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Popietė su diplomatais 
iš Lietuvos; graži meno 
šventė; pavykusi 
BALFo gegužinė 

2 psl. 

Kas ieško, tai ir randa, 
t ik ne Irake; tau t in io 
tapa tumo ugdymas ir 
patr iot inis auklėjimas. 

3psl. 

Tarp mūsų ka lbant — 
apie SARS liga; 
t ranspor to sekcija XII 
Mokslo ir kūrybos 
simpoziume; Pažaisliui 
re ikia daugiau 
dėmesio. 

4 psl. 

Neišsigąskite — tai tik 
terorist inių išpuolių 
repeticija; da inuos L. 
Kopūstaitė; XII 
Tautinių šokių šventė 
vyks vėl Čikagoje, 
koncertas „Ave Maria" 
Marąuet te P a r k 
lietuvių parapijoje. 

6 psl. 

Sportas 

* T r e č i a d i e n į Kauno Ro
tušėje 75 metų jubiliejaus pro
ga pagerbtas legendinis „ringo 
džentelmenu" vadinamas bok
sininkas, Kauno garbės pilietis 
Algirdas Šocikas (nuotr.). Šia 
proga Lietuvos taut inio olimpi
nio komiteto prezidentas Artū
ras Poviliūnas įteikė A. Šocikui 
vieną iš aukščiausių apdovano
jimų — „Olimpinę žvaigždę" ir 
padėkojo už puikų kilnumo ir 
meistriškumo pavyzdį Lietuvos 
sportui. 

* T r e č i a d i e n i K a u n o 
Sporto halėje suža i s tose ket
virtosiose Lietuvos krepšinio 
lygos superfinalo dėl aukso žie
dų rungtynėse Kauno „Žalgi
ris" nugalėjo Vilniaus „Lietu
vos rytą" 81:74 ir serijoje iki ke
turių pergalių pirmauja jau 3:1. 
Iki čempionų t i tulo žalgirie
čiams tetrūksta vienos perga
lės, o penktosios rungtynės"bus 
žaidžiamos šeštadienį Vilniuje. 

* G e r i a u s i o s 2002 m e t ų 
pasaul io r a n k i n i n k ė s rinki
muose Austrijos pilietybę turin
ti ir Danijos klubui „Slagelse 
FH" atstovaujanti lietuvė Auš
ra Fridrikas užėmė III vietą. 

Naujausios 
žinios 

\ i 
• Didžioj i Br i tan i ja „be 

p r o b l e m ų " p a t v i r t i n s Lie
tuvos stojimo į E S ir NATO 
su ta r t i s . 

* V y r i a u s y b ė nepr i tarė 
s i ū l y m u i anksč iau laiko grą
žint i nuve r t ė ju s iu s indėlius 
65-69 metų gyventojams. 

Prancūzijos prezidentas žada pagalbą Lietuvai 
tarptautiniuose projektuose 

Paryž ius , gegužės 14 d. 
(BNS) — Prancūzija pasirengu
si bendradarbiauti su Lietuva 
branduolinės energetikos srity
je ir padėti įgyvendinti naujojo 
reaktoriaus statybos projektą, 
trečiadienį Paryžiuje susitikęs 
su Lietuvos prezidentu Rolan
du Paksu pažymėjo Prancūzijos 
vadovas Jacąues Chirac. 

Susitikime R. Paksas teigė, 
kad, uždarant senus sovieti
nius RBMK modelio reaktorius 
Ignalinos atominėje elektrinėje, 
Lietuva pradeda galvoti apie 
naujojo branduolinio reakto
riaus statybos galimybes. R. 
Paksas paprašė Prancūzijos pa
ramos įgyvendinant šį projektą, 
nes, jo nuomone, plėtojanti 
branduolinę energetiką, Pran
cūzija šioje srityje galėtų pasi
dalinti su Lietuva savo patirti
mi. 

Lietuvoje ir Prancūzijoje 
branduolinės jėgainės pagami
na daugiau kaip po 75 proc. vi
sos valstybėse pagaminamos 
elektros energijos. 

Prancūzijos vadovas pažy
mėjo, kad jau kitą savaitę jis 

Rusijos vadovas ragina Durną 
tvirtinti susitarimus su Lietuva 

Prancūzijos prezidentas Jaąues Chii 
dentu Rolandu Paksu. 

paves savo atstovei ap t a r t i 
šiuos klausimus su Lietuvos 
valdžios p? -eigūnais. 

Pokalbio metu taip pat buvo 
aptart i bendrų projektų plėtros 

klausimai, Europos Sąjungos ir 
Rusijos Federacijos santykiai, 
Europos ateities klausimai. 

Prancūzijos vadovas sakė, 
jog rytdienos Europoje vis di-

Džojos Barysaitės I ELTA) nuotr. 

desnę re ikšmę įgauna infra
s t ruk tū rų plėtra. Pažymėjęs, 
kad Europa remiasi solidarumo 
principu, J . Chirac teigė, 

Nuke l t a į 5 psl. 

Lie tuv ia i — d i d ž i a u s i JAV o p e r a c i j ų 
Afgan i s tane i r Irake rėmėja i E u r o p o j e 

Vi ln ius , gegužės 14 d. 
(BNS) — Lietuvos gyventojai 
yra tarp tų europiečių, kurie la
biausiai remia JAV karinius 
veiksmus pr ieš diktatoriškus 
režimus Afganistane ir Irake. 

Bendrovės „SIC rinkos tyri
mai" Lietuvoje atlikta apklausa 
parodė, kad karinių veiksmų 
įnašą stiprinant saugumą žemė
je teigiamai įvertino 26 proc. ap
klaustų gyventojų. 

Panašiai, kaip ir lietuviai, 
karo veiksmus prieš Saddam 
Hussein režimą Irake ir Tali-
bano judėjimo diktatūrą Afga
nistane parėmė danai ir olandai 
(po 26 proc), portugalai (24 
proc.) ir vokiečiai (23 proc.). 

Pasak „SIC rinkos tyrimai" 
tyrimų direktoriaus Mindaugo 
Degučio, 41-oje valstybėje fir
mos TNS atlikto tyrimo duome
nimis, dauguma Europos vals

tybių gyventojų, neseniai pasi
baigusius karus įvertino griež
čiau , 

Su teiginiu, jog po karinių 
veiksmų pasaulis tapo sauges
nis, Prancūzijoje, Austrijoje ir 
Graikijoje sutiko vos 9 proc. ap
klaustųjų, Estijoje — 13 proc., 
Latvijoje — 17 proc. 

Tvirčiausiai savo valstybės 
veiksmus prieš pavojų pasaulio 
saugumui Nuke l ta į 5 ps l . 

Maskva, gegužės 14 d. 
(BNS) — Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin, antradienį su
sitikęs su Valstybės Dūmos 
frakcijų vadovais, ragino parla
mentą patvir t int i vals tybės 
sienos sutartį ir nelagalių imig
rantų grąžinimo (readmisijos) 
susitarimą su Lietuva. 

„Jie yra dalis mūsų susita
rimų su Europos Sąjunga 
sprendžiant Kaliningrado tran
zito problemą", sakė Rusijos 
prezidentas. Be to, anot V. Pu
tin, šie dokumentai padės plė
toti dvišalius Rusijos ir Lietu
vos santykius. 

Pasak V. Putin, valstybės 
sienos ir readmisijos klausi
mais su Lietuva buvo ras t i 
„tenkinantys sprendimai". „Ir 
šių sutarčių patvirt inimas gali 
tapti dar vienu įrodymu, kad 
Rusija konstruktyviai nusitei
kusi plėtoti santykius su mūsų 
bendrininkais", sakė preziden
tas. 

Pasirašyti sus i tar imą dėl 
readmisijos ir patvirtinti sienos 
sutartį Rusija įsipareigojo per
nai derėdamasi su Europos 
Sąjunga (ES) dėl Rusijos pilie-

Tikintieji kviečiami paremti 
Vilniaus Arkikatedros remontą 

Vi ln ius , gegužės 13 d. 
(BNS) — Kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis kviečia tikin
čiuosius, geros valios žmones, 
vyriausybines bei nevyriausy
bines organizacijas paremti 
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
restauravimo darbus. 

Kaip rašoma Vilniaus ar
kivyskupijos išplatintame krei
pimesi , „unikalaus, Europos 
masto klasicizmo architektūros 
šedevro. Lietuvos valstybingu-

Valdžia kaltinama 
Lietuvos policijos žlugdymu 

Vi ln ius , gegužės 14 d. 
(BNS) — Vidaus reikalų siste
mos profesinė sąjunga kaltina 
Lietuvos valdžią policijos „žlug
dymu" ir „vergovinės san
tvarkos" joje įteisinimu. 

Tokie kaltinimai paskelbti 
Seime trečiadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje, pava
dintoje ,vAr darysime iš polici
ninkų vergus?". 

Policijos atstovai reikalavo 
geresnių darbo sąlygų — už 
darbą naktimis ir švenčių die
nomis apnu sti, vadovaujantis 

Darbo kodeksu, savaitinį darbo 
laiką ir viršvalandinį darbo lai
ką nustatyt i vadovaujantis 
Konstitucija ir Darbo kodeksu. 
Be to, pareigūnai reikalavo mo
kėti pilną pensiją dirbantiems 
vidaus reikalų sistemos pensi
ninkams. 

Didžiulį vidaus reikalų sis
temos darbuotojų nepasitenki
nimą sukėlė Seimo priimtas Vi
daus tarnybos statutas . 

Šiuo statutu nepatenkintas 
buvo ir Lietuvos profesinių są
jungų Nukel ta \ 5 psl. 

io teatro sodelyje, trečia-Prie paminklo „Aukos laukas". Kauno mu2 
dieni buvo paminėtos Romo Kalantos žūties 31-osios metinės. Atminti Ro
mo Kalantos susirinko artimieji, bendražygiai . Kauno miesto vadovai, 
moksleiviai ir šio reikšmingo tautai įvykio nepamirštantys kauniečiai. 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

mo lopšio, istorinio ir šiandie
ninio tautos religinio gyvenimo 
centro pastato būklė kelia su
sirūpinimą". 

Antradienį prasidėjusio 
Vilniaus arkikatedros remonto 
metu numatoma atnaujinti ši
luminę izoliaciją virš skliautų, 
bus valomos ir dažomos pagrin
dinės sienos, lubos, lipdiniai bei 
skulptūros, taip pat planuoja
ma keisti grindis prie didžiojo 
altoriaus bei įrengti naują pag
rindinio įėjimo prieangį. Taip 
pat bus remontuojama šildymo 
sistema bei rengiamas naujas 
šiluminis mazgas, iš esmės 
tvarkoma apšvietimo ir įgarsi
nimo sistemos, į rengiama 
priešgaisrinė bei apsaugos sig
nalizacija. 

Arkikatedra, kaip rašoma 
kreipimesi, yra pagrindinė Lie
tuvos katalikų šventovė, tačiau 
jos altoriaus erdvė tebėra nesu
tvarkyta, neatitinka Vatikano 
priimtų liturginių reikalavimų. 

1988 metais grąžinus Arki
katedrą t ikintiesiems, religi
nėms reikmėms ji buvo pritai
kyta paskubomis. 

Nukel ta į 5 ps l . 

Vladimir Putin 

čių t ranzi to į Karal iaučiaus sri
tį ir iš jos per Lietuvos teri tori
ją-

Readmisijos su tar t i s , regla
mentuojanti nelegaliai atvyku
sių asmenų grąžinimą, šią sa
vaitę buvo pas i rašyta Vilniuje, 
valstybės sienos sausumoje ir 
jūroje — 1997-aisiais. 

Lietuvos Seimas sienos su
tart į patvirt ino 1999 meta i s , o 
Rusija tvirt inimą iki šiol at i
dėlioja dėl įvairių politinių mo
tyvų. 

Valstybės Dūmos Tarp tau
tinių reikalų komiteto pirmi
n inkas , V. Pu t in specialusis 
įgaliotinis Karaliaučiaus klau
simais Dmitrij Rogozin praėju
sią savaitę patvirtino, kad sie
nos sutar t ies t rirtinimas y r a 
numatytas gegužes 21 dieną. 
Readmisijos susi tarimo tvir t i
nimo data dar nežinoma, tačiau 
susi tar imas tur i įsigalioti iki 
liepos 1-osios. 

K a r a l i a u č i a u s 
g y v e n t o j a i — u ž 

s i e n o s s u L i e t u v a 
p a t v i r t i n i m ą 

Karal iaučius , gegužės 14 
d. (BNS) — 80 procentų Rusijos 
Karaliaučiaus srities gyventojų 
pritarė sienos su Lietuva sutar
ties tvirt inimui, parodė visuo
menės nuomonės tyr imas. 

Kaip sakė Kara l i auč i aus 
sociologijos centro (KSC) va
dovas, centras šį balandį su
rengė apklausą, kurioje dalyva
vo 1,300 įvairių Karal iaučiaus 
srities miestų ir kaimų gyven
tojų. 7 proc. apklaustųjų be jo
kių išlygų pri tarė sutar t ies pa
tvirt inimui Rusijos par lamente , 
62 proc. pri tarė tvir t inimui su
s i tarus dėl t ranzito per Lietuvą 
tvarkos, 8 proc. pr i tarė su kai 
kur iomis papildomomis sąly
gomis. 

Prieš patvirt inimą pasisakė 
tik 2 proc. srities gyventojų, 19 
proc. neturėjo nuomonės. (BNS; 

Pasaulio naujienos 
(R«froaJ*S AFP. Reuters, AP, lnteffax. flAfl-TASS. BNS 

žiraų agentflfy prane&matei 

JAV 

EUROPA 
Berlynas . Alžyre, Sacha

ros dykumoje, rasta 17 prieš 
kurį laiką dingusių turistų iš 
Europos — 10 austrų, 6 vokie
čiai ir švedas, trečiadienį pra
nešė Vokietijos, Austrijos ir 
Švedijos užsienio reikalų mi
nisterijos. Nuo vasario pabai
gos Sacharos dykumoje dingo iš 
viso 32 europiečiai — 16 vokie
čių, 10 austrų, 4 šveicarai, šve
das ir olandas, kurie keliavo be 
gidų šešiomis atskiromis grupė
mis. Kas nutiko kitiems 15 tu
ristų, nežinoma. Taip pat ne
aišku, ar europiečiai tiesiog pa
siklydo dykumoje, ar buvo pa
grobti. 

Venec j ja . Trečiadieni Ita
lijos premjeras Silvio Berlus-
coni paskelbė apie pradedamą 
įgyvendinti ambicingą pylimų 
projektą, kuriuo siekiama ap
saugoti Veneciją nuo vis stiprė

jančių potvynių, jau seniai gra
sinančių pasiglemžti pasaulio 
paveldo dalimi tapusį miestą. 
Projekto „Mozė" sąmata siekia 
6 milijardus eurų. 

Talinas. JAV vyriausybės 
atstovai antradienį perdavė 
Estijos muitinei daugiau kaip 2 
mln. kronų (0.4 mln. litų) kai
navusios įrangos, skirtos stra
tegines paskirties medžiagoms 
nustatyti . JAV vyriausybė ir 
anksčiau padėjo Estijos mui
tinei kovoti su terorizmu. Per 
pastarąjį pusmetį amerikiečiai 
perdavė muitininkams įvairių 
technologinių priemonių ir 
aukštosios technologijos įran
gos, būtinos muitinės kontrolei 
vykdyti. 

Varšuva. Lenkijos visuo
menės nuomonės tyrimo agen
tūros surengta apklausa rodo, 
jog net 72 proc. lenkų mano, 
kad valstybėje prasidėjo politi
nė krizė. 

V a š i n g t o n a s . JAV turi 
„rimtų įtarimų", kad sprogdini
mus Saudi Arabijoje, per ku
riuos žuvo mažiausiai 34 žmo
nės, organizavo „ai Qaeda", ta
čiau galutinės išvados dar ne
padarė , trečiadienį pareiškė 
Baltųjų rūmu atstovas spaudai 
Ari Fleischer. I Rijadą išsiųsta 
FBI darbuotojų komanda, kuri 
padės trijų sprogdinimų Saudi 
Arabijos sostinėje tyrimą atlie
kantiems pareigūnams. 

New York. Naujasis JAV 
adminis t ra tor ius I rake Paul 
Rremer rengia saugumo prie
mones, tarp kurių bus leidimas 
kariams šaudyti į pastebėtus 
plėšikus, trečiadienį rašo laik
raštis „The N*ew York Times". 
JAV pajėgoms nuvertus Sad
dam Hussein, Irako miestuose 
pradėjo siautėti plėšikai. Ira
kiečiai skundžiasi, kad JAV pa
jėgos nesugeba užtikrinti gy-

" ventojų saugumo. 
V a š i n g t o n a s . JAV pajėgos 

Irake sulaikė buvusios valdan
čiosios partijos „Baath" regiono 

skyriaus vadovybės narį Fadil 
Mahmud Gharib, įtrauktą į 55-
kių labiausiai ieškomų irakie
čių sąrašą. 

RUSIJA 
M a s k v a . Rusijos Valstybės 

Dūma. žemieji parlamento rū
mai, trečiadienį patvirtino su
tartį su JAV dėl branduolinio 
ginklo arsenalo mažinimo. Bal
savimas dėl sutarties vėlavo be
veik du mėnesius dėl Rusijos 
protestų prieš JAV vadovauja
mos karinės operacijos Irake. 

M a s k v a . JAV valstybės 
sekretorius Colin Powell po su
sitikimo su Rusijos prezidentu 
Vladimir Putin trečiadienį pa
reiškė, kad Maskva ir Vašing
tonas dar nesusitarė dėl JAV 
paruošto pasiūlymo nutraukti 
Jungt inių Tautų (JT) sankcijas 
Irakui . Tuo tarpu Rusijos už
sienio reikalų ministras Igor 
Ivanov sake, kad Rusija nusi
teikusi ieškoti abipusiškai pri
imtino sprendimo klausimais, 
susijusiais su nauja Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos 
rezoliucija dėl Irako. 

Maskva. JAV neplanuoja 
jėgos operacijų, panašių į vyku
sią Irake, prieš Iraną, Siriją ar 
Šiaurės Korėją, sakė JAV vals
tybės sekretorius Colin Powell 
Maskvoje per susitikimą su 
Maskvos valstybinio tarptau
tinių santykių instituto studen
tais, kuris vyko už uždarų du
rų 

Maskva . Rusijos preziden
tas Vladimir Putin padėkojo 
JAV Valstybės departamentui 
už aiškų ir tvirtą pareiškimą, 
smerkianti neseniai Čečėnijoje 
įvykdytą teroro aktą, pareiškė 
užsienio reikalų ministras Igor 
Ivanov. 

prorusiškos Čečėnijos adminis
tracijos vadovą Achmad Kady-
rov. 

\ IRAKAS ~ | 
Basra. Pietų Irake žuvo de

vyni su nesprogusiu sviediniu 
žaidę vaikai ir dar septyni vai
kai buvo sužeisti, trečiadienį 
pranešė Jungt inių Tautų atsto
vas spaudai. 

BALTARUSIJA 1 3 

ČEČĖNIJA 
Groznas. Specialiųjų tar

nybų duomenimis, per naują iš
puolį Čečėnijos Gudermeso ra
jono Ilischan Jur to miestelyje 
trečiadienį žuvo 12 žmonių, 
pranešė respublikos federalinės 
saugumo tarnybos valdybos 
atstovas. Remiantis gaunamais 
pranešimais, teroro akta įvyk
dė moteris, kuri tikriausiai kė
sinosi į šventėje dalyvavusį 

Minskas . Baltarusija įeina 
į dešimtuką valstybių, turinčių 
pačių naujausių karinių tech
nologijų, trečiadienį pa re i škė 
gynybos minis t ras , generolas 
pulkininkas Leonid Malcev. J i s 
ta ip pat pakomentavo prezi
dento Aleksandr L u k a š e n k a 
pareiškimą, kad Ba l ta rus i j a 
karo veiksmų, panašių į I rako 
karą, atveju sugebėtų duoti at
kirtį bet kokiam išpuoliui. „Vy
riausiasis kar iuomenes vadas 
turėjo visišką pagrindą padary
ti tokį pareiškimą. Daug iau 
nieko negaliu pasakyt i" , pa
brėžė ministras. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
POPIETE SU DIPLOMATAIS IS 

LIETUVOS 
Sekmadienį, gegužės 11 d., 

tuojau po 10 vai. ryto Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, NY, lietuviškų Mi
šių (Mišias aukojo kun. Vy
tautas Volertas), LB NY apy
gardos valdyba ir parapijos 
taryba pakvietė į žemutinę 
parapijos salę susitikimui su 
diplomatais iš Lietuvos. 

Susirinkusiems už atsi
lankymą padėkojęs tarybos 
pirmininkas Vladas Sidas, 
tolesniam susitikimo pobū
viui vadovauti pakvietė apy
gardos pirmininkę dr. Giedrę 
Kumpikaitę. Ji pristatė čia 
atvykusius Lietuvos diploma
tus: LR Užsienio reikalų minis
terijos departamento direk
torių Rytį Paulauską, amba
sadorių prie Jungtinių Tautų 
dr. Gediminą Šerkšnį, LR ge
neralinį konsulą New Yorke 
Mindaugą Butkų, daug nusi
pelniusį, politinėje plotmėje 
pasižymėjusį LB apygardos 
valdybos narį Raimundą Sližį 
ir svečią kultūrininką, žurna
listą iš Floridos Kęstutį K. 
Miklą. 

Pristatydama LR Užsienio 
reikalų ministrą dr. Antaną 
Valionį, kuris dalyvavo NATO 
sutarties Senate patvirtinimo 
iškilmėse, Washington, DC, 
pakeliui grįžtant į Lietuvą, 
New Yorke sustojusį ir su lie
tuviška visuomene nepasidi
džiavusį susitikti, glaustai 
pažvelgusi į jo biografiją, pa
kvietė tarti žodį. 

Kalbą pradėjęs dr. A. Va
lionis kiek ilgiau sustojo kal
bėdamas apie NATO. Paste
bėjo, jog prieš kurį laiką Lie
tuvoje buvo pradėta nuogąs
tauti dėl JAV Senato, ir ar jo 
sprendimas bus palankus Lie
tuvai. Dabar tos abejonės iš
sklaidytos, net 96 senatoriai 
pasisakę už Lietuvos priė
mimą į NATO! O kad tas buvo 

pasiekta, nuopelnas esąs jūsų 
ir mūsų kartu. Žvelgdamas į 
sparčiais žingsniais į Europos 
Sąjungą žengiančią Lietuvą, 
pastebėjo, jog ji stojimo sąly
gas yra suderinusi anksčiau 
negu kitos, pirmiau į ES pa
kviestos valstybės. Lietuva, 
per 13-os metų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį, jau 
stipriai yra įsirikiavusi į kitų 
demokratinių valstybių tarpą, 
o jos jauni, jau gerą patirtį 
įgiję, diplomatai esą aukštai 
vertinami. 

Pasidžiaugė, jog Lietuvos 
ekonominis gyvenimas pa
lengva gėrėjas. Daug kas buvo 
nustebinti, kai praėjusiais me
tais Lietuvos bendras vidaus 
produktas buvo išaugęs iki 6-
7 proc, toli pralenkęs kitas 
Baltijos valstybes. Vis dėlto 
žemės ūkyje turima problemų. 
Kaimo atsilikimas esąs dar 
gan didelis. Daug pastangų 
pareikalaujanti ir kova su 
nusikaltimais. 

„Viskas mūsų rankose,— 
kalbą baigdamas tvirtino A. 
Valionis. — Taip, kaip suge
bėsime gerai, tvarkingai dirb
ti, kaip sugebėsime naudingai 
pasinaudoti gautomis iš ES ir 
kitur lėšomis, gyvensime sau
gioje valstybėje, kurią jūs išei
vijoje, o mes Lietuvoje, kur
sime kartu". 

Apie 30 minučių užsitęsu
sią kalbą susirinkusieji paly
dėjo gausiais plojimais, o JAV 
Senato garbei, už Lietuvai 
palankų sprendimą, buvo pa
keltos šampano taurės. 

Susitikimo su diplomatais 
pobūvį užbaigiant visi kartu 
sugiedojo „Lietuva brangi". 

Po to skirstytis į namus 
neskubėta. Besivaišinant bu
vo susitikinėjamą su diploma
tais, pasikalbėta, pabendrau
ta. 

P. Palys 

St. Petersburg ALRKM sąjungos pirmininke Aldona Baukienė su Šv. 
Kazimiero misijos vadovu (kairėje) kun. broliu Gediminu Numgaudžiu, 
OFM, ir kun. dr. Matu Čyvu. švenčiant kun Gedimino gimtadienį ir kartu 
išleistuves, jam grįžtant į Lietuvą. Išleistuves suruošė ALRKM sąjungos 
narės š.m. kovo 25 d. Elvyros Vodopalienės nuotr. 

DRAUGAS 

Š.m. balandžio 13 d. Prince of Peace bažnyčios salėje, Ormond Beach, FL, buvo suruošta Lietuv 
ir pinigų paroda. Prie stendo — parodos ruošėjas ir eksponatų savin inkas Narcizas Kreivėnas. 

GRAŽI MENO ŠVENTE 
Pasibaigus tradicinėms 

(kiekvieno mėnesio antrąjį 
sekmadienį) lietuviškoms pa
maldoms, visi rinkosi į tos 
pačios parapijos salę. Ir visi 
buvo labai nustebinti, pamatę, 
kad visos šios, netaip jau ma
žos, salės sienos buvo išpuoš
tos akį veriančiais spalvingais 
paveikslais. Iš karto visi paju
to dailės meno šventiškas nuo
taikas. 

Šiame lietuviškame telki
nyje yra įsikūrę keli mūsų ži
nomi dailininkai. Nors šie me
nininkai čia prie „gražiausio 
pasaulyje" paplūdimio leidžia 
pensininkų dienas, bet dar vis 
dega kūrybine energija ir ne
paliaujamai kuria. Kiekvienas 
menininkas nori, kad jo kū
riniais galėtų pasigėrėti ir kiti 
tautiečiai. 

Tad Lietuvių klubo valdy
ba ir sudarė sąlygas tą sekma
dienį pasigėrėti mūsų dai
lininkų kūryba. Savo kūrybą 
parodė du dailininkai ir vienas 
numizmatikos bei filatelijos 
rinkėjas. Juos visus susirin
kusiems pristatė klubo pirmi
ninkas. 

Algimantas Grintalis gi
męs Panevėžyje. Bet mokslus 

j au teko eiti už Lietuvos ribų. 
Gimnaziją baigė Vokietijoje, o 
inžinerijos mokslus studijavo 
politechnikos institute Balti-
morėje. Bet taip pat jis lankė 
ir Columbia dailės institutą. 

Nuo pat jaunystės mėgo 
piešti. Yra surengęs keletą as
meniškų parodų ir drauge su 
ki tais dalyvavęs grupinėse 
parodose. Jis taip pat labai 
gyvai dalyvauja lietuvių visuo
meninėje veikloje, kurios ne
apleido, išėjęs į pensiją ir apsi
gyvenęs šiame telkinyje. 

Juozas Sodaitis gimė Ku
dirkos Naumiestyje. Užbaigęs 
Marijampolės gimnaziją, dar 
baigė Karo mokyklą. Dar gy
vendamas Lietuvoje, pradėjo 
bendradariauti spaudoje, pasi
traukęs į Vokietiją ir vėliau į 
šią šalį, pradėjo organizuoti 
lietuvišką spaudą, net įsteigė 
spaustuvę su lietuvišku rai
dynu ir leido kelis laikraščius. 
J i s taip pat rūpinosi lietu
viškos spaudos platinimu. 

Dar Lietuvoje jis mėgo 
piešti. Šio pomėgio neapleido 
ir išvykęs į svečias šalis. 
Tačiau ypač jo kūrybiniai ta
lentai nušvįto, kai atsikėlė ir 
apsigyveno šiame lietuvis-

PUIKIAI PAVYKUSI BALFO 
GEGUŽINĖ 

Šių metų kovo 23 d. ryti
niame Atlanto pakraštyje 
įvyko Palm Beach ir apylinkių 
BALFo gegužinė, kuri papras
tai įvyksta kiekvieną pava
sarį. 

Floridos oras gana palan
kus, bet rengėjams kelia 
rūpestį, kad dangus neapsi
niauktų ir nelytų, neišgąsdin
tų svečių, kurie atvažiuoja iš 
tolimesnių apylinkių. Šį kartą 
oras pavyko. Dalyvavo apie 
110 svečių. Tai didelis 
džiaugsmas mūsų mažai vie
tovei. 

Šeimininkės maloniai su
tiko svečius, vaišindamos ska
niais tradiciniais patiekalais. 
BALFo pirmininkas Vladas 
Vaitkus pasveikino visus, dė
kojo už dalyvavimą, už dide
les aukas šios gegužinės pro
ga, taip pat prisiminė mūsų 
geradarius Gražiną ir Joną 

Stankūnus, kurie kiekvienais 
metais paaukoja laiką, savo 
gėrimus ir pelną BALFui, vai
šindami svečius. 

Sunku visus išvardinti, 
tačiau džiugu, kad šis mažas 
telkinys taip puikiai veikia ir 
j un t a pareigą pagelbėti į 
vargą patekusiems. Reikia 
pasidžiaugti, kad į pagalbos 
darbą ir aukas jungiasi visi 
naujai atvykę iš Lietuvos ir 
paprašyti mielai talkininkau
ja . BALFo valdyba džiaugiasi, 
kad ir vėl bus galima pasiųsti 
didesnę suma pinigų Čikagos 
centrui, iš kurio plaukia pa
grindinė pagalba vargstan
tiems. 

Mūsų skyrius reiškia di
delę padėką nepailstamai cen
tro valdybos pirmininkei Ma
riai Rudienei, kuri su pa
sišventimu tęsia šį kilnų dar
bą. 

Kaip paprastai , visiems 
skaniai pavalgius, įvyko lote
rija ir kiekvienas galėjo pa
bandyti savo laimę. Didžiau
sias džiaugsmas buvo mažie
siems, nes vienas tėvelis 
nupirko bilietų už 100 dol. Tai 
graži dovana BALFui, o ma
žiesiems daug džiaugsmo. 

Svečiai buvo patenkinti, 
kad galėjo pabendrauti , o 
BALFo valdybai buvo malo
nu, kad. suprasdami šalpos 
reikšmę, atsilankė tiek daug 
dalyvių. 

Janina Šalnienė 
valdybos sekretorė 

Los Angeles, ( A . Juozo Daumanto šaulių kuopos nariu susirinkime. Villa ..Trakai" šaulių būstinėje. Iš kaires 
w r Itn Irena Ariene, šauliu kuopos vadas Kazys Karuža, vado pavaduotojas, vyr Itn. Vytautas Vidugiris i r 
Mindaugas Banionis 
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kame telkinyje. 
Jo paveikslų tematika la

bai įvairi, spalvinga ir įdomi. 
Piešia gamtos vaizdus, bet 
nevengia ir įvairių legendų bei 
pasakų (pvz., Eglė žalčių kara
lienė). Jis turi savitą piešimo 
stilių. 

Be šių dviejų dailininkų 
parodoje dar dalyvavo ir kito
kio pobūdžio menininkas. 
Narcizas Kreivėnas. Jis nuo 
pat vaikystės renka piniginių 
vienetų popierinius ir metali
nius pavyzdžius bei pašto ženk
lus. Tad jis yra numizmatikos 
ir filatelijos menininkas. Šį 
pomėgį paveldėjo iš savo tėvo, 
kuris Lietuvoje buvo surinkęs 
visus išleistų piniginių vie
netų, tiek popierinių, tiek me
talinių rinkinius. Narcizas irgi 
nuo pat vaikystės pradėjo 
sekti savo tėvo pavyzdžiu, tad 
šiandien jau ir jis turi di
džiulius pinigų ir pašto ženklų 
rinkinius, kuriuos gražiai su
tvarkė šiai parodai. 

Visi apžiūrėjo paveikslus 
ir rinkinius. Gėrėjosi paveiks
lų spalvomis. Įdėmiai klau
sėsi dailininkų paaiškinimų ir 
išsinešė gražius prisiminimus. 

J-Dg. 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 r 6 

Chicago, iL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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 
wwwx»rterfc(Su?ge'yariaD(B3Strie^h.cxxri 

VIDASJ.NEMICKAS,M.D. 
KAFOOiDGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Viename iš dažnų renginių St. Petersburg, FL. Lietuvių klube. Prie svečių stalo, iš kairės: Jonas Jurkūnas , 
Albinas Karnius, Juozas ir Aldona Šulaiciai (stovi). Angelė Karnienė ir Liutaveras Siemaška. 

Elvyros Vodopalienės nuotr 

St. FVtersburg. FL, Lietuviu klubo mišrus choras, prie kurio, giedant Lietuvos ir Amerikos himną 
Nepriklausomybės šventos paminėjime, prisijungė ir ,.Saules" l i t mokyklos mokiniai. Priekyje klubo pirm. 
Loreta Rymom- su lit. mokyklos moksleivėmis uždega žvakute prisiminti žuvusius Lietuvos didvyrius. 

Vytauto Mažeikos nuotr 
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TAUTINIO TAPATUMO 
UGDYMAS IR PATRIOTINIS 

AUKLĖJIMAS 
LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės posėdžiai 2002 
m. lapkričio 18 - 22 dienomis Vilniuje. 

Spartūs modernaus gyve
nimo pokyčiai verčia ieškoti 
naujų tautiškumo ir patrio
tinio ugdymo plėtros formų, 
auklėjant ne tik išeivijos, bet 
ir Lietuvos jaunimą. Gyve
nant savame krašte, buvo 
manyta, kad tautinė kultūra 
yra natūraliai pasisavinama 
iš aplinkos ir nereikia dėl to 
rūpintis. Su sovietmečiu pasi
baigė tautinės kultūros puo
selėjimas, kaip pasipriešinimo 
akcija, todėl 13 atgautos ne
priklausomybės metų paliko 
bent vienos generacijos auklė
jime gilią spragą. Atvira Lie
tuvos visuomenė plačiai ati
darė duris įvairiom naujovėm, 
tačiau tolygiai neapmąstę, 
kaip išsaugoti savo dvasinius 
ir kultūrinius lobius. 

Komisija jau pačiuose pir
muose posėdžiuose šią prob
lemą kėlė ir kvietė t utinės 
kultūros saugojimu rūpintis, 
planuoti atitinkamus projek
tus, ypač jaunimui, bet tuomet 
Lietuva tokio poreikio nejau
tė. Šiandieną jis iškyla visu 
aštrumu. Pažeista ne tik kal
ba, bet ir papročiai, mąsty
mas. „Aš ne lietuvis, aš eu
ropietis", vis dažniau ir daž
niau girdisi jaunų žmonių pa
reiškimai, arba vėl: „Man Lie
tuva visai nesvarbi". 

2002 m. lapkričio 19 d. 
tautinio tapatumo ir patrioti
nio auklėjimo klausimui na
grinėti komisija pakvietė švie
timo ir mokslo ministrą dr. 
Algirdą Monkevičių, preziden
to patarėją socialinės politikos 
klausimais Darių Kuolį. Sei
mo Jaunimo ir sporto komisi
jos pirmininką Eligijų Ma
siulį, Kauno rajono Garliavos 
gimnazijos direktorių Vid
mantą Vitkauską, filosofą Ro
mualdą Ozolą ir Lietuvos jau
nimo organizacijų tarybos 
prezidentą Mindaugą Kiznį. 

Pirmasis pranešimas buvo 
ministro Monkevičiaus. Jis 
aiškino apie darbo grupę, su
burtą prieš penkerius metus 
Prezidentūroje, kuri parengė 
švietimo plėtotės gairių pro
jektą. Rengiamame įstatyme 
„deklaruojame būtinybę per
teikti asmeniui tautos kul
tūros pagrindus, užtikrinti 
tęstinumą, laiduoti tautos 
kultūros tęstinumą". Švietimo 
ministerija rūpinasi mokytojų 
rengimo atnaujinimu, atsi
žvelgdama į globalius Europos 
iššūkius. Net patys mokyklų 
vadovai kalba, kad šiandieną 
reikia rengti ne dalykininką, 
ne specialistą, bet reikia reng

ti pedagogą, kad jis „gebėtų 
kritiškai mąstyti, gebėtų 
konkrečiai matyti ne tuos 
teorinius iššūkius, bet tos 
konkrečios bendruomenės, tos 
aplinkos, kurioje j is dirba, 
iššūkius, mokėtų pats keistis, 
mokėtų būti savarankiškas, 
kritiškas, sugebantis rasti 
sprendimus, sugebantis rasti 
reikalingą informaciją ir suge
bantis daryti įtaką moksleiviams, 
juos telkti, juos nukreipti 
tokia savikūros linkme. Štai 
reikia visiškai naujų savybių". 

Didžiojoje dalyje Lietuvos 
mokyklų yra kūrybiškai dirba
ma, pavyzdžiui, ministras pa
minėjo muziejų veiklą. Daž
niausiai dirba istorijos moky
tojas su talkininkais, padeda 
klasių auklėtojai. „Atlieka la
bai svarbų vaidmenį, kuomet 
vaikai ieško istorijos, kultūros 
paveldo ir tą etninę savo veik
lą, kuri dažniausiai neapsiri
boja vien tik muziejaus veikla, 
sujungia su kita veikla: su 
šokių būreliais, spektakliu
kais, įvairiais istorijos būreliais ir 
t.t. (...) Kaip tai yra gyva ir 
kaip tai sugebama panaudoti, 
ugdant lietuvį, ugdant žmogų, 
kuris vis dėlto įgyja tas savo 
kultūros, etninės lietuvybės 
šaknis ir tikrai vargu ar 
paskui jų nejaučia. Bet, kad 
atitrūksta ir kad daug žmonių 
praranda, ir kad yra mokyklų, 
kur viso šito nėra. irgi teisy
bė". 

Mokyklose vyksta nema
žai tradicinių renginių, kurie 
yra tiesiogiai susiję su tauti
niu, patriotiniu ugdymu, pa
vyzdžiui, Sausio 13-oji, Va
sario 16-oji, Kovo 11-oji, M. 
Čiurlionio, S. Daukanto, J. 
Basanavičiaus minėjimai, 
daug renginių susijusių su 
Lietuvos partizanų veikla, 
Lietuvos kovų ir kančių keliu. 
Daug yra ir negerovių, tačiau 
mokykla yra išlikusi savotiška 
oazė. Tai liudija įvairūs po 
pamokų renginiai, ypač kai 
būna šventės. Ministras kvie
tė komisiją nuvažiuoti ir pa
matyti „kiek ten yra šilumos, 
nuoširdumo, kiek yra mokyto
jų kvalifikuoto darbo ir kaip 
tai sėkmingai perteikiama 
vaikams". 

Penki ministrai yra susi
jungę į Vaikų vyriausybę — 
Vidaus reikalų, Socialinės ap
saugos. Sveikatos apsaugos. 
Teisingumo ir Švietimo. Jų 
tikslas yra nagrinėti narko
manijos, svaiginimosi, žalingų 
įpročių apsisaugojimo prob
lematiką, kurti bendras pro-

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 15 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Kas ieško, tai ir randa, 
tik ne Irake 

JAV Lietuvių Bendruomenės darbuotojai Baltuosiuose Rūmuose prieš NATO iškilmes gegužės 7 d. Iš kairės: dr. 
Viktoras Stankus, Audronė Pakštienė. Andrius Anužis. Jonas Urbonas, LB tarybos pirm. Regina Narušienė. 
Saulius Anužis, LR garbės konsule Ingrida Bublienė ir JAV LB Prezidento komisijos narys iš Ohio. geras lietu
vių bičiulis August Pust. 

gramas, kad kiekviena žinyba 
nedirbtų atskirai. Atsiranda 
vietinės bendruomenių inicia
tyvos, kurias žinyboms palai
kyti yra ypač svarbu. O tos 
mažos bendruomenės dažnai 
buriasi apie mokyklas. Kuo
met yra daroma ne formaliai, 
ne kieno nors įsakymu, o savo 
pačių iniciatyva, tai „labai 
įtaigiai perkeliama į žmogų ir 
tampa to žmogaus savastimi". 
Ministro manymu, mažų ben
druomenių iniciatyva yra pats 
sėkmingiausias metodas išlai
kyti tautinį ir patriotinį ugdymą. 

D. Kuolys kalbėjo apie LR 
prezidento V. Adamkaus su
darytą darbo grupę, kuri mėgi
no suprojektuoti Lietuvos švie
timo raidą 10 metų į priekį, 
kad švietimas padėtų „ir tau
tai išlikti savarankiškai, ir 
tapatybę išsaugoti, ir išlaikyti 
kitų valstybių konkurenciją, 
kuri, įsijungus Lietuvai į 
Vakarų struktūras, iš tikrųjų 
nesumažės. Mūsų savaran
kiškumas priklausys nuo mū
sų išsilavinimo labai esmin
gai, tas ryšys tarp mūsų išsi
laisvinimo ir mūsų gyvenimo 
kokybės, mūsų savarankišku
mo, mūsų kultūrinės brandos, 
mūsų ūkinio konkurencingu
mo bus labai tiesioginis". 

Prezidento noras buvo iš
judinti visuomenę, kad tartųsi 
dėl švietimo ateities. Šiame 
projekte yra iškelta labai ak
tuali tautinės tapatybės iš
saugojimo ir patriotizmo ugdy
mo tema. Lietuvos žmonių 
laukia šiuolaikiniai iššūkiai. 
„Šiuo atžvilgiu gal visi Lietu
vos lietuviai vienu požiūriu 
atsiduria panašioje situacijoje 
kaip išeivija, po karo išvykusi į 
Vakarų pasaulį, atviroje erd
vėje, kur lietuviškumas ir lie
tuvybė, lietuvių kultūra nėra 
savaime duotas dalykas. Jeigu 
mes nesistengiame išlikti lie
tuviais, mes tos dovanos ga

lime labai greitai netekti". 
Globaliniame atvirame pasau
lyje niekas nėra savaime duo
ta. D. Kuolys kelia klausimą, 
ar bus sugebama jaunimui ir 
visuomenei padėti perimti tą 
įsipareigojimo etiką, kuri yra 
būdinga pagrindiniams išeivi
jos dokumentams, kaip pa
vyzdį paminėjo Lietuvių char-
tą. „Lietuviu tampama, įsipa
reigojant lietuviškai kultūrai, 
lietuviškai veiklai, visuo
meninei veiklai. Reikia anga
žavimosi, kuris jau turi būti 
laisvo žmogaus angažavima-
sis". Lietuvos švietime dar 
nėra akivaizdžiai suvoktas 
perėjimas iš prievartinės pa
reigos etikos į laisvo įsipa
reigojimo etiką. 

Gyvename tikrojo „infor
macijos sprogimo" laikotarpiu. 
Sociologiniai tyrimai rodo, kad 
mokykla duoda tik 50 proc. 
informacijos, kurią gauna jau
nas žmogus. Santykyje su tik
rove ryškus sovietinis paliki
mas. Viename tarptautiniame 
tyrime, kuriame dalyvavo 47 
valstybės, kartu ir Amerika, 
Izraelis, dauguma Europos 
valstybių, paaiškėjo, kad lietu
vių vaikai iš tikrųjų turėjo 
labai stiprią sovietinę mokyk
lą, kur žinių buvo labai daug, 
bet žinių pritaikymas buvo 
vienas prasčiausių. To tyrimo 
pasekmė: buvo pakeistos ma
tematikos uždavinyno ir gam
tos vadovėlių užduotys. Vėliau 
Lietuva vėl dalyvavo tyrime ir 
pamatė , kad iš žemutinės 
vietos prasiveržė į aukštesnę. 
„Vadinasi, jeigu mes reaguo
jame, dirbame, galime daug ką 
pasiekti". Įdomus kitas tyri
mas: 80 proc. keturiolikmečių 
vaikų yra įsitikinę, kad valsty
bė jiems turi garantuoti darbą, 
nors 70 proc. Lietuvos gyven
tojų, įskaitant ir tų vaikų 
tėvus, dirba laisvoje rinkoje ir 
nesitiki iš valstybės tokios 

garantijos. Verslo žmonės yra 
pastebėję, kad Lietuvos vaikai 
yra orientuojami į samdinio 
gyvenimą. „Kad būtų sava
rankiškas, iniciatyvus žmo
gus, kuris sugebėtų savaran
kiškai veikti, konkuruoti lais
vosios rinkos, atviros pilieti
nės visuomenės sąlygomis, to 
dar nėra". 

Pokomunistinėje visuome
nėje yra daug skirtumų tarp 
deklaracijų ir darbų, pavyz
džiui, uolūs patriotizmo dckla-
ruotojai vagia iš valstybės biu
džeto. Kadangi 50 proc. infor
macijos gaunama iš šalies, ne 
iš mokyklos, vaikams nėra 
paslaptis, kas darosi visuo
menėje, kurioje disonansai 
tarp gėrio ir blogio yra dideli. 
Šis taip pat yra ryškus poko
munistinių visuomenių bruo
žas. D. Kuolys teigia, kad yra 
labai svarbu mokyklai neužsi
daryti, nuo šios problemos ne
pabėgti. Jis norėtų, kad „mo
kykla taptų kuo atviresnė vi
soms tikroviškoms Lietuvos 
gyvenimo problemoms: poli
tikos, pilietinio gyvenimo, 
ekonominio gyvenimo, kultū
rinio, visuomeninio, kad mo
kytojas būtų ne tik savo tiesų 
skelbėjas, skleidėjas, bet tas 
moderatorius, tarpininkas, 
kuris padėtų jaunimui, jau
nam žmogui, vaikui sava
rankiškai vertinti tą gyveni
mą, jame susivokti, būti tar
pininku tarp išorės pasaulio ir 
mokinio, mokinių bendruo
menės, stiprinti mokinio ga
lias kritiškai vertinti tikrovę, 
ne tik kritiškai vertinti, bet 
ieškoti alternatyvų, siūlyti tas 
alternatyvas ir nesitaikyti su 
ta tikrove". Neturėtų būti ska
tinamas prisitaikymo princi
pas: valstybės požiūris turėtų 
būti ne cenzūruojančios ran
kos požiūris, o rėmimas tam 
tikrų iniciatyvų, tam tikrų 
poreikių paskatinimo. 

JAV prezidento George W. 
Bush svariausias argumentas, 
kad Irako diktatorių Saddam 
Hussein reikia nedelsiant pa
šalinti iš valdžios, buvo nuolat 
linksniuojami draudžiamieji 
ginklai, kuriuos Irakas ne tik 
gamino, bet ir ruošėsi panau
doti. Vašingtonas tvirtino tu
rįs neginčijamų įrodymų, kad 
slaptos cheminių, biologinių ir 
galbūt net- branduolinių gink
lų laboratorijos po 1991 m. 
karo iš esmės nebuvo sunai
kintos, bet tebeveikia ir dabar. 
Kas žino, kiek tų baisiųjų 
,.Giltinės įrankių" Irakas 
prisigaminęs ir kada paleis į 
kaimynines valstybes... 

Nors Irakas griežtai pa
neigė tokių ginklų buvimą ir 
net stengėsi kooperuoti (žino
ma, tik gerokai paspaustas) su 
Jungtinių Tautų pasiųstais 
inspektoriais, atidarydamas 
jiems visas duris, atkeldamas 
visus vartus — net ir paties 
Saddam Hussein karališkus 
rūmus, Vašingtonas nepakeitė 
savo nuomonės. Jeigu inspek
toriai draudžiamųjų ginklų 
neranda, tai nereiškia, kad jų 
nėra. Hussein gudrus ir suk
tas kaip virvė: tariamai nu
sileisdamas JT Saugumo tary
bos reikalavimams, visgi ne
atidengia visų kortų. JAV są
jungininkai Europoje, ypač 
Vokietija ir Prancūzija, reika
lavo duoti inspektoriams dau
giau laiko: kas ieško, tas ir 
randa, jeigu, žinoma, yra ką 
rasti... Bet pasirodė, kad ši 
taisyklė netaikytina Irakui: ir 
labai stropiai ieškant, tų pas
laptingų sandėlių nerasta. 

Šiandien jau paaiškėjo ir 
kai kurios priežastys, kodėl 
vokiečių ar prancūzų vadovy
bė taip priešinosi karui su 
Iraku. Nafta visgi, kaip sako
ma, tirštesnė už kraują, o kar
tais ir svarbesnė... 

Prez. Bush atsisakė lauk
ti: jeigu niekas nenori jungtis į 
bendrą kovą. kad būtų paša
lintas diktatorius Hussein ir 
Irake įvesta demokratinė san
tvarka, Amerika tai galinti 
atlikti pati viena. O kai pri
sidėjo Didžioji Britanija, kai 
dar Australija ir būsimosios 
NATO valstybės, besisten
giančios parodyti, kad jos į są
jungos įsipareigojimus žiūri 
rimtai, nepaisant, kiek tai kai
nuotų, sudaryta veiksminga 
koalicija. 

Ar karo metu buvo atsa
kyta į klausimą: kur paslėpti 
Irako draudžiamieji ginklai? 
Kol kas dar ne. nors ameri
kiečiai taip lengvai savo nuo
monės atsisakyti nesiruošia ir 
tebeieško. Tačiau atėjo atsa

kymas į kitą klausimą, kurio 
galbūt niekas dar nepaklausė: 
kiek reikia kariuomenės mo
dernaus karo eigai, ir kada 
maža valstybė iš tikrųjų lai
kytina maža? 

Net Maskva pripažįsta, 
kad visgi ne karių skaičius 
svarbus, bet jų ginkluotė ir 
įvairi elektronika, kurios pa
galba karas planuojamas, o 
paskui konkrečiai vykdomas. 
Maždaug kaip amerikietiškojo 
futbolo rungtynėse, kur tre
neris ar komandos vadovas 
rungtynių metu. pagal iš 
anksto išstudijuotą planą, 
nurodo savo žaidėjams įvai
rius ėjimus. Tad galima pri
leisti, kad Lietuvos bei kitų 
mažųjų Amerikos sąjun
gininkių vienokia ar kitokia 
pagalba Irako kare buvo konk
retus įnašas — tiek moralinis, 
tiek ir karinis, vertintinas ne 
karių skaičiumi, o jų veiks
mingumu. 

Amerikiečiai ir britai Ira
ke rado daug įtartinos techni
kos, net vežiojamų laboratori
jų, galinčių gaminti cheminius 
ir biologinius ginklus. Tačiau 
nerado nei krislelio įrodymų, 
kad tie ginklai, sakykime, de
šimties metų eigoje, jose buvo 
gaminami. Viskas švaru, kaip 
išmazgota... 

Tad galbūt dėl to ir Va
šingtonas pamažu pradeda 
daug atsargiau kalbėti apie to
kių ginklų atradimo gali
mybes. Ieškoma naujų argu
mentų, kitų priežasčių, kaip 
pateisinti, kad Irakas užpul
tas, gerokai apgriautas ir oku
puotas. Visgi, atrodo, argu
mentai tiesiog bado pasaulio 
akis ir jokių kitų pasiteisini
mų ar pateisinamųjų aplinky
bių nereikia. 

Kasdien iš Irako sklinda 
baisios žinios ir dar baisesni 
vaizdai, patvirtinantys, kad 
Saddam Hussein diktato
riškas režimas nesiskiria nuo 
Stalino. Hitlerio ar kurio kito 
despoto laikų. Areštai, kanki
nimai, beatodairiški žudymai, 
masiniai kapinynai kalba už 
save. kaitindami ir diktatorių, 
ir jo santvarką. Jeigu irakie
čiams ne visiškai priimtinas 
Amerikos demokratijos mode
lis, visgi jie išreiškia džiaugs
mą, kad pagaliau baisusis 
sapnas pasibaigė, kad jie lais
vi. Dabar beliko masiniuose 
kapinynuose surasti savuo
sius ir juos tinkamai, su mu
sulmoniškomis apiegomis, pa
laidoti. Tereikia išgirsti gyvų 
išlikusių liudijimus, ir supra
sime, kad karas Irake visgi 
atnešė laisvę milijonams. Argi 
tokio argumento nepakanka? 
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Jei planetų pozicijos vi
satos skliaute bus palankioje 
rikiuotėje ir jei su kilpa ant 
kaklo nebus per staiga nuo 
dėžės nušokta, po ilgesnio ar 
trumpesnio kabojimo, pacien
tas turėtų pajusti stuburo 
atsistatymą į jo normalią vie
tą. Varady tvirtina, jog vos po 
penkių minučių kabojimo jis 
nugaroje pajuto trakštelėjimą. 
Nusikabinus nuo virvės, 
skausmai buvo dingę. Šia is
torija noriu pailiustruoti šį 
procesą, pasibaisėtinai netin
kantį jautriai, meninei Rimšos 
natūrai. Siaubas apima, min
tyje matant ant virvės kaban
tį ir, lyg senovinio laikrodžio 
švytuokle siūbuojantį Rimšą 
— Condor de los Andos ordino 

kavalierių, tautinį ir iški
liausią Bolivijos dailininką. 

Išgydytas Varady, baigęs 
viešbučio statybą, grįžo į San 
Francisco, po kelių dienų 
apsisprendė nebegrįžti į ko
mercinio pasaulio chronišką 
„žiurkių maratono" egzistenci
ją, likvidavo, kas buvo likvi-
duotina ir už poros mėnesių su 
vienu lagaminu grįžo atgal į 
Tahiti, persikėlė į už poros 
mylių, tame pačiame salyne 
esančią Borą Borą ir ten diri
gavo vieno iš dviejų salos 
viešbučių operacijas. 

Aš jį sutikau Borą Borą 
prieplaukoje, pasitinkantį ma
ne ir porą fotoaparatuotų žur
nalistų, kurie medžiojo poves
tuvinėje kelionėje saloje besi

lankančią prancūzų kino fil
mų žvaigždę Brigite Bardot. 
Pasisveikinus, jo tuojau pa
klausiau, ar stuburo skausmai 
negrįžo. į ką jis reagavo juoku 
ir pasitenkinimu, kad jo kny
gą skaičiau. Apsigyvenau jo 
viešbutyje ir vakarais viešbu
čio verandoje, lagūnos pakraš
tyje Varady pasakodavo įdo
mias istorijas iš Borą Borą pa
dangės ir jos gyventojų papročių. 

Antrojo pasaulinio karo 
metu. salai esant saugiame, 
giliame užnugaryje, toli nuo 
karo veiksmų, amerikiečiai 
joje buvo įrengę nemažą kari
nių reikmenų bazę. aprūpi
nančią frontą ir aptarnaujamą 
keleto šimtu kareivių. Žino
ma, kareiviai ir vietinės mer
ginos, plačiai žinomos, kaip 
įspūdingiausios šokėjos visa
me Draugijos salyne, kuo grei
čiausiai susipažino. Gausūs 
romansai su entuziastišku 
merginų tėvų pritarimu ne
truko greitai įsižiebti, surūkti 
ir užsiliepsnoti. Tie „gaisrai" 

parodo mums, vakariečiams, 
įdomius, bet nebūtinai sekti
nus, vietinių papročius: dukte
riai susiradus, kaip prancūzai 
sako. „object d'amour", jos tė
vai šeimos sklype jiems pasta
to atskirą namuką, netrukdo
mam jų meilės išvystymui. 
Bet kokios materialinės per
spektyvos jiems yra visai sve
timos. Tėvams, kaip visur, rū
pi tik dukterų laimė. 

Šv. Jeronimas jau antraja
me šimtmetyje yra paskelbęs, 
kad tik „Mūsų žarnų gurgulia-
vime ir pilvo tuštume yra do
rybės apsauga" (Intestinorum 
nostrorum rugitu et inanitate 
ventris... Epis.xxii sec. 11). 
Bet Borą Boroje tuščių pilvų 
niekas neturi. 

Tada salos vietinių gyven
tojų skaičius sukosi apie 
pusantro tūkstančio. Varady 
pasakojo, jog saloje yra apie 
du šimtai penkiasdešimt, da
bar jau suaugusių, abiejų ly
čių boraboriečių, kurių tėvai 
buvo bazės kariškiai. Poline

zijos moralinių ir socialinių 
papročių šviesoje, tai buvo ir 

yra visai nesistebėtinas reiš-
kinvs, natūrali ir absoliučiai 

nesmerktina. retai išvengiama 
pasekmė. Bus daugiau 

„CoTTida 
muziejuje 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
NERIMAS SIAUČIANČIA LIGA 

L e n g v a neg i rdomis p ra 
leist i gausėjančias žinias apie 
SARS ligos proveržį. Taipgi 
n e s u n k u š ū k t e l ė t i „Ei, d a r 
n e š a u k i m , da r nerėkim, da r 
d a n g u s negr iūva" . Tač iau , 
r imčiau pažvelgus , maty t i , jog 
d a r toli iki ga lu t ino ligos pavo
j a u s p a š a l i n i m o . B e n d r a s i s 
SARS liga susirgusiųjų skai
čius j a u prašoko 6,000. Gau
sėja mi r imai . Vis dėlto šios li
gos nega l ima lyginti su 1918— 
1919 m. s iau tus ią gripo epi
demija, kur i 18 mėnesių laiko
t a r p y j e mi r iop p a s i u n t ė 29 
mili jonus žmonių. SARS ne
pr i lygsta ir išgarsėjusiai AIDS 
ligai, kur i t ik praėjusia is me
t a i s pare ika lavo 3 milijonus 
gyvvbių-

SARS b a i m i n a pasau l io 
gyventojus. Š ta i , F IFA (Tarp
t a u t i n ė futbolo federacija) 
n u t a r ė a t š a u k t i šiais meta i s 
Kinijoje n u m a t y t a s Pasaul io 
mote rų futbolo varžybas . JAV 
u n i v e r s i t e t a i k e t i n a sus i 
l a iky t i nuo Kinijos ir k i tų 
Azijos va l s tyb ių s t u d e n t ų 
pr iėmimo a te inanč ių mokslo 
me tų studijoms. Kinijoje užsi
d a r i n ė j a užs ien io vals tybių 
prekybos a ts tovybės ir gamy
bos įmonės. La ik ina i užsidarė 
ir amer ik ieč iams pr ik lausant i 
„Motorola". To negana , paskli
d u s gąsd inan t i ems , tačiau ne
pama tuo t i ems , gandams , Bei-
dž inge gaudomi bei na ik inami 
šunys ir k a t ė s , nors kol kas 
n ė r a t ik resn ių įrodymų, kad 
šie namin ia i gyvulėliai būtų 
SARS ligos ka l t in inka i . Reikia 
p r i p a ž i n t i , k a d epideminio 
lygio pas iekus i liga, t u r i įta
kos ir kai ku r i ems Kinijos ko
muni s t inės san tva rkos poky
čiams. Šiuo atveju, ypač įsi
galėjusiai užda rumo politikai. 

Mirt imi g ras inan t i SARS 
liga ka t a s t ro f i ška i pa l i e tė 
ekonominį gyvenimą. Teigia
ma, kad Kinijos nuostoliai gali 
siekti 2 mil i jardus dolerių, o 
Hong Kongas, S ingapūras ir 
Ta ivanas gali p ra ras t i maž
d a u g po vieną milijardą dole
r ių. Te ig iama , kad K a n a d a 
kasdien p ra rasdavo apie 30 
mili jonų doler ių . Global iniu 
m a s t u skaičiuojant , nuostoliai 
gali siekti 30 milijardų dolerių. 

V a k a r ų pa sau l i o žinia-
sklaidoje a i šk inama , jog epi
deminė SARS liga prašosi 
palyginimo s u 1986 m. Čer
nobylio įvykiais. Kaip žinia, 
tuomet inis sovietinis režimas, 
kurį laiko t a rpą susilaikė nuo 
įvykusios ne la imės paskelbi
mo. Kinijos valdžia taip pat 
laikėsi k o m u n i s t i n i a m e pa
saulyje įp ra s tos nutylėjimo 
poli t ikos. T a č i a u prasidėjęs 
pasau l in i s b ruzdė j imas pri
ver tė k in ieč ius paskelbti 
SARS ligos pada r in ius . 

Pas ta ruo ju me tu Kanadoje 
sumažėjo SARS ligos pavojus. 
Pasaulio Sveikatos organizaci
jos n u t a r i m a s a t š a u k t i anks
čiau p a s k e l b t ą įspėjimą be 
didesnio re ika lo nesilankyti 
Toronto mies te , susilaukė tei
giamo įver t in imo. Kanadoje, 
ypač Toron to mies t e , buvo 
sumažėjusi prekybos apyvar
ta. Taip pa t buvo sumažėjęs 
teatrų, muziejų ir n e t maldos 
namų l ankymas . 

Tur imomis žiniomis, mūsų 
t au t i e t i s A. P . , anksčiau 
gyvenęs JAV, o d a b a r Vilniuje, 
buvo į t a r t a s sus i rgęs SARS 
liga, o iš t ikrųjų tebuvo palies
t a s s t i p r i a i pasireiškusio 
gripo, bet j is j a u spėjo pasveik
ti . T iesa , T o m a s Miniotas, 
Vilniaus univers i te to magis
t r an t a s , Beidžinge studijavęs 
kiniečių ka lbą ir kultūrą, 
pajutęs gres iant į SARS pavo
jų, sugrįžo į Lietuvą. Jo nuste
b imui , V i l n i a u s oro uoste 
niekas nepa t ik r ino a r jis nėra 
užsikrėtęs šia liga. Beje, su juo 
d r auge k e l i a v u s i a m kitam 
s tuden tu i , gr įžus į Lietuvą, 
staiga pakilo tempera tūra . 

N e p a i s a n t n e per seniai 
pasireiškusio optimizmo: „Dar 
nebėkim, da r dangus negriū
va", pasau ly je sklando pe
simist inė nuota ika . Vieno gar
saus užkrečiamųjų ligų spe
cialisto nuomone, prasidėjusi 
kova prieš grėsmingai besi
re iškiančią SARS ligą, t ė ra 
general inė repeticija prieš ga
limą naują užkrečiamų ligų 
a taką . T e n k a manyt i , k a d 
žmonija suspės t inkamai pa
s i ruoš t i nau joms ligų a t a 
koms. 

P e t r a s Petrutis 

PAŠTO ŽENKLAS „ATSTATOME 
VALDOVŲ RŪMUS" 

Lietuvos paš tas 2003 m. 
balandžio 26 d. išleido į apy
va r t ą vieno lito pašto ženklą 
„Atstatome Lietuvos valdovų 
r ū m u s " . Tą d ieną ženklas 
an t spauduo jamas Vilniaus ap
sk r i t i e s c e n t r i n i a m e paš t e , 
Gedimino 7, specialiu pirmos 
dienos datos an t spaudu . Pašto 
ženklas s u k u r t a s pagal dai
l in inko Juozo K a m a r a u s k o 
1894 m. akvare lę „Valdovų rū
ma i ir A u k š t u t i n ė pilis". 
An t spaude vaizduojami Val
dovų rūmų paradinia i var ta i . 
Pašto ženklo tiražas — 500,000. 

Išleisti t a ip pa t vokas ir 
a tv i rukas — suvenyrinis la
pelis. Vokas s u k u r t a s pagal 
Pilių tyr imo centro „Lietuvos 
pilys" make to nuot rauką su 
Vilniaus a rk ika tedros , Valdo
vų rūmų ir Aukš tu t inės pilies 
ansambl iu . Ant voko esant is 
T ū k s t a n t m e č i o programos 
projekto ženklas — logotipas 
pažymi , kad Valdovų rūmų 
a t s t a t y m a s y ra svarbus šios 
programos projektas. 

Atviruko viršelyje — Vil
n iaus pilių XVII a. spalvingas 
da i l in inko P a u l i a u s J u š k o s 

PAGERBĖ ITALE 
Už daugiau kaip 30 motų 

pasišventusį darbą su Soma-
lijos vargšais Jung t inės Tau
tos italę Annalena Tonelli ap
dovanojo Nansen medaliu (tai 
aukšč iaus ias įvert inimas, su
te ik iamas JT) ir 100.000 dol. 

TRANSPORTO SEKCIJA XII 
PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR 

KŪRYBOS SIMPOZIUME 
S. BAČKAITIS, J . SAPRAGONAS 

vaizdas pagal dr. Napaleono 
Ki tkausko rekonstrukciją. At
viruko nugarėlėje yra vaizdo 
paa i šk in ima i . Viršelyje t a i p 
pa t įkomponuota skulptoriaus 
Stanislovo Kuzmos bronzinės 
skulptūros „Pilies karys" ilius
t raci ja . Ši sku lp tū ra ski r ta 
Valdovų rūmų atstatymo rė 
mėjams pagerbti . Viduje šio 
a tvi ruko — suvenyrinio lape
lio yra t r u m p a s tekstas lietu
vių ir anglų kalbomis ap ie 
Valdovų rūmų atstatymą bei 
du paš to ženklai iš kurių vie
nas yra an tspauduotas . Šis a t 
v i rukas gali būt i graži dovana 
j aun iems ir seniems. Tiražas 
tik 450 vienetų. 

Paš to ženklą, voką ir suve
nyrinį lapelį sukūrė įmonės 
UAB „Meninos" dai l ininkas 
R iča rdas Visockis talkinin
kaujant Valdovų rūmų para 
mos fondui. 

Šis Lietuvos pašto išleis
tas pašto ženklas garsins Val
dovų rūmų ats tatymą ne t ik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Valdovų rttmų paramos fondo 
informacija 

premija, kur i , pagal apdova
notosios pasirinkimą, skiria
ma pabėgėliams ar kitiems nu
kentėjusiems šelpti. 60 metų 
su l aukus i Anna lena Tonelli 
yra ligoninės Borama mieste, 
š iaurės vakarų Somalijos s r i 
tyje, vyriausioji vadovė. AP 

M K S simpoziume t r a n s 
porto k l a u s i m a m s skir t ie j i 
p r aneš ima i yra tiesiogiai susi 
j ę su d a b a r t i n ė s Lietuvos 
t r anspo r to sistemos analize ir 
ar t imiausiomis vystymosi per
spektyvomis. Simpoziume or
gan iza tor ia i pateiks a t sk i rų 
šakų — kelių, geležinkelių, 
jū rų ir upių, bei oro t ransporto 
esminių problemų ir perspek
tyvų anal izę . 

Pirmojoje grupėje bus na
g r inė jamos naujausios pe r 
spektyvos. Viena jų — šiuo 
metu in tensyvia i svars toma 
V i l n i a u s - K a u n o dipolio for
mav imos i idėja, a t i t i n k a n t i 
„Euro City" s t ruktūrai . Tai j a u 
senokai svarstoma, o k a r t a i s 
ir šma ikš tuo l ių naudojama 
idėja a p i e ilgiausią pasaulyje 
Savanor ių prospektą. Tačiau 
metropolių vystymasis susijęs 
su dauge l iu gamtosaugos ir 
socia l in ių problemų, blogai 
p lanuotas priemiesčių vysty
masis šal ia transporto magis
tralių sudaro didžiulių t r a n s 
porto problemų. Profesorius J . 
Vanagas numato pateikti ur
banis t ikos specialistų viziją. 

Iš t ransporto šakų po ne
pr ik lausomybės a t s t a t y m o 
lengv iau ir in tensyviaus ia i 
keitėsi kelių t ranspor tas . Au
tomobilių transporto įmonės 
buvo greitai perorganizuotos 
arba įkurtos naujos, prisi tai
kiusios darbui rinkos sąlygo
mis. Lietuvos vežėjai, dirbda
mi didžiulės konkurencijos są
lygomis, sugebėjo rast i nišų 
Europos transporto sistemoje, 
ypač vežimuose Rytų-Vakarų 
k ryp t imi . Dėl to, priešingai 
Europos Sąjungos rekomen-

PAŽAISLIS 

Perė jęs per visas k a r ų 
a u d r a s kartu su Lietuva, Pa
žaislis atgijo. Aptvarkius an-
samblio-vienuolyno pas t a tus , 
išorę, res tauravus bažnyčios 
vidų, freskas ir kitas meno 
vertybes, Pažaislis tapo Lietu
vos pasididžiavimo švyturiu! 

J į kasmet aplanko 50,000 
žmonių, iš kurių 18,000 — 
užs ienio tu r i s ta i ( s ta t i s t ika 
paskelbta Pažaislio vienuoly
no). Turis tai atvyksta iš viso 
pasau l io , r ep rezen tuodami 
daugelį tautų, rasių bei religi
jų. Visi stebisi ten esančiu 
gamtos grožiu ir ne be reikalo 
pavadin tu „Ramybės kalnu". 
Kasme t atvažiuoja apie 100 
au tobusų su mokyklinio am
žiaus vaikais iš visų Lietuvos 
mies tų ir miestelių. Tai yra 
Lietuvos mokytojų nuopelnas. 

Vilnių, Kauną ir Klaipėdą 
j u n g i a moderni au tos t r ada . 
Keleiviai mato Pažaislio baž
nyčios bokštus. Daugelis pra
važiuoja pro šalį, nes labai 
skuba ir neturi laiko. (Ame
r ikos l ietuviai , paprašyk i t e 
J u s vežančius asmenis, kad 
pasuk tų keliuku į Pažaislį.) 
Kur ie pasuks tuo ke l iuku į 
Pažaislį , įėję pro didžiuosius 
v a r t u s į vienuolyną, pajus 
Naujųjų amžių dvasią, o kai 
įeis į bažnyčios vidų, j a u s 
Viduramžių klasikų meną, 
k u r i s per du amžius iš Italijos 
baroko keliu atėjo į Lietuvą ir 
ten klestėjo — apie 200 metų! 

Lietuvių Šv. Kazimiero se
serų kongregacija n u t a r ė pa
gamint i vaizdajuostę ap ie Pa
žaislio baroko šedevrą su do
kumen tuo ta istorija ir š.m. 
gegužės mėn. 1 d. buvo pasi
r a š y t a sutart is su Nijole Bau
žyte , žinoma režisiere iš Lie
t u v o s televizijos (ž iūrėki te 
.Drauge" š.m. gegužės 6 d., psl. 4). 

Kodėl ši vaizdajuostė yra 
reikalinga? 

Lietuva yra nukentėjusi 
n u o sovietmečio. Švietimo mi-

dacijoms, vežimai kel iais Lie
tuvoje t apo dominuojanč ia 
t ransporto š aka , kas išryškino 
t ranspor tavimo keliais t rūku
mus. Be to , ka ip ir visose 
t r anspor to šakose , t a r p t a u 
tinių vežimų analizę ir prog
nozavimą sunk ina ir politikos 
aspektai , ku r ių prognozė, ypač 
san tykiuose su ka i ku r i a i s 
rytiniais Lietuvos ka imynais , 
gana sudėt inga . 

Daugiau , p rob lemų kilo, 
perorganizuojant Lietuvos ge
ležinkelius. Šia t e m a kalbės 
Akcinės bendrovės „Lietuvos 
geležinkeliai" plėtros direkto
rius A. Š imėnas . Nors jo pra
nešimas akcentuoja koridorių 
Ta l inas -Varšuva , t ač iau ne
abejojama, kad bus minimos ir 
kitos L ie tuvos geležinkel io 
problemos, kaip geležinkelio 
sistemos inf ras t ruktūros būti
nai skubi modernizacija, jos 
perorganizavimas. Vakarų bei 
Rytų Europos geležinkelių sis
temų suder in imo problemos 
(vėžės, a u t o m a t i n ė s signali
zacijos ir valdymo sistemos, 
ta rp tau t in ia i teisiniai vežimų 
klausimai) . 

Jū rų t r anspor t a s yra susi
jęs su Klaipėdos uosto vysty
musi bei t ranzi t in ia is krovi
niais, šiuo metu sudarančia is 
pagrindinę uosto krovinių da
lį. Klaipėdos uostas , dirbda
mas sunkios konkurencijos su 
Talino, Ventspilio, Rygos j ū r ų 
uostais ir naujaus ias Rusijos 
jūrų te rmina la i s , dirba gana 
lanksčiai ir sugeba išlaikyti 
pastovią krovinių apyvar tą . 
Tačiau uos tas t u r i spręs t inų 
k laus imų. Lie tuvos moksli
ninkai šiuo metu intensyviai 

Vilniaus tarptautinis oro uostas. 

d i rba , nag r inėdami keleivių 
t e rmina lo perspektyvas, uos
to i n f r a s t r u k t ū r o s vystymo 
s t r a t e g i n e s krypt is ir Klai
pėdos krovinių terminalo stei
gimo gal imybes. 

Akc inės bendrovės „Lie
tuvos avialinijos" — vienos 
pagr ind in ių Lietuvos aviaci
jos bendrov ių perspektyvų 
anal izei sk i r t a s V. Žvinio, šios 
oro linijos bendrovės genera
linio d i rek tor iaus pranešimas. 
Bus paliestos oro transporto 
problemos oro erdvės libera
l izavimo. Lietuvai stojant į 
E u r o p o s Sąjungą plotmėje. 
Bus gvi ldenami ir valstybinio 
oro l inijų susis iekimo per
spektyvos klausimai sudėtin
gos t ranspor tav imo oru rinkos 
sąlygomis, pateikta Latvijos 
i r Esti jos pasir inktų spren
dimų anal izė . 

Antroji pranešimų grupė 
y r a sk i r t a platesnių klausimų 
a p i b ū d i n i m u i . Šie praneš i 
mai , sk i r t i t ransporto siste
mos e lementų vystymuisi bei 
socialinėms ir ekologinėms prob
lemoms. Pažangiausių tech
nologijų ta ikymo specifinėse 
t r anspo r to priemonėse proble
moms sk i r t a s P. V. Braziūno 

Pažaislio vienuolyno bažnyčios detalė 1996 m. vasarą Nuotr L.Rugienienės. 

nisteri ja neišleidžia vadovė
lių, kuriuose bū tų aprašymai 
apie tau t i škumą, patriotizmą, 
bei religiją. Vaikai negauna to 
būtino pagrindo. Su mažom 
išimtim vaikai mokosi tik iš 
tėvų. Vaikai , kur ie lanko pri
vačias mokyklas gauna dau
giau dvasinio peno. 

Pažaislio vaizdajuostė bus 
rodoma per televiziją, ir pra
vers va ikam akis . kad ir Lie
tuva tur i nuostabių „perlų", 
kurie stebina ne t užsienio tu
ristus. Stebins ir Lietuvos vai
kus! Prašys savo tėvus nuvežti 
į tą nuostabią vietą. 

Pažais l io pavyzdž iu pa
seks ir kitos Lietuvos šven
tovės, Šiluva su Tytuvėnais , 
Žemaitijos religinė grandinė 
su Kryžių Kalnu. Žemaičių Kal
varija. Kražiais , Varnia is , Tel

šių ir Šiaulių katedromis ir 1.1. 
N u m a t o m a šią vaizdajuos

t ę įkalbėti anglų kalba. Pa-
žaisl io-Lietuvos įvaizdis pa
sklis po visą Europą ir k i tus 
kon t inen tus . (Pažaislio lanks
t i nuka i išleisti septyniom kal
bom j a u dabar atlieka savo pa
skirt į i r jų naudingumas yra 
j a u č i a m a s Pažaislyje.) 

Patr iot inių lietuvių tikslas 
su t e ik t i moral inę pa ramą 
v a i k a m bei j aunimui , kur ie 
ateityje a ts ta tys Lietuvą! To
dėl su šia vaizdajuoste ka-
zimieriečių seselių tikslas yra 
s u p a ž i n d i n t i vaikus ir j au 
nimą su Lietuvoje esančiu me
nu, ku l tū ra ir istorija. Ką vai
kai savo akimis matys , to 
niekad neužmirš ' 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

pranešimas apie pritaikomųjų 
valdymo sistemų ir mechatro-
nikos pri taikymą t ransporte . 

S. Bačkaičio, V. Sadausko, 
iš dalies J . Sapragono, pra
nešimai skirti neigiamo t rans
porto plėtros poveikio mažini
mo visuomenei ir apl inkai 
problemoms. Prof. J . 
Sapragonas gvildens Lietuvos 
t ranspor to sistemos integra
vimą į Europos Sąjungą ir su 
tuo iškylančias problemas. Dr. 
S. Bačkaičio pranešimas, skir
t a s vairuotojų įgūdžių kitimo 
su amžiumi iškylančias prob
lemas. Dr. V. Sadauskas pri
statys Lietuvos kelių, automo
bilių kokybės ir vairuotojų 
elgsenos analizę. Gilesnės stu
dijos atvėrė šioje srityje ne
lauktų aspektų, pvz., eismo 
saugumo riziką tenka įvertin
ti, nagrinėjant t ransportavimo 
sąlygas, dėl ko tenka keisti 
t ransporto sistemos optimiza
vimo kriterijus. Bus aptaria
mos specialios darbo su vai-

IŠNUOMOJA 

Nuotr. Eltos. 

ruotojais programos, nes tie
sioginis faktų kons ta tav imas 
dažna i n e d u o d a l a u k i a m ų 
rezul ta tų . Šie k laus imai ak
tua lūs Lietuvoje dabar , nes 
nukentė jus ių eismo įvykiuose 
skaičius gerokai viršija vidu
t inius Europos Sąjungos ro
diklius. 

T r u m p a m e ap rašyme sun
ku apžvelgti įva i r iapusę lietu
vių t r a n s p o r t o specia l i s tų 
veiklą, todėl po p r a n e š i m ų 
n u m a t o m e d i skus i j a s ap ie 
t ranspor to vystymosi perspek
tyvas , t r a n s p o r t o vystymosi 
g rė smes bei j ų p a s e k m i ų 
mažinimo temomis . Pranešė
ja i žada pr is ider int i prie klau
sytojams dominančių klausi
mų, pakre ip ian t p raneš imus 
d a u g i a u t a ikomųjų t y r i m ų 
krypt imi . 

Transpor to sekcijoje pra
neš ima i vyks penk tad i en į , 
gegužės mėn. 23 dieną, nuo 
8:30-11:30 vai . ryte . 

PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
i mieg. - $645:2 mieg. - S729 - $758 

Te!. 630-910-0644, Janą. 

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

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

SIŪLO DARBA 
Grožio salonas priima į darbą visų 

rūšių specialistes... manikiūristes, 
kirpėjas, masažistes ir 1.1 

Garantuoti klientams benefitai! 
Skambinti Audronei Ramanauskas. 

Tel. 630-236-6573. 

$1.400/month. Live-in 
caregivers for a small Elderly 

facility in West LA, CA. 
Five days/ week. 

Call 310-479-8932. 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBH X i NAMU SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Atlieku dažymo darbus iš lauko 
ir vidaus. 

Butų remontai už prieinamą 
kainą. 

Tel. 708-420-6790. Algirdas. 
B?s 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:arrv@attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVF3T 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europines sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai. DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

i LS=» m 
DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS {ūsų 
skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia paskambinti 
tel. 773-585-9500 ar užsukti į DRAUGO administracija 

adresu 4545 W. 63 St., Chicago. IL 60629. 

mailto:arrv@attbi.com


Prancūzijos prezidentas ža 
tarptautiniuose p 

Atkelta iš 1 psl. por 
jog tokių projektų įgyvendi- Pra 

nimui turi būti naudojamos ES trai 
lėšos. jų 

„Aš esu visiškai įtikintas kvi< 
šių projektų svarba ir mano trai 
asmenyje jus matote advokatą mo. 
Europos Sąjungai svarstant 
infrastruktūrinių projektų įgy- ben 
vendinimo klausimus", sakė jis. viss 

Susitikime R. Paksas pa- sys 
brėžė kitą perspektyvią ekono- klai 
minių santykių sritį — trans- pre: 

Lietuviai — didžiausi 
Afganistane ir Irake rė 

Atkelta iš 1 psl. nisl 
kėlusius režimus parėmė rori 

amerikiečiai — 48 proc. tuo 
Lietuva ne tik politinėmis, kar 

bet ir taktinėmis priemonėmis 
prisidėjo prie JAV vadovaujamų mai 
koalicijų, pasiųsdama į Afganis- sau 
taną ir Iraką savo karo medikus žim 
ir karo logistikos specialistus. nuc 

Vis dėlto, pasak M. Degučio, die] 
apklausų rezultatai rodo, kad 
abiejose Atlanto pusėse vyrauja bėjf 
nuomonė, jog operacijos Afga- jų. 

Tikintieji kviečiai 
Vilniaus Arkikated 

Atkelta iš 1 psl. 
baigti Arkikatedros remon- moi 

tą ketinama iki 2009 metų, kai sab 
bus švenčiamas Lietuvos vardo ros 
paminėjimo 1000 metų jubilie- tos 
jus. bar 

Valdžia kalti 
Lietuvos policijos 

Atkelta iš 1 psl. nes 
susivienijimo pirmininkas, gai 

Socialdemokratinės koalicijos įsa] 
frakcijos narys Algirdas Sysas, ciei 
„Prieš porą savaičių Seimas yra 
priėmė Vidaus tarnybos statu- bėj< 
tą, kuriame įtvirtinta 48 valan- gą 
dų darbo savaitė policijos pa- Čei 
reigūnams", sakė A. Sysas. 

Pasak jo, profsąjungos jau esa 
„daugiau kaip 100 metų kovojo sisi 
už 40 valandų darbo savaitę ir sąj 
tas buvo iškovota", tuo tarpu vid 
Seimo nariai „21 amžiuje Lie- soti 
tuvoje padėtį grąžino į praėjusį tes 
tūkstantmetį". dal 

A. Sysas piktinosi nuostata, pai 
įtvirtinančia privalomą viršva-
landinį darbą. Parlamentaro sis 
teigimu, privalomo viršvalandi- ats 
nio darbo įtvirtinimas pažeidžia pai 
Konstituciją, kurioje įtvirtinta tui 
teisė į darbą, o ne pareiga. „Pa
reiga į darbą buvo įrašyta tary- „VI 
binėje Konstitucijoje", sakė A. bai 
Sysas. čiu 

Toje pačioje spaudos konfe- dvi 
rencijoje dalyvavęs Policijos „P 
darbuotojų profsąjungos pirmi- rei 
ninkas Artūras Černiauskas, ma 
piktinosi priimta atlyginimo in- vei 
deksavimo tvarka. „Žmogus syr. 
dirbdamas nežino, kokį jis atly- pa! 
ginimą gaus mėnesio gale. Ka- vos 
dangi bet kuriuo metu leidžia- Sei 
ma vieną kartą į ketvirtį taikyti įst; 
indeksavimo koeficientą ir mė- kir 

f mm% Trumpai kJ <Nawd<yanti!» J U n t W W ryto" <LR 
..Kauno dienos" < K D \ „KJaipedf><" I 
ir Kitos i.nfm iiiflnranrriii) 

* Vykdydami kas inėj i - So: 
mus Vilniuje ir istorinėje Lie- viv 
tuvos sostinėje Kernavėje, ar- pa: 
cheologai aptinka naujų praei- Ju 
ties liudijimų. Šalia Gedimino spi 
kalno, ant kurio ke t inama me 
įrengti keltuvą tur is tams, ar- nis 
cheologai 3.7 metro gylyje at- su; 
kasė dalį XIV amžiaus medinio ka: 
namo sienų. Šis statinys nebuvo sio 
pažymėtas jokiame išlikusiame suj 
Vilniaus plane. (LR. Elta) Te 

* I Europos parlamentą ėm 
praėjusią savai tę i š lydėt i ka 
Lietuvos atstovai svečiuose jau rei 
kelia sumaištį — Seimo nariai bu 
pirmosiomis darbo Briuselyje ko; 
dienomis „kibo į atlapus" vieni Ta 
kitiems. Kazys Bobelis ir Egi- tri 
dijus Vareikis nesutaria, kuris bei 
iš jų turėtų dalyvauti Europos Le 
Parlamento Užsienio reikalų Jei 
komiteto veikloje, ir savo elge- vėl 
siu stebina užsienio kolegas. tik 

(LR, Elta) m( 
* Vilniaus m i e s t o val

džioje sumaištis tebesitęs ia , de 

La pagalbą Lietuvai 
ojektuose 
) plėtrą. Pažymėjęs, kad 
cūzija turi gerai išvystytą 
sporto ūkį — traukinius ir 
nklus — prezidentas pa-
ė Prancūziją prisidėti prie 
sporto projektų įgyvendini-

,Prancūzija bus dėmesinga 
rininkė ir valstybė, kuri su 
pagarba ir dėmesiu išklau-
jūsų nuomonės įvairiais 
simais", sakė Prancūzijos 
dentas. 
JAV operacijų 
nėjai Europoje 
ine ir Irake nesumažino te
mo keliamos grėsmės — 
sitikinę netgi pateisinantys 
apklaustieji. 

Visuomenės nuomonės tyri-
apie politinę situaciją pa-
fje po Saddam Hussein re-

žlugimo buvo atliekamas 
balandžio 16 iki gegužės 8 
DS. 

š viso 41 pasaulio valsty-
apklausta 32,000 gyvento-

įi paremti 
os remontą 
/ilniaus arkikatedros re-
tui atidaryta speciali „Han-
nko" sąskaita „Arkikated-
remontui paremti". Sąskai-
numeris — 10077894660, 
BO kodas — 73000. 

į a m a 
žlugdymu 
o gale žmogus, tikėdamasis 
;i 1,000 litų, gauna vadovo 
ymą, kad taikomas koefi-
tas ir jis gaus 700 litų. Tai 
nenormali situacija. Valsty-
, kuri eina į Europos Sąjun-
aip neturėtų būti", sakė A. 
įiauskas. 
begalėdama apsikęsti su 
na padėtimi. Vidaus reikalų 
;mos darbuotojų profesinė 
nga nusprendė šeštadienio 
rdienį Vilniaus Nepriklau-
ybės aikštėje surengti pro-
) renginį, kuriame planuoja 
vauti 1.000-3,000 policijos 
ligūnų. 
Šia proga Vidaus reikalų 
jmos profesinės sąjungos 
ovai trečiadienį išplatino 
siškimą Lietuvos preziden-
Seimui ir vyriausybei. 
Pareiškime teigiama, kad 
•iausybė ir Seimas savo dar-
ir požiūriu į Lietuvos pilie-
stengiasi galutinai sužlug-
vidaus reikalų sistemą", 

stoviai bloginama vidaus 
alų sistemos darbuotojų 
erialinė padėtis, įteisinama 
rovinė santvarka. Vyriau-
:. taupydama lėšas, neskiria 
ankamo finansavimo Lietu-
vidaus reikalų sistemai, o 
nas šiuos veiksmus įteisina 
tymiškai", teigiama pareiš-
e. 

apie viską 
Jjptuvcis l i n n j " ,LŽ . ..R**ptibijl<e*" (24 
. .V i l š t yh^ ; iamų" , V 2 cii^nniS^iį, BNS 

;inei laikinai vadovauja Sa-
ildybės adminis t ra tor iaus 
sigas e inant is Algimantas 
cevičius. tačiau kai kurių 
>ndimų priėmimas, nesant 
o ir vicemero, stringa. Vil-
įs miesto taryba vėl turėtų 
rinkti į posėdį ir svarstyti, 
) surasti išeitį iš susidariu-

situacijos. „Vilniaus byla" 
mkė įprastą Konstitucinio 
;mo (KT) darbų eigą. KT 
:si ją nagrinėti skubos tvar-

Neoficialiomis žiniomis, 
pantis šiam posėdžiui, prie 
usio mero Artūro Zuoko 
licijos, turinčios 24 balsus 
yboje iš 51 . gali prisijungti 
įgaliojimus turintys socialli-
alai, ta ip pat trys iš šešių 
kų rinkimų akcijos atstovų, 
ru taip atsitiktų. A. Zuokas 
įgytų pranašumą ir galėtų 
tis būti išrinktas sostinės 
u. (KD. Elta) 
* Kadencija baigęs prezi-
itas Va ldas Adamkus ir 

toliau yra p< 
namas politil 
mų" balandži 
a t l ik ta visui 
rodo, kad V. 
ki 20.5 proc 
(metų pradži 
Antroje vieto 
Rolandas Pa 
premjeru Al 
pasitiki 10.6 
Didėja Seime 
ro Paulauske 
6.8 proc. 

* Švedij 
g r u p ė s ats 
vert ina tiek I 
verslo Lietuv 
Vilniaus bar 
spėja, kad dė 
labiau didės! 
jos uždirbai 
žada perinve 
m e t u s dirbj 
banku. J is t 
t i škas — vai 
syklėmis ir n 
gėsi SEB va 
pavaduotojas 

* „Hans 
ga: K a u n e p 
masis Lietu 
akliesiems. E 
dos akliesier 
lio ženklais. ] 
komandų va 
lieji galės kl 
mis. Aklieji, 
komato pinig 
atsinešti aus 
pasiskolinti 
skyryje. 

* „Kaur 
Airijos pigi1 

nė verslovė , 
rybas dėl sk 
Europos mie 
no plėtros ta 
tis į Susisif 
prašydama f 
džių iš Kaur 
kių skrydžių 
akivaizdžią i 
no apskrities 
slui, oro uosi 
tuvai . Kelioi 
mos t iems 
riems tai b 
p rabanga d 
kainų. 

* Vėlų 
karą Klaip 
žudikas pas 
gabenimo fii 
Udovickį. V*3 
gelbėjo tai, 1 
vio netikėta 
pistoletas. 1 
kaitimo prie 
jusiojo versli 
vos dėl įtakc 
dos uoste pr 
žmona neab< 
iš pasalų k 
žudikas: „Ve 
vauja ir nu 
ta ip aiškinti: 

* Sekm; 
automatu ; 
dėjimo posto 
gų (KJP) sau 
lantinavičius 
karą buvo si 
jone ir grąžii 
tą. Jaunuol: 
prieš dvi s; 
pabėgimo, k 
žaidimu, pla 
tuvos kar iu 
veikti, todėl 
liauti į Pran< 
timšalių legi 
j imai pareigi 
mų, todėl ja 
psichiatrijos 
gęs iš tarny 
norėjo sugrį; 
do vaikščiot 
sprendė sula 

* Vai 
„Lietuvos 
ta is tapus ai 
s i ras dar d 
pigti pašto p 
Lietuvos pa 
rektorius Jo 
sak jo, atp 
s iuntimas ii 
mas 

(lankiausiai verti
kas. „Baltijos tyri-
o 28- gegužės 5 d. 
jmenės apklausa 
Adamkumi pasiti-
:ento apklaustųjų 
oje — 29.4 proc.). 
je šioje apklausoje 
ksas (23.3 proc.), 
girdu Brazausku 
proc. apklaustųjų, 
i pirmininko Artū-
) populiarumas — 

(LŽ, Elta) 
os SEB finansų 
itovai teigiamai 
sietuvos, tiek savo 
raje perspektyvas, 
įką valdanti SEB 
;1 narystės ES dar 
Baltijos valstybėse 
nas pelnas, kurį 
stuoti. „Penkerius 
įme su Vilniaus 
apo labai europie-
dymu, vidaus tai-
;glamentu", džiau-
ldybos pirmininko 
Lars Gustafson. 

(LŽ, Elta) 
abanko" paslau-
radėjo veikti pir-
voje bankomatas 
lankomate koman-
is nurodytos brai-
rengtas ir garsinis 
riantas, kurių ak-
ausytis ir ausinė-
atėję prie šio ban-
;u, nebūtinai turės 
šines — jas galės 
čia pat, banko po-

(KD, Elta) 

.o aerouostas" ir 
ų skrydžių aviaci-
.Ryanair" tęsia de-
rydžių iš Kauno į 
stus. Kauno regio-
ryba nutarė kreip
s i m o ministeriją, 
)ritarti pigių skry-
io sumanymui. To-
atidarymas duotų 

įaudą ne tik Kau-
; gyventojams, ver-
,ui, bet ir visai Lie-
lės taptų prieina-
gyventojams, ku-
uvo nepasiekiama 
ėl didelių bilietų 

(KD, Elta) 

pirmadienio va-
ėdoje samdomas 
ikėsino į krovinių 
•mos vadovą Igorį 
Tą nuo mirties iš-
cad po pirmojo šū-
i užsikirto žudiko 
ikėtinos šio nusi-
laidos — nukentė-
) reikalai arba ko-
>s ir vietos Klaipė-
adžia. I. Udovickio 
yoja, kad į jos vyrą 
ėsinosi samdomas 
rsle, kuriame daly-
ino vyras, įprasta 
5 santykius". 

(R, LR, Elta) 

adienio nakti su 
pasišalinęs iš bu-
Karinių jūrų pajė-

iktinis Andrius Va-
5 pirmadienio va-
iirastas Šilutės ra
itas į tarnybos vie-
is prisipažino, jog 
avaites sugalvojęs 
urį pats pavadino 
ną, sakė, kad Lie-
Dmenėje nėra kas 
jis nusprendęs ke-
:ūziją ir įstoti į sve-
oną. Kario'pasako-
inams sukėlė įtari-
m ketinama skirti 
ekspertizę. Pabė-

bos kitą dieną jau 
:ti pats, nes atsibo-
i laukais, bet nu
tukti, kol jį suras. 

stybinei į m o n e i 
paštas" 2004 me-
Kcine bendrove, at-
augiau galimybių 
aslaugoms, tvirtino 
što generalinis di
nas Šalavėjus. Pa-
igti turėtų laiškų 
• siuntinių gabeni-

(BNS) 

JUOZAI 
Mirė 2003 m. gegi 
Gyveno Čikagoje, 
Gimė Lietuvoje, Š 
Nuliūdę liko: žmo 

na Kavaliūnienė; du 
Fountas su vyru Wil 
„Vito" Kavaliūnas su 
Birutė Ignatavičius s 
zas, Aleksas, Vladas 1 

A.a. Juozas bus 
15 d. nuo 2 v. p.p. iki 
mų koplyčioje, 2929 V 

Laidotuvės įvyks; 
iš Brady Gili laidojirr 
lydėtas į Švč. Mergei 
vai. r. šv. Mišioms. Pc 
tas Šv. Kazimiero liet 

Nuoširdžiai kvieč 
tarnus dalyvauti šiose 

Laidot. c 
tel. 1-800-994-761 

Nuoširdžiai užj< 
VALENTINĄ bi 
LIŪS, netekus t 

A l 

Mylimam vyrui, tė 

VLAI 

mirus, nuoširdžią 
ANGELEI, dukrą 
MANTUI ir SARU 

Cape Cod 

TAIĮDOMU 

PENKI NAUJI ŠVENTI 

Popiežius Jonas Pa 
II, gegužės 4 d. besila 
damas Ispanijoje (tai 
penktas jo apsilankymą; 
me krašte), paskelbė š 
taisiais penkis ispanų t; 
bės asmenis — du kunig 
tris vienuoles. Nors per 
giau kaip ketvirtį šimtr 
savo popiežiavimo Jonas 
liūs II šventaisiais pask 
460 asmenų, tas nei 
nesumažino šimtatūkst 
nės minios entuziazmo i 
ride, kai šv. Tėvas pers 
naujųjų šventųjų vardus 
stebėjosi popiežiaus ištv 
ir pasiryžimu, nepaisan 
pirmyn žengiančios Pa 
son ligos bei kitų negala\ 
veiksmingai atlikti Kri: 
vietininko Žemėje pareig 

NEAREŠTUOS INDEI 

Iš esmės niekas jų i 
areštuodavo, tačiau M 
chusetts valstijoje jau 
metai galioja įstatymas 
iki šiol niekad nebūvi 
šauktas), kad visi ind 
rasti Bostono miesto ri 
turi būti areštuoti ir sul 
kalėjimą. Kaip ir daug 
„senų ir niekuomet net 
mų" įstatymų, niekas j i 
kreipė dėmesio, kol „Mi 
connew National Confe 
cy" — indėnų lobistu g 
nepareikalavo įstatymi 
šaukti. 

A f A 
GUZULAITIS 

šės 13 d,, sulaukęs 79 metų. 
įlarąuette Parko apylinkėje, 
kių Rūdoje. 
a Elena Kybartaitė; sesuo Adolfi-
:terėčia ir krikšto duktė Nijolė 
iam ir šeima; sūnėnas Vytautas 
žmona Virginija ir šeima; svainė 
i šeima; švogeriai Vytautas, Juo-
ybartai su šeimomis, 
ašarvotas ketvirtadienį, gegužės 
8 vai. v. Brady Gili laidojimo na-
87th St., Evergreen Park, IL. 
enktadienį, gegužės 16 d. 9 vai. r. 
) namų koplyčios velionis bus at-
8 Marijos Gimimo bažnyčią 9:30 
šv. Mišių a.a. Juozas bus palaido-
ivių kapinėse. 
ame gimines, draugus ir pažįs-
laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

rėkt. Donald M. Petkus, 
0, www.petkusfuneralhomes.com 

učiu tėvelius SYLVIĄ ir 
į sesutę JULIĄ KRUMP-
dp brangaus asmens 

A LOROS 

Sofija Šatienė 

D 

ui ir seneliui 

A f A 
UI GARSIUI 

užuojautą reiškiame žmonai 
JŪRATEI, sūnums ALGI-

JUI ir jų šeimoms. 

Danutė Baltienė su šeima 
Irena Jansonienė 

Suzana Kucinienė su šeima 
zdvyga Lendraitienė su šeima 

Ona Matusaitienė su šeima 
Regina ir Alfonsas Petručiai 

Verutė Rutkauskas 
Marija ir Vladas Zidžiūnai 
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„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Tel. 1-773 585 9500 
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There are a number of reason: 
venience. Economy Extra. our 
plenty of room to work or rela 
designed and features an indivi 
feel when flying on this sophisti 
comfort. space and amenit ies. 
find only on SAS.To find out m< 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian 

LAUGAS, 2003 m. gegužės 15 d., ketvirt 

A. a. prof. dr. Adolfo Dc 
šeimos padėka 

2003 m. vasario 27 d. 7.10 vai. vakaro, drai 
.įsileidusios saulės spinduliais, užgeso ir mūsų 
ario prof. dr. Adolfo Damušio gyvybė. Mirė 
amušienės 65 metų bendro vedybinio gyvenimo 
s paiydovas. keturių vaikų - Vytenio, Sauliaus, a 
tėvas, dviejų vaikaičių - Andrėjos Memėnienės 
;nelis, Justuko ir Adomuko Memėnų ir Simo 
JOZO Damušio brolis. 

Visiems Damušių šeimos artimiesiems, draugą 
suomenės atstovams ir valstybės pareigūnams 
nkėte velionio, a.a. prof. dr. Adolfo Damušio ka 
i. Jono koplyčiose Vilniuje, Marijos Dangun 
idžiojo) bažnyčioje Kaune, paskandinę a.a. Ade 
roję, sujaudinti tariame nuoširdžiausią ačiū. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems šv. Mišiose 
Vilniuje, kurias atnašavo Jo Eminencija kardinol; 
ariame nuoširdų ačiū dainininkei p. Reginai Mac 
išių auką jaudinančiomis giesmėmis, taip pat -
ms. giedojusiems šermenyse. Dėkojame visie 
idojimo Mišiose Marijos Dangun Ėmimo bažnyč 
našavo Jo Ekscelencija arkivyskupas Sigitas 1 
joširdi padėka - Kauno arkikatedros chorui už g 
kilmingą išlydėjimą į laidojimo vietą Petrašiūnų ke 
)džius apie a.a. prof.dr. Adolfo Damušio asmenyt 
)lui A.J.Bačkiui ir arkivyskupui S.Tamkevičii 
ryškino šios krikščioniškos sanklodos asm< 
uožus. Dėkojame visiems gedulingas Mišias Vili 
jlebravusiems kunigams - V.Aliuliui, J.Antana\ 
.Grigui. G.Grušui. J.Kazlauskui, K.Rugevič 
.Vitkui. A. Žygui. 

Esame dėkingi šauniesiems Lietuvos kariūn; 
irbės sargyboje bažnyčiose ir kapinėse, už veli 
;r visas laidojimo apeigas Vilniuje ir Kaune. Jie 
a. Adolfo Damušio žemiškojo gyvenimo įvertini 
vaizdavo velionio pasirinktas gyvenimo veiklos ki 
ažynyčią ir mokslą: Vyties Kryžiaus ordiną-
etuvos laisvės kovas. Popiežiaus Jono Pauliaus 
dmą už tarnybą Katalikų Bažnyčiai ir Vytauto Di 
arbės Daktaro ženklą už nuopelnus mokslui. Ni 
aušo Krašto apsaugos ministrui L.Linkevičiui ir f 
snerolui J.Kronkaičiui, parodžiusiems pagarbą šie 
>votojui, sukilėliui, rezistentui. 

Dėkojame visiems oficialiems pareigūną 
idovams, vyriausybės ir Seimo nariams bei visu 
siuntusiems vainikus, išreiškusiems šeimos n, 
>audoje ir asmeniškai. Dėkojame šermenys* 
-ezidentui Valdui Adamkui ir poniai A.Adamkiei 
.Zuokui ir kitiems aukštiems pareigūnams už par 
of.dr. Adolfo Damušio asmenybei. 

Už jautrius atsisveikinimo žodžius, pasai 
=_trašiūnų kapinėse prie velionio kapo duobės, tar 
Žaldokui (kalbėjusiam sukilėlių vardu). PLB ats 
ieivijos vardu), prof. A.Tylai (Lietuvos katalikų r 
ardu), J.Polikaičiui (išeivijos ateitininkų vardu). V. 
:eitininkų vardu), J.Kairevičiui (J Laisvę for 
.Baltrušiui (chemikų vardu), gydytojai N.LaugalK 
avo velionio atminimui parašytas eiles). 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems 
alioniu apeigose, pareiškusiems užuojautą, palai 
jnkią netekties valandą. Ypatingą padėką reiš 
a. Adolfo bendraminčiams - buvusiems rezistent 
liams. ateitininkams, velionio įsteigtos korporac 
ams, iš JAV ir kitų šalių atvykusiems draugams < 
. Bražėnaitei-Paronetto. Ateitininkų Federacijo 
aičiui, dr. J.Kazickui, amb. V.Dambravai ir kitiem 
nkiusiems Lietuvos ambasadoriams. Dėkojame c 
sndruomenėms. kurias velionis, kaip aktyvus 
bai brangino - Ateitininkiįos ir jo įsteigtos "Dalnavi 
s: jos stipriai parėmė mūsų šeimą morališkai ne 
ž suteiktą dvasinę pagalbą šeimai esame dėkinę 
ss.lgnei Marijošiūtei ir kun.dr. A.Žygui. 

Visų išvardinti neįmanoma, nes velionį visame 
gerbė daugelis žmonių - pažįstamų ir nepaž|St£ 
atėmė atsisveikinimo su velioniu dienomis, pat 
įmesingumą. bičiuliškai apkabiname. Velionis bi 
; nugyveno gyvenimą, sugebėjęs vadovautis gi 
epaisant aplinkybių. Jo šviesios Išminties, džente 
ės ir skaidraus optimizmo pasigesime. 

Su 

Prof . dr. A d o l f o D 

why our Airbus A340 is the ult imate in corr 
new class of serv ice. offers its own separ? 
:. While every seat in all three classes ha: 
iual video sereen. Of course. the sense of w< 
a ted new aireraft is more than just the resul 
t's also the result of an enhanced quality of 
re call your Travel Agent or S A S at 1-800-2: 

adienis 5 

imusio 

jge su gęstančiais 
brangiojo šeimos • 

žmonos Jadvygos 
draugas ir ištikima-
i.a. Indrės ir Gintės 
; ir Linos Nicklin -
Nicklin prosenelis. 

ms, pažįstamiems, 
, kurie taip gausiai 
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http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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APYLINKĖSE 

UNIVERSALI AKTORE IR POETE 
BIRUTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ 

Birutės Marcinkevičiūtės 
vardas mūsuose mažai žino
mas, tačiau ji Europos sceno
je diktuoja savo sąlygas. 

Lietuvos valstybinio dra
mos teatro aktorė Birute Mar
cinkevičiūtė laukiama ir verti
nama užsienio šalių scenose. 
Ji yra pelniusi garbingiausias 
premijas monospektaklių fes
tivaliuose Europos scenose, o 
Ženevoje 2002 m. dalyvavo 
kaip garbės narė. Netrukus, 
gegužės 24 d., šeštadienį, 6 
v.v., PLC Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje Birutė Mar
cinkevičiūtė atliks „Solo" 
spektaklį. 

J i nuolat skubanti iš vieno 

festivalio į kitą, pasak lenkų 
teatro kritikų, kaip kukli 
„pilka pelytė" atrodanti lietu
vaitė aktorė, atsidūrusi sceno
je, priverčia žiūrovus juoktis, 
jaudintis , baimintis dėl jos 
padėties ir mąstyti. Jos skaito
moje poezijoje kiekvienas žo
dis, veido mimika ir gestai 
tampa prasmingi. 

Bilietus į Poezijos vakarą 
galima gauti Lemonte pas LB 
apygardos pirm. Aušrelę Sa-
kalaitę tą vakarą prie įėjimo. 
Šis poezijos vakaras yra tąsa 
karaliaus Mindaugo 750 m. 
jubiliejaus. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Info. 

Tapybos ant šilko pamoka 
Balzeko muziejuje. Birželio 7 
d., šeštadienį, nuo 11:30 v. r. 
iki 1:30 v. p. p. išreikšti save 
ypatingu tapybos ant šilko 
būdu mokins ir savo patirtim 
dalinsis dailininkė - teks
tilininkė Lina Gutauskienė. 
Pamokos metu vyks pažintis 
su tradicine tapybos ant šilko 
technika, kuomet šilkas, 
ištemptas ant porėmio ir 
piešinys išgaunamas naudo
jant gutą. Tapoma specialiais 
dažais. Dalyvaujantiems bus 
suteikta galimybė patiems 
išbandyti šį tapybos būdą, 
pradedant šilko paruošimu ir 
baigiant savo pačių sukurtu 
meniniu šilko kūriniu. 

Pamokos kaina 30 dol. 
Medžiagas, šilką ir specialius 
dažus suteiks muziejus. Bū
tina registruotis telefonu: 
773-582-6500, Sigita. 

XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE 

Lijana Kopūstaitė 

Gegužės 24 d., šeštadie
nio vakare, Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, IL, ruo
šiamas Poezijos vakaras, ku
rio programos pagrindinė da
lyvė yra aktorė, poetė Birutė 
Marcinkevičiūtė. JAV LB 
Kultūros taryba, šio vakaro 
globėja, nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti. 

Lijana Kopustaitė-Pau-
letti yra viena iš trijų so
lisčių, dainuosiančių XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo uždarymo pokylyje ge
gužės 25d., 6:30 vai. vak., 
Willowbrook salėje, Willow 
Springs, IL. Užsisakyti bilie
tus galite, skambindami T. 
Rudaičiui tel. 630-257-1858 
arba Aurelijai Dobrovolskie-
nei tel. 773-436-7979. Šį sek
madienį, gegužės 18 d., bili
etus galėsite įsigyti prieš ir po 
Mišių PLC, Lemonte, prieš 
10:30 vai. Mišias Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
Marąuette Parke ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje Brigh-
ton Parke. 

Giedokime Marijai gra
žiausias giesmes, nes tai verta 
ir teisinga... Taip ir bus šį šeš
tadienį, gegužės 17 d., 5 vai. 
p.p., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 5 vai. šv. 
Mišių metu giedos „Dainavos" 
ansamblis, vadovaujamas 

Teatro sambūris „Žaltvykslė" 
pristato vienaveiksmį Tennessee VVilliams spektaklį 

OTHI i i 

rė - I lona Čiapaitė 

V A I D I N A 
VVilIie - Dalia Cidzikaitė 
Tom - Linas Umbrasas 

Choreografė - Lina Bulovaitė 
Dailininkė - Sigita Šulaitytė 

Apšvietėjas - Juozas Ulevičius 
* * * 

P R I E Š S P E K T A K L Į 
muzikinė poetinė kompozicija, atliekama 

Alg i rdo Petraičio ir Vital i jos Pulokienės 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE 
2003 m., gegužės 18 d. , 3 v. p. p. 

Teatrq remia JAV LB Kultūros Taryba 

2004 m. l iepos 3-ąją dieną 

Dariaus Polikaičio, o tuoj po 
Mišių bažnyčioje bus koncer
tas, skirtas Dangiškajai Mo
tinai Marijai. Programoje da
lyvaus solistai: Genovaitė 
Bigenytė, Nida Grigala
vičiūtė, Nijolė Penikaitė, 
Algimantas Barniškis; vargo
nuos Jūratė Lukminienė ir 
Jūratė Grabliauskienė. Kon
certas pavadintas labai pras
mingu vardu — „Ave Maria!" 
Tad atvykite pasveikinti 
Dievo Motiną Mergelę Mariją 
jai skirto mėnesio proga, 
pasiklausyti koncerto ir 
pasimelsti, padėkoti už sau, 
savo šeimai ir tėvynei Lie
tuvai suteiktas malones. 

Gegužės 17 d., šeštadienį, 
Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str., Chicago, įvyks Šau
lių sąjungos išeivijoje 16-asis 
suvažiavimas. Registracija 
8-9 vai. r. Suvažiavimo po
kylis vyks toje pačioje salėje 7 
vai. vakare. Gros muz. Al
gimantas Barniškis. Visi šau
liai ir visuomenė kviečiama. 
Informacijos teikiamos ir vie
tos užsakomos tel. 773-434-3713. 

Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuviams bus 
lietuviškos pamaldos šį sek
madienį, gegužės 18 d., 1 vai. 
p.p., vietos Šv. Onos bažny
čioje. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. 

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vak., atidaroma Lie
tuvos dailininkų sąjungos, 
Kauno skyriaus rengiama 
dailės paroda „Vanduo ir 
spalva. Tėviškės vaivorykš
tė". Dalyvauja 18 dailininkų 
iš Kauno, Marijampolės ir 
Druskininkų. 

Dėmesio puošiantiems ar
timųjų kapus Šv. Kazimiero 
kapinėse. Pagal naujus pot
varkius, negalima sodinti 
krūmelių, rožių, negalima ap
dėti akmenukų ar aukštų 
kraštelių (borders). Viskas 
turi būti lygu su žeme. Taip 
pat negalima sodinti gėlių 
antroje paminklo pusėje, nes 
ta žemė priklauso kitiems. 
Pasodintos gėlės negali pra
augti pro paminklo kraštus — 
turi būti paminklo pločio, o 
tolyn link kapo tik 18 colių 
ilgio. Šios taisyklės nėra nau
jos — kiekvienas, įsigyjantis 
sklypą kapinėse, kartu gauna 
ir informaciją, kas leidžiama 
ir ko neleidžiama. 

Amerikos Lietuvių meno 
draugija kviečia į parodos, 
kuri vyks XII Mokslo ir kūry
bos simpoziumo dienomis, ati
darymą gegužės 21 d., trečia
dienį, 7 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje (PLC), Le
monte. 

DT. Vytautas ir Danutė 
Bieliauskai, gyv. Cincinnati, 
OH, Draugo fondo garbės na
riai, atsiuntė prel. dr. Juozo 
Prunskio atminimui pagerbti 

Tautinių šokių šventės — 
vienas gražiausių lietuvių 
kultūros reiškinių Amerikoje 
— JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių bei Lietuvių 
tautinių šokių instituto įspū
dingas projektas, darnios 
veiklos rezultatas. XII lietuvių 
taut inių šokių šventės 
renginiai vėl vyks Čikagoje. 
Šokių šventės organizaciniam 
komitetui sutiko vadovauti 
Audronė Tamulienė, šventės 
meno vadovė — Rasa Šoliū-
nai tė — Poskočimienė. Abi 
veiklios talentingos organiza
torės, gerai žinomos LB kul
tūrinėje veikloje. Kelio pra
džia į didįjį tikslą — XII Lie
tuvių tautinių šokių šventę, 
įvyksiančią 2004 m. liepos 3 
d., šeštadienį, Čikagoje, jau 
pažymėta. 2003 m. kovo 22 d. 
„Seklyčioje" pirmą kartą susi
rinko tautinės šokių šventės 
ruošimo branduolys — būre
lis žmonių, gerai suprantan
čių, koks atsakingas darbas jų 
laukia, kiek jėgų, energijos 
pasiims šventė, nes daugelis 
sutikusiųjų ją ruošti jau ne 
vieną kartą suko šios veiklos 
ratą. 

Audronė Tamulienė, pa
sveikinusi visus atvykusius, 
sutikusius, pasiryžusius dirb
ti kar tu , perdavė JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko 
A. Gečio sveikinimo žodžius, 

pristatė kiekvieną dalyvau
jantį , nusakydama veiklos 
kryptį ir apimtis. Vienbalsiai 
komiteto nariai pritarė pasiū
lymui XII- lietuvių tautinių 
šokių šventę švęsti 2004 me
tų liepos 3 dieną, šeštadienį, 
Rosemont Allstate Arena, či-
kagiečiams, o ir visiems šokė
jams bei tautinio šokio gerbė
jams gerai žinomoje vietoje, 
(ten įvyko IX ir X šventės), nu
jaučiant, kad svečių atvyks 
nei kiek ne mažiau, kaip į 
buvusias, nes šokėjų, šokių 
grupių ne tik nesumažėjo, bet 
susikūrė ir naujų — juk tauti
nis šokis šeimos, giminės, tau
tos gilioji tradicija. 

Norint, kad šventė būtų 
nepakartojama, buvo taria
masi, kaip kuo tiksliau ir iš
radingiau įsikurti Hyatt Re-
gency O'Hare, priimant sve
čius, reklamuojant lietuvių 
šventę, suvenyrus, rengiant 
tautodailės dailės parodą, 
šventės leidinį, ruošiant po
kylį. Jau pirmo posėdžio metu 
kalbėta apie šventės pradžią 
šokių programos rengėjus, 
reklamą, šventinį leidinį, 
informaciją — apie visus di
džiuosius, svarbiausius ir ma
žesnius darbus, apie šventės 
rėmėjus ir globėjus. Visus do
mino šventės finansinis pla
nas, kaip jį įgyvendinti, lėšų 
telkimo klausimai, o, išgirdus 

XII Lietuvių tautinių šokių šventės vadovė Rasa Poskočimienė ikaireje) 
ir org. komiteto vadovė Audronė Tamulienė. 

pagrindinę planuojamą šven
tės sąmatos piniginę išraišką, 
tapo aišku, kad darbas bus 
didelis, tik pasiryžimas dar 
didesnis. Jau balandžio 13-
ąją, antrąjį kartą gausiau su
sirinkus, pritarus pirmojo po
sėdžio protokolui, tiksliai ir 
konkrečiai buvo aptariami 
lėšų telkimo klausimai, nepa
mirštant ištikimųjų lietuvių 
bendruomenės rėmėjų. Aud
ronė supažindino su įdomiais 
šventės simbolių eskizais, 
kurie patobulinti gali gražiai 
atskleisti šokių šventės idėją, 
išryškinti lietuvių tautos kul
tūros unikalius elementus. 
Pritariant, kad gražūs šven
tės plakatai, simboliai, paka
binti miesto centre, įvairiose 
Čikagos miesto vietose, ne tik 
garsins Lietuvą, lietuvius, 
bet ir kvies žiūrovus atvykti į 

šventę, buvo tariamasi, kur 
ruošti susipažinimo vakarą, 
kaip pagerbti mokytoją, įt
raukti visus į Jaunimo šven
tę. 

Apie tautinį šokį, XII lie
tuvių tautinių šokių šventę 
ir ruošos darbus dar kalbėsi
me, rašysime, dar tik pirmieji 
posėdžiai ir į komiteto veiklą 
gali įsilieti nauji veikėjai, 
pasiryžę savo laiką ir ener
giją aukoti, kuriant tautos 
šventę. Lietuvių tautinis me
nas — viena įspūdingiausių 
mūsų tautos kultūros apraiš
kų, teisėtai užimantis pride
ramą vietą senųjų kultūrų lo
byne. Lietuvių tautinis šokis, 
dainos — kūrybinės dvasios 
vaisiai, žmogaus nenumaldo
mas poreikis grožio formomis 
išreikšti save. 

Laima Krivickienė 

NEIŠSIGĄSKITE — TAI 
TIK REPETICIJA 

Šiandien, t.y., ketvir
tadienį, Čikagoje vyksta 
„teroristinių išpuolių repetici
ja" — tai pratybos, kuriose 
dalyvauja medicinos darbuo
tojai, ugniagesiai, policija, 
tautinės gvardijos daliniai ir 
kitos įstaigos, kurių paskirtis 
rūpintis visuomenės apsauga 
bei sveikata. Pratybų metu 
dirbtiniu būdu sudaromos 
pavojingos situacijos — 
sprogimai, biologinių ir chem
inių užkrėtų paleidimas, lėk
tuvo nukritimas, branduoli
nių sprogimų sukelta radiaci
ja ir pan. Tačiau visi „su
žeistieji" ir „žuvusieji" yra 

atitinkamai nugrimuoti akto
riai, nors apsaugos darbuoto
jai — tikri. Atitinkamos įstai
gos stebės pratybas ir pagal 
sėkmingą uždavinių atlikimą 
bus vertinamas pasiruošimas 
galimam tikram teroristų 
išpuoliui. Pratybos jau atlik
tos Seattle, WA, o ketvirtadie
nį — Čikagos eilė. Tad 
neišsigąskite, jeigu, atsisukę 
televizorių ar įsijungę žinias, 
pamatysite baisius vaizdus ir 
girdėsite šiurpius pasako
jimus. Visa tai — tik „repe
ticija" ir prašykime Dievo, kad 
niekuomet netektų pergyventi 
„tikrojo vaidinimo". 

100 dol. pavasario vajui. Dė
kojame už auką DF ir DF 
didžiojo mecenato prisimini
mą. 

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas įvyks penktadienį, ge
gužės 16 d., 6:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, 6820 S. Wash-
tenaw. Susirinkime dalyvaus 
Birutė Jasaitienė, kuri ad
ministruoja apylinkės saugu
mo projektą. Ji duos prane
šimą apie šio projekto stovį ir 
veiklą. Po susirinkimo bus 
vaišės. Visi nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami atvykti. 

Praėjusio šeštadienio 
„Draugo'' pirmame puslapyje 

apie išeivijos pastangas padėti 
Lietuvai įstoti į NATO buvo 
klaidingai įvardintas Lietuvių 
Katalikų susivienijimas. Tu
rėjo būti: Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje ir Amerikos 
Lietuvių tautinė sąjunga. 

Weideno stovyklos (Vo
kietija) mokinių ir mokytojų 
„Saulėlydžio rasa" susitiki
mą planuojama suruošti Dar
bo dienos savaitgalį, rugpjūčio 
30 - rugsėjo 1 d., Čikagoje. 
Apie dalyvavimą prašome 
pranešti Silvijai Bazi-
liauskaitei - Aleksiūnienei, 
tel. 708-246-3277, arba 
laišku: Silvija Aleksiunas, 8 
Havvthome Square, Indian 
Head Park, IL 60525-4435; 
elaiškiu: silvija@att.net 

JONINES 2003 

Visiems prekybininkams (ne maisto prekėmis), norintiems 
dalyvauti Joninių šventėje, birželio 22 d., sekmadienį, prašome 
siųsti prašymą, užpildant šią anketą: 

Pavardė, vardas 
įmonės pavadinimas • 
Dalyvių skaičius 
Prekių rūšys 
Parašas 
Data 
Sąlygos: 
* Joninių šventės data - 2003 metų birželio 22 diena 
* Joninių šventės vieta - Pioneer Woods (107 St. ir 96 Ave.) 
* Joninių šventės laikas - 11 v.r. - 7 v. v. 
* Dalyviai privalo pasirūpinti prekybiniu stalu, įmonės 

pavadinimo užrašu ir priemonėmis, skirtomis asmeniniam 
patogumui 

* Kiekviena prekyvietė šventei pasibaigus turi būti sut
varkyta 

* Už leidimą prekiauti sumokamas vienkartinis 50 dol. 
vertės mokestis 

* Šventės organizatoriai už prekių saugumą neatsako 
* Prašymas prekiauti ir prekybinis mokestis turi būti 

atsiųsti iki gegužės 30 d. Čekius siųsti adresu: 
* „Joninės 2003", 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 
* Teirautis galite telefonu: 773-585-9500, Vitalija 
Visi mielai kviečiami! 

„Joninės Incorporated" organizacinis komitetas 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Tel. 1-77J-S8S-9500 

SKELBIMAI 

Jaunimo centro valdyba. Iš kairės: Antanas Paužuolis, Elena Slaboktenė, Liudas Ramanauskas, Stasys Žile
vičius. Milda Šatiene. Viktoras Jautokas, Anelė Pocienė. Zigmo Degučio nuotrauka 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
19,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4.9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOW atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOW pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 

• 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. 

mailto:silvija@att.net

