
„**„.*.•...•...••••********XXBD ADC 606 
S63 PI GBATIS 
THE LIBRARS OF COKGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISIOH 
HASHIHGTOH 

2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 
|„|I||Į„„l,l„l,.lllt..,l..U..I,„U.H.„l,I..I.I...H„l 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 04-29-03 

PERIODICALS 
April 30, 2003 
Vol. LXXXXIV 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, BALANDIS- APRIL 30, 2003 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
Nr.83 
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S k a u t i š k a p o p i e t ė su 
t r i m i s m e n i n i n k a i s ; 
d a r vis a p i e Kaz iuko 
m u g ė s t r a d i c i j a s . 

2psl. 

P a g a l i a u i r Maskva 
s u p r a t o ; k a r t ų 
s k i r t u m a i užvis 
s t i p r i a u s i ; a p i e dail . 
J o n ą R imšą — nauja 
a t k a r p a . 

3psl. 

Ska i ty to j a i pa s i s ako 
a p i e kalbą , 
k e i k s m a ž o d ž i u s , 
s v e i k a t o s išsaugojimą; 
š e i m i n i n k i ų ker te lė je 
— č e s n a k a i . 

4 psl. 

Kvieč iami k n y g o s 
le idėjai ; p a g e r b k i m e 
k n y g n e š i u s ; a r b a t a ir 
Va ldovų r ū m a i . 

5 psl. 

Velykos su Marąue t t e 
P a r k o i r Dovvners 
Grove l i e tuv ia i s . 

6 psl. 
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Sportas 
* Olandijos Geleno mies

te vykusiame tarptautiniame 
taekwondo turnyre „Taekvvon-
do Masters cup 2003" dalyvavo 
daugiau nei 500 sportininkų iš 
Vokietijos, Olandijos, Liuksem
burgo, Suomijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Baltarusi jos, Airijos, 
Anglijos, Portugalijos, Izraelio, 
Belgijos, Kamerūno , Indijos, 
Pakistano, Irano bei Kenijos. 
Lietuvos kovotojai varžybose 
pelnė 9 medalius. 

* Neof ic ia lųj į pasaulio 
moterų ten i so čempionatą -
Federacijos taurės (Fed Cup) 
varžybas - Portugalijoje Lie
tuvos rinktinė Europos/Afrikos 
regiono II grupės D pogrupyje 
pradėjo pergale, pirmadienį 2:1 
įveikusi Maltą. 

* L ie tuvos jaunimo bok
so r inkt inė dalyvavo Lenkijos 
Rašino mieste vykusiame 
IH-iajame tarptautiniame M. 
Ščepan a tmin imo turnyre. 
Varžybų nugalėtojų apdovano
j imus iškovojo vilniečiai Pave
las Skaiva (svorio kategorija iki 
48 kg) bei Raimundas Petkus 
(iki 54 kg) ir Gintaras Sabaitis 
(iki 64 kg) iš Kalvarijų. 

* Gegužės 1-22 dienomis 
Olandijoje vyks 2003 metų pa
saulio vyrų šaškių čempio
na t a s , ku r i ame ta rp dvide
šimties dalyvių žais ir Edvar
das Bužinskis. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v a bus aktyvi 
E u r o p o s darbotvarkės su
darytoja, Briuselyje sako Sei
mo pirmininkas. 

* P l intant SARS Lietu
vos URM rekomenduoja ne
vykti į Kiniją ir Honkongą. 

* Kauno kl inikose įdieg
ta m o d e r n i diagnost ikos 
kontrolės s i s tema. 

* Italijos gynybos minis
tras Antonio Martino prieš
tarauja, kad vienos Europos 
valstybės priimtų sprendimus 
už kitas. 

* Paryž ius patikino Bal
tijos va l s tybes nekuriąs atski
rų nuo NATO struktūrų. 

hM 
-^sjįj^ 

Italija netruks pasirašyti NATO 
sutarties protokolus 

Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Lir.kev 
apeina Garbes sargybą. 

:us 'Kairėje: x>s minis t ras Antonio Martino 
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

Vilnius , balandžio 29 d. 
(ELTA) - Italijos parlamentas 
iki gegužės mėnesio pasirašys 
NATO sutarties protokolus, at
veriančius Lietuvai bei kitoms 
šešioms valstybėms kandida
tėms kelią į narystę Sąjungoje, 
tvirtino Vilniuje viešintis Ita
lijos gynybos ministras Antonio 
Martino. Svečią antradienį pri
ėmė krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. 

Italijoje ši procedūra jau 
prasidėjo - ne t rukus Italijos 
užsienio reikalų ministras pro
tokolus pateiks vyriausybei, 
kur jie turės būti patvirtinti. 
Vėliau dokumentai pasieks ir 
šios valstybės parlamentą. 
Reikės, kad jiems pritartų tiek 

Italijos par lamento Atstovų 
rūmai, tiek ir Senatas . 

Šių, Lietuvai svarbių su
tarčių, protokolus jau pasirašė 
Kanados bei Norvegijos parla
mentai, netrukus- ta i tu rė tų 
padaryti ir JAV įstatymų leidė
jai. Lietuvos ir Italijos gynybos 
ministrai taip pat aptarė dvi
šalio bendradarbiavimo per
spektyvas Lietuvai tapus Eu
ropos Sąjungos (ES) ir NATO 
nare, kalbėjosi svarbiais saugu
mo klausimais. Pasak Italijos 
gynybos ministro, abiejų valsty
bių bendradarbiavimo perspek
tyvos yra puikios. Ministrai su
tarė siekti, kad ir toliau būtų 
vykdomos bendros karinės pra
tybos, Nukel ta į 5 psl . 

Polit ikai nepatenkint i prasidėjusio 
balsavimo paštu eiga 

Viln ius , balandžio 29 d. 
(ELTA) - Didžiausia Seimo 
opozicinė jungtinė ir liberalų 
frakcija apgailestauja, kad pra
sidėjęs piliečių balsavimo paštu 
dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje etapas nevyksta taip. 
kaip buvo tikėtasi. 

Antradienį susitikę su 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininku Zenonu 
Vaigausku šiai frakcijai pri
klausantys Seimo nariai paste
bėjo, kad visuomenei t rūksta 
informacijos, jog jau nuo šio 
antradienio savo balsą referen
dume dėl Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje galima ati

duoti paštu. Opozicija taip pat 
neigiamai įvertino valdžios 
institucijų nesugebėjimą įgy
vendinti buvusio Vilniaus mero 
Artūro Zuoko pasiūlytą idėją -
įkurti laikinuosius pašto sky
rius didžiuosiuose prekybos cen
truose ir ten t a i p pat orga
nizuoti balsavimą. „Lietuvos 
pašto" vadovų aiškinimai, kad 
įgyvendinti šį pasiūlymą trūko 
pinigų ir darbuotojų, yra nepa
grįsti. 

Didieji prekybos centrai 
buvo nemokamai paskyrę 17 
balsavimui tinkančių vietų, o 
Vilniaus savivaldybė skyrė visą 
reikalingą finansavimą, teigė 

frakcijos susitikime su Z. Vai
gausku dalyvavęs Liberalų 
sąjungos pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Artūras Zuokas. 

Jungt inė ir liberalų frakcija 
taip pat mano, kad prezidentas 
Rolandas Paksas turėtų kuo 
greičiau pasirašyti Seimo nese
niai priimtą įstatymo projektą, 
leidžiantį iš rinkėjų sąrašų iš
braukti iš Lietuvos gyventi į už
sienį išvykusius piliečius. Par
lamentarų teigimu, per arti
miausią savaitę nuo šio įstaty
mo įsigaliojimo VRK dar galėtų 
patikslinti rinkėjų sąrašus, kad 
jie kuo labiau atitiktų šiandie
ninę situaciją. 

Lietuvai gali būti atvertas 
kelias į OECD 

Paryžius, balandžio 29 d. 
(ELTA) - Ekonominio bend
radarbiavimo ir plėtros organi
zacijos (OECD) vidinės refor
mos, dėl kurių šiuo metu vyksta 
diskusijos, gali atverti kelią bū
simųjų Europos Sąjungos vals
tybių narių priėmimui į organi
zaciją. 

Apie tai Paryžiuje Lietuvos 
užsienio reikalų ministrą An
taną Valionį informavo OECD 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas Seiichi Kondo patiki
nęs, kad supranta Lietuvos sie
kius tapti organizacijos nare. A. 
Valionio teigimu, narystė 
OECD yra svarbus užsienio po
litikos tikslas, kuriam Lietuva 

negailės pastangų. Ministro įsi
tikinimu, sparčiai ir stabiliai 
auganti Lietuvos ekonomika, 
politinis valstybės s tabi lumas 
bei būsima narystė Europos 
Sąjungoje leidžia Lietuvai tikė
tis ir stojimo į OECD. 

Pernai liepos viduryje 
Lietuvos vyriausybė pripažino, 
jog tiek ekonomine, tiek politine 
prasme Lietuvai yra tikslinga 
siekti narystės OECD. Narystė 
šioje tarptautinėje organizacijo
je, kurios veikla apima įvairias 
sritis nuo švietimo ir mokslo iki 
makroekonomikos, investicijų 
bei fiskalinės politikos, mano
ma, turėtų teigiamai paveikti 
valstybės ekonomikos plėtrą. 

Atleidžiamiems iš Ignalinos AE 
darbuotojams - papildomos socialinės 

garantijos 
Vi ln ius , balandžio 29 d. 

(ELTA) - Dėl Ignalinos atomi
nės elektrinės vartojimo už
baigimo atleidžiamiems iš dar
bo darbuotojams ir jų šeimų na
riams bus užtikrintos papildo
mos užimtumo ir socialinės ga
rantijos. Tai numato antradienį 
Seime priimtas Valstybės įmo
nės Ignalinos atominės elekt
r inės darbuotojų papildomų 
užimtumo ir socialinių garanti
jų įstatymas. 

J a m e numatyta atleidžia
miems iš Ignalinos AE darbuo
tojams prie išeitinių išmokų 
mokėti papildomas kompensaci

jas, skirti priešpensines išmo
kas ir persikėlimo išlaidas. Įsta
tymas skelbia, kad darbuoto
jams, atleistiems iš darbo dėl 
Ignalinos AE pirmojo ar antrojo 
blokų vartojimo užbaigimo, prie 
išeitinių išmokų, numatytų 
Darbo kodekse, numatoma mo
kėti papildomas išeitines iš
mokas. Atleist iems iš darbo 
darbuotojams, kurie per ne il
gesnį kaip 3 metų laikotarpį 
nuo atleidimo iš darbo Ignalinos 
AE apsispręs išvykti nuolat 
gyventi į kitą Lietuvos vietovę 
ar į užsienį. 

Nukel ta į 5 psl. 

Šiaurės ir Baltijos 
vals tybės to l iau 
b e n d r a d a r b i a u s 

L u n d a s , balandžio 29 d. 
(BNS) - Artėjant Baltijos vals
tybių narystei Europos Sąjun
goje, Š iaurės ir Baltijos valsty
bės tęs ia bendrada rb iav imą , 
s iekdamos politinės ir ekonomi
nės naudos regionui. Tai bai
giant is jung t in iam Baltijos ir 
Š i a u r ė s Tarybos sus i t i k imui 
Švedijos mieste Lunde pareiškė 
Baltijos Asamblėjos prezidiumo 
p i r m i n i n k ė Giedrė Purvanec-
k ienė ir Šiaurės Tarybos prezi
d e n t a s Inge Lonning. 

Ketvir tojo jung t in io Bal
tijos Asamblėjos ir Š iaurės Ta
rybos susitikimo bendrame pa
re iškime teigiama, jog Šiaurės 
ir Baltijos valstybės s ieks dar 
in tensyvesn io ir g laudesn io 
bendradarbiavimo kovojant su 
organizuotu n u s i k a l s t a m u m u , 
s p r e n d ž i a n t civilinių ir eko
loginių krizių valdymo, svei
ka tos apsaugos problemas. Di
delis dėmesys ta ip pa t skiria
m a s naujų technologijų vysty
mui k raš te bei mokslo ir švieti
mo k laus imams . Į ar t imiausių 
dviejų metų bendrpdarbiavimo 
p l a n u s t a ip pat į t r auk tas eko
loginio stabilumo Baltijos jūro
je už t ik r in imas bei Š iaurės ir 
Baltijos valstybių kul tūros pa
veldo apsauga. 

P a s a k Giedrės Purvanec-
kienės , Europos Sąjungos plėt
r a sukur s naujas sąlygas ir ga
l imybes b e n d r a d a r b i a v i m u i 
Europoje. Lietuvai k a r t u su ki
tomis 9 valstybėmis įstojus į 
ES , Baltijos ir Šiaurės valsty
bių N u k e l t a i 5 psl . 

Prezidentas apdovanojo žydų 
gelbėtojus 

V i l n i u s , balandžio 29 d. 
(BNS) - Prezidentas Rolandas 
Paksas antradienį Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi apdovanojo 
pusšimtį asmenų, gelbėjusių 
žydus nuo nacių persekiojimo 
per okupaciją Antrojo pasau
linio karo metais. 

Kaip teigiama prezidento 
pasirašytame dekrete, apdova
nojami asmenys, kurie, nepai
sydami mirtino pavojaus sau ir 
savo šeimai, Antrojo pasaulinio 
karo metais gelbėjo žydus nuo 
nacių genocido. Apdovanojimai 
skirti 45 žydų gelbėtojams, iš jų 
35 - po mirties. Tarp apdova
notųjų yra ir du Lenkijos pilie

čiai. Prezidentūros Baltojoje 
salėje įteikdamas apdovanoji
mus žydų gelbėtojams, R. Pak
sas sakė buvęs sukrėstas dėl to, 
kad vos keletas žmonių iš ne
mažo sąrašo patys priims kuklų 
jų kilnumo įvertinimą. 
„Rinkdamiesi teisybę, elgda
miesi pagal sąžinę, jūs, žinoma, 
negalvojote apie tai, kad klojate 
lietuvių ir žydų tarpusavio su
pratimo pamatus. 

Tačiau jūsų kilnumas, 
atsiskleidęs sunkių išmėginimų 
dienomis, lėmė ir abiejų tautų 
sambūvį ateityje", kalbėjo vals
tybės vadovas. 

Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas Rolandas Paksas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo 
45 Lietuvos žmones, tarp jų ir vilnietę Hal iną Žvanską. 

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Pasaulio naujienos 
(RemiaMis AFP Reu!e»s. AP. lmef<ax. ITAR-TASS. 8NS 

Jina) agerttOrų pranešimais) 

EUROPA aktyvumo tebeabejojama. 

Varšuva. Lenkijos valsty
binė rinkimų komisija (VRK) 
ats isakė patenkinti valstybės 
politinių partijų ir politikų 
prašymą po pirmos referendu
mo dėl Lenkijos narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES) dienos 
leisti paskelbti rinkėjų aktyvu
mo duomenis. VRK sprendimu, 
kol vyks euroreferendumas, 
visiškai nebus galima aptari
nėti nei jo eigos, nei rezultatų. 
VRK savo sprendimą grindžia 
tuo, kad šio privalomojo refe
rendumo rezultatai bus pripa
žinti tik tuo atveju, jeigu bal
suos ne mažiau kaip 50 proc. 
rinkėjų. Todėl jį gali lemti vos 
keli balsai. Kol kas visuomenės 
nuomonės tyrimo agentūrų 
apklausos eurošalininkus nu
teikia optimistiškai - už narys
tę ES ketina balsuoti 74 proc. 
gyventojų, tačiau dėl rinkėjų 

RUSIJA 

Maskva nepritaria siūly
mui paminėti Karaliaučiaus 
įkūrimo 750 metų jubiliejų. 
Rusijos prezidento adminis
tracija mano, jog netikslinga 
minėti labiausiai į vakarus 
nutolusio Rusijos miesto, kuris 
buvo įkurtas 1255 metų rugsėjo 
1 dieną, 750 metų jubiliejų. 
Rusijos prezidento Vyriausioji 
valstybės teisės valdyba siūlo 
apsvarstyti, kaip parengti Ru
sijos prezidento įsaką „Dėl 
Kaliningrado srities įsteigimo 
60-mečio", kuris bus minimas 
2006 metų liepos 4 dieną. 

nojo apie valdžios planus ap
leistoje mokykloje karant ino 
sąlygomis laikyti žmones, ga
lėjusius užsikrėsti SARS, 
antradienį pranešė pareigūnai, 
kurių informacija atspindi vi
suomenės nuogąstavimus dėl 
šios ligos protrūkio. Riaušės 70 
km į pietryčius nuo Pekino 
esančiame Čiagugango mieste, 
kuriame gyvena 32,500 žmo
nių, kilo sekmadienį, sakė vie
tos valdžios pareigūnas. Šie 
įvykiai ta ip pat rodo, kad 
Pekine ir aplink jį žmonės pra
deda panikuoti. Kinijos sostinė
je j a u užregistruota beveik 
1,200 SARS atvejų ir 59 mirties 
nuo šios ligos atvejai. 

nalinio sveikatos apsaugos 
instituto vadovas Kim Moon-
sik per spaudos konferenciją 
sakė, kad SARS simptomai 
pasireiškė penktą dešimtį metų 
einančiam vyrui, kuris šią 
savaitę grįžo iš Kinijos. 

IRAKAS. 
ĮVYKIAI IR FAKTAI 

PIETŲ KORĖJA 

KINIJA 

Beij ing Netoli Kinijos 
sostinės esančiame mieste kilo 
riaušes^ nos vietos žmonės suži-

Seulas . Pietų Korėjos svei
katos apsaugos ministerija ant
radienį patvirtino pirmąjį vals
tybėje ūmaus kvėpavimo takų 
sindromo (SARS) atvejį. Nuo 
šios paslaptingos ligos pasauly
je jau mirė mažiausiai 330 
žmonių, o ligos atvejų iš viso 
užregistruota daugiau kaip 
5,500. Pietų Korėjos Nacio-

* JAV centrinė vadovybė 
antradieni pranešė, kad JAV 
kareiviai Faludžos mieste Irake 
praėjusią naktį pradėjo šaudyti 
į ginkluotus irakiečius, kurie 
pirmieji įjuos šovė. Šis praneši
mas prieštarauja vietos žmonių 
pasakojimams, kad kareiviai 
šaudė į taikius protestuotojus. 
„82-osios oro desanto divizijos 
325-ojo pulko 1-ojo bataliono 
nariai praėjusią naktį atakavo 
automatais AK-47 ginkluotų 
irakiečių grupę", žurnalistams 
sake JAV centrinės vadovybės 
štabo Katare atstovė spaudai. 

* JAV karinė vadovybė 
Irake nusprendė pasiųsti dar 
3-4,000 kareivių ir karinių 
patrulių į Bagdadą. Tuo siekia

ma sustiprinti sostinės saugu
mą, pranešė Amerikos genero
las Glenn Webster. Dabar Bag
dade yra maždaug 12.000 JAV 
karių, dar daugiau- ka ip 
150,000 dislokuoti po visą vals
tybę. 

* JAV vadovaujamos pa
jėgos antradienį pranešė sulai
kiusios buvusį Irako naftos 
ministrą Amer Rashid Muham-
mad, kuris taip pat buvo prezi
dento Saddam Hussein patarė
jas ir kurio žmona Rihab Taha 
yra biologinio ginklo specialis
tė, vadinama „daktare Mikro
bu". JAV centrinės vadovybės 
štabas Qatar pranešė, kad 
buvęs ministras pirmadienį 
pasidavė pats. Daugiau deta
lių Centrine vadovybė nenu
rodė. A. R. Muhammad į JAV 
ieškomų 55 Saddam Hussein 
administracijos narių sąrašą 
buvo į t rauktas 47-uoju nu
meriu. Garsiojoje kortų kaladė
je su šių ieškomų asmenų 
atvaizdais A R Muhammad 
buvo pikų šešake 

* JAV p r e z i d e n t a s 
George W. B u s h a te inant į 
ketvirtadienį pasakys kalbą, 

kur io je paskelbs k a r i n ė s 
operacijos I rake pabaigą. Tai, 
r e m d a m a s i šal t iniais Baltuo
siuose rūmuose, pranešė JAV 
televizijos kompanija CNN. J i 
pažymi, jog prezidentas G. W. 
Bush šią kalbą pasakys valsty
bės kar in ių jūrų pajėgų lėktu
vnešyje „Abraham Lincoln", 
s u g r į ž t a n č i a m e iš Persi jos 
į lankos. 

* Televiz i ja „ai J a z e e r a " 
a n t r a d i e n i pranešė , kad JAV 
kareiviai praėjusią nakt į šaudė 
į irakiečių minią ir nušovė 10 
žmonių. Per šį incidentą Falu
džos mieste, esančiame 50 km į 
v a k a r u s nuo Bagdado, esą ta ip 
pa t buvo sužeista maždaug 70 
k i tų žmonių. Nepr ik lausomi 
ša l t in ia i p raneš imo kol kas 
nepatvi r t ino , o „ai Jazee ra" ne
nurodė, tš kur gavo šią informa
ciją. 

' Irako pol i t in ia i vadai 
p i r m a d i e n i o s u s i t i k i m ą su 
laikinuoju Irako adminis t ra to
r iumi , JAV atsargos generolu 
J a y Garner , susi tarė per mėne
si surengti nacionalinę konfe
renciją, kur bus išr inkta laiki
noji vyriausybė. 
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TRYS MENININKAI... TRYS MŪZOS 
Kai kurie skaičiai laikomi 

magiškais: devyni, septyni, 
trys. Lietuvių tautosakoje be
veik kiekviena pasaka turi 
tuos stebuklingus skaičius. Ir 
meno pasaulyje skamba trys 
TIGRAI, nubangavo trys 
PANTEROS, ir štai dabar trys 
menininkai. 

Skaučių „Verpsčių" būre
lis š. m. balandžio 13 d. „su
verpė" trijų menininkų darbų 
popietę. Diena puiki, Čiurlio
nio galerija Jaunimo centre 
beveik nesutalpina susirin
kusiųjų, visur išdėstytos kve
pia gėlės. 

Su „Verpsčių" būrelio na
re, rašytoja Nijole Jankute — 
Užubaliene svečius supažindi
no Lietuvių rašytojų draugijos 
pirm. Stasė Petersonienė. Pa
sidžiaugė Nijolės lengvu žo
džiu, taiklia mintimi. Nors ir 
skaudžius momentus apra
šant, taupus žodis kartais 
daugiau pasako, nei tie ilgieji 
betaškiai ir bekableliniai eilė
raščiai. Tai pirmoji Nijolės ei
lių knyga, nors prozos ir 
vaikams, ir suaugusiems yra 
išleistos 9 jos knygos. 

Akt. Nijolė Martinaitytė, 
būrelio vadovė, skaitė Nijolės 
eiles. Dailiojo žodžio mylėtoja 
ir deklamuotoja, ji visus malo
niai nuteikė. Jos skaitomų ei
lėraščių mintis ir giluma dar 
daugiau išryškėjo. Gėlės ir 
plojimai abiems Nijolėms! 

Nuostabiai gražus Nijolės 
Jankutės dukters Dovilės laiš
kas ir gėlės iš Australijos. Su 
meile- ir švelnumu ji rašo ma
mai: „Visa širdimi aš sveiki
nu Tave, mano miela mama, 
šia proga! Kokia aš laiminga, 
kad kaip Tavo duktė su visais 
skaitytojais kartu galiu gėrė
tis Tavo menu, širdim, siela ir 
sapnais, iš kurių nesinori pa
busti..." 

Laišką perskaitė ir popietę 
pravedė „verpstė" Aušrelė 
Sakalaitė. 

„Vasara išeina" iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė, kurią 
jau visi pažįstame. Tai bega
linio kruopštumo dailininkė, 
kurios darbai prikausto žiūro
vo dėmesį, nes bežiūrėdamas, 
jos paveiksluose vis randi ką 
nors nematyto. Šios knygelės 
iliustracijos taip pat taupios, 

Cleveland skautijos Kaziuko mugė š.m. kovo 16 d. Dievo Motinos parapi
joje. Iš kairės: „Neringos"* tunto tuntininkė Virginija Rubinski ir skautė 
Aleksa Narbutai tytė padeda garbės svečiui žurn. Gerardui Juškėnui 
atidaryti mugę. Pažymėtina, kad G. Juškėnas švenčia savo skautavimo 72 
m. sukaktį — jis įžodį davė 1931 m. vasario 22 d. l i n o Johansono nuotr. 

VASAROS STOVYKLA 
RAKĖ 

Čikagos ir apylinkių skau
tų ir skaučių vienetų stovykla 
Rako stovyklavietėje vyks š.m. 
liepos 18-26 d. Stovyklai re
gistracijos lapus ir kitą infor
maciją skautiškoms šeimoms 
bus pasiųsta į namus arti
miausiu laiku. 

SKUBU! 

LSS 2003-ųjų metų Jubi
liejinė stovykla š.m. rugpjūčio 
6-16 d. vyks Holcomb Valley 
Scout Ranch, prie Big Bear 
Lake, Kalifornijos kalnuose. 
Informaciją galima rasti: 
http-y/www.akautai.com 

Kadangi norima užsakyti 
lėktuvą kartu keliauti visiems 
skautams ir palydovams, iki 
gegužės 1 d. prašoma pra
nešti. Skambinkite j.ps. Al
donai Weir. tel. 630-964-9120 
arba weirlia@msn.com 

Nedelskite! 
j.ps. Aldona Weir 

Čikagos ir apylinkių vyr. skaučių „Verpsčių" būrel is š.m. balandžio 13 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, 
suruošęs trijų menininkų popiete. I eil. iš dešinės: akt . Nijolė Mart inai tyte, dail . Zita Sodeikienė, rašyt. Nijolė 
Jankutė-Užubal ienė. Zigmo Degučio nuotrauka 

kaip ir Nijolės eilėraščiai, bet 
mielos ir darniai rišasi su ei
lėraščiais. Šioje popietėje sve
čiai galėjo apžiūrėti ir daugiau 
dail. Zitos darbų, išdėstytų 
galerijoje: daugiausiai spal
vingi linksmų vaikučių ir an
geliukų piešiniai. ASS fil., 
dail. Zita Sodeikienė trumpai 
ir šmaikščiai aptarė savo darbus. 

Skulp. Kenneth Nelson, 
chemijos profesorius, susido
mėjo kietojo plieno skulptūra 
išėjęs į pensiją. Jis yra jau 
daug kartų dalyvavęs grupi
nėse ir autorinėse parodose 
įvairiose salėse. Plienas skulp
toriaus rankose įgauna tokį 
lengvumą, kad sunku pa
tikėti, jog tai metalas. Žiūro
vus skulptūros sudomino, no
rėjosi jas paliesti ir paglostyti. 
Skulptorius Kenneth, nors ir 
nepriklauso „Verpsčių" būre
liui, bet labai joms „prijaučia", 
nes yra būrelio vadovės Nijo-

SEKTINAS PAVYZDYS 

Čikagos pietvakarių prie
miesčių vyr. skaučių ir skau-
tininkių „Sietuvos" draugovės 
sesės savo sueigas visuomet 
pradeda malda, kurią paeiliui 
sukuria viena iš narių. Tai 
gražus sesių kūrybingumą 
skatinantis reiškinys. Toks 
pavyzdys ypač sektinas. 

Čia spausdiname sietuvie-
tės v.j.s. Birutės Vindašienės 
maldą: 

Palaimink, Viešpatie, seses 
Suėjusias Tavo vardu 
Tarnauti Lietuvai ir žmogui 
Bendrom jėgom visos kartu. 

Težydi mūsų Sietuva, 
Bujoja skautiški darbai; 
Tejungia širdis Lietuva 
Džiaugsmu tevirsta mus 
vargai. 

O Viešpatie. Tavo vardu 
Mes nešam šypseną vilties. 
Palaimink mus visas kartu 
Ir mūsų triūsą ateities. 

lės Martinaitytės vyras. 
Apie dail. Zitą ir skulpt. 

Kenneth ir jų meną kalbėjo 
skulpt. Petras Aleksa, pava
dindamas Zitą labai produk
tyvia, ta lent inga fantaste. 
Anot P. Aleksos, jos temos įdo
mios, įvairios ir realiai pasa
kiškos. J i neapsiriboja tik vien 
vaizdine kūryba, bet darniai ją 
papildo savo rašyta poezija. 
Jis taip pat pasidžiaugė, kad 
Kenneth Nelson, chemijos pro
fesorius, tapo nuostabiu skulp
torium! „Tai tikro medžiagų 
pažinimo, talento ir darbštaus 
asmens pavyzdys", sakė P. 
Aleksa. 

Rašyt. Nijolė paskaitė ke
letą dar nespausdintų eilėraš
čių. Gal čia bus jau kitos kny
gos užuomazga? Vydūno fon
do vardu ją sveikino v.s. Vyt. 
Mikūnas, visiems girdint (!) 
pažadėjęs išleisti visas Nijolės 
knygas, kurias ji dar parašys! 

Nuostabus pažadas! Fil. s. Jū
ra tė Variakojienė rašytojai 
įteikė gėlių. Nijolė nuoširdžiai 
padėkojo už šią puikią popie
tę surengusioms sesėms 
„Verpstėms", menininkams ir 
gausiems svečiams. 

Trumpai, maloniai progra
mai pasibaigus, ps. Aušrelė 
Sakalaitė pakvietė visus vai
šėms. Stalas, paruoštas sesių 
„verpsčių", puikavosi užkan
dėlių įvairove: suraitytų, iš
tiestų, kelių aukštų, meniškai 
papuoštų ir išdėstytų, gėlėmis 
padabintų. Tai buvo tartum 
dar viena paroda — kulinari
jos meno! 

Svečiai, viešnios nenoriai 
skirstėsi, vis dar pasišnekėda
mi, vis dar pasižiūrėdami į 
menininkų darbus, įsigydami 
naująją N. Jankutės knygą ir 
dėkodami sesėms „verpstėms" 
už tokią malonią, prasmingą 
popietę! J. M. 

SĖKMINGA KAZIUKO MUGE 
VVorcesterio skautų/čių 

Kaziuko mugę ruošti tapo 
tradicija Verbų sekmadienį, 
tad šįmet įvyko balandžio 
mėn. 13 d. Po 10 vai. lietu
viškų pamaldų Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, daugu
ma suko Maironio Parko link. 
Ten nuo ankstyvo ryto triūsė 
skautininkės su pagalbinin
kėmis G. Nariene ir V. Ramo
niene ruošdamos pietus. 12 
vai. brolis Romas pradėjo mu
gę. Sveikino visus atvykusius į 
„turgų", linkėdamas maloniai 
praleisti popietę su draugais ir 
pažįstamais. Geruoju mazgu 
surištą juostą atrišti pakvietė 
sesę Aldoną Saimininkienę iš 
Hartfordo. 

Kad mugė būtų turtinges
nė, didesnis pasirinkimas ga
minių — rankdarbių, į talką 
atvažiavo kaimyninių telkinių 
„prekeivos". Kaip kiekvienais 
metais sesė Aldona iš Hart
fordo vis atveža naujų paveikslų 
sukurtų iš šiaudų. „Viltis" iš 

Bostono, Raminta ir Tomas 
Nenortai iš New Britain, CT, 
VVorcesterio Aušros Vartų 
parapijos 26 kuopos Vytės 
prekiavo įvairiais gaminiais iš 
Lietuvos. Didelis pasirinkimas 
buvo audinių, medžio droži
nių, gintaro papuošalų ir įvai
raus konservuoto maisto ga
minto Lietuvoje. Muzikos mė
gėjams didelis pasirinkimas 
lietuviškų dainų kasečių. 

Skautininko Broniaus su
kurti meniški kryžiai viliojo ne 
vieno pirkėjo akį pasigrožėti 
ar įsigyti, o brolis Romas, kaip 
kiekvieną pavasarį aprūpina 
grįžtančius iš pietų paukš
telius „nameliais". Sesių skau
čių stalas traukė mažuosius 
mugės pirkėjus. Čia buvo žai
dimas „antytėmis", Velykinių 
krepšelių su zuikučiais ir 
kitais saldumynais. Lietuviš
kų sūrių su kmynais ir be 
kmynų atvežė Ivanauskas iš 
Bostono. Turtingas buvo lai
mikių stalas. Skautai dėkoja 

visiems aukojusiems daiktus. 
Šiais metais į mugę atvyko 

gausiai. Gal dauguma domė
josi, kad bus programa, kurią 
atliko naujai susidaręs „tre
čios bangos" jaunų lietuvių et
nografinis ansamblis „Dolija". 
Vadovė Egita Matulionienė 
papasakojo apie atliekamas 
dainas. Tai 18-19 šimtmečio dai
nos susietos su įvykiais, .kaip 
vestuvės, krikštynos, laidotu
vės ir lauko darbai. Jas mokė
si iš lūpų į lūpas, tik vėliau 
pradėta užrašyti ir perkelti į 
miestą. Šokius palydėjo kank
lių, skudučių ir tarškalų muzika. 

Skautai ir skautės dėkoja 
vadovei Egitai, „Dolija" an
samblio nariams už progra
mos atlikimą. Tuo praturtino 
mugę. Dėkoja visiems prisi
dėjusiems prie mugės pasise
kimo, o atsilankiusiems už 
domėjimąsi skautiška veikla. 

Tikimės vėl susitiksime 
kitais metais Kaziuko mugėje. 

E. Č. 

SKAUTŲ MUGĖJE PRADĖJOME PAVASARĮ 
Juokiasi saulė ir 

džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška 

skauti: daina. 
Skelbti brolybės į dangų 

pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava. 

Vilius Bražėnas 

Po žiemos pūgų ir sniego 
pusnių Clevelande sulaukėme 
saulėto ir šilto kovo 16 d. sek
madienio. Ir tai buvo malo
niausia diena Clevelando skau
tėms ir skautams Dievo Mo
tinos parapijoje. Pradėta Mi-
šiomis, kurias aukojo klebo
nas ir skautų dvasios vadas 

PROGA ĮSIGYTI GĖLIŲ 
DAIGŲ 

„Nerijos" jūrų skaučių 
tunto pavasarinis gėlių daigų 
pardavimas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, šeštadienį, 
gegužės 10 d., nuo 9 vai. ryto. 
Paraginkite tėvelius ir drau
gus pasinaudoti proga įsigyti 
gražių gėlių daigų savo dar
želiams ir tuo pačiu paremti 

kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J. Po pamaldų visi skubėjo 
mugėn parapijos salėje. Pasi
sveikinimams nutilus, atžy
giavo salėn „Neringos" tunto 
sesės ir „Pilėnų" tunto broliai. 
Po to — įprastiniai vienetų 
raportai ir vadovų sveikini
mai. „Budėk"! Jaunos krūti
nės atsiliepė „Vis budžiu"! 
Šiemet žirkles kaspinui per
kirpti patikėjo v.s. Gerardui 
Juškėnui, kurį lydėjo broliu
kas ir sesutė skautai. 

Visi apspito Kaziuko mu
gės s ta lus , kuriuos puošė 
medžio drožiniai — inkilai, 
lesyklos, žvakidės, piešiniai, 
atvirukai, rūpintojėliai, laive
liai, keptos širdelės, baravy
kai, tortai, riestainiai ir gau
sybė kitokių gėrybių. Svetai
nėje visi vaišinosi mamyčių 
ir sesių skaučių gamintais 
pietumis, pyragais, vaisvan
deniais ir kava. 

Nelaukiant vakaro tam
sos, buvo salės priescenyje se
sės Virginijos pravestas im
provizuotas lauželis, lydimas 
dainų su akordeono palyda. 
Visų nuotaiką pakėlė skautų 
vyčių pravesta loterija. 

Plačios šypsenos lydėjo dova
nų laimėtojus. Nuotaikingas 
lauželis buvo užbaigtas rate
lyje visų giedota tradicine 
„Ateina naktis..." 

Jei nesuspėjote šion Ka
ziuko mugėn — nenusimin
kit: ateinančiais metais mūsų 
skautės ir skautai surengs 
dar geresnę mugę ir jon jus 
pakvies. 

Ger. Juškėnas 
„Dirva", 2003 kovo 25 d. 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU! LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-3FDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
' TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Paios ir Christ 

ligoninėms. 

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

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

630-941-2609 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
VIDAUS LIGI! GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANUI 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. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamėy Dr., Su'rte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
w«m.c8f«Br1brsurgeryaretx8as»)eetrux3rn 

„Neringos" tun to skautės: Vida Bučmytė (iš kairės) ir Teresė Paškonytė 
laukia pirkėjų Kaziuko mugėje, vykusioje Dievo Motinos parapijoje, 
Cleveland. OH, š.m. kovo 16 d. Lino Johansono nuotr . 

skautė Ak Gerardas „Neringos" tuntinmkc Virginija Ruhinski ' iš kaires;, skaute AKKSS 
Ju škėnas , vilkiukų kandidatas Dantis Čepulis ir ..Pilėnų" tunt ininkas Remigijus Belzinskas š.m. Kaziuko mugė
je, vykusioje Dievo Motinos parapijoje, Cleveland. OH. kovo 16 d Lino Johansono nuotr. 
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KARTŲ SKIRTUMAI 
STIPRESNI NEGU BANGŲ 

SKIRTUMAI 
Ką sužinojome iš JAV LB pravestos apklausos? 

Besiruošiant JAV LB 
Krašto valdybos sušauktai 
darbo konferencijai „Tikėkime 
savo ateitimi!" buvo pravesta 
apklausa. Konferencija įvyko 
pernai Dainavos jaunimo sto
vykloje. Pradiniai apklausos 
rezultatai jau suvesti. Krei
piamės į apklausos autorių 
Aldą Kriaučiūną su keletu 
klausimų apie tą apklausą. 

— Trumpai apibūdinkite 
apklausą. Kam jos reikėjo? 

— Vienas konferencijos 
tikslų buvo geriau suprasti 
JAV lietuvių tikslus bei norus, 
tiek Lietuvių Bendruomenei, 
kaip organizacijai, tiek Lietu
vių Bendruomenei, kaip są
jūdžiui. Norint tą tikslą geriau 
pasiekti, buvo paruošta ir įgy
vendinta apklausos anketa. 
Anketos projektas turėjo tris 
tikslus: 1. suprasti JAV lietu
vių poreikius, patirti jų intere
sus bei kliūtis dalyvavimui; 2. 
naudojant anketos duomenis, 
numatyti veiklos gaires atei
čiai; 3. sužinoti, ar tai, ką kar
tais jaučiame, ar galvojame, 
atspindi platesnį visuomenės 
mąstymą. 

— Kam ji buvo taikyta? 
— Apklausa buvo taikyta 

visiems lietuviams, gyvenan
tiems JAV-se. Norint padidin
ti atsakovų skaičių, anketa 
buvo paruošta lietuvių ir ang
lų kalba. Ji buvo pradėta pla
tinti 2002 m. kovo mėnesio 
pabaigoje. 

— Kiek susilaukėte atsa
kymų? 

— Iš viso gavome daugiau 
negu 500 atsiliepimų. Esama 
analizė buvo atlikta, kai bu
vome gavę 472 atsiliepimus. 

— Iš kur tie atsakymai 
suplaukė, iš kokių vietovių ar 
valstijų? 

— Anketa buvo platinama 
įvairiais būdais. Ji buvo išda
linta visoms JAV Lietuvių 
Bendruomenės apygardoms ir 
apylinkėms tolimesniam pla
tinimui. Kai kur anketos buvo 
dalinamos parapijose bei mo
kyklose. Anketos buvo padėtos 
Čikagos lietuvių laikraščių 
raštinėse bei kai kuriose par
duotuvėse. Anketa taip pat 
buvo įtraukta į JAV Lietuvių 
Bendruomenės tinklalapį. At
sakovai galėjo elektroniškai at
sakyti į klausimus arba iš
spausdinti, užpildyti ir atsiųsti. 
Lietuvių spaudoje buvo skelb
ta, kad anketą galima pildyti 
elektroniškai. Anketa anglų 
kalba buvo platinama ir JAV 
LB leidinyje — „Bridges" žur
nale. Atsakymų gavome iš 30 
JAV valstijų. Daugiausia 

atsiliepimų gavome iš Ka
lifornijos (73), Washington (49), 
Pennsylvanijos (45), Illinois 
(40), Virgirna/Washington, D.C. 
(38), Michigan (31) ir Colorado 
(29). Tai viena didžiausių to
kio pobūdžio apklausų JAV 
lietuvių tarpe. 

— Kaip apibūdintumėte 
atsakovus, jų charakteristiką? 

— Atsakovų amžius svyra
vo nuo 12 iki per 90 metų; am
žiaus vidurkis buvo 46 metai. 
Truputį daugiau kaip pusė gi
mę Lietuvoje. Kiti daugiausia 
gimę JAV-se. Buvo atsakovų, 
gimusių Rusijoje, Vokietijoje 
ir Pietų Amerikoje. Beveik 60 
proc. atsakovų atsakė, naudo
jant JAV LB tinklalapį — ir 
seni, ir jauni. Gal labiausiai 
stebėtina, kad vos trečdalis 
atsakovų buvo vyrai. 

— Rezultatai buvo anali
zuojami pagal imigrantų ban
gas. Kai kas yra teigęs, kad 
atsakovų tarpe negalėjo nieko 
būti iš pirmosios bangos, kuri 
į šį kraštą „atbangavo" XX a. 
pradžioje, dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą. Kokiu prin
cipu vadovautasi, atsakymus 
skirstant pagal bangas? 

— Atsakymai buvo pada
linti į tris grupes — pirmąją 
bangą (41 atsiliepimas), ant
rąją bangą (303 atsiliepimai) 
ir trečiąją bangą (126 atsi
liepimai) — pagal atsakovų 
amžių bei gimimo vietą. Taigi, 
70 metų vyras, gimęs JAV, 
bus pirmos bangos atstovas, o 
40 metų moteris gimusi Lie
tuvoje, yra trečiosios bangos 
atsakovė. Sunkiau atskirti 
pirmos ir antros bangos 
anūkus. 

— Anketa buvo platinama 
lietuvių ir anglų kalba. Rei
kėtų manyti, kad beveik visi 
pirmosios bangos atsakovai 
panaudojo anketą anglų kal
ba, o trečiosios bangos — at
sakė lietuvišką variantą. Kaip 
iš tikrųjų buvo? 

— Panašiai taip ir buvo. 
18 proc. pirmosios bangos 
atsakovų naudojo lietuvišką 
anketą, 43 proc. antrosios 
bangos atsakovų naudojo lie
tuvišką anketą ir 84 proc. 
trečiosios bangos atsakovų 
naudojo lietuvišką anketą. 

— Kokie pagrindiniai šios 
studijos radiniai? 

— Yra labai daug lietuvių 
Amerikoje, kurie norėtų būti 
aktyvesni lietuvių veikloje. 
Anketos atsakymai leidžia 
suprasti, kuo jie domisi ir kas 
labiausiai jiems trukdo daly
vauti veikloje. Verta iš karto 
pasakyti, kad skirtumai tarp 

bangų ne tokie žymūs, kaip 
galvojau. Skirtumai tarp kar
tų gal net stipresni, negu skir
tumai tarp bangų. 

— Kuo atsakovai labiau
siai domisi? 

— Atsakovai vertino 17 
„veiklos interesus" pagal sep
tynių taškų skalę. Daugiausia 
dėmesio rodė „kitiems kul
tūros renginiams", „lietuviš
koms mokykloms", „susibūri
mams", „politikai", „šokių 
grupėms" ir „padėti šeimoms 
Lietuvoje". Esami skirtumai 
tarp bangų atspindi skirtu
mus tarp tų, kurie jau eko
nomiškai įsitvirtinę, ir tų, ku
rie dar bando įsikurti, pvz., 
darbo klausimai, imigracijos 
klausimai bei mokslai. Verta 
pastebėti, kad amžiaus skir
tumai daugiau lemia interesų 
ski r tumus, pvz., stovyklos, 
koncertai, jaunimo organizaci
jos, lituanistinės mokyklos. 

— Kas juos mažiausiai 
traukia? 

— Pagal atsakymus, ma
žiausiai susidomėjimo rodyta 
„sporto klubams" ir „įstoti į 
universitetą". Aišku, tam tik
rai grupei tai labai svarbu, 
bet daugelis domisi ki tais 
klausimais. 

— Anketoje buvo taip pat 
stengiamasi patirti kliūtis 
dalyvavimui lietuviškoje veik
loje. Ką čia įdomesnio radote? 

— Atsakovas turėjo vertinti 
aštuonias kliūtis dalyvauti 
veikloje. Verta pastebėti, kad 
„veikėjai nepriima", „per 
aukštas užmokestis" ir „kal
bos stoka" nėra žymios kliū
tys. Kalbos stoka labiausiai 
jaučiama pirmajai bangai. Tai 
rodo. kad reikia pagalvoti 
apie anglų ir lietuvių kalbos 
naudojimą. Pagal rezultatus, 
atrodo, kad žmonių mąstymas 
būtų maždaug toks: 1. nelabai 
žinau, kas kur vyksta; 2. jei
gu ir žinau, tai nelabai įdomu; 
3. o jeigu žinau ir tema įdomi. 
tai bus senoviškai daroma. 
Taigi, problemos sprendimas 
prasideda nuo informacijos 
perdavimo. Ta informacija tu
ri būti ir laiku perduota. Vie
ną kliūtį, kurią atsakovai pa
tys paminėjo, buvo „laiko sto
ka". Deja. tai labai priklauso nuo 
dalyvio, negu organizatorių. 

— Dar vis mada kalbėti 
apie bangas ir jų skirtumus. 
Kokie tie skirtumai, kurie 
pasirodė apklausos rezulta
tuose? 

— Kaip minėjau, skirtu
mai jaučiami dėl veiklos in
teresų ir tai susiję, aš manau, 
su ekonomine padėtimi. Tre-
čiabangiai šiek tiek atsargiau 
vertina ryšius su anksčiau at
vykusiais ir Lietuvių Bend
ruomenės svarbą bei poten
cialą. 

— O kaip su panašumais? 
Ar jų esama? 

— Sakyčiau, kad panašu-
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Scena iš G. Verdi operos „Kaukių balius" antrojo veiksmo: iš kairės 
Lietuvių operos choristas Jurgis Vidžiūnas, sol. Nida Grigalavičiūtė 
(Pažas), stovi — sol. Bronius Tamašauskas (Valdovas Riccardo). Operos 
spektakl is įvyko balandžio 27 d. Morton gimnazijos auditorijoje. 

Jono Kuprio nuotr. 

mai labiausiai jaučiami dėl 
„kliūčių dalyvavimui" lietuvių 
veikloje ar renginiuose. Taip 
pat labai jaučiama nuomonė 
tarp atsakovų, kad visi lietu
viai turi dirbti kartu. 

— Jūsų nuomone, ar yra 
kokia prasmė savo tarpe lietu
viams skirstytis bangomis? 

— Manau, kad su kiekvie
nais praei. ančiais metais 
reikalas kalbėti apie bangas 
mažėja, nes skirtumai mažėja, 
o bendri interesai didėja. 
Manau, kad išliks skirtumas, 
kaip jie vertina Lietuvą, bet 
mažės skir tumas, kaip jie 
vertina lietuvybę JAV-se. 

— Atsakovams buvo proga 
parašyti savo nuomonę, apie 
JAV LB rolę savo narių porei
kių patenkinimui. Kaip galė
tumėte tuos pasisakymus 
apibendrinti? 

— Atsakovai teigiamai 
vertino LB galimybę tenkinti 
narių poreikius. Jie jautė, kad 
organizacija yra reikalinga ir 
daro gerus darbus. Tačiau 
aiškiai pasakė, kad reikia 
keistis ir atsižvelgti į naujų 
narių poreikius: reikia labiau 
jaunimą įtraukti , ir reikia 
žiūrėti j lietuvių telkinius, 
pasklidusius kitose JAV vals
tijose. 

— Ar buvo „prasikišančių'' 
pasisakymų, užimančių kraš
tutinę poziciją vienu ar kitu 
klausimu? 

— Įdomu tai, kad, kai 
skaitai žmonių atsakymus, 
gali ir jų nuotaikas pajausti, 
nors tai ir perduota raštu. 
Jausmai daugiau susiję su 
tuo, kad visi padėtume lietu
vybei. Tikrai neigiamų ko
mentarų buvo gal 5-6, kas yra 
labai mažas procentas. 

— Ar buvo tikrai origina
lių, tiesiog kūrybingų minčių 
vertų dėmesio? 

— Viena svarbi mintis, ku
ri buvo dažnai minima, tai, 
kad reikia daugiau jaunimą 
įtraukti į veiklą ir būtina 
jiems perleisti vadovaujančias 
pareigas. Pastebėtina, kad 
daugelis JAV firmų bei nepel
no siekiančių organizacijų turi 
sistemą kaip paruošti būsimą 
kartą, bet tokios sistemos ne
matyti lietuvių organizacijose. 
Antra, dažnai minima mintis 
buvo, kad reikia daugiau ir 
laiku informaciją perduoti jos 
norintiems. Dabar, kai tiek 
daug prieinama ir siunčiama 
elektroniškai, ši kliūtis turėtų 
būti lengvai panaikinta. 

— Kiek ir kaip apklausos 
rezultatai prisidėjo prie pačios 
konferencijos eigos ir svarsty
mų? 

— Ši studija konferencijos 
dalyviams leido pagalvoti ne 
tik apie savo asmeninę nuo
monę, bet ir apie žymiai dides
nę grupę. 

Nukelta į 5 psl. 

„Balandžio 23-ią Rusija ir 
Lietuva baigė susitarti dėl 
Rusijos piliečių kelionių iš 
Karaliaučiaus srities į Gudiją 
per Lietuvos žemę. Sutartis — 
pagal Lietuvos reikalavimus. 
Tai atsitiko dėl to, kad Briu
selis rusus derėtis pasiuntė į 
Vilnių, neoficialiai įgalio
damas Lietuvos vyriausybę 
atstovauti Europos Sąjungai, 
— balandžio 26-ą pranešė 
„Strategic Forcasting LLC" 
žinių agentūra. Ir Maskva 
pasijuto labai nejaukiai, nes 
susidarė nepatogi padėtis to
lesniems Rusijos-Baltijos val
stybių santykiams plėtoti, 
tęsia toliau savo sampro
tavimus ši žiniasklaidos įs
taiga. Juk Rusijos milžinas, 
kaip lygus su lygiais, turi tar
tis su mažytėmis valstybėmis, 
dar taip neseniai buvusiomis 
jo vergėmis, kurias savo „glo-
bon" susigrąžinti Maskva vi
sada norės. 

Bet Lietuvai tai labai di
delė paspirtis, nes dar tik 
prieš pusmetį tą klausimą 
Briuselis bandė spręsti tiesio-
giomis derybomis su Maskva, 
už Lietuvos nugaros, Vilniui 
pranešdamas tik susitarimo 
išvadas ir patardamas su 
jomis sutikti. O dabar Briu
selis jau mandagiai rusams 
paaiškino, kad Lietuva, nors ir 
pakviesta tapti ES nare, bet 
kiekvienu atveju ji visgi lieka 
nepriklausoma valstybė ir 
santykių klausimus su savo 
kaimynėmis sprendžia pati. 
Mes tik įgaliojom ją, kaip 
pakviestą ES kandidatę, dery
bose kalbėti mūsų vardu, 
atsižvelgiant į sąjungos tai
sykles. Ir pagal „Strategic For
casting", ES sostinė Maskvai 
leido suprasti, kad toks 
nusiteikimas vyraus ir Bal
tijos valstybėms į sąjungą įsto
jus. 

Nežinia, kokios priežastys 
pakeitė Europos Sąjungos 
vadovų laikyseną, tarp jų — 
gal ir baimė dėl Vilniaus de
šimtuko dar didesnio suartėji
mo su Amerika, pasirodžiusio 
Irako atveju, bet šis posūkis 
Lietuvai tik į gerą pusę ir 
pagausins siūlančių jai į šią 
sąjungą įstoti piliečių gretas. 
Žinoma, jeigu Briuselis ne
ieško atpirkimo ožio Kara
liaučiaus gyventojų antplū
džiui į Vakarų Europą stab
dyti. Mat labai lengvai jie, be
vizę teisę per Lietuvą keliauti 
įsigiję, per jau bevizę Lie
tuvos-Lenkijos sieną galės 
vykti toliau, kur tik panorės. 
O Karaliaučius dabartiniu 
laiku yra narkotikų, prostitu

cijos, venerinių ligų, Rusijos 
mafijos ir kitokių nusikaltėlių 
perykla, kurios puoselėti 
Europa tikrai nenori. 

Šis Briuselio sprendimas 
Maskvai jau didelis akibrokš
tas, iš jos rankų išimantis ir 
„artimojo užsienio" kortą, ku
ria Maskva dar vis žaidžia. 
Nors iš tikrųjų kai kuriems jos 
politikams Baltijos valstybės 
dar nėra joks užsienis. Velykų 
šeštadienį Mažeikiuose „Ju
kos" dešimtmečio šventėje 
programos vadovė rusė teigė, 
jo ši bendrovė, esanti Pabal
tijyje, yra jau „beveik užsieny
je". Būdinga tik, jog tokiems 
ponams niekas neprimena, 
kad Rusijai Pabaltijyje yra ir 
dar vienas, irgi „ne beveik", 
bet tikras užsienis, tai ta pati, 
niekada jai nepriklausiusi 
Karaliaučiaus sritis, 1945 
metais Antrojo pasaulinio 
karo laimėtojų konferencijoje 
Potsdame pavesta laikinai 
valdyti tik iki 1995 metų. Gal 
ir buvo šiokia tokia priežastis 
pristabdyti to klausimo kėlė
jus Vokietijai vienijantis, per 
ankstyvas laikas ir pavojinga 
politinė padėtis — į JAV LB 
Krašto valdybos užuominą 
Vašingtonas visiškai neatsi
liepė, o ambasadorius Stasys 
Lozoraitis tuojau pat buvo 
užčiauptas, — bet dabar nė tos 
menkos priežasties nebeliko, 
tad kodėl jis turi būti pražiop
sotas Europai vienijantis? Juk 
klausimas jau savaime iškilęs, 
ir sprendimui geresnė proga 
vargu ar beatsiras. Vakarų 
pasaulio politikai žino, kad, 
Karaliaučiui įstrigus Europos 
Sąjungos viduryje, visiems jo 
kaimynams bėdos tik didės ir 
ko gero, gali tekti net jėgoms 
susiremti. Kur tada Lietuva 
gali atsidurti? 

Teisiškai Briuselio spren
dimas pasiųsti rusus derėtis 
su Vilnium yra pagrįstas, nes 
keliautojai iš Karaliaučiaus 
kirs Lietuvos sieną, o Lietuva 
juk nepriklausoma valstybė ir 
dar ne Europos Sąjungos narė, 
teigia „Strategic Forcasting". 
Tačiau to sprendimo esmė turi 
gilesnes šaknis. Su Maskva 
derėtis Vilnius turėjo visus 
reikiamus Europos Sąjungos 
įgaliojimus ir jos paramą. 
Jeigu šis Briuselio sprendimas 
yra nuoširdus ir neturi kokių 
nors užkulisinių „triukų", o 
kol kas atrodo, kad ne, ir tokio 
nusiteikimo bus laikomasi 
ateity, tai jis būtų viena rimčiau
sių priežasčių, dėl kurių 
Lietuvai verta siekti Europos 
Sąjungos narystės. Prieš 
Rusiją jau lyg ir nebe vieni. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 

Baigęs savo keliones piet
vakariniame Amazonės basei
ne Brazilijos. Bolivijos ir Peru 
pasieniuose ir rengdamasis 
grįžti namo, išvysčiau stiprų 
norą Bolivijoje paieškoti jau 
seniai atvėsusių, beveik ketu
rių dešimtmečių dulkėmis už
pustytų pėdsakų, ten paliktų 
iškiliausio Bolivijos dailinin
ko, Juan Rimša-Pintor Lituano. 

Grįždamas iš Bolivijos 
pakraščių į jos širdį, stebėjau 
apačioje po lėktuvo sparnais 
slenkančias Chapare provinci
jos koka krūmų plantacijas, 
bandžiau spėlioti, kiek tonų 
kokaino bus iš jų ištraukta, 
galvojau, kokiais būdais ir kur 
pradėsiu Rimšos pėdsakų 
ieškoti, bet mintys vis grįžda
vo į tolimą praeitį, kada su juo 
susipažinau beveik prieš ke
turiasdešimtį metų. 

Jo favorito, post-impresio-
nisto Paul Gauguin paveikslų 
įkvėptai Tahiti vilionei ir 
širdies negalavimams Rimšą 
iš Bolivijos Andų aukštumų 
ištraukus, su juo susipažinau 
Clevelande 1965 metų rudenį, 
jo paveikslų parodos metu. 
Plačiai lietuvių visuomenei 
dailininkas Jonas-Juan (ta
riamas kaip Chuan) Rimša nei 
pirmosios respublikos, nei 
ankstyvojo pokarinio laikotar
pio metu nebuvo labai gerai 
žinomas, nes nuo 1924 metų 
Lietuvoje negyveno. Jis, kaip 
dailininkas, išsivystė Argenti
noje ir ypatingai Bolivijoje. Jo 
tematika bazavosi Andų sau
so, rusvo, nykaus plokštikal-
nio ir žaliųjų subtropinių slė
nių gamta bei jų gyventoju. 

Dail. Jonas Rimša (kairėje) ir Ju l ius Smetona Clevelande parodos metu 
1996 m. gruodžio mėn. 

Quechua ar Aymara indėnų, 
buitim, aplinka. Jis tapo Bo
livijos tautiniu dailininku, bet 
jo paveikslų užpakalyje būda
vo įklijuota vyčiu papuošta 
etiketė, sakanti, jog šio pa
veikslo autorius yra „JUAN 
RIMŠA-PINTOR LITUANO" 
— lietuvis dailininkas. Kar
tais, Lietuvos ir išeivijos spau

doje pasirodydavo viena kita 
jo paveikslų nuotrauka, gauta 
iš Argentinos lietuvių šaltinių, 
bet labai retai. Aš atsimenu 
tiktai vieną — „Idilio Mater-
nal". vaizduojančią indėnę 
motiną su kūdikiu. Man atro
do, kad tarpkarinėje Lietuvoje 
apie Rimšą nebuvo ypatingai 
sielojamasi ar stengiamasi su 

juo užmegzti pastovius, tam
prius ryšius. Jo kūrybinis pa
saulis buvo mums mažai 
pažįstamas, plačiai mūsų vi
suomenei svetimas savo eg
zotiška tematika ir taip skir
tingas nuo įprasto berželių 
svyruonėlių, rugių gubų ir 
šiaudinių pastogių sentimen
talaus balzamo. 

1965 metų vasaros pabai
gai artėjant, Clevelando lietu
vių visuomenėje buvo girdi
ma, jog Stefos ir Vytauto (tuo
metinio „Dirvos" redakto
riaus) Gedgaudų įkurta ir 
vadovaujama „Galery Inter
national", iškili Clevelando 
galerija, veda pasitarimus su 
Bolivijoje gyvenančiu lietuviu 
dailininku Jonu Rimša, no
rint suruošti jo tapybos darbų 
parodą plačiajai Cleveland 
publikai. Rudeniop atvyko ir 
pats Rimša su nedideliu, jį 
lydinčių, paveikslų bagažu. 
Visas jo paveikslų komplek
tas, pakankamas keletai pa
rodų, iš Bolivijos keliavo lėtos 
komercinės siuntos keliais. 
Aklimatizuodamasis Cleve
lande. (paskutiniu metu iis 

gyveno sostinėje La Paz veik 
keturių kilometrų aukštumoje 
nuo jūros lygio) ir ruošdama
sis parodai, įsikūrė pas Ged
gaudus, kur, man lankantis, 
buvau su juo supažindintas. 

Laikas nuo laiko su juo susi
tikdavau, palydėdavau į mūsų 
miesto aukšto lygio, turinin
gai turtingą meno muziejų, ar 
supažindindavau su miestu ir 
apylinkėm. Bus daugiau 
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Kovo 4 d. „Drauge" buvo 
ž inutė , kad Rusijos parlamen
t a s vasa r io pradžioje ba l sų 
d a u g u m a a t m e t ė pasiūlymą 
u ž d r a u s t i sve t imų k a l b ų 
keiksmažodžius . Buvo sudary
t a komis i ja , kuri to l i au 
nagr inės šį klausimą. 

Yra ge ra proga r u s a m s 
pasiūlyt i l ietuvišką keiksmą 
„Rupūže rauplė ta" . Šį skambų 
išsireiškimą gal ima rasti rašy
tojos D a n u t ė s Brazytės-Bindo-
k i e n ė s knygoje „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijo
j e " (Kaip l ie tuviai keikiasi , 
pus lapis 75). Rusai tada ga
lėtų maž iau vartot i tą nuož
mių t r i jų žodžių keiksmą, 
kur i s liepia išniekinti motiną. 
Asmuo, kur i s tą keiksmą n a u 
doja, y ra savanaudis . J i s ne
l inki , kad jo motina būtų iš
n iek in ta . J i s l inki, kad ki to ar 
k i tų mot ina bū tų išniekinta. 

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN 

PATIKO STRAIPSNIS 

Didelis ačiū Nijolei J a n 
k u t e i už s t ra ipsnį „Lietu
v i škas žod i , ikur tu?" („Drau
gas", 2003.04.16), kuriame ji 
vaizdžiai , a tv i ra i ir įtikinamai 
išsako savo (o kar tu ir dauge
lio išeivijos lietuvių) nuomonę 
apie skolinių, svetimžodžių, ir 
„...svetimų gremėzdų su lietu
viškomis uodegomis..." l iūne 
dūs t anč i ą Lietuvos spaudos 
ka lbą su įmantriais tokią 
kalbą vartojančių išsisukinėji
m a i s bei nevykusiais pasi

teisinimais. 
Įdomiu su t ap imu , 2 0 0 3 . 

04.15. „Draugo" p i rmame pus 
lapyje išspausdinta ž i n u t ė 
„Prezidentienės fondas rūpin
sis beglobiais vaikais", kurioje 
L a i m a Paksienė pa re i šk i a , 
k a d beglobiams v a i k a m s j i 
bandys duoti daug iau „dva
sinių vertybių" ir pr ideda, kad 
v i enas šios l abdaros t iks lų 
bū tų „...karuoti bei inicijuoti 
ku l tū r in ius bei e d u k a c i n i u s 
projektus vaikams" ir d a r pri
dur ia , kad ji ke t ina In ic i juo t i 
ir remt i ekologinius projek
tus" . 

Ar nebūtų gražu, je i viena 
ž a d a m ų „dvasinių ver tybių" 
b ū t ų grynesnė l ietuvių ka lba? 
Tai būtų ne tik didelė „dva
s inė" dovana gyvenimo nu
skriaustiems va ikams, be t la
bai praverstų ir pačiai L. Pak-
sienei, nes, pagal šį s t ra ips
nelį, „Laimos gerų iniciatyvų 
fondas" orientuosis į visuo
menei naudingų švietėjiškų ir 
pažangių procesų skat in imą. 
Kokia laimė poniai La imai , 
kad aukščiau minė tas Nijolės 
J anku tė s straipsnis pasirodė 
k a i p tik dabar! Beje, visi 
pabraukimai yra mano. 

Vytautas Matul ionis 
Cleveland Heights , OH 

DĖKUI, NIJOLE! 

Sveikinu Nijolę J a n k u t ę , 
nepabijojusią vėl pa l i e s t i 
skaudžią temą, — m ū s ų gim
tosios kalbos darkymą. Nors 
j a u daug apie ta i r a š y t a ir 
g i rdėta , bet pažangos nėra , 
a r b a ji tokia nežymi , kad 
Nijolė savo s t r a ipsny je t ik 

kele tą tokių a tve jų galėjo 
pažymėt i , k a d a svet imžodis 
y r a p a v e r č i a m a s l i e tuv išku 
n a u j a d a r u i r įs igal i visuo
menėje (pvz., vers las , vadyba, 
vėsintuvas , žiniasklaida) . 

Vilties duoda laikraščiuose 
pas i rodžius ios „Kalbos ker 
te lės" ir g a n d a i , kad būsią 
įvestos p a b a u d o s vers l in in
kams , kur ie skelbimuose var
tos svetimžodžius. Bet kodėl 
tai bus ateityje, o ne dabar? Iš 
atsil iepimų atrodo, kad ta i y r a 
n u m a t y t a Gimtos ios ka lbos 
įs ta tyme, kodėl jos nėra vyk
domos? Per s u n k u , neprakt iš 
ka? Bet ta i gal ima įvykdyti 
pa la ipsn iu i . Tegu Kalbos 
draugi ja p a t e i k i a Kul tū ros 
minis te r i ja i 25 pačių bjau
r i aus ių b a r b a r i z m ų sąrašą, 
k u r i ų va r to j imas spaudoje 
užs i t rauks 10 litų pabaudą už 
kiekvieną žodį. P i rma i p ra 
džiai t a i b ū t ų žodžiai: „didže-
j u s , imidžas, hororas , kortai , 
šortai , pampersa i , piko valan
da, nacija, konta iner i s , kan t r i 
muzika" ir t . t . Mėnuo ar du 
mėnesia i bū tų t ik įsisąmoni
n imui , be bausmių , bet dar po 
mėnes io redakci jos pajus tų , 
kad barbar izmai neša nuos
tolius. Dar po mėnesio pasi
rodytų naujas sąrašas d rau
džiamų barbar izmų ir po dvie
jų a r trejų m e t ų mūsų bran
gioji gimtoji ka lba būtų apva
lyta nuo šiukšlių, t ap tų t ik ra i 
l ietuviška. 

N. J a n k u t ė s rašinys buvo 
visapusiškas , iš jo galima buvo 
pas imokyt i . Deja, nea t rodo , 
kad pas imokėm. J a u rytojaus 
d ieną po N . J . s t ra ipsn io 
„Draugo" Nr . 75 pirmasis pus
lapis , aišku, suki rp tas pačios 
redakci jos, m i r g a svet imžo
džiais. Štai , kai kur ie pavyz
džia i : va ržybų „au tsa iderė" 
(a ts i l ikėlė , paša l ie tė) , „for
muojami" sprendimai (sudaro

mi, išvystomi), E S „efektyvu
mas" (ve iksmingumas, nauda ) 
„ins-titucijų ba lansas" (įstaigų 
pus iausvyra) , „finalinės varžy
bos" (ba igminės , g a l u t i n ė s ) , 
„kompleksas" ( sudė t in i s ) 
„ t r a n s p a r a n t a s " (nešamas pla
katas) . . . Visų šių skolinių buvo 
g a l i m a i švengt i , reikėjo t ik 
pas iž iūrė t i į žodyną. Y r a Do-
veikienės-Kabelkos „Tarptau
t in ių žodžių žodynas", y r a V. 
Rudai t ienės ir V. Vi tkausko 
„Vakarų ka lbų naujieji sko
liniai". Yra ir t r u m p a s , są
m o n i n g a s ,A. T a š k ū n o „Ne
reikal ingų svetimžodžių r inki
nys" , i š l e i s tas Aust ra l i jo je . 
Visos šios k n y g u t ė s t u r ė t ų 
būt i žiniasklaidos darbuotojų 
t u r t a s . 

Dr. Rimvydas Sidrys 
St rea tor , IL 

LIAUKIMĖS KLAMPOTI 
PO ĮVAIRIUS 
PURVYNUS 

Kris tus prisikėlė po trijų 
dienų, o mes ir po 2000 metų 
vis d a r įvair iopai p u r v i n i . 
T i k r a i u ž t e k s tokio nenor 
ma lumo, kur i s m u m s t rukdo 
Velykas pr ideramai a tšvęs t i . 

Š ta i v ienas tų purvų — ta i 
pasaulyje gražiausios, žodin-
g iaus ios m ū s ų ka lbos — 
„Lingva Graciosa" t e r š i m a s 
s t resa i s , situacijomis, produk
ta i s . . . k a d a tu r ime graž iau
s ius , p rasmingiaus ius paka i 
t a l u s . Ir t a ip pras ika ls ta mūsų 
prez identa i , dvasininkai , poli
t ika i ir visi spaudos žmonės. 

Pu rv ina yra ir mūsų politi
k a — ta 40 politinių part i jų 
g a u s a skelbia mūsų politikų 
nenormalumą . Štai pajėgiau
s ias profesorius ša l inamas iš 
Švie t imo ministeri jos, o pa
vyzdingiausias policijos virši
n i n k a s at le idžiamas, nes kai 

kam nepakeliui su pavyzdin
gaisiais. 

Ne kuo geresni reikalai ir 
tikyboje. Šta i I rake ceremo
n ia lus m u s u l m o n a i , netekę 
despoto varžtų, savų neturi — 
plėšia net ligonines, muziejus, 
mat jų dvasininkai taip juos 
nuteikia, amerikiečiams įsa
kydami s u t v a r k y t i elektrą, 
vandentiekį ir nešdintis lauk. 

Panašūs , gal da r baisesni, 
reikalai vyks ta ir mūsų tė
vynės vienoje klebonijoje, į 
kurios dur is , kaip savos para
pijos, pasibeldžia, prieglaudos 
ieškodamas, iš Sibiro grįžtąs 
kunigas Kazimieras . J a m vos 
pastovinčiam, beveik skeletu 
v i r t u s i am, a t s a k o m a s prie
globstis, p a t a r i a n t jos ki tur 
ieškoti. J u k ta i neįt ikėtinai 
meilės stokojąs elgesys tos kle
bonijos — jis prilygsta žiau
riam kai kurių despotų elge
siui. Tai pasekmė ceremonijų, 
vengiant visuomeniškos veik
los. 

Na, o mūsų, ypač pensi
ninkų, sve ika ta yra t ik ra i 
šiukšlėmis apversta. Visa ra
dijo š n e k a ir šeimininkių 
pa tar imais spauda perša at
gyvenas — tuos nuodus 
širdims ir smegenims — tai 
taukai , t ryniai , mėsos, cukrus 
ir negėrimas 8 puodelių van
dens (su žaliąja arbata) . Ne
paisome dabar t inės medicinos 
nurodymų: valgyti žuvį, kiau
šinio baltymą, rupią duoną, 
medų, Canola aliejų, vaisius, 
daržoves, nesinuodijant kava, 
alkoholiu, rūkalų ir a ts isakant 
tų „lietuviškų skanumynų bei 
kumpio iš Lietuvos". Ypač 
naujieji ateiviai gelbėkite savo 
vaikų sveikatą, kur i sunyks 
ankst i , t a ip j iems besinuodi-
j an t nuo mažens. Aišku, tvar
kykitės ir su savąja. Sėkmės. 

J o n a s Adomavičius, M.D. 
Chicago, IL 

••MARGUMYNAI^ 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

JAPONIŠKOS SALOTOS 

2 šaukš ta i aliejaus 
1 puod. pjaustytų riešutų 

(almonds) 
1/4 puod. sezamo sėklų 

fsesame seeds) 
1 vid. dydžio kopūsto gū

žys (gali būt i pusė žaliojo ir 
pusė raudonojo kopūsto) 

1/2 puod. pjaustytų svo
gūnų laiškų 

2 pakeliai , po 3 uncijas di
dumo. „ R a m e n noodles", su
smulk in t i labai smulkiai 

Užpi las 
1/2 puod. ryžių acto (rice 

vinegar) 
1/4 puod. cukraus 
1/2 puod. aliejaus 
P r i e skon ia i , kur ie yra 

. ,Ramen noodles" pakeliuose 
Druskos ir pipirų pagal 

skonį (atsargiai su druska, nes 
prieskoniai y ra sūdyti) 

Ant lengvos ugnies keptu
vėje, įpylus 2 šaukštus Canola 
a l i e jaus , pagruzdinti r iešu
tus , kol bus šviesiai gelsvos 
spalvos, suber t i sezamo sėklas 
ir da r pakepint i , kol pagelto
nuos. Dideliame dubenyje su
ma i šy t i r i ešu tus , s ėk l a s ir 
visus k i tus salotų produktus. 

Užpilui: actą ir cukrų su
maišyt i , kol cukrus išt irps. Ta
da sudėt i likusius produktus 
ir gerai sumaišyti. Užpilti ant 
salotų, sumaišyti ir palaikyti 
š a l d y t u v e kelias va l andas , 
prieš t i ek ian t į stalą. 

KLVl.IEN'OS 
^ O N K M I J A I 

3 sv. mėsingų, be d a u g rie
balų kiaulienos šonkaulių 

1 š aukš t a s sausų garsty
čių (miltelių) 

3/4 puod. sojos padažo (soy 
sauce) 

1/4 puod. ke tchup 
1/4 prancūziško užpilo sa

lotoms (French dressing) 
1/4 šaukštelio m a l t ų pi

pirų 
druskos nereikia , nes sojos 

padažas yra sū rus 
Visus prieskonius sumai

šyti . Šonkaulius nuplau t i , nu
sausinti, užpilti prieskoniais 
( į tr inti , kad v i s u r vienodai 
padengtų) ir uždengus palai
kyti šaldytuve 2 - 3 va landas . 

J kepimo indą sudėt i šon
kaul ius su v isu m a r i n a t u . 
Kept i uždengtus folija 350 
laipsnių F orkaitėje 2 vai., po 
to atidengti ir da r kept i (apie 
1/2 vai.), kol gražiai apkeps ir 
paruduos. Galima, jei norima, 
a n t viršaus užbars ty t i t ruputį 
rudo cukraus. 

ŽALIŲ B U R O K Ė L I Ų 
SALOTOS 

1 vidutinio d idumo buro
kėlis 

1 rūgštus (pvz., Granny 
Smith) obuolys 

2 vid. dydžio r aug in t i 
agurkai 

1-2 šaukšta i al iejaus 
1/2 nedidelio sukapoto 

svogūno 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 Šaukštelio cukraus 
petražolių papuoš imui 
Nuluptus burokė l ius su

tarkuoti burokine t a r k a , agur
kus ir obuolius smulkiai su
pjaustyti, sudėti prieskonius 
ir viską gerai išmaišyt i . 

Variacgos: vietoj agurkų 
ėti, burokine tarka 

sutarkuotas, morkas (tuomet 
reikia įpilti 1 š aukš t ą citrinos 

sulčių); vietoj aliejaus — rūgš
čią gr iet inę. Taip pat labai 
t inka graikiški riešutai (wal-
nuts ) , r a u d o n a s a r žalias pipi
r a s , raz inos — pagal kiek
vienos še imininkės skonį. 

Receptas gautas iš Lietuvos 

VIRTŲ BUROKĖLIŲ 
SALOTOS 

2 vid. dydžio burokėliai 
2 nedidelės virtos morkos 
1 obuolys 
1 s k a r d i n u k ė grybų a rba 8 

uncijos šviežių 
1 smulkia i sukapotas svo

gūnas 
1 š a u k š t a s krienų 
1/4 šaukš te l io druskos 
1/4 šaukš te l io mal tų pi

pirų 
1 šaukš te l i s citrinų sulčių 
1/2 šaukšte l io cukraus 
2 šaukš t a i sumažinto rie

bumo majonezo 
Išvirt i burokėlius ir mor

kas . Atvėsint i , užpylus šaltu 
vandeniu . 

Burokė l iu s , morkas ir 
obuolį s u t a r k u o t i burokine 
t a rka , sudė t i l ikusius produk
t u s , gera i sumaišyt i . Atšal
dyti, pr ieš pa t iek ian t į stalą. 

Pa s t aba : vietoj majonezo 
galima užpil t i tokiu mar ina tu 
— sumaišyt i 1/2 puod. van
dens , 1 šaukš te l į garstyčių 
(mustard) , 1 šaukštelį acto (ar 
daugiau, jeigu norima rūgš
tesnių salotų) , 1/4 šaukštelio 
d ruskos ir 1/4 šaukšte l io 
cukraus . 

Receptas iš Lietuvos 

MORKŲ SALOTOS SU 
ČESNAKU IR SLYVOMIS 

2 -3 morkos 
2 -3 ski l te lės česnako 
7 džiovintos slyvos 
3 šaukš t a i sumažinto rie

bumo majonezo 
1/4 šaukšte l io druskos ar

ba pagal skonį 
Morkas (nevirtas) su tar 

kuot i b u r o k i n e t a r k a . Čes
naką s m u l k i a i supjaus tyt i . 
Džiovintas slyvas supjaustyti 

plonomis juostelėmis . Paruoš
t u s p roduktus pasūdyt i , su
dė t i majonezą ir gera i su
maišy t i . 

GRYBAI S U ČESNAKAIS 
1/2 sv. mar inuotų a r rau

g in tų grybų 
2 vid. dydžio svogūnai 
2 bulvės 
1 nedidelė česnako roputė 

(ne skiltelė) 
3 Šaukštai aliejaus 
2 šaukš ta i pomidorų tyrės 

( tomato pašte) 
2 šaukš ta i rūgščios grieti

nės (sumažinto riebumo, a rba 
be r iebalų jogurto) 

1/4 šaukštel io druskos 
Bulves išvir t i , a tvės in t i , 

sup jaus ty t i kubeliais . Česna
k ą s u k a p o t i . Svogūnus su
p jaus ty t i ir išdalinti žiedais, o 
ž iedus perpjaut i per pusę, po 
to pakepin t i aliejuje, kol pa
ge l s . P a r u o š t u s p r o d u k t u s 
sumaišy t i , griet inę išplakti su 
pomidorų tyre ir apipilti . 

V I Š T Ų ŠLAUNELES S U 
ČESNAKŲ UŽPILU 

2 vištų š launelės* 
1 š a u k š t a s sumažinto rie

b u m o rūgščios griet inės a rba 
be prieskonių ir r iebalų jogur
to 

2 šaukš ta i aliejaus 
1/4 šaukštel io druskos 
Užpilui 
3 stambios česnako skiltelės 
1/2 puod. mėsos sultinio 

a r b a vandens 
1 š aukš t a s sviesto 
Š laune les į t r int i d ruska , 

ap tep t i griet ine arba jogurtu 
i r apkept i keptuvėje (įpylus 
aliejų). Apkepusias š launeles 
sudė t i į kepimo indą ir kepti 
350 laipsnių F orkaitėje 1/2 
vai . , a rba kol visiškai iškeps. 

Č e s n a k u s smulk ia i su
p jaus ty t i , užpilti šiltu mėsos 
sul t in iu arba vir intu vande
n iu , sudėt i sviestą ir pavirint i 
2 minu tes . Paruoš tu padažu 
užpilti iškoptas vištų šlaunelrs 

* Receptą galima padvigu
binti arba patrigubinti-

PRAILGINO 
APSIPIRKIMO LAIKĄ 

Vokietijos p a r l a m e n t a s , 
nepa i san t darbo unijų p ro 
testų, n u t a r ė š e š t ad i en i a i s 
ke tur iomis va landomis p r a 
tęst i apsipirkimo laiką. Pa 
prastai visos parduotuvės šeš
tadieniais buvo uždaromos 4 
vai., o nuo birželio mėn. bus 
atidarytos iki 8 vai. vaka ro . 
Sekmadien ia i s Vokietijoje 
parduotuvės uždarytos. NYT 

LAIŠKELIS IŠ LAGERIO 

Laiškelis, rašytas pr ieš 59 
metus i r butelyje p a s l ė p t a s 
Sachtenhausen koncentracijos 
lageryje (netoli Berlyno), a t 
ras tas šiemet balandžio 2 d. 
Laišką pasirašė du kal in ia i . 
J ie skundžiasi nežmoniškomis 
gyvenimo sąlygomis ir t ikisi 
i švadavimo. Vienas la i ško 
autorių — vokietis, mirė 1980 
m., o lenkas yra emigravęs į 
Kanadą. AP 

ŽVAKĖS RESTORANUOSE 

Balt imorės miesto ugnia
gesių vadovybė n u t a r ė laiki
nai uždraus t i „atvirą liepsną" 
restoranuose, valgyklose, nak
t iniuose k lubuose i r k i t o se 
vietose, k u r sus i renka d a u g 
žmonių. Draudžiamos ne t ik 
žvakės, bet įvairios žibal inės 
lempos, ugnies salvės ir pan . 
Ši apsauga įvesta, nor in t iš
vengti panašios nelaimės, dėl 
kurios Rhode Is land n a k t i 
niame klube žuvo 99 žmonės . 
Vėliau šis nu ta r imas bus su
švelnintas, bet res toranų sa
vininkai turės iš miesto gau t i 
specialius leidimus. AP 

ŠNIPŲ VIRTUVĖ 

Apie špionažo veiklą y r a 
išleista nemažai knygų, t ač iau 
tu rbū t iki šiol nebuvo d a r 

ŽUVIS SU ČESNAKAIS IR 
RIEŠUTAIS 

2 sv. žuvies 
1 puod. graikinių riešutų 

(walnuts) 
8 skiltelės česnako 
2 r iekutės vakarykščios a r 

da r senesnės baltos duonos 
7 šaukš ta i alyvuogių alie

j a u s 
4 šaukš ta i acto 
3 -4 šaukš ta i miltų 
1/4 šaukštelio cukraus 
1/4 šaukštel io druskos ar

ba pagal skonį 
Žuvį (be kaulų) supjaus

tyti gabalais , pavolioti miltuo
se ir iškepti su aliejumi. 

Padažui česnakus ir rie
šu tus sugrūst i su druska, su
maišyti su vandenyje išmir
kyta duona, įpilti 4 šaukštus 
aliejaus ir actą. Viską gerai 
išplakti . Je i per tiršta, pra
skiesti virintu vandeniu, su
dėti druską ir cukrų, dar iš
plakti . 

Iškepusią žuvį tiekti su 
padažu , v i r tomis bulvėmis 
arba biriai vir tais ryžiais. 

Receptas iš Lietuvos 

a p r a š y t i „valg ių r ecep ta i " , 
k u r i u o s įvairiais la ikotarp ia i s 
n a u d o j o s lapt ie j i a g e n t a i . 
Vokieti joje p a s t a r u o j u m e t u 
i š l e i s t a knyga , p a v a d i n t a 
„Topf Secret" (puodų pas lap 
tys ) , kurioje p a t e i k i a m a dau
g i au ka ip 30 įvairių va ls tybių 
p a t i e k a l ų receptų , į s k a i t a n t 
bu lga r i šką pupelių s r iubą ir 
amer ik ie t i šką moliūgų pyragą 
( p u m k i n pie) . M a t s l ap t i e 
s i e m s a g e n t a m s buvo naud in 
ga mokėt i pagamin t i populia
r i a u s i u s vienos a r k i tos valsty
bės valgius ir j a i s pavaiš in t i 
a s m e n i s , iš ku r ių t i k ė t a s i iš
g a u t i „vals tybinių paslapčių". 

NYT 

DAKTARAI I R 
SAVIŽUDYBĖS 

K a i p p r a n e š a „ T h e New 
E n g l a n d J o u r n a l of Medicine", 
p e r n a i Oregon valstijoje gydy
to ja i padėjo n u s i ž u d y t i 38 
m i r t i n a liga s e rgan t i ems pa
c i e n t a m s . Ta i d i d ž i a u s i a s 
ska ič ius savižudžių n u o 1998 
m. , k a i vals t i jos gyvento ja i 
r e fe rendume nuba l savo leisti 
ž m o n ė m s n u t r a u k t i savo 
gyvybę su gydytojų paga lba . 

DAUG KALINTŲ 

Šiemet p i rmą k a r t ą kali
n ių skaičius JAV-se peršoko 2 
milijonų ribą. M a n o m a , kad 
pagr ind inė to pr iežas t i s yra 
gr iež tesnės ir i lgesnes baus
mės a reš tuo t iems už narko
t ikų prekybą ir k i t u s nus i 
k a l t i m u s . Daug iaus i a kal in ių 
y r a California, Texas , Florida 
i r N e w York kalė j imuose , nes 
šios valstijos pas ižymi ir gy
ventojų gausumu. Illinois valsti
jos kalėj imuose ka l in ių skai
čius sumažėjo, nors ši valst i ja 
f ede ra l in iuose k a l ė j i m u o s e 
t u r i daug iau kal inių, ka ip bet 
k u r i k i t a — n e t 162,000. 

ChTr 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO D A R B A 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOEMJQ \ * M t ; SVEKATOS 
R GYVYBĖS DRAUDMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Window Washers Needed: 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will tram. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 
nuo 9 v.r. — 6 v.v. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

IŠNUOMOJA 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Išnuomojami 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu. Šalia 55 

greitkelis. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
-m-—. Landmark 
j ^ * " * * properties 

Bus. 773-229-6761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645; 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami naujai 

suremontuoti kambariai 

Brighton Parko rajone. 

Tel. 773-376-2874. 

P a r d u o d a 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

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

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 7TP*N 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. 
Te l . : 7 7 3 - 8 4 7 - 1 S I 5 
4030 S Archer Ave . Chicago. IL (pne Archer ir Califomia g. sankryžos) 
Mob. tei. 708-280-9341 ISD Manager. GERARDAS SKEBERDIS 

F I V E S T A R 

Balzekas Motor Sales Inc. 

0 .0% FINANSAVIMAS 



Italija netruks pasirašyti NATO 
sutarties protokolus 

Atkelta iš 1 psl. 
o karininkai iš Lietuvos 

galėtų mokytis Italijos karinėse 
mokymosi įstaigose. Svečias 
tikino esąs sužavėtas Lietuvos 
gynybos sistema bei karinėmis 
pajėgomis. 

Dvišalis Lietuvos ir Italijos 
susitarimas bendradarbiauti 
gynybos srityje pasirašytas 
prieš ketvertą metų. Vienas 

svarbesnių šio bendradarbiavi
mo akcentų - tris kartus Cent
riniame poligone Pabradėje 
surengtos bendros pratybos 
„Baltico". Beje, šiais metais 
pratybos nebuvo surengtos. 
Tačiau A. Martino patikino, kad 
šios bendros pratybos yra labai 
svarbios ir ateityje tikrai bus 
rengiamos. 

Šiaurės ir Baltijos valstybės 
toliau bendradarbiaus 

Atkelta iš 1 psl. 
bendro darbo patirtis taps 

pagrindu bendram forumui, 
siekiant užtikrinti mažų Šiau
rės ir Baltijos valstybių santy
kius naujojoje ES. 

Į balandžio 27 - 29 d. vyku
sį Baltijos Asamblėjos ir Šiau
rės Tarybos susitikimą Lunde 
susirinko daugiau nei 300 par
lamento narių, vyriausybės 
atstovų ir pareigūnų iš Šiaurės 

ir Baltijos valstybių. Baltijos 
Asamblėja ir Šiaurės Taryba 
politinį bendradarbiavimą pra
dėjo 1992 m., o nuo 1996 m. kas 
antri metai renkasi į bendrus 
forumus. Baltijos Asamblėja 
yra bendras Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos parlamentų forumas. 
Šiaurės Taryba vienija penkių 
Šiaurės valstybių - Danijos, 
Islandijos, Norvegijos, Suomijos 
ir Švedijos - parlamentus. 

Prezidentas apdovanojo žydų gelbėtojus 
Atkelta iš 1 psl. 
Tarp apdovanotųjų yra 

vyskupai Vincentas Borise-
vičius ir Teofilis Matulionis. Ap
dovanojimai įteikti Antrojo pa
saulinio karo holokausto atmi
nimo dienos proga. Kaskart pre

zidentas apdovanoja apie pus
šimtį žydus nuo nacių gel
bėjusių žmonių. Daugiau nei 90 
procentų iš 220,000 Lietuvos 
žydų bendruomenės buvo 
išžudyta per nacių okupaciją 
Antrojo pasaulinio karo metais. 

Atleidžiamiems iš Ignalinos AE 
darbuotojams - papildomos socialinės garantijos 

Atkelta iš 1 psl. 
bus apmokėta dalis faktinių 

persikėlimo išlaidų, bet ne dau
giau kaip po 3 minimalius 
mėnesio atlyginimus kiekvie
nam šeimos nariui. Atleidžia
mam iš darbo darbuotojui bus 
sudaromas individualus planas, 
kuriame numatomas užimtumo 
priemonių ir socialinių garanti
jų taikymas šiam asmeniui. 

Valstybės įmonės Ignalinos 
atominės elektrinės darbuotojų 
papildomų užimtumo ir socia
linių garantijų įstatymas Seime 
buvo priimtas pakankamai 
vieningai. Už jį balsavo 53 Sei
mo nariai, 3 susilaikė, niekas 
nebalsavo prieš. Šiam doku
mentui pritarė tiek valdančiajai 
daugumai, tiek opozicijai pri
klausantys parlamentarai. 

Miela JOVITA, 

giliai užjaučiu tave netekus mylimo 
tėvelio. Kartu liūdi 

Krikšto mama 

Myl imam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. t A. 
ALBERTUI J. KERELIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
IRENAI, dukterims dr. JOVITAI, GINTAREI, 
DAINEI, sūnui ALBERTUI ir jų šeimoms. 

Romas ir Nijolė Biliūnai 
Povilas R. ir Zita Sodeikai 

Vacys ir Cecilija Mitkai 
Virginija McGuire 

Benas ir Vera Mitkus 
Linas ir Debie Mitkus 

PADĖKA 
A. t A. 

LEONAS BILIŪNAS 
Mūsų mylimas tėvas, senelis ir brolis iškeliavo am

žinybėn 2002 m. spalio 19 d. ir buvo palaidotas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdus ačiū kun. J. Kelpšui už atnašautas gedu
lingas šv. Mišias, apeigas ir maldas kapinėse, A. Bar-
niškiui už giesmes. 

Dėkojame visiems artimiesiems, draugams ir pažįs
tamiems, atvykusiems atsisveikinti ir palydėti a.a. Leo
ną į amžiną poilsio vietą. Dėkojame už šv. Mišias, gėles 
ir aukas labdarai, Hinsdale Amerikos Legiono posto 
veteranams už pagarbą ir apeigas kapinėse, ir Modeli 
laidojimo namų direktoriui už rūpestingą patarna
vimą. 

Liūdinti šeima 

A. t A. 
ILONA A. DAPKUS 

Mirė 2003 m. balandžio 27 d., sulaukusi 69 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Marąuette Parke, 

Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Pedro ir duktė Rita. 
A. a. Ilona buvo aktyvi Chicago lietuvių operos bei 

daugelio kitų lietuviškų organizacijų dalyvė ir rėmėja. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 1 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
mų koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 
2 d. Visus prašome susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje šv. Mišioms 10:30 v.r. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 

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

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 30 d., trečiadienis 

PAGERBKIME KNYGNEŠIUS IR DARAKTORIUS 

Mylimai mamytei 

A. t A. 
JOANAI ABRAMIKAITEI 

VAIČIULAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris DA
NUTĘ, JOANA ALDONĄ ir jų šeimas, linkė
dami Viešpaties paguodos ir stiprybės. 

Aldona Aistienė 
Elena Dambriūnienė 

Laima Platerienė 
Ona ir Juozas Vitėnai 

Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

Mylimai motinai 
A t A 

BRONEI ADAMSON 
iškeliavus į amžinybe, jos dukrai, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkei DALILEI POLI-
KArnENEI ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba 

Draugo fondo aukščiausio laipsnio garbės nariui 

A t A 
Prelatui 

dr. JUOZUI PRUNSKIUI 
iškeliavus į amžinybe, nuoširdžiai užjaučiame 
seserį dr. ONĄ GARŪNIENĘ, jos vyrą dr. AL
BINĄ GARŪNĄ, jų dukras RŪTĄ ir DALIĄ su 
šeimomis ir visus kitus gimines. 

Draugo Fondas 

KARTU SKIRTUMAI... 
Atkeltais 3 psl. 
Dalyviai galėjo panaudoti 

informaciją, kurdami planus, 
ką gali ir žada savo telkinyje 
pakeisti. Todėl vienas pagrin
dinių projektų, kurį sau užsi
brėžėme, buvo informacijos 
perdavimas — paruošti lanks
tinuką keliaujantiems iš 
Lietuvos į JAV-as. 

— Remiantis apklausos 
rezultatais, ar is jų iškyla ko
kie apčiuopiami siūlymai, ne 
tik JAV LB-nei, bet ir visai lie
tuviškai visuomenei? 

— Apie tai jau nemažai 
kalbėjome. Gal vienintelis pa
siūlymas, kurio neminėjau bū
tų, kad reikia daugiau bei 
rimčiau pagalvoti, kaip veiks

mingai naudoti lietuvių ir 
anglų kalbą lietuviškoje veik
loje. Kyla poreikis daugiau 
įtraukti anglų kalbos naudo
jimą. Tai sieja lietuvius, kurie 
lietuviškai nemoka, ir taip pat 
mišrias šeimas. 

— Ar rezultatai ir kita in
formacija yra kur kitur jau 
dabar prieinama? 

— Galima daugiau rezul
tatų matyti JAV Lietuvių 
Bendruomenės tinklalapyje: 

www.javlb.org 
— Ačiū už pasidalinimą 

įdomiais rezultatais ir ii jų 
išplaukiančiais siūlymais. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

Tai - Jūsų laikraštis 

Po 1863 metų sukilimo 
carinės Rusijos okupuotoje 
Lietuvoje buvo uždraustas 
lietuviškų knygų, spausdintų 
lotyniškais rašmenimis, leidi
mas ir platinimas. 

Lietuviai pasipriešino šiam 
draudimui. Knygos ir laik
raščiai pradėti spausdinti 
Mažojoje Lietuvoje, slaptai 
pernešami per sieną ir plati
nami. Lietuviškos spaudos 
atsiųsdavo ir JAV gyvenan
tieji lietuviai. Žmones, gabe
nusius ir platinusius drau
džiamąją lietuvišką spaudą, mes 
žinome knygnešių vardu. Dar 
buvo lietuviško rašto slaptieji 
mokytojai — daraktoriai. 

Lietuviško žodžio, lietu
viškų knygų gynėjų darbai 
aprašyti istorinėse knygose, 
pavaizduoti grožinėje lite
ratūroje (romanuose, poezijo
je, scenos veikaluose ir pan.) 
Daug pavardžių galima su
rasti „Knygnešio" tomuose (t. 
1 — 1926, 1938, t. 2 1928, t. 3 
— 1998). Dr. Vytautas Mer
kys 1994 m. parengė ir išlei
do informacinį leidinį „Drau
džiamosios lietuviškos spau
dos kelias". į šią knygą 

įtraukti asmenys, kurie buvo 
caro administracijos vienaip 
ar kitaip bausti. 

Lietuvos kultūros fondo 
Knygnešio draugija renka 
duomenis ir apie tuos knyg
nešius bei daraktorius, kurie 
nebuvo įkliuvę ir išvengė 
arešto, kalėjimo, tremties. 
Tokių buvo didesnė dalis. Kai 
kurie jų slaptai pasitraukė į 
užsienį. Daugiausia apsigy
veno Jungtinėse Amerikos 
Valstijose (JAV). 

Ne visų knygnešių pavar
dės šiandien žinomos. Knyg
nešio draugija norėtų surinkti 
visą įmanomą informaciją, 
parengti biografinį žinyną ir jį 
išspausdinti. Tai būtų rašyti
nis paminklas tautai nusipel
niusiems žmonėms. 

Žinyno sudarytojai prašo 
užsienio valstybėse gyvenan
čių knygnešių palikuonių bei 
knygnešius pažinojusių žmo
nių pranešti apie juos, atsiųsti 
nuotrauką. Mums brangi 
kiekviena pavardė, kiekvienas 
faktas. Jau esame gavę žinių 
iš JAV gyvenančio garsaus 
Suvalkijos knygnešio Petro 
Mikolainio vaikaičio. 

Šiandien turim apie 6,000 
pavardžių, apie 500 nuo
traukų. 

Žinyne būtų skelbiamos 
pagrindinės žinios: vardas, 
pavardė, gimimo bei mirties 
datos bei palaidojimo vietos. 
Glaustai aprašyta veikla, įk-
liuvimai (jeigu buvo), nuobau
dos. Taip pat vėlesnis šio as
mens nuopelnų įvertinimas. 

Prie asmens biografijos 
pateiktume pagrindinius lite
ra tūros šaltinius, kuriuose 
galima surasti daugiau ir 
detalesnės informacijos (ar
chyvų dokumentai, straips
niai, atsiminimai ir kt.). Pri
dedama nuotrauka. 

Tai būtų rašytinis pamink
las knygnešiams ir daraktori
ams, ruošiantis paminėti 
lietuviškos spaudos atgavimo 
šimtmetį 2004-aisiais metais. 

Rašykite mums adresu: 
Lietuvos kultūros fondas, 
Knygnešio draugija, A. Jakšto 
9—230, LT — 2600 Vilnius, 
Lietuva — Lithuania, ei. paš
tas: biblioteka@arch.yvai.lt 

LKF Knygnešio 
draugijos valdyba 

KVIEČIAMI KNYGOS LEIDĖJAI 
2003 m. vasarą pasirodys 

PLB valdybos rengiama ir lei
džiama knyga „Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, 1949— 
2003", kurios rankraštį baigė 
ruošti dr. Vitalija Ilgevičiūtė-
Stravinskienė. 

Kviečiame lietuvių spau
dos skaitytojus tapti šios kny
gos leidėjais. 

Knygoje parodytas PLB 
gyvenimas ir veikla nuo maž
daug 1944 m. iki 2003 m. Arti 
500 puslapių knygą su nuo
traukomis sudaro dvi dalys. 
Pirmojoje yra 18 skyrelių ar 
straipsnių. Juose rašoma apie 
užsienio lietuvių veiklą iki 
PLB įsikūrimo, daugiausia 
apie lietuvių gyvenimą Vo
kietijoje, PLB pradžią nuo 
1949 m. birželio 14 d., kada 
buvo paskelbta Lietuvių Char-
ta. Iškeliama įvairi lietuviška 
bendruomeninė veikla: lietu
viškas švietimas, platus kultū
rinis, socialinis ir visuomeni
nis darbas, pastangos padėti 
pavergtai Lietuvai bei pagalba 
jai atkūrus nepriklausomybę. 
PLB gyvenimą atskleidžia 
atlikti darbai, didžiųjų kultū
rinių renginių — kongresų, 
dainų ir šokių švenčių. Pasau
lio lietuvių dienų ir kitų 

renginių suruošimas, PLB 
seimai, valdybos, Jaunimo 
kongresai, ar leidiniai. 

Antroji knygos dalis skirta 
PLB kraštų veiklai apžvelgti. 
Joje aprašomas 35 kraštų 
Lietuvių Bendruomenių gyve
nimas iki 2002 m. pabaigos. 
Knygoje matyti, kaip kiek
vieno krašto lietuviška veikla 
buvo skirtinga. Vakarų pasau
lyje įsikūrę, lietuviai greitai 
susiorganizavo į Bendruome
nes, sėkmingai plėtodami 
veiklą iki dabar. Tik, žlugus 
Sovietų Sąjungai, lietuviškos 
Bendruomenės įsikūrė Balta
rusijoje, Estijoje, Gruzijoje, 
Kazachstane, Latvijoje, Mol
dovoje, Rusijoje, Sibire, Ukrai
noje, Uzbekijoje, o prasidėjusi 
emigracija iš Lietuvos sustip
rino ir atgaivino ne vieną 
Vakarų Europos Bendruome
nę ar padėjo naujoms įsikurti, 
kaip Graikijoje, Ispanijoje, 
Norvegijoje. 

Knygos pabaigoje yra įvai
rių statistinių duomenų apie 
lietuvius įvairiose valstybėse, 
apie lituanistinį švietimą, bus 
paskelbtas knygos leidėjų są
rašas, daug nuotraukų iš 
lietuvių išeivijos gyvenimo. Ši 
PLB istorijos knyga galės būti 

naudojama lituanistinėse mo
kyklose, šeimose, organizaci
jose, Lietuvių Bendruomenių 
apylinkėse ir asmeniškose bib
liotekose. 

Čekius rašyti ir aukas 
siųsti: Lithuanian World Com-
munity Foundation P.O. BOX 
140796, Grand Rapids, MI 
49514-0796. 

Aukotojai (nuo 20 iki 99 
US dol.) gaus 1 numeruotą 
knygą veltui; 

Rėmėjai (100-499 dol.) 
gaus 3 numeruotas knygas; 

Mecenatai (500-999 dol.) 
gaus 6 numeruotas knygas; 

Garbės mecenatai (1,000 ir 
daugiau dol.) gaus 10 nu
meruotų knygų veltui. 

Aukos JAV gali būti nu
rašomos nuo federalinių mo
kesčių, Tax ID No. 36-
3097269. Aukotojų ir rėmėjų 
vardai ir pavardės bus iš
spausdintos knygoje, jei aukos 
bus atsiųstos į PLB fondą iki 
2003 m. gegužės 15 d. Mece
natų ir garbės mecenatų var
dai, pavardės ir nuotraukos 
bus išspausdintos knygoje, jei 
aukos su nuotraukomis bus 
atsiųstos į PLB fondą iki 2003 
m. gegužės 15 d. 

PLBinf. 

A R B A T O S V A L A N D Ė L E V A L D O V Ų R Ū M U O S E 
Balandžio 26 dieną, šešta 

dienį, Katedros aikštėje, „Pi
lies menės" lauko kavinėje 
sostinės gyventojams ir mies
to svečiams buvo pristatytas 
naujas Valdovų rūmų vardo 
gaminys — keturių skonių 
arbata. 

Vilniaus Žemutinės pilies 
Valdovų rūmų atstatymo 
rėmėjų būrį papildė UAB 
„Acorus Calamus". 10 procen
tų nuo surinktos sumos, par
davus naują keturių skonių 
arbatą, bendrovė skirs Val
dovų rūmų atstatymo dar
bams. 

Naujasis paramos gami
nys — „Valdovų rūmų" juodo
ji, citrinos, karamelės ir miš
ko uogos skonio arbata. 

Ilgai lauktas šiltas pava
sario vėjas šį šeštadienį į Ka
tedros aikštę atpūtė didingos 
mūsų miesto praeities pojūtį. 
Arbatos valandėlė Valdovų 
rūmuose — dar viena nuosta
bi proga susitikti miestie
čiams, pagurkšnoti arbatos ir 
aptarti ne tik nūdienos, bet ir 
istorijos reikalus. 

Pro šalį einančius žmones 
stabtelti ir paragauti naujos 
arbatos kvietė Senamiesčio 
teatro aktoriai, o arbatos va
landėlei susirinkusius links

mino džiazo orkestras. Kol 
smalsūs miestiečiai vaišinosi, 
jiems buvo priminta įspūdinga 
Valdovų rūmų praeitis ir 
vienų iš jų šeimininkų — Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto bei jo 
žmonos kunigaikštienės Bar
boros Radvilaitės meilės is
torija. Renginio metu Valdovų 
rūmų atstatymą bent vienu 
litu parėmusiems žmonėms 
buvo rengiama loterija. 

Istorinių Valdovų rūmų 

atstatymą remiantys gaminto
jai siūlo šokoladinių saldainių 
rinkinį „Valdovų rūmai", 
pieninius šokoladėlius „Barbo
ra Radvilaitė" ir „Žygimantas 
Augustas", ledus, vytintą deš
rą „Valdovų rūmai" bei midų. 
O nuo šiol ir naujausią Val
dovų rūmų vardo gaminį — 
juodąją, citrinos, karamelės 
arba miško uogos skonio „Val
dovų rūmų" arbatą. 

Valdovų rūmų paramos 
fondas 

ūKime p^2ic tomi! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 men. nemokamai. Praneškite savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS 4545 W. 63"* Straet. Chicago. 
IL 60629) arta telefonu 773-585-9500 Būkime pažįstami! 

vardas. 

adresas 

miestas. 

Davamė 

valstija. zip 

teiefono nyr^e^s 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.javlb.org
mailto:biblioteka@arch.yvai.lt


DRAUGAS, 2003 m. balandžio 30 d., trečiadienis iš 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Šį sekmadienį , gegužės 4 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje ruošiamas 
koncertas, kuriame programą 
atliks svečiai iš Lietuvos, taip 
pat savieji solistai ir Lietuvių 
operos choras. Bent kartą da
lyvavusiems tokiame poope-
riniame koncerte, nereikia nei 
aiškinti, kad tai labai nuotai
kingas renginys, o nedalyva
vusieji kviečiami atvykti ir 
įsitikinti. Iš anksto bilietai 
gaunami „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str., Chicago, o prieš 
koncertą — Jaunimo centre. 

Lie tuvos general inis kon
su la tas Čikagoje informuo
ja, kad, pagal Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimą, 
balsavimas LR generaliniame 
konsulate Čikagoje vyks šiose 
vietose: 

LR generaliniame konsu
late: 211 E. Ontario suite 
1500, Chicago, IL 60611 — 
2003 m. balandžio 28-30 d., 
n u o 1 iki 5 vai. popiet; 
gegužės 5-9 d., nuo 1 iki 5 
vai. popiet . 

Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, 14911 — 127th Str., 
Lemont, IL 60439: 2003 m. 
gegužės 10-11 d., nuo 8 vai. 
r. iki 2 vai. popiet . 

Jaunimo centre, Čikagoje, 
5600 S. Claremont Ave, Chica
go, IL 60636 — 2003 m. 
gegužės 10-11 d. nuo 7 vai. 
r. iki 10 vai. p.p. 

Konsulatas nuoširdžiai ra
gina visus dalyvauti balsa
vimuose dėl Europos Sąjungos 
narystės Lietuvai referendu
mo. 

Čikagos Lietuvių Vene-
zuelos draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks gegužės 1 
d., ketvirtadienį, 1 vai. popiet, 
Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str. 

Poe tė Eglė Juodvalkė 
skaitys savo poeziją ruošia
mame kūrybiniame vakare 
š.m. gegužės 3 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Visi ma
loniai kviečiami atvykti. Įėji
mas nemokamas. 

Union Pier , MI, Lietuvių 
draugi ja rengia pavasario šo
kius gegužės 3 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. (Michigan laiku). 
Gros brolių Švabų orkestras, 
bus užkandžių. Šokiai vyks 
tuoj po narių susirinkimo 
..Gintaro" vasarvietėje. Bilie
tai iš anksto gaunami Mildos 
parduotuvėje arba skambi
nant Kristinai Karaitienei 
269-469-3298. 

JAV LB Tarybos r inki
mai East Chicago, Ind iana 
apylinkėje bus pravesti kores-
pondenciniu būdu. Rinkimų 
komisiją sudaro: pirm. Sofija 
Holiušienė, Roma Dambraus
kienė, Birutė Pečiulienė, Vy
tautas Markevičius ir Juozas 
Neverauskas. Rinkimų būsti
nė: 4006 Fir Str., East Chica
go, IN. Tel. 219-398-9249. 

JAV LB XVII ta rybos rin
kimai Cicero lietuvių telki
nyje vyks gegužės 4 d., sekma
dienį, ir gegužės 11 d., taip 
pat sekmadienį, nuo 8 v. r. iki 
12 vai., Šv. Antano parapijos 
pastate, kavinės kambaryje. 
Rinkimų komisijos pirminin
kas Mindaugas Baukus ragi
na ir labai kviečia gausiai da
lyvauti. 

Gegužės 4 ir 11 d. (sekma
dieniais), nuo 9 vai. r. iki 1 
vai. p.p., Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mokyk
loje, Brighton Parke, vyks 
JAV LB XVII Tarybos rinkimai. 
Iš Brighton Park LB apy
linkės kandidatuoja Danguolė 
Ilginytė ir kun. Jaunius Kelp
šas. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami balsuoti rinkimuose 
ir atlikti savo tautinę pareigą. 

Pietvakarių LB apylin
kėje JAV LB XVII Tarybos 
rinkimai vyks gegužės 3 d., 
šeštadienį, „Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str., Chicago, nuo 9 
vai. r. iki 7 vai. vak. Gegužės 
4 d., sekmadienį, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje 
nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p.p.; 
gegužės 10 d. „Seklyčioje", 
nuo 9 vai. r. iki 7 vai. vak., 
gegužės 11 d. balsavimų ne
bus. Visi Amerikoje gyvenan
tys lietuviai, 18 m. amžiaus ir 
vyresni, raginami balsuoti už 
JAV LB XVII tarybos kandi
datus. 

Gegužės 3-4 i r 10-11 d., 
nuo 9 v. r. iki 1 vai p.p., Le
monte, Pasaulio lietuvių cen
tre, koridoriuje prie didžiosios 
salės durų, dirbs rinkiminė 
komisija,kuri patarnaus bal
suotojams, atėjusiems balsuoti 
JAV LB XVII Tarybos rinki
muose. Visi Lemonto LB gy
ventojai bei iš kitų vietovių 
gali balsuoti PLC. Kviečiame 
visus kuo gausiau dalyvauti 
šiuose rinkimuose. 

Anglijos Lietuvių k lubo 
pusmetinis narių susirinki
mas šaukiamas šeštadienį, 
gegužės 3 d.. 1 vai. p.p.. Šau
lių rinktines namuose. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijom salėje šv. Velykų dieną lietuviukai smagiai ridinėjo margučius, o tėveliai 
džiaugėsi suteikta proga pabendrauti, pasivaišinti. L. Einikienės nuotrauka. 

Šv. K a z i m i e r o kongrega 
cijos s e s e r y s maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, gegužės 3 d.. 9:30 
vai. r., seselių motiniškame 
name, 2601 W Marąuette Rd„ 
Chicago. Mišias aukos kun. 
Thomas Nairn, OFM. Jis yra 
profesorius „Catholic Theo-
logical" seminarijoje. 

SV. VELYKOS MARQUETTE PARK 
PARAPIJOJE 

Po ilgų Gavėnios savaičių 
pagaliau sulaukėme Verbų 
sekmadienio, anot kun. Rim
vydo Adomavičiaus triumfo 
sekmadienio, kai susirenkame 
pagarbinti Kristaus. 

Po šio sekmadienio prasi
deda Kančios savaitė, graži 
prasminga savo liturgija, vi

gilija ir Prisikėlimu. Didžio
sios savaitės vigilija yra ketu
rios dienos — Didysis ketvir
tadienis, penktadienis ir šeš
tadienis, kurio vakarą prasi
deda budėjimas. Šiais metais 
tomis dienomis bažnyčioje bu
vo ypač daug žmonių, besigili
nančių į Didžiosios savaitės 

prasmę, labai aktyviai daly
vaujančių Didžiojo penkta
dienio kryžiaus išaukštinimo 
pamaldose. 

Didysis šeštadienis pa
prastai yra krikšto pažadų, ti
kėjimo atnaujinimas, perėji
mas iš tamsos į šviesą. Tačiau 
šiais metais Marąuette Park 
Švenč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje tai buvo ne
eilinis Didysis šeštadienis tuo, 
kad trys jauni vyrai pareiškė 
norą būti pakrikštyti, o trys 
merginos gavo sutvirtinimo 
sakramentą. Kad ir ilgos Di
džiojo šeštadienio pamaldos 
neprailgo, nes kiekvienas jų 
momentas buvo prasmingas ir 
iškilmingai atliktas lietuvių 
ir anglų kalba, vedantis į 
bendrą maldą ir susivienijimą 
dvasia su Dievu. 

Ankstyvą sekmadienio — 
Prisikėlimo rytą, nepaisant 
lietingo oro, pilna bažnyčia 
prisirinko trokštančių patirti 
Kristaus, o ir savo sielos prisi
kėlimo džiaugsmo. Juk tik po 
Prisikėlimo Mišių pajunti, kad 
Gavėnia pasibaigė, kad išau
šo laimės rytas, atėjo pavasa
ris ne tik į gamtą, bet ir į mū
sų širdis. Tik tada vieni ki
tiems linkime linksmų šv. Ve
lykų. 

Šv. Velykų rytą Sumos iš
klausyti susirinkusieji bažny
čioje netilpo. Ypač daug buvo 
jaunimo, neseniai atvykusio iš 
Lietuvos. 

Po šv. Mišių daugelis pa
traukė į parapijos salę, kur 
laukė darbščios šeimininkės 
su paruoštais valgiais ir mu
zikos ansamblis „Kaukas". 

Margučių ridinėjimas Čikagos priemiestyje Downers Grove, IL. 

VELYKOS DOWNERS GROVE 
Po Prisikėlimo apeigų baž

nyčioje, rinkosi šeimynos, pa
sipuošę pavasarinių spalvų 
rūbais, o vaikai su krepšeliais, 
pilnais dažytų kiaušinių, į 
klubo salę. Stalus, papuoštus 
baltom staltiesėm ir puokščių 
kompozocijom (iš beržo, ąžuolo 
ir narcizų), nuklojo atsineštos 
lėkštės žuvų, silkių, mėsų, 
mišrainių prikrautos, o vaikų 
kambary — saldumynų ir 
gėrimų kalnai. Į salę zuikučiai 
ir viščiukai, skambindami var
peliais atvežė Velykę, tauti

niais rūbais pasipuošusią ir 
kiaušinių vežimą pasiklojusią 
renginio vedančiąja — Virgi
niją. Ji papasakojo apie Vely
kų papročius ir apeigas, pa
kvietė visus dalyvauti šventės 
programoje. 

Programa prasidėjo kiauši
nių ridinėjimo varžybomis. 
Toliausiai kiaušinį nurideno 
Jonukas Sereikis. Vyrai var
žėsi kiaušinių stiprume ir 
stipriausiu vyru buvo pripa
žintas Vaidas Miliūnas. Komi
sija išrinko gražiausią kiau

šinį ir jo piešėja Virginija Dar-
gis buvo apvainikuota kiauši
nių karalienės karūna. Šo
kiams groti buvo pakviestas 
Artūras Blažukas, o grakš
čiausiomis poromis buvo pri
pažinti Gabrielė ir Arūnas 
Blinstrubai ir Viktorija su tė
čiu Audrium Kulboku. 

Diena praskriejo puikiai ir 
linksmai. Ir aš ten buvau — 
vyną, alų gėriau, burnoj netu
rėjau, nes nebuvo kada, o dar 
svečius sveikus ir patenkintus 
namo palydėjau. 

Virginija Dargis 

Ramūnas Stančiauskas prie dail Aleksandros Eivaitės meno instaliacijos 
Beverly Arts Centre, Čikagoje ,.Blue Baltic" dalyvauja Ada Sutkuvienė. 
Rimas Čiurlionis ir A Fv.vaite Paroda tęsis iki sio šeštadienio, gegužes 3 
d , atidaryta kasdien nuo 9 v r iki 9 vai vak. Visi kviečiami apsilankyti 

Č i k a g o s Lie tuv ių m o t e r ų 
k l u b o nares ruošia ..Pavasa
rio karnavalą — madų parodą" 
ir kviečia pasidžiaugti pava
sariška apranga, pasisvečiuo
ti, pasivaišinti. Bus modeliuo
jami rūbai iš ..Kimberly Bond 
Boutiąue", Orland Park, ir 
,.Two Littk' Monkcys". Le
mont. Viešnios ir svečiai 
kviečiami atsilankyti į Orland 
Chateau, 14500 S. LaGrange 
Rd.. Orland Park, šeštadienį, 
gegužes 10 d. Pasisvečiavimas 
— 12 vai., pietūs — 1 vai., 
modeliavimas — 2 vai. Vietas 
užsisakyti tel. 708-974-0250 
(Ruth Hoffman). 

A+A Agotos G u d a i t i e n ė s 
10 m. m i r t i e s met in ių Mišios 
bus au k o j amo s gegužes 4 d., 
10 vai . r., t. j ė z u i t ų koplyčioje, 
Čikagoje. P r a š o m e pas imels t i 
v.-/, . t a Agotos sielą. 

V y t a u t o D i d ž i o j o šau l ių 
r i n k t i n ė ruošia pirmą šių 
metų gegužine gegužės 4 d., 
sekmadienį, 12 vai.. Šaulių 
namuose. 2417 W. 43rd Str. 
Gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis. bus atsigaivinimų 
ir užkandžių, veiks laimės 
šulinys. Visi kviečiami. 

Mišios už a^a muz. Niko
d e m o Kulio sielą bus aukoja
mos penktadienį, gegužės 2 
d.. 12 vai.. John H. Stroger, J r 
ligonines koplyčioje. 

„Žiburėl io", Montessori 
mokinukų meno darbų paroda 
ruošiama gegužės 9 d., penk
tadienį, 6:30 vai. v.. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Atidarymo metu koncertuos 
..Vyturio" vaikų choras, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 
Bus vaišės. Visi kviečiami. 

Gaila buvo tų, kurie, iš anksto 
neužsisakę vietų, į salę nepa- -
teko. Šis renginys Marąuette 
Park parapijos salėje buvo 
reklamuojamas gerokai prieš 
Velykas per „Margutį II", 
spaudoje bei TV , tačiau , ma
tyt ne visus pasiekė. 

Panašiai buvo ir per Nau
juosius metus. Tas rodo, kad 
šios parapijos renginiai su
traukia vis daugiau norinčių 
juose dalyvauti. Kad paleng
vintume organizatorių bei šei
mininkių darbą ir užtikrintu
me savo dalyvavimą, turėtu
me iš anksto apie tai praneš
ti parapijos raštinei. 

Šventės programa buvo 
įvairi ir įdomi. Nuolat besi
lankantys čia ruošiamuose 
renginiuose pažįsta vieni ki
tus, jaučiasi laisvai, kaip na
muose, noriai dalyvauja žaidi
muose. Kiek suvaržytai jautė
si pirmąkart atvykusieji. Ta
čiau abejingų nebuvo. 

Ypač linksma buvo vai
kams. Margučių ritinėjimas ir 
kiti žaidimai įtraukė ir suau
gusiuosius. 

Grojant „Kaukui" šokėjų 
poros tiesiog skraidė po salę. 
Čia įprasta palikti daug vie
tos šokiams ir žaidimams. 

Nuoširdus kun. R. Adoma
vičiaus, diakono G. Jankūno 
ir klieriko Patriko dalyvavi
mas ir vadovavimas sutraukia 
norinčius prasmingai pasi
linksminti, o šaunių parapijos 
šeimininkių ir pagalbininkių 
paruošti valgiai skoniu nenu
sileidžia užsakytiems iš par
duotuvių. 

Liucija Einikienė 

SKELBIMAI 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 10 d. 7 v.v. 
JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE 

5620 S. Claremont Av., Chicago, IL 

Rengia LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS 

Reikal ingi invalido veži
mėliai ivvheelchairs.) Kaune, 
Lietuvoje gyvenančiai šeimai 
— ir vyras, ir žmona negali 
vaikščioti. Jeigu kas turėtų ir 
galėtų paaukoti, kreipkitės į 
..Saulutę", tel. 847-537-7949. 
adresas: 419 VVeidner Rd.. 
Buffalo Grove, IL 60089. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie
nį, gegužės 3 d.. 4 vai. p.p., 
jėzuitų koplyčioje, prie Jauni
mo centro, Čikagoje. Artėjant 
Motinos dienai, šį dangiškai 
Motinai skirtą mėnesį mel
simės už motinas. Kviečiame 
dalyvauti. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos ..Ramovė" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
vyks gegužės 4 d., sekmadie
nį. 12 vai.. Jaunimo centre. 
Visi skyriaus nariai kviečiami 
susirinkime dalvvauti. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

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

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

PINIGAI | LIETUVĄ, 
I RANKAS 

Patikimai ir sąžiningai Jums 
patarnaus ponia Janina. 

Tel. 773 737-1286. 

Advokatas F 2 a 
J o n a s Gibai t is Męr* 
Civilines ir •*':.*« 
kriminalinės bylos r i \ 

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

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

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

ADVOKATAS 
Genadij COLOVCHUK „ 

•CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

•TRAFFIC, DUI 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

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

Skokie, K 60077 

mailto:Gibaitis@aol.com

