta prekyba ginklais. Pusė 
šiame kare Irako vartojamos 
ginkluotės yra arba buvusios 
Sovietų Sąjungos, arba Rusi
jos gamyba.-

Politika — purvinas užsiė
mimas. Juk visomis jėgomis 
prieš karą Irake kovojęs, Ame
riką visaip kaltinęs, jokios 
pagalbos koalicijai neišsiun-
tęs, nei žadėjęs, Prancūzijos 
prez. Jaąues Chirac dabar verslu 
grūdasi į kovojančių eiles, siek
damas kaip galima daugiau 
pokarinio pelno. Ir dėl to jam 
negėda, tikriausiai ir ką nors 
gaus. Tokių ženklų jau yra. 

Didžiosios Britanijos prem
jeras Tony Blair atskrido į 
Ameriką kalbėtis su preziden
tu George W. Bush apie santy
kių pagerinimą tarp Amerikos 
ir Europos, pranešė „New 
York Times" (2003.03.26>. 
Nors Irako pusėn prieš Ameri
ką kovoti nešoko nė viena 
prieš karą pasisakiusi valsty
bė, bet nusiteikimas prieš Va
šingtoną tebėra didelis ir dar 
daugiau jis pasireikš, jeigu 
prez. Bush vėl nepaisys Jung
tinių Tautų ir tik su pagrin
diniu partneriu — Londonu 
kurs pokario Iraką. Nors logi
ka to ir reikalautų, nes smėlė
tas Irako dykumas laisto tik 
amerikiečių ir anglų kraujas, 
skausmo ašaros byra tik per 
amerikiečių bei anglų motinų. 
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Danutė Bindokienė 

O darbininkių maža... 

Užsienio lietuvių bendruomenininkai, dirbdami ka r tu su Lietuvos diplomatinėmis tarnybomis, atlieka daug svar
bių darbų savo tėvynei. Nuotraukoje: Amerikos Lietuvių respublikonų lygos nariai su LR ambasadoriumi 
Vygaudu Ušacku. Iš kairės: Angelė Nelsienė — Baltų lygos Kalifornijoje pirm.; Jonas Urbonas — Amerikos 
Lietuvių respublikonų federacijos pirm.; amb. V. Ušackas; Audronė Pakštienė — Lietuvių respublikonų federa
cijos nare NATO reikalams. 

žmonų bei vaikų skruostus, 
tačiau vėlgi — politikoje jokios 
logikos nėra. 

Tony Blair turi ir kitų rei
kalų. Karas jo santykius ne tik 
su Europa sugadino. Blogesni 
jie pasidarė ir su buvusiais 
draugiškais arabų kraštais, 
kuriuos pykina prez. Bush ža
dėta, bet užmiršta, palesti
niečių valstybė. Į pokarinius 
planus įtraukti ją nori ir, ko 
gero, visos Europos tautos, 
siūlydamos klausimą spręsti 
irgi tik per JT. Šalia to, nors 
JAV karinė vadovybė kovų 
eiga patenkinta, bent taip sa
ko viešai, tačiau ne viskas ei
na pagal planą. Ir ne dėl vie
nos priežasties. Ir modernieji 
ginklai neveikia taip, kaip jų 
vartotojai tikėjosi, ir irakiečių 
pasipriešinimas didesnis, kai 
kur net žymiai, negu buvo lauk
tas, ir klaidų daugiau negu 
reikia, net ir politiniame dar
že. Per praėjusį karą ame
rikiečių apvilti, net griežti 
Hussein priešai nesiruošia su
kilti, nes nesitiki sulaukti 
amerikiečių pagalbos diktato
riaus rėmėjų kerštui įsiplies-
kus. Šios aplinkybės ir prez. 
Bush įtaigauja gerai pagal
voti, ar jam likti tik su Blair 
iki šio užmojo pabaigos, ar 

ieškoti kokio nors kelio atgal į 
Europą? Didžiosios Britanijos 
premjeras pataria jo ieškoti. 

Atrodo, kad tokio kelio 
dairosi ir kai kurie prancūzų 
politikai. Nors Chirac dar 
spurda, bet į Bush pasiūlymą 
tartis jis nugaros neatsuktų. 
Prancūzija prieš karą, tai ko
dėl leidžia amerikiečų kariniams 
lėktuvams skraidyti po jos 
erdvę, stebisi smalsūs žurna
listai. Tai sena tradicija, teigia 
užsienio reikalų ministras Do-
miniąue de Villepin. Bet tokių 
tradicijų liko ir daugiau: Pran
cūzija kol kas dar NATO narė 
ir negraso iš šios sąjungos iš
stoti, neprotestuoja nė prieš 
Amerikos vyravimą joje. Eu 
ropos skilimu dar visgi nesi
nori tikėti", — šioje skiltyje 
rašiau praėjusią savaitę, pri
mindamas, kad tai priklausys 
nuo karo Irake baigmės. Blair 
skrydis į Ameriką tokias viltis 
sustiprina. „Irako atstatymo 
planas turi būti patvirtintas 
Jungtinių Tautų", — pasakė Di
džiosios Britanijos premjeras 
jį išlydėjusiems žurnalistams. 
Nors kol kas jose politinė mai
šatis, tačiau gal vadovai su
voks šios organizacijos nepa
jėgumą ir parodys daugiau iš
minties jai pataisyti. Padėtų 

čia ir Vašingtono žingsnelis 
atgal, nors ir labai skaudu 
būtų jį žengti. JAV politikai 
turbūt irgi suvokia, kad pa
saulis žino, jog šio karo prie
žastis nėra vien tik Irako dik
tatoriaus masinio naikinimo 
ginklai. Todėl ir tikėtina, kad 
Blair-Bush pokalbis Amerikos-
Europos plyšio, jeigu visiškai 
ir nepanaikins, bet gerokai jį 
susiaurins. Taip pat reikia 
laukti, kad jų išvada, paties 
Didžiosios Britanijos premjero 
asmeniškai pranešta Jungti
nėms Tautoms, turės teigiamą 
poveikį. 

To pokalbio išvada neap
lenks nė Lietuvos. Su šia išva
da susipažinę ir su karu Irake 
susijusius paskiausius poli
tinius ėjimus priėmę dėmesin, 
tikėkim, galėsime teigti, kad 
toje maišatyje Lietuvos vado
vai pasirinko geriausią galimą 
kelią. Aišku, jie nenorėjo šio 
karo, juo labiau — į jį mai
šytis, tačiau nuo jo ir negalėjo 
pabėgti. Tad Lietuvos posūkis 
į Vašingtoną, dargi kartu su 
Vilniaus dešimtuku bei kitom 
septyniom Europos valstybėm, 
ir paskiausias Seimo pritari
mas prez. Pakso politikai šiuo 
laiku buvo beveik vienintelė 
išeitis. 

Šių metų kovo 9 dieną 
Punsko ir Seinų krašto lietuviai 
iškilmingai paminėjo 13-ias 
Lietuvos valstybingumo atkū
rimo metines. Iškilmės prasi
dėjo Punsko bažnyčioje, kur 
kunigas klebonas Česlovas 
Bagdanas atlaikė Mišias. 

Vėliau šventiniai renginiai 
persikėlė į Punsko lietuvių 
kultūros namus. Minėjimą pra
dėjo Lenkijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininkė Irena 

KOVO 11 - JI PUNSKE 
Kasperavičiūtė, dalyvavo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vicepirmininkas dr. 
Bronius Makauskas, Lietuvos 
Respublikos konsulato Seinuose 
vicekonsulas Napoleonas Ba
ranauskas, svečiai iš Lietuvos 
— Kovo 11 akto signataras 
prof. Vytautas Landsbergis 
bei Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cen
tro atstovai dr. Arvydas Anu
sauskas, Eugenijus Peikštenis 

ir Rytas Narvydas. 
Iškilmingas minėjimas taip 

pat įvyko Seinų Lietuvių na
muose. Minėjimą pradėjo Vys
kupo A. Baranausko fondo 
„Lietuvių namai" valdybos pir
mininkas Algirdas Vilkelis, 
sveikinimo žodį tarė dr. A. 
Anusauskas. Punskiečiams ir 
seiniečiams buvo perduoti 
Centro išleisti „Lietuvos gy
ventojų genocido" tomai ir kiti 
leidiniai. 

„Niekas nenori įsipareigo
ti, niekas nenori dirbti", — tai 
dabartinės lietuvių visuome
nės nusiskundimas, kurį gir
dime iš bendruomenininkų, 
organizacijų vadovų, sambū
rių ir sąjungų. O galbūt dar 
keisčiau — niekas nenori va
dovauti! Tai tiesiog „nelietu
viška", nes, pasak humoristo 
Antano Gustaičio, „kai du 
stos, visados pešis dėl val
džios". Dabar priprašyti, kad 
kas sutiktų- kandidatuoti į 
valdybą, reikia daugiau diplo
matijos, kaip derybose tarp 
žydų ir palestiniečių. Jeigu ir 
sutinka kandidatuoti, tai tik 
užtikrinus, kad „nebus daug 
darbo". Turbūt dėl to daugelio 
organizacijų valdybos jau turi 
po kelis vicepirmininkus, nes 
tikima, kad tai mažiausiai 
įpareigojanti vieta su visgi 
kažkaip svariai skambančiu, 
titulu. 

Ir jau beveik įprasta, kad 
kažkurios organizacijos meti
niame narių susirinkime ta 
pati valdyba sutinka pasilikti 
dar vienai kadencijai. Ne dėl 
to, kad tiems žmonėms taip 
patinka darbuotis, bet neatsi
radus ar negalėjus prikalbinti 
naujų kandidatų. Iš dalies čia 
ir yra tas vadinamasis „už
burtas ratas", su savimi ne
šantis asmenis, netyčia pak
liuvusius į jo orbitą ir netu
rinčius galimybių iš jos ištrūk
ti. Tai matydami, kiti organi
zacijos nariai iš tolo kratosi 
bet kokių vadovaujančių pa
reigų, nenorėdami prarasti 
paskutines laisvalaiko minu
tes visuomeniniams įsiparei
gojimams. Ir, ačiū Dievui, kad 
visgi atsiranda idealistiškai 
nusiteikusių žmonių, kurie 
savo noru (o kartais ir iš šalies 
pagraudenti) tokias naštas 
sau ant pečių užsiverčia. 

Šiemet lietuvių bendruo
menė — ne vien ši organizaci
ja, kurios pavadinimą įprasta 
rašyti didžiosiomis raidėmis, 
bet mūsų tautiečiai apskritai, 
susidurs su pasikeitimais. 
Tiek JAV Krašto LB valdybo
je, taryboje, tiek ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje gali
ma tikėtis pasikeitimų: bus 
svarbūs suvažiavimai, bus ir 
rinkimai. 

Buvome laimingi, kad 
PLB jau ne vienus metus va
dovavo tolerantiškas, daug pa
tyrimo turįs visuomenininkas 
Vytautas Kamantas. Jis mo
kėjo suderinti asmeninį gy
venimą su visuomeniniu ir į 
savo pareigas žiūrėjo labai 
rimtai: atidavė joms tiek, kiek 

jėgos leido. Deja, kiek girdėti, 
jis daugiau nežada kandida
tuoti. Jeigu tai tiesa, neturė
tume net priekaištauti, nes jis 
savo duoklę lietuviškai veiklai 
jau paaukojo su kaupu. 

JAV LB krašto valdybai 
sumaniai vadovavo Algiman
tas Gečys, surinkęs ypač gerus 
vadovus įvairioms taryboms, 
sugebėjęs su visais sugyventi 
ir net sumegzti kai kuriuos 
ryšius, „karštesnių" bendruo
menės vadovų anksčiau nu
trauktus. A. Gečio ramus bū
das, mokėjimas kitus išklau
syti, suprasti ir gerbti, padėjo 
atlikti daug svarbių darbų. 
Sėkmingam darbui jis turėjo 
ir „slaptą ginklą", be kurio 
daug kas nebūtų atlikta arba 
padaryta ne taip gerai. Tas 
„ginklas" — Krašto valdybos 
sekretorė nuolatinė informaci
jų skleidėja — Teresė Gečienė. 
Nedaug turbūt šiandien įvai
riose valdybose rastume tokių 
raštingų ir pareigingų sekre
torių, sugebančių ir straipsnį į 
spaudą parašyti, ir kompiute
rių tinklu visą didžiąją Ame
riką apraizgyti, visus sujung
ti. 

Tačiau, atrodo, ir šios val
dybos viršūnė braška, ir var
giai po būsimų rinkimų pasi
liks pareigose. Žinoma, niekas 
neturi teisės reikalauti ar 
priekaištauti, kai žmonės, tiek 
per savo gyvenimą atidavę 
visuomenei, nori iš tokio akty
vaus darbo pasitraukti. 

Nėra abejonės, kad ilgai
niui bus surasti šiems vado
vams pakaitalai. Tik kaip įtai
goti visuomenę, kad visgi rei
kia nesikratyti pareigų, net 
jeigu jos iš mūsų pareikalautų 
ir darbo, ir rūpesčių. Svar
biausia: reikia pasidairyti po 
platesnius horizontus ir nebi
joti naujų žmonių, naujų idė
jų, naujų veiklos metodų. Čia 
paminėti ir nepaminėti asme
nys negimė su tokia bendruo
meninės veiklos patirtimi. Ji 
atėjo su ilgų metų darbu. Kaip 
prisiauginsime naujų veikėjų, 
jeigu nesuteiksime jiems pro
gų? Pasidairykime tarp nese
niai į šį kraštą iš Lietuvos at
vykusių. Daug jų tarpe darbš
čių ir jau pasižymėjusių lietu
viška veikla. Naujieji imi
grantai iš Lietuvos yra geriau
sias lietuvybės išlikimo užsie
nyje laidas. Neaplenkime jų, 
įjunkime, priimkime su tole
rancija ir meile. Iš tjj pas
tangų išaugs brandūs darbo 
vaisiai, kuriais džiaugsis ne 
viena lietuvių karta užsienyje 
ir tėvynėje. 

GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS ŠOKĖJOS PRISIMINIMAI 

ŽIVTLĖ KLIORYTĖ-VAITKIENĖ 
Nr.ll 

Aš irgi smalsiai žiūriu į 
popiežių ir ką gi aš pastebiu? 
— Ogi j is apsiavęs raudo
nomis kurpelėmis! Nežinau ko 
tikėjausi, bet kažkodėl tos dai
lios, blizgančios, raudonos 
kurpelės man tokį įspūdį pa
darė, kad dar šiandien už
simerkus galiu jas matyt. 

Audiencijos metu. mums 
buvo suteikta išskirtina gar
bė, nes popiežius prie mūsų 
grupės prisiartino ir mums 
tarė žodį. J is anglų kalba 
pažadėjo melstis už mus ir 
mūsų tėvynę Lietuvą. Buvo 
tikrai jaudinantis momentas. 
Nuotrauka, kurioje šokėjos 
sveikinasi su popiežium, vė
liau pasirodė ne tik mūsų 
spaudoj, bet ir Clevelando bei 
kitų miestų pagrindiniuose 
laikraščiuose. 

Grandinėlės palikimas 
Praėjus pusei amžiaus nuo 

„Grandinėlės" įsikūrimo, ver
ta sustot ir pažvelgt į jos nuei
tą kelią, įvertinti jos ir jos na
rių bei vadovų įnašą į lietuviš
ką gyvenimą. 

Šaltai analizuojant, galė
čiau sakyti, kad „Grandinėlė" 
apkeliavo didelę dalį pasaulio, 
savo šokiu ir daina garsino 
Lietuvos vardą. Pasirodymai 
televizijoje, koncertų aprašy
mai amerikietiškoje spaudoje 
nuolat kėlė žmonių dėmesį 
Lietuvai. Sukurtos programos 
atskleidė lietuviškos buities, 
papročių ir kaimo žmonių gy
venimo dalelę. „Grandinėlė" 
atliko neapskaičiuojamai di
delį darbą Lietuvos labui. 

Kalbant iš širdies, saky
čiau: „Nuo to momento, kai su
skambėjo pirmoji gaida, pas
kui iki pat koncerto galo, visą 
publiką buvo apsupusi ypatin
ga lietuviška dvasia. Bežiūrė
dama į tuos šokėjų veidus. 

spindinčius grožiu ir linksmu
mu, pasišventusius bendram 
tikslui, pajunti kažką gilaus ir 
svarbaus. Atsiveria tau kaž
koks troškimas, kurį sunku 
sutramdyti ir išreikšti... Ir ky
la tada noras drauge pasi
linksminti, pabendrauti. No
ris pasididžiuoti ir visiem pa
sakyti, kad ir mes lietuviai, ir 
mes mokame tuos šokius, ir 
mes turime tuos puošnius rū
bus. Ir mes ištariame tą bran
gų lietuvišką žodį!.. Besė
dėdami publikoje, nors ir tą 
trumpą laiką pajutome lietu
višką dvasią ir vienybę. Vyres-
niem yra lengva pajusti lietu
višką dvasią, nes turi daug 
patirties, turi daug prisimini
mų. Bet mes. kurie Lietuvos 
nematėme, galime taip pat už
sidegti, galime taip pat pajusti 
tą dvasią, pažinti tą šalį. Rei
kia tik pasiryžti ir nepasiduo
ti. Pasiduoti yra lengva. Sun
ku išsilaikyti, domėtis, talkin
ti. Bet koks tai nuopelnas". (R. 
Zdanytė, „Darbininkas". 1969 
m. lapkričio 26 d.) 

Šiais, iš širdies parašytais, 
žodžiais jaunoji lietuvaitė gra
žiai apibūdino tai . ką mes 

jutome, šokdami „Grandi
nėlėje". A. ir L. Sagiai „Gran
dinėlėje" mums sukūrė užbur
tą pasaulį, kuriame visi no
rėjome būti. Šokome, daina
vome, draugavome, išdyka
vome, keliavome. Drauge pra
leidome gražiausius jaunystės 
metus. Todėl esame šilkiniais 
siūlais surišti su „Grandinėle" 
visam gyvenimui. Esame su
rišti su A. ir L. Sagiais. Ne
paisant, kur gyvename, kiek 
metų yra prabėgę, mes amži
nai liekame „Grandinėlės" 
šeimos dalimi. Ačiū, ponai Sa
giai. Jūsų gerumo niekuomet 
neužmiršime. 

Mintys pabaigai 

Kai viena dabartinių „Gran
dinėlės" vadovių manęs pa
prašė parašyti kehs straips
nius apie „Grandinėlę", sutikau 
nedvejodama. Negalėjau nesu
tikti. Bet, pradėjus rašyti 
šiuos straipsnius, man labai 
greitai paaiškėjo, kad skęstu 
prisiminimuose. Vienas įvykis 
ar išgyvenimas jungėsi su 
kitu. o tas vedė link trečio. 
Jvykiai, žmonės, pergyvenimai 

— visi „šoko Suktinį" galvoje. 
Rašiau apie vieną, o už nuga
ros rikiavosi kiti prisiminimai, 
laukdami savo eilės. Sunku 
viską atsijoti, sunku parinkti 
tai, kas svarbiausia pasakyti. 

Nesu rašytoja — šie pa
sakojimai — tik mėgėjiškas 
bandymas išreikšti tai . ką 

jaučiu širdy. Nesu istorikė — 
praleidau ir nepaminėjau 
daug ko. Mano prisiminimai iš 
1968-1973, 1981-1982 metų. 
Rašau, žinodama, kad nei ne
paliečiu laikotarpio prieš ir po 
manęs; žinodama, kad ir mano 
aprašyti prisiminimai gal ne 
tie, kuriuos mano bendra

minčiai šokėjai būtų pasirinkę 
aprašyti. Vis vien viliuos, kad 
mano žodžiuose skaitytojai pa
juto nors truputį to džiaugs
mo, kurio tuomet buvome pil
ni, o „Grandinėlės" šeimos na
riai prisiminė stebuklingą jau
nystę, praleistą kartu „Gran
dinėlėje". Pabaiga 

.Grandinėles" vaikų grupe 1988 m 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
SĖKMINGAI BAIGĖ MOKSLĄ 

Vaiva Danidė Vėžytė 2002 srityje University of Connec-
m. rugsėjo 6 d. sėkmingai ap- ticut Health Center ir jai buvo 
gynė disertaciją imunologijos suteiktas „Doctor of Philoso-

phy" laipsnis. Disertacijos te
ma „Autoimmunity and tole-
rance to intestinal protein". 
Šiame moksliniame darbe jos 
patarėjas (mentor) buvo pro
fesorius Leo Lefrancois, Ph.D. 

Vaiva Danidė Vėžytė to
limesnius tyrimus vėžio srity
je („Post Doctoral Research") 
atlieka Emory University. 

Iš kaires: prof. Lynn Puddington, Ph.D., Vaiva Danidė Vėžytė, P h D . , prof. Leo Lefrancois, Ph.D. 
Dr. Amanda Marzo nuotrauka. 

SUSILAUKĖ SŪNELIO 

Renata Nelsaitė ir Rai
mundas Pauliai 2003 m. sau
sio 11 d. susilaukė sūnelio 
Aleksandro Jono. Jie jau au
gina tris vaikučius: Viktorą — 
11 metų, Eriką — 8 metų ir 
Romaną — 6 metų amžiaus. 

Naujuoju anūkėliu džiau
giasi tėvukai — Angelė 
(Barkauskaitė) ir Romas Nel-
sai, Bronė (Kulytė) ir Vytau
tas Pauliai; tetos: Audra Nel-
saitė-Narbutienė, Inga Nel-
saitė-Rugienienė, Kristina 
Pauliūtė-Perazzo; dėdė Ro
bertas Paulius ir jų šeimos bei 
visi giminės. 

TAI ĮDOMU 

SALDAINIS — JĖZAUS 
SIMBOLIS 

INTENSYVUS 
LIETUVIU KALBOS 

ŽIEMOS KURSAI 

Šių metų sausio 14-28 d. 
Vytauto Didžiojo universitete 
antrą kartą surengti Inten
syvūs lietuvių kalbos žiemos 
kursai užsieniečiams. Iš 13 
ketinusių atvykti dalyvių net 
10 nepabūgo šaltos žiemos ir 
sėkmingai pradėjo lietuvių 
kalbos studijas. Lietuvių kal
bos paskaitos vyko kiekvieną 
dieną: dvi paskaitos ryte, viena po 
pietų. Paskaitų metu studen
tai mokėsi sudėtingos lietuvių 
kalbos gramatikos, mėgino 
įsisavinti praktinę šnekamąją 
kalbą žaidimų būdu, dirbo su 
kalbai mokyti parengtais kom
paktiniais diskais, žiūrėjo lietu
viškus meninius filmus. 

Kursų dalyviai — įvairiau
sių profesijų, pomėgių, amžiaus, 
kultūrų žmonės: gydytojas, 
vertėjas, vokiečių kalbos 
dėstytoja, statybų projektų 
vadovas, studentai. Šioje pa- į 
lyginti nedidelėje grupėje — į 
net 7 šalių atstovai: Venezue-
los, Danijos, Olandijos, JAV, į 
Suomijos, Vokietijos, Lenkijos. 

Pirmą kursų šeštadienį j 
buvo organizuota Meno diena 
Rumšiškėse. Kursų dalyviai 
piešė ant šilko ir stiklo. Pro
fesionalios dailininkės puikiai 
įvertino visų meninius gebė
jimus. Traukdami lietuviškas 
dainas pasivažinėjome arklio 
traukiamu vežimu po muzie
jaus teritoriją, pietums kepė
me šašlykus. Laisvalaikiu 
kartu su studentais žaidėme 
kėgliais klube „Straikas", ėjo
me į čiuožyklą, organizavome 
vakarienes. 

Šilti užsieniečių atsiliepi
mai, drąsiai tariami lietuviški 
žodžiai ir šypsenos buvo geriau
sias atpildas Žiemos kursų 
organizatoriams ir dėstyto
joms už intensyvų darbą audi
torijose ir kartu po paskaitų 
praleistą laisvalaikį. Kursų 
pabaigoje dalyviams buvo 
įteikti kursų baigimo pažy
mėjimai. Atsiminimui apie kur
sus ir VDU kiekvienas dalyvis 
gavo marškinėlius ir kalendo
rių su lietuvių kalbos pamo
kėlėmis kiekvienam mėnesiui. 

LIETUVIU KALBOS IR 
KULTŪROS V A S A R O S 

KURSAI 

JAV LB Krašto va idybos 
Socialinių reikalu taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitiene ir 
Aldona ŠmuIkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, 1L 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

APIE KREDITO PRANEŠIMUS IR 
ĮSTAIGAS, KURIOS SIŪLOSI TAISYTI 

JUSU KREDITĄ 

Amerikoje re tas žmogus 
gyvena neturėdamas skolos. 
Mes kiekvienas turime kredi
to korteles, perkame namus į 
skolą, perkame automobilius 
išsimokėjimui. Čia jau toks 
gyvenimo būdas . Be to, ir 
verslininkai nori, kad mes 
skolintumėsi, nes tada moka
me paskolos procentus ir jie 
daugiau uždirba. O be kfedito 
kortelių turbūt mes šiandieną 
nemokėtumėme gyventi — 
nereikia nešiotis pinigų: išsii
mi kredito kortelę ir užmoki, o 
mėnesio gale nusiunti vieną 
čekį. Tačiau yra žmonių, kurie 
ne visada moka tvarkytis su 
pirkiniais, perka viską, ko 
reikia a r nereikia, perka 
viską, ko nori. Bet kada ateina 
mėnesio galas ir reikia viską 
užmokėti, pri trūksta pinigų ir 
pasidaro problema. Visi pir
kiniai, kurie buvo perkami, 
kadangi buvo išpardavimas, 
pasidaro labai brangūs, nes 
reikia užmokėti paskolos pro
centus — skola auga, auga ir 
paskolos procentai. Ir dažnai 
netvarkingi žmonės turi 
skelbti bankrotą, kadangi 
negali išsimokėti skolų. Ir čia 
kaip tik tokiais žmonėmis 
nori, ir pasinaudoja, nesą
žiningi „tvarkytojai". Jei jūs 
neužmokate laiku skolų — 
tokių žmonių, tokių klientų 
niekas nenori —jūsų kreditas 
yra blogas ir niekas nenori 
jums parduoti nieko skolon. 
Ateina „pagalbon" kredito 
tvarkytojai. Bet žinokite, kad 
jie nelabai daug gali — gali tik 
tiek, kad iš jūsų išvilios pini
gus už savo „darbą" ir iš 
tikrųjų nieko nepadarys. To
dėl būkite atsargūs! 

Šiemetinėje Kaziuko mugėje, kovo 16 d. Dievo Motinos parapijoje, 
Cleveland, OH. Remi? Bistrickas, pianistė Gintė Bistrickienė su nauja
gime Mana Bistrickaite. 

Lino Johansono nuotrauka. 

Vienos vakarinės Massa-
chusetts valstijos dalies gim
nazija laikinai pašalino šešis 
moksleivius, nes jie mokyklo
je dalino riestus, „J" raidės 
formos saldainius („candy 
canes"), prie kurių buvo pri
dėti religinio turinio rašteliai, 
o pati saldainio forma sim
bolizavusi Jėzaus vardą. Mo
kyklos vadovybė buvo davusi 
moksleiviams leidimą dalinti 
saldainius^ bet be religinio 
turinio raštelių, nes valdiško
siose mokyklose „religijai nė
ra vietos". Visgi valstijos teis
mas atsistojo moksleivių pu
sėje ir pareiškė, kad mokyklos 
vadovybė savo draudimu pa
žeidė jų „pasirinkimo teisę". 
Moksleiviai grąžinti į klases. 

NYT 

TURĖS GYVENTI ŠUNS 
BŪDOJE 

Vienas Texas valstijos gy
ventojas, apkaltintas žiauriu 
elgesiu su savo 11 metų am
žiaus posūniu, už mažiausią 
prasižengimą liepdavęs jam 
kapoti malkas, mušęs ir pri
vertęs nakvoti šuns būdoje, 
teisėjo buvo nuteistas pra
leisti 30 naktų toje pačioje 
šuns būdoje arba 30 parų 
kalėjime. Žmogus pasirinko 
šuns būdą, o berniukui buvo 
leista išvykti pas savo tėvą 
Floridon. NYT 

Pasauli nt, IL, ruoštame Algirdo Motuzos koncerte 
!.i< t u vos vaikų globos prekystalio stabtelėjo Maryte ir 

avo vaikučiais — Daniel iumi ir Stefute. 
Indre* Tųūnėlienėa nuotr. 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

Įsibėgėjant pavasariui 
universitete jau pradėta regis
tracija į Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursus. Tai 
keturių savaičių intensyvūs 
lietuvių kalbos kursai, kurių 
metu dalyviai ne tik pramoks 
ar tobulins lietuvių kalbą, bet 
ir klausys paskaitų apie me
ną, kultūrą, istoriją, o savait
galiais lankysis gražiausiose 
Lietuvos vietose. Kursai truks 
nuo 2003 m. liepos 22 d. iki 
rugpjūčio 19 d. Daugiau infor
macijos apie juos lietuvių, 
anglų ir ispanų kalbomis gali
ma rasti interneto puslapyje 
http://www.vdu.lt/LTcourses/ 

Taip pat galime teirautis 
ei. paštu: baltic@trs.vdu.lt ar 
siųsti klausimus faksu: +370-
37-323296. Visiems, besidomin
tiems kursais, bus atsakyta į 
rūpimus klausimus. Kursų da
lyvių amžius neribojamas, juose 
gali dalyvauti visi, sulaukę 18 
m. Kiekvienas, norintis užsi
registruoti į kursus, turi užpil
dyti paraiškos formą ir atsiųs
ti ją kartu su kitais dokumen
tais paštu iki š.m. birželio 24 
d. adresu: 

Lietuvių kalbos ir kultū
ros vasaros kursai, Tarptau
tinių ryšių skyrius, Vytauto 
Didžiojo universitetas, Done
laičio 58, LT-3000 Kaunas, 
Lietuva — Lithuania 

Mielai laukiame Jūsų atvyks
tant šią vasarą į Kauną. Jeigu 
nusprendėte kartu su mumis 
praleisti vieną vasaros atosto
gų mėnesį, būkite mūsų svečiai! 

Asta Ambrasaitė 
Lietuvių kalhos kursų koordinatorė 

Kas yra kredito praneši
mas (credit report)? 

Tai dokumentas, kuriame 
parodoma, kaip jūs skolinatės 
ir kaip sumokate skolas. Kre
dito davėjai paprastai žiūri į 

| šiuos duomenis ir sprendžia, 
j ar jūs esate patikimas sko-
! lininkas ir ar jie gali duoti 

jums kreditą-paskolą, ne
rizikuodami prarasti. 

įstaigos teikiančios kredito 
pranešimus yra: EQUIFAX, 
ESPERIAN, (anksčiau TRW) 
ir TRANS UNION. 

Šios įstaigos gali paprašyti 
iš jūsų už kiekvieną kredito 
raportą po 8 dol. Nemokamai 
gaunate pranešimą, jei jums 
buvo atsisakyta suteikti kre
ditą per paskutines 60 dienų. 
Jūs taip pat galite gauti vieną 
nemokamą kredito pranešimą 
bet kuriam 12 mėnesių laiko
tarpiui, jei: 1. jūs esate bedar
bis ir ieškote darbo per 60 
dienų; 2. esate valdžios įstaigų 
remiamas teikiama pragyve
nimui pagalba (welfare); arba 
3. galvojate, kad jūsų kredito 
pranešime yra netikslios in
formacijos ryšium su kokia 
nors suktybe (fraud). 

Kaip paprašyti kredito 
pranešimo? 

Reikia siųsti raštišką 
prašymą vienai tų didžiųjų 
įstaigų, įrašykite savo visą 
pavardę, vardą, gimimo datą, 
„Soc. Sec." numerį ir gyve
namųjų vietų paskutinių 
penkerių metų laikotarpyje 
adresus. Kiekviena įstaiga 
turi nemokamą telefoną, ku
riuo galite paskambinti ir 
paprašyti daugiau informaci
jos. Įstaigų adresai ir telefono 
numeriai: 

EQUTFAX 
P.O. Box 105873 
Atlanta, GA 30348 
800-685-1111 
TRANS UNION CORPO

RATION 
P.O. Box 390 
Springfield, PA 19064-0390 
800-916-8800 
EXPERIAN 
Attn. NCAC 
P.O. Box 949 
Allen, TX 75013-2104 
800-682-7654 

Ko turėčiau ieškoti savo 
kredito pranešime? 

1. Ar yra klaidų? 
Jei galvojate, kad kredito 

pranešime yra klaidų, už
pildykite formą — „dispute 
form" arba parašykite laišką, 
kuriame paaiškintumėte prob
lemą. Laiške rašykite: savo 
adresą, datą, adresą kredito 
pranešimų įstaigai (consumer 
reporting agency), tada 
rašykite: JDear Agency (savo 
pavardę, adresą, „Soc. Sec." 
nr.) ir I am writing to dispute 
the following item in my cre
dit report: (čia aiškiai 
įrašykite priežastį). I dispute 
this information because (čia 
aiškiai įrašykite priežastį). 
Pvz., I am writing to dispute 
item// 1 in my credit report. 
This is information an ac-
count at Big City Department 
Store. I dispute this informa
tion because this account does 
not belong to me. I reąuest 
that you delete or if appropri-
ate correct this incorrect 
information. Please send a 
copy of the corrected credit 
report. I have enclosed infor
mation to support this claim. 
Sincerely". (Pasirašykite ir 
pridėkite kopijas dokumentų, 
jei turite paremiančių jūsų 
reikalą). 

Gavusi jūsų laišką, kredi
to pranešimų įstaiga turi per
žiūrėti jūsų kredito pra
nešimą ir pranešti jums apie 
rezultatus, paprastai per 30 
dienų. Kredito pranešimų 
įstaiga gali atsisakyti iš
pildyti jūsų prašymą — pa
tikrinti tik tuo atveju, jei jie 
nusprendžia, kad prašymas 
nerimtas ir nepagrįstas. Bet 
apie šį nuosprendį jie jums 
turi pranešti . Kredito pra
nešimų įstaiga per 5 dienas, 
baigus patikrinimą, turi jums 
atsiųsti kredito pranešimo 
kopiją, jei kredito pranešimas 
buvo pataisytas. Jei problema 
nėra išspręsta, jūs galite pa
rašyti maždaug 100 žodžių 
ilgumo raštą, aiškinantį jūsų 
reikalą. 

Kas yra sena informacija 
jūsų kredito pranešime? 

Ieškokite: 1. kredito infor
macijos senesnės negu 7 
metų; 2. bankroto informaci
jos, senesnės negu 10 metų. 
Tai yra laikoma sena informa
cija ir ji neturėtų būti jūsų 
kredito pranešime. 

Kokia informacija gali būti 
įrašyta į kredito pranešimą? 

Dažniausia ten įrašyta: 
1. Jūsų ID — tapatybė ir 

darbo duomenys. 
2. Skolų mokėjimo istorija. 
3. Sąrašas visų kreditorių, 

kurie neseniai prašė jūsų 
kredito pranešimo. 

4. Vieša dokumentinė 
informacija, kaip bankrotas, 
„foreclosures", teismo sprendi
mai. 

Kas gali matyti jūsų kre
dito pranešimą? 

Tiktai t am tikriems as
menims yra leista peržiūrėti 
jūsų kredito pranešimą. 

1. Kreditoriai, iš kurių jūs 
prašote kredito ar paskolos. 

2. Darbdaviai, bet tik tam 
tikromis aplinkybėmis ir tik
tai gavę jūsų raštišką suti
kimą. 

3. Valdžios įstaigos, ir tos 
įstaigos, kurios bando iš jūsų 
išrinkti, pvz. vaiko pragyveni
mo paramą (Child suport). 

Kiekvienas turėtų sekti 
savo kredito istoriją, papra
šant savo kredito pranešimo. 

Yra trys pagrindinės kre
dito pranešimus teikiančios 
įstaigos ir daug mažų. Pa
grindinės trys didžiausios 

Jeigu jūsų kreditas yra 
prastas, ar turėtumėte kreip
tis į kredito taisytojų (credit 
repairs) įstaigą, ieškodami 
pagalbos? 

Saugokitės tų įstaigų. Yra 
daug dalykų, kuriuos pats 
galite padaryti nemokamai, 
kad sutvarkytumėte savo 
kreditą. 

Saugokitės kredito taisy
mo (credit repair) įstaigų, 
kurios vilioja jus tokiais 
pažadais: 

1. „Mes išbrauksime blogo 
kredito pranešimą"! Tiesa yra, 
kad niekas negali išbraukti 
blogo kredito informacijos iš 
jūsų kredito dokumentų, jei ta 
informacija yra tiksli. 

2. „Tik tai mes galime 
pašalinti blogą ar netikslią 
informaciją!" Tiesa yra ta, jei 
yra padarytos klaidos jūsų 
kredito dokumente arba ten 
yra sena informacija, jūs pats 
nemokamai galite tą klaidą 
atitaisyti. 

„Legitimate errors" reiš
kia, kad informacija yra netiksli, 
o ne informacija, kuri jums ne
patinka. 

„Old information" reiškia, 
kad kredito informacija yra 
senesnė negu 7 metai, arba 
bankroto informacija senesnė, 
negu 10 metų. 

3. „Bloga informacija jūsų 
kredito dokumente yra teisin
ga, bet mes ją vis tiek galime 
panaikinti". Tiesa yra ta, kad 
meluoti kredito pranešimų 
įstaigai yra nelegalu. 

Ar tai išspręs visas jūsų 
kredito problemas? 

Ne. Kartais žmonės pa
tenka į bėdą dėl kreditų. Ir tos 
problemos pasirodo paprastai 
jūsų kredito pranešime. Ge
riausia, ką jūs galite tuo atve
ju daryti, yra pradėti atstatyti 
savo kreditą. Kai prašote 
naujo kredito, darykite tai 
labai atsargiai. Gaukite jį ga
limai geriausiomis sąlygomis. 

Jei jūs sutvarkėte viską ir 
vis tiek negaunate prašomo 
kredito? 

Yra galimybė, kad esate 
nelegaliai diskriminuojamas. 
Yra prieš įstatymus kredito
riams, duodant kreditą ar jį 
atmetant, remtis asmens lyti
mi, amžiumi, rase, spalva, 
religija, tautine kilme, šeimos 
padėtimi, ar gaunate valdžios 
paramą. Jūs turėtumėte pa
kalbėti su advokatu tuojau, 
jei galvojate, kad prieš jus 
buvo įvykdyta diskriminacija, 
prašant kredito. 

Kur reikia kreiptis, ieš
kant pagalbos? 

Jūsų vietinėn teisinių pa
tarnavimų įstaigon — Local 
legal services office, volunteer 
lawyers project arba Local 
department of Consumer 
Affairs. 

Naudotasi medžiag3 is 
„National Consumer Law 
Center, Inc." pranešimo. 

http://www.vdu.lt/LTcourses/
mailto:baltic@trs.vdu.lt


DIEVO SŪNAUS TEISMAS 
KUN. V. RIMŠELIS, MIG 

Kai apaštalai išbėgo iš 
Alyvų daržo, Jėzus liko vienui 
vienas tarp aukštųjų kunigų 
papirktų žmonių, kurie Kristų 
suėmė. Jie stumdė Jėzų į visas 
puses. Kai buvo vedamas per 
Kidrono upelį, ant lieptuko 
pastumtas, Jis krito ant tilte
lio turėklo ir susižeidė veidą. 
Kai, vedant su šauksmais, 
atėjo į miestą, žmonės tą vėlų 
vakarą iš namų bėgo pa
žiūrėti, kas atsitiko. Petras ir 
Jonas buvo pasislėpę už mies
to namų ir laukė, kol Jėzų, 
vedamą pas Aną, pamatys. 
Jėzus pastebėjo tuos du apaš
talus ir liūdnai jiems nusišyp
sojo. Anas Jėzų pradėjo klau
sinėti apie Jo mokinius ir skel
biamą mokslą. Jėzus jam 
atsakė: „Aš viešai kalbėjau 
pasauliui. Aš visuomet mo
kiau sinagogose ir šventykloje, 
kur susirenka žydai, ir nieko 
nesu kalbėjęs slapčia. Kam 
tad mane klausinėji? Teirau
kis tų, kurie girdėjo, ką esu 
kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems 
sakęs" (Jn. 18, 19-21). Vienas 
ten buvusių tarnų, norėdamas 
įsiteikti kunigui, smogė Jėzui 
per veidą, šaukdamas: „Šitaip 
tu atsakai vyriausiam kuni
gui?! " Jėzus jam tarė: ^Jei 
pasakiau netiesą, įrodyk, kad 
tai netiesa, o jei tiesą, — kam 
mane muši? (Jn. 18, 11-23) 

Jonas buvo pažįstamas su 
vyriausiuoju kunigu, todėl jis 
galėjo su Petru įeiti į kiemą. 
Kieme buvo sukurta ugnis. 
Prie besišildančių ii Petras 
pristojo. Tarnaitė, pamačiusi 
Petrą, pradėjo klausti, ar tik 
jis nėra vienas iš Kristaus 
mokinių. Petras išsigynė ir 
atsakė, kad jis Jėzaus nepa
žįsta. Anas nustojo Jėzų klau
sinėti. Jis nuėjo pasitarti pas 
vyriausią kunigą Kajafą, Jėzų 
palikęs tarnų priežiūroje. Šie 
Jėzų stumdė, kaip įmanydami 
Jį niekino ir mušė. Sugrįžęs 
Anas liepė Jėzų surišti ir 
nuvesti pas Kajafą, tų metų 
vyriausią kunigą. Jėzus, ve
damas per kiemą, vėl pamatė 
Joną ir Petrą, besišildančius 
prie ugnies. Gamalielis atvy
ko, kaip tik Jėzų įvedant į Ka-
jafo namus. Jis, prisiartinęs 
prie Jėzaus pašnibždom pak
lausė: „Pasakyk man, kas Tu 
esi". Jėzus jam atsakė: „Skai
tyk pranašus ir atrasi, kas aš 
esu. Jie duos pirmąjį ženklą. 
Kitas ženklas dabar ateina". 

Pas Kajafą susirinko San-
hedrino nariai. Gamalielis, 
Juozapo ir Nikodemo prita
rimu, paskelbė, kad susirinki
mas yra nelegalus dėl vėlaus 
laiko, nes jau buvo naktis, ir 
dėl vietos, kuri yra privati. 
Todėl Gamalielis iš Sanhed-
rino susirinkimo išėjo. Kaja-
fas, iš piktumo keikdamasis, 
pasišaukė neteisingus liu
dininkus. Juozapas Arimatie-

tis, piktai šaukė, kad jis 
praneš Romos valdžiai apie 
tai, kas čia darosi. J is viešai 
pasakė, kad yra Jėzaus drau
gas, ir išėjo iš susirinkimo. Jį 
pasekė ir Nikodemas. Prasidė
jo Kristaus kaltinimai. Du pa
samdyti liudininkai išėjo į 
priekį ir tarė: „Šitas yra sakęs: 
aš galiu sugriauti Dievo šven
tyklą ir per tris dienas vėl ją 
atstatyti". Kitas liudininkas 
pakomentavo, kad j i s gali 
atstatyti su demonų pagalba". 

Kajafas atsistojęs pak
lausė Jėzų: „Tu nieko neat
sakai į šituos kaltinimus?!" 
Bet Jėzus tylėjo. Tuomet 
Kajafas Jam tarė: „Prisaik
dinu tave gyvuoju Dievu, kad 
mums pasakytum, ar tu esi 
Mesijas, Dievo Sūnus?!" Jėzus 
atsakė: „Taip yra, kaip sakai. 
Bet aš jums sakau: nuo šiol jūs 
matysite -Žmogaus Sūnų, sė
dintį Visagalio dešinėje ir 
ateinantį dangaus debesyse!" 
Tuomet Kajafas persiplėšė 
drabužius ir sušuko: „Jis pikt
žodžiauja! Kam dar mums 
liudytojai?! Štai girdėjote pikt
žodžiavimą. Kaip jums regis?" 
Jie atsakė: „Vertas mirties!" 
(Mt. 26, 62-66). 

Buvo įpusėjusi naktis, ir 
Jėzus buvo vedamas iš salės. 
Petras buvo jau trečią kartą 
išsigynęs Kristaus, dar gai
džiui nepragydus. Petras susi
tiko su Jėzumi veidas į veidą. 
Jėzus pažvelgė į Petrą su 
didžiausiu gailesčiu. Tas Vieš
paties žvilgsnis Petro širdį 
tarsi kalaviju pervėrė. Petras, 
graudžiai verkdamas ir dejuo
damas, išbėgo iš kiemo. 

Rytojaus dieną anksti rytą 
vėl susirinko Sanhedrino na
riai posėdžiui. Viešpats Jėzus 
buvo atvestas iš daboklės, be 
galo išvargęs. Tai buvo jau 
legalus susirinkimas. Visi 
patvirtino naktį padarytą 
sprendimą, kad Jėzus yra ver
tas mirties. Visas susirinki
mas atsistojo ir nusivedė Jėzų 
pas Pilotą, nes Sanhedrinas 
neturėjo teisės įvykdyti mir
ties bausmės. Jėzus tyčia buvo 
vedamas tais keliais, kur dau
giau žmonių gyveno. Susidarė 
minios, su keiksmais Jėzų 
lydėjusios. Jėzus pamatė ir 
Judą išdaviką, kuris vengė 
Viešpaties žvilgsnio. Jau saulė 
buvo aukštai pakilus, kai 
Jėzus buvo atvestas į Antonio 
tvirtovę. Didieji kunigai, Raš
to aiškintojai ir seniūnai atsi
sakė įeiti į Romos rezidenciją, 
nes pagal ritualą buvo apsi
plovę prieš Velykas. Du šim
tininkai pranešė Pilotui, kad 
Jėzus jau atvestas. Romos 
ietininkai įvedė Jėzų į Piloto 
rūmus. 

Pilotas išėjo susitikti su 
žydų atstovais ir paklausė, 
kokį skundą jie turi prieš tą 
atvestąjį žmogų. Žydų atstovai 
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atsakė, kad būtų Jo neatvedę 
čia, jei nebūtų didelis nusi
kaltėlis. Pilotas jiems atsakė, 
kad jie patys gali teisti pagal 
savo įstatymus. Žydai paaiški
no, kad jie pagal įstatymus 
negali žmogaus nubausti mir
timi. Jie esą nustatę, kad šitas 
žmogus kiršina visą tautą, 
draudžia mokėti ciesoriui 
mokesčius, skelbia, kad Jis 
yra Mesijas ir karalius. Visa 
tauta esanti sukurstyta — nuo 
Judėjos iki Galilėjos. Pilotas, 
sužinojęs, kad Jėzus yra 
galilėjietis, pasiuntė Jį pas 
Erodą. 

Erodas, pamatęs Jėzų, 
apsidžiaugė. Jis jau girdėjo, 
kad Jėzus daro stebuklus ir 
tikėjosi taip pat išvysti kokį 
nors stebuklą. Jis ėmė Jėzų 
visaip klausinėti, bet Jėzus 
jam neatsakinėjo. O aukštieji 
kunigai ir Rašto aiškintojai be 
paliovos Jį kaltino. Erodas su 
savo palydovais Jėzus panie
kino ir išjuokė. Aprengęs baltu 
drabužiu, jis Jėzų pasiuntė 
atgal pas Pilotą. Tą dieną 
Erodas ir Pilotas tapo drau
gais, o seniau jie pykosi. 

Pakeliui Jėzus pamatė 
piemenis, savo draugus ir mo
kinius, stovinčius drauge su 
galilėjiečiais, apaštalą Joną ir 
pažįstamus iš Nazareto. Pi
lotas, sušaukęs aukštuosius 
kunigus, seniūnus ir minioje 
esančius žydus, pareiškė: „Jūs 
atvedėte man šį žmogų, 
kaltindami jį liaudies kursty
mu. Bet aš, jį apklausęs jūsų 
akyse, neradau nė vienos jam 
primetamos kaltės, taip pat ir 
Erodas, nes sugrąžino atgal. 
Taigi jis nėra padaręs nieko, 
kas būtų verta mirties baus
mės. Aš tad jį nuplakdinsiu ir 
paleisiu" (Lk. 23, 14-17). Prieš 
Velykas Pilotas galėdavo 
paleisti nusikaltėlį iš kalėji
mo. Tuomet jis turėjo kalinį. 

vardu Barabą, kuris buvo 
patekęs į kalėjimą už maištą 
mieste ir žmogžudystę. Pilotas 
paklausė žmones, kurį jie nori 
paleisti, Barabą ar Jėzų, vadi
namą Mesiju. Minia šaukė 
paleisti Barabą, o Jėzų nukry
žiuoti. Pilotas pasišaukė šim
tininką ir liepė Jėzų nuplak-
dinti, manydamas, kad tuo 
nutildys minią. Kareiviai la
bai žiauriai Jėzų nuplakė ir iš 
erškėčių nupintą vainiką Jam 
užspaudė ant galvos. Jie Vieš
patį vos gyvą mušė ir išjuok
dami sveikino, kaip žydų ka
ralių. 

Pilotas parodė miniai 
nuplaktą ir erškėčių vainiku 
apvainikuotą Jėzų ir tarė: 
„Matote, štai yra Žmogus!" 
Žydų minia dar labiau pradėjo 
šaukti: „Ant kryžiaus j į, nes jis 
skelbė, jog jis yra Dievo 
Sūnus". Pilotas persigando, 
tai išgirdęs. Kai jis atsisėdo į 
teismo sostą, tarnas atnešė jo 
žmonos Klaudijos laišką, ku
riame prašė paleisti nekaltą 
žmogų, dėl kurio ji naktį daug 
kentėjo. Aukštieji kunigai ir 
Rašto aiškintojai vis labiau 
šaukė, kad, jei Jėzus bus 
paleistas, Pilotas nėra cieso
riaus draugas. 

Pilotas, pamatęs, kad nie
ko nelaimi, o sąmyšis vis didė
ja, paėmė vandens, nusimaz
gojo rankas minios akivaizdo
je ir garsiai tarė: „Aš nekaltas 
dėl šio teisiojo. Jūs žinokitės". 
O miniai šaukė: „Jo kraujas 
tekrinta ant mūsų ir mūsų 
vaikų!" (Mt. 27, 25-26). Pi
lotas padavė užrašą ir liepė 
prisegti prie kryžiaus. Buvo 
užrašyta „Jėzus Nazarietis, 
žydų karalius". Žydai atėjo 
pas Pilotą skųstis dėl užrašo, 
kad tik pats Jėzus taip save 
vadino. Pilotas atsakė: „Ką 
parašiau, parašiau!" 

AR PAŽĮSTATE SAVO MOKESČIU KONSULTANTĄ? 
i 

JŪRATĖ GULBINAS, MBA, CPA 

IRS kriminalinių nusikal
timų skyrius pastebi vis didė
jantį mokesčių konsultantų 
agresyvumą, pildant mokesčių 
formas. Nereikėtų painioti pa
tyrusio mokesčių konsultanto 
ar mokesčių advokato patari
mo, drąsiai remtis vienu ar 
kitu mokesčių teismo spren
dimu su mažai ar visai nežino
mo mokesčių specialisto pa
tarimu kuo daugiau sumažinti 
mokesčius. Reikėtų atsargiau 
klausyti patarimų tokio „spe
cialisto", kuris žada sumažinti 
mokesčius, net neperžiūrėjęs 
jūsų turimos finansinės infor
macijos. Patartina paklausti 
mokesčių konsultanto apie jo 
darbo stažą ir mokslą. Visada 
peržiūrėkite mokesčių formas, 
prieš pasirašydami, pa
klauskite, kai ko nors nesu

prantate ir būtinai išsaugokite 
kopiją bent 3 metus. 

Dažniausiai pasitaikan
čios apgavystės: 

Asmenybės pasisavinimas 
— „identity theft". Reiktų 
suprasti, kad „Sočiai Security" 
numeris ir jūsų finansinė 
informacija yra būtini kiek
vienam mokesčių konsultan
tui. CPA. „enrolled agents" ir 
mokesčių advokatai, jums 
paprašius, išduos dokumentą, 
kuriame nurodys, kad visa 
informacija, kurią jūs patikite 
jiems, yra konfidenciali. Abe
joju, ar tokį dokumentą gau
site iš kontoros, kurioje Jums 
žadės užpildyti mokesčius už 
10 ar 20 dolerių. 

Socialinio draudimo („So
čiai Security") mokesčių susi
grąžinimas. Dažniausiai iš 

jūsų paprašys 100 ar daugiau 
ir užpildys formą, pagal kurią 
tariamai galėsite susigrąžinti 
socialinio draudimo mokes
čius. Socialinio draudimo mo
kesčiai nėra grąžintini. 

Suklastotas verslas ir jo 
išlaidos. Pasitaiko mokesčių 
„specialistų", kurie jums pa
tars sumažinti pajamas ro
dant fiktyvų verslą. Reiktų 
prisiminti, kad tie keli šimtai, 
kurie sumažino jūsų mokes
čius, vėliau padvigubės ar pa
trigubės, priklausomai, kada 
IRS pastebės apgavystę, ir 
jums teks sumokėti ne tik tuos 
kelis nelemtus šimtelius, bet 
ir pabaudą su procentais. 

Vaiko pasiskolinimas. 
Dažniausiai pasitaikantys at
vejai ; :a susiję su „earned 
income" kreditu. Sakykim, 

Petras uždirbo 11,200 dol. 
Neturėdamas vaiko jis negali 
gauti „earned income" kredito. 
Vadinamasis mokesčių „spe
cialistas" pasiūlys jam „pa
siskolinti" vaiką iš savo kito 
kliento, kuris turi 3 vaikus 
(šiam kreditui pakanka 12 
vaikų). Taigi, Jonas turi 3 
vaikus ir gali „paskolinti" vie
no vaiko socialinio draudimo 
numerį Petrui. Petro pajamos 
dabar tinkamos „earned 
income" kreditui. IRS ypatin
gai atidžiai peržiūri mokesčių 
formas, kuriose figūruoja 
„earned income" kreditas. 

Jūratė Gulbinas, tel. 323-
666-0248, e-paštas 

jurate@pacbell.net 
— konsultacijos, patari

mai bei mokesčių užpildymas. 

Dvidešimt pirmas amžius 
prasidėjo su visokiais nesu
tarimais, net ikėtumais. Tai 
jokia naujenybė, nes tokie 
dalykai jau vyko per ištisus 
amžius, privesdami valstybes 
prie keršto, kaip atsilyginti už 
pasakytus įžeidžiančius žo
džius, nusavintą nors mažiau
sią žemės lopinėlį. Iš viso to 
kyla kerštas, iššaukiantis ap
sigynimui ar puolimui naujų 
ginklų išradimą, gamybą. 
Norint susipažinti su vienu iš 
būsimų naujų ginklų, pa
žvelkime į aplinkybes iš ko jis 
išsivystė. 

Daug kas yra patyręs įvai
rių netikėtų atsitikimų, pvz., 
staiga be jokios priežasties 
atsidaro automatinės garažo 
durys; automobilio variklis, 
valdomas elektroniškai, nu
stoja veikęs; televizoriaus 
ekrane pasirodo baltos dėmės, 
vadinamos sniegu; kalbant te
lefonu ar klausant radijo, ne
tikėtai išgirsti kito žmogaus 
kalbėjimą, kartais gražią ar 
baisią muziką. Kodėl taip yra? 
Kas atsitinka? 

Visus paminėtus netikėtu
mus sukelia elektromagneti
niai (EM) trikdžiai (Electromag-
netic Interference). EM trik
džiai jau reiškėsi anksčiau, bet 
šiuo metu vis daugiau ir dau
giau jaučiami, nes visa elek
troninė įranga pasidarė mini
atiūrinė. Įvairūs aparatai, au
tomobilių varikliai ir kiti 
įrengimai valdomi elektroni
nių mikroschemų. J jas labai 
lengvai įsiskverbia elektro
magnetinės bangos. 

Perkūnijos žaibai taipogi 
sukelia EM trikdžius. Žaibai 
sudaro plačią EM bangų skalę. 
Žaibų trikdžius girdime per 
radiją arba matome, kaip mir
gesius, išsidraikiusius per visą 
televizoriaus ekraną. Žaibai 
sukelia ir viršįtampius (sur-
ges), smailes (spikes) namų 
elektros tinkle, todėl jautrią 
elektroninę įrangą, kaip kom
piuterius, nejungiame tiesiai į 
namų elektros tinklą, bet nau
dojame viršįtampių slopinto-
jus. 

Apie elektromagnetinius 
trikdžius yra susidariusių 
įvairių nuomonių. Vieni teigia, 
kad jie nėra kenksmingi 
aparatūrai, tik suerzina, su
pykina žmogų, o kiti aiškina, 
kad visus trikdžius įmanoma 
sustabdyti, pakei tus apara
tūrų suprojektavimą. Dar kiti 
tvirtina, kad trikdžiai labai 
žalingi, nes, juos panaudojus, 
įmanoma padaryti daug žalos 
elektroninei įrangai. Jau buvę 
atsitikimų, kai kriminalistai 
panaudojo stiprius EM apara
tus, kad galėtų ištrinti kom
piuterių duomenų bazes ir 
išjungti namų elektroninės 
apsaugos įrangą. Pvz., Sankt 
Peterburge, Rusijoje, vagys, 
panaudoję EM aparatą, 
išjungė elektroninę apsaugą ir 
išsinešė visas brangenybes. 

VIKTORAS JAUTOKAS 

Daug būta panašių atsitikimų. 
Žinoma, ne visi EM trikdžiai 
daromi tyčiomis, iš anksto 
apgalvotai. Kartais atsitinka, 
jog žmogus net nežino, kad jo 
naudojamas bet koks apara
tas, kaip plaukų džiovintuvas, 
skleidžia EM bangas, truk
dančias radijo aparatui, televi
zoriaus vaizdui. Vaizdingumo 
dėlei pateiksiu iš savo patir
ties keletą atsitikimų, kaip 
EM trikdžiai gali pakenkti 
radijo ryšiams. Dirbant Či
kagos Policijos komunikacijos 
skyriuje, buvo pranešta, kad 
vienoje Čikagos miesto dalyje 
policininkams, naudojant ran
kinius radijo aparatus, neį
manoma susikalbėti, nuolatos 
girdėti tik kažkoks čirškesys. 
Reikėjo surasti priežastį. Pa
naudojus automobilyje įmon
tuotą specialią krypties nu
statymo įrangą (triangulia-
torių), sužinota, iš kurios pu
sės tie trikdžiai ateina. Todėl 
be paliovos buvo važiuojama 
nurodyta linkme iki privedė 
prie namo, kuriame moteris, 
ramiai sėdėdama, žiūrėjo tele
vizorių. Jis buvo labai senos 
laidos — jo aukšto voltažo 
įranga nebuvo pakankamai 
apgaubta metaliniu skydu, 
todėl iš jo spinduliuojančios 
EM bangos pasiekė netoliese 
esantį policijos siųstuvą. 
Paprašius išjungti televizorių, 
tuojau pat visi rankiniai radijo 
aparatai pradėjo veikti. 

Kitas atsitikimas. Komer
cinės bendrovės radijo siųstu
vas labai įkaito, veikęs ilgą 
laiką karštoje patalpoje. Po 
kurio laiko šis įkaitęs siųstu
vas nuslinko nuo nustatytos 
bangų skalės ir peršoko } poli
cijos bangas. Taip palietė 
beveik pusę Čikagos miesto 
policijos ryšių sistemos. Pa
naudojus anksčiau minėtą su
sekimo būdą, buvo surasta 
siųstuvo vieta. Nepavykus su
sisiekti su siųstuvo savininku, 
buvo iškviestas FCC (Federal 
Communication Commission) 
tarnautojas, kuris tuojau pat 
išjungė siųstuvą, mat tik FCC 
turi teisę be savininko žinios 
tai padaryti. Dar turėta dau
giau panašių atsitikimų, bet 
čia jų neminėsiu, nes noriu su 
skaitytojais pasidalinti, kaip 
EM trikdžiai gali pakenkti 
lėktuvų skrydžiams. 

Yra žinoma, kad EM 
trikdžiai pasiekia ir lėktuvus. 
Lakūnas, vairuodamas kelei
vinį lėktuvą, kai pasiekė nus
tatytą aukštį, tolimesniam 
skrydžiui įjungė automatinę 
kontrolę. Kiek toliau paskli
dus, staiga lėktuvas pradėjo 
kilti vis aukštyn ir aukštyn. 
Lakūnas tai pastebėjo. Tuojau 
pat išjungė automatinę kon
trolę, perėjo į rankinį lėktuvo 
valdymą. Šio atsitikimo prie
žastis niekada nebuvo tiksliai 
išaiškinta, bet pats lakūnas 
mano, kad lėktuvo automatinė 
kontrolė buvo paveikta EM 

trikdžių. 
Pasigaminti aparatūrą 

EM trikdžių sukėlimui nėra 
sunku. Vienas aukštesniosios 
mokyklos mokinys, gerai susi
pažinęs su radijo technika, 
sumanė pasigaminti mikro
bangų siųstuvą. Nusipirkęs 
reikalingas dalis, sumontavo 
galingą mikrobangų siųstuvą, 
kuriuo pajėgė išjungti savo 
telefono laidus, sugadinti 
kompiuterį. Šiam projektui 
reikalingas dalis, kaip mikro
bangų lempą, aukšto voltažo 
sukėlimui kondensorius, siau-
rakryptę anteną nusipirko 
kiekvienam žmogui prieina
moje elektronikos dalių par
duotuvėje. Šio jaunuolio su
manymas parodo, kad visiškai 
nesunku žalingam tikslui 
sukelti ir panaudoti EM ban
gas. 

Naujas ginklas. Šiuo metu 
civiliniams bei karo reikalams 
Įvairių rūšių aparatūra dau
giau ar mažiau yra valdoma 
elektroniniu būdu. Todėl gink
luotosios pajėgos daro įvairius 
bandymus, kaip suprojektuoti 
ir pagaminti elektronine įran
ga valdomus ginklus, kurie 
būtų apsaugoti nuo EM 
trikdžių. Mat elektroninė 
įranga yra silpniausia ginklo 
vieta. Pvz., raketinės bombos 
yra valdomos elektroniškai. 
Jų elektroninę įrangą galima 
sugadinti, nes, panaudojus 
stiprias mikrobangas, bomba 
nepasiektų nustatyto tikslo. 
Jei mikrobangų krosnelė gan 
greitai iškepa mėsos gabalą, 
tai, turint stiprų mikrobangų 
siųstuvą ir siaurakryptę 
anteną, išduodančią siaurą 
mikrobangų spindulį, galima 
suvirinti bet kokią neap
saugotą elektroninę įrangą. 

Afganistane buvo naudo
jamos raketinės bombos, tu
rinčios elektroninę įrangą. 
Bomba, paleista iš lėktuvo, 
lazerio pagalba buvo valdoma 
iki pat taikinio. Tuo būdu 
galėjo pataikyti į mažą taikinį, 
pvz., tanką. Jei priešas turėtų 
EM ginklą, pajėgtų sugadinti 
bombos elektroninę įrangą, o 
tada bomba sprogtų nenu
matytoje, nenorimoje vietoje. 

Visame pasaulyje karinių 
pajėgų laboratorijose vyksta 
tyrinėjimai, kaip apsisaugoti 
nuo EM trikdžių. Ginklų pro
jektuotojams visa tai sukėlė 
didelius rūpesčius, todėl dabar 
daro bandymus, kaip apsau
goti raketų elektroninę įrangą 
ir suprojektuoti naujus EM 
ginklus. Dauguma ginklų spe
cialistų mano, kad 21 amžiuje 
bus labai paplitę EM ginklai. 
Bet jei tokie ginklai pateks į 
teroristų ar kriminalistų ran
kas, gali pasireikšti skaudžios 
pasekmės. Manykime, kad 
prie šio taško nebus prieita, 
bus surastos naujos priemo
nės, apsaugojančios žmoniją 
nuo visokių netikėtų išpuolių. 

Šį savaitgalį per pasaulį 
nusidriekė tarptautinis festi
valis „One World Beat". 
Įvairias šalis, pvz., Boliviją, 
Kroatiją, Kanadą, Didžiąją 
Britaniją, Vokietiją, Prancū
ziją, Šveicariją, JAV, Zimbab
vę ir daugelį kitų subūrė ben
dra festivalio idėja — padėti 
kitiems. Festivalio metu su
rinktos lėšos buvo skirtos lab
darai. Lietuva taip pat įsi
jungė į bendrą gėrio sklei
dimą, juolab, kad tokie koncer
tai ne tik atgaiva širdžiai, bet 
ir parama gyvenimo apleis
tiems žmonėms. 

Surengti Kauno filhar
monijoje labdaros ir paramos 
fondo „Vilties šaltinis" supla-

SAUJELE GĖRIO 
nuotą koncertą, anot rengėjų, 
paskatino gražus festivalio 
tikslas, o ypač tai, kad pinigai 
bus skirti skurstantiems vai
kams, kurių tėvus kamuoja fi
zinė negalia. 

Nors koncertas vyko fil
harmonijos salėje, tai nesu
trukdė atlikėjams nudžiuginti 
žiūrovus įvairaus žanro ir sti
lių muzikos kūriniais. Labda
ringame koncerte pasirodė 
žymūs aktoriai, rimtosios bei 
pop muzikos atlikėjai. Eiles 
skaitė aktorė Rūta Staliliū
naitė. Susirinkusiesiems šoko 
modernaus šokio teatro „Au
ra" šokėjai, dainavo berniukų 
ansamblis „Ratilėlis", Domei
kavos kapela, estrados dai

nininkai — Irena Ašakaitė. 
Rūta Morozovaitė, Birutė 
Petrikytė, Andželika Petri
kytė, Roma Mačiulytė, pasi
rodė Kauno neįgalaus jaunimo 
kolektyvai, bliuzo, džiazo, 
country stiliaus muziką 
atliekanti grupe „Road band", 
„Dinamika". 

Visi labdaringame ren
ginyje Kaune dalyvavę atlikė
jai už savo pasirodymus hono
rarų neėmė. Gėris sklinda grei
tai, kartais tereikia tik šyp
senos, dainos, malonaus žo
džio ir savo turimu džiaugsmu 
pasidalinti su kitu... 

Milda ZinevičiOtė 
VDU. menų instituto 

studente 

mailto:jurate@pacbell.net
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S i ū l o d a r b ą 

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

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

CalI Home C a r e ©262-657-8467. 

Skubia i r e ika l ing i v a i r u o t o j a i -
p e r k r a u s t v t o j a i S k o k i e 

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

Te l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 . 

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

u o š o s d a r b i n i n k ė m s . G a l i m a 
g y v e n t i k a r t u a r b a a t v y k t i į 

d a r b ą i r i š v y k t i . 
K r e i p t i s : 

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

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

V a i k a m s r e i k a l i n g a e n e r g i n g a 
45 m . a r v y r e s n ė a u k l ė . Gyvent i 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Pr ivalo kalbėti rusiškai. 

T e ! . 6 3 0 - 4 4 3 - 8 7 6 4 , M a r i n a . 

100 VVindovv VVashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

Men or Women 2-3 person team. 
Mušt have own car / 1 person speak 

some English. 
NO EXPERIENCE N"EEDED. We wiil 
train. We have ALL RESIDENT1AL 

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

P.T. vveekends Sat. & Sun. or 
NVeekdays 3-5 days. 

6:00 am - Sundovvn (5pm-6pm) . 
Make $500-$ 1.000 each person vveekly. 

Mušt applv in person & You can Start The 
Next Dav. 

Blue Sky Window Cleaninjg. Inc. 
2752 Maple Ave. Downers Grove. IL 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on corner of 

Maple Ave. & Walnut) 
630-515-8706, see Rich. 

Ieškomi d a r b i n i n k a i v a l y m o 
darbams. Turi turėti savo t rans

portą ir važinėti grei tkel iais į 
vakarinius pr iemiesč ius . 

S k a m b i n t i p o 6 v.v., 
tel. 8 1 5 - 4 3 9 - 0 0 3 7 . 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 

manikiūristai 
masažistas-terapistas 

• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 
• patyręs registratorius-pardavėjas. 
dirbantis kompiuteriu, pilnam/nepilnam 
laikui 
Tel. 630-969-5333 arba atvykite 5333 
Main St., Dovvners Grove, IL 60515. 

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

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

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

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

P a r d u o d a 

Discounted Airl ine t ickets from 
New York a n d Ch icago to 

Vilnius 
F r ega t a T rave l 

250 VVest 57 St ree t . New York . 
NY 10107. Tel . 212-541-5707. 

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

Bankai skelbia dideli automobilių 
išpardavimą 

01 Nissan Maxima — S 10.500. 
01 Chevi Trail Blazer — S9.800. 
01 Tovota Camrv — S9.6O0. 
00 Chrysler 300 M — S8.500 
00 Chrvsler Concorde — $5.800 

Tel. 312-446-2515. 

M O V I N G 
Ilgametis p ro fe s iona lu s k raus ty 
mas Čikagoje ir į k i t a s vals t i jas . 

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

P a r d u o d u a u t o m o b i l i 
H O N D A C I V I C 2000 m . 

15.000 mylių. C D . centrinis 
užraktas , gerame stovvje. 

K a m a S 6 . 5 0 0 . 
Te l . 224-628-2002. 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojami 1 kamb. - s tud i j a ir 
3 mieg. bu tas L e m o n t o cen t re . 
S500 ir S750 į mėnesį ir užstatas. 

Tel. 630-243-6841 a r b a 
630-853-2532. 

I š n u o m o j a m i 1-2 mieg . „condo* 

Oak Lawn ir Wil lowbrook su 

baseinais Tel . 708-289-8577 

a r b a 708-423-4761 . 

I šnuomo jamas apš i l domas 
4 k a m b a r i ų . 

1 mieg. bu tas 67 & W h i p p l e 
apyl. $415 į m ė n . + . . s e c u n t v " 

Tel. 773-434-4543 

2 b e d r o o m nevvly r e m o d e l . 

S650 plūs security deposits. 

N o pets . no smoking . 44 th & 

California. Te l . 773-704-7402. . 

A m b e r c o n s t r u c t i o n C o . 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai . 
.Licensed, i n s u r e d , b o n d e d " 

S k a m b i n t i S ig i tu i , 
tel. 773-767-1929. 

Medž io d a r b a i , e l ek t ra , 
santechnika, grindvs, dažvmas— 
Aukš ta d a r b ų k o k y b ė , žemos 

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

contractor CONSTRUCT 
312-388-8088; 

773-254-0759; 312-493-8088 

z i L 
R U C T I O N 

A & S 24HR&7DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė saldymo sistema 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

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

dažymai iš lauko i r vidaus. 

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

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

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S PUMPUTIS 

Į v a i r ū s 

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

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Valgyk kugelį 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO M A S I N A TIK 

$85 
Pers iunč iame j 4 8 valsti jas UPS p a š t u . 

Tel. 773-875-6232. 
S u t e i k i a m a 1 me tų g a r a n t i j a . 

3 5 3 6 W . 1 6 0 St., Ma rkham IL 6 0 4 2 6 . Gyvenantiems 
Čikagoje, pr istatymas savaitgaliais Į namus — NEMOKAMAS 

YRYKIMIUS SIUNTINIUS L5KTUVU 
P R I I M S I M E I K I B A L A N D Ž I O 3 
L A I V U I Š S I U N Č I A M E K A S S A V A I 

AlUMIC 
bxpressCorp. 

8 D Ū - 7 7 5 - 7 3 6 3 , 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
3 S D 1 S . 7 8 A V E B R l D G E V l E V V , I L S D 
2 7 1 9 W . 7 1 S T S T R C H I C A G O , I L &h 

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

BICENT IN8UBANCE AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

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

I N C O M E TAX S E R V I C E . 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai apsunkino ir ateityje 

apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam. 

sąžiningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

P R A N A S G . M E I L Ė . CPA 
5516 W . 9 5 S t„ 

; O a k L a w n . I L 60453. 
Te l . r a š t i n ė 708 -424 -4425 . 

Tvarkau 
PAJAMLJ MOKESČIU 
F O R M A S IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago, IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

V I R G I S TVASKUS. C P A . 
užpildo pajįmų mokesčių formas 

Skambinti 
t e l . 708-448-8468: 

312-762-4653. 

VVoodridge i šnuomojami 2 

mieg., naujai suremontuot i butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Vyresnio a m ž i a u s mo te r ims 
i šnuomojamas . 2 mieg. naujai 
įrengtas butas su baldais „base-
mcnt". Archer Ave. ir Pulaski 

apylinkėje Tel . 773-218-4351. 

Išnuomoju vieną kambarį VVoodridge 
rajone daugiabučiame pastate 

• greitkelis, pne Woodward ir 75 
S* Yra baseinas Kaina $350. 
1.1. 6JO-624-7J97. Kristina. 

(Devon TamiCy *Medical Center 

Dr. Elena 
Naryzhny, M.D. 

Terapeute/skausmų 
terapĮa-reabitacta 

Dr. Alina Libster, 
M.D. 

Ginekologė-
akušere 

Visokeriopa medicininė pagalba suaugusiems ir vaikams 
2710 W. Devon Ave., 3 Fl., Chicago 

773-274-9100 
Ofise dirba geriausias miesto masažistas SERGEJUS DERGAČIOVAS 

GreenšpanTM.D. 
Šeimos gydytojas, taip 
pat turi didelę patirti 

chirurgijos srityje 

Dr. Elena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatre 

Dr. Peter G, 
CrOoros, D.P.M. 
Specialistas kojų 

l igoms 

JOSLĮ patogumui: 

• Laboratoriniai tvrimai 
• Skiepai vaikams' Ir suaugusiems 
• Osteoporozes tyrimas 

(nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos, 
širdies diagnostikais 

,.Botox kosmetines 
injekcijos 

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

Dr. Sofia Peristein, 
M.D. 

šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

:Dr. Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

Pacientu giminėms ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 

kg pašalinimas 

Dr. JanH. 
Faibtsoff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Padedame susižeidusiems darbo vietose arba autoavarijose 

Dr. Eliyzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
MARQUETTE 

P H O T O 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR A Ė G F J A A E 

Pi rkdami p a s m u s , d a u g s u 
taupys i te . P a s i n a u d o k i t e 

mūsų p a t o g i u „ l a y - a w a y " 
p lanu . A t l i e k a m e v i s u s foto 

l abora tor i jos d a r b u s . 

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

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

An t r ad i en i a i s ir t r e č i a d i e n i a i s 
sus ika lbės i te l i e t u v i š k a i . 

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

Įvairios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-14X6 

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

STATE FARM INSURANCE' 
DRAUDIMAI • 

Automobilio, namų. I 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murray I 
Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai I 

710 VV. 95 St.. O a k L a w B , IL I 
I 

i St.. O a k Lav»n IL 
708-423-5900 * 

ALTOM0B0 J Q NAMŲ, SVEIKATOS 
K GV YYTrfS DRAUDP LVS. 

Asentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

F R A N K ZAPOL1S 
3208 1/2 VVest 95th S t ree t 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

A P S 1 D R U SKITE 
Vienoje iš seniausiu Amerikos 

draudimo kompanijų i :88Si 
VVestem and Southern finansinė grupė. 
* Sveikatos ir gyvybės draudimai 
* Kritiškų ligų draudimas 
* Nelaimingų atsitikimų draudimas 
* Pensijų planai 
* Finansinių poreikių peržiūra 

Jus sąžiningai aptarnaus kompanijos 
atstovė ELENA ABUMiYTĖ. 

Tel. 773-736-3272. exL 131: 
namų 773-176-1051: mob. 773-501-6573. 
4610 W. Diversev Ave.. Suit C. Chicaso. L. 

Klientų pageidavimu atvvksla ; namus. 

Salone ..Miražas'* k i rpė ja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvvksta i kliento namus. Sa lono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

namu tel. 708-612-9524. 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

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

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 -"v™** 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
" Pardavimas J^įį 
" Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
~ R w Landmark 

properties B 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

Q>rtuW_ Accent 
— '̂"""""*« Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, DJinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe Mat 77V854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Ontuffc 29 
Constock Realty, Group 

DAIVA J U K N I E N Ė 
R e a l t o r 

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

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

E-mail: darvajukra@yahoo.com 

Tekiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

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

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s 9 h o m e . c o m 

Lolita Rasimavičiutė 
Ontuifc, REALTOR 

4 7 0 5 $. C i l b e r t A v e . 
Pemmfe, iac . L a G r a n g e , IL 6 0 5 2 5 

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

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

Vilioja saulėta Fiorida? 
MANTE BARONAS 

Coktvvell Banker 
3474 Tampa Rd. 

palm Harbor, FL 34684 
Bus 800-775-1696 

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

E-mai: mantesellshomes@aol.com 

EES3 Tampa Bay apvli 
kes, įskaitant St. Pete 
Ciearvvater ir Nevv Port Richey. 
Profesionalus ir sąžiningas patarnavi
mas Įvairių nuosavybių pardavime ir 
pirkime Skambinkite dėt nuolaidų. 

Drake 
Did 

lt Again! 
t£r-~» —>' 
5 S Prospect. Clarendon 
M B , •HCfe 60514 

Badu Btekys 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas 
P-ieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės j 

Drake Reaftor 

P a r d u o d a S l a u g o s p a s l a u g o s 

Palos Park parduodamas I aukšte 
..condommium". 2 miegamieji, 
2 vonios, šeimos, gyvenamasis, 

valgomasis kambariai, virtuvė, vidaus 
kiemas, skalbvkla, prijungtas garažas. 

Tel. 708-895-5885, darbo, 
708-448-8112. 

Pri imame gyventi žmogų su mai
t in imu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 708-237-3015; 773-919-1950. 
Galima palikti žinute. 

'tjį&tojtot <fe 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ult imate in comfort and con-
venience Economy Extra, our nevv class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'l l 
feel vvhen flying on this sophisticated nevv aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. I t s also the result of an enhanced quality of service you'l l 
find only on SAS.To f ind out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
mailto:darvajukra@yahoo.com
http://jonavicius9home.com
mailto:mantesellshomes@aol.com
http://www.scandinavian.net


JAV Kongresas pradėjo NATO plėtros 
pa tv i r t in imo svarstymus 

Atkelta iš 1 psl. 
— balandžio 1, 3 ir 8 die

nomis. Balandžio 30 dieną NA
TO ateities ir plėtros klausimus 
taip pat svarstys JAV Atstovų 
rūmų Tarptautinių santykių 
komitetas. 

Tikimasi, kad gegužės mė
nesį Lietuvos ir kitų į NATO pa
kviestų valstybių prisijungimo 
prie NATO protokolai bus 
svarstomi JAV Senato visuoti

niame posėdyje. 
Pakviestųjų valstybių prisi

jungimo prie NATO protokolai 
turi būti patvirtinti visų 19-kos 
NATO valstybių parlamentuo
se. Manoma, kad tai turi pasi
baigti iki kitų metų gegužę nu
matyto NATO viršūnių susitiki
mo, kuriame, manoma, turėtų 
būti paskelbta apie Lietuvos ir 
kitų pakviestųjų valstybių pri
ėmimą į NATO. 

Sausio 13-osios bylos nuteistieji pate ikė Lietuvai 
13 mln. litų ieškinį 

veiklą Komunistų partijoje, kas 
buvo jų pažiūrų išraiška. Pa
reiškėjai taip pat teigia, kad jų 
bylos buvo nagrinėtos per ilgai 
— nuo 1991 iki 2000 metų pa
baigos. 

Europos žmogaus teisių 
teismo teisėjas lietuvis Pranas 
Kūris yra nusišalinęs nuo šios 
bylos svarstymo, nes mano, kad 
gali kilti klausimų dėl nešališ
kumo. 

1991 m. sausio įvykių die
nomis P. Kūris buvo Lietuvos 
teisingumo ministras. 

Atkelta iš 1 psl. 
Skundą Strasbūrui jis pasi

rašė kaip Lietuvos pilietis. Nuo 
laisvės atėmimo bausmės Rusi
joje besislapstantis buvęs radijo 
stoties „Tarybų Lietuva" va
dovas 72 metų S. Mickevičius 
su teismu bendrauja per atsto
vą. Prieš Lietuvą jis teisiasi 
kaip Rusijos pilietis. 

M. Burokevičiaus, J. Kuo
lelio ir S. Mickevičiaus bylose 
teigiama, kad buvo pažeistos jų 
teisės į sąžinės ir saviraiškos 
laisvę, nes jie buvo nubausti už 

Planai į teisinti dvikalbystę Rytų Lietuvoje 
n e r a m i n a konservatorius 

Atkelta iš 1 psl. 
J. Razma teigia, jog dvikal-

bystės įteisinimui kategoriškai 
prieštarauja valstybinė Lietu
vių kalbos komisija. 

Valstybinės kalbos inspek
cija sausį Vilniaus rajono Su
dervės gyvenvietės seniūnę 
Česlavą Stupenko nubaudė už 
tai, kad šalia lietuviškų Vil
niaus rajono Sudervės gyven
vietės gatvių pavadinimų ji sa
vavališkai praėjusį rudenį nu
rodė iškabinti lenteles ir su len
kiškais pavadinimais. Č. Stu
penko BNS yra sakiusi, kad len
teles su lenkiškais gatvių pava
dinimais pakabino gyventojų 
prašymu. Apie 84 proc. 
Sudervės gyventojų yra lenkų 
tautybės. 

Vilniaus apygardos admi
nistracinis teismas nusprendė, 

jog Valstybinės kalbos inspekci
ja seniūnei baudą skyrė teisė
tai. Skirdama baudą inspekcija 
vadovavosi tuo, jog lenkiški gat
vių pavadinimai Sudervėje pa
žeidžia Valstybinės lietuvių kal
bos komisijos nutarimu patvir
tintas viešosios garsinės infor
macijos ir viešųjų užrašų tai
sykles, skelbiančias, kad „vie
šieji užrašai turi būti teisiškai 
pagrįsti (registruoti arba pa
teikti su valstybės ar savivaldos 
institucijų leidimu)". 

Tačiau ir šiuo metu galio
jantis dar sovietiniais metais 
priimtas, ir Seime svarstomas 
naujos redakcijos Tautinių ma
žumų įstatymai numato gali
mybę vietovėje, kurioje gausiai 
gyvena tautinė mažuma, skelbti 
informacinius ar viešuosius už
rašus ir tos mažumos kalba. 

Statybvietės Lietuvoje primena ka ro lauką 
Atkelta iš 1 psl. 

statybą reglamentuojantys 
dokumentai ir pasirengimas 
dirbti pagal juos. 

Statybininkų asociacijos su
rengtuose seminaruose buvo 
kalbama apie kokybės valdymo 
sistemų diegimą ir įgyvendini

mą, nelaimingų atsitikimų ir 
nelegalaus darbo statybose 
problemas bei nuo šių metų lie
pos 1-osios įsigaliojantį statybos 
užsakovo, projektuotojo ir ran
govo civilinės atsakomybės pri
valomąjį draudimą. (BNS) 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

susirėmimai, sutriko van
dens bei elektros tiekimas, o 
daugelis civilių gyventojų bėga 
iš miesto. 

* Didžiosios Britanijos 
kar iuomenės vadas Mike 
Jackson penktadienį pareiškė, 
kad Irako pajėgos pietuose yra 
priremtos, tačiau pripažino, kad 
JAV vadovaujamos pajėgos su
sidūrė su ryžtingu pasipriešini
mu. Jis paneigė pranešimus, 
kad karinė kampanija Irake 
„įklimpo". „Kariuomenės negali 
visą laiką eiti pirmyn be sustoji
mo, retkarčiais jos turi persi
grupuoti bei užsikrinti atsargų 
tiekimą", sakė jis. 

* JAV ir Britanijos pajė
goms Irake netenka susidur
ti su klasikiniu partizaniniu 
karu, nes prieš jas kovojančių 
sukarintųjų pajėgų neremia pa
prasti irakiečiai, penktadienį 
pareiškė JAV brigados genero
las Vincent Brooks. Puolančiųjų 
pajėgų generolai pripažįsta, kad 
susidūrė su stipresniu Irako su
karintųjų pajėgų pasipriešini
mu negu tikėjosi. Daugelis prieš 
jas kovojančių karių vilki civi
liais drabužiais. Tačiau vadai 
tvirtina, jog tai nesužlugdė jų 
pamatinės strategijos — veržtis 
prie sostinės Bagdado. Sąjun
gininkų vadai ypač nemėgsta, 
kai šis karas apibudinamas 
kaip partizaninis konfliktas, 
nes tai reikštų, jog puolimas ga
li įklimpti susirėmimuose su ne
reguliariais kovotojais, besisle
piančiais tarp taikių gyventojų. 

* Po dideliu susirėmimų 
prie Irako Nasirijos miesto 
dingo keturi JAV 1-ojo jūrų pės
tininkų ekspedicinio dalinio ka
riai, penktadienį pranešė JAV 
Centrinė vadovybė. O Pietų Ira
ke JAV kariniam šarvuočiui 
pervažiavus du amerikiečių jū
rų pėstininkus, vienas jų žuvo, o 
kitas buvo sužeistas. 

* Britu ir JAV žvalgybos 
tarnybos klaidingai numatė 
Saddam Hussein kariuomenėss 
pasipriešinimo mastą, penkta
dienį rašė laikraštis „The Ti
mes". Žinovams pranašavus, jog 
„kariai per kelias dienas pa
sieks Bagdadą ir per keletą sa
vaičių nugalės prezidentą Sad
dam Hussein, šiuo metu Londo
ne ir Vašingtone kyla klausi
mai, kodėl nepavyko numatyti 
atkaklaus pasipriešinimo", rašo 
„The Times". 

* Dalyvavęs vieno iš pa
grindiniu Saddam Hussein 
bunkerių Bagdade projektavi
mo darbuose' vokiečių žinovas 
penktadienį pareiškė, kad tarp 
1.5 metro storio bunkerio sienų 
pasislėpęs Irako prezidentas iš
tvertų bet ką, išskyrus tiesiogi
nį branduolinį smūgį. „Jis 
atlaikytų Hirosimoje panaudo
tos branduolinės bombos sprogi
mo bangą, jei ši sprogtų už 250 
metrų", sakė apsaugos konsul
tantas Kari Esser. Jungtinių 
Valstijų vadovaujamoms pajė
goms taip pat iškils sunkumų 
braunantis pro tris tonas sve
riančias šveicarų gamybos du
ris, teigė K. Esser. 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

Reikia auksinių rankų meistro 
pagalbos: išgrįsti kiemo aikštelę, 

išmūryti lauko laiptus ir atlikti 
kitus remonto darbus. 

Atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 515-279-9285. 
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MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

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

angliškai 
[vairūs darbai 

LEONID 
2881 N Mirvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 
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yTOOTĮjį 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 
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E-mail: pencylar@comcast.net £ 
Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 

Fax 708-403-4414 
E-mail: broneb@aol.com 
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IVA 
1-70*499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai. 
Darbai įvairūs 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1 -773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1 -847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

Vairuotojų teisės - CDL 

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. (& DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 -800 -994 -7600 

w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

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

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

5200 W.95 St. 9900 W.143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park, IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

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

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

DRAUGO biuletenis 
T T J K G U S 

773-S8S-950O»FAX 773.585-8284 

vardas . 

pavard* _ 

*Jr*sas_ 

miestas. 
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MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo 5v.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Southwert Hwy. 
Palos HHIs, Illinois 

(708)9744410 

Siųskite pa i tu arba faksu. 
DR4LGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicago. U. 60629 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas 
modernioje, savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moder

nesnės spaustuvės visoje Amerikoje. 
..Draugo" spaustuve spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 

laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio 

„Draugo" spaustuve negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ,,Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų spau
dos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietu
viškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės patar

navimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų 
spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuviu kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustu

vei. Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organi
zacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją 
jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas" 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
TAURAS IR RIMAS GAIŽUČIAI 

•A. t A. 
MARTYNAS MEŠKAUSKAS 

Prieš metus, 2002 m. kovo 30 d. staigi ir neįtikėtina 
tragedija išplėšė iš mūsų tarpo tris jaunus vyrus. Jie 
išplaukė žuvauti į Michigan ežerą ir nebesugrįžo namo. 

Šią liūdną sukaktį minint šv. Mišios bus aukojamos 
sekmadienį, kovo 30 d. 10 vai. ryto Čikagoje, Tėvų jė
zuitų koplyčioje, Jaunimo centre. 

Taip pat šv. Mišios bus aukojamos kovo 30 d. Vil
niuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje; kovo 29 d. Kaune, Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčioj ir kovo 30 d. Šv. Teresės 
bažnyčioje Springfield, South Carolina. 

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti juos mal
dose. 

Giliame liūdesyje likusios šeimos 

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

LUKAS 
ŠOLIŪNAS 

1977 m. gruodžio 27 d. — 
1999 m. balandžio 4 d. 

Šv. Mišios už mūsų vienintelį Brolį ir Sūnų aukoja
mos Čikagoje, St. Clement parapijos bažnyčioje, 642 W. 
Deming St. š.m. balandžio 4 d., penktadienį, 9 vai. ryto 
ir Leipalingio parapijos bažnyčioje balandžio 2 d. 

Visus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje už 
jo sielą. 

Sesuo Mikah 
Tėvai — Francine ir J o n a s Šoliūnai 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
KAZYS LUKAŠEVIČIUS 

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos sekmadienį, 
kovo 30 d., 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. 

Nuoširdžiai kviečiu visus gimines ir pažįstamus 
pasimelsti už a.a. Kazio vėlę. 

Žmona Irena 

Alvvays Wrth Flovvers 
' Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės-visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• wTArw.alwayswithflowers.com 

5 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604 
, a i 

®v= 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708 430 5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://wTArw.alwayswithflowers.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

TRYS PANTEROS" FLORIDOJE 
Kovo 26 d., trečiadienį Lie

tuvių klubo kultūrinis būrelis 
pavasario sezono uždarymo 
proga pateikė telkinio na
riams fantastinę programą, 
tiesiog saldainiuką su „Trimis 
panteromis". Nors Floridos 
pantera yra žinoma, kaip 
grakštus, paslaptingas ir retai 
viešai matomas gyvūnas, 
„Trys panteros" klubo scenoje 
buvo aiškiai matomos, grakš
čios, patrauklios, imponuojan
čios, žavinčios ir, kaip kažkas 
net paminėjo — gundančios. 
Salė buvo pripildyta dalyviais. 
Rengėjai pasistengė, kad bal
tom staltiesėm papuošti sta
lai, su mažomis degančiomis 
žvakutėmis ir pritemdyta sa
lės šviesa, kartu su garso per
davimo įranga ir disketėje pa
ruošta viso orkestro muzika, 
ne tik suteiktų romantišku
mo jausmą, bet ir didelės sa
lės pajautą. Po kultūrinio bū
relio pirmininkės Angelės 
Karnienės pristatymo ir pa
stebėjimo, kad šis koncertas 
dedikuojamas neseniai miru
siam būrelio nariui Edvardui 
Lapui, mikrofonas perduotas 
„Panterų" programos vedėjai 
Alantai Denisenkienei. Pasta
roji, ilgai nelaukusi, iškviečia į 
sceną tris dainininkes: Rasą 
Jazukonytę, Raimondą Tallat-
Kelpšaite ir Nomedą Vilka-
nauskaite. Tuoj pat publika 
pajuto, kad tai ne kokios pra-
džiamokslės, bet tikros profe
sionalės, kiekviena jų muzikos 
akademijos ir muzikos mokyk
lų Lietuvoje bei užsienyje 
auklėtinės, su didele praktika 
įvairiose operose, didesniuose 
renginiuose ir gastrolėse Lie
tuvoje, užsieniuose. Jos pavie
niui ir kartu yra padariusios 
daug įrašų plokštelėse, kase
tėse ir CD diskuose. Atliko 

įvairias roles Lietuvos ir kitų 
valstybių operose, dalyvavo 
konkursuose, apdovanotos žy
menimis. Sunku paminėti 
viską, ką jos yra atlikusios ar 
atlieka šiuo metu. 

Jos žavėjo publiką daino
mis, susidėjusiomis iš operų, 
operečių ištraukų ir atskirų 
vokalinių kūrinių. Girdėjome 
daug pažįstamų melodijų, su
kurtų kompozitorių Puccini, 
Bizet, Verdi, Chiara, Strauss, 
Lehar ir kitų. Dainavo atski
rai ir kartu. Kai kurios dainos 
palydėtos pritaikytais sinchro
nizuotais žingsniavimais ir 
rankų judesiais. Pertraukos 
metu svečiai buvo pavaišinti. 

Antroji dalis buvo tiek pat 
įspūdinga ir klausytojai plojo 
su pasitenkinimu, šypsenom 
veiduose. Prieš baigiant kon
certą, „Trys panteros" padarė 
staigmeną. Nulipdamos nuo 
scenos ir dainuodamos „Mei
lės valso" melodiją, pakvietė 
kelis priekyje sėdinčiuosius 
šokiui. Kiekvienas pakviesta
sis tai priėmė su džiaugsmu ir 
pasitenkinimu. Po programos 
dainininkės buvo apdovanotos 
gėlių puokštėmis, o publika iš
reiškė savo pasitenkinimą at
sistojimu ir garsiu plojimu. 
„Panteros" sutiko pakartoti 
dainą „Granada". Tuo, dvi va
landas trukusi programa buvo 
užbaigta ir svečiai pakviesti 
vaišintis. Angelė Kamiene už
baigiamame žodyje padėkojo 
visiems kultūrinio būrelio na
riams, o ypač Aurelijui Kil-
bauskui, kuris sėkmingai 
tvarkė muzikos įrašus per 
nuomotą garso įrangą. Ji atsi
sveikino su „Panteromis", ti
kėdama dar kartą pasimatyti 
su jomis mūsų telkinyje. 

Mečys Šilkaitis 

„Seklyčioje" balandžio 2 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietės programoje bus rodo
ma vaizdajuostė „Kaunas ir 
apylinkės"'. Filmuota prieš 
metus. Tai nepaprastai gra
žios vietovės, pats miestas, 
pastatai, paminklai. Visi ma
loniai kviečiami ir laukiami 
„pakeliauti" po tėvynę, drau
ge pasidžiaugti jos vaizdais. 
Bus ir bendri pietūs. 

P r a n ė Šošienė, Oak Lawn, 
IL. prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 50 dol. auką. Šir
dingai dėkojame. 

Kovo 29-30 d. neseniai 
įsisteigęs „Žalgirio" sporto 
klubas ruošia prisistatymą 
sportu besidominčiai visuome
nei. PLC Lemonte bus lietu
vių sporto šventė, kurios metu 
vyks krepšinio varžybos, o 
šeštadienio vakare, 8 vai., bus 
iškilmingas renginys, kuriam 
reikia iš anksto registruotis 
tel. 708-935-3136. Šiuo telefo
nu teikiama informacija ir vi
sais kitais reikalais. 

Bher%m£Ęher 
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estutis Stanč'auska-
bass gutta 

Roberr Long 
keyboards 

Henry Johnsor 
gurta 

an<J f rom Bra7i 
Andy Potte 

drums and percussio' 

Šį sekmadienį visi kviečiami į nuotaikingą Los Angeles Dramos sambūrio spektaklį ,,Ledi Makbet iš Akmenės". 
Spektaklio pradžia 3 vai. po pietų Jaunimo centro didžiojoje salėje. Jeigu dar nespėjote įsigyti bilietų 
„Seklyčioje", galėsite tai padaryti prie kasos sekmadienį. Penktadienį, kovo 28 d., į Čikagą atvyko visas būrys 
sambūriečių ir, žinoma, apsilankė „Draugo" redakcijoje, kur juos Jonas Kuprys nufotografavo. Iš kairės: 
Artūras Čėsna, Edita Kliučinskaitė, Aušra Maculevičienė, Haroldas Mockus, Loreta Šimanskienė, Sigitas 
Šniras, o priekyje sėdi sambūrio valdybos sekretorius Amandas Ragauskas. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 5 VVEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 

TEL.: 773-585-9500 

PAJUDĖJO PAVASARIO VAJUS 

Draugo fondo 2003 m. pava
sario vajaus laiškai, išsiųsti 
kovo 4 d., čikagiečius pasiekė 
per tris dienas, o priemiesčiai 
gavo tik kovo 14 d. Nežinia, 
kiek dienų keliavo laiškai \ 
Floridą ir Kaliforniją, bet iš vi
sur jau sugrįžta vokeliai su 
čekiais Draugo fondui. 

— Esu 90 metų amžiaus su 
maža pensija, todėl daugiau 
neišgaliu, — rašo viena DF 
rėmėja, su 20 dol. čekiu Drau
go fondui ir šimtine „Draugo" 
prenumeratos atnaujinimui. 

— Tik nepavarkite auginda
mi Draugo fondą. Jis labai rei
kalingas „Draugui", — rašo 
DF garbės narys, pridėdamas 
šimtinę. 

Kartu su raudongūžiais 
strazdais, sugrįžtančiais 

\ L>i-
kagą, jau nemažai sugrįžo ir 
DF pavasario vajaus vokelių, 
nors ir su nedideliais čekiais. 
Kiekvienas jų, didelis ar ma
žas, aiškiai rodo mūsų visų 
pastangas dienraščio „Draugo" 
išlaikymui, mūsų lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. 

Pavasario vajus tik prasi
dėjo. Jis tęsis iki birželio mė
nesio pabaigos. Dar daug su
grįžtančių DF vajaus laiškelių 
laukia Draugo fondas. Lašas 
po lašo ir akmenį tašo, sako 
priežodis. 

Visiems jau į vajų atsiliepu
siems labai, labai dėkojame ir 
laukiame visų „Draugo" skai
tytojų atsiliepimo į pavasario 
vajų. 

PAVASARIO ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 1,000 dolerių: 
Marija ir Augustinas Prans-

kevičiai, garbės nariai, iš 
viso 2,000 dol, Chicago, IL. 

Su 250-200 dolerių: 
Marija Vilutis, garbės na

rė, iš viso 1,500 dol., St. Pe-
tersburg, FL. 

Gerardas ir dr. Nellie Juš-
kėnai. garbės nariai, iš viso 
4.600 dol., Cleveland Hts., 
OH. 

Su 100 dolerių: 
Aleksas ir Danguolė Vitkai, 

garbės nariai, iš viso 1,040 
dol., Palos Hts, IL. 

Irena Ancerys, garbės na
rė, iš viso 1,050 dol., Porter, 
IN. 

Ada Sutkuvienė, garbės 
narė, iš viso 4,000 dol., Bever-
ly Shores, IN. 

Regina ir Jurgis Mikailos, 
garbės nariai, iš viso 1,700 
dol., Pomfret C , CT. . 

Kostas ir Vida Stankai, gar
bės nariai, iš viso 1,720 dol., 
Lemont, IL. 

Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, garbės nariai, 
iš viso 2,800 dol, Lansing, MI. 

Gražutė Sirutis, garbės na
rė, iš viso 2,200 dol., Santa 
Monica, CA. 

Vytautas ir Palmira Janušo-
niai, garbės nariai, iš viso 
1,300 dol., Dousman, WI. 

Teklė Bogušas, garbės na
rė, iš viso 1,500 dol., So. Bos
ton, MA. 

Algirdas ir Aušra Sauliai, 
garbės nariai, iš viso 1,100 
dol., Clarendon Hills, IL. 

Irena Sušinskienė, iš viso 
700 dol., Cleveland, OH. 

Kazys Gudauskas, iš viso 
600 dol., Baltimore, MD. 

Irena Truškūnienė, iš viso 
570 dol., Glendora, CA. 

Aldona ir Juozas Lekys, iš 
viso 300 dol., Chicago, IL. 

Jūratė Sayus, iš viso 350 
dol., Warren, MI. 

Rimas ir Dalia Jakai, iš viso 
300 dol., Norristown, PA. 

Aleksas Šatas, iš viso 100 
dol., N. Riverside, IL. 

Regina Davis, iš viso 100 
dol., Seven Springs, NC. 

Kazys ir Genovaitė Maldė-
nai, iš viso 100 dol., Chicago. 
IL. 

Kostas Norvilą, iš viso 350 
dol., Brooklyn, N.Y. 

Su 50 dolerių: 
Gabrielė Ročkus, garbės 

narė, iš viso 1,250 dol., Oak 
Park, IL. 

Viktorija Zakarienė, iš viso 
300 dol., Santa Barbara, CA. 

Narimantas V. Udrys, iš vi
so 600 dol., Farmington Hts., 
MI. 

Zenonas Obelenis, iš viso 
600 dol., Novelty, OH. 

Antanina Leparskas, iš viso 
275 dol., Warren, MI. 

Alfonsas ir Dalia Dzikai, iš 
viso 350 dol., W. Hartford, CT. 

Lietuvos Ambasada JAV, iš 
viso 550 dol., Washington, 
D.C. 

Vincas Kėžinaitis, iš viso 
253.10 dol., Hamilton, Kana
da. 

Egidijus Žilionis, iš viso 150 
dol., Baltimore, MD. 

Angelą Leščinskas, iš viso 
250 dol., Chicago, IL. 

Algimantas Druseikis, iš vi
so 50 dol., Rochester, N.Y. 

Petras Štaras, iš viso 50 
dol., VVorcester, MA. 

Algimantas Ošlapas, iš viso 
50 dol., Old Greenwich, CT. 

Adelė ir Petras Bingelis, iš 
viso 50 dol., Tustin, CA 

Su 30 dolerių: 
Bruno Jasevičius, iš viso 300 

dol., Dearborn, MI. 
Mėta Linkus, iš viso 260 

dol., Sunny Išles Beach, FL. 
Gytis Krikščiūnas, iš viso 30 

dol., Chula Vista. CA. 
Su 25 doleriais: 
Vincas ir Genovaitė Maciū

nai, iš viso 530 dol., Philadel-
phia, PA. 

Stasė Bublienė, iš viso 570 
dol., Birmingham, MI. 

Aurelija Balašaitienė, iš viso 
275dol., Richmond Hts., MI. 

Laima ir Česlovas Kiliulis, 
iš viso 200 dol., Lexington, 
MA. 

Rimantas ir Dalia Bitėnai, 
iš viso 150 dol., Brorucville, 
N.Y. 

Milda Contoyannis, iš viso 
50 dol., Concord, MA. 

Maria Vygantas, iš viso 25 
dol., Great Neck, N.Y. 

Su 20 dolerių: 
Andrius Butkūnas, iš viso 

290 dol., Farmington Hts., MI. 
Antanas Sereika, iš viso 260 

dol., Willow Springs, IL. 
Aldona Jesmantas, iš viso 

245 dol., Riverside, IL. 
Margarita Petrikaitė, iš viso 

20 dol., St. Petersburg, FL. 
Marija Talžūnienė, iš viso 

40 dol., Omaha, NE. 
• Stasys Valinskas, iš viso 20 
dol., River Grove, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 
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Taip pat bilietai gaunami Balzeko muziejuje ir krautuvėlėje ..Lietuvėle" 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER CHRYSLER automobiliai ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + O0%Jinansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
Tel.: 773-847 I S I S 
4030 S. Archer Ave . Chicago. IL (prie Archer ir Califomia g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS 

F I V E S T A R 

# # # # # 
Balzekas M o t o r Sales Inc. 

O 0 ° o FINANSAVIMAS 

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

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

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

• Pr ieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai . Tel. 773-233-
6335. 

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

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

• „Pensininko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-476-2655. Prenume
rata metams: JAV-bėse. $15, 
kitur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis. 

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

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
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. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaEe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
Genad i j C O L O V C H U K 

CIVILINĖ, K R I M I N A L I N Ė BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, P A L I K I M A I , 

TRAUMOS 

9933 N. LavMter Ave.. SuKe 100, 
Skokie, IL 60077 

DARIUS Fi. D1RMANTA3 
ADVOKATAS 

VA1RAVMO IR KRMNAUNSJ TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštinės Čikagoje ir Oak Lawn 
Tel. 877-Gynėias arba 

877-496-3527 

• 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. 

Balandžio 4 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vak., Čiurlionio 
galerijoje (Jaunimo centre^ 
bus atidaroma Irenos Šapar-
nienės batikos ir Nomedos 
Grumadaitės skulptūrų paro
da. 

Cook County savivaldybės narys Joseph Mano Moreno antradienį, kovo 
25 d. susitiko „Seklyčioje" su lietuvių ziniasklaidos atstovais ir Viešųjų 
renginių organizacinio komiteto „Jonines 2003" nariais. Susitikimo tiks
las - pagalba ruošiant vasaros Joninių švente, kuri vyks birželio 22 d. Pi-
oaeer W<xxls Forest Preserve District, Palos Division i. Moreno. kuris taip 
pat yra Demokratų kandidatas į Cicero miesto prezidentus, padėjo 
išspręsti organizacinius klausimus ir keblumus gaunant leidimus 
Čikagos savivaldybėje. Jis sakė suprantąs, kaip svarbu etninėms bend
ruomenėms švęsti tautines šventes, išlaikant autentišką kultūrą ir tradi
cijas. Savivaldybės narys Joseph Mario Moreno žadėjo ..Joninių 2003" or
ganizaciniam komitetui visokeriopa pagalbą Nuotraukoje iš kaires1: Jo
seph Mario Moreno ir Joe Kulys Nuotrauka Vitalijos Pulokienės 

mailto:Gibaitis@aol.com

