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Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Mums ji vis tiek žydi 
raudonai: kada jie 
l iausis sukčiauti. 

3psl. 

Auksinė vedybų 
sukaktis; kun. V. 
Memenąs paskirtas Will 
County šerifo įstaigos 
kapelionu. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
ar tė ja didžioji tautos 
šventė; mokslininkai 
ne tur i būti tautos 
duobkasiai; Judas 
vienuolyne; poezijos 
r inkinio sutiktuvės; 
mamos atminimui... 

Supraskite, ką 
pasirašote; taut iškumo 
šviesa. 

5 psl. 

Naujas pavojus iš 
Kinijos. 

7 psl. 

Kas naujo pavasarinio 
vajaus eigoje; ir Čikaga 
laukia teatro; 
balsavimai j a u čia pat . 

8 psl. 

Sportas 
* Vilniuje vykus io Lie

t u v o s š imta langių š a š k i ų vy
rą čempionato nugalėtoju tre
čiąjį kartą tapo tarptaut in is 
meistras Aleksejus Doaačevas. 
surinkęs 14 taškų - 5 pergalės 
ir 4 lygiosiomis. Sidabro medalį 
pelnė 12 taškų surinkęs sep-
yniolikmetis vilnietis Alekse

jus Lovčikas - 4 pergalės, 4 ly
giosios bei 1 pralaimėjimas. 

* Perga l inga i p e n k i ų ko
m a n d ų 2003 m e t ų L i e t u v o s 
beisbolo čempionatą pradėjo 
valstybės čempionė Kauno 
„Lituanica", ketvirtadienį po 
atkaklios kovos 2:1 įveikusi 
praėjusių metų pirmenybių 
nugalėtoją Kauno „LKKA— 
Lituanica" ekipą. 

* Sėkmingai Fede rac i jo s 
t a u r ė s (Fed Cup) moterų 
teniso varžybų Europos-
-Afrikos krašto II grupės D po
grupio varžybas Portugalijoje 
baigė Lietuvos rinktinė. Ket
virtadienį lietuvaitės 2:1 nuga
lėjo Maroko komandą bei iško
pė į pusfinalį. 

* Ketv i r tad ienį I ta l i joje 
64-ą kartą vykusiose klasiki
nėse ,,Giro dell" Appennino" dvi
ratininkų lenktynėse antrąją 
vietą užėmė „Saeco" komandai 
atstovaujantis Marius Saba
liauskas. 

Naujausios 
žinios 

* Vokietijos ir Bal t i jos 
vals tybių U R m i n i s t r a i Vil
n iu je kalbėsis ap ie E S atei t į . 

* R e n g i a m a s i p e r t v a r 
k y t i K la ipėdos jūrų uoste 
esančius pasienio kontrolės 
punktus. 

* T a r p t a u t i n ė s e p r a t y 
bose Lietuvoje pirmą kartą 
dalyvaus NVS šalies kariai . 

* Lietuvos KA m i n i s t r a s 
išvyksta į t a r p t a u t i n i u s su
s i t ik imus J A V i r Dani jo je . 

Padovanok 
man kelią \ 

Europą 
Viln ius , gegužės 2 d. 

(ELTA) - Artėjant referendu
mui dėl Lietuvos narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES), gegužės 
2-9 dienomis rengiama akcija 
„Padovanok man kelią į Eu
ropą". Jos metu Šakaliukų są
jungos »nariai lankys vyresnio 
amžiaus žmones visoje Lietu
voje ir kiekvienam aplankyta
jam įteiks laišką-kvietimą su 
prašymu dalyvaut i referen
dume ir balsuoti už šalies sto
jimą į ES, taip pat rožės žiedą -
-šilumos bei pagarbos ženklą. 
Manydami, kad valstybėje vyk
stanti agitacija už Lietuvos sto
jimą į ES daugiau skirta jau
nimui, N u k e l t a į 7 ps l . 

Nepriklausomybės vaikų 
kongresą pasveikino ir 

Europos komisaras 
V i l n i u s , gegužės 2 d. 

(ELTA) - Pirmojo Nepriklau
somybės vaikų kongreso „Pa-
dovanokit mums Europą" dele
gatai penktadienį Vilniuje pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pareiš
kė penkis norus suaugusiems, 
ragindami juos gegužės 10—11 
dienomis balsuoti ir už vaikų 
ateitį Europos Sąjungoje bei 
padovanoti vaikams Europą 

..Mes, kongreso 'Padova-
nokit mums Europą' delegatai, 
šia Rezoliucija kreipiamės į jus , 
gerbiami suaugusieji. Mes, kaip 
ir ki t i Lietuvos gyventojai, 
galvojam apie savo ateitį. Grei
tai eisite balsuoti ir už mus nu
spręsite, kaip mes gyvensime 
užaugę. Mes patys, deja, netu
rime teisės balsuoti, tačiau no

rime Jūsų paprašyti, kad bal
suodami Referendume prisi
mintumėte mūsų norus ir pra
šymus: mes norime gyventi gra
žioje ir turtingoje Lietuvoje mes 
norime mokytis Europos uni
versitetuose ir savo sukauptas 
žinias panaudoti kuriant visų 
mūsų ateitį; mes norime keliau
ti po Europą; mes norime turėti 
draugų iš kitų šalių, mes no
rime Europos", rašoma kongre
so dalyvių rezoliucijoje. 

1-ajame Nepriklausomybės 
vaikų kongrese „Padovanokite 
mums Europą" dalyvavo 400 
įvairių Vilniuje gyvenančių tau
tybių moksleiviai iš daugiau 
negu 60 mokyklų, atstovavę po 
1990 metų kovo 11-osios 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Don Kichotas paskelbė Ispanijos kul tūros dienas Lietuvoje 
P a n e v ė ž y s , gegužės 2 d. 

(ELTA) - Nuo šiol Panevėžio 
teatro „Menas" aplinką puoš 
žalvarinė Liūdnojo Vaizdo rite
rio- Don Kichoto skulptūra. Jos 
atidengimo iškilmėmis ketvirta
dienį prasidėjo Ispanijos kul
tūros dienos Lietuvoje. 

Įspūdingo kūrinio autorius 
- žinomas skulptorius Henrikas 
Orakauskas visų laikų huma
nizmo simbolį nuliejo iš žalva
rio, figūroje įkomponavo spalvo
tus vitražinio stiklo gabaliukus. 
ant riterio rankos „nutupdė" 
drugelį, o virš Don Kichoto 
ieties tars i pasaulio rutulyje 
„sukasi" v isas įvairiaspalvių 

drugelių debesis. 
Grakšt i riterio sku lp tū ra 

sveria apie 100 kilogramų, o jos 
aukštis su ietimi siekia 5 met
rus. 

Ispanų rašytojo Migel de 
Servantes garsiojo romano he
rojaus skulptūrą, ka inavusią 
apie 30,000 litų, miestui pa
dovanojo akcinė bendrovė 
„Ekranas". Garbę amžinai sau
goti šią bene vienintelę Lietu
voje Don Kichoto skulptūrą Pa
nevėžio meras Vitas Matuzas 
patikėjo teatro „Menas" vado
vui Juliui Dautartui. Atiden
gimo iškilmėse dalyvavo Kopen
hagoje gyvenantis Ispanijos ka

ralystės ambasadorius Baltijos 
valstybėms Jose Pons, naująjį 
paminklą pašventino Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas. 

Ispanijos kultūros dienos tę
sis iki gegužės 10 d. Daugelis 
renginių vyks sostinėje: Lietu
vos teatro, muzikos ir kino mu
ziejuje bus rodomi garsiausių is
panų kino meistrų filmai, visuo
menei pristatoma knyga „Pir
mosios ispanų kalbos pamokos" 
ir pirmasis išsamus lietuvių 
- i spanų kalbų .žodynas, Vil
niaus mokytojų namai rengia 
flamenko ir ispanų muzikos va
karus, sostinės baruose bus ro
domos ispanų programos. 

Nepriklausomybės vaikų kongreso delegatus sveikini ūras Zuokas. 
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

Lietuvos Seimo nariai žada 
dirbti, o ne viešėti 
Europarlamente 

Panevėžyje įaminklas Liūdnojo Vaizdo riteriui. Arūno Švelnos iEI.TA) nuotr. 

Vi ln ius , gegužės 2 d. 
(ELTA) - Penktadienį sureng
tos Lietuvos Seimo stebėtojų 
Europos Parlamente delegacijos 
palydėtuvės. Kitos savaitės 
pradžioje delegacija, kurią su
daro 13 parlamentarų iš įvairių 
Seimo frakcijų, jau įsijungs į 
Europarlamento darbą. „Dele
gacija pasiryžusi aktyviai dirb
ti, o ne viešėti Europos Parla
mente, duoti naudą Lietuvai ir 
deramai atstovauti jos intere
sams", sakė per palydas dele
gacijos vadovė socialdemokrate 
Birutė Vėsaitė. Parlamentarė 
neslėpė, kad prieš įsitraukiant į 
Europarlamento veiklą, kamuo
ja jaudulys, tarsi studentą prieš 
egzaminą. Lietuvos Seimo ste
bėtojų delegacija Europos Par
lamente dirbs lygiai metus. 
2004 metais Lietuvai tapus 
visateise ES nare, stebėtojus 

pakeis 13 Lietuvos piliečių rink
tų Europos Parlamento narių. 
Europarlamento rinkimai nu
matomi 2004 metų birželio mė
nesį. 

Europar lamente y r a apie 
600 narių. Kaip stebėtojai į jo 
darbą dabar įsilieja 182 atsto
vai iš 10 valstybių, balandžio 16 
d. Atėnuose pasirašiusių stoji
mo į ES sutar t i s . P a s a k V. 
Andriukaičio, stebėtojai daly
vaus ir balsuos Europos Par
lamento komitetų posėdžiuose, 
šios teisės jie ne turės t ik ple
nariniuose posėdžiuose. Tačiau, 
pasak V. Andriukaičio, Euro
parlamento posėdžiuose labai 
reti balsavimai, nes tai konsen
suso principu sprendimus pri
imantis" Parlamentas. Lietuvos 
Seimo stebėtojų delegacijos na
riai taip pat aktyviai įsijungs į 

N u k e l t a į 7 p s l . 

Prezidentas pr ieš 
referendumą ket ina 

susitikti su viso kraš to 
žmonėmis 

V i l n i u s , gegužės 2 d. 
ELTA) - Lėktuvu, mašina ir 

pėsčiomis pasiekt i visus Lie
tuvos k ra š tus , aplankyti ato
kiaus ius pasienio miestelius, 
pasidomėti Lietuvos jūrų sienos 
apsauga, pabendraut i su Lie
tuvos žmonėmis ketina prezi
dentas Rolandas Paksas per 
akciją, skir tą referendumui dėl 
na rys tės Europos Sąjungoje. 
Prezidento išvykos prasidės šį 
šeštadienį ir baigsis gegužės 8 
d. Visas prezidento renginių, 
išvykų ir akcijų planas, „Gegu
žės 10-11 balsuokime už Lie
tuvos ateitį Europoje" penkta
dienį pr is ta tytas spaudos kon
ferencijoje. Po išvykų, kelionių 
gegužės 8—osios vakare prezi
dentas taip pat tiesiogiai ben
d raus telefonu su Lietuvos 
žmonėmis, atsakys į jiems rū
pimus klausimus. 

Prezidentas R. Paksas palankiai vertina Lietuvos 
ir Danijos ekonominį bendradarbiavimą 

V i l n i u s / K o p e n h a g a . 
gegužės 2 d. (ELTA) - Lietuvos 
prezidentas Rolandas Paksas 
labai palankiai vertina Lietuvos 
ir Danijos ekonominio bendra
darbiavimo plėtrą ir siūlo šiai 
Skandinavijos valstybei išnau
doti Lietuvos, kaip tramplino į 
Rytus, galimybes. Prezidentas 
R. Paksas su vienos dienos 
darbo vizitu lankosi Danijos 
karalystėje. Kopenhagoje Lietu
vos vadovas dalyvavo Danijos 
prekybos rūmuose vykstančia
me Danijos ir Lietuvos versli
ninku seminare. R. Paksas 

pažymėjo, kad Danija yra di
džiausia užsienio investuotoja 
Lietuvoje: į mūsų valstybę iš 
Danijos ateina net 18 proc. visų 
tiesioginių investicijų. Šios in
vesticijos absoliučia išra iška yra 
dvigubai didesnės nei Danijos 
investicijos į Rusiją. Be to, Da
nija į Lietuvą investavo dvi
gubai daugiau nei į Latviją ir 
Estiją kar tu sudėjus . Kalbė
damas apie prekybinius abiejų 
valstybių ryšius, p rez iden tas 
pažymėjo, jog Danija yra viena 
svarbiausių Lietuvos partnerių. 
Nors prekyba ta rp abiejų vals

tybių kasmet auga, tačiau, pa
sak R. Pakso, dar ne visos eko
nominio bendradarbiavimo gali
mybės yra išnaudotos. Todėl, 
vals tybės vadovo įsit ikinimu, 
Lietuvos narystė Europos Są
jungoje atvers naujas galimybes 
tarpusavio prekyboje. 

Danijos eksporto tarybos 
eksper tų ver t in imu, Danijos 
prekyba su Lietuva iki 2015 
metų turė tų išaugti net 6 kar
tus . Seminare Lietuvos prezi
dentas akcentavo projektų „Via 
Baltica", „Rail Baltica", 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Inter!ax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais} 

EUROPA 

V a r š u v a . Daugiau kaip 
pusė Lenkijos gyventojų reiškia 
pasitikėjimą Europos Sąjunga 
(ES) ir viliasi, kad įstojimas į šį 
bloką atveria puikią galimybę 
pagerinti valstybės vyriausybės 
ir administracijos veiklą. Len
kijos viešųjų reikalų instituto 
surengta apklausa parodė, jog 
net 67 proc. lenkų nepatenkin
ti, kaip valstybėje funkcionuoja 
demokratija. Be to, vis daugiau 
žmonių mano, kad politikų 
veiklos motyvas yra valdžia ir 
pinigai. Tai rodo ir tai , jog 
pasit ikėjimas Seimu smuko 
nuo 50 iki 12 procentų. Tačiau 
auga pasitikėjimas ES ir tarp
taut inėmis organizacijomis, 
ypač Jungt inėmis Tautomis 
(JT) ir NATO. 

T a l i n a s Estijos parlamen
to pirmininkė Ene Ergma 

paneigė Čečėnijos separatistų 
informacinio tinklalapio ,.Kav-
kaz-Center" kūrėjų kal t ini 
mus, esą jis buvo uždarytas jos 
nurodymu. Pirmininkės atsto
vas spaudai penktadienį pra
nešė BNS, kad E. Ergma veikla 
su šia tema apskritai nesusi
jusi, vadinasi, ji negalėjo duoti 
kokių nors nurodymų išjungti 
šią tarnybinę stotį. Tinklalapio 
kreipimesi į parlamentą tvirti
nama, neva policija veikusi 
Estijos premjero ir parlamento 
pirmininkės vardu. Saugumo 
policija ketvirtadieni ta ip pat 
paneigė šiuos kaltinimus. 

pontifiko kelionę į šią senų 
tradicijų katalikišką valstybę 
temdo Irako konfliktas ir pilie
tinio karo laikų kunigo kanoni
zacija. Popiežiaus ant ikar inė 
pozicija neat i t inka Ispanijos 
vyriausybės politikos remti 
JAV vadovaujamą karą Irake, 
tačiau ispanų teisingumo mi
nistras Jose Maria Michavila 
tvirtino, kad šie nuomonių skir
tumai santykiams nepakenkė. 

sanitaras. Ketvirtoji ligos auka 
yra indonezietė, užsikrėtusi 
slaugydama SARS sirgusią 
taivanietę. 

KINIJA 

TAIVANAS 

TSPANIJA 

M a d r i d a s . Daugiau kaip 
milijonas ispanų sveikins po
piežių Joną Paulių II, kuris šeš
tadienį dviem dienoms atvyks
ta į Ispaniją, tačiau penktąją 

Ta ibė jus Taivano sveika
tos apsaugos ministerija penk
tadienį pranešė apie keturias 
naujas ūmaus kvėpavimo takų 
sindromo (SARS) aukas. Iš viso 
valstybėje mirė jau septyni iš 
100 saloje esančių šia mirtinai 
pavojinga liga užsikrėtusių 
žmonių. Apie tris naujas SARS 
aukas pranešė Taibėjaus 
municipalinės Ho Pingo ligo
ninės medikai. Čia trečiadienį 
mirė 42-ejų metų skalbyklos 
darbuotojas, o ketvirtadienį -
48-erių metų vyresnioji ligo
nines slauge bei 57-eriu metų 

Beijing Kinija penktadie
nį pranešė, kad valstybėje nuo 
SARS mirė dar 11 žmonių ir 
kad buvo užregistruoti 176 
nauji šios ligos atvejai. Iš viso 
Kinijoje nuo SARS jau mirė 181 
žmogus, o ligos atvejų iš viso 
užregistruota 3.800. Sveikatos 
apsaugos ministerijos prane
šime, kuris grindžiamas infor
macija, gauta iki penktadienio 
10 vai., sakoma, kad devyni iš 
11 naujų mirties atvejų buvo 
užregistruoti Beijing. kur ligos 
protrūkio mastas yra didžiau
sias. Naujų ligos atveju Kinijos 
sostinėje yra 96. 

drebėjimą po nuolaužomis pa
laidotų vaikų, kurių gali būti 
kelios dešimtys. Per stiprų že
mės drebėjimą, ku r i s įvyko 
anksti ketvirtadienį ryte. kraš
te žuvo iki 150 žmonių. Švie
čiant prožektoriams ir ūžiant 
elektros generatoriams, armi
jos ir civilinių tarnybų gelbėto
jai dirbo visą naktį. Sugriuvu-
siame keturių a u k š t ų bend
rabutyje gyveno ne tu r t ing i 
moksleiviai iš atokių kaimų. 
Dingusių moksleivių giminai
čiai netoliese degino laužus, 
nes naktis buvo šal ta . Gelbė
tojai įtaria, kad po griuvėsiais 
dar yra 50-70 moksleivių. 
Praė-jusią naktį buvo išgelbėti 
šeši gyvi vaikai ir iš t raukti 35 
vaikų bei vieno mokytojo kūnai 

jos esančioje aikštėje. Policija 
ieško šį nusikaltimą padariusio 
vyro, kuris pagal trumpalaikę 
darbo su ta r t į dirbo munici
palitete. 

Irakas, 
Įvykiai ir 

faktai 

SICILIJA 

TURKIJA 
Bingelas Turkijos pietry

čiuose gelbėtojai mokyklos ben
drabučio griuvėsiuose penkta
dienį toliau ieško per žemes 

R o m a Sicilijos rytuose 
vienas vyras penktadienį 
nušovė Aci Kastelo miestelio 
merą ir dar ketur is žmones, 
pranešė policija. Meras ir dar 
trys žmon.s buvo nušaut i meri
joje, o penktas žmogus - šalia 

* J A V p a j ė g o s I r a k e 
s u l a i k ė d a r m a ž i a u s i a i t r i s 
nuversto Saddam Hussein reži
mo aukšto rango pareigūnus, 
du iš kur ių yra VVashington 
s u d a r y t a m e 55—ių labiausiai 
ieškomų irakiečių sąraše, penk
tadienį pranešė JAV pareigū
nai. Š i ame sąraše 16-uoju 
numeriu įrašytas Abd al-Ta-
vvabas Mullah Huvvaysh buvo 
Saddam Hussein kar inės 
industrializacijos biuro direkto
rius, sakoma JAV Centrines 
vadovybės paskelbtame pareiš
kime Devintajame dešimtme
tyje į ku r t a s Irako kar inės 
industrializacijos biuras buvo 

N u k e l t a į 7 ps l . 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Ateitininkų spauda 
• Naujas „Atei t ies" numeris pasirodo Lietuvoje 

• Lietuvos moksleiviai leidžia „Jaunystės viziją" 

• Gal laikas susirūpinti savo „Ate i t imi "? 

Ateitininkams ypač įdo
mus Ateitininkų federacijos 
tyrimų pristatymas. Norima 
atsakyti į klausimą: Kas mes 
esame? Živilė Urbienė ir Irma 
Kuliavienė, šios studijos apra
šymo autorės, rašo apie atei
tininkų misiją, tikslus, veiklos 
kryptis. Pažvelgta į organiza
cijos vertingumą ir ateities 
perspektyvas, kalbama apie 
organizacijos valdymą ir orga
nizacijos atsinaujinimo gali
mybes. „Šis vidinis organi
zacijos tyrimas—tai visų mū
sų nuomonės išraiška bei kvie
timas mąstyti, diskutuoti, kri
tikuoti ir siūlyti—atsinaujinti, 
atveriant sau naujus ateiti-
ninkiškos patirties langus". 

Žurnalo viduryje yra įseg
tas aštuonių puslapių Ateiti
ninkų federacjos pranešimas. 
Čia pristatomi AF renginiai, 
Žurnalo „Ateitis" padėtis, ben
dradarbiavimas su kitomis 

Lietuvos jaunimo 
organizacijomis. 

P a m i n ė t a s 
tarptautinis ben
d r a d a r b i a v i m a s . 
Parodyta ateitinin
kų už Lietuvos ribų 
veikla. Aptartos są
jungos, AF valdyba, 
raštinė, Ateitinin
kų fondai bei nekil
nojamas turtas, 
renginių kalendo-

tik džiaugtis 

ATEITIS 2003 N R. 1 

T ai pirmasis naujosios 
„Ateities" redaktorės 
Ievos Elzbutaitės 40 

puslapių turintis produktas. 
Metrikoje išvardinta apie tris
dešimts bendradarbių. Be to 
dar paduota devynio
lika kitų talkininkų 
pavardžių. Tai tikras 
talentų aruodas. 

biame numeryje 
daug dėmesio skiria
ma meilei. Tai veda
moji tema. Redaktorė 
savo žodyje skatina 
jau suradusius meilę 
neužmiršti jos bran
dinti, auginti savoje širdyje. 
„O tie, kurie nusivylėte MEI
LE, pasistenkite iš visų jėgų 
ištiesti savo sparnus, drauge 
pakilti, skristi ir šiame pasau
lyje surasti nors lašelį tyros 
meilės..." 

Gabija Jakimavičiūtė rašo 
apie prigimtį ir auklėjimą. Bū
rys merginų ir vaikinų trum
pai pasisako apie priešingos 
lyties žmones—Kas tau yra 
vyras? arba Kas tau yra 
moteris? Vygantas Malinaus
kas aptaria aistros gėrį, o Ona 
Vitkauskaitė rašo apie stereo
tipus. Kultūros skiltyje Onutė 
Vaičaitytė svarsto vienišo 
žmogaus padėtį komunikaci
jos amžiuje. Šeimos kampelyje 
Onutė Darbutaitė—Saulutė 
rašo apie vaiką, kaip vyro ir 
moters neišskiriamą vienybe. 
Tai tik dalis įvairių rašinių, 
kūrybos ' r svarstybų. 

Ieva Elzbutaitė 

Pridėtas 
rius. Galima 
gražia ir prasminga ateitinin
kuos veikla. 

Šis Ateities numeris daro 
gerą įspūdį ne tik širdžiai ir 
dvasiai, bet ir akiai. Parafra
zuojant redaktorės žodžius: 
„Ši Ateitis, išskleidusi spar
nus plačiau, skrenda aukš
čiau, toliau, greičiau..." Ačiū 
už skaitytojų praturtinimą! 

Romualdas Kriaučiūnas 

Prenumeruokime ir 
skaitykime 

„Ateities" žurnalą 

Kreipkitės pas Mečį Šilkaitį 
8889 Bayvvood Park Dr. 

Seminole FL 33777 

Tik $20.00 metams 

Čekius rašyti: Ateitis Relief Fund 

Svarstybos studentų atei t ininkų akademin iame savaitgalyje kovo mėn. Dainavoje. Iš kairės: Simas Laniauskas, 
Lina Sirgėdaitė, Rima Kuprytė, Vija Sidrytė , Matas Laniauskas, Lukas Laniauskas, Rita Bradūnaitė ir Živilė 
Bielskutė. R imo S idr io n u o t r a u k a 

JAUNYSTES VIZIJA 

Moksleivių ateitininkų są
junga Lietuvoje leidžia labai 
vertingą laikraštuką—„Jau
nystės viziją". Redaguojamas 
kun. R. Grigo ir ses. Janinos 
Juozapos, jame atsispindi 
graži ir gyva moksleivių veik
la—spausdinami veiklos ap-
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rašymai ir nuotraukos, moks
leivių kūryba, straipsneliai 
apmąstymui, ir galvosūkių 
bei juokų. Laikraštėlis yra 
labai patrauklus savo papras
tumu ir nuoširdumu. 

Vasario numeryje buvo 
išspausdintas ilgokas laiškas, 
gautas iš Detroito Karaliaus 
Mindaugo moksleivių atei
tininkų kuopos, kuriame su
pažindina Lietuvos mokslei
vius su savo veikla bei Dai
navos stovyklaviete, ir kviečia 
asmeniškai susirašinėti. 

Šis laikraštis, išeinantis 
apie dešimtį kartų per metus, 
išsilaiko tik su rėmėjų pagal
ba. Norintys paremti, rašy
kite: ses. Janinai Tumėnaitei, 
Žeimenos g6 LT-3009 Kaunas. 

KVIETIMAS 
BENDRADARBIAUTI 

„ATEITIES" žurnalui leis
ti reikalingi kūrybingi ir 
iniciatyvūs žmonės, besido
mintys žurnalistika, fotografi
ja, daile, žurnalo apipavida
linimu. 

Savanoriškas darbas žur
nale—tai galimybė realizuoti 
savo idėjas, spausdinti savo 
darbus, tobulėti bei įgyti 
darbo patirties. 

Norintys prisijungti, 
kreipkitės pas „Ateities" re
daktorę Ievą Elzbutaitė ei. 
paštas: redaktorei@one. l t 

KAIP SU MŪSŲ ATEITIMI? 

Kiekvienas jaunutis žino, 
kad ateitininkų sąjūdis prasi
dėjo su žurnalu—.Ateitimi". 
Lietuviai katalikai inteligen
tai spietėsi apie jį—jame rašė, 
kūrė, mąstė ir užprotokolavo 
vis besikeičiančio sąjūdžio 
raidą. Pažvelgus į senus 
„Ateities" numerius, aiškiai 
matyti, kaip dešimtmetį po 
dešimtmečio sąjūdis vystėsi, 
reaguodamas į laiko reikala
vimus. 

Kelis mėnesius tvarkant 
šį ateitininkų skyrių, artimiau 
susipažinau su Šiaurės Ame
rikos ateitininkais. Maloniai 
nustebau gražia jaunimo vei
kla ir nenuilstamai dirbančių 
globėjų ir vadovų pasišven
timu. Bet kažko mūsų veiklo
je trūksta. Peršasi mintis, kad 
„Ateities" žurnalui persikėlus 
į Lietuvą, mes, Šiaurės Ame
rikos ateitininkai, nebeturime 
apie ką spiestis. Netekome sa
vo forumo, kur giliau gvilden
ti mintis, plačiau dalintis savo 
kūryba, rimčiau vystyti savo 
talentus, ir artimiau susipa
žinti su savo idėjos draugais ir 
draugėmis. Mums trūksta sa
vos .Ateities", o kadangi man 
trūksta vietos toliau rašyti, 
siūlau apie tai pagalvoti. 

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

KREIPIMASIS Į VISUS 
ATEITININKUS 

Mieli Ateitininkai, 
Ateitininkų federacijos ta

ryba savo posėdyje 2003 ba
landžio 7 d., aptardama pasi
rengimą XTV ateitininkų kon
gresui, nutarė kreiptis į Jus 
—keturių sąjungų, korporaci
jų, kuopų narius ir į kiekvieną 
iš Jūsų—kviesdama jau dabar 
pradėti svarstyti ir kelti kan
didatus į Ateitininkų fede
racijos pirmininko postą. Siū
loma tai padaryti iki birželio 1 
d. Nors mūsų organizacijos 
įstatai neabejotinai suteikia 
teisę siūlyti kandidatus visą 
laiką iki kongreso ir paties 
kongreso metu, šiuo kreipi
musi ir paraginimu taryba 
nori padrąsinti rimtoms dis
kusijoms dėl būsimojo pirmi
ninko, paskatinti organizaci
jos narius gerai susipažinti su 
kandidatais, įsigilinti į jų pro
gramas ir Ateities sąjūdžio vi
zijas. 

Visi dalyvaukime, kuriant 
mūsų organizacijos ateitį, 
renkantis kelio gaires ir 
vadovus! 

Ateitininkų 
federacijos taryba 

DainMVOJO vykusiame Studentų ateitininkų savaitgalyje neseniai baigę mokslus Liudas 
tė. Monika Gylytė ir Manus Polikaitis buvo laikomi už grotų. 

Rimo Sidrio n u o t r a u k a 

Vida Kuprytė 

JAU GAUTI 3,126 
PARAŠAI DIRSYTĖS 

PETICIJOMS 

Kaip jau buvo pranešta, 
iki kovo 16 dienos Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybos 
platinamos peticijos surinki
mo punkte buvo gauta 2,397 
parašai. Po to, šešių savaičių 
bėgyje, susilaukta dar 729 pa
rašai. Tad iki balandžio 28 
dienos iš viso jau turima 
3,126 parašai. 

Po kovo 16 d. gautos dvi 
peticijų siuntos. Viena siunta 
gauta iš dr. Petro V. Kisie
liaus, su 374 parašais, dau
giausia iš Čikagos apylinkių. 
Antroji siunta, gauta iš Rimos 
Cibas su 355 parašais iš Bos
ton apylinkių. Nuoširdi padė
ka visiems! Tai graži ir pa
kartot ina paskata parašus 
peticijoms teberenkantiems. 

Į peticijų vajų atsiliepia
ma iš abiejų Atlanto pusių. Iš 
JAV iki šiol gauta 2,358 pa
rašai, o iš Lietuvos 768 para
šai. 

Visų trijų peticijų—Lie
tuvos Respublikos preziden
tui, Seimo pirmininkui ir mi
nistrui pirmininkui—tekstus 
galima išsispausdinti iš 
www.ate i t i s .org tinklalapio 
ir platinti bei rinkti parašus. 
Paskutiniame tarybos posėdy
je buvo nutarta peticijas iš
versti į anglų kalbą. 

Plačiau apie peticijų vajų 
ir Adelę Dirsytę galima pasi-
informuoti minėtame tinkla-
lapyje. Pasirašytas peticijas 
prašome siųsti Romualdui 
Kriaučiūnui, 1816 Tecumseh 
River Road, Lansing, MI 
48906 USA. 

Romualdas Kriaučiūnas 

EDMUNDAS VT2NAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918W.ArcherAve.Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hiils 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TEFESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VlDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARDiaOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, lL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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JAV 
Kanadoje ir kitar (VS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
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Oro paštu 
Reguliariu paštu 
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Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

J 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 

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

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwjcertBrtoreurgeryarKtx8aslhee#ixx)rn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medicai cMc 
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 VV. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kngay Hwy. Wkwbraok 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

r Lbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida I.Puodžionienė 

_̂__ Healthy Connection 
— • CKropracfc & Rehab 
3 1 CHE 

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

patarimai 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja -

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VVatter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros. kaMo, galvos skausmu 

(ir migrenos), sportinių traumų specalestas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn. IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
Susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hiils. IL 

1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

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

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

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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mailto:administracija@draugas.org
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

KADA PASAULIS NUSTOS 
SUKČIAUTI? 

Turbūt niekada. Nors suk
čius teisėsauga visą laiką gau
do, teisėtvarka baudžia, bet jų 
rasi kiekviename pasaulio 
kampe ir kiekvienoje gyveni
mo pakopoje. Kartais jų pa
gausėja, kartais sumažėja, bet 
aplamai sukčiavimas, — beje, 
nekenčiu į lietuvių kalbą įsi-
grūdančio teršalo „korupcija", 
todėl jo ir nevartoju, — jau 
taip įsigalėjęs, tad vargu ar 
kova su juo kada nors bus 
laimėta. Sukčių yra visada, 
bet jų pagausėja per visokias 
suirutes, per laikotarpius, kai, 
nors ir trumpam laikui, dings
ta įstatymų vykdytojai, tvar
kos dabotojai ir kiti su teisė
sauga bei teisėtvarka susieti 
pareigūnai. Tuo atveju, čia 
ryškiausias pavyzdys karo 
Irake pabaiga, įsiplieskia ne 
tik sukčiavimas, bet ir atviros 
vagystės, net ir žmogžudystės. 
Pagal pasaulyje nusistovėjusį 
paprotį, su sukčiavimu kovoja 
įvairiai sudaromos teisėsau
gos bei teisėtvarkos įstaigos. 
Lengviau joms dorotis su 
piliečių tarpusavio sukčia
vimu, bet bėdos žymiai padi
dėja, kai pačios valdžios pra
deda sukčiauti — padaliniai 
vienas kito arba piliečių sąs-
kaiton. Ir visiškai blogai pasi
daro, kai į tą ratą įsukami ir 
patys kovotojai. O tokie atve
jai, ypač kai teisėtvarka tam
pa sukčiaujančių valdžių prie
danga, irgi nereti. Kas, kaip ir 
su kuo tada turi kovoti? 

Mažiau sukčiavimo, be 
abejo, bus demokratiniuose 
kraštuose, kuriuose veikia 
daugelio metų patirties išto
bulinti įstatymai, piliečių bal
sais renkamos, nuolat besi
keičiančios valdžios ir nuo val
džios priklausomybės atribota 
bent jau teisėsaugos sąranga 
ir taip pat laisva, sukčių ypa
tingai nekenčiama laisva ži-
niasklaida. Daugiausia suk
čiavimo, ypač kyšininkavimo 
ir kitokio pobūdžio nesąži
ningumo rasime diktatūri
niuose kraštuose, kur nekon
troliuojama valdžia gali elgtis, 
kaip nori. Puikiausias pavyz
dys — Sovietų Sąjunga, kurios 
diktatūros palikimas dar ir 
šiandieninėje Lietuvoje ryškiai 
spindi. O tai parodo, kad ir 
demokratinės valstybės, ypač 
jaunos, tos nelaimės nesugeba 
net reikiamai sumažinti, ne
kalbant jau apie jos atsikra
tymą. Paguoda nebent tik 
tokia, kad ir demokratiniame 
pasaulyje Lietuva visgi ne pir

mutinė. Pagal „The Econo-
mist" (2003 m. balandžio 13) 
paskelbtus sukčiavimą tyrinė
jančios tarptautinės organiza
cijos „Trasparency Internatio
nal" duomenis, skaidrumu 
tarp 102 įvertintų kraštų Lie
tuva užima 36 vietą, gerokai 
pralenkdama Lenkiją, įrašytą 
į 45 vietą. 

Ši Londone leidžiamo žur
nalo laida Lenkijai skiria iš
skirtiną dėmesį dėl jau seno
kai iškilusios sukčiavimo by
los, kuri gali kliudyti net vals
tybės prezidentą Aleksander 
Kwasniewski. Kalba eina apie 
17.5 mln. dolerių kyšį, už kurį 
didžiausio Lenkijos dienraščio 
leidėjas neva „pirko" teisę 
televizijos tinklui įsigyti. Į 
skandalą įsuktas ir ministras 
pirmininkas. Šalia to, „The 
Economist" mini ir kitus suk
čiavimo atvejus, kai dėl vis 
sunkėjančios ekonominės pa
dėties valdžios dalinamų dar
bų be kyšio gauti neįmanoma. 
Politikai naudojasi proga savo 
delnams pasitaukuoti. teigia 
savaitraštis. Jo paskelbtoje 
aštuoniolikos buvusių sovietų 
satelitų bei okupuotų kraštų 
lentelėje Lenkija užima sep
tintą vietą, žemiau už Bulgari
ją, Lietuvą, Gudiją (ji lygi su 
Lietuva). Vengriją, Estiją, Slo
vėniją, tačiau lenkia Kroatiją, 
Čekiją, Latviją, kuri pasauli
nėje skaidrumo lentelėje 
užima 52-ą vietą, daug žemes
nę negu Lietuva. Dėl to Briu
selis stiprokai įspėjo Lenkiją: 
jeigu norite patekti į Europos 
sąjungą, skubiai tvarkykitės 
su sukčiavimu. 

Panašų, nors ir švelnesnį, 
priminimą išgirdo ir Lietuva 
po į viešumą iškilusio vaistų 
skirstymo skandaliuko, bet, 
reikia manyti, kad tą nuodė
mę ji išpirko vyriausio vais
tininko skubiu atsikratymu. 
Tačiau dabar vėl bręsta nau
jas skandalas. Ką tik išryškėjo 
įtakingos seimūnės socialde-
mokratės Birutės Vėsaitės 
susukta apgavystė. J i . kaip 
Kauno, taigi — provincijos, 
gyventoja pagal įstatymą gavo 
nemokamą butą Vilniuje. Sei
mo nariams skirtame bendra
butyje ir patogiai jame gyve
no. Bet šiomis dienomis iš
ryškėjo, kad prieš dvejus me
tus už 72.000 litų, ji nusipirko 
Vilniuje nuosavą butą ir apie 
tai niekam nesakė. Tikslas 
aiškus, jeigu seimūnas Vil
niuje turi butą. nemokamo bu
to jis negauna. Blogas butas. 
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Danutė Bindokienė 

Gegužes žiedai. Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

žiurkynas, jame negalima 
gyventi, teisinasi seimūnė, 
pernai už 35.000 litų dar ir 
prabangų automobilį nusipir
kusi, o, pildydama įstatymais 
reikalaujamą pajamų-išlaidų 
pranešimą, užrašiusi, kad ui. 
jį sumokėjo tik pusketvirto 
tūkstančio litų. Įstatymas 
sako. kad Seimo nariai negali 
turėti kito apmokamo darbo, 
dokumentai rodo, kad Kauno 
moters užimtumo ir informa
cijos centras 2001 metais 
Vėsaitei sumokėjo 32.000 litų 
honoraro. Vėsaitė vadovauja 
Seimo Verslo ir užimtumo 
komisijai. Ar šis honoraras 
gautas teisėtai? Seimo Etikos 
komisija šį reikalą tiria, bet 
jau dabar matyti, kad vargu, 
ar kas iš tos bylos išeis. Gal 
tik pareikalaus iš jos 
užsimokėti už bute pragyven
tą laiką, o gali ir to nebūti. 
Varnas varnui akies juk ne
kerta. Ir. deja. šis skandaliu
kas Lietuvoje nei pirmas, nei 
paskutinis. Sukčiavimų pilna 
ir politikoje. 

Ir ne tik Lietuvoje, mažos 
valstybės mažu mastu, bet ir 
pasaulio didžiųjų erdvėje. 
Pavyzdys — vėl tas pats karas 
Irake. Po 1991 metais pasi
baigusio karo Irako diktato
riui Saddam Hussein 
tramdyti. Jungtinių Tautų 
nutarimu, buvo įvesti ekono
miniai ir kariniai suvaržymai. 
Visoms JT narėms buvo už
drausta pirkti Irako naftą, 
parduoti jam ginklus bei kitus 
reikmenis. Vėliau suvaržymai 
buvo šiek tiek palengvinti: 
nafta galėjo būti keičiama į 
maisto gaminius. Bet ar to 
nutarimo buvo laikomasi? Šia 
programa naudodamasi, 
Prancūzija Irakui pardavi
nėjo, aišku, ne viešai, viską ko 
tik prezidento Chirac draugas 
Hussein norėjo. Net prieš pat 
karą, sausio mėnesį, Irakui 
buvo siunčiamos Prancūzijoje 
gamintų kovos lėktuvų 

..Mirage" dalys, Prancūzija 
baigė derėtis ir dėl naftos siur-
byklų įrengimo Irako lauke, 
kuriame po smėliu guli apie 
30 milijardų statinių naftos. 

Nuo Prancūzijos neatsiliko 
nė Rusija: siuntė ginklus, tie
kė naftos valymo įrangą, suda
rinėjo prekybos sutartis ir, kas 
žino. kokius kitus ryšius 
Maskva su Bagdadu palaikė. 
Bet. atrodo, Saddam Hussein 
jais negalėjo būti patenkintas, 
nes, naudodamasis sovietų ga
mybos ginklais, jų generolų 
patarimais, karo taktika, karą 
prieš Ameriką žaibiškai pra
laimėjo. Ir dar gražiau: nese
niai paaiškėjo, kad Maskvos 
žvalgyba šnipinėjo Didžiosios 
Britanijos ministro pirminin
ko Tony Blair veiklą, jo poli
tinius bei ekonominius 
planus, ryšius su JAV prezi
dentu George W. Bush ir visa 
tai pranešinėjo Irako diktato
riui. Tik gal ir jį patį apgaudi
nėjo, nesakydama teisybės, 
nes neįtikėtinai kvaila Sad
dam Hussein laikysena tokias 
abejones lyg ir kelia. 

Pirkosi Irako naftos ir Vo
kietija, žinoma, ne tiesiogiai, 

bet, naudodamasi Jordano 
paslaugomis, o gal netrukus 
sužinosim, kiek kitų JT narių 
Irako naftos gaudavo per Si
riją, s^ptu vamzdžiu nuolat į 
šį kraštą tekančios, ir, nema
nau, kad Amerika CIA apie tai 
nieko nebūtų žinojusi. Tad, 
jeigu ieškom daugiau ir tikres
nių priežasčių apie Bush karą 
prieš Iraką, į sąrašą įrašykim 
ir šią. 

Taip besiklostančią pasau
lio padėtį priimant dėmesin, 
lengvesnis darosi ir atsaky
mas į šio rašinio antrašte ke
liamą klausimą. Taip išaugęs 
sukčiavimas vargu ar gali 
dingti? Juo labiau — per nak
tį. Tačiau tai nereiškia, kad 
prieš jį nereikia kovoti. Ir 
nepaisant, ar jis būtų didelis, 
ar mažas. Ypač sąžiningumo 
reikia reikalauti iš valdžių, ir 
net mažiausiu mastu. Seimū
nė Birutė Vėsaitė taip be „nie
kur nieko" savo pareigose likti 
negali. Negali nuolat veikti nė 
toks valdžių aplaidumas, kaip, 
pvz., Pasvalyje, kur už blogą 
darbą atleistas valdžios pa
reigūnas pasiėmė šešių mėne
sių išeiginę — 21,000 litų. 

Bostono lituanistinės mokyklos 3 skyrius, dalyvavęs skaitymo maratone. 
Iš kairės: Adomas Grigonis. Liveta Lapinskaitė, Emilija Bakšytė. 

R. Štuopienė8 nuotr. 

O mums ji vis tiek 
raudonai žydi 

Gegužės 1-osios proga tai 
viename, tai kitame pasaulio 
krašte vėl suplevėsavo raudo
nos vėliavos ir sumirgėjo iš 
palėpių ištraukti senieji bolše
vikiniai šūkiai. Tiesa, šiemet 
buvo kiek mažiau „darbo žmo
nių šventę" švenčiančių, net 
pačioje Maskvoje. Jų gretas 
retina laikas, o metų slinktis 
dulkėmis apneša tai, kas kaž
kada buvo labai svarbu. Nėra 
abejonės, kad ši komunistinė 
šventė ilgainiui mirs natūra
lia mirtimi ir jokios dirbtinės 
„reanimacijos" neįstengs grą
žinti jos pirmykščio blizgesio. 
Tikėkime, kad bent lietuviai 
patriotai jos mirtį neapraudos. 

Galima suprasti, kad ge
gužės pirmoji dar turi pir-
mykščią, rausvomis spalvomis 
dangstytą, prasmę komu
nistinėje Kinijoje ir paminima 
su visais, šiai progai tinkan
čiais, priedais. Tačiau ir ki
niečių iškilmes šįmet gerokai 
temdė SARS viruso baimė, 
atvėsinusi net ištikimiausio 
proletariato jausmus. 

Nesistebime, kad Gegužes 
pirmoji buvo švenčiama Ku
boje, ar kurioje kitoje rausvų 
atspalvių diktatūroje. Kur kas 
liūdniau, kai Lietuvos valdžia 
stengiasi įtikinti ir užsienį, ir 
savo gyventojus, kad Gegužės 
pirmoji nėra bolševikų pali-
kuonė, o visų darbo žmonių 
šventė. Kas drįstų paneigti, 
kad valstybei jos darbo žmo
nės svarbūs, verti pagerbimo, 
tad ir jiems vieniems skirtos 
šventės? Tik kodėl gegužės 
pirmoji, ne kuri kita diena? O 
gal kai kam vis dar labai svar
bu bent šiuo būdu pavaikščioti 
po raudonai žydinčius pra
eities nostalgijos laukus? 

Ar nebūtų prasmingesnis 
darbo žmonių pagerbimas, jei
gu, užuot tuščių šūkių, būtų 
labiau susirūpinta įdarbinti 
bedarbius, suteikti jiems gali
mybes susikurti geresnį gy
venimą? Lietuviai yra darbš
tūs, nestokojantys savigarbos. 
Jie taip pat myli savo gimtąjį 
kraštą, bet yra priversti jį 
palikti ir ieškoti pragyvenimo 
šaltinių užsienyje. Jeigu lietu
vis jų rastų savoje tėvynėje, 
jeigu galėtų išlaikyti savo 
šeimą ir užsitikrinti ramią, 
sočią senatvę, vargiai daugelis 
pasirinktų leistis į nežinią 
svetur laimės ieškoti. Juk ir 
laimė visuomet saldesnė savo
je tėvynėje. 

Štai. kokios šventės reikia 
Lietuvos žmonėms — darbi
ninkams! Ne prakalbų, vis tų 

pačių šūkių ir tuščių pažadų, 
kuriuos jie jau tiek kartų gir-" 
dėjo. Antra vertus. Lietuva tu
ri pakankamai savo švenčių, 
kad vėl reikėtų grįžti prie so
vietinių — Moters dienos kovo 
8-ąją (ko trūksta Motinos die
nai?), Gegužės pirmosios ir ki
tų tolygių bolševikinių senie
nų. 

Kiek kartų tautai ir jos 
vadams reikia priminti, kad 
Lietuva šiemet švenčia 750 
metų savo valstybingumo su
kaktį? Tuo tarpu sovietija su 
jos ..darbo žmonių rojumi" ir 
raudonąja teroro diktatūra 
neišgyveno net šimtmečio. Ne
jaugi per pusšimtį okupacijos 
metų mūsų tautos smegenys 
jau taip švariai „perplauti", 
kad ir šiandien dar keliaklups-
čiuoja prie buvusio okupanto 
kapo? 

Tikrai gaila, kad gražiau
sio metų mėnesio pirmoji die
na susilaukė tokio negatyvaus 
įvaizdžio. Ir prieš sovietinius 
laikus ši diena daugelyje Eu
ropos tautų buvo švenčiama — 
skirta pavasario pradžiai, jau
nimo pasilinksminimui, pa
bendravimui. Tai apskritai 
buvo diena, leidusi ūkio ir kitų 
sričių darbininkams atsi
palaiduoti, pasidžiaugti at
bundančia gamta, prieš kim-
bant į didžiuosius pavasario 
darbus. Namai ir žmonės pasi
puošdavo žalumynais, gėlė
mis, linksma muzika aidėdavo 
miestų aikštėse, parkuose, 
kaimo sodybų kiemuose. Bet 
tą nekaltą pavasarišką šur
mulį komunizmo įsigalėjimas 
palaidojo po raudonomis vėlia
vomis, sutrypė paradais, už
gožė tuščiais šūkiais apie 
„darbo žmonių rojų". Kiekvie
na gegužės pirmoji buvo pa
verčiama komunizmo propa
gandos įrankiu ir toks jos 
įvaizdis liko visiems laikams. 

Jokie įrodinėjimai, kad tai 
tik eilinė darbo žmonių šven
tė, jau žinoma tarptautiniu 
mastu ir paminima daugelyje 
demokratinių valstybių, neiš-
dildys raudonų dėmių, nepa
naikins tremtinių, politinių 
kalinių, partizanų palikuonių 
ir kitų patriotų nuomonės, 
kad sovietija buvo tik sveti
mas okupantas, smaugiantis 
išsireiškimo, religijos, asmeni
nę laisvę. Be reikalo kai kurie 
įtakingi Lietuvos politikai vis 
dar stengiasi pūsti dūmus tau
tai į akis ir įrodinėti, kad ..vi
sas pasaulis švenčia gegužės 
pirmąją", tad ir lietuviams 
dera tai darvti. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITU ANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 

Nr.4 

Tahiti ir Polinezija įsikūrė mokytojų balsai negailestin-
mano lakioje vaizduotėje ir gai trukdė man apie ją fan-
kurį laiką gadino mokslo pa- tazuoti. Vėliau, man jau seniai 
žymius, nes pamokų eiga ir apleidus muilo dėžę ir tikrovė-

Bora Borą mergina. 

je patyrus daugumą joje išsva
jotų avantiūrų, įskaitant ir 
pabuvojimą nepatikimai refor
muotų žmogėdrų bendruo
menėje, autoriai, kaip Steven-
son. Conrad. Maugham, 
Melville. Michener, Burdick, 
Varady, Frisby. Loti, London, 
Brooke ar O'Brien. vienaip ar 
kitaip paveikti Pietų jūrų salų 
žavesio, savo literatūriniais 
įspūdžiais mano, vydūniškai 
tariant, „vaidentuvėn" stipriai 
grąžino dar nepamirštą Tahiti 
ir jos kaimynų egzotinį ma
salą. Tikrai kažkas nuosta
baus ir patrauklaus turėjo 
būti jos gamtos grožio ir ypač 
jos gyventojų charakteristikos 
sumoje, kad ta, maždaug 
keturiasdešimt mylių ilgio ir 
dvidešimties mylių pločio, sala 
taptų egzotiška garsenybe. 
gausiausiai literatūroje nagri
nėta sala pasaulyje. Mano 
smalsumas kitom šio labai 
margo pasaulio pakriaušėm, 
ypatingai Amazonijai. Poline
ziją vis nustumdavo į „kada 
nors, vėliau"" poziciją, kuri 
absoliučiai daugumai šį išsi
reiškimą vartojančių, visada 

pasikeičia į „dabar jau per 
vėlu" poziciją. Bet Rimšos 
apsireiškimas mano padangė
je, jam esant pakeliui į Tahiti 
ir paniška baimė j a u per 
vėlu" ateities, noras susipažin
ti su ta legendarine sala ir 
aplankyti jį toje išsvajotoje 
aplinkoje, šį vidurnaktį mane 
nutupdė jos įdomaus vardo oro 
uoste — Faaa. Taip, trys „a". 

Imigraciniai formalumai 
susidėjo iš vieno vienintelio 
uniformuoto valdininko pasi
sveikinimo, greito žvilgsnio į 
pasą ir ..bonne chance" pa
linkėjimo. Po to negausius ma
no bendrakeleivius — jų buvo 
vos keliolika — perėmė grupė 
palmių plaušų sijonais ir kva
piais Tiare Tahiti (botaniškai 
— Gardenia tahitiensis) ir 
frangipani vainikais pasidabi
nusių merginų grupė. Kiek
vienam ant kaklo užkabino po 
vainiką, vyrus pasveikino buč
kiu į žandą, moteris tik indi
ferentišku šypsniu, visos eilu
te pasitraukė keletą žingsnių 
atgal, plačiai šypsodamos klu
bais sudrebino savo plaušinius 
sijonus, dešines rankas 

atsisveikinimui pakėlė aukš
tyn ir dingo vidurnakčio tam
sumoje. Mano bendrakeleivių 
moterų įspūdis, iššauktas šio 
pirmo susipažinimo su legen
dine moteriškąja Tahiti, buvo 
labai matomai išreikštas 
nelabai tiesiom šypsenom. Bet 
vėliau, nepaisant jų amžiaus 
ar svorio, daugelį jų maty
davau labai noriai dalyvau
jant viešbučių ruošiamuose 
tahitinių šokių pratimuose, 
godžiai siekiant instrukcijų 
klubų ir užpakalio kratymo ir 
cirkuliarmės rotacijos mokslų 
srityje. 

Buvo kone antra ryto ir Te 
Pūna Bei Air viešbutyje, 
mažos lemputes šviesoje, prie 
svečių registracijos knygos 
snaudė jaunas, gal dvidešimt
metis vyrukas, turbūt lauk
damas manęs, nes iš Honolulu 
buvau viešbučiui pranešęs, 
kuriuo skrydžiu atvykstu. 
Viešbutis, keletos kilometrų 
atstumu nuo Papeete centro, 
susidėjo iš pajūryje pasklai
dytų paskirų, ant polių virš 

Jonas Rimša. ..1 te pao tahata i" — pajūryje 

žemės ir vandens pakeltų, 
palmių lapų stogais dengtų 
tahitietiško tipo. pavienių 
kabinų grupes. Pagrindinis, 
atskiras viešbučio pastatas 
talpino įstaigą, vestibiulį su 
dideliu baru ir restoraną. Re 
ilgesnių ceremonijų ar perdė

tai malonių pasveikinimų, 
mieguistas vyrukas nuvedė i 
man skirtą kabiną, prancū
ziškai palinkėjo geros nakties 
ir dingo tęsti mano jam 
sutrukdytą miega. 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
ŠVENTĖ AUKSINE VEDYBŲ SUKAKTĮ 

Anicetas ir Aldona Griniai 
2002 m. spalio 11 d. savo 
šeimos ratelyje paminėjo 50 
metų vedybų sukaktį. 

Anicetas Grinius ir Aldona 
Skopaitė šeimą sukūrė 1952 
m. Čikagoje. Anicetas daug 
metų buvęs visų amatų meis
t ras . Jis ir po išėjimo į pensiją 
vis dar dirba, stato. Aldona, 
buvusi slaugės padėjėja, dvi
dešimt penkerius metus dirbo 
senelių slaugos namuose. 

Anicetas ir Aldona Griniai 
1967 m. netoli Lemonto, 
Illinois, įsigijo ūkį, į kurį įdėjo 

daug darbo ir dabar džiaugiasi 
savo didelėje sodyboje tarp 
gražių gėlių. 

Griniai išaugino tris vai
kus. Christina gyvena Le-
mont, IL, turi du vaikus — Ni-
cholas ir Jennifer; Ričardas 
gyvena Oak Brook Terrace, 
IL, o Edvardas su žmona Lo
reta gyvena Corona, CA. Jie 
neseniai susilaukė sūnaus. 

Visi vaikai ir vaikaičiai 
tėvams bei seneliams linki dar 
daug linksmų metų kartu ir 
labai geros sveikatos abiem. 

Christina G. 

NEW HAVEN APYLINKĖS JAUNIMAS 

Cicero, II, gimęs ir augę? dabartinis ALTo centro valdybos pirmininkas 
Saulius Kuprys su žmona Rima. Jie sekmadieniais dalyvauja lietuviškose 
Mišiose Šv. Antano bažnyčioje, visuomet rūpinasi lietuviškais reikalais ir 
dalyvauja veikloje. E. Šulaičio nuotr. 

Anicetas ir Aldona Griniai. 

NUOŠIRDUS LB DARBUOTOJAS 

,,Gabijos" muzikinio ansamblio vadovė Genutė Razumienė su vyru 
Algirdu ir dukrele Milda — tai šeima, mylinti lietuvių liaudies muziką ir 
pasižyminti visuomenine veikla. Indrės Tįjūnėlienės nuotr. 

JAV LB XVII Tarybos 
rinkimai jau čia pat. Rinki
minė komisija balsuotojams 
pateikia 90 kandidatų pavar
džių. Kai kurios plačiajai 
visuomenei gerai pažįstamos, 
kitos tik "truputį, o dar kitos 
— visai nežinomos. Kad būtų 
galima išrinkti pačius tinka
miausius asmenis, vertėtų 
daugiau apie kandidatus suži
noti. Tačiau ne visuomet tai 
pavyksta. 

Vis dėlto malonu paminėti 
vieną uolų bendruomeni-
ninką, gyvenantį Lemont, IL, 

- apylinkėje. Tai Kazys Laukai-
~ tis, ilgametis lietuviškosios 
— visuomenės ir tuo pačiu Lie-
™ tuvių Bendruomenės veikėjas. 

Atsikėlęs į Lemonto apy-
~ linkę 1961 m., po kelių metų 
~ įsijungė į lituanistinės mo-
-- kyklos tėvų komitetą, o dar 

SUSILAUKĖ 
Inga Nelsaitė ir Vitas Ru

gieniai 2003 m. sausio 14 d. 
susilaukė dukreles Emos Vik
torijos. Sesyte labai džiaugiasi 
Aleksiukas 5 m. ir Andriu
kas — 2 m.; taip pat tėvukai: 
Angele i Barkauskaitė) ir Ro
mas Nelsai, Jurina ir Vitas 

truputį vėliau buvo renkamas 
į JAV LB Lemonto apylinkės 
valdybą, kur ėjo įvairias pa
reigas. Tuo metu apylinkėje 
lietuvių daug nebuvo, tad visi 
dirbo vieningai. K. Laukaitis 
apylinkės LB valdybos pirmi
ninku išbuvo net penkias 
kadencijas. 

1980 m. su žmona Juzele 
ir kitais apylinkės nariais 
pradėjo kas pirmą mėnesio 
sekmadienį organizuoti lietu
viškas pamaldas De Andreas 
kunigų seminarijoje. Mišias 
aukoti pakvietė prel. dr. 
Juozą Prunskį. K. Laukaitis 
misijos, dabar vadinamos Pal. 
Jurgio Matulaičio misija, 
taryboje dirbo 16 metų. 

1972 m. buvo išrinktas į 
LB Vidurio vakarų apygardos 
valdybą — jos pirmininku iš
buvo 14 metų. 7 kartus buvo JAV 
LB Tarybos nariu, atstovau
damas šios apylinkės lietuviams. 

Dabar K. Laukaitis yra 
PLB fondo direktorius ir LB 
Lemonto apylinkės valdybos 
vicepirmininkas. Jis jau pen
sininkas. 7 metai priklauso 
Pal. J. Matulaičio misijos cho
rui, laisvalaikį praleidžia savo 
sodyboje su bitelėmis, anū
kais ir proanūkais, bet vėl 
ryžtasi įsijungti į LB veiklą. 

Kandidatuodamas į JAV 
LB XVII tarybą, norėtų atsto
vauti visiems, aplink Čikagą 
gyvenantiems tautiečiams, 
telkiant juos tautinės savi
monės išlaikymui, lietuviu 
kultūrai ugdyti bei reprezen
tuoti, padėti lietuvių tautai 
ginti valstybinę Lietuvos ne
priklausomybę. P.I. 

DUKRELĖS 
Rugieniai; tetos: Audra Nel-
saitė-Narbutienė. Renata Nel-
saitė-Paulienė ir jų šeimos; te
ta Danutė Rugionhitė bei kiti 
giminės. 

Angelė ir Romas Nelsai 
dabar jau turi šešis vaikaičius 
ir tris dukraites! 

ATSIPRAŠOME 
Š.m. balandžio 5 d. Šeimų t r a u k a yra klaidų, tad a t i ta i -

skyr iu je buvo išspausdinta 
j a u n ų 1-os Angeles. CA. lietu
vių mamų su naujagimiais 
n u o t r a u k a P a r a š e po nuo-

>omc Turi būti taip: tarp dvy
nukų yra Karina Ruplenaitė, 
paskatinė Alma 
Variakojyte su mama Nida. 

Visuomenininke, buvusi Lietuvos švietimo viceministre Vaiva Vėbraitė 
su savo vaikais. 

PASKIRTAS KAPELIONU 
Will County (apskrities) 

neseniai šioms pareigoms 
išrinktas lietuvių kilmės šeri
fas Paul Kaupas praneša, kad 
š.m. balandžio 15 d. šios 
apskrities šerifo įstaigos ka-
pelionu paskirtas ir patvirtin
tas kun. Vytautas Memenąs. 

Kun. V. Memenąs su tei
sėtvarkos įstaigomis dirba 
daugiau kaip 31 metus, 
pradedant 1972 m., kai buvo 
paskirtas Illinois valstijos 
policijos 5-osios apylinkės 
kapeliono pavaduotoju. 1980 
m. t. Memenąs paskirtas 
Joliet policijos departamento 
kapelionu ir šiose pareigose 
išbuvo iki 1995 m. Nuo 1996 
m. kun. V. Memenąs buvo 
Frankfort policijos departa
mento kapelionu ir tuo pačiu 
ėjo St. Anthony parapijos kle
bono pareigas. 

Po 46 metų sielovados 
darbo i iš tų 46 metų 31 jis 
praleido Will apskrityje, ap
tarnaudamas ir policiją, ir 
įvairius parapijiečius) kun. 
Vytautas Memenąs išėjo į 
pensiją. 

Kun. V. Memeno darbo su 
policija šaknys, be abejo, yra 
Lietuvoje, kur jo tėvas prieš
kario metais, iki bolševikų 
okupacijos buvo policininkas. 

Kun. Vytas Memt nas. 

Antrajai sovietų okupacijai 
artėjant, Memenai pasitraukė 
į Vakarus ir ilgainiui atvyko į 
Ameriką. 

VVill County šerifas Paul 
Kaupas džiaugiasi, kad tenka 
bendrauti ir darbuotis ne tik 
su išskirtinu kunigu, bet ir su 
ištikimu teisėtvarkos draugu. 

Info 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

Kas gi nežino rytų 
pakrantėje esančio New Ha-
ven miesto, kuris garsėja 
Yale universitetu? New Ha-
ven nuo senų laikų buvo gar
sus šv. Kazimiero parapijos 
choras, veikė teatro grupė, 
daugybė įvairių organizacijų. 
Bet dabar šios apylinkės 
lietuvių bendruomenė nepasi
žymi gausa, senieji lietuviai 
išeina į Anapilį, jaunesni 
renkasi kitus miestus. Dar 
praeitą rudenį, ši apylinkė 
neteko savo pastovios vietos 
susibūrimams — buvo užda
ryta Šv. Kazimiero bažnyčia. 
Gera žinia ta, kad visas joje 
esantis bažnytinis turtas, ses. 
Margaritos Bareikaitės ir kitų 
dėka, bus pervežtas į kitas 
apylinkes, didžiulė dalis bus 
pervežta į Lietuvos bažnyčias. 
Bet džiugu, kad lietuviška 
veikla šioje apylinkėje vys
toma toliau. Senuosius lietu
vius ateina pakeisti naujieji. 

Noriu papasakoti apie 
vienus jaunus žmones, kurie 
labai aktyviai įsitraukė į šios 
apylinkės veiklą — Laura 
Žilytė ir Rolandas Kiaule-
vičius. Šie jaunuoliai pernai 
vasarą, birželio mėnesį su
mainė žiedus, sukūrė gražią 
lietuvišką šeimą. Laura su 
Rolandu susipažino įdomiai 
— nors ir mokėsi tame pačia
me universitete, bet susitiko 
Vilniuje, Dainų šventėje 
1999 metais. Mat Laura šoko 
universiteto merginų šokių 
grupėje, o Rolandas — dainų 
ir šokių ansamblyje „Saulė". 
Dainų šventės metu visi šven
tės dalyviai, atvykę iš Šiaulių 
universiteto, buvo apgyven
dinti vienoje Vilniaus mokyk
lų. Joje ir užsimezgė jų drau
gystė, kuri išaugo į gražų 
jausmą. Šiaulių universiteto 
„Saulės" šokėjai ir daini
ninkai sėkmingai ne per se
niausiai koncertavo Ameriko
je. I šio ansamblio koncertą 
Čikagoje buvę Šiaulių univer
siteto auklėtiniai važiavo 
susitikti su savo draugais ir 
dėstytojais. 

TAI ĮDOMU 
„ŠIUKŠLIAKALNIS'' 
Dvidešimt keturi alpinis

tai — po 12 iš Indijos ir Nepal 
— kovo viduryje išsiruošė eks
pedicijai į Everesto kalno vir
šūnę, paminėdami 50 metų 
nuo pirmojo žmogaus, nuga
lėjusio visas kliūtis ir pasta
čiusiu koją ant šio aukštojo 
kalno viršūnės 1953 m. gegu
žės 29 d. Tai buvo britas Ed-
mund Hillary ir jo palydovas 
Tenzing Norgey. Tačiau šį 
kartą alpinistų ekspedicija tu
ri ir kitą tikslą: nuvalyti Eve
resto kalną nuo šiukšlių, ku
rias per 50 metų išmėtė kiti 
nuotykių ieškotojai. Sakoma, 
kad kai kurie takai į viršūnę 
jau padarę Everestą tikru 
„šiukšliakalniu". NYT 

UŽDRAUDĖ GYVENTI 
BE SANTUOKOS 

North Dakota valstijos se
natas nubalsavo nepanaikinti 
įstatymo, draudžiančio vyrui 
ir moteriai kartu gyventi ne
susituokus. Įstatymas galioja 
nuo 1890 metų — jam nusi
kaltusiųjų laukia 1,000 dol. 
bauda ir iki 30 dienų kalėjimo 
bausmės. Nors buvo pasiūlyta 
įstatymą panaikinti, tačiau 
balsavimo senate metu to ne
pavyko padaryti, nes už pa
naikinimą balsavo 21, o už 
įstatymo palikimą — 26. 

Visoje Amerikoje nesusi
tikusių porų nuo 1990 m. 
pagausėjo net 72 procentais. 
Priskaičiuojama, kad dabar 
5.5 mln. porų gyvena be san
tuokos. Tos pačios lyties porų 
yra 594,000, nors jie šiame 
krašte legaliai tuoktis negali. 
Visgi daugumą JAV porų 
sudaro vedusieji — 52 proc. 

NYT 

Du jauni ..Vėtros" šokėjai — Laura ir Rolandas. 

Laura prieš 24 metus gimė 
Aukštaitijos mieste — 
Panevėžyje. Baigusi vidurinę 
mokyklą, pradėjo studijuoti 
Šiaulių pedagoginiame uni
versitete pradinį ir papildomą 
meninį ugdymą. Mokslai se
kėsi merginai gerai, bet labai 
jau norėjo būti savarankiška, 
pati pasirūpinti savimi. Todėl, 
baigus trečią kursą, ji atvažia
vo į JAV pagal „Au pair" pro
gramą. Iškart apsigyveno 
šeimoje, kurioje augo keturi 
vaikai. Lauros darbu buvo 
patenkinti, vaikai ją mylėjo, 
nes namuose Laura buvo vy
riausia — globojo jaunesnius 
— brolį Ernestą ir sesę Ievą. 
Baigusi dirbti pagal šią pro
gramą, mergina pradėjo studi
juoti Southern Connecticut 
State universitete — pradinį 
išsilavinimą ir matematiką. 
Laurai atvykus čia, Rolandas 
liko tęsti mokslų Lietuvoje. Jų 
užsimezgusi draugystė nenu
trūko, į Lietuvą skriejo laiš
kai, elektroninio pašto žinu
tės. Rolandas, siųsdamas at
sakymus, pral inksmindavo 
mylimąją savo l inksmais 
piešiniais. 

Rolandas gimė ir augo 
dainingame dzūkų krašte — 
Lazdijų rajone. Šeimoje j is 
augo tarp trijų sesių. Į Šiau
lius atvyko mokytis univer
sitete dailės ir darbų specialy
bės. Iš pat mažens Rolandas 
turėjo polinkį piešti. Studijuo
damas universitete, j is akty
viai dalyvavo universiteto me
niniame gyvenime, šoko šio 
universiteto dainų ir šokių 

Sigitos Šimkuvienės nuotr. 

ansamblyje „Saulė". Su šiuo 
ansambliu koncertuodamas, 
apvažinėjo visą Lietuvą, buvo 
kaimyninėse šalyse, Latvijoje, 
Lenkijoje. 

Jau treji metai Laura 
gyvena Amerikoje, Rolandas 
skaičiuoja tik antrus . O jų 
santuokai birželio 8 dieną tik 
pirmosios metines. Vasarą jie 
apsilankė lietuviškose pamal
dose, tada dar vykusiose Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, ir iš 
vienos lietuvės sužinojo apie 
šokių grupę „Vėtra". Praėjusių 
metų rudenį į pirmąsias re
peticijas atskubėjo du puikūs 
jauni šokėjai. Su šiuo šokių 
rateliu jie j au kelis kartus 
koncertavo Bridgeporte, New 
Havene. Laura ir Rolandas — 
dar dalyvauja New Haven 
teatro grupės veikloje, skaitė 
eiles Nepriklausomybės 85 
metinių minėjime, dalyvaus 
Motinos dienos minėjime su 
kitais grupės aktoriais Hart
forde. Jaunuoliai kuria vaid
menis vienoje linksmoje kome
dijoje. Rolandas šventė savo 
25 gimtadienį vasario mėnesį, 
jis dabar daug mokosi anglų 
kalbos ir nuo rudens ruošiasi 
studijuoti t ame pačiame uni
versitete, ku r mokosi Laura. 

Šiuos j aunus žmones myli 
ir gerbia visi, juos pažįstantys. 
Palinkėkime šiai jaunai, ga
biai šeimai svajonių išsipildy
mo ir, kad visada užtektų stipry
bės toliau eiti lietuvybės keliu. 

Sigita Šimkuvienė 
JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininkė trečiosios 

bangos reikalams 

Laura ir Rolandas Kiaulcvifvai vestuvių dieną. 



TAUTIŠKUMĄ 
SPINDULIUOJANTI „TĖVIŠKĖS 

ŠVIESA" 
Iki Lietuvos nepriklau

somybės atkūrimo Tautos 
fondo projektai per VLIKą 
(Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetą) daugiausia 
buvo skiriami Lietuvos lais
vinimui. Lietuvai atgavus 
laisvę, išeivijos, o kartu ir 
Tautos fondo, uždaviniai 
pasikeitė. Tautos fondo nauja
jame veiklos tarpsnyje vienas 
svarbiausių uždavinių buvo 
remti Lietuvos demokratėjimo 
procesą. Ir to siekiama įvai
riais pavidalais. Štai Tautos 
fondas aktyviai dalyvauja 
remiant Rytų Lietuvos ir 
Mažosios Lietuvos švietimą; 
Lavoriškėse, Vilniaus rajone, 
lenkiškame krašte, kur iki šiol 
yra pažeidinėjamos lietuvių 
teisės, kartu su Vilniaus 
apskrities administracija pa
statė Lavoriškių lietuvišką 
pagrindinę mokyklą; per 
Tautos fondą išeivija įdukrina 
mokyklas visoje Lietuvoje, ir 
tas procesas vis plečiasi. Šian
dien norime pakalbėti apie 
Tautos fondo remiamą „Vals
tiečių laikraščio" (vyr. redak
torius Jonas Švoba) priedą 
„Tėviškės šviesa" (rengėjas 
Bernardas Šaknys). 

„Tėviškės šviesa" leidžia
ma dukart per mėnesį ir yra 
skirta mokykloms, daugiausia 
— kaimo mokykloms, nors 
turi skaitytojų ir miestuose. Šį 
leidinį galima pavadinti 
Amerikos išeivių svajone. Ir 
štai kodėl. Pokario išeivija 
dažnai su nepasitikėjimu kal
ba ir apie Lietuvos žinia-
sklaidą, ir apie Lietuvos 
mokyklą, nes ir čia, ir ten pa
sigenda patriotiškumo, tautiš
kumo apraiškų. O šie dalykai 
kaip tik yra „Tėviškės šviesos" 
kertiniai akmenys. Apskritai, 
visas „Valstiečių laikraštis" 
išliko kaip didelė tautiškumo 
sala (neskaičiuojant keleto 
mažesnių leidinių) Lietuvos 
žiniasklaidoje, nes po „Lietu
vos aido" faktiško žlugimo, kai 
dienraštis perėjo į nežinia 
kieno rankas. „Valstiečių laik
raštis" liko vienintelis stam
bus sąjūdietiškų tiesų gynėjas 
ir sąjūdietiškų idėjų ruporas. 
Čia nesigėdjma „senamadiš
kų" tėvynės meilės žodžių ir 
jie tariami atviru tekstu, 
nesislepiant „už eilutės" ir ne
pridengiant pilietiškumu. 
„Valstietis", kaip populiariai 
laikraštis vadinamas Lietu
voje, turi didžiausią prenu
meratorių ratą. Jis leidžiamas 
50,000 eg. tiražu. 

„Tėviškės šviesa" pradėjo 
eiti 2000 m. Keturių puslapių 
dvisavaitiniam priedui — štai 
jau treji metai. Susiklostė 
savas temų ratas, savi skaity
tojai. Priedo rengėjas — senas 
žurnalistikos vilkas — Ber
nardas Šaknys sako. kad „Tė
viškės šviesos" skaitytojai la
bai aktyvūs — per dieną jis 
gauna iki 20 laiškų. Rašo 
mokytojai ir ne tik mokytojai, 
moksleiviai ir visai su mokyk
la tiesiogiai nesusiję žmonės. 
Mokytojai pasakoja apie peda
gogiką, švietimo sistemos bė
das ir problemas, moralę: mo
kiniai rašo apie save. draugus 
ir savo mokytojus. Specialistai 
nagrinėja specialias temas ir 
t.t. 

Lietuvoje yra leidžiamas 
kitas laikraštis — savaitraštis 
„Dialogas". Šis leidinys nuėjo 
kitu keliu — daugiau intelek
tiniu, literatūriniu, teorizavi-
mo ir filosofavimo, gal net 
įmantravimo keliu. Daliai 
mokytojų trūko gyvenimiškos 
tribūnos, kur galima būtų 
paprastai ir tiesiai pakalbėti 
apie mokyklos kasdienybę. O 
svarbiausia — „Dialogas" yra 
kosmopolitinis leidinys. Taigi 
„Tėviškės šviesa" iš karto 
atkreipė tėvynės patriotų, 
tautinės mokyklos rėmėjų 

žvilgsnius. 
Kai „Tėviškės šviesos" 

rengėjo Bernardo Šaknio pa
klausiau, ar visose mokyklose 
jis bei jo leidinys sutinkamas 
palankiai ir noriai, jis atsakė, 
kad, deja... „yra raudonų, rau-
doniausių mokyklų direktorių, 
kurie nieko nenori girdėti apie 
tautiškumą ir patriotiškumą", 
— sakė kolega. 

Kaip gimė „Tėviškės švie
sa"? Anot Bernardo Šaknio, 
jau buvo atsibodę peštis su 
Švietimo ministerija, kai minist
ru tapo dr. Algirdas Mon
kevičius. Padaręs su juo pir
mąjį pasikalbėjimą, žurnalis
tas suprato, kad tai tikras 
Lietuvos patriotas, savo pa
žiūromis — tikras tauti
ninkas, nors į šį postą yra 
paskirtas socialliberalų. Ir 
tada šių eilučių autorei taip 
pat tapo aišku, kodėl nuo pat 
savo darbo pradžios šis minis
tras yra taip atkakliai ir iš 
visų pusių puolamas. Kas tik 
jo nenorėjo „suvalgyti", bet 
savo kompetencija jis taip 
ryškiai išsiskiria, kad iki šiol 
padaryti dar nepasisekė. Į šį 
talentingą žmogų ir pedagogą, 
kuris prieš tapdamas ministru 
yra buvęs mokytojas, mokyk
los direktorius, rajono švieti
mo skyriaus vedėjas ir aukšto
sios pedagoginės mokyklos 
profesorius, atkreipė dėmesį ir 
„Valstiečių laikraščio" vyr. 
redaktorius J. Švoba. Jis 
pakvietė ministrą bendradar
biauti, leidžiant „Valstiečio 
laikraščio" priedą, skirtą mo
kykloms. Iš „Tėviškės šviesos" 
pavadinimo galima suprasti, 
kad leidinys apibrėžtą kryptį 
paėmė iš pat pradžių. Po kurio 
laiko priedą ėmė remti ir 
Tautos fondas. Šio projekto 
iniciatorius ir nuolatinis rė
mėjas bei stūmėjas yra Tautos 
fondo tarybos pirmininkas 
Jurgis Valaitis. Jis remia 
priedą, ne tik kaip fondo atsto
vas — finansiškai, bet yra ir 
nuolatinis „Tėviškės šviesos" 
autorius. Jis veda nuolatinę 
savo skiltį, kurioje komentuo
ja straipsnius, laiškus, kreipiasi į 
skaitytoją įvairiomis progomis 
ir tam atiduoda daug širdies. 
Jį „Tėviškės šviesos" skaityto
jai labai myli. Anot Bernardo 
Šaknio, Jurgis Valaitis gauna 
laiškų ne dešimtimis, o šim
tais. Skaitytojams patinka jo 
betarpiškas, šiltas, optimisti
nis tonas. Štai viename 
vedamųjų J. Valaitis rašo. 
kreipdamasis į straipsnio 
autorę Editą: „Džiugu, kad 
Lietuvoje auga ir bręsta nauja 
karta. Tą ryškiai parodė 
Tautos fondo surengti bei 
finansuoti abiturientų rašinių 
konkursai. Jie ypač paveikus 
būdas išryškinti kartais ir 
nuslėptą talentą. Konkursai 
atskleidžia ir Lietuvos jauni
mo mąstyseną bei nuotaikas. 
Kad ir Jūsų. Edita, rašinys 
'Pamąstymai apie Maironį'. 
Tai tikras deimančiukas". 

Tautos fondo vadovas už
siminė apie rašinių konkursą. 
Tokių akcijų „Tėviškės šviesa" 
surengė ne vieną. Štai pas
taruoju metu su redakcijos 
komanda po Lietuvos mokyk
las važinėja žymus Lietuvos 
keliautojas — alpinistas Vla
das Vitkauskas, kuris Lietu
vos trispalvę yra užnešęs į 
aukščiausias visų žemynų vir
šukalnes ir aukščiausią pa
saulio viršukalnę — Everestą. 
Ši akcija pavadinta „Trispal
vės žygis po Lietuvos mokyk
las". V. Vitkauskas mokiniams 
pasakoja apie savo žygius su 
trispalve po viso pasaulio 
kalnus. Kai šių eilučių autorė 
apsilankė „Tėviškės šviesos" 
redakcijoje, žurnalistas Ber
nardas Šaknys kaip tik tele
fonu kalbėjosi su V. Vit
kausku. Iš . jų pokalbio 
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VELYKŲ 

,,Tėviškės šviesos" renginys Molėtų raj 

supratau, kad jie buvo nese
niai grįžę iš Stebulių pagrin
dinės mokyklos Lazdijų ra
jone. Bernardas pasakojo kole
gai, kad po jų apsilankymo 
mokiniai panoro prieš pa
mokas giedoti Lietuvos himną 
ir klasėje pasikabinti Lietuvos 
vėliavą. „Trispalvės žygiai" 
vyksta beveik kiekvieną sa
vaitę, žygio maršrute jau pa-
žvmėta daug Lietuvos mokyk-
lų. 

Pavartykime „Tėviškės 
šviesos" priedo numerius (jų 
jau 35). Žurnalistas Bernardas 
Šaknys yra sumąstęs betar
pišką rėmėjų ir skaityto
jų/autorių bendravimą. Prak
tiškai išeina, kad vieną nu
merį per mėn. remia Tautos 
fondas, kitą — Švietimo ir 
mokslo ministerija. Tautos 
fondo remiamą numerį 
paprastai lydi TF tarybos 
pirm. J. Valaičio žodis; kitą 
savaitę — švietimo ir mokslo 
ministro A. Monkevičiaus 
žodis. Jie kreipiasi į laiškų 
autorius, komentuoja idėjas ir 
problemas. 

„Tėviškės šviesoje" labai 
daug gerų žinių iš mokyklų. 
Čia netgi veikia toks skyrelis 
— geros žinios iš mokyklų. Ir 
tiesiog sunku patikėti, kad 
tiek gerų dalykų mokykloje. 
Kai kitoje žiniasklaidoje apie 
mokyklas išgirstame tik tada, 
kai ten iškyla kokia bėda, čia 
susitinki su būriais gerų mo
kytojų ir pulkais gerų vaikų, 
kurie ne tik gerai mokosi, bet 

ir puošia savo mokyklą, apy
linkę, tėvynę. Štai J. Valaičiui 
laišką rašo Jurbarko Nauja
miesčio vidurinės mokyklos 
direktorė Rimgailė Gulbi
nienė. Atrodo, kad jos mokyk
loje — vien rinktiniai mokyto
jai ir tokie pat mokiniai. Čia 
tiek entuziazmo, tiek veiklių 
būrelių. Direktorė sako, kad jų 
maironiečiai išsiskiria iš kitų 
savo išprusimu; jaunieji miš
kininkai ne tik padeda suau
gusiems miškininkams, bet ir 
renka medžiagą apie Jurbarko 
miškininkų istoriją; čia ir 
skautai, ir kudirkaičiai; klu
bas „Ne" rūpinasi narkotikų 
prevencija. Šio klubo nariai 
nuolat žygiuoja, važiuoja, žai
džia. Jų žygiuose kartą per 
metus dalyvauja visa mokyk
la. Mokykla draugauja su Ka
raliaučiaus srities Ragainės 2-
ąja vidurine mokykla, kur 
veikia lietuviukų klasė. Nau
jamiesčio mokykla Kara
liaučiaus lietuviukams pado
vanojo 10 dienų*stovyklavimą 
Giruliuose prie Baltijos jūros. 
Po to, sako, pakilo lietuviukų 
klasės autoritetas, ir šioje 
klasėje užsinorėjo mokytis 
daugiau vaikų. Naujamiesčio 
mokykla kviečiasi į svečius 
įdomius žmones. Čia pabuvojo 
arkiv. Sigitas Tamkevičius, 
buvusi disidente ses. Nijolė 
Sadūnaitė ir kt. O tikybos mo
kytoja sugebėjo į savo pamo
kas pritraukti net du trečda
lius visų mokyklos vaikų, kai 
kitose mokyklose tikybos pa-

Jono Dilio nuotrauka. 

mokas lanko tik mažiukai. 
Tai tokia ta „Tėvynės švie

sa", kurią rengia žurnalistas 
Bernardas Šaknys. Jo leidiny
je daug dėmesio skiriama Ry
tų Lietuvos problemoms, jame 
daug nuoširdžiai išausto tau
tiškumo ir patriotiškumo. Tai 
tikriausiai todėl, kad kolega 
Bernardas pats yra kilęs iš 
Tverečiaus, Rytų Lietuvos. 
Kas jau kas, bet lenkų oku
puoto krašto žmonės gerai su
pranta šių sąvokų reikšmę ir 
prasmę. Jie tautiškumą yra 
paveldėję kaip charakterio 
bruožą, todėl moka puoselėti 
tėvynės meilę. Kalbėti lietu
viškai to krašto žmonėms 
reiškė kovoti dėl savo tapatybės. 

Bernardo darbo kambaryje 
ant sienos kabo Baltarusijos 
lietuviško Knistuškių kaimo 
vaizdelis, kurį jam padovanojo 
to kaimo liaudies dailininkė 
Birutė Kuckaitė. Kambario 
šeimininkui vaizdelis kelia 
malonių prisiminimų, čia jis 
gyveno tuoj po" lituanistikos 
studijų Vilniaus universitete. 
Mokytojavo gretimame Girių 
kaime, rusiškoje mokykloje, 
kur vietos lietuviai buvo sun
kiai iškovoję savo vaikams vie
ną lietuvių kalbos pamoką per 
savaitę. Pas Baltarusijos lietu
vius Bernardas pasiprašė savo 
noru. Jie dviese su kurso drau
gu buvo nuvažiavę padėti nu-
tautimo pavojų išgyvenan
tiems lietuviams. Čia praėjo 
keletas gražių mokytojų metų. 

Audronė V. Škiudaitė 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmuikš t ienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773^*76-2655; fax. 773-436-6906 

PASIRAŠOTE SUTARTĮ — SUPRASKITE, 
KĄ PASIRAŠOTE 

Žmonės po kelių metų 
gyvenimo naujame ar sename 
name daro remontą. Ypač tai 
daro daugiausia pavasarį. 
Pvz.. prieš dešimt metų staty
tame name virtuvė ir vonios 
kambariai jau pasenę, nemo
derniški, o šeimininkės nori. 
kad tai būtų modernu ir gra
žu. Arba nusipcrkame seną 
namą, jį norime remontuoti, 
ne visi savininkai yra nagingi 
ir patys gali tai padaryti, tai 
samdo meistrus — Amerikoje 
vadinamus kontraktorius, 
kurie viską gali padaryti mo
derniai, profesionaliai ir gra
žiai. Bet, samdant kontrak-
torių, reikia pasirašyti sutartį, 
o sutartyje yra daug žodžių, 
kurie mums, paprastiems 
žmonėms, nesuprantami ar 
svetimi. Pasirašant sutartį ir 
nežinant kai kurių žodžių, gali 
būti nuostolinga. Todėl, prieš 
pasirašant, išsiaiškinkite ge
rai, ką kiekvienas žodis reiš
kia, kad paskui nereikėtų gai
lėtis. 

Pvz., esate suplanavę visai 

naujai pertvarkyti virtuvę ir 
bandote iššifruoti sutarties 
kalbą, ką ji reiškia. Surandate 
išsireiškimų, kurie yra jums 
svetimi. Ką reiškia „a lien vvai
ver"?. „vvorkers compensation 
insurance"? ir pan. 

Nors kiekvienas kontrak
torius gali naudoti skirtingą 
kontraktą — sutartį, bet juose 
visuose rasite nusistovėjusius 
išsireiškimus (stiindard terms), 
kurie yra naudojami visų kon-
traktorių — firmų. Pirma, 
negu pasirašysite tokį kon
traktą, nepagailėkite laiko 
suprasti — išsiaiškinti sutar
ties — kontrakto visas de
tales, visus žodžius — ką jie 
reiškia. 

Kontraktas — sutartis tu
rėtų turėti informaciją apie „a 
lien waivers" — turto arešto 
atsisakymas, kad nebūtų už
dėtas ant jūsų namo turto 
areštas, nes tai yra svarbus 
apsisaugojimas namo savinin
kui. ,A lien" (turto areštas) 
yra legalus ieškinys (claim*. 
kuris gali būti uždėtas ant 

jūsų nuosavybės kieno nors, 
kas dirbo remonto darbus ar 
teikė medžiagą, reikalingą 
remontui, ir kontraktorius 
jiems neužmokėjo. 

Pvz., darbininkas, kuriam 
turėjo užmokėti pagrindinis 
kontraktorius, gali uždėti 
„turto areštą" (lien) ant jūsų 
nuosavybės dėl savo atlygini
mo, kurio negavo iš kontrak-
toriaus. Ir gali būti sunku. 
ypač vėliau, nuimti tą turto 
areštą, ypatingai po kelių 
metų, jei asmuo, kuris uždėjo 
tą turto areštą, arba pagrindi
nis kontraktorius, kuris buvo 
atsakingas už remontą ir atly
ginimą darbininkams, nebe
gali būti surastas. 

Kontraktorius turėtų tu
rėti sąrašą visų „subeontrac-
tors" ir tiekėjų (suppliers). ku
rie dirbs prie jūsų namo pro
jekto ir teiks medžiagą. 

Prieš darant paskutinį 
mokėjimą kontraktoriui. pasi
tikrinkite, ar kiekvienas „sub-
contractor" ir „supplier" pasi
rašė „a lien vvaiver" — atsa
kymą nedėti ant jūsų turto 
arešto. Pagrindinis kontrak
torius irgi turėtų pasirašyti 
tokį „a lien vvaiver" savo darbo 
daliai. Ten turėtų būti pa
žymėta, kad visiems „subeon-
tractors" ir „suppliers" yra už
mokėta. Trumpai tai turėtų 
parodyti, kad jie visi pnp. 
ta, jog jūs esate užmokėję už 
jų patarnavimus. 

Kitas išsireiškimus, ran
damas kontrakte, yra „an 
allovvance" — leidimas. 

Nenumaldomai ilgėjančios 
dienos, pirmieji pavasario žie= 
dai ir sugrįžtančių paukščių 
giesmės dovanojo mums šv. 
Velykų laukimo džiaugsmą. 
Atpirkėjo šviesa tąryt ištirpdė 
ledą žmonių širdyse, sudaigi
no mumyse gėrio sėklas, į 
namus atnešė palaimą ir 
giedrą viltį. 

Per Velykas į namus su
sirenka visa šeima, suvažiuoja 
vaikai, anūkai bei giminaičiai. 
O Velykų laukimas ir pasi
ruošimas šiai šventei taip pat 
turi savo reikšmę ir prasmę. 
Šiemet, kaip niekad, daug 
žmonių Didžiojo šeštadienio 
vakarą būriavosi prie Kauno 
arkikatedros bazilikos. Tačiau 
jokio šurmulio, visi rimti ir 
susikaupę... Vienas kitas, tyliai 
išsitraukęs degtukų dėžutę, 
dėjo ją šalia degančio laužo, — 
kitaip šventos ugnies namo 
neparsineši. Tiesa, nuo Vely
kinės žvakės užsidegęs savąją, 
gauni amžinos šviesos, tačiau 
ji simboliškai skirta tik gyve
nimui pasišviesti. 

Tarp vaikų stovėjusi se
nutė savo jau pašventintą deg
tukų dėžutę nuo žemės pakėlė 
viena pirmųjų ir susijaudinus 

priglaudė ją prie lūpų. Ji tik 
riausiai, kaip ir seniau, pir
mąjį Velykų sekmadienio vai 
gį šildė ant pašventintos ug 
nies. Ir prie pusryčių stalo j : 
sėdo vėl atgimusia širdimi — 
tą vakarą buvo ne tik dalijama 
šviesa, bet ir laukiant Prisi
kėlimo atnaujinami krikšte 
įžadai. 

Džiugu pastebėti, kad šie
met susikaupimo šventėje 
dalyvavo ypač daug jaunų 
žmonių. Ne per prievartą at
varytų, o sąmoningai atėjusių. 
Po vieną, su draugais ar po
romis. Gražu žiūrėti į jaunus, 
vienas kitą mylinčius žmones, 
kurie net ir bažnyčioje stovėjo 
meiliai apsikabinę. 

Šiemet kauniečiai, artė
j an t Velykoms, labiau nei 
ankstesniais metais, rūpinosi 
vidiniu pasirengimu šven
tėms. Išorė taip pat labai svar
bi, ją irgi reikia puošti, tačiau 
be vidinio susikaupimo ši 
šventė netenka savo prasmės. 
Džiugu, kad šiais metais buvo 
mažiau išorinės euforijos, dau
giau dvasinio atsinaujinimo, 
gerumo, pagalbos artimui... 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

Xuo Didįjį šeštadienį pašventint 
lių. bet ir gerumo ugnis... 

jgybe žvake-

prielaida. atsižvelgimas. Kai 
kurie kontraktoriai įrašo į 
kontraktą sumą dolerių pa
dengti baigiamosioms išlai
doms įvairių dalykų ir užbai
giamųjų įrangų, kaip apšvieti
mo, kilimų ir čiaupų. Tada jūs 
turite duoti „an allovvance" 
kiekvienoje srityje. Pvz., jei 
jūs pasirenkate dalykus, kurie 
kainuoja daugiau negu kon
trakte leidžiama, jums reikės 
užmokėti skirtumą. Kai kurie 
kontraktoriai padaro tą „allo
vvance" juokingai mažą. kad 
bendra projekto kaina atro
dytų mažesnė. O vėliau namo 
savininkui reikės mokėti tris
kart daugiau už reikiamas ir 
norimas prekes. Namų savi
ninkai, prieš pasirašydami 
kontraktą remontui, turėtų iš
siaiškinti, ką ta ..allovvance" iš 
tikrųjų padengs. 

Paklauskite kontrakto-
riaus, pavyzdžiui, kuri krau
tuvė parduoda tokius kilimus, 
kokių jūs norite už į jūsų kon
traktą įrašytą 20 dol. už jardą 
leidžiamą kainą. Paklauskite, 
kur dauguma kontraktoriaus 
klientų randa norimus pirki
nius, neužmokėdami už juos 
daugiau, negu leidžia įrašyta 
„allovvance"". Paklauskite, ar 
kontraktorius naudoja labai 
bendrą formulę tai „allovvan
ce", nes tai gali neatitikti jūsų 
skoniui. Pvz.. čiaupas virtuves 
kriauklei gali kainuoti nuo 60 
iki 700 dol. Kokį įus norėsite 
pasirinkti? 

Sutartyje — kontrakte tu
rėtų būti aptarta ir apdrauda 
bei garantijos. Turėtų būti įra
šyta, kad firma, atliekanti re
monto darbus jūsų namuose, 
turi ..workers compensation" 

apdrauda visiems savo 
darbininkams ir taip pat turi 
„liability insurance". Jums 
turėtų nebūti jokio reikalo 
naudoti savo namo apdrauda, 
kad užmokėtų sužeisto dar
bininko nuostolius. Jei kon
traktorius siūlo garantiją savo 
pirkiniams ir patarnavimams, 
darbams, visa tai ir sąlygos 
turėtų būti įrašytos sutartyje. 

Žiūrėkite, kad sutartyje 
būtų bent vienų metų garanti
ja kontraktoriaus darbams ir 
ilgesnė garantija už įvairius 
įrengimus, pirktus ir įdėtus į 
jūsų namus. Sutartyje turi 
būti įrašyti vardai ir adresai 
kiekvienos firmos, kuri davė 
garantiją įrangai ir kokiam 
laikui ta garantija galioja. Jei 
garantija yra ribota, detalės 
apie tai irgi turėtų būti įrašy
tos į sutartį. Sutartyje turėtų 
būti punktas apie „binding 
arbitration". Tai gali jums 
padėti išsiaiškinti pasitaikiu
sias problemas be brangių 
teismų išlaidų. Apie tai yra 
pasisakymų ir prieš, ir už. Jei 
jūs duodate savo advokatui 
peržiūrėti sutartį, prieš pasi
rašant, paprašykite jo jums 
paaiškinti visus neaiškius ir 
nesuprantamus žodžius. Daž
nai kapitalinis namo pagerini
mas — atnaujinimas labai 
brangiai kainuoja. Todėl nepa
sitikėkite vien tik kontrakto
riaus pasiūlymais ir jo surašy
ta sutart imi, bet gerai tą 
sutart i perskaitykite ir su
praskite kiekvieną žodį, kas 
parašyta, kad ateityje nerei
kėtų gailėtis, kad nereikėtų be 
reikalo už nežinojimą mokėti 
pinigus 

Naudotasi įvairia spauda 
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Reikalingos namų valytojos 
darbui Floridoje. 

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

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037. 

VVindovv Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon VVindovv Vv'ashing. 

Tel. 800-820-6155. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gai!. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employ ment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Priimam* moteris j darbą nuolatiniam darbui 
namų valvme porose. 

45 55 v;il per savaitę. S?-Si 2 Į vai Čikagos 
priemiesčiuose — 

Klgin/Nhaumburg/Northbrook/Gurnee — 
Dariu.— M7-9-13-U42; 

PlainfielaVJoliet/Sugar (irove/Klburn — Danus 
63vT234-4000 

Reikalaujama 2 metų sutartis, patirtis valymo dar
buose, pacarba žmonėms. Dirbame 7am - 7 pm. 
Tel. 630-969-0999. 610 234-5000 (ancliSkai) 

VVindovv VV'ashers/Gutter Cleaners 
Mušt have own car. 

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

full time or pan time 
Make $100+ per person. PAID DAILY. 

N'o experience needed. 
Enąlish reuuired. 

Residential oi%/suburbs & city. 
Come todav & start tomorrovv. 

515 E. Golf Rd.# 208 Arlington Hts. 
(Arlington Office Square) 

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

Across from Valli Produce. 
Ask for Will. 

Grožio salonas priima į darbą visų 
rūšių specialistes... manikiūristes. 

kirpėjas, masažistes ir t.t 
Garantuoti klientams benetitai! 

Skambinti Audronei Ramanauskas. 
Tel. 630-236-6573. 

Pro Care agency 
We are looking for English speaking 

nannies. caregivers. housekeepers. We 
have live-in or come & go FT/PT posi-

tions. Please call: 773-237-2220. 

SEVVTNG MACHINE OPERATOR 
Full Time & Pan Time 
Drapenes & Valancies 
Vertidrapes MFG.. Inc. 

3910 N. Central Park, Chicago, 
773-478-9272. 

100 Window VVashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

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

some English. 
NO EXPERIENCE N'EEDED. We vvill 
train. We have ALL RESIDENTIAL 

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

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

6:00 am - Sundown (5pm-6pm) . 
Make $500-51.000 each person vveekly. 

Mušt apply in person & You can Start The 
Next Pa v. 

Blue Skv Window Cleaning. Inc. 
2752 Maple Ave. Downers Grove, 1L 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on corner of 

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

Skubiai reikalingi vairuotojai-
perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 
Privalo turėti IL vairuotojo teises. 

Tel. 847-673-3309. 

Moteris parduoda darbą 
senelių priežiūroje. 

Darbo vieta netoli Harlem/Diversy. 
Tel. 773-637-7886. Kviesti Verą, 
skambinti tik po 6 vai. vakaro. 

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

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

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

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

Always With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštės 
(vestuvinių pucikščių konsultavimas — nemokamas) 

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

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

8 0 1 5 W . 7 9 St. Justice, IL 6 0 4 5 8 ; Te l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

313Canal St. Lemont 
tEurovean (įrocery 

&> Veti 
Produktai lietuviškam skoniui 
Perkant už S50 laukia dovanėlė 
Patiekalai Jūsų stalui paruošiami 
pagal išankstinius užsakymus 

Tel/Fax 630-257-6020 

I-IV 7am — 
V 7am — 
VI 7am -
VII 9am — 

8pm 
9pm 

• 7 p m 

- 5pm 

5"zepter '73SAS 3PASAUMS ZENO, 
kad ZEPTER kompanijos ilgaamžė garantuota produkcija 
atneša į kiekvieno namus tik sveikatą, papildomą energiją, 

naudą irjprestižą visai šeimai. 
Išsami informacija kasdien tel. 847-945-0656; 
708-917-9330 (mobilus); e-mail: rakita@mail.lt 

Kompanijos atstovai Aldona ir Gintas. 

Parduoda 

Šv. Kazimiero kapinėse nebran

giai parduodame vieną duobę. 

Yra pastatytas paminklas. 

Tel. 708-422-3359. 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

250 \Vest 57 St ree t New York, 
NY 10107. Tel. 212-541-5707. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, 

ieškote darbo ar buto, 
tačiau skelbtis laikraš
tyje brangiai kainuo-

jaTNe beda. DUAUCAS 
įą«^»fcdblmj išspaus-

CMrt$ IVCffVOVUM^Mv* 
Tcrdkia paskambinti 
tel. 773-585-9S00 ar 

užsukti | DRAUGO 
administractia adresai 

4545 W. 63 St„ 
Chicago, IL 60629. 

Rūsių, virtuvių ir vonių (rengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir vidaus. 

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

ELEKTROS 
IVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
sarantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

STASYS CONSTRUCTION 

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

.soffns", „deck's", „gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

A & S 24HRS.7DAYS 
773^31-1833 

312-371-1837 
FREE EST1MATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

prieinamą kainą. 
Tel. 708-420-6790, Algirdas. 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
,Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apvl. $415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojamas gražus, modernus 
butas Marquette Rd. ir Spaulding 
Ave. nerūkantiems pensininkams. 

Tel. 708-656-6599. 

Išnuomojamas 2 mieg. „condV 
Willowbrook su baseinu, šalia 55 

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

Vyresnio amžiaus moterims išnuo
mojamas 2 mieg. naujai įrengtas butas 
su baldais „basement". Archer Ave. ir 

Pulaski apylinkėje. 
Tel. 773-218-4351. 

Išnuomojami nuosavame name 
Brighton Park raj. po remonto atskiri 

kambariai. Geras susisiekimas, yra 
aikštele mašinoms pastatyti. 

Tel. 773-251-3428. 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
I mieg. - $645:2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Į v a i r u s 

P A D I O A M I | 
P A R D U O D A M E 

š Y T i A.UKCiQUUmBW:t 
s? ££ M O biTU O -J A M E! 

' V A I R U S F I N A N S A V I M O i Ū O A l 
e - P # ^ » W f i f H O , S 3 0 - 7 7 4 * 1 tm Z 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8 

Te l . 773-773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Lietuviškas maistas — ,.cateredr 

• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Valgyk kugelį! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MASINA TIK 

S85 
Persiunčiame į 4 8 valstijas UPS paštu. 

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

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

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

B R B R INSURANCE AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO. IL 60629 • 773-735-3400 

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

I JįstĄt, &%/-&% / W > ' , / 

^vJ TIK! / ^ V 
19.9 e m i n j LIK 11 *#%*>&? 

DIALNOW? 
i86 0556 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKV1ESY5 rUIDGRAEAAK 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

^ a 
' A u d r i u s M i k u l i s 

Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 ™°™***K 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 

tft & s 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame - - ? » 3 E * « 5 * -

optimaliausią finansavimą 

Įvairios pas laugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 VY. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

GREIT PARDUODA 
fka Landmark 
ii'*"^ properties įįp 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Grtuoį. Accent 
Homefmders 

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

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

Pager 312-707-6120 
Res. 70^423-0443 

ASTA T. MIKLNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose 

Q T * J 9 ^ Į 
P r o - T e a m 

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice Msft 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANA 
SCERBAITĖ MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Draudimo paslaugos 

S T A T E FARM I N S U R A N C E 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašvkitė Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St.. Oak Laram, IL 

708-423-5900 

Ortu% 21 
Constock Realty. Group 

DAWAJUKMENĖ 
Realtor 

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

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

E-mail: ctervajukna@yahoo.com 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansine paskolą. 

D ' F L A H S F i T Y F i £ A L T Q R S 
i 3 U1L D H fi S . I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

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

Lolita Rasimavičiute 

ALTOM0BIIJU NVVIU SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs irOft. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

^ 2 1 
Demoais, Inc . 

REALTOR 

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

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

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

PARDUODA 
Salone ..Miražas" kirpėja 

SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

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

namu tel. 708-6)2-9524. 

Oak I.avvn. gražioje vietoje par
duodamas gražus 2 mieg.. 2 vonių 
„condo" n aukšte su balkonu. Yra 2 
mašinų aaražas. Tel. 708-422-2036 

arba 847-236-9965, 
palikti žinutę angliškai. 

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

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

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Tel. 1-773-58S-9500 

Vilioja saulėta Florida? 
MANTE BARONAS 

Cotdvvel! Banker 
3474 Tampa Rd. 

Palm Harbor, FL 34684 
Bus 800-775-1696 

727-781-3700 

Mobil 727-385-0358 
Res. 727-784-3277 

E-mai: mantesei lshomes@aol.com 

Tampa Bav a p y l i n - į Ž i V J , 
kes. įskaitant St. °ete l ; M . ! . \ - : m 
Clearwater ir New Port Richey. 
Profesionalus ir sąžiningas patarnavi
mas įvairių nuosavybių pardavime ir 
pirkime. Skambinkite dėl nuolaidų. 

Slaugos paslaugos 9 Kraustymosi paslaugos 

Kirpėja N I J O L E 
įsiūlo savo paslaugas: kerpa vyrus: 
i ir moteris, atlieka cheminį 
! sušukavimą, dažo plaukus, 

antakius ir blakstienas. 
Tel. 708-351-1666. 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 773-259-9780. I ^ r e t a . 
G a l i m a pa l i k t i ž inutę. 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

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

It's Scandinavian SAS 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:rakita@mail.lt
file:///Vest
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:amikulis@usa.com
mailto:ctervajukna@yahoo.com
mailto:jonavicius@home.com
mailto:manteseilshomes@aol.com
http://wwwscandinavian.net


Nepriklausomybės vaikų kongresą pasveikino ir 
Europos komisaras 

Atkelta iš 1 psl. 
gimusiems vilniečiams. 
Jauniausios Lietuvos pilie

čių kartos iniciatyvą aptar t i 
Lietuvos ateitį Europos Sąjun
goje oficialiu laišku iš Briuselio 
pasveikino Europos Komisijos 
narys Guenter Verheugen, kon
greso dalyvius sveikino Europos 
komiteto generalinis direkto

rius Petras Auštrevičius, švieti
mo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius, Europos Komi
sijos delegacijos vadovo Lietu
voje dukra Alicija Graham, visų 
Vilniuje gyvenančių Europos 
Sąjungos valstybių vaikai . 
Kongreso pranešėjai skaitė gim
tosiomis lietuvių, lenkų, rusų 
kalbomis. 

Padovanok man kelią į Europą 

Atkelta iš 1 psl . 
vidutinio amžiaus žmo

nėms, šakaliukai nori asmeniš
kai pakviesti kuo daugiau vy
resnių žmonių. Vaikų'parašyta-
me laiške-kvietime sakoma: 

„Balsuokite už mus, savo vai
kus ir anūkėlius, nes mes dar 
maži, mes dar negalime bal
suoti, bet labai nor ime būt i 
europiečiais!". 

L i e t u v o s S e i m o n a r i a i ž a d a d i r b t i , o n e v i e š ė t i 
E u r o p a r l a m e n t e 

Atkelta iš 1 psl. 
Europos Parlamento poli

tinių frakcijų darbą. Seimo ste
bėtojų delegacijoje, be jos pir
mininkės B. Vėsaitės, taip pat 
dirbs socialdemokratai Mindau
gas Bastys, Kęstutis Krikščiū
nas, Artūras Plokšto, Antanas 
Valys, Jungtinės ir liberalų 
frakcijos atstovai Arminas Ly
deka ir Egidijus Vareikis. 

Abu šios frakcijos nariai ir 

delegacijos pirmininkės pava
duotojai. Stebėtojų delegacijoje 
ta ip pa t dirbs socialliberalai 
Vytautas Kvietkauskas ir Kęs
tut is Kuzmickas, konservato
rius Vytautas Landsbergis, libe
ra las demokra tas Eugeni jus 
Maldeikis, krikščionis demo
kra tas Kazys Bobelis, Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų frakcijos narys Gintaras 
Didžiokas. 

P r e z i d e n t a s R . P a k s a s p a l a n k i a i v e r t i n a 
L i e t u v o s i r D a n i j o s e k o n o m i n į 

b e n d r a d a r b i a v i m ą 

Atkelta iš 1 psl. 
„Via Hanseatica" įgyven

dinimo svarbą, pabrėžė kad jie 
sąlygotų spartesnę t iek Lie
tuvos, tiek viso Baltijos krašto 
įsiliejimą į Europos transporto 
struktūras bei padidintų kro
vinių ir keleivių tranzito gali
mybes. Danijos ir Lietuvos vers

lininkų seminare dalyvauja 
prezidentą R. Paksą lydinti ver
slininkų delegacija, atstovau
jant i valstybės lengvosios pra
monės, telekomunikacijų, me
džio apdirbimo ir baldų, teks
tilės, laivininkystės ir t r ans 
porto ir kt. šakoms. 

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

žinių agentūrų pranešimais 

Atke l ta iš 1 psl. 
atsakingas už ginklų kū

rimą, ir manoma, kad jo direk
torius gali suteikti svarbios 
informacijos masinio naikinimo 
ginklų valstybėje ieškantiems 
JAV ekspertams. Antrasis su
laikytasis yra nuverstojo reži
mo viceprezidentas ir Revoliu
cinės vadovybės tarybos narys 
Taha Muhya ai Dinas Maruf, 
sąraše įrašytas 42-uoju nume
riu. JAV pareigūnai Washing-
ton taip pat pranešė, kad są
jungos pajėgos pastarosiomis 
dienomis sulaikė ir buvusį Ira
ko transporto ministrą Ahmed 
Murtad Ahmed Khalil, kuris 
nėra į t rauktas į labiausiai 

ieškomų irakiečių sąrašą. Pa
reigūnai išsamesnės informaci
jos apie jo sulaikymą nepa
teikė. Tuo tarpu televizijos ka
nalas „ABC News" p ranešė , 
kad sulaikytas dar vienas bu
vusio Irako režimo pareigūnas 
- Mizban Khadr Hadi, įrašytas 
42-uoju numeriu ieškomų ira
kiečių sąraše. J is buvo Saddam 
Hussein Revoliucinės vadovy
bės tarybos narys ir vienas iš 
partijos „Baath" vadovų. 

* P r e z i d e n t a s G e o r g e W. 
B u s h ketvirtadienį vakare vie
tos laiku kreipdamasis iš lėk
tuvnešio „Abraham Lincoln" 
paskelbė, kad „baigėsi pagrin
dinės kovos operacijos Irake". 
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Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 į 
E-mail: pencvlar@comcast.net 9 
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40-24 235th Street Douglaston, NY H 363 
Tel. 718- 423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Bronė Barakauskienė - T e l 708-403-5717 
Fax 708-403-4414 

E-mail: b r o n e b ^ a o l . c o m 

D R A U G O biuletenis 
TURGUS 
773-S8S-9500 • FAX 773-SSS-8284 

vardas 
pavarde. 

atfresas. 

rruesas-

ielef.-

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu arba faksu; 
DRALGAS 

4545 W. 63fd SL 
Chicago. iL 60629 

TARP MŪSŲ KALBANT DRAUGAS, 2003 m. gegužės 3 d., š e š t a d i e n i s 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

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

angliškai 
Įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N MiKvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kaiba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

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

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

IVA 
1 -708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

1 773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 

D A N G U S DAR NEGRIUVA. . . 

Manding, d a r nelaikąs 
rėkt i , šaukti — bėkim dangus 
griūva! Visgi bū tų ne pro šalį 
susidomėti s iaučiančia SARS 
liga. Kaip ž inia , SARS yra 
ū m u s kvėpavimo t akų uždegi
mas . Pirmieji susirgimai buvo 
užregistruoti š ių metų vasario 
mėnesį Kinijos pietinėje daly
je . Netrukus vliga pasireiškė 
Hong Konge, S ingapūre , 
Malaizijoje ir kitose Azijos vals
tybėse. Taipgi Australijoje, 
Europoje ir S i a u r ė s Ameri
koje. SARS liga neaplenkė ir 
m ū s ų gyvenamojo krašto. 
Tačiau čionykštis susirgimų 
skaičius dar nepas iekė grasi
nančio lygio. Ligšioliniais 
duomenimis, SARS liga pri
ve r t ė per 2 5 0 žmonių at
sisveikinti su šiuo gyvenimu. 

SARS viruso ba imė neigia
mai paveikė t a rp tau t in į tu
rizmą. Daugelis susilaiko nuo 
kelionių. Amer ik i eč i a i ypač 
vengia ke l iau t i į Azijos že
myną, o ta ip pa t į kaimyninę 
Kanados vals tybę. Vengiama 
ir Toronto mies to , kuriame 
gausėja susirgimų bei mirimų 
skaičius. Vers lo pasaulyje 
taipgi j a u č i a m a ligos įtaka. 
Gerokai sumažėjo Azijos vals
tybių eksportas. 

Praėjusią savai tę Lietuvos 
sostinėje b u v o ki lęs SARS 
ligai giminingas triukšmelis, 
kurį sukėlė pas taruoju metu 
Vilniuje gyvenąs, A. ir P. rai
dėm įvardintas, 50 metų amžiaus 
mūsų t a u t i e t i s . Beje, jisai 
anksčiau gyveno JAV. Gyven
damas Vilniuje, užsiiminėja 
tarptaut iniu verslu. J a m nese
niai teko lankyt i s Malaizijoje, 
Indijoje, a r a b ų emiratuose, o 
grįždamas trejetą dienų pra
leido Kipro saloje. J a m keliau
j a n t pakilo k ū n o tempera tūra 
ir ėmė reikštis kiti nemalonu
mai. Iš Franfur to atskridęs į 

Vilnių, kreipėsi pas gydytoją. 
Nuodugn iam pat ikr inimui bu
vo p a t a l p i n t a s l igoninėje. 
Vėlesnėmis žiniomis, medikai 
n u s t a t ė , jog jisai nėra palies
t a s SARS ligos, o tik sune
galavęs st ipriai pasireiškusiu 
gr ipu . T a i nus ta tė gydytojų 
kons i l iumas . 

Pasaul io Sveikatos organi
zacija r ag ina susilaikyti nuo 
kelionių į Beidžingą (Kinija) i r 
Toronto (Kanada). Praėjusios 
savai tės žiniomis, Toronte y r a 
u ž r e g i s t r u o t a daug iau ka ip 
140 susirgimų ir keliolika mir
t i e s a tvejų . Mieste , ypač 
kiniečių kvartale , j a u č i a m a s 
ekonominis atoslūgis. 

Kinijos sostinėje uždar inė
j amos mokyklos, kino t ea t r a i , 
užeigos ir pan. Atidžiai t ikr i 
n a m a s ligoninių personalo ir 
sergančiųjų sveikatos stovis. 
Viešai ka lbama apie galimą 
k a r a n t i n o paskelbimą. Tokiu 
atveju b ū t ų uždraustas įvažia
v i m a s i r i švažiavimas iš 
mies to . Sost inės gyventojai 
rūpinas i maisto a tsargų su
darymu. Kiti stengiasi i š t rūk
t i į saugesnę vietą. 

Tur imomis žiniomis, Bri
tanija, Prancūzija, Airija, Ve-
nezue l a ir J a m a i k a ėmės i 
g r i e ž t e s n i ų apsisaugoj imo 
pr iemonių. Mūsų gyvenama
j a m e k r a š t e nesireiškia dides
n is sus i rūpin imas . Vis t ik kai 
kur iuose miestuose šauk iami 
valdžios ir ligoninių adminis 
tracijos atstovų pas i tar imai . 

SARS ligos pag r ind in i a i 
s imptomai yra aukš t a kūno 
t e m p e r a t ū r a , kosulys, galvos 
ir sąnar ių skausmai . Sus i rgus 
p a t a r t i n a skubiai kre ip t i s į 
gydytoją. Spaudos ska i ty to 
j a m s ir neskai ty to jams l in
kė t ina geriausios sėkmės. 

Petras Pe t ru t i s 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SLMPOZRJMAS 

Kreipiasi į lietuvių visuomenę paramos 
Gerbiamieji tautiečiai. 
Šiais metais, gegužės 21-25 d., Lemont. IL, vyksta 
XII Mokslo ir Kūrybos simpoziumas. Simpoziumo 

idėja yra suburti lietuvių kilmės mokslininkus. Šis tradicinis renginys yra til
tas tarp mokslininkų, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje, reikšmingas vieny-
tojas mūsų tautos. Simpoziumo pasisekimas bus mūsų visų pasididžiavimas. 
Todėl, norėdami užtikrinti simpoziumo pasisekimą, drįstame kreiptis į Jus, 
prašydami prisidėti savo pinigine auka. 
Aukas nurašant nuo mokesčių, galima panaudoti Tax Exempt No. 35-
2934439. Čekius rašyti: Lithuanian Symposium of Arts and Science, c/o D. 
Povilaitis, 1140 — 118th St.. Lemom', IL 60439. 

Siunčiu auką S 

Siuntėjo vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas. Valstija. Zip_ 

LITUANISTIKOS INSTITUTAS* PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJU 
SĄJUNGA* PASAULIO LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 

SĄJUNGA* JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 

CERT1F1ED DENTAL A5SIST1NG PROCRAM 
• DENTAL ASSISTANT 
• ADA CODES 
• COMPUTER ENTRY 

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgametę patirtį 
• Padedame sudaryti reziume ir praeiti 
interviu 
• Padedame įsidarbinti 
• Mokslas trunka 2 mėnesius 
• Mūsų mokykla siūlo dantisto padėjėjo 
vienintelius kursus, praktiką atliekant 
stomatologijos klinikoje. Teirautis tel. 

847-401-3200 195 Ariington Heights Road, Suite 
160 Buffalo Grove, IL 60089 

FIVE S T A R 

O O d d O 
Balzekas M o t o r Sales Inc. 

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 T^n^ty garantija + 0X1% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
ŠPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 - 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave . Chicago. IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS 0 . 0 % F I N A N S A V I M A S 

A. t A. 
Arch. ALBERTUI KERELIUI 

iš šio pasaul io i ške l i avus , žmonai , mie la i IRENAI , 
buvusiai K e r n a v ė s t u n t o t u n t i n i n k e i i r vyr . s k a u t i -
ninkei bei visai š e i m a i , r e i šk iu nuoš i rdž ią užuojautą . 

Buvęs kernaviečių talkininkas 
Vitoldas Petrauskas 

Union Pier. MI 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje Amerikoje. 

„Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 
laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" spaustuvė 

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

ma dienraščiui. .Draugas" turi atlikti daug papildomų spaudos darbų. 
kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės patarnavimu. 
Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuvė gali 

Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 

gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 
Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas, 

todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4545 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a idotuv ių p a t a l p a s visose Č ikagos m i e s t o 
apy l inkėse ir p r iemiesč iuose 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS R O A D 

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

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

1 -708 4 3 0 - 5 7 0 0 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1 7 7 3 - 4 7 6 - 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 
Tel . 1 - 8 0 0 9 9 4 - 7 6 0 0 

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

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral H o m e (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

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

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

12401 S. Archer Ave. 
(& Derhv Rd.) 
ALL P H O N E S 
1-773-523-0440 

mailto:pencvlar@comcast.net
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

JAV LB XVII TARYBOS RINKIMAI 

Jaunimo centre JAV LB 
XVII Tarybos rinkimai vyks 
gegužės 3^1 ir 10-11 d. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 
vai. p.p., sekmadieniais po 10 
vai. r. Mišių iki 1 v. p.p. 

Gegužes 3-4 ir 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. 

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. 

Cicero LB apylinkės val
dyba gegužės 4 d., sekmadie
nį, tuoj po 9 vai. r. Mišių, Šv. 
Antano parapijos salėje rengia 
pavasarinį pabendravimą su 
vaišėmis. Tose pačiose patal

pose taip pat vyks ir JAV LV 
XVII tarybos rinkimai. Rin
kimų komisijos pirmininkas 
Mindaugas Baukus ragina ir 
kviečia, kad visi lietuviai jaus
tų tautinę pareigą išrinkti 
darbingus tarybai narius. Kas 
negalėtų balsuoti gegužės 4 d., 
rinkimai dar vyks ir gegužės 
11 d., nuo 8 vai. ryto iki 12 v., 
tose pačiose patalpose. Nebū
kime abejingi lietuviškai veik
lai, balsuokime! 

Gegužės 4 ir 11 d. i 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. 

JAV LB Tarybos rinki
mai East Chicago, Indiana 
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. 

Autorė Rita Šakenienė 
prašo patikslinti straipsnelyje 

• „JAV LB XVII tarybos rinki
mai" (gegužės 1 d.) padarytą 
klaidą. Turi būti: antrame ra
jone renkamas 1 asmuo; tre
čiame — 3 asmenys. 

TĘSIAMOS GUTAUSKŲ TRADICIJOS: 
PARODA „POPIERIUS, DROBĖ, ŠILKAS" 
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejus kviečia į talentingų 
dailininkų šeimos iš Lietuvos 
Linos Gutauskienės ir Simo 
Gutausko tapybos parodą. 

Lina Gutauskienė baigė Vil
niaus dailės akademijos, Teks
tilės fakultetą Kaune. Dirba 
klasikinio gobeleno srityje bei 
tapo ant šilko. Specifinę natū
ralaus šilko marginimo tech
niką pamėgusi Lina yra sukū
rusi įvairiausių interjero deta
lių bei rūbų papuošalų. Fan
tastinių ir tikrų gėlių motyvai, 
stilizuoti gyvūnai, siluetų 
žaismas fone, sukuria ypatin
gą pulsuojantį vaizdą. 

Simas Gutauskas baigė Vil

niaus dailės akademiją, vit
ražo specialybę. Po studijų su
kūrė daugybę vitražų įvai
riems pastatams, bei tapybos 
darbų. Simas meistriškai nau
doja įvairias technikas: tem
perą, akvarelę, akrilą. Jo kū- ' 
ryboje gausu abstrakčių ele
mentų, tačiau kompozicijoje 
dominuoja konkreti tema. 

Parodos atidarymas įvyks 
šeštadienį, gegužes 17 d.. 7 v. 
v. Atidaryme dalyvaus pati 
dailininkė Lina Gutauskienė. 
Jazz'ą gros Vyčio Nivinskio 
grupė. įėjimas nemokamas. 
Visi kviečiami apsilankyti. 
Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga, IL. Infor
macija telefonu: 773-582-6500. 

SKELBIMAI 

Vaizdas iš G. Verdi operos „Kaukių balius" trečiojo veiksmo. Viduryje: Amelija 'Valerija Balsytė) ir valdovas 
Riccardo (Bronius Tamašauskas). Jono Kuprio nuotraukos 

Lietuviu operos pavasa
rio šventė nepasibaigė „Kau
kių baliaus" spektakliu. Ją pa
puoš dar vienas neeilinis ren
ginys — koncertas šį sekma
dienį, gegužės 4 d.. 3 vai. po
piet, Jaunimo centro didžio
joje salėje. Programoje girdė
sime svečius dainininkus iš 
Lietuvos, operos chorą ir sa
vuosius solistus. Nepraleis-
kime šio puikaus koncerto, at
vykime dar kartą pabendrauti 
su Lietuvių opera, o svečiams 
solistams palinkėti, sugrįžus į 
Lietuvą, kelti žmonių nuotai
kas, garsinti savo tautos meną 
ir kultūrą. 

G. Verdi operos ..Kaukių balius" fragmentas. 

Čikagos dramos sambū
ris „Žaltvykslė" kviečia vi
sus mėgstančius teatrą, pažiū
rėti Ilonos Čiapaitės režisuotą 
Tennessee VVilliams pjesę 
„Pasmerkti namai". Pagrin
dinius vaidmenis sukūrė Da
lia Cidzikaitė ir Linas Umbra
sas. Premjera įvyks gegužės 
18 d„ 3 v. p. p.. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. 

Bilietus galėsite įsigyti prieš 
spektaklį arba „Seklyčioje". 
Teatrą remia Amerikos LB 
Kultūros taryba. Visi maloniai 
kviečiami! 

„Žiburėlio", Montessor i 
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. 

Ernesto Žvaigždino tapy
bos paroda „Pajūrio fragmen
tai" atidaroma šį šeštadienį, 
gegužės 3 d., nuo 6 iki 9 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzieju
je, 14911 127th Str., Lemont. 
Paroda veiks iki gegužės 18 d. 
Visi kviečiami apsilankyti. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

PAVASARIO VAJUI ĮPUSĖJUS 
Greit prabėgo kovo ir ba

landžio mėnesiai, vis dar 
sugrįžtant šiaurės vėjui šal
dančiam magnolijų ir obelų 
žiedus Čikagoje. Tie du mė
nesiai nusinešė ir pusę sėk
mingo Draugo fondo pavasario 
vajaus. Į Draugo fondo pava
sario vajaus laiškus daugiau
sia atsiliepė senieji Draugo 
fondo nariai ir rėmėjai. Tiesa, 
čekiai buvo mažesni, kaip 
ankstyvesniais vajais, bet 
daugiau atsiliepimų ir šiek 
tiek naujų fondo narių bei 
rėmėjų. 

Vajaus atsiliepimų skaičius 
yra labai svarbus, lygiai kaip 
svarbios ir „Draugo" prenu
meratos. Be abejo, toliau augi
nant Draugo fondą, labai svar
bus ir čekių dydis, rašomas 
pagal aukotojo pajėgumą. 
Kiekvienas vajaus atsiliepi

mas yra svarbus todėl, kad 
tuo parodomos geranoriškos 
pastangos išlaikyti lietuvišką 
žodį, išlaikyti lietuvišką tar
pusavio ryšį, toli už Lietuvos 
ribų. 

Galima džiūgauti dėl pilnos 
Morton H. S. salės žiūrovų 
„Kaukių balius" operos spek
taklyje 4/27/03, prie ko daug 
prisidėjo nuolatiniai skelbimai 
„Drauge". Tas parodo, kaip 
svarbu išlaikyti tą ryšį per 
„Draugą", kaip svarbu auginti 
Draugo fondą, kuris reikalin
gas „Draugo" leidybos para
mai. 

Labai dėkodami visiems DF 
pavasario vajaus dalyviams, 
labai laukiame tų, kurie dar 
nesuspėjo paremti Draugo 
fondo. Dar yra likę du pavasa
rio vajaus mėnesiai. Dar likę 
daug negautų laiškų, 

PAVASARIO ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 2,000 dolerių: 
Rev. Casimir Toliušio pomir

tinis palikimas, iš viso 2,300 
dol., Quincy, IL. 

Su 100 dolerių: 
Vytautas Vidugiris, garbės 

narys, iš viso 4,500 dol., Ran-
cho P. Verdes, CA. 

Gražina Kenter, garbės 
narė, iš viso 1,900 dol., Dan-
bury, CT. 

Women's Guild Balzekas Mu-
seum, garbės narės iš viso 
1,100 dol., Chicago, IL. 

Lithuanian Credit Union, iš 
viso 200 dol., Los Angeles, CA. 

Auris Jarašūnas, iš viso 100 
dol., Santa Monica, CA. 

Su 50 dolerių: 
Teresė Algimantas Gečiai, 

garbės nariai, iš viso 1,150 
dol., Huntingdon Valley, PA. 

Jaunimo centro Moterų klu
bas, garbės na rės , iš viso 
1,200 dol., Chicago, IL. 

Janina Cukurienė, garbės 
narė, iš viso 1,600 dol., Chica
go, IL. 

Margarita Zubrickas, iš viso 
700 dol., Etobicoke, ON. Cana-
da. 

Dr. A. R. Čepulis, iš viso 500 

Kun. Vito Mikolaitis šį 
sekmadienį, gegužės 4 d.. 
12:15 vai. p.p., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke, aukos savo 
kunigystės jubiliejines padė
kos Mišias. Po Mišių parapijos 
salėje visi kviečiami pabend
rauti su Jubiliatu, jį pasvei
kinti ir pasivaišinti. Kun. Vito 
Mikolaitis jau daug metų dar
buojasi šios parapijos sielova
doje ir parapijiečiai jam už tai 
iabai dėkingi. 

Lietuvių kar ių ve te ranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
vyks gegužes 4 d., sekmadie
nį, 12 vai.. Jaunimo centre. 
Visi skyriaus nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

AtA Jadvyga Šakal ienė , 
gyvenusi Oak Lawn, IL, mirė 
2003 m. gegužės 2 d., sulau
k u s 93 m. Informacija apie 
laidotuves bus pateikta vė
liau. 

„Seklyčioje" gegužės 7 d., 
2 vai. p.p.. trečiadienio po
pietės programoje kalbės Povi
las Vaičekauskas, kuris nese
niai sugrįžo iš Lietuvos, pra
leidęs ten beveik metus laiko. 
Pakviestas pasidalinti įspū
džiais su ..Seklyčios" lankyto
jais, maloniai sutiko atvykti. 
Kviečiame visus pasiklausyti, 
pabendrauti, pabūti kartu. 
Kaip įprasta, bus ir bendri 
pietus. Atvykite! 

dol., Willoughby Hills, OH. 
Audra ir Vytas Dauliai, iš 

viso 200 dol., Evanston, IL. 
Vladas ir Anelė Barkauskai, 

iš viso 355 dol., Point Plea-
sant, NJ. 

Marija Šeduikis, iš viso 180 
dol., Chicago, IL. 

Su 30 dolerių: 
Danutė Garbonkienė, iš viso 

175 dol., Chicago Ridge, IL. 
Su 25 doleriais: 
Victoria Pikelis, iš viso 800 

dol., Chicago, IL. 
Taiyda ir Ričardas Chiapet-

ta, iš viso 210 dol., Willow 
Springs, IL. 

Algis Navikauskas, iš viso 
175dol.,Brookfield, CT. 

Dr. A. Musteikis, iš viso 75 
dol, Olympia, WA. 

Joseph Ignaitis, iš viso 25 
dol., Cupertino, CA. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

Fondo iždininkas 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r ink t inė ruošia pirmą šių 
metų gegužinę gegužės 4 d., 
sekmadienį, 12 vai.. Šaulių 
namuose, 2417 VV. 43rd Str. 

Gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis. bus atsigaivinimų 
ir užkandžių, veiks laimės 
šulinys. Visi kviečiami. 

BALSUOKIME 
REFERENDUME! 

Lietuvos general in is kon
sula 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., 
nuo 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 1 vai. p.p. 

Konsulatas nuoširdžiai ra
gina visus dalyvauti balsa
vimuose dėl Europos Sąjungos 
narystės Lietuvai referendu
mo ir primena, kad. ateidami 
balsuoti, atsineštų galiojantį 
Lietuvos pasą. 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 Ona Adomaitienė, 
Algis Regis, Valentinas Šer
nas, Rūta Šmulkštienė. $35 
Albinas ir Gražina Reskevi-
čius. $25 Aldona Buntinaitė, 
Stasys ir Sofija Džiugas, Ignas 
Kaunelis, Kostas Norvilą, Jo
nas ir Marija Šimoniai, Vanda 
Tervydienė. $20 Aldona Jes-
mantas, Vytautas Juodka, Al
gis Kazlauskas, Henrikas 
Laučius, Juozas Mikulis, Juo
zas Žygas. $10 A. P. Bagdo
nas, Vvalter Kasparaitis, Anta
nas Skridulis. Dėkojame vi
siems rėmėjams, „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct„ Na-
perville, IL 60540-7011. 

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

60629 _ 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

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

OAH1US FL D1HMANTAS 
ADVOKATAS 

VAIRAVMO R KRMINAUNm TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynėias arba 

877-496-3527 
• Pr ieš užs i sakydami 

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

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

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invali
dams vaikams, daugiavai
kėms šeimoms, bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: Ano
niminiai $500 (M), Liucija 
Tirvienė $250 tęsiant mergai
tės metinę paramą, Aldona 
Ješmantienė $200 Žemaitijos 
vaikams a.a. Elenos Sniegai-
tienės atm., Birutė Razmi-
nienė $50, Eugenija Barške-
tienė $20, Saulė Danytė $20, 
Sigutė ir Juozas Užupis $50, 
Raminta Marchertienė $240 
tęsiant mergaitės metinę pa
ramą. Labai ačiū, „Saulutė", 
(„Sunlight Orphan Aid") 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949 arba (847) 541-
3702. TAXID #36-3003339. 

• Albert P. Mikutis Jr. au
koja $100 Laimai Makutė-
naitei, kuri rūpinasi Vilniaus 
gatvės vaikais ir $20 skiria 
savo globotinei Augustei iš 
Jurbarko. Jų vardu dėkojame! 
Lietuvos Našlaičiu globos 
komitetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

• A.a. Edvardo Eringio at
minimą pagerbdama, Lucinda 
Valantiejus, West Hartford, 
CT aukoja $50 Lietuvos vai
kams. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojai dėkojame! Lietuvos 
Našlaičių globos komite
tas, 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

• Lietuvos Našlaičiu glo
bos komiteto gautos aukos 
Lietuvos vaikams: Elizabeth 
Chappell, Grayslake, IL remia 
Lietuvoje du vaikus ir at
siuntė metinę $300 paramą. 
Po vieną vaiką remia ir po 
$150 — metinį paramos mo
kestį atsiuntė: Lemon Bay 
High School, Englewood, FL; 
Lietuvos Vyčių 26 kuopa per 
pirmininkę Vivian M. Rod-
gers, Worcester, MA; Juozas 
Laukaitis, Bethesda, MD; Em
ilija Kazlauskienė, Arlington, 
MA; Lietuvos Dukterys, Chi
cago, IL; Antanas Valaitis, 
Eastlake, OH; Bernard Ter-
way, Spring, TX; Viktoras Su-
duikis, Lafayette, CO; Vikto
ras Steapalovitch, Philadel-
phia, PA. Visiems aukotojams 
ir Lietuvos vaikų rėmėjams 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me už dosnumą! Lietuvos 
Našlaičiu globos komite
tas, 2711 West 71 st Street, 
Chicago, IL 60629. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

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

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

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

• AUKŠČIAUSIOS KLA
SĖS PATARNAVIMAS siun
čiant lėktuvu ir laivu per 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
1-800-772-7624 (1-773-585-
0944, 1-773-585-0946) 4545 
West 63rd Street, Chicago, 
IL 60629 (dienraščio „Drau
gas" patalpose). Esame Šiau
rinėje Čikagos dalyje — 
699 Lively Blvd, Eik Grove 
Village, IL 60007, tel. 1-800-
262-3797. Visos siuntos yra 
apdraustos automatiškai $100. 

Pageidaujantys gali apsi
drausti uidesne suma. 

• Almos fondui 
A.a. Juozo Kucino atminimą 

pagerbdami, Nerija ir Romas 
Kasparai, Arlington, VA auko
ja Lietuvos vaikams $50. 
Reiškiame užuojautą velionio 
artimiesiems, o aukotojams 
Almos ir Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių Tax ID #36-
4124191. Čekius rašyti Lithu
anian Orphan Care, pažymint, 
kad skirta Almos fondui, siųs
ti 2711 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 

• A.a. Juozo Kucino atmi
nimą pagerbdami, Albertas ir 
Jūra Drukteniai, Vladas ir 
Angelė Garsiai aukoja Lietu
vos vaikams $100. Ta pačia 
proga Diana ir Kazimieras 
Čempės, Edgevvater, MD, au
koja $100. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! Lietu
vos Našlaičiu globos komi
tetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

• A-a. Juozo Gasparo at
minimą pagerbdami, Pranas 
ir Ona Michelevičiai, St. Pete 
Beach, FL. Aukoja $30 Lietu
vos vaikams. Reiškiame užuo
jautą velionio žmonai ir arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame! Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas, 2711 
VVest 71st Street, Chicago, 
IL 60629. 

mailto:Gibaitis@aol.com

