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Siame 
numeryje: 
Los Angeles lietuviškos 
mokyklos ir jos vedėjos 
sukaktis; Motinos diena 
Detroite; vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, suteikė 
Sutvirtinimo 
sakramentą. 

2psl. 

Ar Irake yra laimėtojų; 
vėl skubiai reikia mūsų 
talkos; JAV prezidentas 
Baltuosiuose rūmuose 
lietuviams paskelbė 
gerą žinią. 

3psl. 

„Grandinėlės" auksinio 
jubiliejaus šventė 
Cleveland, OH. 

4 psl. 

Lietuviškų kapinių 
šimtmetis; Australijos 
lietuviai susitiks 
Vilniuje; Memorial Day 
— valstybinė šventė; 
apeigos Tautinėse 
kapinėse; dalyvaukime 
simpoziume. 

6 psl. 

Sportas 
* Prancūzi jos sost inėje 

vykstančiame pasaulio stalo 
teniso čempionate j moterų 
dvejetų varžybų 1/32 finalo iš
kopė Rūta Garkauskai tė-Bū-
dienė poroje su Jo lan ta Prūsie-
ne. 

* Po antradienį įvykus ių 
šeštųjų Lietuvos krepš in io 
lygos superfinalo serijos rung
tynių, kuriose Kauno „Žalgiris" 
namie 80:69 įveikė Vilniaus 
„Lietuvos ryto" klubą ir, laimė
jęs finalo seriją 4:2, aštuntąjį 
kartą tapo LKL čempionu, 
spaudos konferencijoje „Lietu
vos ryto" trenerio as is tentas 
Kęstutis Kemzūra buvo smar
kiai prislėgtas. Pasak jo, rung
tynių metu pritrūko jėgos ir 
žaidėjų. „Žalgirio" vyriausiasis 
treneris Antanas Sireika buvo 
sutiktas plojimais. „Ačiū vi
siems, kurie palaikė mane, 'Žal
girį' ir sirgo už mus. Džiau
giuosi, kad tapome čempionais 
Tai didžiausias mano pasieki
mas treniruojant klubine ko
mandą", neslėpė džiaugsmo A. 
Sireika, prisipažinęs, kad di
desnis pasiekimas jo trenerio 
karjeroje tik laimėtas bronzos 
medalis su Lietuvos rinktine 
Sydney olimpiadoje. 

Naujausios 
žinios 

* Buvęs prez identas V. 
Adamkus nenori iš valdžios 
sklypo namui. 

* Teismas a t m e t ė euro
skeptikų skundą dėl referen
dumo rezultatų. 

Didž iaus ių Rytų Euro
pos bendrovių š i m t u k e -
trys Lietuvos įmonės. 

* Policija pradėjo tyrimą 
dėl žemdirbių sukeltų neramu
mų. 

.Lie tuvos avialinijos" 
gali būt i vėl privatizuoja
mos 2004-2005 metais. 

B e v i l t i š k o m i s pripa
žintos 56 mln. l i tų bendrovių 
skolos valstybei. 

* „Samanės" l<u> H/avi
mo idėja neranda pritarimo 
Seime 

Suomijos ir Lietuvos prezidentai Taria Halcnen ir Rolandas Paksas. 
Tomo Bauro Eltai nuotr. 

Suomija pritars Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje 
Hels inkis , gegužės 21 d. 

(BNS) — Suomijos prezidentė 
Tarja Halonen, trečiadienį susi
tikusi su Suomijoje viešinčiu 
Lietuvos prezidentu Rolandu 
Paksu, pažymėjo, kad sėkmin
gas Lietuvos referendumas dėl 
stojimo į ES paskatins referen
dumų sėkmę ir kitos narystės 
siekiančiose valstybėse. 

„Aš nesu mandagi, bet labai 
realistiška politikė. Jūsų refe
rendumas Lietuvoje pagreitins 
procesą kitose valstybėse, o taip 
pat įtikins ES valstybes, kad 
Lietuva yra rimta bendrininkė", 
sakė ji. 

Kalbėdama apie stojimo į 
ES sutarties tvirtinimą parla
mente, Nukelta į 5 psl. 

Mirė žinomas išeivijos poetas 
pranciškonas Leonardas Andriekus 

„Naujojo židinio-Aidų" pavadi
nimu, jo garbės redaktoriumi 
buvo iki pat mirties. 

Išeivijoje L. Andriekus iš
leido poezijos rinkinius „Atvi
ros marios", „Saulė kryžiuose", 
..Naktigonė", „Po Dievo ant
spaudais", ..Už vasaros vartų", 
„Atmink mane, Rūpintojėli", 
„Balsai iš anapus", „Ko liūdi, 
mano siela". Kelios poeto kūry
bos rinktinės užsienyje buvo iš
leistos ir anglų kalba. Lietuvoje 
1991 m. išleista jo eilėraščių 
rinktinė „Pasilikau tik dangų 
mėlyną". 

Leonardas Andriekus bus 
laidojamas New York'e. Broock-
lyn kapinėse, kuriose ilsisi visi 
išeivijoje mirę lietuviai broliai 
pranciškonai. 

Estijos j ū r ų 
archeologai r a d o 

nuskendus i Lietuvos 
karo laivą 

Talinas-Vilnius. gegužės 
21 d. (BNS i — Estijos tyrėjai 
Baltijos jūros dugne aptiko pir
mosios nepriklausomybės lai
kotarpiu pastatytą Lietuvos 
Karinių jūrų pajėgų laivą „Pre
zidentas A. Smetona", kuris nu
skendo II pasaulinio karo pa
baigoje. 

Laivas ras tas Suomijos 
įlankos dugne per Estijos Jūrų 
muziejaus ekspediciją, estų 
mokslininkams bendradarbiau
jant su Klaipėdos jūrų muzieju-

• mi. » Nukelta į 5 psl. 

Leonardas Andriekus 
N e w York-Vilnius, gegu

žės 21 d. (Elta) — Eidamas 90-
uosius metus, gegužės 19-osios 
vakarą JAV mirė žinomas lie
tuvių išeivių poetas, kunigas 
pranciškonas, teologijos dakta
ras Leonardas Andriekus. 
OFM, pranešė broliai pranciš
konai. 

L. Andriekus gimė 1914 
metų liepos 15 dieną Barstyčių 
kaime, Skuodo rajone. Jaunys
tėje L. Andriekus įstojo į Kre
tingos pranciškonų vienuolyną 
ir mokėsi Kretingos pranciško
nų progimnazijoje. Prieš II pa
saulinį karą pranciškonų vy
resnieji jį išsiuntė studijuoti 
teologiją universitetuose Aust
rijoje ir Italijoje, kur jis apsigy
nė daktaro disertaciją. 

Nuo 19 m. L. Andriekus 
gyveno JAV. aktyviai dalyvavo 
lietuvių išeivių veikloje, ėmėsi 
leisti ir redaguoti „Aidų" žur
nalą, dabar leidžiamą Lietuvoje 

Rusijos Valstybės Durna 
patvirtino sienos sutartį su Lietuva 

M a s k v a - V i l n i u s , gegužės 
21 d. (BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūma t rečiadienį pa tv i r t ino 
beveik prieš 6 metus pasirašytą 
su Lietuva sienos sutarčių pa
ketą. 

Kaip p r a n e š ė "naujienų 
agentūra „Interfax", už sutar
ties dėl abiejų valstybių sienos 
sausumoje patvirt inimą balsavo 

268 deputa ta i , prieš — 138, 
v ienas susilaikė. Sprend imui 
priimti būtini 226 deputatų bal
sai. Iš viso Valstybės Dūma tur i 
450 deputatų. 

Valstybės Dūma ta ip pa t 
patvirtino sutartį dėl išskirt inės 
ekonominės zonos ir povandeni
nės žemyno dalies Baltijos jūro
je atskyrimo. „Už" balsavo 269, 

„prieš" — 144 deputatai . 
Šią procedūrą Valstybės 

Dūmoje stebėjęs Lietuvos am
basadorius Rusijoje Rimantas 
Šidlauskas sveikino šį „neleng
vą sprendimą". „Esu asmeniš
kai patenkintas , kaip derybų 
dėl sienos sutar t ies dalyvis, ir 
kaip dabartinis mūsų valstybės 
ambasadorius. Tai geras žings

nis į iki šiol nelengvų Lietuvos 
ir Rusijos santykių normalizavi
mą ir pasitikėjimo kūrimą", sa
kė jis. 

Sienos sutarčių paketą da r 
tur i patvirtinti Rusijos parla
mento aukštieji rūmai — Fede
racijos Taryba — bei pasirašyti 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin. 

Vi ln iaus deš imtuko" vals tybių darbas dar nebaigtas 99 

..Vilniaus dešimtuko" valstybių parlamentų vadovai Trakuose. Septintas iš kairės 
kas Artūras Paulauskas. 

- Lietuvos Seimo pirminin-
Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr. 

Vi ln ius , gegužės 20 d. 
<BNS) — Istorinėje Lietuvos 
sostinėje Trakuose trečiadienį 
susirinkę „Vilniaus dešimtuko" 
grupės valstybių pa r l amen tų 
pirmininkai įsipareigojo stip
rinti strateginį Europos ir JAV 
bendradarbiavimą bei paragino 

tęsti NATO „atviru durų" politi
ką. 

Trakų pilyje p r i im tame 
bendrame par lamentų pirmi
ninkų pareiškime teigiama, jog 
„NATO turi likti kolektyvinės 
gynybos organizacija, besire
miančia 5 punkto garantijomis, 

ir išlaikyti t ransatlantinį ryšį, 
garantuojantį jos efektyvumą". 

Šiaurės At lanto sąjungos 
sutarties 5 punktas kalba apie 
tai, jog vienos sąjungos valsty
bės užpuolimas yra visų valsty
bių užpuolimas ir todėl turi su
silaukti kolektvvinio atsako. 

Pokarinio Irako atstatymas 
ir Europos gynybinių pajėgumų 
plėtra, pasak pareiškimo, su
teikia galimybes sutvirtinti šį 
t ransa t lan t in į bendradarbia
vimą. 

„Vilniaus dešimtuko" vals
tybių parlamentų pirmininkai 
pareiškė, jog jų valstybės yra 
pasirengusios dalyvauti atsta
tan t Iraką ir sutaria, jog Jung
tinės Tautos turi atlikti esminį 
vaidmenį pokariniame Irake. 

Dokumente taip pat reiš
kiamas įsitikinimas, jog Eu
ropos ir Jungtinių Valstijų ben
dradarbiavimas bus sustiprin
tas plėtojant Europos gynybi
nius pajėgumus. 

„Vilniaus dešimtuko" par
lamentų pirmininkai paragino 
vieningai NATO tęsti „atvirų 
durų" politiką ir įsipareigojo 
kar tu su NATO sąjungininkais 
aktyviai siekti, jog visos grupes 
valstybės būtų pakviestos į są
jungą. 

Lietuva gali pradėti derybas dėl euro įvedimo 
Vi ln ius , gegužės 21 d. 

(BNS) — Europos valstybių 
bankininkų bei pinigų gaminto
jų susitikime Vilniuje Lietuvos 
centrinio banko vadovas dar 
kartą pareiškė, kad Lietuva yra 
pasirengusi pradėt i derybas dėl 
bendros Europos Sąjungos va
liutos — euro — įvedimo, o patį 
eurą įsivesti 2007 metų sausio 
1-ają. 

„Mes išdėstėme savo pozici
ją, kad neskubėdami , ramiai 
galime pradėti derybas dėl pri
sijungimo prie antrojo valiutų 
kursų mechanizmo. Jeigu nuo 
kitų metų liepos 1 dienos prisi
jungsime prie šio mechanizmo, 
kuriame tur ime būti dvejus me
tus, po to pusę metų bus tikri
namas mūsų pasirengimas, tai 
nuo 2007 sausio 1-osios realiai 
galima įsivesti eurą", sakė LB 
valdybos pirmininkas Renoldi-
jus Šarkinas. 

J is teigė manąs , kad euro 
įvedimo laikas yra kiekvienos 
būsimosios ES narės reikalas. 
„Čia nebus kolektyvizmo, nors 
kaip bus iš tikrųjų, nežinau. 

Europos Komisijos raš tuose 
kalbama tik apie individualų 
kiekvienos šalies nagrinėjimą", 
tvirtino R. Šarkinas. 

Lietuvos monetų kalykla, 
pasak centrinio banko vadovo, 
ruošiasi tam, kad gautų Euro
pos centrinio banko (ECB) pažy
mėjimą, kuris leistų gaminti eu-
rų monetas, o eurų banknotus 

spausdins konkurso būdu pa
sirinktos Europos pinigų spaus
dinimo įmonės arba jų pateiks 
ECB. 

Lietuvos valstybine valiuta 
litas įvestas 1993 metais, 1994-
ųjų balandžio jis buvo susietas 
su JAV doleriu santykiu 4:1, o 
nuo 2002 metų vasario 1-osios 
— su euru santykiu 3.4528:1. 

Žemdirbiai užtvėrė greitkelį 
ir kelius į pasienio punktus 

Vi ln ius , gegužės 21 d. 
^BNSi — Pinigų iš valstybės rei
kalaujantys Lietuvos žemdir
biai trečiadienį apie vidurdienį 
ties Klaipėda užtverė greitkelį, 
o po kelių valandų — ir kelius į 
pasienyje su Lenkija esantį Kal
varijos pasienio kontrolės punk
tą bei prie sienos su Latvija 
esantį Saločių punktą. 

Kaip sakė Pieno gamintojų 
asociacijos prezidentas Bronius 
Markauskas, greitkelyje šimtai 
žemdirbių ties Jakų žiedu visiš
kai užtvėrė abi eismo juostas 
maždaug pusantro kilometro ri

bose. 
J Klaipėdą vykstantis trans

portas yra nukreipiamas kitais 
keliais. 

Kaip sakė įvykio vietoje bu
dintis Mari jampolės policijos 
komisariato vadovas Kęstutis 
Kal inauskas, maždaug 800 
žmonių kolona pėsčiomis pa
traukė Kalvarijos punkto link ir 
maždaug už 1 kilometro nuo jo. 
ties Liubavo sankryža, „gyva 
juosta" užtvėrė kelią. 

„Kol kas nesikišame. Tik 
informuojame, kad jie pažeidžia 
įstatymus Nuke l ta į 5 psl. 

Naują branduol in į 
r e a k t o r i ų Lietuvoje 

b ū t ų gal ima 
p a s t a t y t i per 5 me tu s 

Vi ln ius , gegužės 21 d. 
(BNS- — Lietuvai nusprendus 
statyti naują branduolinį reak
torių, Prancūzijos bendrovė 
„Areva group" galėtų tai pa
daryti greičiau nei per penke
rius metus, trečiadieni pareiškė 
„Areva group" direktorių tary
bos pirmininkė Anne Lauver-
geon. į Lietuvą atvykusi su vy
riausybe pasirašyti bendradar
biavimo atomines energetikos 
srityje ketinimų protokolą. 

Viešnios teigimu, Lietuva 
taip pat tur i realių galimybių 
susitarti su Europos Sąjunga 
dėl galimybės pratęsti Ignali
nos jėgaines antrojo reakto
riaus naudojimo terminą iki 
naujo reaktoriaus darbo pra
džios. 

Derybose su ES dėl narys
tės Lietuva įsipareigojo pirmąjį 
atominės jėgainės reaktorių 
uždaryti iki 2005-ųjų, o antrąjį 
— iki 2009 metų. 

Nukelta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP »eute-s, AP. Jnterla*. tTAR-TASS. BNS 

Unkį age^ūrų prane&n^s) 

EUROPA 
Viena JAV pasiūlė Jungti

nių Tautų (JT) Tarptautinės 
atominės energetikos agentū
ros (TATENA) ginkluotės tik
rintojams atlikti ribotą patik
rinimą Irake ir išaiškinti pra
nešimus apie plėšikavimo atve
jus viename iš branduolinių ob
jektų, trečiadienį pranešė 
TATENA. 

Briusel is . NATO ambasa
doriai trečiadienį vienbalsiai 
sutiko patenkinti Lenkijos pra
šymą suteikti logistinę pagalbą 
administruojant vieną Irako 
„stabilizavimo zoną". 

Varšuva Lenkijos parla
mento Užsienio reikalų komite
tas parengė nutarimą, kuriame 
Seimui siūloma kreiptis į JAV 

valstybės departamentą su pra
šymu panaikinti vizas valsty
bės piliečiams. Rezoliucijos, ku
rią pasirašė 50 deputatų iš visų 
parlamento frakcijų, projekte 
pažymima, kad Lenkija, kuri 
pasiuntė savo karius dalyvauti 
operacijoje „Irako laisvė", yra 
ištikima Vašingtono sąjungi
ninkė. JAV šiuo metu gyvena 
apie 10 mln. lenkų bendruo
menė, be to, Amerikoje įvairiais 
tikslais apsilanko dar dešimtys 
tūkstančių lenkų. 

JAV 
Jungt inės T a u t o s JAV 

padare keletą nedidelių pa
keitimų JT rezoliucijos dėl 
sankcijų Irakui panaikinimo 
projekte Pataisytame rezoliu

cijos projekto t eks t a s turė tų 
tikti tiek Saugumo Tarybos na
rėms, reikalaujančioms nusta
tyti konkretų te rminą, iki kurio 
JAV vadovaujamos koalicijos 
pajėgos turėtų pasi t raukt i iš 
Irako, tiek ir jį pasiūliusioms 
valstybėms, kurios norėtų, kad 
koalicijos pajėgos ten liktų tol, 
kol bus sudaryta nauja tarp
tautines bendruomenės pripa
žįstama vyriausybė. Dabarti
niame rezoliucijos dėl sankcijų 
Irakui panaik in imo projekte, 
kuris yra j au ke tv i r t a s Va
šingtono parengtas dokumento 
variantas, numatoma, kad Sau
gumo Taryba p e r 12 mėnesių 
nuo dokumento priėmimo galės 
t ikrinti , ka ip rezoliucija yra 
vykdoma, ir nuspręst i imtis ki
tų reikalingų priemonių. 

Vaš ingtonas . JAV Gyny
bos žvalgybos agentūra paskel
bė padidinanti teroro išpuolių 
prieš karinius objektus ir bazes 
valstybėje pavojaus lygį. trečia

dienį pranešė gynybos pareigū
nai. Pasak vieno pareigūnų, pa
skelbdama antrą pagal svarbą 
pavojaus lygį. kuris reiškia „di
delę" išpuolių grėsmę ir kuris 
pakeičia anksčiau buvusį 
„reikšmingą" pavojų, JAV ka
riuomenė nusprendė Vašingto
no rajone dislokuoti daugiau 
priešlėktuvinių raketų sistemų 
ir padidinti ore patruliuojančių 
lėktuvų skaičių. 

V a š i n g t o n a s . Irakiečiai 
turi atiduoti visus automati
nius ir sunkiuosius ginklus, ta
čiau namuose savigynai gali 
laikyti mažo kalibro ginklus, 
rašoma įsake, kurį šią savaitę 
ketina paskelbti koalicijos pajė
gos, rašo dienraštis „The New 
York Times". Tik Irako kariuo
menės, policijos ar sankcionuo 
tų saugumo organizacijų, ku
rias kontroliuoja JAV vadovau
j a m a koalicija, n a r i a m s bus 
leista turėti automat inius ar 
sunkiuosius ginklus 

EGIPTAS 
K a i r a s . Arabų palydovinė 

televizija ..ai Jazeera" trečia
dienį transliavo garso įrašą, pa
darytą, kaip pranešama, vieno 
artimiausių Osama bin Laden 
padėjėjų Ayman aI-Zawahri. 
kuriame jis ragina musulmo
nus sustiprinti jihad'ą (šventąjį 
karą> prieš amerikiečius ir žy
dus, įraše, kuris, kaip manoma, 
buvo pada ry ta s pirmosiomis 
JAV vadovaujamos koalicijos 
karo Irake dienomis. A al-Za-
\vahri taip pat paragino rengti 
išpuolius prieš JAV. Britanijos. 
Australijos ir Norvegijos pasj 
untinybes ir komercinius tiks
lus N'e visai aišku, kode! A :il-
Zawahri paminėjo NATO narę 
Norvegija, kuri nesiuntė savo 
karių kovoti j Iraką, tačiau ji 
yra aktyvi taikos tarpininko de
rybose t a rp palestiniečiu ir 
Izraelio JAV7 žvalgybos pareigū
nas sakė, jog CIA t ina garso 

įrašą, tačiau tai užtruks, „nes 
įrašo kokybe nėra labai gera" 

IRANAS 
Teheranas. Iranas trečia

dienį a tmetė JAV pateiktus 
kaltinimus, kad Teheranas tei
kia prieglobstį ..ai Qaeda" tink
lo nariams ir pažadėjo ištremti 
visus teroristų tinklo kovotojus, 
kuriuos tik suras valstybėje, 
kaip padarė su kitais 500 su 
Osama bin Laden tinklu sieja
mais įtariamaisiais. 

AFGANISTANAS 
Kabulas. Jungtinių Valsti

jų kareiviai prie JAV ambasa
dos Afganistane trečiadienį per 
klaidą nušovė keturis ir sužei
dė dar keturis afganų l-arius. 
pranešė Afganistano pareigū
nai. Policija nurodė, kad vie
nam sužeistam afganų karei
viui savigynos tikslu atsakius 
ugnimi, galėjo būti sužeistas ir 
vienas amerikietis 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES LITUANISTINES 
MOKYKLOS IR JOS VEDĖJOS 

SUKAKTYS 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lituanistinė šeštadieninė mo
kykla ateinančių 2004 metų 
pavasarį švęs 55-ių darbo me
tų sukaktį. Šioje mokykloje 
mokėsi tūkstančiai lietuvių 
vaikų. Joje dirbo per 200 mo
kytojų, kurių vardai liko ne
pamirštami: prof. Mykolas 
Biržiška, Bernardas Brazdžio
nis, pirmasis vedėjas Vladas 
Pažiūra, mokytoja Ona Razu-
tienė ir kiti. Mokyklos steigė
jas, to meto klebonas prel. 
Jonas Kučingis, vėliau globė
jas prel. Algirdas Olšauskas ir 
šiandien klebonas Stanislovas 
Anužis daug pasidarbavo, kad 
šis mokymo vienetas būtų 
gyvas lietuvybės skleidėjas. 
Šiandien mokykla, viena 
didžiausių lietuviškų mokymo 
centrų visoje Amerikoje, yra 
gražiausioje savo jaunystėje. 
Visus mokslo metus 120 
mokinių moko per dvidešimt 

mokytojų, kurių tarpe didelę 
pedagoginio darbo patirtį turin
čios — Dalilė Polikaitienė (LB 
Švietimo tarybos pirmi
ninkė), Danguolė Varnienė, 
Kristina Bandžiulienė, Jūratė 
Venckienė, Viktoras Ralys, 
bibliotekininkė Dalia Gricie
nė, ir kiti. Iigus dvidešimt 
penkerius metus mokyklai va
dovauja profesionali literatū
ros mokytoja Marytė Sanda-
vičiūtė-Newsom. 

Marytė gimė Emilijos 
Tamkevičiūtės (vysk. Sigito 
Tamkevičiaus giminė) ir Sta
sio Sandanavičiaus šeimoje. 
Motinos Dzūkijos ūkininkų šei
ma ir beveik visa giminė buvo 
išvežti į Sibirą. Sandanavičių 
šeima, kaip ir kitos lietuvių 
šeimos, bijodamos artėjančios 
sovietų okupacijos, pasirinko 
bėglio likimą. Marytės gimti
nė yra Miunchenas, o kūdikys
tė praėjo Vokietijos karo ke-

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokytojai vienoje Lietuvių dienų šventėje. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Danguolė Varnienė, klebonas k u n . Stanislovas Anužis, vedėja Marytė Sandanaviciūtė-Nevvsom ir prel. Algirdas 
Olšauskas. 

liuose. Gal dėlto ji yra nepa
prastai gabi kalboms. Bai
gusi gimnaziją, ji studijuoja ir 
baigia Hunter College, įgau
dama pedagogikos psichologi
jos magistro ir literatūros ba
kalauro laipsnius. Marytė 
Newsom dirba profesionalia 
pedagoge daugiau kaip dvide
šimt metų amerikietiškose 
mokyklose. Ištekėjo-už savo 
studijų draugo Robert New-
som, kuris yra garsus archi
tektas, priklausantis FAIA. 

Pasibaigus konkursui, vedėja Marytė Newsom apdovanoja laimėtojas. Iš kairės M. Newsom, mokinės J a n i n a 
Griciūtė, Sigita Newsom ir Darija Varnai tė . 

MOTINOS DIENA 

Newson šeima, atrodytų dvie
jų tautybių, bet iš tikro yra 
labai lietuviška, išauginusi 
tris vaikus lietuviškoje dvasio
je: USC Barbara universiteto 
studentą Aleksą, kuris prieš 
dvejus metus baigė litua
nistinę mokyklą; šiemet bai
giančią lituanistinę mokyklą 
dukrą Sigitą ir devintokę In
gą. Marytė, būdama labai 
stropi pedagogė, yra viena 
veikliausių asmenų visuome
nės veikloje. Ji yra ateitininkų 
ir skautų globėja, pagrindinė 
pranešėja iškilmėse, šventėse, 
ten, kur reikia nepriekaištin
gos lietuvių ir anglų kalbų 
tarsenos. 

Vienas geriausių vedėjos 
Marytės Newsom darbų — 
mokėjimas organizuoti darbą 
su tėveliais. Ji puikiai žino, 
kad ne vienas mokinys būtų 
seniai atsisakęs lituanistinės 
mokyklos, jeigu ne tėvelių ir 
senelių patarimai. J u k nei 
mokytoja, nei pati vedėja vieni 
negalėtų padaryti to, ką pa
daro tėveliai, aukodami trum
pus šeštadienius savo vaikų 
lietuviškai mokyklai, remda
mi ją finansiniai. Tai jų — 
Dabšių ir Polikaičių, Stočkų, 
ir Jogų, Bandžiulių ir Butkių, 
Mikuckių ir Gricių, Raulinai-
čių ir Bagdonų, Mulokų ir 
Kiršonių, Milliron ir Jocų, 
Žmuidzinų ir Šilkaičių, Dudo-

rių ir Reivydų, Skiriu ir Vis
kantų, Newsom ir Vilkų, Ka
ralių ir Pakuckų, Deveikių ir 
Anelauskų, Prasauskų ir Mat-
tų, Mažeikių ir Narbutų, Scolų 
ir Ruplėnų, Žukų ir Empa-
kerių, Kaspučių ir Jatulių, ir 
daugelio kitų pastangomis 
mūsų kultūrai ir lietuvybei čia 
nėra pavojaus. Jų visų vaikai 
pamilo lietuvišką kultūrą ir 
kalbą. Dalis naujai atvykusių 
šeimų aktyviai yra įsijungę į 
mokyklos gyvenimą ir tapę 
didele parama. 

Šiemet mokyklą baigs 
penki abiturientai: Danius 
Anelauskas, Daina Mattytė, 
Sigita Nevvsom, Janina Gri
ciūtė ir Tomas Mikuckis. Tai 
patys veikliausieji skautai, 
tautinių šokių ansamblio da
lyviai, mokyklos konkursų 
pravedėjai, mokytojų pagal
bininkai. Tikėkime, kad baigę 
mokslus, jie grįš į šią mokyklą 
dirbti. Juos mokė daugelis 
pasišventusių mokytojų, jų 
tarpe viena mylimiausių — 
vedėja Marytė Sandanavičiū-
tė-Newsom. Didžiuodamiesi 
mokyklos 55-ais darbo metais, 
mes sveikiname ir mielą ve
dėją Marytę, neseniai šventu
sią labai gražius metus, kurių 
didesnė dalis yra atiduota šios 
mokyklos klestėjimui. 

Regina Gasparonienė 

Detroito Lietuvių organi
zacijų centras (DLOC) gegužės 
11 d. Šv. Antano lietuvių pa
rapijoje surengė Motinos die
nos minėjimą — motinų pa
gerbimą. Šv. Mišias už gyvas 
ir mirusias motinas aukojo 
kleb. kun. Alfonsas Babonas. 
Įspūdingai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Skaitinius skaitė 
Bronius Valiukėnas. Po Mišių 
buvo giedama šv. Mergelės 
Marijos litanija. 

Po Mišių į motinos pami
nėjimą parapijos salėje susi
rinko gražus būrelis žmonių. 
Salėje kabėjo Mykolo Aba
riaus specialiai šiai progai pa
darytas plakatas su užrašu: 
„Motinai. Motina, man saulė 
Tavo meilę mena, už tave pa
saulyj kas karščiau mylės? Ne
palik našlaičio, nepalik vieno, 
mama. niekur neik. motule, 
dar iš tos šalies". 

Programai vadovavo DLOC 

valdybos narė Eugenija Bulo
tienė. Sveikino visus atsilan
kiusius svečius. Sveikino moti
nas, močiutes ir promočiutes. 
Motinos diena yra viena pačių 
gražiausių metinių švenčių. 
Gegužės mėnuo taip pat ski
riamas katalikiškame pasau
lyje pagarbinti mūsų dangiš
kąją motiną Mariją. Lietuvoje 
ši šventė yra minima pirmąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį, 
o šiaurės Amerikoje — antrąjį 
sekmadienį. Pradžioje, kaip 
nauji ateiviai, laikėme lietu
viškas tradicijas. Vėliau rei
kėjo prisitaikyti prie gyvenimo 
krašto papročių, ypač kai vai
kai turėjo laikytis vietinių mo
kyklų tradicijų. O tie papro
čiai, kaip ir lietuviškieji, yra 
giliai prasmingi. 

Invokaciją už motinas — 
gyvas ir mirusias — sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. 

Motinos dienos mintimis 
pasidalino E. Bulotienė. Iš se

no šeimos motinai tenka di
delė atsakomybė prieauglio 
auginimui, auklėjimui, išly
dėjimui į savarankišką gyveni
mą. Mes ir šiandien didžiuo
jamės lietuve motina, kuri 
tautos didžiojoje priespaudoje, 
visgi išugdė sūnus patriotus, 
išdrįsusius šaukti laisvės Lie
tuvai. Juk nepaneigiama tie
sa, kad lietuviško ir religinio 
heroizmo pradžia yra ant mo
tinos rankų lietuviškoje šeimo
je. Tai ir šiandien, Motinos 
proga, su meile ir dėkingumu 
pasveikinkime savąsias moti
nas ir močiutes, su nuoširdžia 
malda prisiminkime amžiny
bėn išėjusias ir, neužmiršdami 
laisvos tėvynės motinų, palin
kėkime joms ištvermės, bu-
.dinčioms prie lietuviško židinio. 

Toliau programoje Zita Sku
čienė jautriai skaitė S. Jakšto 
eiles 31ano motina". 0 po to mu
zikas Stasys Sližys pravedė 
bendrą dainavimą. Buvo dainuo

tos dainos, skiriamos motinai: 
„O atsimenu namelį", J^ur tas 
kelelis", ir ^ i n u per žemę". 
Minėjime dalyvavusioms mo
terims, jas sveikindama DLOC 
vardu, Ona Šadeikienė įteikė 
po pavasario žiedą. 

Eugenija Bulotienė DLOC 
vardu padėkojo visiems, minė-
jiman atsilankiusiems: kle
bonui kun. Alfonsui Babonui 
už šv. Mišių auką, prasmingą 
ir turiningą pamokslą bei 
invokaciją, muz. Stasiui Sli
žiui ir chorui už giedojimą šv. 
Mišių metu ir bendro dainavi
mo pravedimą, Mykolui Aba
riui už plakatą, Onai Šadei-
kienei už šventės suorganiza
vimą ir užkandžius, moterims 
už paaukotus pyragus ir ki
tais būdais prisidėjus prie šio 
gražaus motinų pagerbimo. 
Pagerbimas baigtas Tautos 
himnu. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

D I E V O A P V A I Z D O S P A R A P I J O J E S U T V I R T I N I M O SAKRAMENTO I R MOTINOS D I E N O S Š V E N T Ė 

Pavasarį! Gražiame Mari
jos mėnesyje. Gražioje Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje. 
Southfield Michigan. Graži 
miela, jauki, nuotaikinga, iš
kilminga Sutvirtinimo sakra
mento šventė, gegužės 11d. 

Jauki ir miela, kadangi 
viskas lietuviška. Lietuviška 
parapija, parapijos komitetas, 
lietuvis klebonas, lietuviškos 
pamaldos, ir retas, labai myli
mas svečias, lietuvis vysku
pas Paulius Baltakis! 

Turėdami tas privilegijas 
svetimame krašte, turime būti 
dėkingi už globą Dievo Moti
nėlei Marijai. 

Skambutis, vyskupo proce
sija. Visi atsistoja. „Graži Ma
rija tu esi", giesme didingai 

pradėjo vargonai su keliais 
balsingais solistais. Visi atsi
gręždami stebi procesiją. Pir
mieji žygiuoja Sutvirtinimo 
sakramento kandidatai — jų 
22, tiek ir jų globėjų. Jų ilga 
procesijos eilė. Po jų visi Mi
šių tarnai, klebonas kun. Aloyzas 
Volskis, ir pagaliau, lyg neš
damas parapijai Dangaus švie
są, gerbiamas ir mylimas lie
tuvis vyskupas, su lietuviška šyp
sena Paulius Baltakis, OFM. 

Parapijos klebonas didelis 
sportininkas, laimėjęs lauko 
teniso pergalės taurę. Galima 
įsivaizduoti, kaip sportiškai 
jis visur sukasi. Malonu jį ste
bėti. Šypsena jo veide. Vys
kupo apeigoms puikiai susi
tvarkęs. Aišku, su padėjėjais. 

Ir ko jam nesišypsoti? Para
pijos komiteto pirmininkė prof. 
Janina Underienė rūpestinga, 
kaip ir visuomet, visuose rei
kaluose, kad tvarka turi būti. 
Parapijiečiai ją myli ir gerbia, 
į poilsį jos iš komiteto parei
gų nepaleidžia jau daugelį metų. 

„Nuo vargonų" į biuletenį 
tikriausiai ir P. Zaranka parašys, 
kad buvo atlikta be priekaištų. 

Vyskupo pamokslo žodžiai 
labai aiškūs, sakiniai kelian
tys į susikaupimą, maldai į 
šventąją Dvasią. Labiau taiko
ma Sutvirtinimo sakramento 
kandidatams. 

Po dovanėlių įteikimo kan
didatams vyskupo procesija 
pradėjo judėti nuo altoriaus. 
Visi ėjo į parapijos salę, kurio-
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je matyti, kad nepagailėta rū
pestingo darbo. Prie vyskupo 
pagerbimo prijungta ir Moti
nos dienos šventė. 

Parapijos pirmininkė Ja
nina Underienė, prieš prade
dant tų dviejų švenčių pietus, 
kalbėjo ir pakvietė kleboną 
kun. Aloyzą Volskį, sukalbėti 
vaišių maldą, o Taurą Zaran
kaitę — Underienę pasakyti 
eilėraštį. 

Vaišių stalo viduryje bu
vo reto grožio gėlių puokš
tė. Tas padėklas labai įdomus, 
gražus. Sutvirtinimo Sakra
mento ir Motinos dienos šven
tė praėjo geroje nuotaikoje. 
Parapijiečiai dėkingi Aukš
čiausiam už palaimą. 

R. Ražauskienė 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
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Gegužės 3-11 d. visoje Amerikoje vyko JAV LB XVII Tarybos rinkimai. Jono Urbono nuotraukoje: balsavimai 
Detroite — už stalo sėdi JAV LB Detroito apylinkės XVII tarybos rinkimų komisijos pirm. Vytautas Petrulis ir 
Kazys Navasai t is . Balsuoja — Vytautas ir Eleonora Ragauskai. 

ŠV. A N T A N O ALTORIAUS D R A U G I J O S 
M E T I N Ė Š V E N T Ė 

Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Detroite, sekmadienį, 
gegužės 18 d., buvo aukojamos 
Mišios už gyvas ir mirusias 
Altoriaus draugijos nares. Mi
šias aukojo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Giedojo ir 
vargonavo muz. Stasys Sližys. 
Įspūdingai skambėjo Cesar 
Franck ,.Panis Angelicus". C. 
Gounod ..Sanctus Benedictus" 
ir Franz Schubert ,,Ave 
Maria". Aukojimui aukas nešė 
pirmininkė Josephine Janu
late ir Natalija Sližienė. 

Po Mišių gražus būrelis 
narių ir svečių dalyvavo ma
žojoje salėje narių suruoštuo

se suneštiniuose pusryčiuose 
ir metiniame susirinkime. Pir
mininkė Josephine Janulate 
sveikino nares ir padėkojo už 
dalyvavimą šv. Mišiose, susi
rinkime ir vaišėse. 

Altoriaus draugija buvo 
suorganizuota 1943 metais. 
Jos steigėja Marija Boris, kuri 
iki pat mirties < 1966 m.) drau
gijai pirmininkavo. Draugija 
rūpinosi altorių puošimu, už
tiesalų altoriams pirkimu bei 
pataisymu. Parūpindavo ir 
kamžas. ir kitus liturginius 
rūbus. 

Draugijos narių skaičius 

mažėja ir dabar priklauso 19 
narių: Josephine Janulate. 
pirmininkė, Eugenija Bulotie
nė, Eugenija Butavičienė, 
Elena Čižauskienė, dr. Birutė 
Girnienė, Stefanija Juškienė, 
Regina Juškaitė—Švobienė, 
Bernice Markavich, Antanina 
Leparskienė, Pauline Mus-
grove, Ona Pusdešrienė, Onu
tė Selenienė. Natalija Sližie
nė, Morta Strakšytė, Marytė 
Strakšienė, Janice Strakienė, 
seselė Zosė Strakšytė, Denise 
Strakšienė ir Pranciška Te-
levičienė. 

Regina Juškaitė-Svobienė 

mailto:administracija@draugas.org
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NATO P L Ė T R A IR PRIĖMIMAS 
BALTUOSE RŪMUOSE 

Lietuvai ir kitoms šešioms 
Rytų Europos valstybėms: 
Latvijai, Estijai, Bulgarijai, 
Rumunijai, Slovakijai ir Slo
vėnijai, vis plačiau atsidaro 
durys į NATO. Kaip visi prisi
mename, praeitų metų lap
kričio 22-23 d. Prahoje įvyku
sioje NATO valstybių konfer
encijoje, minėtos valstybės buvo 
pakviestos į NATO. Po to Ame
rikos prezidentas George W. 
Bush, lapkričio 25-tą apsilan
kydamas Lietuvoje, Vilniuje, 
pranešė šią gerą žinią. Tenka 
pastebėti, kad jis, būdamas 
kandidatu į JAV prezidentus, 
buvo paskelbęs, jog rems 
NATO plėtrą ir niekas nedik
tuos Amerikai, kas turi būti 
priimtas į NATO, jeigu tos vals
tybės bus gerai tam pasi
ruošusios. Čia jis turėjo gal
voje Rusiją, jos vadą Putin, ku
ris daug kartų buvo pareiškęs, 
kad Rusija nepritaria NATO 
plėtrai. 

Žinojome, kad tas pakvie
timas turi būti patvirtintas, 
19 šiuo metu NATO suda
rančių valstybių parlamentų. 
Jų tarpe JAV Senato. Kai 
prasidėjo akcija dėl NATO 
plėtros, buvo susilaukta įvai
rių pasisakymų ir kai kas 
abejojo, ar turime užtektinai 
draugų JAV Senate, nes 
reikia, kad du trečdaliai, t.y. 
66 senatoriai, balsuotų už tai. 
Vyko stipri akcija, į kurią bu
vo įsijungusios įvairios Ame
rikos lietuvių organizacijos, iš 
jų paminėtinos: Amerikos Lie
tuvių taryba, Amerikos Lietu
vių Bendruomenė, Lietuvos 
Vyčiai, Amerikos Lietuvių res
publikonai, Amerikos Lietu
vių demokratai, Baltų lyga ir kiti. 

Laikas bėgo. Keitėsi pa
saulinė politika. Prasidėjo 
Irake karas . Lietuva viena 
pirmųjų pasisakė remianti ka
rą prieš Irako Hussein režimą, 
terorizmą. JAV vadovai, prezi
dentas, tai įvertino ir smar
kiai spaudė, kad Senatas pa
tvirtintų NATO plėtrą. Kana
dai vienai pirmųjų patvirti
nus NATO plėtrą, reikalai 
pajudėjo ir JAV Senate. Ir ge
gužės 1 Senato Užsienio rei
kalų komitetas pasisakė vien
balsiai už NATO plėtrą ir re
komendavo, kad JAV Senatas 
tai patvirtintų. Tas buvo per
kelta į Senato plenumą ir 

gegužės 7 prasidėjo svarstybos 
Senate. Buvo įnešta pora prie
dų dėl vadinamojo visų spren
dimui pritarimo — „consen-
sus", ir gegužės 8 JAV Senatas 
vienbalsiai 96 — už, 0 — prieš, 
patvirtino NATO plėtrą ir Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Bul
garijos, Rumunijos, Slovaki
jos, Slovėnijos priėmimą į NATO. 

Prezidentas George W. 
Bush, numatydamas, kad bus 
teigiamas sprendimas, tą die
ną po pietų į Baltuosius rū
mus sukvietė minėtų valsty
bių ambasadorius, valdžių at
stovus ir per šimtinę įvairių 
tautų kilmės amerikiečių, kad 
pranešti linksmą naujieną. 
Tos iškilmės buvo numatytos 
Baltųjų rūmų Rožių sodelyje, 
bet dėl nepastovaus Vašing
tone oro, netikėto lietaus, bu
vo perkeltos į Baltuosius rū
mus ir po kuklių vaišių visi 
buvome pakviesti į „East 
Room", kur prezidentas pra
nešė džiugią žinią, pastebė
damas, kad dabar NATO bus 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 

Turiu pasakyti, kad lietu
vių delegacija buvo turbūt 
gausiausia, net vienuolika: 
Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas, LR užsienio 
reikalų ministras Antanas 
Valionis, ambasadorius dėl 
NATO Giedrius Čekuolis, par
lamentaras Gediminas Kirki
las ir Amerikos lietuviai: bro
liai Andrius bei Saulius Anu-
žiai ir Jonas Urbonas — iš Mi-
chigano valstijos, Regina Na-
rušienė — Illinois, Ingrida 
Bublienė ir dr. Viktoras Stan
kus — Ohio. Audronė 
Pakštienė — Virginia. Matė
me porą ukrainiečių, kelis 
lenkus ir kitų tautų ameri
kiečius. Lietuviai dominavo. 

Po iškilmių Baltuose rū
muose lietuviai rinkomės į 
Lietuvos ambasadą, kur vai
šindamiesi, džiaugėmės ilgo 
ir įtempto darbo gerais vai
siais. Į darbą buvo įsijungę 
įvairios lietuvių organizacijos 
bei pavieniai lietuviai ir Lie
tuvos ambasados štabas. Tik
rai jie atliko didelį ir puikų 
darbą. Mes visi džiaugėmės, 
kad Lietuvai vis plačiau atsi
daro durys į NATO ir greitai 
visų kitų valstybių parlamen
tai patvirtins NATO plėtrą. 

Jonas Urbonas 

PENKI NAUJI ŠVENTIEJI 
Popiežius Jonas Paulius H. 

gegužės 4 d. besilankydamas 
Ispanijoje (tai jau penktas jo 
apsilankymas tame krašte), 
paskelbė šventaisiais penkis 
ispanų tautybės asmenis — du 
kunigus ir tris vienuoles. Nors 
per daugiau kaip ketvirtį šimt
mečio savo popiežiavimo Jonas 
Paulius II šventaisiais paskel

bęs 460 asmenų, tas nei kiek 
nesumažino šimtatūkstanti
nės minios entuziazmo Madri
de, kai šv. Tėvas perskaitė nau
jųjų šventųjų vardus. Visi ste
bėjosi popiežiaus ištverme ir pa
siryžimu, nepaisant vis pirmyn 
žengiančios Parkinson ligos 
bei kitų negalavimų, veiks
mingai atlikti Kristaus vieti
ninko Žemėje pareigas. NYT 
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Bronius Nainys 

Kas laimėjo Irake? 

Š.m. gegužes 8 d. JAV Senatas vienbalsiai patvirtino NATO praplėtimą, įjungiant ir Baltijos valstybes. Ta proga 
JAV prez. George W. Bush sukvietė valstybių kandidačių atstovus bei ambasadorius į Baltuosius rūmus ir 
paskelbė tą gerąją naujieną. Priėmime dalyvavo netoli 130 asmenų, tame tarpe ir lietuviai (iš kairės): Audronė 
Pakštienė, Seimo narys Gediminas Kirkilas, amb. Vygaudas Ušackas, Giedrius Čekuolis, Regina Narušienė, 
Andrius Anužis. Ingrida Bublienė, Saulius Anužis, Jonas Urbonas. Taip pat dalyvavo ir dr. Viktoras Stankus. 

VĖL REIKIA MŪSŲ TALKOS 
ELONA VAIŠNTENĖ 

Atrodė, kad Laisvosios Eu
ropos Radijo, LER, laidos į 
Lietuvą (ir į 13 kitų Vidurio 
ir Rytų Europos šalių) bus pa
naikintos, bet ginti laidų su
šoko JAV lietuviai (LB Krašto 
valdyba, apylinkių ir apy
gardų vadovai, ALTo, Vyčių, 
JBANC. CEEC ir pavieniai as
menys) ir kitos etninės grupės, 
ir pradžioje gegužės Senato 
bei Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komitetai įrašė rei
kiamą pritarimą laidas tęsti. 
Dabar viskas priklauso nuo 
Senato ir Atstovų rūmų lėšų 
paskirstymo komitetų („Ap-
propriations Committees"), 
kurie spręs kam skirti lėšas. 
Ir vėl reikia mūsų talkos. 

Kodėl dar laidas tęsti? 
Pernai prezidentas Valdas 

Adamkus rašė Laisvosios Eu
ropos radiją tvarkančiai JAV 
tarnybai, prašydamas LER 
laidų nenutraukti. Lietuvos 
visuomenei tebetrūksta kri
tiško ir atsakingo žinių pri
statymo bei analizių, rašė pre
zidentas, o patikimiausias ne
šališkas informacijos šaltinis 
Lietuvoje yra LER laidos. 

LER laidas Lietuvai ruošia 
10 reporterių Lietuvoje ir 6 
redaktoriai Prahoje (Lietuvos 
laidos kainuoja apie milijoną 
dolerių į metusi LER laidos 
turi būti paruoštos pagal kri
terijus, kurie reiklesni už 
Lietuvos žiniasklaidos. Tad 
LER Lietuvai perduoda ir pa
tikimą informaciją ir sudaro są
lygas lietuviams žurnalistams 
įsisavinti vertingų įgūdžių. 

LER laidos Lietuvoje gir
dimos 23 valandas per savai
tę. Jų klausosi per 20 proc. ra
dijo klausytojų (daugiau per 

Lietuvos radiją, nors pernai 
LER laidų klausytojų skaičius 
labai pašoko per Žinių radiją). 
Klausytojai girdėtus faktus ar 
mintis diskutuoja su bičiu
liais, tad LER transliuojamas 
žinias ir analizes „išgirsta" 
nemaža visuomenės dalis. 

Nuo 2002 m. lapkričio LER 
straipsnius ir analizes gali ne
mokamai persispausdinti Lie
tuvos regioniniai laikraščiai ir 
keli ta paslauga naudojasi. 
Mokykloms bei lietuviams bet 
kur pasauly LER medžiaga 
prieinama per internetą. 

Pasirodo. LER naudojama
si ir čia: sužinojau per Joint 
Baltic American Committee, 
JBANC, konferencija Washing-
ton, DC, kovo mėn., kad, pri
reikus patikimų žinių ar ži
nių analizės apie Lietuvą. Lat
viją ir Estiją, kai kurie Jung
tinių Tautų bei kongreso ko
mitetų štabų nariai kreipiasi į 
LER. Laisvosios Europos radi
jo reportažus skaitom ir ,JJ)rauge". 

Konkrečiai: kad Senato ir 
Atstovų rūmų lėšų skirstymo 
komitetai nuspręstų skirti 
lėšų LER laidoms į Lietuvą, 
reikia mūsų telefoninių pa-
skambinimų ar laiškučių su 
pageidavimu laidas pratęsti 
(užtenka paskambinti ar pa
rašyti: „I would likę Senator 
X/Congressman Y to vote to 
continue Radio Free Europe 
broadcasts to Central and 
Eastern Europe"). Senatorių ir 
atstovų adresai ir telefono 
numeriai randami telefono 
knygoje. Galima juos sužinoti 
ir paskambinant į valdišką 
biblioteką. 

Atstovų rūmų lėšų skirsty
mo komiteto narius reikia pa
siekti iki birželio 6 dienos. Šiam 
komitetui priklauso atstovai 

iš šių valstijų: Florida (pir
mininkas, C.W. Bill Young — 
R), Alabama (Robert Cramer 
— D), Arizona (Jim Kolbe — 
R), Illinos (Mark Kirk — R), 
Kentucky (Harold Rogers — 
R), Louisiana (David Vitter — 
R), Minnesota (Martin Sabo — 
D), New York (Jose Serano — 
R ir John Sweeney — R), 
North Carolina (Charles Tay-
lor — R), Ohio (Ralph Regula 
— R), Virginia (Frank Wolf— 
R), Rhode Island (Patriek Ken-
nedy — D), West Virginia 
(Alan Mollohan — D), ir Wis-
consin (David Obey — D). 

Senato lėšų skirstymo ko
miteto narius reikia pasiekti 
iki birželio 20 dienos. Senato 
komitetui priklauso senatoriai 
iš šių valstijų: Alaska (kopir-
mininkas Ted Stevens — R), 
West Virginia (kopirmininkas 
Robert Byrd — D), Colorado 
(Ben Nighthorse Campbell — 
R), Hawai (David Inouye — 
D), Kansas (Sam Brownback 
— R), Kentucky (Mitch Mc-
Connell — R), Maryland 
(Barbara Mikulskį — D), New 
Hampshire (Judd Gregg — R), 
New Mexico (Pete Domenici — 
R), South Carolina (Ernest 
Hollings — D), Texas (Kay 
Bailey Hutchison — R), Ver-
mont (Patriek Leahy — D), 
Vvashington (Patty Murray — D) 
ir Wisconsin (Herbert Kohl— D). 

Kadangi nedaug piliečių 
savo rinktiems atstovams 
skambina ar rašo Radio Free 
Europe reikalu, mūsų skam
bučiai ir laiškai gali nulemti 
ar LER paruoštos žinios ir 
analizės toliau bus girdimos 
Lietuvoje. O patikimų žinių 
ir žinių analizių laidos pri
sideda prie Lietuvos visuo
menės pilietinio stiprėjimo. 

Kol kas turbūt tik vagys. 
Vienas iš daugelio tai įro
dančių pavyzdžių yra Irako 
elektros jėgainių direkto
riaus Karim W. Hassan pas
tangos atstatyti karo sugriautą 
srovės tiekimo sistemą. 
„Vagys nudžiovė kilometrus 
požeminių kabelių, iš stočių 
išnešiojo kompiuterius, pavo
gė 25 iš 30 centrinės sargy
bos automobilių, iš sandėlių 
— atsargines dalis, nukarpė 
viršžeminio tinklo laidus. 
Ginkluoti plėšikai pagrobė 
vienintelę centriniam Irake 
turimą laidų sujungimo ma
šiną ir paties direktoriaus au
tomobilį", — rašo „New York 
Times" (03.05.18). Ir tai jau po 
mėnesio mūšių laukuose karui 
pasibaigus. Dar baisiau — 
okupacinei kariuomenei duo
tas įsakymas šaudyti vagis 
nusikaltimo vietoje. Tai pačiai 
kariuomenei, kurią JAV prezi
dentas sakėsi siuntęs Irako 
žmones nuo diktatoriaus iš
laisvinti. Ne vagis sugauti, 
suimti ir atiduoti teisman, bet 
tuoj pat nušauti. Ar tikrai to
kią padėtį Irake sukurti Va
šingtonas norėjo? Aišku, kad 
ne, bet kaip prezidentui Bush 
iš šios klampynės išbristi? 

O ji — nesibaigianti. Gal 
dešimtimis kartų galingesne 
karine jėga per tris savaites 
moderniausiomis iki šiol žino
momis priemonėmis sudaužęs 
beveik nesipriešinančią Sad-
dam Hussein kariuomenę, 
Pentagonas iš džiaugsmo tik 
ploja rankomis, bet nebežino, 
ką toliau daryti. Jo sukurtą ir 
Irakui valdyti nusiųstą, pen
sininko generolo vadovauja
mą grupę prez. Bush turėjo 
pakeisti, net nespėjusią kojų 
sušilti. Ne kažin koks pradi
nis pasirodymas nei generolą 
pakeitusio civilio, paliepusio 
kariuomenei šaudyti į vagis. 
Labai būdingas reiškinys: 
sprogimais išlaisvinus Iraką 
nuo diktatoriaus, tokių pat 
priemonių prireikė jį ginti nuo 
vagių. Padėtis tikrai nepavy
dėtina. Kas už ją atsakingas? 
Ir visų pirštų dūris dabar tik 
į Vašingtoną. Taip — dikta
torius nuverstas, JAV prezi
dento Bush vienas žadėtų 
tikslų pasiektas, bet kas to
liau? Kraštą sudemokratinti 
ir atiduoti valdyti patiems 
irakiečiams, kasdien kartoja 
dar vieną tikslą Vašingtonas. 
Šaunu, bet kol kas demokrati
nimas eina tik atvirkščiai. 

Mes einam Irako išlaisvin
ti, bet ne jo okupuoti, skelbė 
JAV politikai, o dabar jau net 
specialia rezoliucija Jungti
nėms Tautoms Vašingtonas 

prašo pripažinti jį okupantu. 
Kai tik karo veiksmai sustos, 
sudarysime laikiną perei
namąją irakiečių vyriausybę, 
tikino pasaulį JAV sostinė, o 
dabar jau pati iš nugalėtojų 
civilinę valdžią kuria. Neno
ri Amerika Irako naftos, skli
do iš jos žinios, bet dabar jau 
sako naudosią ją karo išlai
doms apmokėti. Ir sąrašas, ko 
nereikėjo anksčiau, o dabar 
prireikė, vis ilgėja. Deja, visa 
tai vis labiau pykina pasaulį. 
Karo išvakarėse suardyta 
Jungtinių tautų vienybė, susi
priešinimas tarp NATO ir 
Europos Sąjungos narių, į dvi 
stovyklas perskelta Europa 
— žaizdos ne tik negyja, bet 
dar gilėja. Sugriauto Irako, 
kuriame žuvo tūkstančiai nie
ku dėtų civilių žmonių, pri
daryta milijardai nuostolių, 
atstatymo darbas nesaugus, 
todėl praktiškai net nepradė
tas. Nauji sprogimai Saudi 
Arabijoje, Maroke, Izraelyje 
byloja, kad kovoje su pasauli
niu teroru dar mažiau laimė
ta, negu prarasta. Vašingtone 
sukurtas Izraelio — Palesti
nos „kelio žemėlapis", atrodo, 
nė vienai šaliai nepriimtinas 
ir pasmerktas tik žūt'. Žodžiu 
— Vašingtonui viskas ne į ge
rą pusę. O priedo — ir rinki
miniai metai. 

Demokratai jau sukruto. 
Praėjusį savaitgalį Iowa vals
tijoje pirmosios rinkimų 
kregždutės jau nutūpė. Būrys 
kandidatų į prezidentus labai 
stipriai peikė prez. Bush dėl 
nemokėjimo kovoti su teroriz
mu, dėl nesugebėjimo pagau
ti Osama bin Laden ir Sad-
dam Hussein, dėl netvarkos 
Irake. Jų kritika yra pagrįsta, 
nes kartu su jais ir viskas 
kitas pasaulis, skaičiuojant 
net ir Amerikos draugus. 
Tarp jų — ir Kanados lietu
vių savaitraštis „Tėviškės ži
buriai", kuris balandžio 29-tos 
vedamuoju klausia, ar ne per 
daug buvo sumokėta vieno 
diktatoriaus nuvertimui? O, 
pagal laikraštį, pasaulyje dik
tatorių daug. ir kas bus. jei
gu juos visus tokiu būdu teks 
versti? 

Toks klausimas turi daug 
pagrindo. Ir. deja, atsakymo į 
jį nėra. Bent kol nežinoma 
tikroji šio Vašingtono karo 
prieš Iraką priežastis. Jeigu 
tik nuversti diktatorių, buvo 
galima rasti mažiau žiaurių 
priemonių. O jeigu tai tik 
nafta — keliam rankas. To jis 
tikrai nebuvo vertas. Ir dėl to. 
kad kol kas jo dar niekas 
nelaimėjo. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
J U A N RIMŠOS-PINTOR LITUANO 
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Tarpusavio santykiuose jo 
socialinė klasė buvo konser
vatyvi, reikalaujanti laikytis 
joje priimtų normų, bet Er
nestui tai buvo tik kvietimas 
tas normas demonstratyviai 
ignoruoti, jas pakeisti savom. 
Pavyzdžiui, jis su dideliu pa
sitenkinimu plačiai skelbdavo, 
kiek savaičių yra nesimaudęs, 
kiek savaičių jo baltiniai yra 
nepakeisti. Jei būdavo kvies
tas į formalų privatų pobūvį, 
visi žinojo, jog jis tyčia ateis su 
apdriskusiu senu švarku ir, 
užuot diržo, virvute susijuosęs 
kelnes. Jei to laiko mada dik
tavo ilgesnių plaukų stilių, jis 
būtinai kirpdavo juos kuo 
trumpiausiai. Tie demonstra
tyvūs ekscentriškumai jam 
davė „EI Chancho" arba „par
šo" titulą, kuo jis savo gim

nazistiniu periodu labai di
džiavosi. Bet to penkiolika
mečio „paršo" knygų lentynose 
figūravo Sarmiento, Paz, Ne
ruda. Faulkner, Steinbeck. 
Hemingway, Kafka. Freud. 
Hitler. Lenin, Mane, Camus, 
Engels, Sartre. Boudelaire, 
Mallarme knygos. Prancūzų 
autorius jis skaitė prancūziš
kai. Vėliau šeima iš Rosario 
persikėlė į Altą Gracia, Cor-
dobos provincijoje ir po to į 
Buenos Aires, kur jis pradėjo 
medicinos studijas. Atostogose 
įvairiais būdais keliaudamas 
po Pietų Ameriką, vaizdžiai 
susipažino su darbo klasės ir 
liaudies vargu, beteisiškumu, 
neturtu, geresnės ateities be
viltiškumu, taip tipingu be
veik visai to laiko Lotynų 
Amerikai. Guevarai atrodė. 

•jog Andų indėnų buities koky
bė žymiai nepasikeitė per pra
ėjusius keturis šimtus metų. 
Jo dienoraštyje pasirodė min
tys, jog jo pasaulėžiūra pra
dėjo stipriai formuotis mark
sistine kryptim, kad jo įs
pūdžiai kelionėse patvirtino 
marksistinėje literatūroje dės
tomų minčių teisingumą ir 
kad jis nebėra tas pats Gue-
vara. prieš tai linksmai išvyk-
davęs pasižmonėti įvairiame, 
nuotykingame Pietų Amerikos 
pasaulyje. Vėliau jis rašė, kad 
„sąlygos, kuriose aš keliavau 
kaip studentas ir vėliau, kaip 
gydytojas, man leido sueiti į 
artimą sąlytį su vargu, netur
tu, alkiu, ligomis, su žmonių 
neįgalėjimu parūpinti medi
cininės pagalbos vaikams dėl 
pinigų trūkumo, su protiniu 
žmonių atbukimu dėl nuola
tinio alkio, skurdo ir rytojaus 
baimės. Aš noriu tiems žmo
nėms padėti". 

1953 metų kovo menesj jis 
baigė studijas, išlaikė egzami
nus, gavo diplomą ir savo šei
mai su pompastišku humoru 

prisistatė, kaip „EI Doctor 
Ernesto Guevara Lynch de la 
Serna" ir čia pat paskelbė, jog 
medicinos Argentinoje ne
praktikuos, bet greitai iške
liaus į ilgą studijinę kelionę 
Lotynų Amerikoje. Ten steng
sis savo giliai apgalvotas so
cialines teorijas suformuluoti į 
marksistinių revoliucijų gali
mybes, nes tiktai per revoliu
cijas jis gali įžiūrėti, ne tik 
Lotynų Amerikos, bet ir viso 
pasaulio proletariato švieses
nę ateitį. 

1953 metų liepos 7 d. bū
rys šeimos ir draugų Buenos 
Aires Belgran geležinkelio sto
tyje žiūrėjo į Bolivijos link tols
tantį traukinį, gabenantį bū
simąjį garsųjį „Che" Guevarą, 
su dosnios tetos dovanotais 
trim šimtais dolerių kišenėje į 
jo neramią ateitį. 

Jo likimas taip lėmė. kad, 
užuot planuoto kelionės marš
ruto Venezuelos link. jis pasu
ko į Vidurio Ameriką ir ilges
niam laikui sustojo Gvate
maloje. Tuo metu, stipriai kai
riosios prezidento Jacobo 

Arbenz administracijos prieg
lobstyje. Gvatemaloje būriavosi 
įvairių atspalvių marksistai, 
kuriems jų kraštuose buvo po
litiniai per karšta ar per pavo
jinga ilgiau užsilikti. Ne vienas jų 
buvo tarptautinė garsenybė. 
Guevarai tai buvo džiugus ra
dinys, ideali intelektualinė ap
linka ir draugija, tiesiog aukš
čiausio kalibro privati mark
sistinė akademija. Greičiausiai 
čia jis ir įgavo savo pavardės 
priekabą „Che", kuri vėliau 
daug prisidėjo prie jo tarptau
tinio populiarumo. „Che" yra 
Argentinos Guarani indėnų gi
minės kalbos daugiareikšmis 
žodis. įsimaišęs į argentinie-
tišką ispanų kalbą, pagal rei
kalą galintis reikšti kreipi
nius, kaip êi tu!", .bičiuli!", „klau
syk!", „žiūrėk" ir dar kitas 
specifines reikšmes, yra plačiai 
vartojamas Argentinoje, bet 
turi provincinį atspalvį. „Che" 
yra dažnai vartojamas lotynų 
amerikiečių, tuo žodžiu vadinant 
argentiniečius, bet jo vartose
noje ir reikšmėse nėra negaty
vaus atspalvio. Bus daugiau Rimšos mokint' ir ninke 

Reynolds. Juan Rimšos pieštas portretas. 
senjorita Joaefina 
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ŠOKIO IR ŠIRDIES 
AUKSINĖ KELIONĖ: 

„GRANDINĖLĖS" 50 METŲ 
JUBILIEJUS 

Balandžio 26-tąją iš arti ir 
toli į Clevelandą rinkosi buvę 
„Grandinėlės" šokėjai, muzi
kantai ir rėmėjai. Jie atvyko 
pagerbti grupės įkūrėjus, 
Aleksandrą ir a.i".a. Liudą Sa-
gius, susitikti su seniai bema
tytais jaunystės draugais ir 
drauge švęsti „Grandinėlės" 
auksinį jubiliejų. 

Šiltą ir saulėtą šeštadienio 
pavakarę arti 350 šventės sve
čių rinkosi į gražiai papuoštą 
salę. Prie įėjimo, besišypsan
tys „Grandinėlės" veteranų 
grupės nariai visus pasitiko ir 
įteikė po gvazdiko žiedą. Prie 
skoningai padengtų stalų 
kiekvienas dalyvis rado pa
dėtą arti 100 puslapių storu
mo jubiliejinio leidinio egzemp
liorių. Visur girdėjosi linksmi 
pasisveikinimai ir juokas. Juk 
šį vakarą, susirinko arti 150 
buvusių draugų, kuriuos visus 
rišo bendra praeitis ir jaunų 
dienų draugystė „Grandinė
lėje". Visi skubėjo atnaujinti 
pažintis, pasidalinti prisimini
mais. Aleksandra Sagienė 
nespėjo sveikintis su savo 
„vaikais". „Grandinėlės" šokė
jai, mokytojos ir muzikantai, 
suplaukę iš Arizonos, New 
Yorko, Bostono, Philadelphi-
jos, Detroito, Čikagos ir To
ronto, sveikinosi su A. Sagiene 
ir su ja fotografavosi. 

„Grandinėlės" koncertai 
visuomet pasižymėjo punktualia 
pradžia. Ir po 50 metų, tvarka 
nepasikeitė. Svečiams susė
dus prie stalų, į sceną išėjo dvi 
iš dabartinių grupės vadovių 
— Kihia Žiedonytė ir Vida 
Žiedonytė-Sasnauskienė. Jos 
pasveikino pokylio dalyvius ir 
išvardino atvykusius garbės 
svečius: JAV prezidento pa
skirtą Commissioner A. Pust 
su žmona, Clevelando burmis-
trės Jane Campbell atstovą 
Dalia Mackevičiūte-Barker, 
Lietuvių tautinių šokių insti
tuto valdybos atstovę Rėdą 
Pliūrienę ir Čikagos Lietuvių 
tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" vadovę Violetą Fa-
bianovich. Sveikinimą iš Lie
tuvos prezidento R. Pakso per
skaitė LR Garbės konsule L 
Bublienė. 

Orkestras, vadovaujamas 

Rimo Biliūno, pradėjo groti 
pirmuosius uvertiūros akor
dus, ir štai, scenos užuolai
doms atsivėrus, pasirodė 
„Grandinėlės" šokėjai. Ne vie
nam buvusiam šokėjui širdis 
pradėjo smarkiau plakti, ma
tant tuos jaunyste švytinčius 
veidus. Ne vienam žiūrovui 
kojos savaime pradėjo nežymiai į 
taktą tapšnoti. Juk tai „Gran
dinėlės" pirmųjų narių vaikai 
ir anūkai sukasi scenoje! 
Nejaugi taip greitai prabėgo 
30 ar 40 metų nuo to laiko, kai 
mes scenoje šokome... Šokiai 
sekė vienas kitą. Jaunieji šo
kėjai gražiai sukosi scenoje ir 
pirmoje programos dalyje at
liko 10 šokių. Solo partijose 
gražiai pasirodė Venta Civins-
kaitė ir Simas Laniauskas. 
Švelniai ir lyriškai siūbuoda
mi, „Grandinėlės" veteranų 
grupės nariai atliko jų va
dovės Eglės Laniauskienės su
kurtą šokį „Vėjelis rugiuose". 

Antroje programos dalyje 
jaunųjų šokėjų porelei (Ventai 
ir Simui) buvo iškeltos vestu
vės. Jų tikrieji tėvai (I. ir K. 
Civinskai ir E. ir M. Laniaus-
kai) pasirodė scenoje aptarti 
kraičio ir su jais atsisveikino. 
Mergaitės atliko šokį „Sadu
tę", o jaunųjų rankas juos
tomis visi kartu supynė, šok
dami „Rezginėlę". Bridget Bi
liūnienės jubiliejaus proga su
kurtas šokis suvedė visus į 
sceną, o koncertas užsibaigė 
tradicija tapusiu „Suktiniu". 
„Suktinio" muzikai grojant, 
publika smagiai plojo į taktą, 
ir šokėjams išsirikiavus sceno
je visi pakilo garsiai ploti. 
Pakilioje nuotaikoje žiūrovai 
plojo ir šaukė „valio!" Nepa
stebimai greitai koncerto pro
grama baigėsi. 

Visiems garsiai plojant, A. 
Sagienė buvo iškviesta į sce
ną. Ji šokėjams dovanojo gra
žų krepšį gėlių, o publika, jos 
gyvenimo darbą „Grandinė
lėje" įvertindama, kėlė ovaci
jas. Kun. G. Kijauskas grupės 
vadovams įteikė ir perskaitė 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
sveikinimą ir suteikė visiems 
apaštališkąjį palaiminimą. Į 
sceną buvo iškviestos buvu
sios „Grandinėlės" mokytojos 

ir muzikos vadovės: A. Rau-
linaitienė, N. Balčiūnienė, D. 
Zylytė-Motiejūnienė, K. Liut-
kutė-Freudenberger, A. Bub-
lytė-O'Meara, D. Kavaliūnai-
tė-Bitėnienė, R. Čyvaitė-Klio-
rienė. Orkestras vėl smagiai 
užtraukė „Suktinio" muziką ir 
į sceną, gėlių žiedais nešini, 
pradėjo rinktis visi buvę 
„Grandinėlės" šeimos nariai. 
Grupė buvo stebinančiai di
delė, ir užtruko šiek tiek laiko 
pasiekti scenos vidurį pasvei
kinti A. Sagienę. Bet niekas 
neskubėjo. Laukdami eilės, 
šnekučiavomės, sveikinomės 
su seniai matytais draugais 
ir, pasveikinę A. Sagienę, li
pome žemyn. Kol visi perėjo 
sceną, kiti išnaudojo progą 
pasitikrinti, ar dar atsimena 
kaip šokti „Suktinį". Buvo ge
ra matyti buvusius šokėjus 
dar gana mikliai besisukant. 
Susispaudėme bendrai nuo
traukai įamžinti šią neeilinę 
šventę — sunkiai visi tilpome 
foto aparato langelyje. 

A. Sagienė jautriais žo
džiais visiems padėkojo. Pub
lika nutilo minutėlei, prisi
mindama „Grandinėlės" įkū
rėją, a.ta. Liudą Sagį. Pakėlę 
šampano stiklus, visi užtrau
kė „Ilgiausių metų" ir susėdo 
vakarieniauti ir smagiai pra
leisti vakarą. Pavalgius ska
nią, kelių patiekalų vakarie
nę, svečiai nuotaikingai šne
kučiavosi ir šoko. Apie 10 v.v., 
padarius trumpą pertrauką 
nuo šokių, visi su dėmesiu 
žiūrėjo į salės abiejose sienose 
rodomą vaizdajuostę. Istori-

• nių nuotraukų ir programų 
šokių pynėje daug kas save at> 
pažino, prisiminė jaunystės 
dienas, praleistas „Grandinė
lėje". 

„Grandinėlės" 50-mečio po
kylis tęsėsi iki vėlyvos nak
ties. Jaunimas ir senimas šo
ko, linksminosi ir šiltoj, šei
myniškoje nuotaikoje praleido 
vakarą. Esame dėkingi dabar
tiniams „Grandinėlės" vado
vams šios šventės ruošėjams, 
už gražiai suplanuotą renginį. 
Visi dalyvavusieji grįžo į na
mus pakilioje nuotaikoje ir 
kupini gražių prisiminimų. 

Klaipėdos universiteto 
Meno fakulteto Choreogra
fijos katedros dėstytojai ir 
studentai gražiai ir prasmin
gai pasveikino „Grandinėlę" 
jos auksinio jubiliejaus proga. 
Jų žodžiai išsako tai, ką mes 
visi linkime „Grandinėlei". 

„Prieš pusę amžiaus pir
mieji Jūsų ansamblio šokėjai, 
vedini nepakartojamų, ištiki
mų savo siekiams mokytojų 

ska šokį „Vėjelis rugii j tkaus nuotr. 

— didžiai gerbiamų Liudo ir 
Aleksandros Sagių, pradėjo 
pinti .Grandinėlę,' kuri spin
dinčiu vėriniu apjuosė visą 
pasaulį. 

Šiame vėrinyje susipynė 
viskas: jautri lyg muzika mei
lė savo protėvių žemei, begali
nis lyg netylanti daina troški
mas matyti ją laisvą, ir ug
ningas lyg šokis siekis susi
jungti nenutrūkstama gran
dine su savo broliais ir sese
rimis žaliojoje Pasaulio lietu
vių dainų šventės vejoje ten 
— Jūsų tėvų išsvajotoje ir 
apdainuotoje Lietuvos žemėje. 

Visa tai išsipildė. Tai ne
mažas visos ,Grandinėlės' ir. 
jos mokytojų nuopelnas. 

Mes džiaugiamės ir di
džiuojamės Jumis — tokiais 
nepakartojamais ir jaunais , 
nors švenčiate auksinę sukaktį. 

Būkite laimingi ir verti 
savo mokytojų Liudo ir Alek
sandros Sagių puoselėtos sva
jonės — amžinai matyti jau
natviškai spindinčią, nerims
tančią ir atgaivą šokio sū
kuryje surandančią g r a n d i 
nėlę'. 

Tai Jūsų valioje, mieli vi
sų kartų ,Grandinėlės' šokėjai 
ir mokytojai. Nuoširdžiai J u s 
sveikiname ir linkime sėk
mės." 

Klaipėda, 2003. 
Živilė Vaitkienė 

Buvusi „Grandinėlės" širdis A. Sagiene t a rp buvusių ir dabt 
Freudenberger . A. Sagienė, D. Zylytė-Motiejūniene. 

Viduryje (iš kaires): K. Liutkutė-
L. Vaitkaus nuotr. 

,Minijonas — taut in ių šokių ansamblio „Grandinėlė" 50 m. sukakties koncerto akimirka. L. Vaitkaus nuotr. 

FORTEPIJONŲ KARALIAUS 150-OJI 
SUKAKTIS 

Šokėjai po programos sveikina A. Sagienę. Dešinėje — veteranų g rupės 
vadovė E. Laniauskiene ir v iena „Grandinėlės" vadovių B. Biliūnienė. 

L. Vaitkaus nuot r . 

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

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

E-mail:altv@attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 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 veršių, 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 iaukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

-* 

Kiekvienas pianistas, o ką 
jau bekalbėti apie koncertuo
jantį pianistą, jaučia labai 
didelę pagarbą, „Stenvvay & 
Sons" bendrovės pagamintam 
fortepijonui, šiais metais šven
čiančiam 150-ąją gimimo sukaktį. 

Šiaurinės Vokietijos kal
nuotoje dalyje, Seesen mieste, 
gyveno nagingas stalius Hein-
rich Engelhard Steimveg. Jis bu
vo tiek įgudęs, kad, meistriš
kai gamindamas įvairias spin
tas bei spinteles, sugebėjo pa
sidaryti ir fortepijoną. 1850 
metais jis su savo keturiais 
sūnumis emigravo į JAV. Ap
sigyvenęs New York, Manhat
tan, savo pavardę „suanglinęs" į 
Henry E. Steinway, 1853 m. 
įsteigė stalių dirbtuvę ir pra
dėjo gaminti „Steinvvay & Sons" 
vardu pavadintus fortepijo
nus. Tą vardą turintieji forte
pijonai, dėl savo išskirtinos 
kokybės, labai aukštai verti
nami ir yra įsigįję fortepijonų 
karaliaus vardą. 

1872 m. „Steinvvay & Sons" 
dirbtuvė iš Manhattan per
sikėlė į kitą miesto dalį — 
Queens, Astoria rajoną, kur ir 
dabar tebėra. (Kitas tuo pačiu 
vardu bendrovės padalinys 
1880 m. buvo įkurtas Ham-
burg. Vokietijoje). 

„Kiekvienas 'Steinvvay & 
Sons' bendrovės pagamintas 
fortepijonas turi savo istoriją 
ir asmeniškai skirtingas", — 
sako bendrovės įkūrėjo pro-
anūkas, Henry Z. Steinway. 

„Steinway & Sons" vardą 
turintis, fortepijonas, ar jis 

būtų pagamintas 1853 ar 2003 
m., susideda iš 1,200, žmogaus 
rankomis sudėtų dalių. Pasta
raisiais metais dar esą įvesta 
120 patentuotų braižybos ir kons
trukcijos detalių patobulini
mų. Kiekvienas „Steinway & 
Sons" fortepijonas turi skirtingą 
serijos numerį, pagaminimo 
datą, kur ir kam buvo parduotas. 

,.Steinway & Sons" savo są
rašuose turi užregistravę apie 
1,300 vadinamųjų „Steinvvay 
Artist": kaip Artur Rubins-
tein, James Levine, Philip Aa-
berg, Van Cliburn, Vladimir 
Horovritz. Daniel Barenboim Vla
dimir Ashkenazy ir kiti, kurie 
savo koncertuose nenaudojo, 
ar nenaudoja, jokio kito forte
pijono, o tik „Steinvvay & Sons". 

„Tai su niekuo nepalygina
mas instrumentas. Jo dėka aš 
galiu išreikšti visus savo jaus
mus", — sako Daniel Baren
boim. Kitas žymus pianistas, 
Vladimir Ashkenazy, išsireiš
kė: „Steinvvay yra vienintelis 
pianinas su kuriuo gali daryti, 
ką tik nori ir viską, ką tik su
galvoji". 

„Steinvvay & Sons" bendro
vė yra paskelbusi savo seniau
sio, Amerikoje pagaminto, for
tepijono paieškas. Paieškų re
zultatai bus paskelbti trijų 
dienų festivalio metu. Fes
tivalis įvyks New York, birže
lio 57 rj., garsiojoje Carnegie 
Hali, Isaac Stern auditorijoje. 
Ten, dalyvaujant garsiems 
pianistams, vyks klasikinės, 
jazz ir pop muzikos koncertai. 

P. Palys 

H £ 3 

(VAIRUS 

* 39 m. vyras ieško darbo pri
žiūrėti senelius ir gyventi kartu. 
Tel. 708-599-2549. 
* 55 m. moteris ieško bet kokio 
darbo. Tel. 773-788-0339. 

I Š N U O M O J A 

* Medikė, gyvenanti Hinsdale, ga
lėtų suleisti vaistus j veną ir rau
menis. Taip pat gali padėti slau
gyti ligonius. Tel. 630-654-8395. 

SIŪLO DARBA 

P A S L A U G O S 

Dalis publikos ..Grandinėles" 50-mečio šventėje Dievo Motinos parapijos salėje, Cleveland, OH. Viduryje (iš 
kaires) Rita Klionene. Aleksandra Sagiene. Violeta Fabionovich, LR garbes konsule Ingrida Bublienė ir kiti. 

L. Vaitkaus nuotr. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
AUIOMOBi XX NAMU SVEKATOS 

K GYVYBĖS DRAlDlvIAS 
Agentas Frank Zapolis ir Oft Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581 -8654 

ELEKTROS 
ĮVEDįMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DtMESJO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tadau skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAIKAS tusu skelbimą Išspauv 

dfcts rn-mokamai. 
Tereikia paskambinti tet 773 58S-

9500 ar užsukti i DRAUGO 
aUt\wlblraaįą auresu 4>*s vv. o> 

St, Chkago, R. 60629. 

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

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

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 rr.ieg. - S645: 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Rnghton Parke. 

Šalia mokykla ir bažnyčia. 
Tel. 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

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

kirpėjas, masažistes ir t.t 
Garantuoti klientams benefitai! 

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

Caregiver with Nursing Degree 
needed in VVisconsin. D L . 

English. Sočiai Security. Nursing 
Diplomą ("all Home Care 

tel. 262-657-8467 or 262-744-0520 

Vaikams reikalinga sąžininga, 
energinga 45 m. ar vyresnė 
auklė. Gyventi 6 d. savaitėje. 

virti, valvti. Privalo kalbėti 
rusiškai, te l . 630-443-8764, 

Marina. 

mailto:altv@attbi.com


Suomija pri tars Lietuvos 
narystei Europos Sąjungoje 

Atke l t a iš 1 ps l . 
prezidentė pažymėjo, kad 

„siurprizų nebus". 
Lietuvos prezidentas Ro

landas Paksas padėkojo Suo
mijai už pagalbą siekiant narys
tės ES ir pažymėjo, kad Baltijos 
valstybių regionas turi geriau
sias galimybes plėstis bei augti. 

Susitikime buvo ap ta r t i 
dvišaliai santykiai, bendradar
biavimas su kaimyninėmis val
stybėmis, ekonominiai ryšiai, 

taip pat ka lbėta apie ener
getiką. 

R. Paksas priminė, kad 
Lietuva iki 2009 metų ketina 
uždaryti abu Ignalinos ato
minės elektrinės reaktorius, ta
čiau Lietuva siekia išlikti bran
duoline valstybe. 

R. Paksas pažymėjo, kad 
Lietuva domisi Suomijos patir
timi naudojant, s ta tant ir pro
jektuojant branduolinius reak
torius. 

Žemdirbiai užtvėrė greitkelį i r kelius 
į pasienio punktus 

Atke l t a iš 1 ps l . 
blokuodami kelią. Skersai 

kelio pastatytas vienas trakto
rius, kuris t rukdo eismui, ta
čiau vairuotojo nėra", sakė ko
misaras. „Mitinguotojai nepra
leidžia sunkvežimių, jei jų vai
ruotojai puls žemdirbius — tada 
įsikišime", teigė K. Kalinaus
kas . „Susidarė įspūdis, kad 
žemdirbiai palikti likimo valiai 
— nei organizatorių, nei koordi
natorių čia nėra. Tik ūkininkai 
ir policija", sakė pareigūnas. 

Prie Kalvių pasienio punk
to, esančio pasienyje su Latvija, 
piketavę žemdirbiai išsiskirstė. 
Jie nutarė atidėti protesto ren
ginį iki Dirželio, kol Seimas 
persvarstys biudžetą. Kar tu su 
jais buvęs Žemės ūkio bendro
vių asociacijos prezidentas Al
girdas Ražauskas sakė galbūt 
prisijungsiąs pr ie žemdirbių, 
kurie būriuojasi netoli Saločių 
punkto. 

Kaip pranešė Žemės ūkio 
rūmai, Saločiuose kelią į muiti
nę irgi užtvėrė žmonių minia. 

Pasienio link važiuojantys leng
vieji automobiliai nukreipiami 
kitais keliais, o krovininiai au
tomobiliai laukia eilėje. 

Žemdirbiai piketuoti ir tver
ti kelius žada tol, kol bus atsi
žvelgta į jų reikalavimus. Be 
reikalavimo padidinti finansa
vimą, žemdirbiai ragina atsista
tydinti žemės ūkio ministrą Je
ronimą Kraujelį, kitus ministe
rijos vadovus. 

Trečiadienį į žemdirbius 
kreipėsi ministras J. Kraujelis, 
kuris paprašė žemdirbius nu
traukti protesto veiksmus ir pa
laukti konkrečių valdžios 
sprendimų. 

Kaip sakė prezidento Ro
lando Pakso atstovas spaudai, 
trečiadienį Helsinkyje viešintis 
Lietuvos vadovas yra informuo
tas apie žemdirbių renginius ir 
kelių užtvaras. Pasak atstovo 
spaudai, R. Paksas ragina žem
dirbius nesikarščiuoti ir tikisi, 
kad vyriausybei pavyks užge
sinti įtampos židinius pr ie dery
bų stalo. 

Estijos jurų archeologai rado nuskendusį 
Lietuvos karo laivą 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Laivas nuskendo užplaukęs 

ant minos 1945 m. sausio 11 
dieną. 

1927 m. Lietuvos vyriausy
bė iš Vokietijos nupirko minų 
laivą, kuris iki 1932 m. sausio 1 
d. saugojo Lietuvos jū rų pa
krantę. Šiam laivui buvo suteik
tas „Prezidento A. Smetonos" 
vardas. 

1935 m. rugpjūčio 1 d. Lie
tuvos kariuomenės vado gene
rolo S. Raštikio įsakymu buvo 
įsteigtas mokomasis karo laivas 
„Prezidentas A. Smetona". Pir
muoju Lietuvos karo laivo vadu 

buvo paskirtas jūrą kapitonas 
Antanas Kaškelis, o artilerijos 
karininku laive — leitenantas 
Povilas Labanauskas. 1935 m. 
rugpjūčio 1 d. yra oficiali Lietu
vos Karinių jūrų pajėgų įkūri
mo data. 1939 m. gruodžio 1 d. 
P. Labanauskas buvo paskirtas 
karo laivo laikinuoju vadu, jam 
suteiktas kapitono leitenanto 
laipsnis. 

1940-siais Lietuvą okupa
vus Sovietų Sąjungai, karo lai
vą „Prezidentas A. Smetona", 
kaip ir visą Lietuvos kariuome
nės ginkluotę ir technikos bazę, 
perėmė sovietai. 

Naują branduolinį reaktorių Lietuvoje 
būtų galima pastatyti per 5 metus 

Atke l t a iš 1 ps l . 
„Lietuvai reikia kuo grei

čiau išspręsti visus techninius 
dalykus, o tada siekti politinių 
sprendimų", sakė A. Lauver-
geon. 

Ji nenorėjo komentuoti, ko
kia galėtų būti naujo branduo
linio reaktoriaus statybos Lie
tuvoje kaina ir kiek į šį projektą 
galėtų investuoti „Areva 
group", aiškindama tuo, kad kol 
kas nėra sprendimo dėl bran
duolinio reaktoriaus tipo bei jo 
pajėgumo. 

„Jeigu bus nutar ta statyti 
didelę jėgainę, jos statyba kai
nuos brangiau, tačiau joje būtų 
galima gaminti pigią elektros 
energiją", tvirtino A. Lauver-

TAI ĮDOMU 

NAUJA VALSTIJOS 
VĖLIAVA 

Gegužės 8 d. virš Georgia 
valstijos kapi tol iaus suplevė
savo nauja vėliava, tuo užbai
giant daugiau ka ip me tus t ru 
kusius valstijos savivaldybės 
ginčus, nor int pakeis t i kon
troversinę vėliavą, užsil ikusią 
nuo Amerikos pilietinio ka ro 
laikų (vėliava buvo papuoš ta 
vadinamuoju „Sukilėl ių kry
žiumi" — Rebel Cross, kur i s iš 
pietinių valstybių išnyko kar
tu su vergų laikais.) Ne t ik 
Georgia valst i jos, be t visos 
Amer ikos a f roamer ik ieč ia i 
re ika lavo vėl iavą pake i s t i , 
nes j i p r imena vergijos la ikus 
ir tuo įžeidžia buvusių vergų 
palikuonis. 

Ne visi valstijos gyvento
jai pr i ta r ia naujai vėliavai, to
dėl gubernator ius Sonny Per-
due, t i k r a i s a l i a m o n i š k u 
sprendimu, įsakė kapitoliuje 
iškelti naują vėliavą, bet ne
sunaikint i ir senųjų — kas ži
no, gal reikės j a s vėl panau 
doti, je igu pro tes ta i sus t ip 
rės... NYT 

SUSIDŪRĖ S U KARVE 

Netoli West P a l m Beach, 
FL, vietovės motoc ik l i s t as , 
važ iuodamas I n t e r s t a t e 95 
greitkeliu, sus idūrė su ka rve 
ir žuvo (nėra žinių, k a s a ts i 
tiko karvei) . Pasirodo, kad ši 
juodmargė, k a r t u su savo kai
menės draugėmis , iš netoli
mos ganyklos išlindo per sky
lę tvoroje ir nusp rendė pasi
vaikščioti gre i tkel iu , ga lbū t 
prisiminusi pa ta r lę , kad žolė 
visuomet ža lesnė „ka imyno 
kieme". Policija įvykį t i r i a , 
ieškodama kal t ininko, pada
riusio skylę tvoroje. Pas t a ruo
ju metu tai ne re tas įvykis, ka i 
žmonės įsiskverbia į ganyk
las, ieškodami grybų, tur inčių 
haliucinacijos medžiagų. Gry
bai papras ta i auga a n t karv ių 
mėšlo... AP 

KUNIGIŠKI 
KALENDORIAI 

„Calendario Romano 2004" 
kalendorių t ikslas y ra ska t in
ti tur izmą Romoje, tačiau jų 
leidėjas pasi r inko ne įpras tą 

geon. 
Pasak jos, jėgainės „bran

duolinės dalies" statyba galėtų 
siekti iki 50 proc. viso projekto 
kainos. Neoficialiomis žiniomis, 
į branduolinio reaktoriaus sta
tybą Lietuvoje prancūzų firma 
ketina investuoti mažiausiai 1 
mlrd. eurų. 

Lietuva dar nėra priėmusi 
sprendimo, ar uždariusi Igna
linos atominę elektrinę, Lietuva 
ir toliau liks branduolinę ener
giją gaminanti valstybė. Seimo 
komisijos Ignalinos atominės 
elektrinės regiono problemoms 
vadovė Kazimiera Prunskienė 
yra pareiškusi, kad sprendimą 
šiuo klausimu reikėtų priimti 
dar šiemet. n Trumpai apie viską 

'Naudojanti* „Lrttovos ryto" 'LR', „Lietuva* tomu" <LZx „ReepufcbkM" <K>, 
..Kmino « * W <KD\ ..Klaipėdos": Kl „Valstybe* tiniu* <Vt> oVnntfciij. BNS 
ve Eito* tnfbrmaciįssnMU 

* Nors iki L i e t u v o s Per 
s i t va rkymo Sąjūdžio 15-ųjų 
metinių liko vos dvi savaitės, 
pasirengimo šventei darbai ne
juda iš vietos. O dauguma nu
matytų renginių skirta ištrink
tiesiems, ne Sąjūdyje dalyvavu
siai tautai. (R-Elta) 

* Te ismas p r i p a ž i n o : ge
ne ra l i n i s p r o k u r o r a s Kazys 
Pėdnyčia teisus, bet valstybė — 
teisesnė. Nors teismas ir pripa
žino, kad K. Pėdnyčia iš pareigų 
buvo atleistas neteisėtai, bet 
atsisakė jį sugrąžinti į buvusias 
pareigas. „Turi būti išlaikyta 
pusiausvyra ta rp valstybės ir 

asmenybės interesų", teigia 
teismo nutart is . K. Pėdnyčia už 
neteisėtą atleidimą iš tarnybos 
ir priverstinę pravaikštą iš Ge
neralinės prokuratūros galės 
gauti iki 100,000 litų kompen
saciją. (LR-R-Elta) 

* Tr i s v a s a r o s m ė n e s i u s 
g raž iaus iose K a u n o mies to 
ir rajono koncertų salėse, baž
nyčiose, kitose erdvėse, taip pat 
senosios pilies prieigose ir Pa
žaislio vienuolyno bažnyčios 
šventoriuje skambės muzika. 
Laukiama atvykstant meninin
kų iš trylikos pasaulio valsty
bių. 80 solistų ir aktorių, 11 di-

Kiek daug takų viršūnėje išminta, 
kiek daug pėdų įminta smėlyje, 
tik vienas Dievas suskaičiuos 
kiekvieną gerą širdį, kiekvieną mintį. 

A. Radžius 

M y l i m a m v y r u i 

AfA 
ROMUI BURNEIKIUI 

m i r u s , nuoš i rdž iaus ią užuojautą r e i šk iame žmonai 
G r a ž i n a i bei v i s iems a r t imies iems . L iūd ime kartu. 

„ D r a u g o " d a r b u o t o j a i 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 22 d., k e t v i r t a d i e n i s 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

1993 m. gegužės 23 d. amžinybėn išėjo mylima motina 
ir močiu tė 

AfA 
ANTANINA DUBAUSKAITĖ 

ADOMĖNIENĖ 
Pa la ido t a Šv. Kazimiero l ietuvių kapinėse . A+a ANTA
N I N O S 10 m e t ų mir t ies sukakt į pr i s imins ime 2003 m. 
gegužės 25 d. 9 vai . r. Palaimintojo Jurg io Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Gimines , d r a u g u s ir pažįstamus pra
šome p r i s imin t i velionę savo maldose. 

Liūdintys: dukra Nijolė su vyru Rimu, anūkės Felicija 
ir Ingrida su vyru Mykolu. 

AtA 

DONATAI BURBIENEI 
m i r u s , ^ r e i š k i a m e g i l i ą u ž u o j a u t ą j o s v y r u i K O S 
T U I , d u k r o m s M A R Y T E I , N O R A I T R U L S S O N 
s u š e i m a i r a r t i m i e s i e m s . 

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų sąjunga 

formą: k i e k v i e n ą mėnes į 
p u o š i a p a t r a u k l a u s , j a u n o 
kunigo , vieno a r kito g a r s a u s 
Romos p a m i n k l o fone, nuo
t r a u k a . K u n i g u s fotografavo 
ž i n o m a s fotografas P ie ro 
Pazzi , ieškojęs ki tokių mode
lių n a u j a m ka lendor iu i . „Nu

sibodo fotografuoti gondolas 
Venecijos kanaluose a r b a 
graž ias senjorinas," — a i šk ina 
fotografas, pridurdamas, kad 
k a l e n d o r i a u s leidėjai n ieko 
bend ra ne tur i su Vatikanu. 

Reuters 

rigentų, 3 simfoniniai ir 2 ka
meriniai orkestrai, keturi cho
rai ir tiek pat kvartetų, keletas 
ansamblių — dar ne pilnas tra
dicinio, publikos pripažinto ir 
vertinamo renginio dosjė. 1.5 
mln. litų kainuosiančios Pa
žaislio muzikos šventės progra
moje — 31 koncertas. 

* Pi rmąj į b r a n d o s egza
m i n ų sesi jos — m a t e m a t i k o s 
— egzaminą laikė antradienį 
beveik 39,000 Lietuvos moks
leivių (84 proc. visų šiemet lai-

' kančiųjų). Lietuvos bendrojo la
vinimo vidurinės mokyklos 
brandos egzaminus organizuo
jančio ir kontroliuojančio jų eigą 
centro vadovas sakė. kad žmo
nių, kurie siūlo neva t ikras eg
zaminų užduotis, atsiranda kas
met. Dėl panašių skelbimų ir 
nelegalios prekybos egzaminų 
užduotimis švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monkevičius 
kreipėsi į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą (STT), Policijos depar
tamento Finansinių nusikalti
mų skyrių. (KD-Elta) 

* „ L i e t u v o s ž in ių" ka l 
b in t i a b i t u r i e n t a i , laikę pir
mąjį matematikos brandos eg
zaminą, tvirtino, jog nusipirkti 
egzaminų užduotis nėra sunku 
ir brangu, ypač jei j as perka ke
liese. Policijos pareigūnai tei
gia, kad iki šiol nenustatyta nė 
vieno atvejo, kai užduot imis 
prekiavo jų rengėjai. Parduo
damose egzaminų užduotyse — 
nė vieno tikro uždavinio. 

(LŽ, Elta) 
* P r e z i d e n t o R o l a n d o 

P a k s o p a t a r ė j o s socialiniais 

k l a u s i m a i s Dal ios Kutra i tės-
Giedrait ienės vadovaujama ko
misija Kaune sprendė buvusios 
prez identūros pas t a to likimą. 
„Galutinio sprendimo nepriim
ta, tač iau komisijos nariai pri
ta rė , kad šis pas t a t a s turėtų 
tapt i aukš to lygio valstybine įs
taiga. Čia galėtų vykti elitiniai 
pr iėmimai, tačiau būtų išsaugo
ta ir is torinė ekspozicija", teigė 
prez idento pa ta rė j a . Buvusi 
Prez identūra šiuo metu yra Ka
ro muzie jaus padal inys . Spe
cialios komisijos nuomone, Kau
ne derėtų įkurti prezidento Ro
lando Pakso rezidenciją. 

(KD, Elta) 
* N e l a u k d a m a s , ko l vy

r i a u s y b ė a p s i g a l v o s dėl alaus 
rek lamos d r a u d i m o viešuose 
renginiuose, Se imas pats ėmėsi 
naikint i pr ieš tar ingus draudi
mus. Seimas pr i ta rė parlamen
to vadovo Artūro Paulausko pa
s iūlytoms Alkoholio kontrolės 
įstatymo pataisoms, kurios leis
tų vyno ir a laus išorinę reklamą 
prekybos vietose. (LŽ, Elta) 

* B a n k a s „ N o r d e a " spė ja , 
j o g i r š i e m e t t ry s Baltijos vals
tybės išlaikys sparčius ekono
mikos augimo tempus , o Latvija 
bei Lietuva pademonstruos di
džiausius augimo rodiklius, pa
lyginti su ki tomis dešimt kandi
dačių į ES. (VŽ, Elta) 

* P a j ū r i o z o n a j a u t a m p a 
g y v e n a m ų j ų n a m ų k v a r t a l u . 
Klaipėdos savivaldybės taryba 
svarsto, a r leisti Giruliuose, ne
toli jūros , s ta tydint is gyvena
muosius n a m u s žmonėms, ta rp 
kurių yra ir miesto tarybos na

rių. Kadangi antrojoje kurortų 
apsaugos zonoje statyti gyvena
muosius namus draudžia įsta
tymai, tarybai teikiamas spren
dimo projektas, kuriuo pritaria
ma miesto Bendrojo plano pa
keit imui. (K. Elta) 

* D ė l užs i tęsus ių a r c h e o 
l o g i n i ų ty r inė j imų turistams 
skirto keltuvo į Gedimino kalną 
teks palaukti mėnesį ilgiau, nei 
planuota. Keltuvas tikriausiai 
bus įrengtas rugpjūčio pradžio
je. „Didelė abejonė, ar spėsime 
sumontuoti keltuvą iki liepos 6 
dienos", sakė valstybinės įmo
nės „Vilniaus pilių direkcija" 
direktorius Saulius Andrašiū-
nas. (R-Elta) 

* Technologin į į r eng in į , 
i š a t l i e k ų išgaunant į d u j a s , 
ke t inama įrengti Lapių sąvar
tyne, kur iame kaupiamos Kau
no miesto šiukšlės. Kasmet čia 
a tgabenama apie 124.000 tonų 
šiukšlių. Įmonės „Kauno švara" 
įdiegta atliekų tvarkymo siste
ma laikoma viena pažangiausių 
Lietuvoje. (KD-Elta! 

* K o m e r c i n i a i te levizi jos 
k a n a l a i ignoruoja dar 2000 
m. Lietuvos patvirtinta Europos 
konvenciją dėl televizijos be sie
nų, kur ia įsipareigojo laikytis ir 
reklamos trukmės apribojimų 
Naujausi rinkos tyrimai rodo. 
kad pernai TV vadovų viešai ža
dėtos radikalios permainos liko 
tuščiais pažadais Re saiko di
dindami reklamos apimtis, jie 
ne tik rodo nepagarbą įstaty
mams, terorizuoja šimtus tūks
tančių televizijos žiūrovų, bet ir 
iškreipia reklamos rinka (VŽ. 

AtA 
ROMUALDAS ALGIRDAS 

MICHAEL BURNEIKIS 
Mirė 2003 m. gegužės 21 d.. Čikagoje. 
Gimė 1942 m. liepos 8 d., Lietuvoje, Ukmergėje. 
Tėvai su šeima išvyko iš Lietuvos 1944 metais, kai 

Romui buvo dveji metai . Į Ameriką atvyko 1949 m. ir 
šeima apsigyveno Čikagoje. 

Romas lankė Šv. Jurgio pradinę mokyklą bei St. Ig-
nacius College Prep . 

Baigė Universi ty of IL., Urbana su baka lauro laips
niu iš politinių mokslų. 

Du metus su JAV armija ta rnavo Korėjoje. 
10 metų mokytojavo Čikagos mokyklose bei dirbo 

University of Illinois ligoninėje. 
Paskut iniu m e t u dirbo adminis t ra tor iumi pas Čika

gos Tėvus jėzui tus bei Comair lėktuvų kompanijoje. 
Daug metų dainavo Čikagos lietuvių operos chore. 
Nuliūdę liko: žmona Gražina Burneikienė su šeima: 

dukra Daina su vyru Donatu Čikagoje, d u k r a Eglė su 
šeima Australijoje; sesuo Zita Petkienė su vyru Juozu 
Seattle, WA; sūnūs Paulius Detroite, Vincas Čikagoje, 
dukra Alexa New Yorke ir giminės Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gegužės 23 dieną, 
nuo 3 v. p .p . iki 8 vai. vakaro Tėvų jėzui tų koplyčioje 
Čikagoje. 

Atsisveikinimo šv. Mišios vyks šeštadienį, gegužės 
24 dieną 10 vai. r. 

Vietoj gėlių aukoti Vaikų Vilčiai, kurioje daug metų 
Romas dirbo savanoriu bei Tėvams jėzu i tams . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvaut i šermenyse bei atsisveikinimo Mišiose. 

N u l i ū d ę a r t im ie j i . 

AfA 
SOFIJA JONYNIENĖ 

Mirė 2003 m. gegužės 20 d., sulaukusi 88 metų 
Gyveno Vvoodridge, IL, i lgametė Brighton Parko gy

ventoja. 
Gimė Tauragėje. Amerikoje išgyveno 54 metus . 
Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis Jonynas , duktė Rūta 

Staniulienė ir žentas Aras, anūkas Dar ius Juška Ame
rikoje; duktė Laima Navickienė, žentas Algis, anūkė 
Kristina Paužienė su šeima, anūkas Rolandas Navickas 
su šeima, 4 proanūkai ; seserys Valerija Sereikienė su 
šeima ir Teresė Kairienė su šeima bei kit i giminės, gy
venantys Lietuvoje; Aušrelė Jonynai tė , Vytautas , Vy
lius ir Algis Jonyna i su šeimomis bei kit i giminės, gyve
nantys Amerikoje. 

A+a Sofija 1945-1949 mokytojavo H a n a u lietuvių 
gimnazijoje, Vokietijoje, dėstė lotynų kalbą. 1950-1988 
buvo Brighton Pa rko li tuanistinės m-los vedėja ir mok
ytoja. 1990-1993 Dar iaus ir Girėno m-los mokytoja. Pa
rengė vado-vėlių l i tuanis t inėms m-loms: 

„Lietuvių kalbos pratimai", „Lietuvos laukai", 
„Tėvų šalis" „Tėvų nameliai brangūs", 1955-1990 JAV 
LB Švietimo tarybos sekretorė ir pradžios m-lų švie
timo reikalų direktorė. 1960-1985 JAV LB apygardos v-
bos sekretorė ir atstovė švietimo re ika lams. 1985-1990 
Lietuvių mokytojų s-gos pirmininkė. Dalyvavo ateiti
ninkų veikloje. Apdovanota JAV LB, Švietimo tarybos 
ir LSS žymenimis. 

Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 23 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 v.v. Gaidas — Daimid laidojimo namuose 
4330 S. Califomia, Ave, Chicago, IL. Atsisveikinimas 
vyks 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 24 d. Iš laidoji
mo namų 9 vai. ryto velionė bus a t lydėta į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i . 

Laidotuvių direk. Gerald F. Daimid 
Tel: 773-523-0440 

Neužmirštamo atminimo ver tam lietuvybės puoselėto
jui, gerų darbų rėmėjui ir didžiajam lietuviškų organi
zacijų, dirbančių tikinčios Lietuvos labui ir gerovei, me
cenatui 

AtA 
prelatui dr. 

JUOZUI PRUNSKIUI 
mirus, giliai užjaučiame velionio seserį dr. ONĄ GA-
RŪNIENĘ keletą metų nešusią sunkias savo brolio fi
zines negalias ir visą jos šeimą, įsijungusią į šį rūpestį. 
Reiškiame gilią užuojautą visai gausiai Prunskių vardo 
giminei ir jų artimiesiems. 

Jadvyga Damušienė, sūnūs: Vytenis ir Saulius, dukra 
Gintė. 
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APYLINKĖSE, 

Pirmadienį, gegužes 26 d., 
yra Amerikos valstybinė 
šventė, kurioje prisimenami 
visi žuvusieji ir mirusieji šio 
krašto kariai, tad ir šventė 
vadinama Memorial Day — 
Atminimo diena. „Draugo" re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė pirmadienį ne
dirbs. Linkime visiems sau
gaus ir poilsingo pirmojo šių 
metų ilgo savaitgalio! 

Visi ateitininkai kviečia
mi į Ateitininkų šeimos šven
tę birželio 8 d., sekmadienį. 
Mišios bus 9 vai. r. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje, iškilmin
gas posėdis — 10:30 vai. r. Pa
saulio lietuvių centre. Ren
kamės uniformuoti. Po posė
džio moksleiviai ateitininkai 
atliks vaidinimą „Juozas". 

šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių 100 metų jubiliejus bus 
paminėtas Memorial Day (At
minimo) šventėje, gegužės 26 
d., pirmadienį. Procesija prieš 
Mišias prasidės 10:15 vai. r. 
Tikima, kad iškilmėse daly
vaus Čikagos arkidiecezijos 
kardinolas Francis George, o 
po Mišių visi dalyviai rinksis 
prie Steigėjų paminklo (111 
Str. ir Pulaski), kur bus pri
siminti šių kapinių steigėjai ir 
visi lietuviai, čia radę amžiną 
poilsį. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

Čikagos skyriaus mirusių 
ramovėnų kapai Lietuvių 
tautinėse kapinėse bus lanko
mi gegužės 25 d., sekmadienį. 
Ramovėnus ir jų šeimos nar
ius 10 vai. r. prašoma rinktis 
prie kapinių administracijos 
pastato. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinės bus lankomos 
gegužės 26 d., pirmadienį, 9 
vai. r. Prašoma rinktis prie 
Romo Kalantos paminklo. 
Kviečiami visi ramovėnai, jų 
šeimų nariai šiame prasmin
game paminėjime dalyvauti. 

ALRK Moterų sąjungos #3 
kuopa kviečia nares į susi
rinkimą, kuris įvyks gegužės 
31 d., 3 vai. p.p., Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Bus svarstomi svarbūs reikalai 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
birželio 7 d., Šv. Kazimiero se
selių motiniškame name, 
2601 W, Marąuette Rd. Vyčiai 
renkasi 9 vai. r. šv. Mišiom, 
kurios bus 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seselių koplyčioje. 
Po Mišių bus kavutė ir su
sirinkimas, vėliau — pietūs. 
Pietums vietas užsisakyti, 
skambinant Anelei Pocienei 
708-636-6837. Susirinkimą 
globoja Lietuvos Vyčių 112 
kuopa. Kviečiami dalyvauti 
visi vyčių kuopų nariai. 

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių 100 metų sukakties pa
minėjimo, susikaupimo ir mi
rusiųjų prisiminimo iškilmės 
vyks pirmadienį, gegužės 26 
d., prie įsteigėjų paminklo, 
tuojau po „Memorial Day" 
Mišių kapinėse. Religinei da
liai vadovaus šių kapinių 
direktorius kun. Jonas Ku-
zinskas, kalbės pasauliečių 
komiteto pirm. Algis A. Regis, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. Ti
kimės, kad gausiai dalyvaus 
ir šias kapines branginanti 
lietuvių visuomenė. Vainiko 
padėjimu, giesme, JAV ir Lie
tuvos himnais bus pagerbti 
čia amžinąjį atilsį radę mūsų 
artimieji, b taip pat pasaulyje 
išblaškyti, už tėvynės laisvę 
kovoję jos vaikai. Šių kapinių 
100 metų įsteigimo sukakties 

proga jų steigėjai kviečia vi
sus suartėti šioje gyvųjų ir mi
rusiųjų bendravimo šventėje. 

„Senatvės poveikis sau
giam vairavimui automobi
liniame eisme" — tokia tema 
bus gvildenama Transpor-
tacijos sekcijoje, kuriai XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
me vadovauja Stasys Bačkai-
tis ir Jonas Sapragonas. 
Sesija bus penktadienį, gegu
žės 23 d., nuo 8:30 iki 11:30 
vai. r. Tarp kitų pranešimų, 
bus kalbama apie saugų eis
mą Lietuvoje, Lietuvos trans
porto sistemos integravimą į 
ES, apie erdvėlaivius ir NASA 
laboratorijas bei kitus nuos
tabius dalykus. Visi kviečiami 
pasiklausyti. 

Donatas Tijūnėlis, Aldas 
Kriaučiūnas, Jonas Pabedins
kas, Vaidas Lukošius, Jurgita 
Baltrušaitytė ir kiti duos 
pranešimus simpoziumo Va
dybos (marketing) sekcijoje 
penktadienį, gegužės 23 d., 
tarp 8:30 ir 11:20 vai. r. Sim
poziumas vyksta Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 

Romualdas Veitaa, Mflton, 
MA, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką. Taip pat 50 dol. 
atsiuntė ir Stasys Liutkus iš 
Waterbury, CT. Jiems nuošir
dus ačiū! 

Patricia Nelia Paulaus
kaitė, Chicago, IL; Vytenis ir 
Vida Šilai, Chicago, IL; Iza
belė Naujalis, Cicero, IL; Bi
rutė Lesevičius, Chicago, IL 
— visi jie, atnaujindami pre
numeratą kitiems metams, 
padovanojo „Draugui" po 50 
dolerių. Už aukas nuoširdžiai 
dėkojame. 

Kiekviena auka, atsiusta 
mūsų skaitytojų, stiprina 
„Draugą", sumažina jo leidy
bos išlaidas, bet dar labiau — 
suteikia moralinę paramą vi
siems jo darbuotojams, dėl to 
esame nuoširdžiai dėkingi 
šiems geradariams, su prenu
meratos mokesčiu atsiun
tusiems po 50 dol. auką: Juo
zui Maciulaičiui iš Sunny 
Hills, FL; Donatui V. Greb iš 
Piedmont, CA; Apolonijai 
Vitkuvienei iš West Harford, 
CT; Gražinai Kenter iš Dan-
bury, CT; Petrui T. Norkui iš 
Palm Desert, CA; Vaclovui 
Budnikui iš Elizabeth, NJ. 

Ignas ir Stasė Labanaus
kai, Ponte Vedra Beach, FL, 
padovanojo ,JDraugui" 100 dol. 
auką. Širdingai dėkojame! 

Ačiū Bronei Dzenkaitis iš 
Giendale. Ca, už atsiųstą 100 
dol. auką „Draugo" leidybos 
išlaidoms sumažinti. 

Čikagos paežeryje esantis 
John G. Shedd akvariumas 
kasmet sutraukia daugiau 
kaip 22 milijonus lankytojų, 
kurių bent 69 proc. atkeliauja 
iš gerokai toliau, negu pats 
Čikagos miestas ar jo apy
linkės. Šį pavasarį akvariume 
atidengtas naujas nuostabus 
eksponatas, pavadintas „Wild 
Reer vardu. Tai 27,500 kvad
ratinių pėdų užimantis plo
tas, kuriame, be įvairių tro
pinių žuvų, koralų ir kitų ne-
matytų-neregėtų jūros gyvių, 
plaukioja apie 30 ryklių, o 
lankytojai pasijunta, tartum 
šiuos visus „dyvus" stebi iš 
visai arti, tiesiog patys yra 
,,po vandeniu". Tai viena 
Čikagos įdomybė, kurią 
visiems verta aplankyti ir sve
čius, atvykusius iš kitur, 
nusivesti. 

APEIGOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖSE KAPINĖSE 

Memorial Day (Atminimo) 
šventėje Lietuvių tautinėse 
kapinėse vyks iškilmingos ap
eigos, kurios prasidės lygiai 
11 vai. ryto šia tvarka: nuo 
Steigėjų paminklo prasidės 
eisena ir žygiuos iki paruoštos 
estrados. Eisenoje ir progra
moje dalyvaus, Petro Zalubos 
vadovaujamas, dūdų orkestras. 

Amerikos legionierių Da-
rius-Girėnas Post Nr. 271 ir 
Moterų pagalbinis vienetas 
dalyvaus eisenoje pagerbti už 
laisvę žuvusius karius. Daly
vaus ir JAV aviacijos ,Jt.O.T.C. 
Civil Air Patrol" eskadrilė su 
savo vėliavomis. Giesmių prog
ramą atliks operos solistė Da
lia Fanelli ir P. Zalubos dūdų 
orkestras. Iškilmėse su vėlia
vomis kviečiami dalyvauti 
šauliai, neolituanai, skautai. 

Lietuvių tautinių kapinių 
vadovybė kviečia visus lietu
vius dalyvauti ruošiamose 
apeigose, po to pasivaikščioti 
po šias gražias kapines, ap
žiūrėti puikius paminklus, 
prisiminti savo mirusius ar
timuosius. Kapinių įstaigoje 
pareigūnai suteiks pageidau
jamų informacijų ir bus gali
ma gauti vainikų bei vėlia
vėlių kapų puošimui. 

Lietuvių tautinių kapinių 
adresas yra: 8201 S. Kean Ave-
nue, Justice, IL 60458-1720; 
tel. 708-458-0638. 

POEZIJOS, DAINOS IR 
LITERATŪROS VAKARAS 

Poezijos ir literatūros va
karų tradicija mūsuose dar 
neišnykusi ir kasmet jų su-
ruošiama bent keli. Retėjant 
išeivijos rašytojų eilėms, ten
ka atsikviesti žymius poetus 
iš tėvynės. Šio šeštadienio, ge
gužės 24, vakaras bus ypatin
gas, nes aktorė ir poetė Birutė 
Marcinkevičiūtė skaitys iš
traukas iš lietuvių rašytojų 
bei poetų kūrybos. Išgirsime 
Šatrijos Raganos, Jurgio Kun
čino, Dalios Grinkevičiūtės, 
Juditos Vaičiūnaitės, Jono Bi
liūno, Henriko Radausko ir 
kitų kūrybą. 

Antroje programos dalyje 
B. Marcinkevičiūtė skaitys 
savo poeziją su solistės Skaid-
ros Jancaitės dainuojamais 
intarpais. Vakarui vadovaus 
žinoma poetė ir mūsų tarpe, ir 
Lietuvoje, Eglė Juodvalkė. 

Šis Poezijos, literatūros ir 
dainos vakaras yra tęsinys 
karaliaus Mindaugo 750 m. 
jubiliejaus paminėjimų. JAV 
LB Kultūros taryba kviečia 
visus tautiečius gausiai daly
vauti. Taip pat kviečiami 
svečiai iš Lietuvos. Po puikios 
programos pasilikite prie vai
šių pabendrauti, susipažinti 
su mūsų, čia gyvenančių, 
tradicijomis ir pastangomis 
palaikyti savo tautos kultūrą. 

Poezijos, literatūros ir dai
nos vakaro pradžia 6 vai. p.p., 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte (Pasaulio lietuvių cen
tre). Info 

T. JĖZUITAI PRANEŠA 
Sekmadienį, gegužės 25 

d., t. jėzuitų koplyčioje, 2345 
W. 56th Str, Chicago, šv. Mi
šios bus ne tik 10 vai. r., bet 
vaikučiams ir jų tėveliams — 12 
vai. Visi kviečiami į jas kuo 
gausiau ateiti, pasimelsti, pa
bendrauti, pasimatyti. Pirmąjį 
birželio šeštadienį (7 et) Mišios 
šioje koplyčioje bus ne tik 8:45 
vai. r., bet ir 4 vai. popiet, kar
tu su rožiniu ir Švč. Jėzaus Šir
dies litanija. Mišias sekmadie
niais t. jėzuitų koplyčioje pa
prastai aukoja kun. K. Amb
rasas, SJ. Jis nuoširdžiai visiems 
dėkoja už gausius užuojautos 
žodžius ir laiškus, kuriuos tau
tiečiai atsiuntė ne tik iš Čika
gos, bet iš daugybės kitų vie
tovių (net kitų valstybių). Kun. 
Ambrasas neseniai patyrė skau
džią netektį, kai balandžio 25 
d., prie Marijampolės kelyje 
žuvo jo brolis Jonas ir brolienė 
Veronika Ambrasai. 

100 METŲ ŠV. KAZIMIERO KAPINĖMS 
Tautą sudaro ne tik gy

vieji, bet ir mirusieji jos žmo
nės. Lietuvių gyvenime jau 
nuo senovės laikų buvo pa
laikomas ryšys tarp gyvųjų ir 
mirusiųjų. Ypač tai atsispin
dėjo Vėlinių metu. Tautie
čiams išvykus iš tėvynės, nu
trūko artimas ryšys su miru
siais ir gražiai tvarkomais jų 
kapais. Naujose vietovėse at
sidūrę, mūsų tautiečiai pasi
gedo savų kapinių. Jie turėjo 
savo mirusius laidoti kitų tau
tybių išlaikomose kapinėse, 
kur niekas nesuprato lietu
viškų tradicijų ir rodomos 
meilės mirusiesiems. 

Sulaukus iš Lietuvos jau
nų idealistų kunigų, buvo stei
giamos lietuviškos parapijos, 
vienuolynai, leidžiami lietu
viški laikraščiai, veikė lietu
viškos mokyklos ir klestėjo 
gyva lietuviška veikla. To me
to lietuviškoje spaudoje bei 
parapijiečių susirinkimuose 
buvo nuolatos keliamas savų 
kapinių reikalingumas, kad 
mirusiųjų artimieji galėtų 
jaustis nuo nieko nepriklauso
mi ir puoselėti tėvynėje dau
gelį šimtmečių sukurtas tradi
cijas. 

Parapijų skaičiui didėjant 
ir lietuviams pradėjus stipriau 
įsitvirtinti darbuose, buvo 
kreiptasi į Bridgeport rajone 
esančios Šv. Jurgio parapijos 
kleboną kun. Matą Kriaučiū
ną pradėti ieškoti žemės lietu
vių kapinėms. Buvo paskelb
tas žemės pirkimui piniginis 
vajus, kurio metu surinkta 
5,000 dol. Tais laikas ši suma 
buvo didelė ir už tuos pinigus 
nupirkta 40 akrų dirbamos 
žemės plotas Mount Green-
wood priemiestyje. 

1903 m. liepos mėn. pra
džioje, dalyvaujant tūkstan
čiui iš visur suvažiavusių lie
tuvių ir jų organizacijų, vys
kupas P. J. Muldon pašventi
no šią kapinių žemę. Tai buvo 
didžiulis įnašas į lietuvių ben
druomeninį gyvenimą. Kapi
nės buvo pavadintos Lietuvos 

globėjo šv. Kazimiero vardu. 
Pirmąjį dešimtmetį kapi

nes valdė steigėjas kun. M. 
Kriaučiūnas su lietuvių para
pijų klebonais. Ši kapinių 
valdyba taip gerai tvarkėsi, 
kad susidarydavo užtenkamai 
pajamų paremti lietuviškoms 
įstaigoms ir net pačiai Lie
tuvai. Žvelgiant į ateitį, buvo 
vis priperkama daugiau že
mės kapinių praplėtimui. 
1952 m. kapinių plotą jau su
darė 523 akrai — šiais laikais 
tai nebūtų įmanoma dėl aukš
tų žemės kainų ir priemiesčių 
išsiplėtimo. 

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės tapo tautine ir religine 
šventove, priglaudusią amži
nam poilsiui išėjusius mūsų 
tautiečius. Kapinėse pastatyti 
kryžiai, paminklai su tauti
nėmis bei religinėmis minti
mis, išreiškiančiomis meilę 
Dievui ir tėvynei Lietuvai. 

Tuometinė kapinių valdy
ba neapsiribojo tik mirusiųjų 
globa, bet taip pat plėtė tau
tinio ir religinio idealizmo aki
račius. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių valdyba iš gautų pa
jamų parėmė daug katalikiš
kų organizacijų jų kūrimosi 
metu, pvz., ateitininkus Lie
tuvoje, Šv. Kazimiero vienuo
lyno steigimą Lietuvoje, Šv. 
Kryžiaus ligoninę Čikagoje, 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statybą bei daugelį kitų. Di
desnės išlaidos buvo padary
tos, perkant žemę senelių 
prieglaudai, pavadintai Holy 
Family Villa (Šv. Šeimos vila) 
ir jos statybai. 

Laikui bėgant, kapinių 
valdymą perėmė Čikagos arki-
diecezija ir į pirmykštį, para
pijų sudarytą, komitetą pa
skyrė trijų kunigų tarybą, 
kuriai pirmininkavo arkidie
cezijos paskirtas asmuo. 

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės išsilaikė 100 metų, jų 
energingų valdytojų dėka. Jie, 
be religinių reikalų, daug dė
mesio skyrė ir lietuviškumui. 
Senajai kartai apleidžiant šį 

IŠ ARTI IR TOLI 
KVIEČIA Į FESTIVALĮ 

Lietuvių festivalis, Eliza
beth, NJ, ruošiamas birželio 1 
d., sekmadienį, Šv. Petro ir 
Povilo parapijos svetainėje, 
216 Ripley Place, Elizabeth 
NJ 07203. Stasys Telšinskas 
gros šokiams, bus įvairių pra
mogų, vaišių. Visi kviečiami. 

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
RUOŠIASI SAVO ŠVENTEI 

Australijos lietuviai su
manė surengti savo šventę — 
susitikimą su kitų kraštų lie
tuviais Vilniuje. Šventė vyks 
liepos 2 d. Vilniaus rotušėje. 

Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos 
pirmininkė Lolita Kalėda tei
gia, kad ryškiausias šventės 
akcentas bus Australijos lie
tuvės, meno mokslų daktarės 
Genovaitės Kazokienės aka
deminio veikalo „Lithuanian 
Artists in Australia 1950-
1990" pristatymas ir jos su
kauptos Australijos lietuvių 
dailininkų 300 darbų kolekci
jos dovanojimas Lietuvai. 

Pagrindinis iškilmių Vil
niuje rengėjas yra G. Kazo
kienės knygos leidėjas prof. 
Ron Adams. Victoria univer
sitete Australijoje dirbantis 
istorikas-antropologas prof. 
Ron Adams, pernai viešėda
mas Lietuvoje, pasirašė ben
dradarbiavimo sutartį su 
Kauno technologijos universi
tetu dėl pasikeitimo studen
tais. ,,Anksčiau nežinojau, nė 
kur ta Lietuva, o dabar be jos 
gyventi negaliu", — teigia 
profesorius Adams. 

Šventėje dalyvaus ir pir
masis, pagal pasirašytą su
tartį Kaune studijuojantis, 
Australijos lietuvis Justinas 

Rutkauskas. 
Visos už G. Kazokienės 

knygą surinktos lėšos eis į sti
pendijų fondą, skirtą studen
tams iš Lietuvos, atvyku
siems studijuoti į Victoria 
universitetą. Knygos išleidi
mą finansavo Australijos lie
tuvių fondas ir LB. 

Liepos 2 d. per Australijos 
lietuvių šventę Vilniaus rotu
šėje šoks, Dalios Antanaitie
nės vadovaujama, tautinių 
šokių grupė iš Melbourn ir 
dainuos jungtinis Australijos 
lietuvių choras, kuriam di
riguos Birutė Prašmutaitė. 
Dalyvaus ir Australijos LB 
Krašto valdybos nariai. { 
šventę pakviesti parlamen
tarai, ambasadoriai, kiti 
aukšti pareigūnai, svečiai iš 
įvairių pasaulio šalių. 

Eltos info. 

SKELBIMAI 
• 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. 

• 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! 

Steigėjų paminklas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. Prie šio 
paminklo dažnai vyksta iškilmės, ne vien Memorial Day — Atminimo 
šventės proga. Zigmo Degučio nuotr. 

pasaulį, kapinių lietuviškumo 
išlikimą turės perimti vyres
niųjų vaikų ir dabar iš Lie
tuvos atvykstančių tautiečių 
kartos. 

Iškilmingas kapinių 100 
metų jubiliejaus paminėjimas 
ruošiamas gegužės 26 d., 
10:30 vai. r., prie administra
cijos pastato. Mišias aukos 
Čikagos arkidiecezijos galva 
— kardinolas Francis George 

ir daug kunigų. Taip pat daly
vaus daug lietuvių visuo
menės. Po Mišių bus iškilmin
gas paminėjimas prie Steigėjų 
paminklo. Visi kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir parodyti 
arkidiecezijai, kad lietuviai 
labai vertina šias kapines, nes 
jos yra tapusios paguoda gy
venantiems toli nuo savo 
tėvynės. 

Antanas Paužuolis 

JONINĖS 2003 
Visiems prekybininkams (ne maisto prekėmis), norin

tiems 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 % 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 su
tvarkyta 

* 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 

Penktadienį, gegužės 30 d. 
7 v.v., Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje įvyks Dano 
Lapkaus knygos „Poteksčių 
ribos" pristatymas. Knyfą 
2003 m. išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das. Knyga nagrinėja poteks
tes devinto dešimtmečio lie
tuvių prozoje bei dailėje ir su 
tuo susijusių antisovietinių 
idėjų komunikaciją, cenzūrą, 
kultūrinį laikmečio kontekstą. 
Autorius rašo apie paskutinio 
sovietinio dešimtmečio kūry
bą, pasitelkdamas postkolo-
nializmo tyrimų metodą. 

Pristatyme dalyvaus Vio
leta Kelertienė, Illinois uni
versiteto lietuvių literatūros 
katedros vedėja. Taip pat da
lyvaus A. Mackaus knygų lei
dimo fondo atstovai. Visi kvie
čiami! Telefonas pasiteira

vimui: 773-582-6500. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į paskaitas -
pristatymus, įvyksiančius ge
gužės 23 d. 7 vai. vakaro. Pir
mos paskaitos tema: ..Nauja
sis lietuviško kaimo modelis -
Auksučių projektas". Paskaitą 
skaitys Lawrence D. Clement, 
žemės ūkio specialistas iš 
California universiteto, dau
giau nei 200 publikacijų apie 
žemės ūkį autorius. 

Antroji paskaita: „15 metų 
daktaro Jono Šliūpo archy
vui", kurią skaitys archyvo 
prezidentas Vytautas J. Šliū
pas iš San Francisco, Califor
nia. Visi maloniai kviečiami. 
Įėjimas nemokamas. Muzie
jaus adresas: 6500 S. Pulaski, 
Chicago. Telefonas pasiteira
vimui: 773-582-6500. 
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• 40 m. Medikė moteris ieško darbo su seneliais arba 
vaikais su grįžimu namo. Turi rekomendacijas, 
patyrimą, automob'lį, kalba angliškai. Danutė 773-370-
7959 
• Moteris, kalbanti angliškai, gaii pakeisti savaitgaliais 
arba kiekvieną dieną po 2 valandas. Angelija 773-247-
1119; 
• 40 metų moteris ieško darbo (prižiūrėti vaikus) 
pietiniuose rajonuose. Gali prižiūrėti vaikus savo 
namuose. Turi didelę patirtį ir geras rekomendacijas. 
Violeta 708-425-2519. 
• Vyras ieško darbo, prižiūrėti pagyvenusius žmones. 
Algis 773-502-6960 
• Moteris ieško darbo (prižiūrėti senelius). Marytė 773-
434-8467 
• 54 m. Moteris ieško darbo su gyvenimu pas 
pagyvenusius žmones. Kalba rusų, vokiečių ir anglų 
kalbomis. Hilda 773-424-5406 
• Care for elderly and siek person. We open: Mon.- Fri. -
10 am.-5 pm. LEONID EMPLOYMENT AGENCY 2881 
N Milwaukee Ave. Tel. 773-395-8820 
• 40 m. moteris ieško darbo su grįžimu į namus. Turi 
geras rekomendacijas, žalią kortelę, kaiba angliškai, 
vairuoja automobilį. Norėtų dirbti kartu su savo 6 mėn. 
dukrele. Galimi įvairūs variantai. Kristina 708-870-1113 
• Jaunas, energingas vyras, turintis žalią kortelę, 
automobili, ieško bet kokio darbo, turi suvirintojo 
specialybę. Remigijus 630-243-7727 
• Moteris ieško darbo. Turi gerą rekomendaciją vairuoja 
automobilį, gali keisti bet kada. Raimonda 630-881-
3171,630-654-1304 
• Roma Ieško valymo darbo ar prižiūrėti žmones. 773-
391-7945 
• Reikalingas senelių priežiūros darbas. Geros 
rekomendacijos, vairuoju. Gerai atsilyginsiu. Vida 773-
315-8125 
• Perku darbą senų žmonių priežiūrai su grįžimu namo. 
Kalbu angliškai, geros rekomendacijos, legalūs 
dokumentai, turiu automobilį. Brangiai sumokėsiu. 
Violeta 773-386-6588. 
• PRO CARE AGENCY are you looking for a job as 
nanny, caregiver or housekeeper? Please call: 773-237-
2220, 5642 W. DIVERSEY, ROOM 106, CHICAGO, IL 
• 52 m. Moteris ieško senelių priežiūros darbo su 
gyvenimu. Gaii pakeisti savaitgaliais, moka dirbti visus 
ūkio darbus. Zita 773-436-0816 

• Window VVashers Needed! 40.000 per year. We 
need 100 crevvs. No exp. Necessary. VVilI train. Mušt 
have valid driver's license and transportation. Mušt be 
fluent in English. L.A. McMahon Window VVashing. 
Chicago and Miivvaukee area. Tel. 800-820-6155 
• 40 m. vyras ieško bet kokio darbo statybose. Galima 
siūlyti įvairius variantus. Saulius 773-776-0403 
• 49 m. vyras, kalba angliškai, turi žalią, kortelę, 
automobilį, rekomendacijas, dirbęs gamyklose, nori 
įsidarbinti į gamyklą, kuri priklauso Unijai. Atsilyginsiu. 
Vladas 708-655-3319 
• Reikalingi CDL vairuotojai, jeigu jūs turite vienų metų 
patirtį Amerikoje ir galite vairuoti sunkvežimį su 
priekaba, turite gerus vairavimo rekordus, prašau 
skambinti. Tel. 630-243-6625 
• 45 metų darbšti, pareiginga, susikalbanti angliškai, 
moteris ieško arba perka darbą žmonių priežiūrai. Turi 
patirties, pageidautina su grįžimu į namus. Valerija 
773-925-5041. 
• Dvi moterys ieško namukų, raštinių ar butų valymui. 
Turi gerą patirtį. Elena 773-895-8965 
• VVellspring Personai Care Experienced CNAs or 
Home Health Aidės needed for Private Duty Live-ln 
home care cases. Mušt have valid sočiai security card 
for work in US. Mušt speak English and have valid 
drivers license. Excellent pay - stipend for suburban 
travel. Pleace call 312-648-1565, Fax 312-648-1569. 
• 45 metų vyras ieško darbo valymuose. Turi patirties ir 
automobilį. Aivaras 773-925-5041. 
• Jaunas vyras ieško darbo parduotuvių valyme 
vakarais ar naktimis. Turi legalius dokumentus, 
automobilį ir patirtį šiame darbe. Ernestas 630-323-
0533 
• 58 m. vyras, mokantis visus ūkio darbus, galintis 
slaugyti senelius, ieško darbo. Turi automobilį. Siūlyti 
įvairius variantus. Bronius 773-581-8982 
• Moteris gali pakeisti bet kurią savaitės dieną. Nadia 
773-507-2055 
• Galėčiau prižiūrėti ligonį ar pagyvenusį žmogų. 
Aldona 847-676-1043. 
• 58m. vyras, pagal specialybę inžinierius, pirks darbą 
prižiūrėti pagyvenusius žmones arba bet kokį kitą 
darbą JAV. Susikalba angliškai. Albertas 370-1-
435582, E-mail: vilmarim@yahoo.com 
• Siuvėja ieško pastovaus darbo (gali siūti namuose) 
Dana 773-373-3141 palikti žinutę. 
• Dedu medines grindis.keramikos plyteles, marmurą 
"Pergo", iinoieum, restauruoju parketą. Lauko ir vidaus 
dažymai, bei kiti namų darbai. Gintaras 708-460-9338 
• Reikalingos - moterys viešbučio kambarių tvarkymui; 
merginos su anglų kalba restorane padavėjomis. 708-
415-1211, 708-837-8904. 
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• 44 m. moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus, 
slaugyti senelius, valyti namus. Siūlyti įvairius variantus. 
Irena 708-839-5829 
• 43 m. moteris su žalia kortele, turinti IL vairuotojo 
teises, rekomendacijas, truputį susikalbanti angliškai, 
ieško darbo su gyvenimu 7 dienas per savaitę. 
Virginija 630-234-0456 
• 37m. moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus, 
slaugyti senelius. Siūlyti įvairius variantus. Neringa 
630-243-7727 
• Pirksiu darbą 5 dienom savaitėje su grįžimu į namus. 
Kalbu angliškai, vairuoju automobilį, turiu geras 
rekomendacijas. Mokėsiu gerai. Rima 773-710-8941. 
• Gyvenu La Grange Park, turiu dukrą 5 m. ir sūnų 9 
mėn. Galiu prižiūrėti vaikus, paimti iš mokyklos. Gali 
būti nepilna savaitė ar nepilna darbo diena. Reda 708-
354-0730 
• Tvarkinga moteris iš Vilniaus dabotu pagyvenusį 
žmogų. Turiu žalią kortelę. Marytė 203-262-8046. 
• 40 metų moteris ieško darbo senelių priežiūrai su 
gyvenimu, būtinas laisvas sekmadienis, ir darbas netoli 
Čikagos. Dora 773-848-0033. 
• 40 m. moteris ieško darbo su grįžimu į namus. 
Susikalbu angliškai, rusiškai, vairuoju automobilį. Turiu 
choreografijos specialybę. Irena 773-710-0644 
• Atliekame dažymo, mūrinimo ir mūro remonto darbus. 
Adomas 708-218-4574, 708-473-7621 
• Medicinos sesuo ieško darbo su grįžimu arba 
gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Kalba angliškai, turi 
automobilį. Mokės už dvi savaites. Greta 773-386-6588 
• Vyras, turintis patirties, ieško darbo senų žmonių ar 
ligonių priežiūroje. Gali pakeisti. Evaldas 815-557-9241 
• Moteris ieško darbo tik šeštadieniais. Danguolė 708-
425-7829 (palikti žinutę) 
• GREAT LAKĘS HOME CARE, INC.- įdarbinimo 
agentūra. Reikalingi vyrai ir moterys, kalbantys 
angliškai ir turintys rekomendacijas, prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmones. 708-425-0538 
• 41 m. moteris, kalbanti angliškai, vairuojanti 
automobilį, turinti rekomendacijas, perka darbą senelių 
ar vaikų priežiūroje su grįžimu namo ar gyvenimu. 
Siūlyti įvairius variantus. Regina 708-974-4390 
• Padedu susirasti darbą moterims ir vyrams. Anna 
708-296-9265. 
• 48 m. gydytoja, kalbanti angliškai, turi automobilį, 
geras rekomendacijas, perka darbą prie senukų 
priežiūros su gyvenimu ar grįžimu į namus. Vida 708-
655-3319 

• Moteris ieško namukų ar butų valymui, turi patirtį. 
Dana 773-373-3141 palikti žinutę. 
• Ieškau darbo senelių, ligonių arba ūkio priežiūrai. 
Moku visus ūkio darbus, leisti vaistus, ruošti maistą 
bendrauti. Kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. 
Pranciškus 630-386-1498. 
• ieškau darbo prižiūrėti vaikus ar pagyvenusius 
žmones. Turiu pedagoginį-medicininį išsilavinimą. 
Susikalbu angliškai, rusiškai, lenkiškai, itališkai. Turiu 
legalius dokumentus. Atsilyginsiu. Girda 630-323-0533 
• Ieškau darbo nepilnai darbo dienai nuo 8 v.r. iki 12 
v.p.p. Turiu darbo leidimą.. Siūlyti įvairius varijantus. 
Pranas 773-436-0816 
• Didelė amerikiečių kompanija ieško dažytojų išorės 
darbams. Adresas: 9755 W Farragut, Rosemont, IL 
60018-5324. Tel: 847-928-1000 ext. 124 
• 34 m. moteris ieško auklės darbo su grįžimu į namus 
arba prižiūri vaikus savo namuose. Daiva 630-543-
9717 
• 40 m. moteris gali padėti namų njošoje su grįžimu į 
namus. Siūlyti įvairius variantus. Genutė 773-776-0403 
• 48 metų vyras ieško darbo statybose, dažymuose, 
valymuose. Turi automobilį. Algis 773-925-5041. 
• CDL vairuotojas ieško darbo Romas 937-248-6062 
• įdarbinimo biuras siūlo darbą amerikiečių šeimose su 
gyvenimu, už aukštą atlyginimą. Anglų kalbos žinojimas 
būtinas. 2921 N Miivvaukee, 773-278-0660. 
• 50 m. moteris ieško (perka) darbą. Gaii slaugyti 
senelius ir gyventi kartu. Vairuoja automobilį. Tel: 224-
628-2520; 847-681-0987 

• HOME CONSTRUCTION INC. Licensed roofing 
contractor. Dengiame naujų konstrukcijų stogus, senus 
keičiame į naujus, plokšti stogai, smulkūs stogų 
pataisymai. Audrius 708-417-7833 
• ATLANTIC EXPRESS Corp. Siunčiame siuntinius 
Laivu ir Air Cargo į Lietuvą Latviją Estiją Rusiją 
Ukrainą ir Karaliaučiaus sritį. Kas savaitę išsiunčiame 
konteinerį ir oro siuntą. Persiunčiame automobilius, 
motociklus ir baldus. Patogi paslauga: kraustome į 
Lietuvą ir į JAV. Mūsų įstaigos: 8801 S 78* Ave. 
Bridgevievv, IL 60455, Tel. 800-775-7363, 708-599-
9680, Fax. 708-599-9682; 2719 W 71" St. Chicago, IL 
60629, Tel. 773-434-7919; Plačiau žiūrėk: 
www. atlanticexpresscorp .com 
• Pasitinku oro uoste, padedu apsigyventi, pamatyti šalį. 
Taip pat norintiem investuoti Lietuvoje. Saugu, patikima 
Donatas 011-370-68740086 
• EURO TRANSPORTATION INC. reikalingi CDL 
vairuotojai. Jeigu jūs turite vienų metų patirtį Amerikoje 
ir galite vairuoti sunkvežimį su priekaba, turite gerus 
vairavimo rekordus, prašau skambinti mums 773-247-
1510 

• A+S Heating Cooling visapusiškas šildymo ir šaldymo 
sistemų aptarnavimas Simonas 773-531-1833, 773-
617-6768. 

• BELL MAR BEAUTY COLLEGE 5717 W Cermak 
Rd; Cicero, IL 60804 Tel.: 708-863-6644 Kviečia 
mokytis kosmetologo, kirpėjo, manikiūrininko, 
pedikiūrininko specialybių. Studentams suteikiama 
*inansinė parama. Amžius neribojamas. 
» ALTĄ VISTA finansinės paslaugos itin palankiomis 
sąlygomis ir žemais procentais. Perfinansuoja 
nuosavybę (galimybė išsimokėti namą per 10-15 
metų). Suteikia paskolas nuosavybei įsigyti. Sudaro 
galimybę išsimokėti skolas kartu su namo mokesčiu. 
Nemokama informacija 312-656-8053-lietuviškai. 312-
356-8162-angliškai. 
• Handy Man TOMAS Vidaus ir lauko dažymo darbai, 
virtuvių, vonių ir rūsių įrengimas, sienų ir grindų 
plytelės. Santechnika, elektra, medžio darbai, baldų 
surinkimas, langų ir durų keitimas. Stogų dengimas ir 
saidingo darbai. Nemokamas įveertinimas, visiems 
prieinamos kainos. 708-655-3838 
• Grafinė reklama ant transporto priemonių, pastatų 
langų, grindų. Firminio stiliaus kūrimas.Vykintas 708-
447-4743 
• DĖMESIO staybinės kompanijos! Jei jus domina 
nendriniai stogai, kreipkitės į mus. Siūlome stogų 
dengimą nendrėmis, nendrinių stogų impregnavimą 
prieš gaisrą ir konsultuojame. E-mail: mail©damava.lt: 
httD://www.damavalt: 
• Siuvėja su didele patirtimi, gali pasiūti, sutaisyti 
drabužius, užuolaidas irt.t. 708-952-0724; 708-717-
5444 
• Rekomenduoju testus, metodinę literatūrą, 
būsimiesiems CDL vairuotojams. Yra 250 klausimų 
lietuvių, anglų kalbomis. Mečislovas 773-436-4465 
• Įstatau duris, langus, apskardinu. Santechnika ir 
vandentiekis. Elektros Instaliacija, tvorų vartų virinimas 
ir kiti darbai. Dirbam sekmadieniais. Pranas 773-732-
3066 
• Nebrangiai atlieku elektros, dažymo, staliaus, "plumb-
ing" ir lauko darbus. Vytenis 708-205-1046. 
• Chirurgas traumatologas iš Kauno Raudonojo 
Kryžiaus Traumatologinio Centro padės, patars, 
pagydys Edmundas 708-687-0199 
• 7 dienos per savaitę, visi lauko ir vidaus darbai. 
Padarytiems darbams suteikiama garantija. 
Raimondas 773-407-2531, 773-814-4420, 773-434-
4792. 
• Priimam bendram gyvenimui, trijų miegamųjų bute-
vyrą moterį arba šeimą be vaiku. Pranas 773-732-
3066 
• Mieli tautiečiai! VPU geografai, vadovaujami prof. A. 
Stanaičio siūlo ekskursijas pavieniams asmenims arba 
grupėms po Lietuvą ar etnines lietuvių žemes 
Lenkijoje, Baltarusijoje bei Karaliaučiaus krašte. Tel. 
Vilniuje 734862; e-mail: 
SAULIUS.STANAITISeVPLJ.I T 

• Problemos su kompiuteriu - skambink! Gediminas 
773-727-0528 
. KIRBY HOME CARE PRODUCTS 9 people start 
immediately, high income potential, full or part time, no 
experience needed, company training, should have a 
car. Chang Sain 847-329-8160 call 8:30 a.m. -12:30 
p.m. 
• BALTIC DECORATING nuosavų namų ir komercinių 
pastatų dažymas. Vidaus ir išorės darbai. Beicavimas-
lakavimas, tapetų nuėmimas. Nemokamas įvertinimas. 
Edvinas 708-717-0780 
• BEAUTY FOR ALL SEASONS grožio konsultantė 
atlieka: makiažą individualių spalvų parinkimą 
kosmetines kaukes, antakių, blakstienų dažymą ir 
korekciją šukuosenų parinkimą. Gaii atvykti į namus. 
Ramunė 708-458-5391, 708-373-6416 
• Vidaus remonto darbai: draivolo dėjimas, medžio 
darbai, paruošimas ir dažymas, plytelių, marmuro 
dėjimas, santechnikos ir elektros darbai. Gintas 773-
968-8704 
• Mieli lietuviai, teikiu pagalbą ieškantiems savo 
genealoginių šaknų Lietuvoje. Darau šeimos - giminės 
istorinius - genealoginius archyvinius tyrinėjimus. 
Atvykstantiems į Lietuvą, organizuoju išvykas! 
aplankant istorines protėvių žemes bei kitus įdomius 
praeities paminklus. Maloniai prašome kreiptis adresu: 
Saulius Kaveckas, Rasos 7, Paupiai, Klaipėda 5800, 
Lietuva. Tel 370-6-489248, E-mail 
skgenealogy@yahoo.com, firmaron©takas.lt 
• AREEX INTERNATIONAL siunčia siuntinius į Lietuvą 
iš Nevados ir Arizonos. Algis 323-666-0248 arba E-
mail: areex@pacbell.net 
• Dainos ir akordeono muzika per jūsų šventes. Mokau 
vaikus groti akordeonu. Vladas 773-737-8687 
• Imigracinės teisės specialistas - advokatas Aurelijus 
Butvilas 312-580-1217 
• Priimame gyventi žmogų su maitinimu, priežiūra arba 
slauga. Geros sąlygos, rūpestinga priežiūra, žema 
kaina. Vytautas 708-237-3015; 773-919-1950 
• Prieskoniai, miltai, baronkos, grybai, sūriai, sūreliai, 
šokoladai, saldainiai, gira, mineralinis vanduo- visa tai 
iš Lietuvos, o viskas, kas pagaminta "Antano Kampe" 
yra labai skanu. Priimame užsakymus visoms 
progoms. 773-476-4768, mob. 773-405-8861. Adresas 
- 2656 W 69th St. 
• Įgaliotas "ALPHA" atstovas Čikagoje padės jums 
įsigyti Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir Tarptautinį 
asmens identifikavimo pažymėjimą ID, galiojančius ne 
tik Amerikoje, bet ir beveik 200 valstybių. Antanas 
630-854-6292, 815-372-8985 
• individualios anglų kalbos pamokos Downtown'e. 
Baigusi MA "Anglų kalbos mokymas" UIC universitete. 
$15 per valandą. Valda 847-962-6909 

• Puošiu patalpas vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams ir 
kitoms progoms, darau puokštes. Vilija 708-597-3047 
• STARCK & CO. REALTORS IR JIM MANTAS 
KIRVELAITIS padės parduoti ar nusipirkti nekilnojamą 
turtą visose JAV , suras jums palankiausią finansavimą 
atsakys į jūsų pateiktus klausimus. Mantas 630-671-
9282, 847-942-7793 
• Mokau lietuvių kalbos. 5-erių metų pedagoginė 
patirtis. Šiuo metu dėstau lietuvių kalbą Ilinojaus 
Universitete Čikagoje. Mokau visus lygius: nuo 
pradedančiojo iki labiau pažengusiojo. Dalia 773-868-
4231; ei. Paštas: dalci@hotmail.com 
• Kepame medaus tortus. (Pensininkas) Priimame 
išankstinius užsakymus. Nijolė 708-233-1461 
• Nekilnojamo turto brokerė. Namai, tovvnhousai, butai, 
žemės sklypai, biznio pastatai, bankų nusavinti namai. 
Žemiausi paskolų procentai, mažiausias pradinis 
įnašas, nuosavybių įkainavimas veltui, profesionalus ir 
sąžinigas aptarnavimas. Maloniai padėsime, Rasa 
Mitkus 630-202-6867 
• įdedu naują kiliminę dangą, dažau, atlieku smulkų 
remontą. Saulius 708-359-5881, 708-373-6853. 
• 24 HOUR TOVVING. NUTEMPIAME sugedusius 
automobilius į jums pageidaujamą vietą. Perkame 
sugedusius, sudaužytus automobilius. Informacija visais 
klausimais apie automobilius. Laimonas 708-415-1999. 
• Filmuoju vestuves, krikštynas, jubiliejus ir kitas 
nepakartojamas gyvenimo akimirkas. Taip pat perrašom 
vaizdajuostes amerikiečių ir europiečių sistemomis. 
Lionginas 773-925-6819 
• Remontuoju audio, video aparatūrą instaliuoju 
satelitines antenas. Galima matyti tris rusų kanalus. 
Tvarkau visas problemas susijusias su kabeline 
televizija. Vytautas 630-670-5406 
. ALVVAYS WITH FLOVVERS profesionalus floristinis 
konsultavimas, vestuvinės kompozicijos ir įvairios 
proginės puokštės. Pokylių salių, stalų ir bažnyčių 
dekoravimas. Vitrinų ir interjero apipavidalinimas bei 
priežiūra gyvomis, sausomis gėlėmis ir balionais. Kapų 
tvarkymas. Tel. 888-594-6604, Fax 708-594-1716 
• Tarptautinės teisės ir kiti dokumentai. Antanas 630-
854-6292. 
• Esu gydytoja, turinti didelę medicininio darbo patirtį, 
laikinai esu Amerikoje. Norėčiau grįžusi į Lietuvą 
Šiauliuose įsteigti pagyvenusių žmonių globos centrą 
kuriame galėtų pastoviai ar laikinai gyventi priežiūros 
reikalingi žmonės (vietiniai ir atvykę iš Amerikos bei ktų 
krštų). Būtų garantuota rūpestinga globa, pastovi 
medicininė priežiūra, trumpalaikė reabilitacija. Ieškau 
galinčių paremti mano idėją materialiai, norinčių savo 
rudenėlį praleisti Lietuvoje. Rėmėjo(ų) vardu 
pavadintume įkurtą centrą. Zita 708-403-5835. 
• Paskolos nekilnojamam turtui be žalios kortos, be 
įplaukų parodymo, be pradinio įnašo. Nekilnojamo turto, 
biznio, naujų statybų, trakų, žemės sklypų finansavimas 
bei perfinansavimas. 3year arm-4,375%; 5year arm-5%; 
30 fix-5,675%. Equity ir kredito lines emokamai.Padedu 
surasti nekilnojamo turto agentus, draudimą advokatus. 
Statome, griauname, remontuojame, išvežame atliekas. 
Raimonda 773-330-4444; 773-271-7690 

• MIDVVAY PRO AUTO INC. 4823 W 63*° ST 
Brakes.Tune Ups.Tires, Engine Replacement, 
Transmission & Clutch, Dash Column Repair, Electrical 
Work & VVelding. MIKE APKE Ovvner 773-582-4197 
• U.S. Small Business Administration SBA PRO-Net 
Jūs galite gauti patarimus, kaip pradėti verslą. E-mail 
pronet@sba.gov 
• "Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate 
prislėgti ir aš jus atgaivinsiu". (Mato 11:28) Jei jus tai 
domina, skambinkite Valė 630-515-1379; Algis 773-
779-0111 
• Grįždami gyventi į Lietuvą padėsite Lietuvai ir sau. 
Sveikas maistas, kelis kartus pigesnis pragyvenimas. 
Tad siūlome gerą atskirą butą Vilniuje su maitinimu ir 
priežiūra. Pasiteiravimui skambinti į Vilnių 700770 po 
rugsėjo 15 dienos. Gediminas. 
• Siuvėja, gyvenanti Dariene, pasiūs ar pataisys rūbus 
užuolaidas, lovos užtiesalus, pagalvėles ir t.t. Jolanta 
630-863-6363 
• Atlieku "piumbing", "heating", smulkius elektros 
įvedimo ir taisymo, visus statybos remonto darbus. 
Statau ir atnaujinu židinius. Pranciškus 708-205-1414 
• Anatolijus Siutas oficialus teismų, ligoninių ir kitų 
dokumentų vertėjas, taip pat LITH-TEMP darbo 
agentūra. 773-847-4903 
• Gal kas nori gyventi Lietuvoje? Prižiūrėčiau savo 
namuose vieną ar du žmones. Yra rekomendacija. 
Regina 773-735-1530 
• Paskolos nekilnojamam turtui be pradinių įplaukų. Mes 
padedame žmonėms ir su geru ir su blogu kreditu. 
Perfinansuok savo namą naudokis galimybe, kada yra 
žemi "Interest Rates"! Prašymas - nemokamas. Aistė 
773-581 -7761 
• GIDENTA Orai and maxilo - facial surgeon. Head of 
the elinic. Gintautas Gumblevičius DDS tel: 370-5-
2617143; fax: 370-5-2620927; e-mail: info@gidenta.lt. 
www.gidenta.lt 
• SPARCLE CLEANING INC. Jūsų namuose išvalysime 
langus, kilimus, minkštus baldus, lietvamzdžius. Mes 
dirbam be tarpininkų, todėl kainos žemos. Naudokitės 
proga. Aras 773-251-6101; 773-476-7745 
• Savaitgaliais pastoviai organizuojamos kelionės prie 
Niagaros krioklio. Nepraleiskit progos pamatyti 
nuostabų reginį. Kęstutis 708-598-2162. 
• DĖMESIO! Pigiai išleidžiame jūsų kūrybos knygeles ir 
įvairius leidinėlius Lietuvoje 617-269-0334 
• 24 m. darbo patirtį turinti kirpėja, dažo antakius, 
blakstienas, plaukus, daro pedikiūrą manikiūrą 
makijažą vašku šalina plaukus nuo antakių ir kitų kūno 
vietų. Kerpa vyrus ir moteris, daro cheminį sušukavimą. 
Nauja paslauga: patyrusi masažistė su med. sesers 
išsilavinimu atlieka gydomąjį - klasikinį masažą visam 
<ūnui ar atskirom kūno vietom. Padedame sumažinti 
viršsvorį treniruoklių ir masažo pagalba. Kainos 
prieinamos. Angelė 773-434-0369, 773-416-2852. 
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• BALTIC MORTGAGE CO Mokėkite nuomą sau! 
Nekilnojamo turto finansavimas beviltiškais atvejais, be 
kredito istorijos, taxų be žalios kortelės. Įvairios 
programos, kurios bus pritaikytos visiems.Finansuoju 
butų, namų pirkimą perfinansavimas, equity lines-kas 
galvoja parduoti namą po kelių metų, kredito linijos. 
Padėsiu jums surasti palankiausią finansavimo 
variantą! Geriausi procentai, kvalifikuotos paslaugos, 
nemokamos konsultacijos. Surasiu real estate 
agentus, advokatus ir draudimą. Gabrielė 630-805-
1536; fax5 630-789-95344 e-mail 
Gabi Baltic@yahoo.com 
• Gali pasiūlyti savo paslaugas, versti į anglų iš lietuvių 
ir rusų kalbų. Greitai ir kokybiškai verčiu žodžiu ir raštu. 
Prašome kreiptis e-mail: snaige@taide.lt Apmokėjimas 
pagal susitarimą pervedant į mano banko sąskaitą. 
Snaigė Bakūnienė 
• Siuvėja, su didele patirtimi, gali pasiūti, sutaisyti 
drabužius, užuolaidas ir 1.1. Audra 708-952-0724, 708-
717-5444. 
• Pagyvenusių žmonių priežiūros agentūra siūlo 
kreiptis į ją, kuriems reikalinga tokia pagalba, o taip pat 
galintys ją teikti(pastariesiems reikia mokėti anglų 
kalbą ir turėti rekomendacijas). Skambinti 219-872-
3129 

• Pigiau grybo!!! Greitai, pigiai ir kokybiškai 
perrašomos vaizdajuostės iš europietiškos sistemos į 
amerikietiškąją ir atvirkščiai. Eimis 708-857-8096 
• Išnuomojamas 3 miegamųjų butas su baldais, 
antrame aukšte. Pageidaujama vyresnių šeima. 
Marquette Park, 67* ir Maplevvood. Juozas 708-598-
2656 
• Kviečiame mokytis: moteris ir merginas manikiūro ir 
pedikiūro specialybės, baigus mokyklą padedame 
įsidarbinti salonuose. Maloniai laukiam! Rasa 847-691 -
4464. 
• Ieškau pirkti Lietuvių enciklopediją persiuntimui į 
Lietuvą. Skambinti 219-872-9923 
• Parduodama kilnojama ligoninės lova . Gerame 
stovyje. Kaina S500 Valentinas 773-585-9500 
• Noriu pirkti fotoaparatus ir objektyvus: Leica, Zeiss ir 
kitus vokiškus. Senus Canon, Nikon. Rusiškus: Sport ir 
kitus. Romas 508-697-6602 
• Priimu gyventi pensijinio amžiaus žmones su 
maitinimu, slauga,priežiūra. Geros sąlygos. Taip pat 
išnuomojami nebrangiai kambariai Marquette Park 
apylinkėje. Gali būti šeima, vyrai arba moterys. 773-
386-6588 

• Parduodu naują gerai įrengtą namą 200 kv. m. 
Kaune, Kleboniškyje, gražioje vietoje prie pušyno, šalia 
upė Nėris. Donatas 011-370-68740086 
• Šeima- vyras, moteris ir 20 metų sūnus, išsinuomotų 
2-jų kambarių butą. Turime žalias korteles. 708-301 -
3643. 
• Summit rajone išnuomojamas vienas kambarys su 
baldais. Kaina $325. VValter 708-594-1184 
• Parduodu pianiną už $2000. 4 metų (pirktas naujas) 
YAMAHA ir kompiuterio stalas iš 4 dalių (medinis) už 
$250. Janina 630-969-4133. 
• Gerame rajone išnuomojamas kambarys su baldais, 
savaitgaliais grįžtančiam žmogui. Naujas remontas, 
geras susisiekimas. Jadvyga 708-485-7609 
• Parduodamas automobilis '91 JEEP CHEROKEE, 2 
durų, kaina $1700, '93 MAZDA MX-3,baltos spalvos, 5 
bėgiai, "Bose" audio, CD, kaina $3000. Darius 847-734-
4619 
• Chicago Ridge rajone, nuosavame name, 
išnuomojamas kambarys asmeniui grižtanciam 
savaitgaliais. Danguolė 708-425-7829 
• Priimam gyventi prie šeimos vyresnio amžiaus žmogų. 
Atskiras kambarys, gera priežiūra. 773-934-3092 
• Su dideliu venų perkraustau, pervežu stambesnes 
prekes iš parduotuvių. Dvi dienas per savaitę pastoviai 
galiu vežioti krovinius. Stasys 773-434-8988, 773-742-
8988 
• Gražioje vietoje prie Palangos, parduodamas 3 ha 
žemės sklypas su nepabaigta statyti sodyba ir dideliais 
tvenkiniais. Puiki vieta poilsiui arba lietuviškam 
Disneylandui. Kaina 250 tūkst. dolerių. Tel.: 414-282-
7123 
• Išnuomojamas kambarys Chicago Ridge. Audra 708-
952-0724; 708-717-5444 
• Parduoda: medinis stalas ir 4 kėdės -$50; IKEA 
veidrodis (medinis) - $100; metalinis kompiuterio stalas 
- $40; Skambinti po 6 vai. vakaro. 
• Pigūs, gerame stovyje japoniški, vokiški automobiliai. 
Leonid 414-788-4800. 
• Pigiai parduodu naudotus elektrinius buitinius 
prietaisus, ofiso kėdę, televizorių SHARP. Jonas 773-
735-3142 
• RAND AUTO CARE INC. Parduodami įvairūs 
automobiliai. Padedame susirasti finansavimą 
perkamiems automobiliams. 708-655-4758, 847-361-
4620 
• Baldų ir buities reikmenų išpardavimas, žemos kainos, 
televizorius, mikrobangė, stalas, kėdės, šviestuvai, 
siurblys, čiužiniai ir t.t. Lina 708-599-9153 
• Pigiausiai parduodu lietuviškas bulvių tarkavimo 
mašinas , tik $85. Savaitgaliais galiu atvežti. Aivaras 
773-875-6232 
• For sale - Front Steel Door in very good condition 36" 
x 80" white, $45. 708-301-3602. 

Pasijuokime 
• Parduodu mašiną GEO PRIZM '94, smėlio sparva, 
važiuoja gerai, labai ekonomiška. Kaina $2200 
Giedrius 708-599-9153 
• Great selection of used cars in Milvvaukee. Cheaper 
than Chicago. We speak Russian. VVarranty available. 
Leonid 414-788-4800 
• Parduodamas PONTIAC TRANSPORT '93. Kaina 
$1200 Audra 708-952-0724; 708-717-5444 
• Būsiu labai dėkingas, jei kas galėtų patarti, kaip 
įsidarbinti ir įstoti į Uniją. Turiu suvirintojo specialybę. 
Remigijus 630-243-7727 
• Parduodu techniškai tvarkingą CRYSLER 
CONCORD '93, 4 durys, odinis salonas. Kaina $2800 
Vladas 708-655-3319 
• Kam tik reikia skanaus, šviežio, gero medučio 
skambinkite Kazys 630-323-5326 
• Ieškau vidutinio amžiaus kompanionės, išsinuomoti 
dviejų miegamųjų butą. Jolanta 773-386-6588 
• Išnuomojamas vienas miegamas su atskira vonia, 
nuosavo namo antrame aukšte, Plainfielde. $600 per 
mėn.. Yra didelis livingas ir virtuvė, yra skalbykla ir 
rūsys. Yra garažas ir barbekinė. Namas stovį labai 
gražioje vietoje ant tvenkinio kranto. Galimi įvairūs 
variantai, galima išnuomoti du miegamus už $800 arba 
visą namą. Skambinkite - tarsimės. Raimonda 773-
330-4444 
• Parduodami: Kavai staliukas.lempai staliukas (abu su 
plieniniais rėmais, stiklinis viršus, europietiško stiliaus, 
skandinavų);Kaina už abu $100. Nedidelis valgomojo 
arba virtuvės komplektas - apskritas staliukas, 
plieninėm kojom, stiklinis viršus ir 3 kėdės aptrauktos 
medžiaga (skandinavų) gerame stovyje, kaina $200. 
708-430-1934 
• Ar jums rūpi mąstymas? Minčių sodas kviečia jus! 
Andrius htto://www.mslt 
• Pirksiu pianiną. Gali būti ir babygrand piano. Rasa 
708-485-4929 
• Atiduodu TIME" žurnalus: 1997, 1998, 1999 m. pilni 
komplektai; 2000 ir 2001 m. nepilni komplektai. 708-
349-0348 
• Turite problemų dėl kompiuterio? įvisus klausimus 
atsakys ir patars specialistas, galintis atvykti į namus. 
708-857-8096. 
• Turime rinkinį įvairios spaudos, kurią norėtumėm 
paaukoti archyvams, fondams ar kitoms 
besidominčioms organizacijoms, bei privatiems 
asmenims. PENSININKAS -1999,2000,2001; 
PASAULIO LIETUVIS - 1999 nuo liepos mėnesio, 
2000, 2001; PSICHOLOGIJA TAU (žurnalas 
leidžiamas Lietuvoje)- 1992,1997,1998, 1999, 2000, 
2001; DRAUGAS - 1999, 2000, 2001. Tuskeniai 708-
430-1934. 

• Išnuomoju kambarį 1 ar 2 moterims, grįžtančioms 
savaitgaliais. Skambinti nuo pirmad. iki penktad. (8 
p.m.-11 p.m.), o šešt. Ir sekm. (9 a.m. - 2 am.) Aldona 
708-499-6032 
• Parduodu '94 MERCURY-VILLAGER 70K smėlio 
spalvos $4500 Antanas 630-802-7100 
• Norėčiau susipažinti, draugauti ir susirašinėti su šeima 
iš Čikagos, turinčia mažamečių vaikų. Danutė 011-370-
68236053 
• Marquet Park rajone priimu gyventi vieną arba du 
vyresnio amžiaus kultūringus vyriškius. 773-386-6588. 
• Parduodu INFINITI Q45, '91, 8 cilindrų pravažiavus 
107K, 4 durų baltas odinis vidus, ei. Langai, CD 
grotuvas ir kt. Labai gerame stovyje. Kaina $4000. 
Laima 773-255-5875 
• DĖMESIO! Jaučiatės gyvenimo prispausti, svetima 
aplinka, nesimato gyvenimo kelio galo? Kviečiame ateiti 
ir kartu tyrinėti šv. Raštą kur rasite savo gyvenimo tikslą 
ir ramybę.Algis 773-779-0111, 630-460-6982, Rasa E-
mail: matulisa@net zero.net 
• Perku originalius DVD filmus. Siūlyti įvairius variantus. 
E-mail: zilvnas@merr.com tel 608-741-0433; cell. 608-
931-0451 
• Išnuomojami kambariai ir butai. 773-934-3092. 
• Parduodama moteriška kailinė (audinės) pelerina-boa 
(mink stole) pilkos spalvos, labai gerame stovyje. Kaina 
tik $70. Tel: 708-430-1934 
• Moteris su 6 metų dukryte išsinuomotų kambarį. 
Skambinti šeštadieniais ir sekmadieniais. 708-945-
2183. 
• 24 m. vaikinas prašo iškvietimo į JAV, nori prižiūrėti 
seną žmogų su gyvenimu. 773-776-4790 
. MENO MOKYKLĖLĖ. PROGRAMA PAAUGLIAMS IR 
JAUNIMUI. ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose 
šeštadieniais, tuoj po lituanistinės mokyklos pamokų 
veikia klasės Registruotis tel.: 630-624-1247 Taip pat 
vyksta klasės ir LEMONTE, PLC 
• Parduodamas 3-jų kambarių butas Kaune (Lietuvoje), 
miesto centre, 2 aukštas, uždaras kiemas mašinoms 
statyti. Tel. JAV Gertrūda 708-562-2410; Tel. Lietuvoje 
Žiivinas 011-370-68684400 
• Tvarkingai šeimai išnuomojamas 2 miegamųjų butas 
(basement) 63th ir Oak Park St nuo birželio 1 d. 
Atskiras įėjimas, naujas remontas, gražiai įrengta 
virtuvė, skalbykla. Tel.: 773-785-7770 
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stiliaus ir turinio klaidas neatsako. Jo 
tikslas • padėti lietuviams Amerikoje 
susipažinti su paslaugomis, pirkėjais ir 
pardavėjais. 
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Gero popietinio juoko! 
Trumpas žinynėlis nepažįstantiems lietuvių: 

Apie tikėjimą 
• Lietuviai visada laukia kol jiems ką nors duos (valdžia arba teieioto). 
• Lietuviai netiki bankais, valdžia, Amerika, litu, kaimynais, draugais, nuolaidomis ir biznieriais. 
• Lietuviai tiki pasaulio pabaiga, geru prezidentu, laikraščiais ir televizoriais. 

Apie valdžią 
• Visą lietuvių gyvenimą tvarko valdžia ir jei lietuvis gyvena blogai, vadinasi bloga yra valdžia. 
• Blogą valdžią išrenka kiti. 
• Nuo tikro lietuvio visiškai nepriklauso ką išrinks į valdžią, todėl jis neina balsuoti. 
• Lietuviai tiki, kad valdžia tik plėšia pinigus ir nieko kito nedaro. 
• Visa vaidžia - banditai. 
• Lietuvis valdžioje galvoja, kad visos problemos tik dėl to, kad mokesčiai per maži. 
• Valdžios lietuvis tiki kontrabandos nebuvimu. 

Žemės ūkis 
• Žemės ūkis lietuviui - šventas. 
• Lietuviai kilę iš indų todėl karvė lietuviams - šventa. 
• Lietuviams dar šventi yra grūdai, cukriniai runkeliai, bulvės ir kiauliena. 
• Vieną kartą pradėjęs auginti karves ar grūdus turi juos auginti visą gyvenimą. 
• Žemdirbio darbas šventas, todėl jam pinigus reikia aukoti kaip bažnyčiai. 

Žmonių santykiai 
• Lietuviui liūdna, kai kaimynui sekasi. 
• Lietuviai galvoja, kad visi nori juos apgauti. 
• Lietuvius labai lengva apgauti, kai parodai dolerį ir pasakai "Amerika". 
• Lietuviui draugas yra lygesnis už kitus žmones. 
• Lietuviška patarlė "draugą nelaimėje pažinsi" iš tikrųjų reiškia, kad tikras draugas turėtų būti nelaimėje. 

Lietuviškas pastovumas 
• Tikras lietuvis mokosi vieną kartą gyvenime ir dirba vieną darbą. 
• Tikras lietuvis nemoka pakeisti darbo. 
• Tikras lietuvis dirba mylimą darbą net ir nemokamai. 

Ryžtingas problemų sprendimas 
• Vienas lietuvis visas problemas sprendžia susimažindamas kraujo slėgi galvoje (t.y. kilpa ant kaklo). 
• Daug lietuvių savo problemas sprendžia laužais, badavimu, blokavimu ir susideginimais. 
• Lietuviai policininkai nesikaria. Jie nusišauna darbo vietoje. 

Piniginiai reikalai 
• Visi pinigai lietuviui - nešvarūs, bet savų - niekada nėra per daug. 
• Kai lietuvis turi daug pinigų jis virsta naujuoju rusu. 
• Kai lietuvio kaimynas turi labai labai daug pinigų tai lietuvis eina lyginti svieto. 
• Lietuviai galvoja, kad visi turtingi žmonės yra banditai. 

uKJnne pad i rbami ! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS 4545 W. 63"* Street, Chicago, 
IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami t 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

pirmo kartq... 
" prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate 

nuolaidą, tik $65.00 metams ($35.00 pusėj metų). 
Atsiųskite savo vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numerį kartu su mokesčiu (DRAUGAS 4545 W. 
63Td Street, Chicago, IL 60629) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

mailto:Baltic@yahoo.com
mailto:snaige@taide.lt
http://www.mslt
http://zero.net
mailto:zilvnas@merr.com

