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Lietuvių fondas — 
lietuviškos kultūros 
namai; partizanai 
kovojo vienui vieni. 
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Šimtametės sukaktis; 
„Gintarinio 
obuoliuko" laureatė; 
milijoninis palikimas 
Lietuvių fondui. 
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Šio šeštadienio priede: 
Premijų šventė; muzikų 
rėmimo fondo užmojai; 
Petras Babickas grįžo 
į tėvynę; Rokas 
skambino Čiurlionį; 
apie O. Pajedaitę. 

„Margučio" žurnalo 
sukaktis; narsuolis 
partizanas; LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

5 psl. 

Gražiausia vasaros 
šventė; jaunieji DF 
nariai; pavasario 
karnavalas. 

8 psl. 

Sportas 
* Balandžio 26-27 dieno

mis Vilniuje Š. Marčiulionio 
krepšinio sporto mokykloje 
įvyks tarptautinis frisbio 
(Frisbee Ultimate) tu rnyras 
„Vilnius 2003". Turnyre daly
vaus vaikinų ir merginų ko
mandos iš Lietuvos, Baltaru
sijos, Latvijos ir Švedijos. Lie
tuvai turnyre atstovaus šešios 
komandos iš Jurbarko, Trakų 
Vokės, Vilniaus bei Zarasų. 
Frisbis - pasaulyje populiari 
sporto šaka. 

* Ketvirtadienį Italijoje 
pras idėjus iose 27-os iose 
„Giro de l Trentino" daugia
dienėse dviratininkų lenkty
nėse „Saeco" komandos narys 
Marius Sabaliauskas pirma
jame e tape užėmė ketvirtąją 
vietą. ; 

* Vokietijoje vykstan
čiose daugiadienėse „Nie-
dersachsen-Rundfahrt" dvi
ratininkų lenktynėse ketvirta
dienį Lietuvos dviratininkai li
ko toli nuo pirmaujančių. 

* Ketvirtadienį sužais
tos atsakomosios UEFA fut
bolo taurės turnyro pusfinalio 
rungtynės, po kurių tapo aišku, 
jog finale gegužės 21 dieną 
Sevilijoje (Ispanija) žais Edgaro 
Jankausko „Porto" (Portuga
lija) k lubas ir Glazgo „Celtic" 
(Škotija) komanda. 

Naujausios 
žinios 

i i 

* D ė l gedimų į r e i s u s 
v i e n a s p o kito n e i š s k r i d o 
d u „ L i e t u v o s av ia l in i jų" 
l ėktuva i . 

* V i d a u s reikalų min i s 
tras J u o z a s B e r n a t o n i s 
įteikė premjerui atsistatydini
mo prašymą. 

* L i e t u v o s k a r i š k i a i 
lanki n m i -IT greitojo rea-

Prezidentas pažadėjo padėti 
žemdirbiams 

Prezidentas Rolandas Paksas sveikinasi su Pieno gamintojų sąjungos pirmininko pavaduotoju Viktoru Ročka. 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius , balandžio 25 d. 
(ELTA) - Prezidentas Rolandas 
Paksas pažadėjo pirmadienį 
vyksiančiame susitikime su 
ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku išdėstyti valstybės 
žemdirbių prašymą, kuriame 
reikalaujama ras t i galimybę 
skirti 140 mln. litų. Susitikime 
su Ūkininkų sąjungos pir
mininke Genute Stasiūniene, 
Žemės ūkio bendrovių susivieni
jimo prezidentu Algirdu Ra-
žausku ir Pieno gamintojų aso
ciacijos pirmininko pavaduotoju 
Viktoru Ročka prezidentas 

a p t a r ė ak tua l i u s žemės ūkio 
k laus imus. 

Žemės ūkio bendrovių 
sąjungos prezidentas Algirdas 
Ražauskas informavo preziden
tą R. Paksą, jog pieno gaminto
jai pateikė Seimo Kaimo reikalų 
komi te tu i rezoliuciją, kurioje 
re ikalaujama panaikinti nuta
rimą dėl 35 centų tiesioginių iš
mokų ir skirt i papildomas lėšas, 
kur ios už t ik r in tų bent mini
malias žemdirbių pajamas už jų 
g a m i n a m ą bei pa rduodamą 
pieną. Pažymėjęs, kad nors šią 
savai tę Seimo Kaimo reikalų 

komitetas parengė rezoliuciją, 
kurioje vyriausybei siūloma iki 
šių metų birželio 10 dienos rasti 
galimybę įvairiais būdais skirti 
140 mln. litų, A. Ražauskas tei
gė, kad žemdirbiai nenori laukti 
ir ketina reikalauti , kad dalis tų 
lėšų būtų kuo greičiau paskirta. 

Valstybės ūkininkų organi
zacijų atstovai paprašė prezi
dento padaryti įtaką vyriausy
bei, kad kuo greičiau šios prob
lemos būtų sprendžiamos. 
Susit ikimo dalyviai užtikrino 
valstybės vadovą, 

Nukel ta į 7 psl. 

R. Paksas: tik tvir tas 
„Taip" pastatys valsty
bės traukinį ant naujų 

patikimų bėgių 
Vilnius, balandžio 25 d. 

(ELTA) - Nepasiduoti abejin
gumui, dvejonėms, aktyviai da
lyvauti ir tvir tai pasakyt i 
„Taip" referendume dėl narys
tės Europos Sąjungoje paragino 
Lietuvos piliečius valstybės 
vadovas Rolandas Paksas. 

Penktadienį per Lietuvos 
radiją kreipdamasis į tautą, 
prezidentas pažymėjo, kad refe
rendumas savo svarba pranok
sta visus rinkimus. ..Keičiasi 
savivaldybių tarybos ir valdan
čiosios partijos, seimai ir prezi
dentai, tačiau šie pasikeitimai 
žmonių gyvenimui neatsiliepia 
taip lemtingai, kaip atsilieps 
referendumo rezultatai", sakė 
R. Paksas. 

Valstybės vadovas pabrėžė, 
kad nuo mūsų visų pilietinės 
pozicijos priklausys Lietuvos 
raida ir istorija. Prezidentas 
ragino Lietuvos žmones ne
pasiduoti abejingumui ir išnau
doti galimybę balsuoti. Vals
tybės vadovas taip pat atkreipė 
dėmesį į Viktoro Uspaskicho 
rengiamą referendumą, renka
mus parašus ir perspėjo žmo
nes, kad šie nesileistų klaidina
mi. Prezidentas ta ip pat kal
bėjo apie Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų panaudo
jimą. Europos parama Lietuvai 
2004-2006-aisiais sudarys 
daugiau kaip pustrečio milijar
do eurų. 

„Privalome labai rimtai 
galvoti, ar sugebėsime šiomis 
didžiulėmis lėšomis protingai ir 
sąžiningai r ^sinaudoti. 

N'ukelta į 7 psl. 

Amerikiečiai konsultuoja uosto 
saugumo klausimais 

Klaipėda, balandžio 25 d. 
(ELTA) - Pusant ros savaitės 
Klaipėdos valstybinio jūrų uos
to saugumu besirūpinančias 
tarnybas konsultuos amerikie
čių pakrančių apsaugos tarny
bos specialistai. Didžiausias dė
mesys skir iamas uosto ir į jį at
plaukiančių laivų saugumui. 

Jungtinių Amerikos Valsti
jų pakrančių apsaugos tarnybos 
tarptautinio bendradarbiavimo 
skyriaus atstovų Troy Riedel, 
Eric Maisson, Randy Achmoe ir 
Johnny Roach rengiamuose mo

kymuose dalyvauja Karinių jū
rų pajėgų, Uosto direkcijos bei 
Pakrančių apsaugos rinktinės 
atstovai. Pakrančių apsaugos 
rinktinės atstovės Astos Alek-
sėjunaitės teigimu, amerikiečiai 
dalijasi patirtimi saugant uosto 
teritoriją bei tranzitu gabena
mus krovinius. Teorinių ir 
prakt inių užsiėmimų metu 
mokoma, kaip aptikti kontra
bandą bei apsaugoti pavojingus 
krovinius gabenančius laivus 
nuo galimų teroristinių išpuo
lių. Nukelta j 7 psl. 

E S ir naujųjų k a i m y n i ų b e n d r a d a r b i a v i m o p r i d ė t i n ė v e r t ė 

Vilnius, balandžio 25 d. 
(ELTA) - Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas tikisi, kad po 
Europos Sąjungos plėtros į 
Rytus neatsiras naujų skiria
mųjų linijų, dalijančių Rytus ir 
Vakarus, o bendradarbiavimas 
tarp ES narių ir naujųjų kai
mynių dar labiau suintensyvės. 
Apie tai Lietuvos vadovas 
kalbėjo penktadienį Vilniuje 
surengtoje tarptautinėje konfe
rencijoje „Europos Sąjungos 
Rytų dimensija". 

Konferencijoje aptariami 
išsiplėtusios Europos Sąjungos 
santykiai su kaimyninėmis 

Rytų valstybėmis. Konferenci
joje Lietuvos prez identas R. 
Paksas ta ip pa t pareiškė esąs 
už tolesnę Europos Sąjungos 
atvirų durų politiką valstybėms 
į Rytus nuo išorinės s ienos. 
„Šios durys tur i būti atviros 
tiek, kiek naujosios kaimynės 
turės politinės valios įsilieti į 
Europą, savo įs ta tymus derinti 
su ES teise, užtikrinti jų įgyven
dinimą ir s t ipr in t i adminis 
t racinius gebėjimus", kalbėjo R. 
Paksas . 

Seimo vicepirmininkas, Eu
ropos reikalų komiteto pirmi
n i n k a s Vytenis Andr iuka i t i s 

konferencijoje taip pat pareiškė 
esąs prieš naujų skiriamųjų li
nijų atsiradimą Europoje. Pa
sak V. Andriukaičio, tokių linijų 
atsiradimo padėtų išvengti ES 
Rytų dimensijos iniciatyva. Jos 
sukūrimas, anot politiko, galėtų 
tapti ES ir naujųjų kaimynių 
„bendradarbiavimo pridėtine 
verte". „Europos Sąjungos Rytų 
dimensijos t ikslas būtų skatinti 
socialines, ekonomikos, infra
s t ruk tū ros ir k i tas reformas 
Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldo
voje, Rusijoje. ES Rytų dimensi
ja galėtų pasi tarnauti taikai 

Nukel ta į 7 psl. 

Lietuva gali pasimokyti iš portugalų sugebėjimo pas inaudot i ES galimybėmis 
Vi ln ius , balandžio 25 d. 

(ELTA) - Portugalijoje viešintis 
Seimo p i rmin inkas Artūras 
Paulauskas tvir t ina, kad portu
galų sugebėjimas pasinaudoti 
ES galimybėmis - neįkainuoja
ma pamoka Lietuvai. 

Šią sava i tę darbo vizitą 
Portugalijoje Lietuvos Seimo 
vadovas pradėjo ne nuo įprastų 
oficialių susitikimų, bet nuo ap
silankymo žirgų auginimu ir 
kaimo tur izmu besiverčiančia-
me ir Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų lėšomis išplėto
tame Alter do Chao kaimo tu
rizmo ūkyje. 

„Lietuvoje sklando dar 
daug nuogąstavimų ir baimių, 
kad nesugebėsime pasinaudoti 
Europos Sąjungos teikiamomis 
galimybėmis, todėl pirmiausia 
norėjosi kuo arčiau susipažinti, 
kaip šiomis galimybėmis pavy
ko pas inaudot i Portugalijai", 
pabrėžė A. Paulauskas. 

Seimo pirmininkas buvo in
formuotas, kad 800 hektarų plo
tą užimančiam Alter do Chao 
ūkio modernizavimui vien iš 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų skirta 16 milijonų eurų. 
Kaip teigė ūkio vadovai, pa
grindinė ūkio veiklos sritis iki 
modernizacijos buvo žirgų augi
nimas, tačiau investavus Eu
ropos Sąjungos lėšas, sparčiai 
plėtojamas kaimo turizmas, me
džioklė, medžioklinių sakalų ir 
šunų auginimas, tris kartus pa
didėjo darbo vietų skaičius, at
sirado impulsas aplinkinių vie
tovių ekonominiam augimui. 
Seimo pirmininkas pabrėžė, 
kad savo dydžiu ir gyventojų 
skaičiumi artimos Lietuvai Por
tugalijos patirtis turi būti geras 
pavyzdys plėtojant Lietuvos 
kaimo verslus, didinant kaimo 
žmonių užimtumą. 

Nukelta į 7 psl. Vizitą Portugalijoje Lietuvos Seimo vadovas Ar tū ra s Pau lauskas pradėjo nuo apsi 
kaimo turizmu besiverčiančiame Alter do Chao kaimo tur izmo ūkyje. Eltos nuotr. 

gų auginimu ir 

Pasaulio naujienos 
(Remiareis AFP. Reuters. AP. mter!ax. ITAR-TASS BNS 

zWų agentoni prane&mais; 

EUROPA 

Praha. Čekijoje referendu
mas dėl valstybės narystės 
Europos Sąjungoje (ES) bus 
surengtas birželio 13-14 die
nomis, penktadienį pareiškė 
Čekijos prezidento Vaclav 
Klaus atstovas spaudai. Vie
šosios nuomonės apklausos ro
do, kad referendume dauguma 
čekų turėtų pritarti valstybės 
narystei ES. V. Klaus, dalyvau
damas praėjusią savaitę Atė
nuose vykusiame oficialios 10 
naujų narių stojimo sutarties 
pasirašymo ceremonijoje, pa
reiškė, jog referendumas bus 
surengtas birželį. 

Vengrijos, Slovėnijos ir 
Maltos rinkėjai referendumuo
se jau pritarė savo valstybių 
narystei ES. Gegužės 10-11 
dienomis euroreferendumas 
vyks Lietuvoje, gegužės 16-17 

dienomis - Slovakijoje, o birže
lio 7-8 dienomis - Lenkijoje. 
Estijoje euroreferendumas bus 
surengtas rugsėjo 14-ąją, o 
Latvijoje - rugsėjo 20 dieną. 

Hi ldeshe imas . Vokietijos 
policija atsargiai derasi su gin
kluotu vyru. kuris užgrobė au
tobusą su keleiviais. Tai jau 
antra tokia įkaitų drama per 
dvi savaites. Policijai pavyko 
užmegzti ryšį su autobuso pa
grobėju, kuris , kaip praneša
ma, yra r amus ir santūrus. Su 
juo per a t i d a r y t a s stovinčio 
autobuso duris kalbėjosi spe
cialiojo policijos padalinio pa
reigūnas. Pasak pareigūnų pa
grobėjas j au paleido keturis 
žmones, t a r p jų vyriškį, kuriam 
sunegalavo širdis. Pagrobėjas 
paprašė vandens ir naujo mobi
liojo telefono, ta ip pat parei
kalavo, kad policininkai dingtų 
iš jo akiračio. Šiuo metu virš 
autobuso, ku r i ame liko 11 

įkaitų, skraido du sraigtaspar
niai. Specialiosios paskirties 
policijos padaliniai pasirengę 
įsikišti. Atstovas spaudai sakė, 
kad pagrobėjas, kuris autobuso 
vairuotojui grasino šaunamuo
ju ginklu, vieną kartą iššovė į 
orą ir kad svarbiausia policijos 
užduotis yra užtikrinti vairuo
tojo bei keleivių saugumą. 
Autobusas buvo užgrobtas 
penktadienį 9 vai. Bremene 
valstybės šiaurėje. Pasak atsto
vo, pagrobėjas taip pat paprašė 
Bremeno mero Henning Scharf 
tarpininkavimo - tai gali rody
ti, kad užgrobimo motyvai yra 
politiniai. 

KINIJA 

PAKISTANAS 

Pekinas. Kinija penktadie
nį paskelbė, kad nuo SARS 
mirė dar penki žmonės ir kad 
buvo užregistruota 180 naujų 
šios ligos atvejų. Bendras mi
rusių nuo SARS asmenų skai
čius padidėjo iki 115, o ligos at
vejų skaičius - iki 2,601. Duo
menys pateikiami Kinijos svei
katos apsaugos ministerijos 
tinklalapyje. Daugiau kaip pu
sė naujų ligos atvejų užregist
ruota Pekine, kur pastarosio
mis dienomis SARS sergančių 
žmonių labai padaugėjo. Sa
vaitgalį dėl informacijos apie 
padėtį Pekine slėpimo buvo at
leisti sveikatos apsaugos mi
nistras ir sostinės meras. 

Is lamabadas . Pakistano 
šiaurėje esančiuose kalnuose 
sudužus valstybės karinių 
pajėgų sraigtasparniui, žuvo 13 
žmonių, penktadienį pranešė 
valstybine kariuomenė. „Try
lika keleivių, buvusių sraigta
sparnyje, žuvo kankinio mirti
mi", rašrma pareiškime 

ŠIAURĖS KORĖJA 

Seulas . Šiaurės Korėja 
penktadienį paskelbė ..nauja 
drąsų pasiūlymą". Per derybas 
Kinijos sostinėje amerikiečiams 
pareiškė turinti branduolinių 
ginklų, kaip jau seniai įtarė 
JAV pareigūnai 

Irakas. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters, AFP. Interfax. AP, BNS. CNN 

žinių agentūrų pranešimais 

• I rako b u v ę s v i ceprem
jeras Tareą Aziz, vienas iš 
įžymiausių Saddam Husse in 
senosios gvardijos veikėjų, 
ke tv i r t ad ien į pasidavė JAV 
pajėgoms. JAV centrinė vado
vybė K a t a r e ir pa re igūna i 
Washington sakė. kad T. Aziz. 
kuris į 55 labiausiai ieškomų 
buvusio valdančiojo elito parei
gūnų sąrašą yra į t rauktas 43 
n u m e r i u , Bagdade pas idavė 
JAV pajėgoms ir šiuo me tu 
„yra koalicijos rankose". 

JAV p r e z i d e n t a s 
G e o r g e W. Bush ketvirtadie
nį pareiškė, kad buvęs Irako 
vadovas Saddam Hussein galbūt 
miręs. „Žmonės nori žinoti, ar 
gyvas Saddam Hussein. Yra 
kai kur ių liudijimų, kad jis 
miręs Mes tai paskelbsime tik 
tada , kai busime tuo labiau įsi-
tiKinę, tačiau tas asmuo, kur is 
nurodė, kur smogti smūgius, 
mano. kad Saddam bent sun 

kiai sužeistas", sake preziden
tas interviu NBC. Oficialus 
JAV atstovai ne kartą pareiškė 
neturį informacijos apie Sad
dam likimą, nes žvalgybos pra
nešimai prieštaringi. Šiuo metu 
JAV valdžia formuoja laiki
nąją Irako administraciją, nors 
dar priešinasi radikalūs šiitų 
atstovai, reikalaudami išvesti 
Amerikos kariuomenę iš valsty
bės. 

* JAV prez identas 
George W. Bush paminėjo ga
limybę, kad irakiečiai sunaiki
no ar pervežė savo masinio nai
kinimo ginklus, del kurių JAV 
pradėjo karą Irakui nuginkluo
ti Kol kas amerikiečiai nerado 
jokių masinio naikinimo ginklų 
Irake. Xuo pat kovo 20 dienos, 
kai prasidėjo karas Irake. JAV 
pajėgos ieškojo, tačiau nerado 
įtikinamų įrodymų, kad Irakas 
turėjo biologinių ir cheminių 
ginklu 
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Jo pašaukimas ir įžadai-
tai dovana mums 

Kun Algis Gudaitis, SJ, yra gerai žinomas Šiaurės Amerikos jau
nučiams, kelias vasaras kapelionavęs jaunučių ateitininkų stovyk
lose Dainavoje. Baigęs studijas Bostono universitete, dabar yra Jė
zuitų Vilniaus gimnazijos kapelionas. Kun. Gudaitis, energingas ir 
pasišventęs ateitininkas, pereitą savaitę davė jėzuitų iškilmingus 
įžadus. Tos apeigos čia yra aprašytos. 

Balandžio 22 d. Vilniuje, 
šv. Kazimiero bažnyčioje, 
šv. Mišių metu, kun. Al

gis Gudaitis. SJ, davė iškilmin
gus jėzuitų amžinuosius įžadus. 

Kun. Algis Gudaitis yra 
Vilniaus ateitininkų studentų ir 
moksleivių draugas ir globėjas. 
Jis kartu su ateitininkais kovo
ja ir krepšinio aikštelėje, ir 
akademiniuose savaitgaliuose 
kupinas dėmesio, ir eilinį vaka
rą prie stalo, degant jaukumo ir 
atvirumo žvakei, esti su mumis 
kartu. O svarbiausia—kun. 
Algis Gudaitis šv. Mišių metu 
yra daugybe kartų šventinęs 
ateitininkų ženklelius, juoste
les ir taręs garbingus ateitinin
kų įžodžio pasiryžimus. 

Labai svarbu šiandien, kai 
kun. Algis Gudaitis tarė savo 
pasiryžimo žodžius, kad litur
gijoje dalyvavo ir Vilniaus atei
tininkai. 

Taip, kaip šiandien giedojo 
nedidelis ateitininkų būrelis, 
dar niekada neteko girdėti. 
Giesmės buvo puikiai tema-
tiškai parinktos pagal liturgiją, 
ir surepetuotos. Chormeisterės 
ateitininkės Aliutės kruopštus 
ir kasdienis darbas šiandieną 
suspindėjo deimante spalvomis 
ir aštrumu, kuris palietė ne 
vieną jautrią širdį, ją pakylėjo, 
o gal ir paguodė. Didelis ačiū 
giedorėliams. Jų giesmės buvo 
dovana kun. Algiui Gudaičiui ir 
gausiai susirinkusiai Jėzuitų 
brolijai. 

Liturgijos metu kun. Anta
nas Sauiaitis ne atsitiktinai ak
centavo jaunuomenės ugdymo 
svarbą ir vietą. Ir misionizmą. 

Tai asmeniškai turėtų su
prasti, ir priimti kaip vertybę, 
kiekvienas jaunas ir amžinai 
perspektyvus ateitininkas. 

Tai galėtų būti šiandienos 
Ateitininkų federacijos veiklos 
gairės—šiais laikais, kai aplin
kui siaučia pašėlęs tempas, tik
rųjų žmogiškųjų vertybių su
maištis, orumo ir tikėjimo nu
vertinimas ir techniniu-ekono-

minių vertybių priešpastaty
mas asmens neišmatuojamai 
vertybei. Ateitininkas turi ir ga
li, tiesiog privalo, eiti į savo kas
dieninę aplinką ir sklebti Prisi
kėlimą. 

Pasitelkdamas visą patirtį, 
nuovoką, išprusimą ir pašau
kimą, dažnas jaunas žmogus 
klausia—„Kur mano pašauki
mas? Ką man daryti, kodėl ir 
t.t.?" Atsakymo galima ne tik 
ieškoti, bet ir siekti, kaip tai 
šiandien mums padovanojo 

Šie vyresni moksleiviai ir s tudentai , perėję vadovų kursus , šią vasarą vadovaus jaunučių stovykloje Dainavoje. 
Pirmoje eilėje iš ka i rės : Vaiva Laniauskaitė, Sau lė Sidrytė, Laura Sirgėdaitė, Alaną Zomboraitė, Kristina 
Petkute . Vytas Vai tkus . Antroje eilėje: Edukas Kuprys. Gytis Mikulionis, Andrius Giedraitis. Matas Cyvas, 
Gintas Civinskas, A n t a n a s Petkus. Nėra: Rimos Kuprytes. Algio Aukštuolio, Rimos ir Lauros Seštokaičių. 

G r a s i l d o s R e i n y t ė s nuotrauka 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
STOVYKLOS VADOVŲ KURSAI 

Jaunųjų ateitininkų vasa
ros stovykla įvyks š.m. birželio 
15-25 d. Stovyklautojų, kaip vi
suomet, netrūksta—netrūksta 

Kun Algis Gudaitis, SJ , su Vilniaus j aun imu . 

kun. Algis Gudaitis, SJ. Jo pa
šaukimas ir įžadai—tai dovana 
mums. Tai—tikrovė. 

L i u t a u r a s S e r a p i n a s 

Atetininkų sendraugių sąjun
gos ir Vilniaus krašto valdybos 

pirmininkas 

P r e n u m e r u o k i m e i r 
s k a i t y k i m e 

„ A t e i t i e s " ž u r n a l ą 

Kreipkitės pas M e č j Ši lkait i 
8 8 8 9 Bayvvood Park Dr. 

Semino le FL 3 3 7 7 7 

Tik $ 2 0 . 0 0 m e t a m s 

Čekius rašyti: Ateit is Relief Fund 

ir gabių ir entuziastingų jaunų 
vadovų jiems vadovauti. Kovo 
mėn. 28, 29, 30 dienomis iš arti 
ir toli į Čikagą suplaukė dvylika 
stovyklos vadovų. Savaitgalio 
tikslas: talkinti stovyklos pro
gramos ruošoje, susipažinti su 
vadovų pareigomis, atlikti vado
vavimo pratybas ir. aišku, arti
miau pabendrauti tarpusavyje. 

Penktadienio vakarą JAS 
CV pirm. Onos Daugirdienės 
namai buvo pilni jaunatviško 
juoko. Ten susirinko vadovai iš 
Detroito, Čikagos ir Clevelando, 
smagiai grojo ir klausėsi muzi
kos, gardžiavosi pasninkine 
pizza ir linksmai šnekučiavosi. 
Centro valdvbos narės yra 
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Volf-rtas. Tadas Rimkus. Edvardas Kairiūkšti: 
Vih.imicnc, globeia Kristina Volertienc ir Paului! 

in metu daro lietuviškus kryžius iš š:iku, Iš kairės: Dainius 
. Vairias Razgaitis. Almantas Palubinskas , globėja Maryte 
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tikros, kad vadovai, išsiskirstę 
tą vakarą, sapnavo tiktai apie 
stovyklos programą, nes kitą 
rytą visi punktualiai atvyko j 
Ateitininkų namus ir pradėjo 
rimtai dirbti. 

D a r b i n g a s šeštadienis 

JAS CV pirm. Ona Dau
girdienė, pradėjo dienos darbą 
malda. Jos rūpesčiu kursai buvo 
suorganizuoti, dienos programa 
sustatyta. Jolita Narutienė 
pravedė įdoftiias pratybas, ku
rių metu vadovai turėjo papa
sakoti prisiminimą (smagų ar 
liūdną) iš savo pačių stovykla
vimo dienų ir apie vadovą, kuris 
padarė ypatingą įspūdį. Pasako
jant prisiminimus, visiems 
paaiškėjo, kaip svarbu būti geru 
ir rūpestingu vadovu, nes, net 
daugeliui metų praėjus, vaikas 
prisimena su džiaugsmu ar 
širdgėla jo dienas stovykloje, 
prisimena gerą vadovą. Toliau, 
Živilė Vaitkienė pravedė praty
bas, kuriose vadovams buvo 
užduota konkreti problema su 
kuria jie susidurs stovyklos 
metu ir kurią turės išspręsti. 
Kaip labiau raginti lietuvių kal
bos vartojimą? Ką daryti, jei 
vaikas pasiilgęs namų? Kaip 
išlaikyti drausmę? Atskirai ir 
kartu vadovai sprendė gyveni
miškas problemas. 

Ona Daugirdienė aiškino 
Michigan valstijos taisykles, 
stovyklautojų priežiūros atsa
komybes, sveikatos apsaugą ir 
dar daugelį kitų vadovų atsa
komybių. Vadovai atidžiai sekė 
nurodymus ir vedė užrašus ap
lankuose. Užbaigę ūkiškus rei
kalus, pasukome kūrybingu 
keliu link stovyklos programos 
planavimo. JAS centro valdy
bos narės Laima Aleksienė, Dai
va Kisielienė ir Grasilda Rei-
nytė tarėsi su vadovais apie 
stovyklos temą, būrelių pava
dinimus, vakarines programas, 
įvairias pamokas ir darbelius. 
Vadovų ratelyje vyko gyvos dis
kusijos, siūlymai ir patarimai 
stovyklos programai. Vadovai 
pasiskirstė pareigomis ir darbe
liais, kad galėtų namuose 
ruoštis iki stovyklos pradžios. 
Taip. su trumpa pietų pertrau
ka, vadovai ir JAS CV posėdžia
vo iki pavakarės. 

S m a g u s vakaras 

Visą dieną miklinę protus, 
vadovai nusprendė sustingusius 
raumenis išmiklinti kėgliavimo 
aikštelėje. Pasidalinę į ketver
tukus, komandos rimtai 
rungėsi. Laimėtojais tapo ko
manda, susidedanti iš Gyčio. 
Andriaus, Alanos ir Vyto. Jie 
dabar rimtai suka galvas, kaip 
Dainavoje įrengti kėgliavimo 

aikštelę ir laisvalaikiu su savo 
būreliais ja naudotis. Šeštadie
nio vakarą vadovai praleido 
svetinguose Petkų namuose. 

S e k m a d i e n i o s u d i e v 

Susitikome paskutinį kartą 
sekmadienio šv. Mišiose Pal. J. 
Matulaičio misijoje. Mišios buvo 
užsakytos jaunųjų vadovų in
tencija. Po Mišių atsisveiki
nome, pasidžiaugėme jaunųjų 
vadovų pareigingumu ir darbš
tumu. Daug kas nepagalvoja, 
kiek begalinių smulkmenų rei
kia suvesti ir kaip kruopščiai 
reikia pasiruošti, kad stovykla 
vyktų -kaip ant sviesto". JAS 
centro valdybos ir šių jaunųjų 
vadovų pastangomis jaunučių 
stovykla bus nuostabi. Iki pasi
matymo Dainavoje! 

Ž i v i l ė V a i t k i e n ė 

EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ave. Sis. 5 r 6 

Ch icago , IL 6 0 6 3 8 
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. 127th Str. 
Suite 101. Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LK30S - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

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

Specialybe - 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, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamev Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vwvw.C8nterlc«surgeryarxtxeaslr»ald^com 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family rnedica: clmic 
10811 W. 143 Št. 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. Kngery Hwy, Wfcwbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKiS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD. MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

ir Uberlyvie. www.iliinoispain.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.PuodžiOnienė 

Healthy Connection 
_ - . CNrDpracfc&Rehab 
: = • CSnic 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sananų gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St., Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Te l . 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS. 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kakfc, gaivos steusmų 

fir migrenos), sportinių traumų specaSastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Benvyrt, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akiu ligos / Chirurgija 
9830 š.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 KERELYTE 
Amber Heaitn Center 

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

7271 S. Bartem, Bridgevievv, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE 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. 

3236 W. 111 St, Chicago, 1.60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E. CEPBJĖ, DDS. 
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 Kinaery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Tai. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines 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 

Tai. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bron ius Nainys 

VIENUI VIENI 
Apytikriai prieš 58 metus 

laimėtojai džiaugėsi didžiau
sia pasaulyje pergale. Nuo 
pasaulio paviršiaus nušluotas 
Hitlerio nacizmas, Musolinio 
fašizmas, japonų imperializ
mas, ir pasaulis gali džiaugtis 
taika, laisve, kurti sau gerovę. 
Kas tos dienos nelaukė? Tarp 
tų laukiančių, aišku, buvo 
mūsų tėvynė Lietuva. Ir di
dele viltimi. Juk pagrindinė, 
pergalę iškovojusi, jėga buvo 
Amerika, po karo tapusi pa
saulyje vyraujanti valstybė. O 
ji — mūsų patikimiausia atra
ma. Jos užtikrinimas — karo 
pradžioje, 1941 m. rugpjūčio 
14, JAV prezidento Franklin 
Roosevelt ir Didžiosios Brita
nijos ministro pirmininko 
Winston Churchill iškilmingai 
paskelbta garsioji Atlanto 
Charta, žadangi visoms, prieš 
karą buvusioms laisvoms ir 
nepriklausomoms, valstybėms 
grąžinti jų turėtą padėtį. 

Ir kaip Lietuva galėjo to
kiems galingiems pasaulio 
politikams netikėti, kaip ga
lėjo jais nepasitikėti, ypač kai 
jų rankose buvo pasaulyje ga
lingiausia jėga? Tuojau bus 
sušaukta taikos konferencija, 
ir po jos sovietai turės iš 
Lietuvos išsinešdinti, sklido 
po mūsų tėvynę aiški aksioma, 
be išimčių. Dėl to tad ir prieš 
nacius bei sovietus kovojantis 
pogrindis, Plechavičiaus armi
ja, Tėvynės apsaugos rinktinė 
ir net dešimtį metų užsitęsęs 
Lietuvos partizanų karas. Ir 
kaip mes buvome apgauti, tik 
po ilgų laisvės . kovos metų 
patyrę, kad Antrąjį pasaulinį 
karą iš tikrųjų laimėjo, ne per
galę iškovojusi Amerika, bet 
sovietinė Maskva, kad dėl to 
Atlanto Charta tapo neverta 
nė to popieriaus, ant kurio 
buvo surašyta, kad Vakarų 
pasauliui rūpi jau nebe sovie
tų pavergtų tautų laisvinimas, 
bet tik savo kailio saugojimas. 
Šoko jis iš naujo jungtis, gink
luotis ir bent vidury Europos 
pastatyti užtvarą, kad kurią 
nors dieną sovietų tankai ne
atsidurtų prie Atlanto. Ir taip 
dėl savo laisvės kovojantieji 
lietuviai liko tik vienui vieni. 

Dvidešimt tūkstančių par
tizanų žuvo Lietuvos miškuo
se, ir niekam Vakarų pasauly
je tai nerūpėjo. Kartais jie 
buvo bandomi išnaudoti rin
kimui žinių vakariečių sa
viems tikslams, taip nuverti
nant, kovų prasmę, duodant 
sovietams įrankį žudyti parti
zanus, kaip šnipus, ir tokiu 
būdu teisintis prieš pasaulį. 
Kokia ciniška padėtis. Žūnam. 

žinodami, kad mes nelai-
mėsim, tačiau tegul ir pasau
lis žino lietuvių tautos laisvės 
troškimą, ir lietuvių ryžtą dėl 
jos net savo brangiausią turtą 
— gyvybę paaukot i , skelbė 
savo tikslą kovotojai. 

Nuo partizanų kovų pabai
gos jau praėjo 50 metų, ir ką 
pasaulis šiandien apie juos 
žino? Nagi beveik nieko. Ir dar 
skaudžiau, kad apie to laiko
tarpio istoriją nedaug suvokia 
nė Lietuvos jaunimas, net ir 
penkiasdešimtmetė inteligen
tija. Nors nemažai ir knygų 
prirašyta, ir spaudoje dažnai 
kartojama, kuri , beje, šiom 
temom nelabai palanki. Bet 
labiausiai apmaudu, kad nė 
žodžio apie tai nėra vidurinių 
mokyklų istorijos pamokose. 
Prieš porą metų prezidento 
dekretu į Lietuvos mokyklas 
buvo įvestos holokausto pamo
kos, ir vargu, ar kokia logika 
galima suvokti, kodėl kartu 
negalėjo būti įvestas ir lietu
vių tautos genocidas? Didžiau
sias nusikaltimas laisvės ko
vai ir žuvusiems kovotojams 
bus padarytas, jeigu toji kova 
būtų pamirš ta , užtinkame 
posakį dažname partizano tes
tamente. Ir, teisybės vardan, 
reikia pasakyti, kad šio nusi
kaltimo kryptimi posūkių jau 
matyti. 

Todėl seniai pradėjo sklisti 
mintis, kad šalia knygų bei 
kitos literatūros, daugiausia 
gulinčios bibliotekų lentynose, 
partizanų kova būtų įamžinta 
kokiu nors išliekančiu vaizdu, 
geriausiai — filmu. Ir ne pra
moginiu, bet istoriniu, doku
mentiniu, tačiau geru, moder
niu, šiuolaikiniu, profesiona
liai paruoštu, kad rodinys 
būtų patrauklus kiekvienam 
žiūrovui, t a rp jų — ir Lietuvos 
mokyklų jaunimui. Bent kartą 
per metus, kaip istorijos pa
mokų dalis rodomas, toks fil
mas paliktų jiems neužmirš
tamą Lietuvos laisvės kovų 
vaizdą, kar tu įprasmintų jų. 
kaip lietuvių, gyvenimą ir 
darbą savajai tautai. Ilgokai 
slidinėjo toji mintis, kol vieną 
dieną ji ėmė virsti tikrove. Tai 
buvo apytikriai prieš šešerius 
metus. Minties įgyvendinimo 
pradininkas buvo Vilniuje gy
venantis Vytautas Vilimas. 
Pusmetį ar ilgiau patyrinėjęs 
galimybes bei sąlygas ir radęs 
visuomenės, taip pat ir val
džios, šiokį tokį pritarimą. 
Amerikos lietuvių pažadus 
padėti, ėmėsi darbo. O jo buvo 
nepaprastai daug: surasti au
torių filmo turiniui parašyti, 
režisierius, aktorius, suburti 

techniškąjį personalą, parink
ti filmavimo vietoves ir dar 
labai daug kitų stambesnių 
bei smulkesnių „dalykėlių" 
atlikti, bet svarbiausia — su
telkti lėšas. Filmui turinys 
buvo parinktas apie Lietuvoje 
žinomiausią partizanų Lukšų 
šeimą, kurios trys broliai žuvo 
kovodami, ketvirtas kentėjo 
Sibiro kančias, tėvas mirė iš 
sielvarto. Pagrindinis veikė
jas, jau partizanu — legenda 
tapęs, Juozas Lukša, slapy
vardžiu Daumantas. Filmą 
gaminti padėjo Lietuvos kari
uomenė ir net kai kurios spe
cialistų bendrovės užsienyje: 
Čekijoje. Vokietijoje, Pran
cūzijoje. Numatyta filmo 
kaina — arti dviejų milijonų 
litų (nepaprastai pigu). Di
džiausias aukotojas — įvai
rios Lietuvos valdžios. Iš JAV 
lietuvių buvo paprašyta 
100,000 dolerių, iš kurių su
rinkta dar tik 67,000. Ne
gauta, kiek norėta, nė iš val
džių. 

Tačiau, nepaisant visų šių 
trūkumų, šiemet, balandžio 
13-tą, Čikagoje, Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, apie 400 
susirinkusių žiūrovų jau ga
lėjo naujagimį pamatyti. Kaip 
šis, visų lauktas, kūdikis at
rodė? 

Pirmiausia turiu pasaky
ti, kad rodomas filmas nebuvo 
visiškai baigtas darbas. Kū
rinį reikia dar kai kur pa
pildyti, kai kur pataisyti, kai 
ką gal ir pakeisti, todėl ir kri
tiškas jo vertinimas dar šiek 
tiek per ankstyvas. Tad ir šis 
pirminis žiūrovų dėmesys 
kreiptinas daugiau į jo esmę 
negu į vaidybos, techniško 
paruošimo, epizodų tarpusa
vio ryšio bei garso suderinimo 
detales. 

O filmo esmė aiški. Jame 
parodyta to laikotarpio tik
rovė — tokia, kokia ji buvo. 
Partizanų kovos, jų heroiz
mas, ypač tautos didvyrio 
Juozo Lukšos vaidmuo ir ne
apsakomai brutalus jų nai
kinimas, jų šeimų kankini
mas, pasibaisėtini enkavedis
tų žiaurumai. Filmo turinyje 
ryški ir visos lietuvių tautos 
kančia. Kas gali suvokti moti
nos skausmą, kai beširdis 
NKVD sadistas iš lopšio grie
bia miegantį jos kūdikį ir gra
sina mesti į ugnį, jeigu mo
teris neišduos savo partiza
naujančio vyro; arba atvežtos 
į turgaus aikštę tarp žiauriai 
nužudytų ir čia sumestų lais
vės kovotojų lavonų atpažinti 
savo brolį, vyrą, sūnų. Ir kaip 
toks pat sadistas kerta 
kumščiu į nosį savo paties už
verbuotam partizanų išda
vikui, kuris atlikdamas judo 
darbą, nesugebėjo pasislėpti 
ir pats partizanams išsidavė. 
Kaip galėjo jaustis Markulis, 
tokį ciniškai šlykštų atpildą 
gavęs už nemažiau šlykščią 
paslaugą okupantui — panie-
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kinimą savo tautos bei jos 
garbingų vaikų. 

Filmui iki šiol išleista 
1,800,000 litų. Darbui baigti 
reikia dar apie 60,000 Lt. Jų 
šaltinis — dabar jau tik 
Amerikos lietuviai. Filmo ga
mintojas Vytautas Vilimas 
priima filmą žiūrėjusių čika-
giškių pastabas ir stengsis 
žiūrovų norus patenkinti. 
Kreips dėmesį ir į pedagogų 
užuominas kūrinį taisyti pa
gal jų pageidavimus. Reikia
mas lėšas sukaupus, darbas 
galėtų būti baigtas dar šiais 
metais. O tai padaryti būtina, 
jeigu mes norim turėti Lie

tuvos partizanų kovų, jų hero
izmo, tautos kančių ir okupan
to budelių elgesio vaizdinį 
istorinį palikimą. Gal ir ne vi
siškai tobulą, nes pats filmas 
gamintas tik juoda-balta 
spalvomis. Spalvotam reikėtų 
kelių milijonų dolerių, kurių, 
deja, mes neturim. Tad ir jį 
vertinti reikia ne pagal pra
mogų ieškančiųjų reikalavi
mus, bet kaip istorinį doku
mentą. Tokiu būdu ir daug 
kritiškų pastabų nustos savo 
vertės. Nors kai kurios iš jų, 
čikagiškių po peržiūros iš
reikštų, dėmesio visgi vertos ir 
negali būti ignoruojamos. 

TAI ĮDOMU 
VĖL GALĖS ĮSIVAIKINTI 

Per pastaruosius dvejus 
metus Rumunijoje sustabdy
tos bet kokios įsivaikinimo 
procedūros, nes kūdikiai buvo 
„pardavinėjami" užsieniečiams, 
galintiems mokėti aukščiausią 
kainą už vaiką. Per pastarąjį 
dešimtmetį Rumunija į už
sienį išsiuntė bent 50,000 kū
dikių, o norintys juos įsivai
kinti mokėjo iki 50.000 dol. už 
vieną. Europos Sąjunga, į ku
rią Rumunija nori patekti, pa
taria patiems rumunams įsi
vaikinti našlaičius, esančius 
prieglaudose, ir kuo greičiau 
pertvarkyti įsivaikinimo įsta
tymus. Tikimasi, kad per dve
jus metus daug kas jau pa
keista ir greičiausiai nuo š.m. 
birželio mėnesio vėl užsie

niečiams bus leista įsivaikinti 
Rumunijos kūdikius, tik su 
daug griežtesnėmis taisyklė
mis ir ilgu laukimo periodu. NYT 

PERSPĖJA AMERTKIEČrUS 

JAV Valstybės departa
mentas perspėjo amerikiečius, 
kad gerai apsigalvotų, prieš 
keliaudami į Saharą ar kitas 
Afrikos vietoves. Šių metų 
vasario mėnesį Saharoje dingo 
be žinios 29 europiečiai turis
tai — manoma, kad jie buvo 
teroristų pagrobti. Apsilan
kantiems Alžirijoje taip pat 
patariama laikytis atsargumo: 
nesimaišyti nuošaliose vieto
vėse, ypač naktį, apsigyventi 
didžiuosiuose viešbučiuose ir 
visuomet būti apdairiems. 

Reuters 

Namai — pragarai, be 
namų — negerai 

Kadangi šį posakį, kaip ir 
didžiąją dalį, patarlėmis bei 
priežodžiais išreikštą lietuvių 
liaudies išmintį, reikia su
prasti perkeltine prasme, tad 
ją galime pritaikyti ir Lie
tuvių fondui, š.m. gegužės 3 d. 
visus narius kviečiančiam į 
jau 40-ąjį metinį suvažiavimą. 

Lietuvių fondas yra na
mai, į kuriuos kasmet, nuo vi
sokių finansinių audrų pasi
slėpti, skuba kone visa JAV 
lietuvių kultūrinė, visuome
ninė, socialinė veikla. Tad, ro
dos, turėtume tik džiaugtis, kad 
tokią užuovėją turime — kaip 
gyvuotų mūsų lietuviškoji veikla, 
jeigu tų namų nebūtų? 

Visgi daugeliui tos jaukios 
pastogės „dūmai graužia 
akis", ugdo nepasitenkinimą, 
išsiliejantį priekaištais ir LF 
institucijai, ir asmenims, ku
rie jai vadovauja. Antra ver
tus, tuo nereikėtų per daug 
stebėtis: juk visiems įtikti neį
manoma, ypač vadovaujantis 
griežtai apibrėžtomis veiklos 
taisyklėmis. Ir šiandien nie
kas negalėtų paneigti, kad LF 
tikrai laikosi tos tiesios linijos. 
Pakanka netikintiems prisi
minti, kad per daugiau kaip 
keturis dešimtmečius ant Lie
tuvių fondo niekuomet nekrito 
joks įtarimo šešėlis, niekas 
neapkaltino, kad dalis pinigų 
nuslysta „pro šalį" ar kaip 
kitaip dingsta be aiškios 
ataskaitos. Nemanykime, kad 
„nusprūdimų" nėra labai ati
džiai ieškoma — kai kam su
darytų nemažą pasitenkini
mą, jeigu jie būtų atrasti. 

LF įstatuose rašoma, kad 
ne taryba, valdyba ar kurie 
kiti asmenys, o kaip tik nariai yra 
pati aukščiausia fondo 
valdžia. Visuotinis narių su
važiavimas, sušaukiamas kas
met, gali pareikšti savo valią, 
pakeisti įstatus, LF veiklos 
kryptį ar tikslus, todėl ypač 
svarbu, kad nariai tuose su
važiavimuose dalyvautų ir 
savo norus išsakytų. Stebėti iš 
tolo ir po to murmėti, kad taip 
ar kitaip nepadaryta, yra tik 
iš tuščio į kiaurą pilstymas. 

Kad „už akių" apie Lie
tuvių fondą ir neigiamai pa
šnekama, ne paslaptis. Iš es
mės visų pirštai į save lenkti. 
Organizacijos ar pavieniai as
menys, norintys įgyvendinti 
savo projektus bei užmojus, 
bet stokojantys lėšų, paprastai 
dairosi į Lietuvių fondą pa
ramos. Kai jos negauna arba 
nepakankamai suteikiama, 
pasipila priekaištai ir kritika. 
Tačiau daugiausia privačiai. 
Tiesiai į akis tų nepasitenki-

nimų niekas, besitikintis atei
tyje LF paramos, nedrįsta 
drėbti, kad „nepapjautų žą
sies, dedančios aukso kiau
šinius". 

Pinigai (ypač daug pinigų) 
suteikia ir tam tikrą jėgą, gali
mybę žaisti „dievą". To nėra 
išvengęs ir Lietuvių fondas. 
Net ir šiuo metu, artėjant 40-
ajam narių suvažiavimui ge
gužės 3 d., truputį nerimą ke
lia pasiūlymas apkarpyti 
Lietuvių Bendruomenės įtaką 
LF. Tai būtų klaida, nes šios 
dvi mūsų išeivijos organizaci
jos yra pagrindiniai visos 
lietuviškos veiklos varikliai, 
juo labiau, kad LB aktyviai 
prisidėjo prie LF kūrimo ir 
auginimo, o jos nariai yra ir 
LF nariai. Tikėkimės, kad tai 
dar vienas gandas, besisten
giant sumenkinti LF vardą. 

Lietuvių fondui suaukoti 
milijonai įpareigoja elgtis ap
dairiai, atsakingai, gerbiant 
aukotojų norus ir pasitikė
jimą. O visuomenės pasiti
kėjimą Lietuvių fondas tikrai 
turi — jį sąžiningu ilgų metų 
darbu, sumaniomis investici
jomis ir pagrindinio kapitalo 
auginimu per daugiau kaip 
keturis dešimtmečius užsitar
navęs. Nepaisant kai kurių 
neigiamų nuomonių, Lietuvių 
fondu pasitikėjimą kelia ir jo 
vadovybė: žmonės, kurie LF 
dirba daugelį metų (kiti nuo 
pat jo įkūrimo), fondo reikalus 
pažįsta, jais nuoširdžiai rūpi
nasi ir savo darbą sąžiningai 
(reikia pabrėžti — be už
mokesčio) atlieka. 

Mūsų tautiečių pasitikėji
mas Lietuvių fondu išreiškia
mas pačia akivaizdžiausia 
forma: aukomis, palikimais, 
naujų narių įsijungimu. Ne be 
reikalo Lietuvių fondo kapita
las jau peršokęs vienuolika 
milijonų ir tebeauga. Kai gir
dime apie gautas milijonines 
arba šiaip stambias palikimo 
sumas, naujai įkurtus įvairius 
fondelius, patikėtus LF globai, 
žinome, kad ši mūsų finansinė 
institucija dar ilgai gyvuos ir 
teiks paramą lietuviškai veik
lai tiek išeivijoje, tiek ir tė
vynėje. 

Raginame visus Lietuvių 
fondo narius ir apskritai lietu
višką visuomenę, dalyvauti 
suvažiavime gegužės 3 d. Pa
saulio lietuvių centre. Tik tuo 
būdu galima sužinoti, kas tas 
Lietuvių fondas, kaip jis vei
kia, kokie jo planai ir tikslai. 
Žinojimas atneša pasitikėjimą 
ir supratimą, kad be šių „na
mų tikrai lietuviškai veiklai 
būtų negerai". 

NEĮKAINUOJAMAS LOBIS — 
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Šiaip jie nieko ypatingo ir 
neveikia — filosofuoja, 
mankštinasi, valgo. Bet, kai 
vonioje porelė ėmė bučiuotis, o. 
paskiau lovoje po apklotu „my
lėtis", visi ėmė šią programą 
diskutuoti. Seimūnė J. Degu
tienė net keliose programose 
susirėmė su tokias programas 
propaguojančiais. Pasibaisė
jom ir sukrėtė „Miss Nelaisvė" 
konkursas, kai iš „Panevėžio 
moterų kalėjimo" buvo renka
ma gražuolė! 

Veikia ne moralės, bet pi
nigų dėsnis — pritraukti 
žiūrovus, ypač jaunimą. • 

Net ir kasdieninė, šeimy
ninė spauda neapsieina be 
nuogų moterų įvairiose pozo
se, besimyluojančių porelių, 
paaiškinimų, kaip būti sek
sualesne, kaip tinkamiau „my

luotis". Ir JAV yra apstu to
kios spaudos, bet tai specifinės 
krypties žurnalai, o ne eiliniai 
dienraščiai. Laisvę riboja at
sakomybė. 

„Marčiulionio" krepšinio 
mokykloje entuziastai susirin
ko šeimų turnyrui. Sporto salė 
padalinta mažesniais kvad
ratais, kiekviename iš jų run
giasi dvi šeimos. Komanda 
susideda iš trijų šeimos narių, 
bet kokioje kombinacijoje — 
senelis, tėvelis, sūnus arba 
tėvelis, mamytė, dukrytė ir 1.1. 
Gale dienos, laimėję aukščiau
siose pakopose, gauna prizus. 
Mus sveikino Čikagoje viešėję 
„marčiulioniukai", treneriai, 
mokyklos darbuotojai. 

Buvo įdomu stebėti Ga-
leckų šeimą. Jų komandoje 
sūnūs Aurimas (10 m.) ir 

Tomas (8). Kasmet turnyre 
varžosi Artūras Paulauskas 
bei jo sūnūs Vilius ir Andrius. 

Mokykloje vyko pasikeiti
mai. Buvo sunku išsilaikyti 
akademiniu pagrindu. Zita 
Marčiulionytė-Grigonienė te-
bedėsto anglų kalbą, bet direk
toriavimą perėmė pats Šarū
nas Marčiulionis. Jau pen
kerius metus buvo stengtasi, 
kad mokykla išsilaikytų be Ša
rūno finansinės paramos, bet 
vien iš mokslapinigių tas pasi
darė per sunku. Dabar Šarū
nas žada mokyklą vesti verslo 
pagrindu, pvz.. Sabonio mo
kykla jungiasi su sveikatingu
mo klubu ir „Žalgirio" koman
da. 

Gruodžio 5 d. dr. Kazys Al
menas pakvietė į Valdovų rū
mų atstatymo paramos vakarą 
arsenale „Lietuvos naciona
liniame taikomosios dailės" 
muziejuje, bilietas 75 litai, lo
terija 25 litai. Gražiai ap
sirengę rūmų rėmėjai išklausė 
fondo veiklos apyskaitą, kurią 
atliko Edmundas Kulikauskas 

ir dr. Kazys Almenas. „Dvi 
panteros ir vienas liūtas" su
žavėjo savo dainomis. Paskiau 
vyko užkandėliai, pabendravi
mas, loterijos traukimas, kur 
galėjai laimėti vertingų meno 
kūrinių ir kitų gėrybių. Tarp 
gausiai susirinkusių buvo Ro
kas Zubovas, Eduardas Ka
niava, Roma Barauskienė. Rū
ta Kviklytė-Kulikauskienė, 
Domas ir Snieguolė Akstinai ir 
Undinė Nasvytytė. 

Sol. Dainiaus Puišio ir 
„Gelbėkit vaikus" savanorės 
Romos Barauskienės pakvies
ti, atvažiavome į nuostabų 
„Gelbėkit vaikus" labdaros 
vakarą 19 km nuo Vilniaus 
LeMeridien Villon viešbučio 
didžiulėje salėje. Prie apvalių, 
baltai dengtų stalų buvome 
pavaišinti nepaprastai dailiais 
ir meniškais užkandėliais. 

Scenoje modeliuojami Lie
tuvos geriausių dizainerių su
kurti ištaigingi rūbai. Ma
nekenių paradas protarpiais 
pertraukiamas solistų Juditos 
Leitaitės, Dainiaus Puišio, 

Evelinos Anusauskaitės ir Ie
vos Matulionytės pasirody
mais, groja Lietuvos Nacio
nalinio radijo ir televizijos 
orkestras. Per pertraukėles už 
langų nuo žemės kyla žė
rinčios ugnies salvės. Kad vi
sur viskas gerai matytųsi pa
statyti ekranai. 

Ypatingas renginys, pava
dintas „Kalėdų medžio šviesa", 
įėjimas 100 Lt, loterijos bilie
tas 50 litų. Rengėjai teigė: „Šv. 
Kalėdų laukimas gali būti 
šviesus visiems. Laimingesni 
vaikai — gražesnis pasaulis". 
Vakarui dar neįpusėjus, Roma 
Barauskienė pranešė, jog jau 
si'rinkta 28.000 litų! Kai vėliau 
paklausiau, Roma paaiškino, 
jog programos atlikėjai 
atsisakė honorarų — savo ta
lentus aukojo Lietuvos vaikų 
labui. Tai tikrai buvo šiltų 
širdžių vakaras. 

Kaip visuomet, buvo malo
nu su pas mus viešinčiu jau
nimu nueitį į koncertus Mu
zikos akademijos salėje. 

Koncertai prasideda 6v.v., 

įėjimas nemokamas. Studen
tai gabūs, ypač magistrantai. 
Koncertai aukšto lygio. Lap
kričio 11 d. jaunųjų muzikų 
pasiklausyti buvo atėję ir Lie
tuvos „Nepriklausomybės tė
vas" prof. Vytautas Landsber
gis su žmona Gražina. Buvo 
Kamerinių ansamblių vaka
ras, įspūdingai pasirodė A. 
Pšibilskienės. P. Kuncos ir R. 
Armono mokiniai. 

Vilniaus Nacionalinėje Fil
harmonijoje su Sigitos ir Eu
genijaus Lipovų šeima lap
kričio 24 d. pasisekė išklausyti 
ypatingą koncertą — Didysis 
muzikų paradas 2002. Tai šeš
toji Lietuvos muzikų šventė, 
kuri prasideda 12 vai. ir tęsia
si iki apie 9 vai. vakaro. Sce
noje visokio žanro kūrinius at
lieka įvairios instrumentinės 
grupės, chorai, solistai, or
kestrai. Yra keturios per
traukos. 

Už tą patį bilietą galima 
išeiti ir bet kada grįžti į savo 
vietą. Buvo ypač smagu sceno
je matyti pažįstamus muzikus. 

pvz., sopraną Kristiną Sma-
laitę, tenorą Edmundą Seilių, 
saksofonistą Petrą Vyšniaus
ką, pianistus Sonatą ir Roką 
Zubovus, baritoną Vytautą 
Juozapaitį, pianistą Povilą 
Jaraminą, pianistė Gražina 
Ručyte-Landsbergienė akom
panavo sopranui Reginai Ma
ciūtei, koncerto vedėjas Vy
tau tas Kernagis. Girdėjome 
klasiką, pop ir modernią 
muziką. 

Išsėdėjome beveik visą die
ną. Išėjome tik į Šv. Kazimiero 
bažnyčią pasiklausyti berniu
kų choro „Ąžuoliukas" koncer
to, nes jame priklauso ir „Sau
lutės" remiamų vaikų, ir į 
„Amatininkų" restoraną pava
karieniauti. 

Koncertui pasibaigus, bu
vo dėkojama koncerto rėmė
jams, tarp jų „Lietuvos teleko-
mui". kuriam atstovavo Gin
tautas Žintelis. Lietuvos tele-
komo valdybos pirmininkas. 

Bus daugiau 



.1 uozas Kucy:-
Vokietijoje. 

1947 m. Tettnang, 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 26 d., šeštadienis 

MILIJONINIS PALIKIMAS 
LIETUVIŲ FONDUI 

Antrų pasaulinį karą išvyko į 
Vieną, Austriją, studijuoti 
ekonomiką. 

Karo metu Juozas buvo 
viršininkas keliose vokiečių 
urminės prekybos firmose. Po 
karo Juozas pasiliko Vaka
ruose. Tettnang, Vokietijoje, 
prancūzų zonos karo pabėgė
lių stovykloje Juozas buvo 
išrinktas stovyklos lietuvių 
komiteto pirmininku. Ten jis 
draugavo su dailininku Juozu 
Penčyla ir kitais lietuviais 
veikėjais. Pokarinėje Europoje 
Ručys ėjo įvairias pareigas 
UNRRA (United Nations Re-
lief and Rehabilitation Ad-
ministration) nuo karo nu
kentėjusių šelpimo organi
zacijoje. 

Kada po karo paaiškėjo, 
kad į Lietuvą grįžti nebus 
įmanoma, lietuviai ėmė rū
pintis, ne tik kur apsigyventi, 
bet ir kaip duoną užsidirbti 
svetimose šalyse. Supratus, 
kad Lietuvoje įgytas profesi
jas, pvz.. mokytojo, ekonomis
to, ir kitas, bus sunku arba 
neįmanoma pritaikyti sveti
mose šalyse, Vokietijos lietu
vių stovyklose buvo įsteigti 
įvairių amatų kursai — siu
vėjų, radijo technikų, automo
bilių mechanikų, spaustu
vininkų, ir panašiai. Juos 
steigė lietuviai inžinieriai ir 
kiti profesionalai. 

Vokietijos stovyklose to
kius amatų kursus lankė ka
rininkai, teisininkai, ekono
mistai, mokytojai ir kiti, Lie
tuvoje išsilavinę ir profesijose 
patyrę, lietuviai. Tokius kur
sus išėjo ir Juozas Ruėys, gau
damas automobiliu mecha
niko diplomą. Vėliau, atvykęs 
į Ameriką, toliau pasitobu
linęs, Juozas perėjo į lėktuvų 
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Juozas Ručys paliko visą 
savo žemišką turtą, kuris 
siekia per 1,4 milijono dol.. 
Lietuvių fondui, su nurodymu 
įsteigti jame Juozo Ručio var
do fondą ir iš fondo pajamų 
remti lietuviškus mokslus. 
Juozas mirė 2002 m., gruodžio 
7 d., San Francisco mieste, 
sulaukęs 91 m. amžiaus. 

Juozo tėvas. Antanas Ru
čys, prieš Pirmą pasaulinį 
karą buvo emigravęs į JAV7, 
kur Brooklyn, NY, dirbo siu
vėju. Grįžęs Lietuvon su JAV 
uždirbtom santaupom. Anta
nas nusipirko 5 hektarus 
žemes Balbieriškyje, Mari
jampolės aps., ūkininkavo, tu
rėjo siuvyklą ir sukūrė šeimą. 

Juozas gimė Balbieriškyje 
1911 m., lapkričio 1 d. Baigęs 
berniukų amatų mokyklą 
Kaune. Juozas dirbo Kauno 
vartotojų kooperatyve „Para
ma", ir kitose firmose, kur 
pasiekė prekybos skyrių 
viršininko pareigas. Tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. Prieš 

SĄŽININGAI IŠGYVENUSI ŠIMTĄ METŲ 

1991 m. Les Angeles, CA. Iš kairės: Juozas Ručys, pusseserė Gražina 
Ručyte-Landsbergiene, prof. Vytautas Landsbergis. 

Juozas Ručvs. studentas Kaune. 

mechaniko specialybę, ir kaip 
komercinių keleivinių lėktuvų 
mechanikas „Pan American 
Airways" bendrovėje dirbo 25 
metus, ligi pat 1976 metų pen
sijos. 

} Ameriką Juozas atvyko 
1949 metais rugpjūčio 27 d., 
„General Hershey" laivu su 
kitais DP (Displaced Per-
sons), nukentėjusiais nuo ka
ro. Iš pradžių gyveno Čikago
je. Buvo linksmas ir energin
gas vyras. Maždaug 1953 
metais persikėlė gyventi į San 
Francisco miestą, nes ten ap
sigyveno latvių kilmės operos 
solistė, kurią Juozas buvo 
įsimylėjęs ir su kuria drauga
vo. Tačiau ta draugystė nu
truko, ir Juozas liko visą 
gyvenimą nevedęs. Vėliau, 
ypač per paskutiniuosius de
šimt metų, ne viena moteriškė 
jam piršosi, tačiau nė viena 
nepaviliojo. 

1957 metais, kasdien ati
dirbęs lėktuvų mechaniko dar
bą, Juozas vakarais ir lais
valaikiais, savo pastangom, ir 
beveik visiškai savo rankom, 
pasistatė gražų namą ant 
kalno pačiame San Francisco 
mieste. Neturėdamas statybo
je nė patirties, nė mokslo, 
Juozas lankė kursus, kad ga
lėtų ir statyti, ir elektrą, ir vi
sus kitus įrengimus pats įsi
vesti. Tame name išgyveno iki 
pat mirties. Jonas Pleškys, bu
vęs sovietų povandeninio laivo 
kapitonas, kuris 1961 m. pa
bėgo per Baltijos jūrą į Švedi
ją ir už tai buvo už akių nu
teistas mirties bausme, rado 
prieglobstį ir kurį laiką kartu 
su Juozu tame name gyveno. 
Lietuvos filmų artistė Euge
nija Pleškytė, Jono Pleškio 

sesuo, po nepriklausomybės 
atkūrimo persikėlė gyventi į 
Kaliforniją, ir, ypač paskuti
niaisiais Juozo senatvės me
tais, dažnai Juozą lankė ir pa
dėjo tvarkyti kasdieninius 
rūpesčius. 

Juozas domėjosi ir dalyva
vo lietuvių veikloje. Išsilaikė 
Lietuvos pilietybę per visą 
savo gyvenimą. Tiktai po to, 
kai Lietuva pagaliau atgavo 
nepriklausomybę, Juozas tapo 
JAV piliečiu, bet kartu pasi
likdamas ir Lietuvos pilietybę. 
Po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo Juozas kelis kartus 
buvo nuvykęs Lietuvon, rėmė 
Tremtinių grįžimo fondą, ir 
finansavo 1994 metais išleistą 
knygą apie Sūduvos krašto 
pokarinių partizanų kovas 
prieš sovietus. 

Svajojo persikelti į Lie
tuvą. Bendravo su savo gimi
nėm Lietuvoje, tarp jų su savo 
pussesere Gražina Ručyte-
Landsbergiene. Mėgino atgau
ti savo tėvų žemę Lietuvoje — 
bet kaip ir daug kas, vietoje 
žemės jis rado tiktai nusi
vylimą Lietuvos valdžia ir val
dininkais. Šalia savo lovos, 
ligi mirties, laikė maišelį su 
sauja Lietuvos žemės, 1967 
metais paimtos nuo jo brolio 
Vytauto kapo. 

Juozo Ručio pelenai iš
siųsti laidojimui šalia anks
čiau mirusių brolių ir seserų 
Panevėžyje. 

Juozo Ručio fondas bus 
Lietuvių fondo administruoja
mas. Ručio fondo tikslas yra 
remti ir skatinti lietuvišką 
mokslą, t.y., lietuvių kalbą, 
literatūrą, istoriją, tautosaką 
ir panašiai. 

Donatas Januta 

2003 m. vasario 22 d. 
Marijai Palčiauskaitei-Meš-
kūnienei suėjo 100 metų. Šis 
gana ilgas jos gyvenimo kelias 
nebuvo lengvas. 

Marijos šeima kilusi iš Pa
pilės, čia ji gimė ir gyveno iki 
šešerių. Į Ameriką su mama 
ir broliu Jpnu atvyko 1910 m. 
Juos išsikvietė tėvas, čia jau 
anksčiau dirbęs bei gyvenęs 
Betlehem (Waterbury), Con-
necticut valstijoje. Kiek paau
gusi, Marija dirbo įvairius 
darbus tėvo ūkyje (60 akrų), 
padėdama mamai, kuri akty
viai dalyvavo Betlehem ir Wa-
terbury lietuvių gyvenime, 
įtraukdama ir dukrą. Vos sep
tyniolikos ji buvo išleista už 
vyro, Jono Meškūno, su kuriuo 
netrukus išvyko į Long Is-
land. Būdama dvidešimties, 
tapo aktoriaus K. Winn aukle. 
Neilgai trukus buvo pastebėti 
ypatingi jos kulinariniai suge
bėjimai ir jai kliuvo virti labai 
aukšto rango industrijos bo
sams, ambasadoriams, būti 
daugelio įvykių liudininke 
(tarp kitko, ji iki šiol tebesido
mi politika). Ilgą laiką teko 
gyventi Toledo (Ohio). 60 me
tų išėjo į pensiją ir abu su vy
ru persikėlė į Miami. Po kelio
likos metų, pablogėjus vyro 
sveikatai, gydytojai patarė 
keltis į šiaurinę Floridą. Taip 
jie apsigyveno Blounstovvn 
miestelyje — pirko žemės 
sklypą ir pasistatė namus. 
Neilgai jiems teko pasidžiaug
ti ramybe, po 11 metų Jonas 
Meškūnas iškeliavo iš šio pa
saulio. Jo mirtis Marijai buvo 
labai skaudi, nes jie gražiai 
sutarė. 

Meškūnienė turėjo auksi
nes rankas. Pati siuvo gražiau
sias sukneles. Būdama 85 
metų, Blounstovvn surengė 
madų parodą, demonstravo 
savo siūtas sukneles. Visa sa
vo veikla įnešė daug gyvybės į 
blounstowniškių gyvenimą. J i 
visą laiką sunkiai dirbo, 
nesirinkdama darė viską, ko 
tik tuo momentu reikėjo, buvo 
patvari, tyli, rami, neplepėda
vo tuščiai, labai mėgo grožį, 
ypač gėles. Blounstovvn Gar-
den Club moterys rinkdavosi 
pasigrožėti jos skoningai tvar
koma aplinka. 

2001 m. lapkričio 4 d. Pen-
sacolos-Tallahassee diecezi
jos vyskupas, tarpe kitų pa
sižymėjusių gerais darbais 
žmonių, medaliu už aktyvią 
veiklą parapijoje apdovanojo 
Mariją Meškūnienę (dabar 
vadinama Marion Meskun). 
Vyskupas jai asmeniškai 
padėkojo už pasiaukojimą ir 
nuolatinį rūpestį, kurių dėka 
atsirado Blounstown Dievo 

namai, pavadinti Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio vardu. Ma
rija su džiaugsmu, pasišven
timu ir pasididžiavimu dirbo 
Dievo garbei ir bažnyčiai, gal 
dėl to, ji , ir šimto metų sulau
kusi, yra judri bei gyvybinga. 
Dabar ji gyvena viena namuo
se, pi lnuose savo artimųjų 
nuotraukų ir praeities prisi
minimų. Dar ir dabar ji svajo
ja aps i lankyt i gimtojoje 
Papilėje. 

Marijos veikla bei darbai 
buvo gražiai įvertinti miesto 
valdžios ir parapijos, suren
giant iškilmingą pagerbimą. 
Iš Sunny Hills buvo pakvies
tas „Antrosios jaunystės" 
choras (vad. G. Beleckienė). 
Per Meškūnienės jubiliejų į 
iškilmingas pamaldas ji buvo 
atlydėta dviejų vyčių. Marija 
buvo apsirėdžiusi tautiniais 
rūbais (dovanotais jubiliejaus 
proga), prisisegus gėlių 
puokštę, su vyskupo dovanotu 
medaliu ir gintaro karoliais 
ant kaklo. Tiesi, liekna, ji at
rodė labai graži ir niekas iš 
šalies nebūtų pamanęs, kad 
jai j a u visas šimtas metų. 
Šventas Mišias atnašavo 
msgr. F. Szczykutovvicz ir 
kun. A. Būry, giesmes lietu
viškai giedojo „Antros jaunys
tės" choras, akompanuojant 
G. Beleckienei. Pamokslo me
tu gražų pasveikinimą tarė 
msgr. F . Szczykutovvicz. Po 
pamaldų dalyviai ir jubiliatė 
buvo pakviesti kavai ir paben
dravimui \ kleboniją, o 12 vai. 
į salę, ku r buvo surengtas pa
gerbimas ir vaišės. Salės prie
angyje an t stalų išdėstytos 
nuotraukos , apdovanojimai, 
vietinio laikraščio iškarpos, 
supažindino atvykusius su 
Marijos gyvenimo akimir
komis ir veikla, kuria galėtų 
didžiuotis kiekvienas iš mūsų. 
Susėdus už šventiškai 
padengtų stalų, pradėta pa
gerbimo ceremonija, kurią ve-

Marija Meškūnienė. 

dė Lyn Borton pirmiausiai 
papasakojusi jubiliatės bio
grafiją bei nuopelnus. Po to 
buvo skaitomi gauti sveikini
mai: iš JAV prezidento, Flo
ridos gubernatoriaus, senato
rių, kongreso atstovo, miesto 
mero, Lietuvos ambasado
riaus JAV, diecezijos vyskupo 
ir popiežiaus (specialiai iš 
Romos atvežto msgr. F. 
Szczykutovvicz), sveikinamieji 
raštai ir palaiminimai. Po iš
kilmingos dalies ir vaišių 
„Antrosios jaunystės" choras 
padainavo keletą lietuviškų 
bei angliškų dainų ir ilgiausių 
metų jubiliatei. Marija Meš
kūnienė padėkojo visiems, 
kurie atvykę į jos šventę taip 
gražiai ją pagerbė. 

Kiekvienam vertėtų pa
mąstyti apie tai, kokį pėdsaką 
paliksi, praėjęs tau skirtą 
gyvenimo kelią. J i nebuvo bai
gusi aukštųjų mokslų, bet 
sugebėjo suprasti, kad žmo
gaus paskirtis žemėje ne vien 
rūpestis savo materialinių 
gėrybių kaupimu, bet kažką 
nuveikti ir Kūrėjo garbei. Tai 
jubiliatė sąžiningai vykdė ir 
vykdo iki šiolei. Tai viena 
paskutiniųjų mums palikusių 
senosios kartos lietuvių. 

Anelė PeČkaitienė 

Mari ja Meškūn ienė bažnyčioje su brolio dukter imis Barbara ir Charlene. 

„GINTARINIO OBUOLIUKO" LAUREATE 
— MOKYTOJA VIOLETA RAZGAITIENĖ 

Kaip gera mokėti skaityti — nereikia mamytės trukdyti, 
Nereikia senelės prašyti — kaip gera mokėti skaityti. 

Rašant šias, vaikystėje 
išmoktas, eilutes, noriu skai
tytojams pristatyti vieną „Gin
tarinio obuolio" laimėtojų — 
mokytoją Violetą Razgaitienę 
iš Filadelfijos. Jai vasario 23 
dieną „buvo įteikta šio kon
kurso premija — Gintarinis 
obuoliukas ant grandinėlės ir 
1,000 dol., kur' .̂ >s skiria 
Lietuvių fondas. Šį konkursą 
rengia JAV LB Švietimo tary
ba, vadovaujama Dalilės Po-
likaitienės. Konkurso tikslas: 
išaiškinti pačias kūrybingiau
siai dirbančias mokytojas, 
remtis jų darbo metodais, 
patirtimi. Jau penkti metai 
Violeta Razgaitienė skuba 
kiekviena sekmadienį į 
Filadelfijos Vinco Krėves litu
anistinę mokyklą, kuri pri
siglaudusi po Šv. Andrejaus 
parapijos stogu. Ši smulki, 
simpatiška moteris moko 
vaikus lietuvių kalbos. 

Violeta Razgaitienė Ame
rikoje jau keturiolika metų. 
Atvyko pasisvečiuoti pas pus
seserę ir netikėtai Los Angeles 
sutiko savo likimą — Kazi
mierą Razgaitį. Lietuviškoje 
šeimoje auga du sūnūs, 
Paulius ir Vaidas. Pati Violeta 
kilusi iš Šiaulių krašto, 
Kuršėnų miestelio. Mokėsi ir 
baigė šio miestelio vidurinę 
mokyklą. Violeta geru žodžiu 
prisimena savo lietuvių kalbos 
mokytoją — klasės auklėtoją 
Ireną Gudelytę, kuri įskiepijo 
didžiulę meilę gimtai kalbai, 
jos grožiui. Nors auklėtojos 
seniai nebėra gyvųjų tarpe, 
bet Violeta visada ją laiko sau 
pavyzdžiu. 

Baigusi vidurinę, Violeta 
sėkmingai įstojo ir baigė Kau
no Politechnikos instituto 
chemines technologijos fakul
tetą, (gydama inžinierės 
diplomą. Kai iškilo būtinybe 

Philadelphijos Vinco Krėves vardo lit mokyklos mokytoja Violeta 
Razgaitienė, JAV LB Švietimo tarybos ,.Gintarinio obuoliuko" laureatė, su 
savo sūneliais. 

pradėti mokyti savo sūnus 
lietuvių kalbos, rašto, ji ne
dvejodama atėjo į sekmadie
ninę mokyklą ir papilde moky
tojų gretas. Nors ir neišėjusi 
pedagogikos mokslų, ji puikiai 
pritapo prie mokyklos mokyto
jų šeimos, ją pamilo vaikai, o 
taip pat džiaugiasi ir jų tėvai. 

Violeta Razgaitienė savo 
lietuvių kalbos pamokas sten

giasi kuo daugiau paįvairinti. 
Svarbiausiu uždaviniu laiko 
— išmokyti vaikus gerai lietu
viškai skaityti ir rašyti, kad 
jiems nebūtų sunku užrašyti 
savo mintis lietuviškai. Mo
kytoja sau kelia užduotį, kad 
kiekvieną pamoką vaikai ga
lėtų išmokti po kelis naujus 
žodžius. Pamoką suskirsto da
limis: skaitymas, rašymas. 

nauji žodžiai. Violeta sten
giasi, kad pamokų metu vaikai 
kuo daugiau sužinotų, įsi
mintų naujus žodžius. Ji taip 
sumaniai, išradingai pateikia 
namų užduotis, kad ir kiti 
šeimos nariai įsitraukia į 
mokslus, tuo pačiu padėdami 
savo atžaloms įveikti ir leng
viau išmokti, ką pateikė 
mokytoja. Žodynui turtinti ji 
paruošia kiekvienai pamokai 
po septynis naujus žodžius. 
Mokiniai turi suprasti jų 
reikšmę, mokėti juos paaiškin
ti, teisingai mokėti juos pa
rašyti. Svarbu, kad mokiniai 
sugebėtų sudaryti su tais 
žodžiais sakinius. Pamokose 
mokytoja Violeta kalba su 
vaikais, kodėl svarbu išlaikyti 
lietuvių kalbą ir tariasi, kaip 
vaikai gali prie to prisidėti. 

Dar be lietuvių kalbos 
Violeta, kartu su mokyklos ve
dėja Raimonda Rukšiene, mo
ko vaikus dainavimo. Pa
mokose skamba lietuvių liau
dies dainelės, populiarios 
vaikiškos dainos bei bažnyti
nės giesmės. Mokytojų pa
ruošti, vaikai koncertuoja savo 
tėveliams ir susirinkusiems. 
Daugumas Filadelfijos žmonių 

dar prisimena vaikų giesmę, 
nuskambėjusią šv. Mišiose, 
skirtose Motinos dienai pa
minėti. 

Violeta Razgaitienė myli
ma, gerbiama savo mokinių ir 
kolegų. J a pasitiki ir JAV LB 
Švietimo taryba, paskyrusi 
Rytinio pakraščio l i tuanis
tinių mokyklų koordinatore. 
Kaip t ik kovo 22 dieną į 
Filadelfiją susirinko net sep
tynių mokyklų mokytojos iš 
Bostono. Atlanta, Baltimorės, 
New York, Washington. Į 
darbo konferenciją atvyko ir 
pati JAV LB Švietimo tarybos 
p i rmininkė Dalilė Polikai-
tienė. Konferencijos prelegen
tė J ū r a t ė Krokytė-Stirbienė 
skai tė paskai tą „Mokinio 
motyvacija ir klasės aplinkos 
kūrimas". Violeta turėjo daug 
rūpesčių ruošiant šią konferen
ciją. Visos Filadelfijos Vinco 
Krėvės mokytojos nuoširdžiai 
talkininkavo Violetai. 

Violeta vadovauja jaunu
čiams atei t ininkams, ji yra 
Fi ladel f i jos-Bal t imorės-Va
šingtono Jaunučių Atgimimo 
kuopos globėja. Kartu su savo 
šeima aktyviai dalyvauja atei
t in inkų vasaros stovyklose. 

Violeta — sveiko maisto, 
sveiko gyvenimo būdo pro
paguotoja, savo mokiniams ir 
pažįstamiems pasakoja apie 
sveikus maisto produktus. 

Razgaičių šeima mėgsta 
iškylas į gamtą, baseiną, 
riedučius. Violeta domisi joga. 
dvejus metus labai aktyviai 
lankė užsiėmimus. 

Violeta su savo vyru ak
tyviai dalyvauja Filadelfijos 
Lietuvių Bendruomenės veik
loje. Violeta radijo pranešėja 
Filadelfijos radijo laidoje 
„Bendruomenės balsas", Kazi
mieras sporto klubo „Aras" 
krepšininkas. Sūnūs taip pat 
lanko treniruotes. 

Violetos pilna visur, tad ji 
tikrai puikus pavyzdys savo 
lituanistinės mokyklos auklė
tiniams. Tad ji tikrai pelnytai 
apdovanota „Gintarinio obuo
lio" premija, už jos nuoširdų 
darbą lituanistinėje mokyklo
je. Mokinių ir jų tėvų, kolegų 
ir visų pažįstamų vardu svei
kinu Violetą su garbingu ap
dovanojimu. Sėkmės, naujų 
kūrybinių sumanymų Tavo 
kelyje, miela Violeta. 

Sigita Šimkuviene 



JIS BUVO NARSUS PARTIZANAS 
Prieš 50 metų, 1953 m. balandžio 18 d., žuvo Vyčio 

apygardos Gedimino rinktinės vadas 
Edvardas Daučiūnas-Jokeris 

Edvardas Daučiūnas-Jo
keris, Rimantas, Nemunėlis 
gimė 1922 m. Panevėžio ap
skrities Ramygalos valsčiuje. 
1944 m. pasitraukė į mišką. 
Priklausė Prano Pakščio-Mo-
kytojo, Jono VepštoPaukštelio 
partizanų būriams. Vėliau pa
skirtas Vyčio apygardos Gedi
mino būiio vado pavaduotoju. 
1950 m. sausio mėn. Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio prezi
diumo nario J. Kimšto-Žalgi
rio įsakymu Nr. 103 iš Vyčio 
apygardos Krištaponio ir 
Briedžio rinktinių sudarius 
Gedimino rinktinę, 1951 m. 
kovo 14 d. E. Daučiūnas pa
skirtas šios rinktinės vadu. 
Rinktinę sudarė Varpo. Auš
ros ir Trimito tėvūnijos, vei
kusios Ramygalos — Kėdai
nių, Panevėžio — Troškūnų 
rajonuose. 

JEdvardas Daučiūnas la
bai narsus partizanas buvo. 
Kai pas Juozapavičius jis iš
šoko iš gryčios, rusams puo
lant, nebespėdamas atsigult, 
ant rankos pasidėjo kulkos
vaidį ir kaip duoda — net pats 
visas šokinėja. Tik jo dėka 
mes keliese likome gyvi ir 
ištrūkom iš rusų apsupimo", 
— prisimena buvęs parti
zanas A. Vaitelis-Rimtutis. 

E. Daučiūnas žuvo 1953 
m. balandžio 18 d. Rodų 
Pušyno miške 'Panevėžio aps. 
Ramygalos vlsč.) kartu su 
trimis partizanais MGB orga
nizuotos karinės čekistinės 
operacijos metu. 

Žuvimo aplinkybės nuro
domos LSSR MVD 1-osios val
dybos viršininko majoro Sna-
kino telefonogramoje LSSR 
MVD 1-osios valdybos virši
ninkui papulkininkiui Zupi-
kovui: „1953 m. balandžio 

mėn. iš 17 į 18-tą nakties me
tu agentūrinė grupė, susi
dedanti iš 4-rių spec. agentų 
ir objektų „Plieno" ir Šne
kučio", buvo išlaipinta Rodų 
Pušyno miške Ramygalos 
rajone, kad susitiktų su „Ri
manto" būriu pagal iš „Ri
manto" gautą laišką-pa-
kvietimą atvykti į susitikimą. 

24.00 grupė, „tamsiai" pa
naudodama ryšininką An
tanaitį, susitiko su keturių 
banditų grupe: „Rimantu", 
„Mėnesėliu", „Klevu" ir „Kiškiu". 

...Agentai su banditais pas 
Antanaitį išbuvo iki ketvirtos 
valandos ryto, po to visi kartu 
išėjo į miško gilumą, kur 
įsirengė laikiną stovyklavietę. 
Atsargus banditų elgesys ir 

didelė nakties tamsa labai 
apsunkino grupės veiksmus. 
Atlikti priemones iki auštant 
nebuvo galimybės. Banditai, 
laikydamiesi atsargumo, 
reikalavo, kad ilsėtis gultų 
visi kartu, be to, šalia savęs 
pasiguldė mūsų agentus ir 
objektus. 

Tokiomis aplinkybėmis 
paimti banditus gyvus nebuvo 
galimybės, o būti kartu su jais 
dienos metu grėsė, kad grupė 
bus galutinai iššifruota. 

Apie 5.30 ryto agentai 
„Ramojus", „Šturmas" [...], ap
simetę, kad jiems paleido 
vidurius, atsikėlė ir konkre
čiai susitarė dėl banditų likvi
davimo. Atsargiai perspėjo ki
tus agentus ir objektus, o pa
tys pagal signalą atidengė ug
nį. Tačiau „Ramojaus" auto
matas iškart užsikirto. Tuo 
pasinaudodami banditai „Mė
nesėlis" ir „Klevas" šoko bėgti, 
bet buvo pavyti ir likviduoti. 

Banditams bandant bėgti ir 
įvykus sumaiščiai tarp agen
tų, susišaudymo metu buvo 
nukautas objektas „Plienas". 
Iš žuvusių banditų atpažinti: 

1. Daučiūnas Edvardas-
Rimantas, Vyčio apygardos 
Gedimino rinktinės vadas. 

2. Markauskas Petras-
Mėnesėlis, Gedimino rinkti
nės (tėvūnijos) Basanavičiaus 
būrio vadas. 

Eiliniai banditai: 
3. Markauskas Henrikas-

Klevas. 
4. Lukšys Stasys-Kiškis. 
Paimta: kulkosvaidis, du 

automatai, vienas šautuvas, 
trys pistoletai, 350 šovinių ir 
banditų rašiniai". 

Parengta pagal „Aukš
taitijos partizanų prisimini
mai", II dalis (1 knyga), su
darė R. Kaunietis, Vilnius, 
1998 m. 

LGGRTC Memorialinis 
departamentas 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 26 d. šeštadienis 

TARP MŪSŲ KALBANT 

„MARGUČIO" ŽURNALUI — 75 

Partizanas Edvardas iš dešines) su kovos draugais. 

}AV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-456-6906 

AUTOMOBILIŲ TAISYMO APGAVYSTĖS 
Marcelė nusipirko naują 

mašiną. Mašina graži, brangi 
ir gerai važiuoja. Vieną dieną 
Marcelė sugalvojo važiuoti pas 
draugę, ją aplankyti, parodyti 
ir pasigirti nauja mašina. 
Važiuoja ji greitkeliu ir staiga 
mašina sustoja — nei pirmyn, 
nei atgal. Prisistato vilkikas, 
nutempia mašiną į dirbtuvę. 
Mechanikas mašiną apžiūri ir 
pradeda vardinti, kad reikia 
tą ir Įritą dalį jdėti — pakeisti 
ir pan. Bet gerai, kad Marcelė 
atsiminė, kad j a i , perkant 
mašiną, pardavėjas sakė, kad 
tam tikrą laiką nauja mašina 
taisoma nemokamai —ji turi 
garantiją. Iš mechaniko Mar
celė skambina savo žentui ir 
klausia, ką daryti. O žentas 
sako: „Mama, tik nieko ne
daryk, aš tuojau atvažiuosiu ir 
mes abu nutarsime, ką reikia 
daryti". Atvažiuoja žentas, 
apžiūri mašiną ir sako: „Ma
ma, kaip tu gali važiuoti be 
benzino, nėra benzino, už tai 
nevažiuoja!" Taigi reikėjo ma
šinai tik benzino, bet to „ne
matė" mechanikas ir, jei ne 
žentas, Marcelė būtų užmo
kėjusi daug pinigų už be
reikalingą taisymą. 

Yra apskaičiuota, kad 
amerikiečiai išleidžia daugiau 
negu 20 milijardų dolerių per 
metus nereikalingiems ar ne
gerai atliktiems automobilių 
pataisymams. Pagal Consu-
mer Federation of Amerika, 
nusiskundimai apgavystėmis 
automobilių taisyme užima 

5-tą vietą iš visų įvairių ap
gavysčių nusiskundimų dau
gelyje valstijų. 

• Vyresnio amžiaus žmonės 
ir moterys dažniausiai būna 
tokių apgavysčių aukomis, nes 
galvojama, kad jie turi dau
giau pinigų ir daugiau tiki 
mechanikais. O, be to, jie rū
pestingiau prižiūri savo auto
mobilius. 

„The California Bureau of 
Atomotive Repair" gauna apie 
25 tūkstančius skundų per 
metus. Kadangi dauguma au
kų net nežino, kad buvo 
apgauti, reikėtų manyti, kad 
tie 25 tūkstančiai skundų yra 
tik maža nukentėjusių dalis. 
Daugelis tų skundų apima 
reklamuojamus „specials" ir 
tikrai, kai norima auką pa
gauti, kaip „žuvelę ant kab
liuko". Pvz., skelbiama, kad už 
99 dolerius bus sutvarkyti 
mašinos stabdžiai. Reklamuo
jama, kad kaip tik siūloma 
speciali žema kaina tokiam ar 
kitokiam automobilio mode
liui, o, atvykus pas mecha
niką, jis bando įsiūlyti dar ki
tus įvairius priedus. Ir labai 
retais atvejais automobilio sa
vininkas gauna patarnavi
mus už tą kainą, kuri buvo 
skelbta. Visos, su automobilio 
pataisimu susijusios suktybės 
sukasi apie tą patį — klientas 
yra spaudžiama"? sutikti su 
būsimais, neva reikalingais, 
pataisymais, kurie faktiškai 
visai nereikalingi, naujų dalių 
būtinumu arba, imant pinigus 

už pataisymus, kurie nebuvo 
padaryti. 

Buvo padarytas bandymas 
Kanadoje. Kanadiečių vartoto
jų teisių gynimo organizacijos 
buvo tyčia išimta viena auto
mobilio dalelė (disconected va-
cuum hose) ir tas automobilis 
buvo nuvežtas į 37 įvairias tai
symo vietas trijuose skirtin
guose miestuose. „Pataisymų" 
kaina buvo nuo nulio iki 613 
dolerių. 7-iose vietose buvo pa
keistos visai naujos dalys, 
kurių taisyti nereikėjo, nes jos 
gerai veikė. 

Kaip apsisaugoti nuo auto
mobilių taisymo suktybių? 
Specialistai pataria štai ką. 

Susiraskite gerą automo
bilių taisymo mechaniką, pirm 
negu jums jo prireiks. Eikite 
pas ką nors, ką jūs pažįstate ir 
kuo pasitikite. Pasiteiraukite 
pas savo draugus, gimines ar 
pažįstamus, kokį gerą mecha
niką jie gali jums rekomen
duoti. Nelaukite, kol jūsų au
tomobilis suges, ir tada pra
dėsite ieškoti mechaniko. 

Apsaugokite savo teises, 
įduodami automobilį taisyti. 
Iš mechaniko gaukite raštišką 
įvertinimą — „estimate", prieš 

leidžiant automobilį taisyti. 
Reikalaukite, kad visos pa
keistos dalys būtų jums grą
žintos ir reikalaukite smul
kaus aprašymo — „invoice" 
apie padarytą darbą,.į kurį įei
tų visų dalių aprašymas ir 
darbo kaina. 

Jeigu darote pagrindinį — 
didelį automobilio, pataisymą, 
gaukite ir kito mechaniko 
nuomonę, gal ir trečia nuomo
nė nepakenktų. 

Mechanikas be skrupulų 
gali bandyti jus gąsdinti, 
sakydamas: „Tikra laimė, kad 
jūs laiku atvykote, nes reikia 
pakeisti jūsų blogus stabdžius 
pirm negu įvyks nelaimė ir jūs 
ką nors užmušite?" O kitas 
mechanikas gal nieko blogo 
neras su jūsų stabdžiais. 

Taip, kaip ir visur Ame
rikoje, reikia būti atsargiam, 
kad kas nors jūsų neišnaudo
tų. O ypač tai pasitaiko auto
mobilių taisymo pramonėje, 
nes daugelis žmonių nieko 
neišmano apie tuos pataisy
mus ir atsiduria mechaniko 
malonėje — jei jis sąžiningas 
gerai, jei ne tai... 

Būkite atsargūs! 
Naudotasi (vairia medžiaga. 

MARGUMYNAI 

NEBEVALGYS GORILŲ nėsto" paruošimo. Reuters 

Nors dabar rimtai rūpi
namasi, kad gorilos dešimt
mečio laikotarpiu gali išnykti, 
kai kuriose Afrikos valstybėse 
restoranai pastoviai savo 
klientūrai pasiūlo gorilų, su
medžiotų džiunglėse, mėsos 
patiekalus. Norint apsaugoti 
dar likusias gorilas, Cameroon 
valstybės restoranuose už
drausta patiekti gorilos mėsą 
— nusikaltusieji turės mokėti 
iki 16,000 dol. pabaudos. 
Kadangi mėgstančių gorilieną 
klientų netrūksta, vargiai ir 
tokios didelės pabaudos at
grasins virėjus nuo šio „ska-

Mūsų išeiviškajame gyve
nimėlyje ima kartais ir pra
eina reikšmingesnio pobūdžio 
sukaktuvinės datos. Va, kad ir 
šių metų balandžio mėnesio 1-
oji. Tądien sukako lygiai 75 
metai nuo „Margučio" žurnalo 
pasirodymo. Regis, kad žurna
lo redaktoriui ir leidėjui An
tanui Vanagaičiui ir jo suo
kalbininkui Juozui Bachunui 
buvo puikiai žinomos balan
džio 1 dienai būdingos savy
bės, tačiau jiedu nedvejodami 
tą dieną išleido „Margučio" 
vardu pavadintą žurnalą. Kal
bama, kad žurnalo pavadini
mą iš dalies nulėmė artė
jančios Velykų šventės. Žur
nalo pirmoji laida buvo iš
leista rekordiniu 42,000 ti
ražu. Galima teigti, kad žur
nalo pasirodymas buvo iki šių 
dienų nusitęsusios „Margučio" 
egzistencijos pradžia. 

Pirmosios laidos įžangi
niame žodyje buvo parašyta: 
„Kas stoja į Margučio eiles, 
tam dar plaka lietuvio krau
jas. Ne politikos varinėti, ne 
už partijas kovoti, ne žmones 
kolioti, bet juoktis, pasakas 
sekti, dainas dainuoti, mįsles 
spėti, garsinti lietuviškumą ir 
burti lietuvius į vieną šei
myną. 

Kaip Lietuvoje margutis 
Velykų šventėje puošia stalą 
savo margumynais, taip dabar 
Amerikoje „Margutis" puoš 
tavo buveinę ir kartas nuo 
karto primins Tau kas Tu esi 
ir kuo turėtum būti. 

Margutis sukurs Naują 
Lietuvą čia, Amerikoje. Mes 
vargu jau grįšime į savo gimtą 
šalį, o jei ir grįšime, tai mūsų 
vaikai liks čia, todėl be spaus
dinto žodžio jų negalima palik
ti..." 

Antano Vanagaičio išsa
kyti žodžiai protarpiais 
dvelkia gerokai vėliau pa
skelbtos Pasaulio lietuvių 

KATES TURI LIKTI SU 
NAGAIS 

Kai kurie kačių savi
ninkai, nenorėdami, kad katės 
draskytų baldus, pasirūpina 
— su veterinoriaus pagalba — 
nagus iš kačių letenėlių paša
linti. Tačiau tokios procedūros 
susilaukia ir aštrios kritikos, o 
West Hollyvvood (Cahf.) mies
to taryba pastaruoju metu 
priėmė nutarimą, draudžiantį 
kates šiuo būdu „pataisyti". 
..Katės turi likti su nagais", — 
tvirtino tarybos pirmininkas, 
nes ši operacija pakenkia ir jų 
sveikatai, ir savijautai. NYT 

deklaracijos mintimis. 
Pradžioje „Margutis" vadi

nosi „Juokų ir dainų mėnraš
čiu". Nuo 1930 m. sausio mė
nesio ėmė vadintis „Muzikos, 
dainų, juoko, teatro ir viso-
kologijos mėnraščiu". O 1932 
m. jis virsta dvisavaitiniu ir iš 
pagrindų persitvarko. II pa
saulinio karo metu jis vėl tapo 
mėnraščiu. „Margučio" žurna
las keitėsi ir vėlesniais me
tais. 

Antanas Vanagaitis bei jo 
pagrindinė bendradarbė ir 
žmona Lilija 1949 m. pavasarį 
atostogavo „ten kur žiemos 
nėra". Paskutiniai jo (A.V.) žo
džiai, parašyti „Margučio" 
skaitytojams, buvo šie: „Tad 
iki kito sykio, iki Velykų, o da
bar linkiu J u m s viso geriau
sio". Už kelių dienų jis mirė. 

„Margučio" vadovavimo 
našta teko Lilijai Vanagai-
tienei. Antano Vanagaičio ne
tektis buvo plačiai paminėta 
laikraščiuose ir radijo laidose. 
Žiniasklaida ir pavieniai as
menys giliai apgailestavo ne
tikėtą mirtį ir išskirtinai įver
tino Antano Vanagaičio būdo 
savybes, jo kūrybingumą, at
liktus darbus. 

Štai ilgamečio Lietuvos 
diplomato B. K. Balučio pa
sisakymas: „...Yra žmonių, ku
rie yra gerbiami, ir yra žmo
nių, kurie mėgstami. Daug 
rečiau pasitaiko žmonių, kurie 
yra ir gerbiami, ir mėgstami. 
Vanagaitis priklausė prie šios 
pastarosios ir retos rūšies 
žmonių. Jis buvo gerbiamas 
už savo gerus darbus, bet 
drauge ir mėgstamas dėl retų 
savo būdo ypatybių. Nedaug 
yra žmonių apie kuriuos tiek 
būtų galima pasakyti". 

Antanas Vanagaitis paliko 
giliai įmintus pėdsakus JAV 
lietuvių gyvenime. Jis išvedė 
Čikagos lietuvius į didžiąsias 
miesto sales. „Margučio" ren

giniai Civic operos, Orchestra 
Hali, Riverview parke ir ki
tose miesto žymiose vietose 
vos sutalpindavo plūstančias 
žmonių minias. 

Antano Vanagaičio pas
tangomis JAV (1932 m.) buvo 
pirmą kartą atlikta lietuvių 
kompozitorių simfoninė muzi
ka. Jis, beje, planavo Čika
goje, Marąuette Parko apy
linkėje pastatyti kultūros na
mus, o, be to, sudaryti lietu
vių operos kolektyvą, įsteigti 
lietuvių operą. 

Sunku be Vanagaičio įsi
vaizduoti anuometinį „Margu
tį". Jo pradėtą darbą tęsė kiti 
asmenys. Žurnalo redagavimą 
perėmė Petras Linkus, vėliau 
Bronius Dirmeikis, o dar vė
liau Algimantas Mackus. Pas
kutinę „Margučio" laidą su
redagavo Vladas Vijeikis. 
Paskutinė laida buvo išleista 
1965 m. vasario mėn. Joje 
buvo plačiai aprašyta 1964 m. 
gruodžio 28 d. įvykusi susi
siekimo nelaimė, kurios metu 
(grįžtant iš radijo stoties) 
žuvo Lilija Vanagaitienė ir 
Algimantas Mackus. Skaudi 
ir netikėta nelaimė privertė 
nutraukti žurnalo leidimą. Li
ko Antano Vanagaičio įsteigta 
ir puoselėta „Margučio" radijo 
laida. 

A.a. A tanas Vanagaitis 
buvo palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Visuo
menės lėšomis yra pastatytas 
paminklas, kuriame įrašyta: 
„Už dainą, raštą ir žodį dė
kinga lietuvių tauta". 

Prieš beveik dvejus metus 
kapinių darbininkai, pjauda
mi žolę, matyt netyčia nu
skėlė paminklo kampą. Ne
paisant kapinių administra
cijos malonių pažadų, nu
skelti granito gabalai tebe
riogso greta sužaloto pamink
lo. 

Petras Petrutis 

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIO ĮSPŪDŽIAI IS PLJK 
Esu gimęs ir užaugęs Ar

gentinos Bendruomenėje, gra
žiajame Buenos Aires mieste. 
Nors Lietuvoje negyvenau (ne
turiu nė Lietuvos pilietybės), 
savo draugams bei kitiems 
vis kartoju tą patį: Jaučiuosi 
lietuvis". Tai yra asmeninis 
pareiškimas, savas apsispren
dimas, mano savybė ir mano 
ypatybė. Kai kurie mano pa
žįstami argentiniečiai visiškai 
nesupranta (ir ko gero niekad 
nesupras), kodėl aš pasirinkau 
tokį gyvenimo būdą. Jie apie 
mane galvoja: „...savaitės me
tu dirba, studijuoja, jo gyveni
mas atrodo beveik normalus, 
tačiau neretai matome, kad 
prie kompiuterio sėdi, lietu
viškai susirašinėja su kitais 
žmonėmis, net ir kiekvieną sa
vaitgalį be išimties išvažiuoja į 
kažkokį lietuvišką centrą, ne
grįžta iki sekmadienio vakaro..." 

Ko jis taip myli tą Lietuvą? 
Kodėl jis tiek daug laiko tiks
lams paskiria? 

Atsakymas yra, be abejo, 
kartojamas: ..jaučiuosi lietuvis". 

..Bet tu pagal įstatymus — 
nelietuvis" — dažnai tenka 
man girdėti. 

Antrasis atsakymas: „Se
neliai — lietuviai, tai ir aš — 
lietuvis". 

Mano seneliai—jiems yra 
kiekvienam per 90 metų — 
abudu pas mane dabar gyve
na, sunkiai serga, reikia labai 
atsargiai juos prižiūrėti, vis
kuo reikia rūpintis, nesustoja-
mai juos slaugyti... o gerai, bet 
kas iš tų visų sunkumų? Ar 
kas nors žino, kokia mano 
nuotaika pasidaro, kai senelis 
prieina ir lietuviškai man ką 
nors papasakoja apie Lietuvą? 
Nedaug kas gali žinoti... tiktai 
tie, kurie jaučiasi taip, kaip aš 
jaučiuosi. 

Žinau, kad būti lietuviu 
nėra tiktai mano savybė, visur 
pasaulyje yra tokių kaip aš. 

Tą sužinojau dalyvauda
mas praeitame Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese 2000-
aisiais metais Australijoje. 
Yra nepaprastai ir beveik ne
aprašomai džiugu pastebėti, 
kad jaunimas , pvz. iš Bal
tarusijos, iš Kanados, net iš 
Australijos, dalijasi panašiai 
tais pačiais išgyvenimais. 

Kalbant apie ekonomiką, 
yra skirtumų. Gal Amerikoje 
pragyvenimo lygis aukštesnis, 
palyginus su Argentina, ta
čiau jokių veiklos skirtumų 
nesuvoksi. Tikslas tas pats. 
Šitaip ar anaip, visi stengiasi 
lietuvybę išlaikyti, taip kaip 
ir jų seneliai tai darė. Lietuvių 
jaunimo kongrese išmoksi vie
ną dalyką: „tai, ką padarysi 
dėl lietuvybės, turės labai 
didelę prasmę ne tik tau pa
čiam, bet ir kitiems". 

Yra ypatingai svarbus 
dalykas, kada savo darbais 
gali kitus lietuvius ..užkrėsti" 
energija. Turiu labai gražų 
prisiminimą. Vienam Austra
lijos LJS-os nariui papasako
jau apie Argentinos lietuvių 
jaunimo veiklą ir dabartinę 
mūsų situaciją. Baigus šne
kėti, jis iškart suprato, kad 
mūsų organizacijai trūksta 
naujų narių ir vadovybės jė
gų. Po kelių dienų, šis žmogus 
man papasakojo apie Austra
lijos Lietuvių Bendruomenę. 
Atrodo, kad vienąsyk Australi
joje lietuvių skaičius staiga 
pradėjo mažėti. Visa bendruo
menė kartu su jaunimu ėmė 
telefonų abonentų knygose 
ieškoti lietuviškų pavardžių, 
paskui tac šeimas kviesti į 
bendruomeninį gyvenimą. Ne
mažas procentas prisidėjo prie 

veiklos. Argentinos lietuvių 
jaunimas perėmė šitą idėją iš 
Australijos jaunimo. Nepraėjo 
nė treji metai, kai pradėjome 
telefonu skambinti, o Argen
tinos lietuvių centruose jau 
atsirado per 200 žmonių! Dau
guma jų nuolat mokosi lietu
vių kalbos. 

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimui yra laikas stipriau 
susiburti, tinkamai bendra
darbiauti ir kartu išlikti, kiek 
įmanoma, lietuviais, bet taip 
pat reikia gauti patirties iš 
viso pasaulio jaunimo, konk
rečių idėjų dėl išlikimo stra
tegijų, ir t.t.. žodžiu, visokerio
pos pagalbos. 

Sakyčiau, dėl įvairių prie
žasčių sunku išlikti (atstumai 
nuo Lietuvos, trečiosios kartos 
lietuvių kalbos trūkumas, 
ekonominės krizės ir t.t., visi 
tie faktoriai nelabai padeda), 
bet aiškiai suvokiu, kad tai 
yra vienintelis mūsų pasirin
kimas ir vienintelė protingiau
sia išeitis, jei norime, kad už 
20 metų kitas Pietų Amerikos 
lietuvis lietuviškai parašytų 
apie Lietuvių Bendruomenės 
ateitį ir meilę Lietuvai. 

Federiko Mahne-Zavickas 
Argentinos lietuvis 

Norint paaukoti pinigų Pa
šau bo lietuvių jaunimo kongreso 
ruošai, prašome siųsti čekius: 

Kanadoje: VVbrld Lithua-
nian Youth Association, 1 Re-
surrection Road. Etobicoke. 
Ontano, M9A 5 GI; 

JAV: Lithuanian World 
Community Foundation, P.O. 
Box 140796. Grand Rapids, 
MI 49514-0796. 

Atkreipkite dėmesį, kad 
tik už aukas, didesnes, kaip 20 
dol. bus galima gauti mokes
čių kvitą. 
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Siūlo darbą 

Caregivers needed for live in ' 
jobs in Wisconsin. Mušt have 

experience, English, SS#. D.L. Car 
helpful. Call Greg at 262-657-

8467 or 262-744-0520. 

Reikalingos namų valytojos 
darbui Floridoje. 

Tel. 561-776-6140 arba 
561-317-7444. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbų ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 

• manikiūristai 
• masažistas-terupistas 
• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 
• patyręs registratorius-pardavėjas. 
dirbantis kompiuteriu, pilnam/nepilnam 
laikui 
Tel. 630-969-5333 arba atvykite 5333 
Ntain St., Downers Grove, IL 60515. 

Reikalingi nuosavo sunkvežimio 
(truck) savininkai vairuotojai, 
priekabų remonto mechanikai . 

Įvairios privilegijos CDL 
sunkvežimių vairuotojams ir 

priekabų remonto mechanikams. 
Privalo skaityti, rašyti ir kalbėti 
angliškai. Kompanija randasi už 

Blue Island. IL. 
Te!. 708-597-6363. 

Reikalinga j a u n a pora tvarkyti 
namus Lake Forest rajone ir 
gyventi kartu. Gerai kalbėti 

angliškai, turėti dokumentus. 
" Tel . 708-296-9265. 

YVindovv VVashers Needed! 
40.000 per year. Vv'e need 100 crevvs. 
No exp. neeessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon \Vindow VVashing. 

Tel. 800-820-6155. 

VVindovv VVashers/Gutter Cleaners 
Mušt have ovvn car. 

Men & Women 1-3 person teams. 
Mon-Sat 7am-5pm. 

full time or part time 
Make S100+ perperson. PA1D DAILY. 

No experienee needed. 
English reųuired. 

Residenrial only/suburbs & city. 
Come todav &' start tomorro'w. 

515 E. Golf R'd.# 208 Arlmgton Hts. 
(Arlincton Office Suuare) 

190 to Ari Hts. Rd.. Nonh to Golf. SE 
corner 

Across from "Valli Produce. 
Ask for Will. 

Ieškomi darbin inkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambint i p o 6 v.v., 
tel. 815-439-0037 . 

Reika l ing i dažytojai . 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakaru rajonuose. 
Te l . 847-980-7887 , 
n u o 9 v.r . — 6 v.v. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Priimame moteris į darbą nuolatiniam darbui 
namų valvme porose. 

45 55 vai. per -.asauc. S7-5I 2 i vai. Čikagos 
priemiesčiuose — 

KlKin/Shaumbura/SiorThbrook/tiurnee — 
Darius — 847-91 X-3442; 

PlamiieloVJoliel/Sufiar <irove/Klburn — DarilE 
638-234-4000. 

Reikalauiama 2 nietu sutarus, patirtis valymo dar 
huose. pac.irba žmonėms. Dirbame 7am'- 7 pm 
Tel 6«>:969-(WS>". 630-234-5000 (anjiiškai) 

100 VVindovv VVashers/Gutter 
Cleaners Needed 

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

some Enslisn. 
NO EXPER1ENCE NEEDED. We wil! 
train. We have ALL RES1DENTIAL 

vvork near your home (ai c.ties & suburbs). 
Full time Monday-Sunday (7 days; or 

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

6:00 am - Sundovvn <5pm-6pm) . 
Make $3XX)-S1.000 each person vveeklv. 

Mušt applv h person & You can Start The 
Next Pa v. 

Blue Skv VVindovv Cleaning. Inc. 
2752 Maple Ave. Dovvners Grove. IL 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on corner of 

Maple Ave. & VValnut) 
630-515-8706. see Rich. 

! 

CARLISLE STAFF1NG, LTD, IN VVESTMONT IS 
HIRiNG VVITHOUT A FEE. 

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

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

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

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

B3CENT INSTOANCE 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 

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 miestu. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

7J3AS F A S M J U 3 ŽINO. 
/EPTER kompanijos ilgaamžė garantuota produkcija 

atneša į kiekvieno namus tik sveikatą, pap i ldomą energija, 
naudą ir prestižą visai šeimai. 

Išsami informacija kasdien tel. 847-945-0656; 
708-917-9330 (mobilus); e-mail: rakita<amail.lt 

Kompanijos atstovai Aldona ir Gin tas . 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

m b u t o , tač iau * 
Discounted A i r l i ne t ickets f r o m 

Nt'vv \ o r k and Chicago to 
Vi ln ius 

t regata T rave l 
250 \Vest 57 Street, Ncw Y o r k . 
N Y 10107. 1 ei. 212-541-5707. 

•cite adrese 4S4S W. 
• 3 St.. O i l c a f . H t—29. 

Paslaugos fo tog ra fams 

Namų remonto ir statybines paslaugos 
STASYS CONSTRUCTION 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

A St S 
H C A T i r t C 

24 HRS, 7 DAYS 
773^31-1833 

312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

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

..soffits". ..decks". ..gutters'.plokšti 
ir ..shingle" stoaai; cementas, 

dažvmas.^Tunu darbo draudimą. 
S.Benetis. tel. 630-241-1912 

ELEKTROS 
ĮVEDiMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
sarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

dažymai iš lauko ir vidaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gintaras. 

į v a i r ū s 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

ft^ 

350 N. Ciark. 
C h i c a g o . IL 60610 

312-644-7750 
p i rm. - penkt. 

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

6 0 8 W. Roosevelt, 
-Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
p i rm . - 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 MAŠINA TIK 

S85 
Persiunčiame į 48 valstijas UPS paštu. 

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

3 5 3 6 W . 1 6 0 S t . , M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . G y v e n a n t i e m s 
Č i k a g o j e , p r i s t a t y m a s sava i t ga l i a i s i n a m u s — NEMOKAMAS 

8 0 0 - 7 7 5 - S E N D 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 
7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 

,M,I! SIUNTINIU IR KOMERCINII , *» 
ASMENI ̂ SIUNTIMAS IR P R I S T S R O V , N , Ų 

ATLANTIC 7 
EpressCm 

S I U N Č I A M E L A I V U I R A I R C A R G O 
L I E T U V A . L A T V I J A , E S T I J A . B A L T A R U S I J A , 

U K R A I N A , K A R A L I A U Č I A U S S R I T I S 
2 7 1 9 W . 7 1 S T S T R . C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 

8 8 0 1 S . 7 8 T H A V E B R I D G E V I E V V . I L 6 0 4 5 5 • KELIONIŲ AGENTŪRA „LIETUVA" 
Mes siūlome pigiausias kainas skrydžiams 

iš Lietuvos Į Lietuvą 
S k a m b i n k i t e m u m s 8 8 8 - 8 7 0 - 3 6 7 8 

Vietas rezervuokite patys, aplankę mus 
www.AIRFARENOW.COM 

Užsakymus siųskite 
TRAVEL@AlRFARENOW.COM 

Kalbame lietuviškai. 

/ j/fite &kfM fWt</ r 
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MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKV1ENYS rOIOGRAFAIVE 
LR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

98& Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 ,s,aooe*a 

E-mail: amikulls@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
" Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 

Pardavimas _Jį 
' Surandame 
optimaliausią finansavimą 

{vairios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

GREIT PARDUODA 
~D3T=rrr Landmark 
-= - < "?L I properties 

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

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

GnM^. Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar-

nauja.įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčruose. 

CjBTTĮ tUO^ i Į S Į 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Veice M * 773*4-783) 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

•STATE FARM INSURANCE 
l DRAUDIMAI 
I Automobilio, namų. 
I gyvybės ir sveikatos 
I Agentė Barbara Murrav 
I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
I 5710 VY. 95 St., Oak Lama, IL 
I 708-423-5900 

Ozrfojyr 21 
Constock Realty. Group 

DAIVA JUKNDZNĖ 
Realtor 

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

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

E-mail: dai\rajukna@yahoo.com 

& 

Teikiu paslaugas parouodar: 
ar perkant namus, butus. 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansmę paskolą. 

O'FLAHSRTY HHALTOFiS 
-i 3U1LD5R3. Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavicius@home.com 

ALTOMOBOl NAMtj, SVEIKATOS 
IR (rVVYBFS DRAUDIMAS 

Asentas Frank Zapolis ir Oti. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VYest 95th Street 

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

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

Lolita Rasimaviciute 
REALTOR 

4705 S. G i l b e r t Ave . 
LaGrange. IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbe., 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 
Tel. 708 612 8573 mob. 

E-mail: lol i ta.rasima@century21 .com 

Salone . . M i r a ž a s " k i r p ė j a 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

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

namu tel. 708-612-9524. 

S lu l o i š n u o m o t i 

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 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg. butas 67 & \Vhipple 
apyl. S415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645:2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

I š n u o m o j a m a s 2 m ieg . „ c o n d o " 

Wil!owbrook su baseinu, šalia 55 
greitkelio. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

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

Išnuomojamas vienas 

kambarys . Kaina S325. 

Tel. 708-476-1184 ir 

708-476-1154. 

MOYING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 773-259-9780, I>oreta. 
Galima palikti žinutę. 

F o r p e n t 
2 Bedroom, 2 Floor, Appliances 

Heat & Utilities included. 
No pets. No smokers. 
Tel. 773-585-6395. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its ovvn separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in ai! three ciasses has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 
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Prezidentas pažadėjo padėti žemdirbiams 
Atkelta iš 1 psl. 
kad jų reikalavimai nėra 

nukreipti prieš Lietuvos narys
te Europos Sąjungoje. Jie teigė 
raginantys visus valstybės ūki
ninkus gegužės 10-11 dienomis 
referendume balsuoti už mūsų 
valstybės narystę šioje euro
pinėje organizacijoje. 

Ūkininkų organizacijų ats

tovai sakė, kad jiems taip pat 
nepriimtina, jog siekiant finan
suoti valstybės pieno sektorių 
lėšos būtų atimamos iš kitų val
stybės finansuojamų sričių. 
Prezidentas R. Paksas paprašė 
nespekuliuoti šia tema ir ieškoti 
kitų būdų situacijai valstybės 
pieno rinkoje sureguliuoti. 

Lietuva gali pasimokyti iš portugalų sugebėjimo 
pasinaudoti ES galimybėmis 

Atkelta iš 1 psl. 
„Manau, kad atsižvelgdami 

į mums artimų valstybių patirtį 
verslūs ir imlūs Lietuvos žmo
nės įstojus į Europos Sąjungą 
netruks pasinaudoti atsive
riančiomis naujomis galimybė
mis", pabrėžė Seimo vadovas. 

A. Paulauskas Portugalijos 
sostinėje Lisabonoje dalyvauja 
bendroje narystės Europos 
Sąjungoje siekiančių valstybių 
parlamentų pirmininkų konfe
rencijoje, jis taip pat susitiks su 
Portugalijos vadovais. 

R. Paksas: tik tvirtas „Taip" pastatys valstybės 
traukinį ant naujų patikimų bėgių 

Atkelta iš 1 psl. 
Visiškai nepriimtinas yra 

nuo senų laikų užsilikęs po
žiūris, atseit jūs tik duokite, o 
mes jau rasime, kur tuos pini
gus dėti", kalbėjo prezidentas. 

Valstybės vadovas pabrėžė 
reikalausiąs asmeninės parei
gūnų atsakomybės, kad visos iš 
Europos gautos lėšos būtų 
panaudotos racionaliai, efek
tyviai ir skaidriai. 

Amerikiečiai konsultuoja uosto 
saugumo klausimais 

Atkelta iš 1 psl. 
Šiuos mokymus finansuoja 

JAV vyriausybė. Susipažinę su 
Klaipėdos uosto apsauga bei 
technine jos įranga, amerikie

čiai teigė, jog ji padariusi gerą 
įspūdį. Be to, anot jų, uosto sau
gumą užtikrina profesionalai, 
sutikę žinias patobulinti ir jų 
rengiamuose mokymuose. 

ES ir naujųjų kaimynių bendradarbiavimo 
pridėtinė vertė 

Atkelta iš 1 psl. 
ir stabilumui, laisvės erdvės 

plėtrai, saugios ir klestinčios 
Europos kūrimuisi, bendrų ver
tybių plėtrai", kalbėjo V. An
driukaitis. Pasak Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirmininko 
Gedimino Kirkilo, besiplečian
čios Europos idėja yra nau
dinga visais atžvilgiais, netgi ir 

finansiškai, remiantis ja galima 
vykdyti labai daug projektų su 
Ukraina, Karaliaučiaus sritimi 
ir netgi Baltarusija. 

Konferencijoje dalyvauja 
Europos Sąjungos, Lenkijos, 
Čekijos, Estijos', Rusijos, Bal
tarusijos, Ukrainos bei Lietuvos 
atstovai. 

ŠUNES SUKANDŽIOJO 
AUTOMOBILIUS 

Miuncheno mieste (Vokie
tija) šunų gauja nei iš šio, nei 
iš to pradėjo pulti prie gatvės 
pastatytus automobilius, šoki
nėdami ant jų viršaus, kan
džiodami, daužydami, urgzda
mi. Pašaukta policija šunis 
sugaudė, bet daug mašinų 
buvo gerokai apgadintos. Dėl 
ko toks šunų įtūžis buvo 
nukreiptas į pastatytus auto
mobilius, nežinoma. Reuters 

NORI PAKEISTI VELNIO 
NUMERJ 

Trys valstijos — Colorado, 
New Mexico ir Utah — padavė 
prašymą JAV susisiekimo 
departamentui, prašydamos, 
kad greitkelio numeracija iš 
„666" būtų pakeista į „U.S. 
393". Daug žmonių bijo ir ven
gia važinėti šiuo keliu, nes, 
pagal Bibliją, 666 yra „velnio" 
(žvėries) skaičius. NYT 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo vardą, 
pavardę, adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS, 4545 
W. 63 Str., Chicago, IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

TERESA 
1-773-S4S-J79S 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

Vairuotoju teisės - CDL 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

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

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

• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

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

DRAUGO biuletenis 
TCXJ R G U S 

773-585-9500 • FAX 773-5S5-&284 

vardas.... 
pavsRJė-—_ i — -

adresas-

niiestas-

rtrttrt 

MAHC UŽMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu arba laksu: 
DRAL6AS 

4545 W. 63fd St 
Chicago. U. 60629 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

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 
Įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N Mihvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

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

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
MINDAUGAS 

JOHN 
GAUDINSKAS 
1983.01.27-2002.04.26 

Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, balandžio 27 
d. 10:30 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje, Marąuette Parke. 

Šią liūdną sukaktį minint, prašome visus draugus 
ir pažįstamus prisiminti Mindaugą savo maldose. 

Nuliūdę mama ir sesuo su šeima 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 26 d., šeštadienis 

NIEKADOS, niekados nebeišvysim Tavęs.. 
Niekados! niekados! Koks tai žodis gilus! 
Pragyvensim dienų vargingųjų eiles, 
Ir amželis prabėgs — nebeišvysim Tavęs... 

Mykolas Vaitkus 

Šiandien sueina penkeri metai nuo a.a. Kazio Lin-
kaus (Linkevičiaus) mirties. Prisiminkite Jį savo mal
dose. 

Liūdinti žmona Mėta, duk tė Neri ja 
ir jos vyras Romas Kasparas 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
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VILNIUS 2003 
KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. j§ 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIA USIOS KAINOS U! 

40-24 235th Street Douglaston. N Y 11363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

E-mail: bronet/a^aoLcom 
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Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER-CHRYSLER a u t o m o b i l i a i ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSiKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 - 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave.. Chicago. IL (prie Archer ir Calrtorrva g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager. GERARDAS SKEBERDIS 

F I V E S T A R 

O d d d d 
Balzekas Motor Sales Inc. 

0 .0% FINANSAVIMAS 

Dr. Elena 
Naryzhny, M.O. 

Terapeute/skausmų 
terapija-reabitadja 

(Devon TamiCy Medical Center 
Visokeriopa medicininė pagalba suaugusiems ir vaikams 

2710 W. Devon Ave., 3 R., Chicago 

773-274-9100 

Dr. Alina Libster, 
M.D. 

Ginekologė-
akušere 

Dr. Elena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatre 

Ofise dirba geriausias miesto masažistas SERGEJUS DERGA&OVAS 

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

Gre«nspan?M.D. 
Šeimos gydytojas, taip 
pat turi didele patirti 

chirurgijos srityje 

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

ligoms 

Jūsų patogumui: 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 

J • Osteoporozės tyrimas 
] (nemokamas) 
į • Ultragarsas 
i (24 vai. elektrokardiogramos, 

širdies diagnostikais 

..Botox kosmetines 

Dr. Sofia Peristein. 
M.D. 

še imos gydytoja ir 
pediatrė 

Dr. Elena Naryzhny daroj 
kosmetines procedūras 

Plauku pašalinimas 

Dr.JanH. 
Faibisoff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Pacientų giminėms ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 

Padedame susižeidusiems darbo vietose arba autoavarijose 

Dr. Eliyzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima 
žmona, mamytė, močiutė ir promočiutė 

A. t A. 
STEFANIJA DUNDIENĖ 

Mirė 2003 m. balandžio 22 d., sulaukusi 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Dvareliškyje, Panevėžio apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 53 metus. Gyveno Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Benas Dunda, dukros Nijolė Ba

ronienė ir Jūratė Maurukienė su vyru Algiu; anūkai 
Gintaras Baronas su žmona Eva ir jų vaikais Amanda 
bei Melanie, Saulius Baronas, Rimas Maurukas su arti
ma drauge Michelle, Darius Maurukas su žmona Elyte 
ir Daiva Miller su vyru Jerry bei jų vaikais Kyle ir 
Alexa, bei kiti giminės. 

Velionė buvo a.a. karininko Įeit. Vytauto Narbuto 
žmona. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Lietuvių 
Bendruomenei. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, balandžio 25 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyko šeštadienį, balandžio 
26 d. 9:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur 
a.a. Stefanija buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią šv. Mišioms 10 v.r. Po Mišių velionė 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti „Saulutei". 

Nuliūdusi šeima 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

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

ORLAND PARK, 9 9 0 0 W . 1 4 3 St. 
ALL PHONES 

1 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Pa tog io je v ie to je tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 m inuč ių nuo Šv.Kazimiero 
l ie tuv ių kap in ių 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

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. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
CHICAGO 1 - 7 7 3 - 4 7 6 - 2 345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel . 1 - 8 0 0 - 9 9 4 - 7 6 0 0 

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 DIRECTORS 

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

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

5200 VV.95 St. 9900 W.143 S t 
Oak Lavvn, IL Orland Park. IL 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a ido tuv ių p a t a l p a s visose Čikagos miesto 
apy l inkėse i r pr iemiesčiuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 va i . 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:vyttoursi@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Aktorė 
smėlyje 

poete l'.iiuir Marcinkevičiūtė B. Samuel Becfcett ..Žodzi 

B i r u t ė A k t o r ė i r poe t ė 
M a r c i n k e v i č i ū t ė gegužės 
mėn. a tvyks ta į JAV. Jos 
kūrybos vakara i vyks Los An
geles gegužes 17 d., u Lietu
vių dailės muziejuje Lemonte 
— gegužes 24 d. B. Marcinke
vičiūtė yra laimėjusi nemažai 
prizų tarptaut iniuose pasiro
dymuose, o užsienio lietuvių 
tarpt- ji bus pirmą karta. Yra 
išleidusi kel ias savo kūrybos 
poezijos knygas. kurios 
išverstos į lenkų ir rasų 
kalba: tarptautinėje knygų 
mugėje Frankfur te leidykla 
..Strofa" išleido visa eilėraščių 
knyga ..Solo . išveistą j vo
kiečių kalba. Aktores ir poetes 
B. Marcinkevičiūtės ..Solo" 
vakarus JAV-sc globoja LB 
Kultūros t a ryba . 

. . S e k l y č i o j e " ba l andž io 30 
d.. 2 vai. p.p. . trečiadienio po
pietės programoje dainuos 
Vilniaus Operos ir baleto tea
tro solistas Vytautas Bakula. 
kuris atvyko į Čikagą daly
vauti Lie t in ių operos stato
moje G. Verdi „Kaukių ba
liaus" operoje. Solistui akom
panuos muz. Faustas Strolia. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Bus ir bendri pietūs. 
Atvykite! 

B i l i e tų k a s a Morton gim
n a z i j o s a u d i t o r i j o j e prieš 
G. Verdi operos „Kaukių ba
lius" pradžią bus atidaryta 
nuo 1 vai. po pietų. 

PAVASARIO 
KARNAVALAS 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo nares , atidariusios idė
jų skrynią, surado puikią 
progą Motinos dienos išvaka
rėse pasidžiaugti pavasariš
kos aprangos paroda, pasis
večiuoti ir. t ikimės, atsikraty
ti • atsibodusio sezono nuo
taikos. 

Genovaitė Maluškienė i r 

kybas, bū ten t — Kimberly 
Bond Boutiąue iš Orland Park 
ir J w i i Li t t le Monkeys iš Le-
mont. mūsų pasigrožėjimui ir 
pas i r inkimui . Viešnios ir sve-

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

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 

Tel.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

čiai kviečiami atsi lankyti į 
Orland Chateau . 14500 S. La-

Cecelija' Matulyte sumedžiojo Grange Rd.. Orland Park, šeš-
moteru ir vaikų drabužių pre- tadienį. gegužes 10 d. Pasis

večiavimas — 12 vai. pietūs 
— 1 vai., modeliavimas — 2 
vai. Vietas užsisakyti tel. 
708-974-0250 (Ruth Hoff-
man). 

L ie tuvos g e n e r a l i n i s k o n 
s u l a t a s Č ikago je informuo
ja, kad. pagal Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimą, 
balsavimas LR general iniame 
konsulate Čikagoje vyks šiose 
vietose: 

LR generaliniame konsu
late: 211 E. Ontario sui te 
1500. Chicago. IL 60611 — 
2003 m. b a l a n d ž i o 28-30 d., 
n u o 1 iki 5 va i . p o p i e t ; 
gegužės 5-9 d., n u o 1 iki 5 
va i . popie t . 

Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 14911 — 127th Str., 
Lemont. IL 60439: 2003 m. 
gegužės 10-11 d., n u o 8 v a i . 
r . iki 2 vai . p o p i e t . 

Jaunimo centre, Čikagoje, 
5600 S. Claremont Ave. Chica
go. IL 60636 — 2003 m. 
gegužės 10-11 d. n u o 7 v a i . 
r . iki 10 vai . p . p . 

Konsulatas nuoširdžiai ra
gina visus dalyvauti balsa
vimuose del Europos Sąjungos 
narystes Lietuvai referendumo." 

„Žid in io" p a m a l d o s su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie
nį, gegužes 3 d.. 4 vai. p.p., 
jėzuitų koplyčioje, prie J a u n i 
mo centro. Čikagoje. Artėjant 
Motinos dienai, šį dangiškai 
Motinai skirtą mėnesį mel
simės už motinas. Kviečiame 
dalyvauti. 

Šį s e k m a d i e n i „ L i t u a n i -
c o s " f u t b o l i n i n k a i p i r m e 
nybių r u n g t y n i ų n e ž a i s . 
Todėl dabar tiek žaidėjai, t iek 
rungtynių žiūrovai turės pro
gą dalyvauti Čikagos Lietuvių 
operos kolektyvo statomos 
Verdi operos ..Kaukių balius" 
spektaklyje, kuris bus šį sek
madienį, balandžio 27 d.. 3 
vai. p.p.. Morton East gimna
zijos auditorijoje, Cicero mies
telyje. 

JAUNIEJI DRAUGO FONDO RĖMĖJAI 
Ankstyvesnėje fondo skiltyje 

buvo p a m i n ė t a Viltė Bačins-
kaitė, gyvenant i S a n t a Rosa, 
C A, kaip j a u n i a u s i a DF pava
sario vajaus rėmėja . Papra
šyta ji a t s iun tė daug iau žinių 
apie save ir savo mamą. 

Viltė, g imusi 1989 m. Kau-
ne-Sargėnuose, į JAV atvyko 
su m a m a pr ieš porą metų, 
Prancūzijoje su t ik t a i mamos 
draugei-amerikie te i j as iš
kvietus ir paskol inus pinigų 
kelionei. Po metų į Ameriką 
atvyko ir 75 me tų močiutė, 
kuri norėtų grįžti į Lietuvą. 

Viltė ap rašo i r sunkų ma
mos kelią Dėdės Š a m o žemėje. 
Mama buvo baigusi Kauno 
medicinos mokyklą ir dirbo 
respublikinėse klinikose kar
diologiniam cent re . Atvykus į 
JAV, teko dirbt i ožkų ūkyje, 
valant , šer ian t , melžiant ož
kas . Vėliau dirbo ožkų sūrių 
gamykloje. Pas idar ius i sky
r iaus vedėja, įstojo į Santa 
Rosa kolegiją studijuoti dantų 
mediciną. 

Viltė šį pavasa r į baigs pradi
nę mokyklą ir stos į Santa 
Rosa High School, šokio 
klasėje. J i ir d a b a r lanko bale
to mokyklą — šokis jai gerai 
sekasi. J i mėgs t a piešti, bet 
jos svajonė y r a būt i balerina. 
J i svajoja su ra s t i globėją, ku
ris lėšomis padė tų jai siekti 
užsibrėžto t ikslo. B r . J . 

PAVASARIO ĮNAŠAI 
D R A U G O F O N D E 

Su 800 d o l e r i ų : 
Antanas ir Viktorija Vala

vičiai, g a r b ė s nar ia i , iš viso 
4,000 dol., Chicago, IL. 

Su 200 d o l e r i ų : 
Leokadija Pačkauskas , ga r 

b ė s n a r ė , iš viso 2.000 dol., 
Leland, N . C. 

Viltė Bačinskaite. 

Dr. Vytenis ir Loreta Gry
bauska i , iš viso 800 dol., Or
land P a r k , IL. 

S u 100 do l er ių 
Ona ir Vytautas Koliai, 

g a r b ė s nar ia i , iš viso 1,000 
dol., Pa los Hills, IL. 

Jul i ja Janonis , g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 1,100 dol., Chip-
ley, FL. 

A n t a n a s Valaitis, g a r b ė s 
n a r y s , iš viso 1,100 dol., East -
lake, OH. 

Eugeni jus ir I rena Vilkai, 
g a r b ė s nar ia i , iš viso 1,500 
dol., Valencia, C A. 

Kun. Alfonsas Babonas, iš 
viso 600 dol., Detroit, MI. 

E lena E. Druskis , iš viso 320 
dol., Palos Park, IL. 

Kun. Stasys Raila, iš viso 
505 dol., Little Neck, N.Y. 

Vincė Derenčius, iš viso 500 
dol., Chipley, FL. 

Regina ir Alfonsas Pet ru t i s , 
iš viso 600 dol., W. Hyannis-
port, MA. 

Elena Purtul ienė, iš viso 300 
dol., St. Pete Beach, FL. 

R i m a n t a s ir Regina Griške-
liai, iš viso 100 dol., Hinsdale , 
IL. 

S u 50 do ler ių : 
Konstancija Stas iul ienė, 
garbės narė , iš viso 1,250 
dol., Oak Lawn, IL. 

Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, iš viso 950 dol., Upr . 
Marlboro, MD. 

Balys ir E lena Kondra ta i , iš 
viso 925 dol., Quaker Hill, CT. 

Elena Radas , iš viso 700 
dol., Livonia, MI. 

Antanas Osteika, iš viso 450 
dol., Vv'arren, MI. 

G. A. Weitzel, iš viso 250 
dol., P a r k Ridge, IL. 

Vaclovas Laukai t i s , iš viso 
600 dol., Balt imore, MD. 

Kun. V. Kriščiūnevičius, iš 
viso 300 dol., Warren , MI. 

Dalia ir Kęstut is Ječ ius , iš 
viso 600 dol., Villa Pa rk , IL. 

Marija Edelis, iš viso 130 
dol., Phoenix, AZ. 

Nijolė Užubalis , iš viso 100 
dol., Chicago, IL. 

S u 40-30 do ler ių : 
Kęstut is Keblys, iš viso 375 

dol., Baton Rouge, LA. 
Ona Skardienė, iš viso 425 

dol., Euclid, OH. 
Always with Flowers, iš viso 

150 dol., Jus t ice , IL. 

S u 25 d o l e r i a i s : 
Mykolas ir Danguolė Bane-

vičiai, iš viso 235 dol., W. 
Hartford, CT. 

Eugenija Kolupailai tė, iš 
viso 700 dol., Chicago, IL. 

Es te ra Alšėnas, iš viso 165 
dol., Brecksville, OH. 

Augus ta Šaulys, iš viso 25 
dol., San Francisco, CA. 

Genovaitė Karsokas , iš viso 
25 dol., Cleveland, OH. 

Adelė Rysavy, iš viso 25 dol., 
Jackson Hts . , N.Y. 

S u 20-15 do ler ių : 
Dr. Joseph P. Kalvait is , iš 

viso 245 dol., Chicago, IL. 
Juli ja Stuogis, iš viso 20 

dol., Cleveland, OH. 
E m a Shobrys, iš viso 20 dol., 

Hickory Hills, IL. 
Genie Juodikis , iš viso 515 

dol., Chicago Ridge, IL. 
V i s i e m s n u o š i r d ž i a i 

d ė k o j a m e . 
F o n d o i ž d i n i n k a s 

SKELBIMAI i 

J O N I N Ė S - GRAŽIAUSIA VASAROS ŠVENTĖ 

Čikagos Lietuvių moterų klubo rengimo Pavasario karnavalo koordina
tores Cecilija Matulytė (kairėje) ir Genovaitė Maluškienė. 

Vieni ša l t in ia i sako. jog Jo
ninių pagoniškoji šventė kilusi 
iš šventės , vad inamos Rasos, 
kiti - Kupolių šventės . Ilgiau
sios dienos švenčių apeigos 
buvo glaudžiai susijusios su 
darbinia is papročiais bei mito
loginiais vaizdiniais , kur pa
grindinis dėmesys kreipiamas 
į der l iaus apsaugojimą nuo 
stichinių nela imių - birželio 
mėnesį pras idėdavo didelės 
kaitros ir perkūni ja su žaibais 
bei krušomis , a rba didelės 
sausros , nere ta i sunaikinda
vusios j avus . 

Pažvelkime į XIX a. II pusės 
Joninių šventės papročius. ' 
J au tuomet ta i buvo links
miausia metų šventė . J aun i 
mas g ražesnėse vietose staty
davo k a r t ę - kar t į , ant kurios 
pri taisydavo s t a t inę . Links
mindavosi, kol ji sudegdavo, 
po to eidavo į ka imą ir kurioje 
nors troboje dainuodavo, šok
davo iki paryčių. Lietuviai ti
kėjo, jog Jon in ių naktį žydi 
papar t i s , buvo paprotys ieš
koti paparčio žiedo. Tam rei
kėdavę apsi rėžt i aplink pa
parčių krūmą ra tą šermukš
nine lazda a rba šventintu si
dabriniu da ik tu . Tame rate at
sisėsti ir jokiu būdu nenuleisti 
akiu nuo paparčio, nesvarbu 
kas apl inkui darys is . Papart is 

žydi tik t rumpą akimirką, 
todėl žmogaus dėmesį stengia
si a t i t r auk t i įvairios baidyklės 
r raganos . Matyt joms visuo

met pavyksta , nes žmogus 
ta ip ir nepamato paparčio žie
do... 

O kai kuriose Lietuvos vie
tose bū t a papročio šokinėti per 
laužą. Tai da r ė ir po vieną ir 
po kelis ar būreliais, t ikėda
miesi pagerinti sveikatą ir pa
sisemti jėgų bes iar t inant iems 
vasaros darbams. Ugnis tu r i 
apvalomąją reikšmę ne tik fi
zine, bet ir moral ine p rasme -
tikėjo žmonės. 

Dar per Jonines burdavo ve
dybinę laimę. Ta proga puoš
davo šakotą kartį , an t kurios 
merginos mesdavo p in tus vai
nikėl ius. Kurios vainikas už
kibdavo, ta tikėdavosi ištekėti . 
Taip pa t t ikėta, kad gali būt i 
lemt ingas ir pa t s j aun imo ben
drav imas , manyta , kad pora, 
sus idraugavus i Joninių naktį , 
bū t ina i susi tuoks. 

Vieną iš seniausių apeiginių 
formų sudarė apeiginiai ra te 
liai ir giesmės. 

Pe r Jonines ypat ingas dė
mesys ski r iamas vandeniui , 
kuris laikomas turinčiu galią 
apvais int i žemę, suteikt i ja i 
jėgų, todėl burtai buvo atl ie
kami prie vandens ir su van
deniu. Joninių anks tų rytą, 
prieš saulės patekėjimą, ligo
niai eidavo į upes ar ežerus 
maudyt i s - gydytis nuo ligų, 
sust ipr int i sveikatą. 

Švenčių išvakarėse arba 
prieš saulei pa tekant žmonės 
eidavo rinkti žolynų. Tai va
d i n a m a kupoliavimu - papro
tys labai senos kilmes. Kupo-
lėmis buvo vadinami žolynai, 
tu r in tys gydomąją galią, jie 
įvairūs - jonažolės, r a m u n ė s . 

mėlynai ir geltonai žydinčios 
žolės. Kupolių y ra devynios 
rūšys. Iš jų merginos pindavo 
vainikus, kur ia is puošdavo na
mus, naudojo vedybiniuose 
burtuose. 

Lietuvoje buvo papl i tęs pa
protys plaukioti upėse ar 
ežeruose, išpuoštose gėlėmis ir 
vainikais valtelėse. 

Tačiau XLX ir XX a. s lenks
tyje Joninių švenčių apeigos 
sparčiai nyko, ir netekusios 
sakral inės bei r i tua l inės pras
mės, virto j aun imo žaidimais 
bei pas i l inksminimais , kur ie 
tęsiasi iki šių dienų. 

Kuomet įsigalėjus krikščio
nybei, pagoniška šventė su
tapa t in ta su krikščioniška šv. 
Jono Krikštytojo švente , žmo
nės jo vardu gausiai kr ikšty
davo ne tik vyrus bet ir mote
ris. Tą dieną visi Jona i ir J a 
ninos švenčia savo vard ines . 

Š v e n t ė s i š e iv i jo j e 

Išeivijoje, ka ip ir Lietuvoje, 
birželio mėn. rengiamos Joni 
nių šventės ir pasi l inksmi
nimų gegužinės. 

Šie metai ypat ingi , nes visi, 
maži ir dideli, j a u n i ir seni, 
galės kar tu sus i r inkt i ir švęsti 
Jonines . 

Marųuet te Pa rko visuome
nininko Joe Kulio iniciatyva, 
Čikagoje sus ibūrė pelno nesie
kianti organizacija , ,Joninės 
2003", kurios t iks las , surengt i 
vieną didelę Jonin ių šventę 
visų išeivijos ka r tų lietu
viams šiemet ir, jei pasiseks, 
daugel ateinančių metų. 

Kilnus t ikslas! Organizaci
nio komiteto „Joninės 2003" 
nariai : p i rmin inkas Joe Kulys, 
Amerikos lietuvių televizijos 
vadovas Arvydas Reneckis, sa
vaitraščio .Amer ikos Lietu-

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chic^o, IL 60803 
Galimos konsultacijas šeštadieniais 

DARIUS R. OIRMANTAS 
ADVOKATAS 

VARAVMO R KRMNAUNftJ TEISIU 
SPECIALISTAS 

Rastines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-436-3527 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e St . 
Cas imi r Memoria ls , 3914 W. 
l l l t h S t . T u r i m e didelį pasi
r i n k i m ą : m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t .t . G a m i n a m e 
p a m i n k l u s m ū s ų d i rb tuvėje 
p a g a l j ū s ų page idav imą , 
b r ė ž i n i u s . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą , galės i te apž iūrė t i 
ir į s i t ik int i , kad j i s pada ry t a s , 
ka ip j a u buvo j ū s ų pageidau
t a . S a v . Li l i ja i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . T e l . 773-233-
6335 . 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vaikų 
globos būre l i s dėkoja už a u k a s 
padėt i naš la ič iams , beglo
b i ams ir invalidams va ikams , 
d a u g i a v a i k ė m s šeimoms, bei 
s t u d e n t a m s Lietuvoje. Aukojo: 
V y t a u t a s Vizgirda $30 (ne 
p i rmą k a r t ą aukojant is savo 
a t lygin imą už renginiuose da
r o m a s ba l ionų figūrėles), a.a. 
Marijos Ročkuvienės paliki
m a s $24 ,600 (per „Tautos 
fondą" reik. ved. V. Panikienę 
i r Pr . Povilait į) , Aldona Je š -
m a n t i e n ė $200 , L. Čiuladienė 
$20 , k u n . Vytas Memenąs 
$240 t ę s i a n t berniuko met inę 
pa ramą , Clevelando LB Soc. 
sk. (Ona Šilėnienė) $100 mer
gai tės p a r a m a i , Ginger 
Hough ton $240 mergai tės me
t inei p a r a m a i , Nijolė Banienė 
$250 me rga i t ė s metinei pa ra 
mai , Algis S t r imai t i s $300 tę
s i an t m e t i n ę p a r a m ą berniu
kui . Laba i ačiū, „Saulutė" 
( „ S u n l i g h t O r p h a n Aid") 
419 W e i d n e r Rd. , Buf fa lo 
G r o v e , IL 60089 , te l . (847) 
537-7949, TAX ID #36-
3003339 . 

• „ P e n s i n i n k o " žu rna lą , 
ku r į le idž ia J A V LB Soc. 
Reikalų Ta ryba , red. Karol is 
Milkovai t i s , ga l ima užs ipre
n u m e r u o t i adresu : 2711 W. 
71 St . , C h i c a g o , IL 60629 , 
te l . 773-476-2655. P r e n u m e 
r a t a m e t a m s : JAV-bėse, $15, 
k i t u r $25 . Išeina 8 k a r t u s per 
m e t u s . Tai ver t inga dovana 
įvair iomis progomis. 

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 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli ftee 24 hr. 888-7766742 

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

ADVOKATAS 
Genadiį GOLOVCHUK 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

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

Skokie, IL 60077 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont , LL, 
60439. Prie pat P L Centro. 
Te l . 630-243-8446. L e o n i d ą 
ir Gediminas Kazėnai-Pagei-
dau jan t atvykstame į n a m u s . 

• DĖMESIO! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I ! 
Norėdami tikrai kokybiška i 
i švers t i video į r a š u s iš 
Lie tuvoje naudojamos PAL 
s i s t emos į amer ik i e t i ška i ą 
NTSC ir atvirkščiai, k re ip
k i tės į LNTER-VIDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, LL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
N I E K A D NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada . Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
s ias ryšys. Kreipkitės vaka
ra is lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų pat i r t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Te l . 
708-386-0556. N a u d o d a m i 
DIAL NOW pas l augas , tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams p irk t i p a s k o 
l o s duodamos maža is mėnesi
nia is įmokėjimais ir pr ieina
ma i s nuošimčiais. Kre iūki tės į 
M u t u a l Federal S a v i n g s , 
2 2 1 2 West C e r m a k R o a d . 
Te l . (773) 847-7747. 

vis" vyr . redak tor ius Bronius 
Abru t i s , k u n . Rimvydas Ado
mavič ius , l ietuviškos parduo
tuvės „ L i t h u a n i a n Plaza Ba-
kery & Deli" sav in inkas Algis 
M o r k ū n a s , dienraščio „Drau
gas" žu rna l i s t ė Vitalija Pu lo
kienė . 

Š v e n t ė įvyks birželio 22 d., 
sekmadien į , Pioneer Woods 
miške . 

Š v e n t ė s p r o g r a m a 

Šven tė s pradžia 11 v. r. 
12:30 - iški lminga l i turginė 
procesija. T u r i m e išeivijoje ne
m e n k ą būrį dainuojančių, šo
kančių , muzikuojančių, labai 
gabių ir meniškų žmonių bei 
kolektyvų. Visi kolektyvai, 
kruopšč ia i surežisuot i t ea t ro 
režis ierės Ilonos Čiapai tės , at
liks savo pas i rodymus. Vai
k a m s p lanuojama surengt i 
įva i r i aus ias varžybas bei kon
k u r s u s . Ta lk in t i pažadėjo Lino 
Kevličiaus sporto klubo sporti
n inka i . Pa tys mažiausi galės 
šokinėt i didelėje pripučiamoje 
pilyje, o vyresni vaikai daly
vaut i spor to rungtyse , pinti 
ąžuolo vain ikėl ius ir lenkty
n iau t i . Suaugus ių irgi laukia 
smagios rungtys , šokiai, dai

nos ir, žinoma, l ie tuviškas alu
t is . 

Tradicinius l ie tuviškus pa
t iekalus , įvairiausius negir
dė tus neregėtus pat iekalus , 
šaš lykus ir užkandėlę prie 
a l aus su rūkyta žuvimi ir lie
tuvišku sūriu šventės lankyto
j a m s paruoš visiems gerai ži
nomos parduotuvės - „Antano 
kampas" ir „Li tuanian Plaza 
Bakery & Deli". 

Taip pa t vyks meno kūrinių, 
knygų ir įvairiausių lietuviškų 
suvenyrų mugė-pardav imas . 
Beje, jei yra norinčių prekiau
ti a r kitaip prisidėti pr ie šven
tės organizavimo, kreipki tės į 
„Draugo" dienraštį. 

Žmonių sugužės - tūks tan
čiai! O kur automobil ius rei
kės statyti0 - pak laus i te . Ir 
ja i s , jūsų keturračiais žirgais, 
pasirūpinta, vieta t am iš ank
s to numatyta, erdvi ir saugi . 

Tai bent Joninės žada būti! 
Gal šventės organizatoriai Jo
ninių laužo ir negalės uždegti, 
bet tradicinę kar t į su ugniniu 
besisukančiu ra tu - prižada. 
I r degs ji skaisčiai, išlydėda
ma stebuklingą, pačią ilgiau
sią metuose dieną. 

Vitalija P u l o k i e n ė 

mailto:Gibaitis@aol.com

