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V . Adamkus su rėmėjų parašais atnešė ir geros sveikatos pažymą

JAV LB Floridos
apygardos metinis
suvažiavimas ir to
suvažiavimo
rezoliucijos.
2psl.
„Nusižengei — pailsėk!"
LR konsulato
pranešimas. JAV LB
Vidurio vakarų
apygardos suvažiavimo
nutarimai.
3 psl.
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Ruošiamos V. Volerto
naujausios knygos
sutiktuvės.
4 psl.
Akt. D. Banionio
jubiliejus. Apie grožio
konkursus Lietuvoje.
5 psl.
Lietuviško žodžio
šventė lit. mokykloje.
Renginiai skirti
Motinos dienai.
Lietuvių verslo tarybos
pobūvis.
6 psl.

Sportas
* Trečiadienį Lietuvos
tautiniame olimpiniame ko
m i t e t e įvykusiose iškilmėse,
skirtose 100 dienų sukakčiai iki
2004 m. Atėnų olimpinių žai
dynių, laikinasis p r e z i d e n t a s
Artūras Paulauskas
įteikė
LTOK vadovams valstybinę vė
liavą ir palinkėjo, kad ji kuo
dažniau kiltų 28-osios Olimpia
dos žaidynėse Atėnuose. Dėko
d a m a s už pasitikėjimą, LTOK
prezidentas Artūras Poviliūnas
įteikė laikinajam prezidentui
olimpinį ženklelį. LTOK prezi
dento teigimu, d a b a r olimpi
nius kelialapius j a u turi 54 Lie
tuvos sportininkai ir dar kele
tas jų gali iškovoti šią teisę ar
timiausiu metu.
* Lietuvos
krepšinio
č e m p i o n ė K a u n o „Žalgirio*'
k o m a n d a antradienį draugiš
kose r u n g t y n ė s e
Tauragėje
96:45 įveikė vietos „Versmės"
gimnazijos komandą. Teisę iš
bandyti savo jėgas prieš gar
siausią krepšinio komandą tau
ragiškiai laimėjo telekomuni
kacijų bendrovės „Bitė GSM"
organizuotame konkurse. Nu
galėtojams Simonas S e r a p i n a s
pelnė 32 t a š k u s . „Versmės"
gimnazijos komandai 16 t a š k ų
pelnė L. Janušonis. Po susitiki
mo žalgiriečiai g i m n a z i s t a m s
padovanojo klubo marškinėlius
su žaidėjų parašais bei įteikė
praėjusių Lietuvos krepšinio ly
gos čempionų kamuolį.
* Slovėnijos keliais vyks
t a n č i o s e d a u g i a d i e n ė s e dvi
r a t i n i n k ų l e n k t y n ė s e „Cyber
Team Faresin" komandos n a r y s
Drąsutis Stundžia po antrojo
rato smuktelėjo į 17-ąją vietą.
Bendroje lenktynių įskaitoje
pirmaujančiam
baltarusiui
Aleksandr Kušynski lietuvis
pralaimi 26 sekundes.

Naujausios
žinios
* Narai prie Kuršių neri
jos teigia aptikę nuskendusį
povandeninį laivą.
* Ministrai a t m e t a abe
j o n e s dėl L i e t u v o s g a l i m y 
bių įsisavinti Europos sąjungos
paramos lėšas.

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG
Nr.88
Kaina 50 c.
95th
ANNTVERSARY

LiCS centrinio rinkimų ^tabo administratorius Z. Silgalis d; ir V. Adam
kaus rinkimų štabo vadovas D. Gudelis įteikė VRK 28,000 V. Adamkų re
miančių piliečių parašų.
Valdo Kopūsto 'ELTA; nuou

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) metų politikas esą per senas
— Kadenciją baigęs prezidentas siekti valstybės vadovo posto, V.
Valdas Adamkus, pretenduojan Adamkus pateikė VRK ir me
tis dalyvauti pirmalaikiuose dikų pažymą, jog yra sveikas ir
valstybės vadovo rinkimuose, tinkamas valstybės pareigūno
įteikė Vyriausiajai rinkimų ko darbui.
misijai (VRK) 28.000 savo rė
Kandidatais į prezidentus
mėjų parašų ir sveikatos pažy bus užregistruoti tie pretenden
mą.
tai, kurie ne vėliau kaip iki šio
Surinktus parašus ir kitus šeštadienio vakaro įteiks ko
dokumentus VRK įteikė V. misijai ne mažiau kaip 20,000
Adamkaus rinkimų štabo vado juos remiančių rinkėjų parašų.
vas liberalcentristas Darius Gu
Pirmasis surinktus 34,000
delis. Pasak jo, dalį parašų su parašų įteikė socialdemokratų
rinko V. Adamkų remiantys remiamas laikinasis Seimo pir
konservatoriai ir politkaliniai.
mininkas Česlovas J u r š ė n a s ,
D. Gudelio teigimu, VRK vė antrasis 27,000 parašų įteikė
liau ketinama pateikti daugiau per apkaltą nuo prezidento pa
parašų, bet, jo nuomone, pa reigų nušalintas Rolandas Pak
sas.
kaktų ir esamų.
Prieš apsispręsdamas kan
„Čia — ne žirgų lenktynės.
Kiek pateikta, yra pakankama", didatuoti V. Adamkus teigė, jog
sakė V. Adamkaus štabo vado jo sprendimą lems, ar rinkimuo
se sieks dalyvauti per apkaltą
vas.
Kol k a s V. Adamkaus rinki už šiurkštų Konstitucijos pažei
mų štabe, pasak D. Gudelio, tė dimą ir priesaikos sulaužymą
ra 5 asmenys, nes jis tebėra for nušalintas R. Paksas.
muojamas.
Trečiadienį rinkimų štabas
Užbėgdamas už akių savo pareiškė, jog tai buvo tik vienas
oponentų teiginiams, jog 77-erių ir ne pats svarbiausias veiks

nys, lėmęs V. Adamkaus apsi
sprendimą.
„Šiuo metu V Adamkus tik
rai nesvarsto galimybės nedaly
vauti rinkimuose", tikino rin
kimų štabo vadovas D. Gudelis.
Opozicinės Liberalų ir cen
tro sąjungos pranešimu, trečia
dienį lankydamasis Kaune, V.
Adamkus pabrėžė, kad R. Pakso
noras dalyvauti šalies vadovo
rinkimuose yra per daug su
reikšmintas.
Pasak V. Adamkaus, tai te
buvo vienas iš daugelio motyvų,
paskatinusių jį dalyvauti prezi
dento rinkimuose.
„Valstybėje yra k u r kas
svarbesnių problemų, nei šita,
apie kurią tiek daug kalbama",
pranešime cituojamas V. Adam
kus.
Jis taip pat pastebėjo, kad
per kelias pastarąsias savaites
politinė padėtis Lietuvoje iš es
mės pakito — iš apkaltos R.
P a k s u i metu demonstruotos
svarbiausių politinių partijų
vienybės nieko neliko.
Todėl, anot pranešimo, jo

Lietuva gali
padovanoti //
Briuseliui
Konstitucijos
pažeidėją

Lietuva siūlo JAV derėtis dėl
bevizio režimo
Washington,
D.C.—Vil
nius, gegužės 5 d. <BNS) — Vil
nius siūlo Washington. D.C.
pradėti diplomatines konsul
tacijas dėl vizų režimo panaiki
nimo į JAV vykstantiems Lietu
vos piliečiams.
Kaip pranešė Lietuvos L'žsienio reikalų ministerija, am
basadorius JAV Vygaudas L'šackas antradienį JAV Valstybės
departamentui įteikė raštą, ku
riame siūloma pradėti dvišales
konsultacijas dėl bevizio režimo
abiejų valstybių piliečių turis
tinėms kelionėms ir koman
diruotėms, trunkančioms iki 90
dienų per metus.
Rašte primenama, kad Lie
tuva j a u nuo 1994 m. taiko be
vizį režimą JAV piliečiams, at
vykstantiems į Lietuvą turis
tinėms kelionėms ar komandi
ruotėms ir būnantiems valsty
bėje mažiau nei 90 dienų per
metus.
..Iki Europos Sąjungos 'ES)

plėtros šių metų gegužės 1 d. 14
iš 15 ES valstybių turėjo bevizį
režimą su JAV. Šiuo metu visos
25 ES narės taiko bevizį režimą
JAV piliečiams, todėl būtų lo
giška ir patogu, jei JAV taikytų
bevizį režimą ir Lietuvai kaip
ES narei", rašoma kreipimesi.
Joje pabrėžiama, jog bevizis
režimas su JAV pasitarnautų
plečiant politinius, verslo ir kul
tūrinius ryšius tarp vyriausy
bių, abiejų valstybių regionų ir
piliečių, taip pat labai pa
lengvintų didelės Amerikos lie
tuvių bendruomenės kontaktus
su tėvyne.
Anot rašto, bevizis režimas
suteiktų didelį postūmį jau
šiandien egzistuojantiems drau
gystės ir bendradarbiavimo ry
šiams tarp dviejų politinių są
jungininkių — Lietuvos ir JAV.
Be to. Lietuvai tapus ES nare.
bevizio režimo panaikinimas
sustiprintų ryšius tarp Europos
ir Amerikos.

P. Auštrevičius ryžtingai
apsisprendė siekti prezidento posto
V i l n i u s , gegužės 5 d.
(BNS) — Nors ir neneigdamas
galimybės prezidento rinkimų
kampanijos m e t u atsiimti savo
kandidatūrą, p r e t e n d e n t a s į
prezidentus P e t r a s Auštrevi
čius sako esąs pasiryžęs rimtai
kovoti dėl Prezidentūros.
„Esu pasirengęs eiti ir pra
dedu kampaniją rimtai", spau
dos konferencijoje trečiadienį
sakė P. Auštrevičius.
P a k l a u s t a s , a r neatsiims
savo kandidatūros Valdo Adam
kaus naudai, P. Auštrevičius
prašė ž u r n a l i s t ų .,neužbėgti
įvykiams už akių".
„Aš pasiryžau eiti. Manau,
sukursiu p a k a n k a m ą rinkėjų
pasitikėjimą", teigė buvęs vy
riausiasis euroderybininkas.
dabartinis vyriausybės kancle
rio pavaduotojas, rinkimų kam
panijos laikui pasiėmęs neap
mokamų atostogų.
P. Auštrevičius taip pat tei
gė nesiruošiantis įgyvendinti
nei Darbo partijos, nei Tėvynės
sąjungos rinkiminių pažadų.
Šios abi viena kitą smarkiai
kritikuojančios partijos pareiš
kė remiančios P. Auštrevičiaus
kandidatūrą.
Pretendentas į prezidentus
teigė turintis reikiamų prezi
dentui savybių, pažįstantis ir
Briuselio koridorius, ir Lietu
vos kultūros n a m ų sales.

Petras Auštrevičius
Tomo ČpmiSevo (ELTA) nuotr

P. Auštrevičius teigė, kad
šiuo metu yra surinkta daugiau
nei 20.000 parašų, kurie arti
miausiu metu bus pateikti Vy
riausiajai rinkimų komisijai
(VRK!.
P. Auštrevičius teigė, kad
pastaruosius septynerius me
tus, atstovaudamas Lietuvai
derybose su Europos Sąjunga,
sukaupė didelę patirtį, kurią
nori panaudoti Lietuvos labui.
J i s pažymėjo, kad vienu
svarbiausių savo veiklos princi
pu jis laikąs „darbą kartu".
„Lietuva jau užėmė prideran
čią jai vietą Europoje. Dabar
kiekvienas lietuvis turi tapti
europiečiu ir gyventi europie
tiškai", sakė P. Auštrevičius.

kiai partijai nepriklausantis V.
Adamkus teigia turįs tikslą da
lyvauti prezidento rinkimuose,
kaip visuomenę vienijantis kan
didatas.
VRK jau patikrino Č. Juršė
no parašus ir užregistravo kan
didatu. Kol kas neaišku, ar ko
misija tikrins R. Pakso parašus,
nes Seimas šią savaitę priėmė
Prezidento rinkimų įstatymo
pataisą, užkertančią kelią per
apkaltą nušalintam asmeniui
penkerius metus siekti valsty
bės vadovo posto.
Į prezidentus pretenduojan
tis buvęs vyriausiasis euroderybininkas P e t r a s Auštrevičius
trečiadienį pareiškė j a u su
rinkęs reikiamus parašus ir ar
timiausiu metu įteiks juos VRK.
Šeštadienį surinktus para
šus ketina įteikti valdančiosios
Naujosios sąjungos kandidatė
— socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Vilija Blinkevičiūtė.
VRK privalo per 10 dienų
patikrinti surinktus parašus ir
priimti sprendimą dėl kandida
tų registravimo.

Vilnius, gegužės 5 d.
(BNS) — Seimui įstatymų ir
Konstitucijos pataisomis už
trenkiant duris į Prezidentūrą
ir Seimą nušalintam nuo prezi
dento pareigų Konstitucijos pa
žeidėjui Rolandui Paksui, jam

Pirmalaikiuose prezidento rinkimuose Rolandą Paksą keliantys liberaldemokratai žada dar šią savaitę kreiptis
į Konstitucinį Teismą, prašydami išaiškinti, ar Seimo priimta Prezidento rinkimų įstatymo pataisa neprieštarau
ja Konstitucijai. Tuo tarpu pats R. Paksas neabejoja savo pergale, vardija savo ligšiolinius pasiekimus ir žada
naujų. Nuotr.: Liberaldemokratų partijos vadovai su R. Paksu tariasi dėl tolesnių veiksmų.
Tomo Černiševo I ELTA) nuotr

V. Andriukaitis apkaltino „Mažeikių naftą"
valdžiusią amerikiečių bendrovę kyšininkavimu
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) dešimtmečio antroje pusėje tuo Gintaras Balčiūnas, šiuo metu
— Seimo pirmininko pavaduo metiniam konservatorių vyriau užsiimantis advokato praktika.
tojas socialdemokratas Vytenis sybės ūkio ministrui, dabar jau
Jis pažymėjo, jog ministrai
.Andriukaitis trečiadienį „Ma mirusiam Vincui Babiliui galėjo sutartį pasirašė vyriausybės
žeikių naftos' privatizavimo ap „netinkamą įtaką" daryti ame įpareigoti. Be to, sutartyse pri
linkybes tiriančios parlamen rikiečius konsultavusios ,.Bri- siimtus įsipareigojimus patvir
tinės komisijos posėdyje apkal tish and Baltic Company" vie tino ir Seimas.
tino amerikiečių bendrovę „Wil- nas vadovų Hareth Galil.
Komisijai trečiadienį liudi
liams" kyšininkavimu.
V. Andriukaičio teigimu. jęs buvęs valstybės valdymo ir
„Tai yra korumpuota ben Valstybės kontrolė nustatė, jog savivaldybių reikalų ministras
drovė, kuri atėjo į Lietuvą ne amerikiečiai už H. Galil paslau Sigitas Kaktys, kuriam pareikš
sąžiningai. Sakau tai atvirai", gas sumokėjo daugiau kaip pu ti įtarimai dėl įgaliojimų virši
komisijos posėdyje pareiškė V santro milijono JAV dolerių, bet jimo, teigė 1999 m. spalį pasi
išlaidos nebuvo patvirtintos do rašęs sutartis vyriausybės įga
Andriukaitis.
liotas.
Jo teigimu, tai įrodė tarp kumentais.
tautinis Londono teismas, ku
Tų pačių metų pabaigoje S.
Seimo pirmininko pavaduo
riam jis liudijo 2001 m. byloje tojas įtaria, jog šie pinigai galėjo Kakčiui teko atsistatydinti iš
dėl Būtingės terminalą stačiu būti skirti kyšiams sumokėti.
ministro posto paaiškėjus, jog
sios bendrovės „Fluor Daniel" ir
„Mažeikių naftos" privati jis neteisingai paskelbė apie sa
tuo metu amerikiečių valdomos zavimo aplinkybes tirianti so vo turimą turtą ir, pažeidžiant
„Mažeikių naftos'" abipusių tur cialdemokrato Valentino Grei įvairius teisės aktus, jam pigiai
tinių pretenzijų.
čiūno vadovaujama komisija ki buvo parduotas sklypas presti
V. Andriukaitis teigiamai tą savaitę ketina baigti liudyto žiniame Vilniaus Antakalnio ra
atsakė į komisijos nario And jų apklausą. Savo išvadas ji turi jone.
riaus Kubiliaus klausimą, ar pateikti Seimui iki birželio 1
S. Kakčiui teko pasirašyti
komisija gali perduoti šiuos žo dienos.
sutartis po to. kai tai padaryti
džius JAV ambasadai, jog pasta
„Mažeikių naftos" privati atsisakė ir iš premjerų atsista
roji galėtų pradėti tyrimą, nes zavimo aplinkybes taip pat na tydino Rolandas Paksas.
JAV įstatymai draudžia užsie grinės ir teismas, nes dviem bu
Ir komisijai liudijęs V. An
nyje amerikiečių kompanijoms vusiems konservatorių vyriau driukaitis, ir derybas su ameri
duoti kyšius.
sybės ministrams už įgaliojimų kiečių bendrove pradėjęs buvęs
V. Andriukaitis komisijos viršijimą pasirašant sutartis su premjeras Gediminas Vagnorius
posėdyje teigėjau anksčiau sie amerikiečių bendrove pareikšti teigė, jog R Pakso vyriausybė
tik pablogino sutarties sąlygas.
kęs išprovokuoti amerikiečius kaltinimai.
paduoti jį į teismą, jog galėtų
„Aš manau, jog tai yra poli
„Prisidengęs Williams' R.
įrodyti kyšininkavimo faktus.
tinė byla. Esu tuo įsitikinęs", Paksas pabėgo išvengdamas at
Seimo pirmininko pavaduo sake trečiadienį komisijai liudi sakomybės", teigė V Andriukai
tojas teigė įtariąs, jog praėjusio jęs buvęs teisingumo ministras tis.

tebelieka galimybė kandida
tuoti į Europos Parlamentą.
Seimo priimtas Europos
Parlamento rinkimų įstatymas,
pagal kurį birželio 13 d. vyks
pirmieji valstybės istorijoje rin
kimai į EP, neužkerta kelio per
apkaltą nuo prezidento pareigų
nušalintam R. Paksui siekti europarlamentaro mandato.
R. Paksas galėtų į EP pre
tenduoti jį remiančios Liberalų
demokratų partijos (LDP) kan
didatų sąraše.
„Tokiu atveju jie galėtų ti
kėtis pakankamai sėkmingos
pradžios EP rinkimuose. Tai
lieka vienintelė teisėta galimy
bė R. Paksui dalyvauti rinki
muose", trečiadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje
pažymėjo opozicinės Liberalų ir
centro frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis.
„Kaip Kaunas Seimui 'pa
dovanojo' Vytautą Šustauską,
taip Lietuva gali 'padovanoti'
Briuseliui R. Paksą", juokavo
vienas Seimo narys.
Liberaldemokratai
prieš
kelias savaites vykusiame par
tijos suvažiavime jau patvirtino
kandidatų į EP sąrašą, kuria
me nėra R. Pakso.
Tačiau partija dar nėra pa
teikusi Vyriausiajai
rinkimų
komisijai (VRK) kandidatų są
rašų ir turi galimybę juos keis
ti.
Tačiau pats R. Paksas kate
goriškai pareiškė nesvarstantis
galimybės kandidatuoti į EP,
net jei ir negalėtų dalyvauti
prezidento rinkimuose.
„Aš nesvarstyčiau tokios
galimybės ir prašyčiau partijos
to nedaryti", spaudos konferen
cijoje teigė R. Paksas, nepaaiš
kinęs savo motyvų.
Toje pačioje spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs Liberalų de
mokratų partijos pirmininkas
Valentinas Mazuronis patvirti
no, jog LDP nesvarsto klausimo
kelti R. Pakso į E P
„LDP nesvarsto jokių klau
simų, jeigu žmogus to pats ne
nori", sakė jis.
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ST. PETERSBURG, FL

JAV LB FLORIDOS
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

N

ors FL LB apygardos
suvažiavimas vyko n e
savaitgalį, bet trečiadie
nį ir ketvirtadienį, balandžio
21-22 d. vis tiek sutraukė LB
atstovus iš Daytona Beach,
Palm Beach, Sunny Hills ir St.
Petersburg apylinkių. Nedaly
vavo Atlanta, GA, ir Auksinio
Kranto atstovai. Dalyvavo rink
ti atstovai, apylinkių pirmi
ninkai, nariai ir svečiai, iš viso
užsiregistravo 40 dalyvių.
Suvažiavimas vyko Dolphin
Beach Resort viešbutyje, St.
Pete Beach, FL. Suvažiavimą
globojo St. Petersburg LB apy
linkė, kurios pirmininkė y r a
Vida Meiluvienė. Viešbučio ant
r a m e a u k š t e į konferencijos
kambarį rinkosi atstovai bei
svečiai pirmos dienos darbo se
sijai ir išgirsti JAV LB Krašto
valdybos pirm. Vaivos Vėbrai
tės kalbą. Tame pačiame aukšte
pokylių salėje vakare įvyko
vakarienė su menine programa.
Tai buvo malonus vakaras, į
kurį rinkosi ir vietiniai St.
P e t e r s b u r g lietuviai. Vaka
rienėje dalyvavo 88 svečiai, o
koncertą dar papildė 20. Iš viso
108 svečiai turėjo progos išgirsti
du j a u n u s talentus — aktorių
Egidijų Stanciką ir liaudies
dainų
atlikėją,
Lietuvos
Muzikos akademijos studentą
Mindaugą Jankauską. Jie at
liko poetinę-muzikinę progra
mą Rodžio kelias". Įdomu buvo
klausytis lietuviško žodžio ke
lionės per šimtus metų, nuo pir
mojo „Tėve mūsų" iki šių dienų.
Miela buvo išgirsti poetų Braz
džionio ir Aisčio šioje programo
je įpintas eiles. Abu programos
atlikėjai šauniai atrodė su sti
lizuotais žemaitiškais ir suval
kietiškais rūbais, puikiai atliko
savo vaidmenį, paįvairindami
programą humoru ir įtraukda
mi svečius į bendrą dainą.
Suvažiavimo pirmoji
d a r b o sesija
Suvažiavimo atstovų ir sve
čių registracija prasidėjo trečia
dienį, balandžio 21 d. Ją tvarkė
Alvitą Kerbelienė ir Loreta
Kynienė. Prie registracijos buvo
padėta ir dienotvarkė, ant kito
stalo galėjai matyti knygų,
„Draugą" ir keletą žiniasklaidos
laikraštėlių iš apylinkių. Akį
patraukė
ryškiai
geltonos
spalvos su šv. Velykų sveikini
mu „Šis bei tas" p a v a d i n t a s
laikraštėlis, kurį redaguoja
Anelė Pečkaitiene ir Rita Šlaitaitė, Sunny Hills, FL. Buvo ir
baltai uždengti stalai su Ame
rikos ir Lietuvos vėliavėlėmis.
Prieš pradedant oficialią dalį,
galėjai atsigaivinti, apžiūrėti ir
Spaudos atgavimo
parodos
plakatus. Vida Meiluvienė apy
linkės pirmininkams išdalino
mažas NATO vėliavėles. Visur
buvo jaučiama suvažiavimo

organizatorių šeimyniška ranka
ir maloni aplinka. Po regis
tracijos ir trumpo pabendravi
mo įvyko suvažiavimo atidary
mas. Pirmininkavo JAV FL LB
apygardos pirmininkas Dūda.
Sekretoriauti pakviesta Liuda
Petkuvienė, St. Petersburg LB
valdybos narė. Buvo pirmininko
Dūdos ir St. Petersburgo LB
pirmininkės Vidos Meiluvienės
sveikinimai. Suvažiavimą raštu
sveikino LG konsulas Algiman
t a s Karnavičius iš St. Peters
burg, ir Roma Ramūnas, LB
įgaliotinė iš Miami. Suvažia
vimas vyko pagal darbotvarkę,
kuri priimta su mažu pataisy
mu. Nuskambėjo graži ir pras
minga Floridos apygardos tary
bos nario, kun. dr. Mato Čyvo
invokacija.
I prezidiumų sudarymą bu
vo pakviesti šie garbės nariai:
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Vaiva Vėbraitė, Dayto
n a Beach apylinkės pirmininkė
Birutė Kožicienė, Palm Beach
apylinkės pirm. Kęstutis Miklas ir St. Petersburg apylinkės
pirm. Vida Meiluvienė. Taip pat
sudaryta ir nutarimų komisija,
į kurią įėjo Elena Žebertavičienė, Birutė Kožicienė, Alicija
Solienė ir Birutė Preikštienė, o į
spaudos komisiją pakviesti Kęs
tutis Miklas ir Elvyra Vodopalienė.
Liūdnas ir jaudinantis buvo
momentas, kai Liuda Petkuvie
nė skaitė mirusių 2002—2003
m. LB apylinkių 50 narių pa
vardes. Jie pagerbti tylos mi
nute.
Susidomėję klausėmės at
skirų apylinkių
pranešimų:
Daytona Beach apylinkės pirm.
Birutė Kožicienės, Palm Beach
apylinkės pirm. Kęstučio Miklo,
St. Petersburg apylinkės pirm.
Vidos Meiluvienės ir Sunny
Hills apylinkes sekretorės Lai
mos Savaitienės. Kiekviena
apylinkė sušaukia metinius su
sirinkimus, turi valdybos posė
džius. Apylinkės ruošia Vasario
16-os ir Kovo 11-os minėjimus.
Tiktai St. Petersburge Lietuvių
klubas suruošia Vasario 16-os
minėjimą, bet LB šia proga
renka aukas. St. Petersburge ir
Atlanta, GA, veikia lituanistinė
mokykla. Pranešimuose buvo
paminėta ir kiekvienos apylin
kės narių skaičius, finansinis
stovis, vietinės organizacijos ir
veikla.
Daytona Beach apylinkė tu
ri 50 narių ir ižde yra per 2,000
dolerių. Valdyba išleido lanks
tinuką r Daytonos vėjai". Veikia
Lietuvių klubas, šalpos organi
zacija „Saukite" ir choras
„Sietynas". Šios apylinkės na
riai siūlė kompensuoti vieno
žmogaus suvažiavimo išlaidas.
Siūlymas suvažiavimo buvo
nepriimtas.
Palm Beach apylinkei pri-
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klauso 124 nariai ir ižde yra
per 9,000 dol. Šioje apylinkėje
veikia Lietuvos Dukterų sky
rius, BALFo skyrius, Lietuvos
Vyčių kuopa, mišrus „Dainos"
choras ir yra leidžiamas „Flo
ridos Paatlančio lietuvių biu
letenis", LB surengia gegužinę.
Buvo įdomu išgirsti ir apie
Lake Worth miesto muziejų,
kur yra įsteigtas ir lietuviškas
skyrius, jame eksponuojami
gintaro dirbiniai, audiniai,
juostos, medžio dirbiniai, mar
gučiai, numizmatika. Šį skyrių
tvarko dail. Rimgailė Zotovienė
ir jos vadovaujamas komitetas.
Apylinkės valdyba globoja West
Palm Beach kapinėse lietu
viškame rajone 1988 m. pas
tatytą Laisvės padėkos pamin
klą Amerikai. Tai globai buvo
suaukota 10,000 dol., kurie yra
laikomi Lietuvių fonde. Pa
minklo priežiūros reikalams
naudojamos tik palūkanos.
St. Petersburg apylinkei
priklauso 196 nariai. Ižde yra
per 4,000 dolerių. Veikia
„Saulės" lituanistinė mokykla,
įsteigta vaikų tautinių šokių
grupė „Spindulėlis", taip pat
yra ir veteranų tautinių šokių
grupė „Audra". Abi grupės da
lyvaus šokių šventėje Čikagoje.
Veikia Lietuvos Dukterų drau
gija, R. Katalikių moterų drau
gija, Kultūrinis būrelis, BALFas,
Šiaulių kuopa, vyčiai. Apylin
kės valdyba suruošia metinę
gegužinę. Buvo rašomi laiškai
dėl radijo valandėlių panaikini
mo lietuvių kalba. Užsakytas
„Draugas" partizanų būstinei
Kaune. Apylinkė suruošė me
tinę gegužinę. Minėjo tautos ir
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo sukaktį. Lietuvių klube yra
biblioteka Veikia LSS skaučių
židinys „Nida". Leidžiamas
mėnesinis lietuvių klubo biule
tenis „Lietuvių žinios". Pasi
džiaugė, kad šioje apylinkėje
yra Lietuvių klubas. Siūlė, kad
Krašto valdyba atkreiptų dau
giau dėmesio į LB išeivijos
veiklą.
Sunny Hills apylinkė šie
met mini 25 metų veiklos su
kaktį. Apylinkei priklauso 61
narys. Ižde yra per 1,000 dole
rių. Suruošia bendras kūčias,
kuriose dalyvauja beveik visi
vietos lietuviai. Buvo suruoštas
Lilijos Turutaitės ir Vytauto
Masalo koncertas. Kas sekma
dienį vyksta lietuviškos pamal
dos. Yra „Antrosios jaunystės"
choras. Leidžiamas „Šis bei tas"
laikraštėlis.
Po pranešimų ir diskusijų
buvo pakviesta Vaiva Vėbraitė
tarti žodį.
Iš V. V ė b r a i t ė s kalbos.
V. Vėbraitė pradėjo, teig
dama, kad nori pasidalinti „kas
man šiuo laiku yra svarbiausia,
arčiausia prie širdies ir su tais
darbais, su kuriais šiuo metu
keliamės ir gulam, ir apie tuos
darbus, kuriuos mes galvojam
atlikti per tuos trejus kadenci
jos metus". Ji minėjo, kad jos
valdyba yra mišraus potyrio,
todėl reikia klausyti viens kito
ir dirbti, kaip komanda. Ji ypač
stengiasi paruošti tokius pro
jektus, kurie žmonėms įdomūs,
nuotaikingi ir kurių rezultatai
būtų ilgalaikiai. Kaip pavyzdį
Krašto valdybos veiklos Vėbrai
tė paminėjo šiame suvažiavime
parodą, išstatytus plakatus
apie lietuvių spaudos atgavi
mą. „Ši paroda yra Lietuvos do
vana mums". Tai buvo vienas
jos projektų, kur iš Mažvydo
bibliotekos Lietuvoje buvo gau
ti parodos eksponatai, kurie ke-
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liaus per lietuvių apylinkes,
šeštadienines mokyklas, šokių
šventę ir kitas vietoves. Vėb
raitė ypač stengiasi sudominti
ir pritraukti jaunimą prie lietu
viško žodžio, įdiegti jiems savo
kalbos meilę, supratimą ir įver
tinimą laisvos spaudos. Buvo
paminėta, kad dr. G i e d r i u s
Subačius skaitys p a s k a i t a s
amerikiečių akademikams apie
spaudos atgavimą, knygnešius.
Taip pat bandoma • p a r u o š t i
t r u m p a s radijo i š t r a u k a s iš
knygnešių gyvenimo.
Vėbraitė nuoširdžiai prašė,
kad mes visi remtume lietu
višką spaudą, k u r t u m e savo
spaudą, laikraštėlius. Be to,
pirmą kartą iš Lietuvos buvo
gauta dovana 20,000 litų vertės
vadovėlių mūsų mokykloms.
Minėjo, kad r e m t u m e šokių
šventę finansiškai ir savo daly
vavimu Čikagoje, 2005 m.
sporto šventę Lietuvoje ir 2006
m. Dainų šventę. V ė b r a i t ė
sakė, kad svarbu Bendruome
nės žmonėms žinoti, kur Krašto
valdybos pinigai eina, ir paža
dėjo paruošti išsamią finansinę
ataskaitą.
Vėbraitė paminėjo ir situa
ciją apie Lietuvos fondą, k a d tai
skaudi tema. Užbaigai teigė,
kad ji yra optimistė, gal tai pa
veldėjo iš tėvelio, kuris jai visad
sakė: „Na, dirbant k a r t u y r a
svarbu pasiektas r e z u l t a t a s ,
bet yra svarbu ir procesas. Yra
svarbu, kad dirbtumėm d r a u 
giškai ir tada, kas bus, k a s ne
bus, bet tikrai jausimės atėję į
savo dalią, išpildę savo likimą".
A n t r o j i sesija
Ketvirtadienio ryte prasi
dėjo antroji darbo sesija su FL
LB apygardos pirm. Algio Dū
dos pranešimu. Jis padėkojo,
prisidėjusiems rašymu senato
riams ir atstovams, kad jie bal
suotų už Lietuvos priėmimą į
NATO. Taip pat paminėjo, kad,
neįvykus 2003 m. FL apygardos

suvažiavimui, valdyba sutiko
pasilikti dar vieniems metams.
Dūda paminėjo, kad dalis apy
gardos valdybos dalyvavome
Atlanta, GA, Derliaus šventėje.
Susipažino su daug vietinių
šeimų. Vidos Meiluvienės pas
tangomis A t l a n t a . GA, buvo
įsteigta lit. mokykla. Šiai apy
linkei vadovauja dr. Roma ir
Algis Kličiai. Trumpai papasa
kojo apie LB tarybos suvažiavi
mą, k u r i a m e buvo perrinkta
pirm. Regina Narušienė, o JAV
LB Krašto valdybos pirmininke
buvo išrinkta Vaiva Vėbraitė.
Išsiuntėme daugiau informaci
jos apie Floridos lietuvių veiklą
į Visuotinės lietuvių enciklope
dijos redakciją. Vilniuje. Taip
pat išsiuntėme „LB penki de
šimtmečiai" knygų į visas apy
linkes. Kai kurios apylinkės
dar neatsiskaitė už joms išsiųs
tas knygas. Apygardos ižde yra
per 3,000 dol. Pažymėjo, kad
2,000 dol. yra „LF Lietuvių
dienų" likutis. Revizijos komisi
ja, kurią sudaro pirm. J a n i n a
Gerdvilienė, nariai Liutaveras
Siemaška ir Alvitą Kerbelienė,
patvirtino, kad iždininkės Lore-
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tos Kynienės yra pavyzdingai
vedamos knygos.
Naujos valdybos rinkimai
Į naują FL LB apylinkės
valdybą buvo išrinkta pirmi
ninke Loreta Kynienė ir nariai
Antanas Adomaitis, Elena Ja
saitienė, Vida Meiluvienė, Ge
novaitė Treinienė. Revizijos ko
misija: pirmininkė J a n i n a Ger
dvilienė, narė Alvitą Kerbe
lienė, ir bus kviečiamas dar
vienas narys.
Sprendžiant, kur vyks kitų
metų apygardos suvažiavimas,
visi vienbalsiai išreiškė norą,

Tel. 708-422-8260.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

kad tai vėl būtų St. Petersburg.
Buvo perskaityti nutarimai,
kuriuos po diskusijų ir patai
symų suvažiavimas priėmė
Suvažiavimas užbaigtas Lietu
vos himnu. Dviejų dienų suva
žiavimas praėjo labai' greitai,
taip, kad ir po užbaigimo sve
čiai dar kalbėjosi, džiaugėsi
naujai išrinkta valdyba, dėkojo
buv. pirm. Algiui Dūdai už 4
metų darbą, apžiurėjo Spaudos
parodą.
Elvyra Vodopalienė
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Vida Meiluvienė. D a r priklauso Genovaitė Treinienė.

JAV LB FL apygardos suvažiavimo, [vykusio balandžio 21-22 d.
NUTARiMAi
1. Pageidaujama, kad Krašto valdyba palaikytų glaudesnius ryšius
su apygardos ir apylinkių valdybomis, teikiant finansine bei informa
cinę pagalbą įvairiose veikios srityse.
2. Ruošiant apygardų suvažiavimus, sudarant programas ir infor
muojant apylinkes, būtų laikomasi iš anksto nustatytų programų laiko
ir mokesčiu be pakeitimų.
3. Pageidaujama, kad apygardos suvažiavimai vyktų savaitgaliais.
4. Siūloma, kad per apygardos suvažiavimą bendruomenės apy
linkių pranešimai ribotųsi laiku nuo pranešimo iki pranešimo. Tuose
pranešimuose turėtų būti: a. apylinkių narių skaičius; b. solidarumo
mokesčio nesusimokėjusių skaičius; c. finansinis stovis; d. pravestų
susirinkimų skaičius ir e. paminėti kultūriniai renginiai.
5. Siūloma, kad, prieš duodant bendruomenės narį į garbės teis
mą, būtu aptarta ir priimta balsų dauguma JAV LB tarybos narių.
6 Stengtis įtraukti naujus ateivius į bendruomenės veikla.
7. Visi apygardos suvažiavimo pranešimai būtų daromi pirma
suvažiavimo dieną.

8. Siūlome Krašto valdybos organizacinių reikalų tarybai paruošti
ir išspausdinti JAV LB įstatų ir taisyklių knygelę, įjungiant visus naujus
pakeitimus.
9. Siūloma, kad vietinių organizacijų atstovai būtų kviečiami į
apygardos suvažiavimą.
10. Kreipiamės į Lietuvių fondo vadovybę, kad š. m. gegužės 8 t l .
jvykstančiame LF narių susirinkime būtu pakeista darbotvarkė, ati
dedant balsavimą už naujus LF įstatus, kad lietuvių visuomenė turėtų
daugiau laiko geriau su įstatais susipažinti ir juos įvertinti. Atstovu
susirinkimas yra susirūpinęs, kad siūlomuose LF įstatuose trūksta
aiškumo užtikrinti visuomenės suaukoto kapitalo išdalinimą likvidaci
jos atveju. Susirinkimas siūlo, kad JAV LB 43 metų nuoširdus dalyva
vimas Lietuviu fondo veikloje būtų tęsiamas ir toliau.
11. Reiškiame didelę padėka buvusiai apygardos valdybai už veik
la ir sėkmingai suruoštą šių metu suvažiavimą.
Nutarimų komisijos nariai: Elena Žebertavičienė,
Birutė Kožicienė, Alicija Solienė ir Birutė Preikštienė

DRAUGAS, 2 0 0 4 m. gegužės 6 d., ketvirtadienis
Š.m. balandžio 23-25 d.
Putnam, CT, posėdžiavusi JAV
LB Krašto valdyba. Pirmoje eil.
iš kairės: ses. Margarita
Bareikaitė, Giedrė
Stankūnienė, Gintarė
Ivaškienė, Dalilė Polikaitienė,
JAV LB Krašto valdybos pirm.
Vaiva Vėbraitė, Sigita Šimku
vienė, Marija Remienė, dr.
Elona Vaišnienė, Evaldas
Malinauskas; antroje eil.:
Laurynas Misevičius, Laima
Karosienė, Linas Balsys,
Ramutis Pliūra, Gražina
Aleksandravičienė, Regina
Stankaitvtė, Alfonsas Dzikas.

LB VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
JAV Lietuviu Bendruome
nės Vidurio Vakarų apygardos
suvažiavimas, įvykęs 2004 m.
balandžio 24 d_ Pasaulio lietu
vių centro Bočių menėje, pri
ėmė šias
REZOLIUCIJAS:
1. Atsižvelgiant į Lietuvių
fondo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės paskutiniųjų keleto me
tų santykius, ir matydami ne
lauktus ir n e n u m a t y t u s Lie
tuvių fondo tikslus išjungti Lie
tuvių Bendruomenę iš dalyva
vimo Lietuvių fondo valdyme,
suvažiavimas griežtai priešinasi

tokiam Lietuvių fondo elgesiui
ir dės visas pastangas, kad tai
neįvyktų.
2. Kad pirminė JAV LB-nės
ir L fondo sutartinio bendradar
biavimo padėtis būtų atstatyta,
JAV LB-nės - Vidurio Vakarų
apygardos suvažiavimas prašo
JAV LB Krašto valdybą kreiptis
į advokatą patarimo ir prašo
patikrinti, ar visi įgaliojimai yra
legalūs, kuriais balsuoja Lietu
vių fondo tarybos, valdybos ir
kontrolės komisijos nariai.
3. Atsižvelgiant į susidariu
sią padėtį, JAV LB-nės Vidurio

Vakarų apygardos valdyba yra
prašoma paskelbti spaudoje
2003 m. rugsėjo 12-14 d. JAV
LB-nės 17-tos Tarybos sesijoje
priimtą rezoliuciją Lietuvių
fondo reikalu.
4. Visos JAV LB-nės Vidurio
Vakarų apygardos apylinkės
įgaliojamos rinkti savo narių
Lietuvių fondo įgaliojimus tų
asmenų, kurie nedalyvaus Lie
tuvių fondo suvažiavime 2004
m. gegužės 8 d. Surinktus įga
liojimus prašoma perduoti JAV
LB Vidurio Vakarų apygardos
pirm. Aušrelei Sakalaitei, 1388

Overton Dr., Lemont,-IL 60439,
kuri savo ruožtu perduos JAV
LB Krašto valdybos narei dr.
Laimai Karosienei.
5. JAV LB Vidurio Vakarų
apygarda remia 12-tą Tautinių
šokių šventę, įvyksiančią Čika
goje 2004 m. liepos 3-4 d.
6. JAV LB-nės Vidurio Va
karų apygarda pritaria Jauni
mo rūmų statybai prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemont, IL.
Rezoliucijų komisiją sudarė:
dr. P . Kisielius, Njjolė
Nausėdienė, Kazys Laukaitis,
Birutė A. Vindašienė

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Pranešame, kad nuo š. m.
gegužės 1 d. Lietuvos Respub
likos konsulatas Čikagoje nele
galizuos Jungtinėse Amerikos
Valstijose išduotų dokumentų.
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose išduoti dokumentai Lie
tuvoje galios tik tuo atveju, jei
jie bus patvirtinti Apostille.
Išimtis bus taikoma tik kei
čiant Lietuvos Respublikos pi
liečio pasą ir pateikiant doku
mentus dėl Lietuvos Respub
likos pilietybės įgijimo.
Lietuvos Respublika ir Jung
tinės Amerikos Valstijos yra

pasirašiusios 1961 m. Hagos
konvenciją dėl užsienio valsty
bėse išduotų dokumentų legali
zavimo panaikinimo. Pagal šios
konvencijos reikalavimus Lie
tuvoje išduoti dokumentai, ku
rie bus teikiami JAV, turi būti
t v i r t i n a m i Apostille Lietuvos
Respublikos Užsienio reikalų
ministerijoje. Analogiškai, JAV
išduoti dokumentai, kurie bus
pateikiami Lietuvoje, t u r ė t ų
būti tvirtinami Apostille JAV
paskirtose atitinkamose insti
tucijose (valstijos sekretoriaus
įstaigoje).

BAFL APDOVANOJIMO
IŠKILMĖS
Šeštadienį, balandžio 24-ąją
d., Los Angeles, CA, įvyko Ame
rikos Pabaltiečių laisvės lygos
(BAFL) apdovanojimų iškilmės.
Lygos nariai ir rėmėjai susirin
ko Los Angeles Latvių bendruo
menės namuose švęsti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos priėmimą į
Šiaurės Atlanto santarve. Po
pusę šimtmečio trukusios oku
pacijos ir izoliacijos Pabaltijo
šalys balandžio antrąją tapo
tikromis sėkmingiausios pasau
lyje santarvės — NATO — narėmis
Lygos pirmininko apdo
vanojimus gavo dr. Frank De
Balogh ir dr. Olgierd Kleinot —
už ilgametę, veiklą ir paramą
BAFL. Ypatingomis pripažini
mo premijomis už Pabaltijo ša
lių interesų gynimą buvo ap
dovanoti pabaltiečių konsulai:
Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas, Latvijos
garbės konsulas dr. Alfreds
Raisters ir Estijos garbės kon
sulas Jaak Treiman.
Pabaltijo Laisvės apdovano
jimą gavo Amerikos Užsienio
reikalų ministras Colin Powell.
Taip pripažinta jo energija ir
ryžtas, rūpinantis Lietuvos,
Latvijos ir Estijos laisve, nepri
klausomybe ir saugumu. Povvell
be atvangos stengėsi, kad Pa
baltijo šalys būtų priimtos į NATO
Powell premijos į Los An
geles atvyko paimti Užsienio
reikalų ministerijos darbuotoja,
ministro padėjėjo, atsakingo už
Europos ir Eurazijos reikalus,
pavaduotoja Heather Conley. Iš
tribūnos ji kalbėjo susirinku
siems apie Amerikos penkerių
metų pastangas atvesti Pabal
tijo šalis į NATO bei Europos
Sąjungą, apie gynybos, preky
bos ir investavimo reformas
Pabaltijo šalyse. Conley teigia

mai įvertino pabaltiečių apsi
sprendimą padėti Amerikai
sunkiu metu. Ji sakė supran
tanti, kad Pabaltijo vadovams
nebuvo lengva, ir dėkojo už
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ka
rinį indėlį Afganistane ir Irake.
Conley pranešė, kad Ame
rika ketina dvišalius ryšius su
Pabaltijo šalimis pakylėti į
aukštesnį lygmenį ir aktyviau
dalyvauti Šiaurės Europos iš
plėstinės partnerystės progra
moje (E-PINE), kurios tikslas
— stiprinti politinį saugumą,
visuomenių sveikatą ir gerus
kaimyninius santykius. Inicia
tyvai E - P I N E priklauso Estija,
Latvija. Lietuva, Norvegija, Suo
mija. Švedija. Danija ir Islan
dija. E - P I N E kovoja su tuber
kulioze. AIDS, neteisėta migra
cija, korupcija, nusikalstamu
mu, E - P I N E taip pat stengiasi
padėti tiesioginėms kaimynėms
Baltarusijai ir Ukrainai.
Į klausimą, kodėl balandžio
antrąją NATO lėktuvai F - 1 6
nepasirodė Rygos padangėje,
kaip buvo planuota, Conley at
sakė, kad lėktuvai atskrido kitą
dieną. Anot jos, įvyko nesusiprati
mas, kuriuo ji dar pasidomėsianti.
BAFL pirmininkas Valdis
Pavlovskis pažymėjo, kad, tapu
sios NATO narėmis, Pabaltijo
šalys dabar yra atsakingos, ne
tik už savo saugumą, bet ir už
kitų santarvės narių, taip ir
Amerikos, laisvę ir saugumą
NATO sprendimų procese Pa
baltijo šalys prilygsta Amerikai,
Vokietijai, Didžiajai Britanijai
ir visoms kitoms NATO narėms
Sveikinimus ir padėkos
laiškus BAFL atsiuntė senato
rius Richard Durbin, Kongreso
narys John Shimkus,
Nukelta į 5 psl.

Dokumentas, patvirtintas
Apostille, Lietuvoje priimamas
be jokio kito patvirtinimo.
Illinois valstijoje dokumen
t u s Apostille tvirtina 2 įstai
gos:
1. Secretary of State Index
Department
17 North State street —
Suite 1137
Chicago. IL 60602
Tel. 312-814-2067 arba 312 793-2556
Pirmadieniais — penktadie
niais nuo 8: 30 ryto iki 5 vai.
vakaro.

(aptarnavimas eilės tvarka
atvykus asmeniškai)
2. Secretary of State Index
Department
111 East Monroe
Springfield, IL 62756
Tel. 217-782-7017 a r b a 217 782-7018
Pirmadieniais — penktadie
niais nuo 8 vai. r. iki 4:30 va
karo.
Maloniai
prašome
nuo
2004 m. gegužės 1 d. dokumen
tus teikti nauja tvarka.
LR k o n s u l a t o
Č i k a g o j e info

Danutė Bindokienė

„Nusižengei — pailsėk"

T

aip
Socialdemokratinio susivienijimo
frakcijos v a r d u pasakė vienas Seimo
narys apie šios savaitės antradienį pa
skelbtą nutarimą, kad nušalintam prez. R.
Paksui atimama galimybė dalyvauti pirmalai
kiuose rinkimuose birželio 13 d. Taip. tikė
kimės, užsibaigė vienas nemaloniausių tarps
nių palyginti neseniai nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje, kai gegužės 4 d. už atitinkamą
Prezidento rinkimų įstatymų pataisą Seime
balsavo 64 nariai, 5 susilaikė, o 17 pasisakė
prieš.
Žinoma, Rolandui Paksui ir jo šalininkams
dar liko teisė kreiptis į Konstitucinį teismą, ta
čiau juk t a s pats teismas savo nuomonę buv.
prezidento nusižengimų atžvilgiu jau pareiš
kė... Ar gegužės 4-osios balsavimu Seime pa
galiau padėtas šiam epizodui paskutinis taškas,
galima abejoti, bet laikas skuba, o iki pir
malaikių rinkimų teliko jo nedaug.
Ir be Rolando Pakso kandidatų, norinčių
„savo laimę išbandyti" prezidento rinkimuose,
netrūksta. Kai kurie žinomi, kai kurie tarytum
„Pilypas iš kanapių" staiga į rinkiminės kam
panijos vežėčias įšokę, jeigu ir nelaimėti, tai
bent galiuką pavažiuoti. Šiuo metu kandidatų
tarpe yra ir dvi moterys. Kas iš esmės neblogai,
bet vargiai būtent šioms kandidatėms yra dau
giau galimybių laimėti.
Svarbu, kad Lietuvos piliečiai, nepaisant, kur
begyventų, susiprastų atlikti savo pilietinę pa
reigą ir gausiai balsavimuose dalyvautų. Lietu
va, šių metų pirmaisiais mėnesiais pasiekusi du
seniai geidžiamus tikslus — narystę Europos
Sąjungoje ir NATO, dabar turi progą parodyti
savo demokratinį išprusimą, išsirinkti tinkamą
prezidentą, k u r i s (ar kuri) jai sėkmingai
vadovautų šiuo svarbių pasikeitimų laikotarpiu.
Demokratiškai atlikta prezidento apkalta ir
pašalinimu iš pareigų, Lietuva davė pavyzdį ne
tik kitoms Europos valstybėms, bet ir Amerikai.
Šiame krašte du prezidentai buvo apkaltinti
aštriais įstatymų pažeidimais. Abiem apkaltos
procesai pasibaigė k a ž k a i p neveiksmingai.
Prez. Richard Nixon p a t s atsistatydino, o jo
pareigas perėmęs viceprezidentas Gerald Ford
viešai buv. prezidentui „kaltes dovanojo". Nors

cago, IL — gegužės 16 d.
4. Universitetuose paskai
tos apie Spaudos draudimą —
dr. Giedrius Subačius: Davenport, Iovva — balandžio 16 d.;
Seattle, WA — balandžio 23 d.;
kituose miestuose bus tęsiama
programa rudenį.
5. Gegužės 30 d. 12:30 vai. p.p.
Poezijos ir literatūros popietė
PLC, Lemonte, IL. Rengia LB
Kultūros taryba.
Rugsėjo 19 d. 12:30 v.p.p. kny
gos sutiktuvės: prof. Kazio Pakšto
rinktinės „Kultūra. Civilizacija.
Geopolitika." Lemont, IL. Ren
gia LB Kultūros taryba.
Lapkričio 14 d. 1 v.p.p. XXII
Premijų šventė, 25335 W. Nine
Mile Rd. Southfiel, MI. Rengia
Detroito LB apylinkė.
Lapkričio 26 —28 d XI
Teatro festivalis Jaunimo centre,
Čikagoje, 5620 S. Claremont
St. Chicago, IL 60636
6. Birželio pabaigoje inter
nete bus atidaryta
svetainė
lietuvių
kalbai
mokytis
(http://courses.washington.
edu/Iith). Kiekvieną dieną žmo
nės iš viso pasaulio galės mo
kytis lietuvių kalbos. Interneto
puslapyje šiam kursui užsire
gistravo daugiau negu 200 žmo
nių iš viso pasaulio. Svetainėje
bus 50 pamokų, kurios savo
medžiaga aprėps vienerių me
tų universiteto kursą ir padės
svetainės lankytojams įgyti
lietuvių kalbos pagrindus. Be
to, bus gausu nuorodų j pusla
pius anglų kalba apie Lietuvą,
jos
istoriją, kultūrą, svarbius
Minėjimai vyksta šia tvarka:
įvykius,
žmones.
St. Petersburg, Florida — ba
landžio 21 d.; Omaha. NebrasBirželio mėnesį taip pat pra
ka — balandžio 24 d.; Detroit, sideda intensyvūs lietuvių kal
Michigan — balandžio 25 d.; bos vasaros kursai VvashingCleveland. Ohio — balandžio ton University. Prašome kreip
30 d.; Rochester, New York — tis j Rimą Žilinską
gegužės 2 d.; Boston, Massachurimas® u. washington.edu
setts — gegužės 9 d ; PhiladelTelefonas: 206-543-7997
phia, Penn — gegužės 14 d.; Chi

taip negarbingai baigėsi prez. Nbcon politinė
karjera, bet jis visgi prisimenamas, kaip
sumanus ir tvirtas valstybės vadovas.
Prez. Bill Clinton nusižengimas buvo kito
kio pobūdžio — greičiau asmeninio moralinio
smukimo ir per didelio savimi pasitikėjimo. Jo
nusižengimo išviešinimas padarė Ameriką
pajuokos objektu užsienyje ir suteikė žiniasklaidai daug medžiagos, kai iki smulkiausių
detalių buvo atskleidžiama prezidento „veikla"
Baltuosiuose rūmuose. Nepaisant Bill Clinton
„viešų išpažinčių" ir atsiprašymų, jo (ir iš dalies
Demokratų partijos, kuriai jis priklausė) geras
vardas labai nukentėjo. Visgi jam leista
užbaigti kadenciją.
Kai pirmosios Lietuvos nepriklausomybės
laikotarpiu iš Prezidentūros buvo pašalintas
prezidentas ir ten įstatytas kitas, procesas
nevyko teisiniu, o perversmo keliu, įjungiant ir
kariuomenę. Nors daugelis, ypač mūsų vyres
niųjų, tą dvidešimt dvejų metų nepriklausomą
laikotarpį pernelyg idealizuoja, bet ne viskas
ten vyko jau taip sklandžiai ir demokratiškai.
Tai parodo ir 1926 m. perversmas, ir
Prezidentūron grįžusio Antano Smetonos atlik
tas Seimo paleidimas, vis neprisirengiant pa
skelbti naujus jo rinkimus... Be abejo, buvo kal
tas ir tuometinis politikos klimatas Europoje,
kliudęs ir Lietuvai atrasti saugesnę egzistenci
ją tarp dviejų grėsmių — Sovietų Sąjungos ir
nacinės Vokietijos.
Nors daugelis randa daugiau priekaištų,
kaip gerų žodžių dabartinei Lietuvos santvar
kai, tačiau jos vadovybė parodė savo demokra
tinį subrendimą, atlikdama šį skaudų preziden
to apkaltos procesą teisėtu būdu.
Artėjant pirmalaikiams prezidento rinki
mams,, bus daug norinčių patraukti balsuotojus
(ir žiniasklaidą) vienon ar kiton pusėn. „Drau
gas" tikisi šiuo atveju išlikti neutralus: nesiū
lant kurio vieno kandidato, nepasisakant prieš
kitus. Pagal reikalą, kandidatus pristatysime,
tačiau nespausdinsime asmenis įžeidžiančių ar
piktų straipsnių (net nepriklausomose skiltyse).
Linkime lietuvių tautai laimingai išplaukti į
ramesnius vandenis ir visą energiją nukreipti
krašto gyventojų gerovei.

SAGUTE

JAV LB įstaiga praneša
1. Prašau atkreipti dėmesį
ir apsilankyti JAV LB tinklalapvje: l i t h u a n i a n — a m e r i c a n . o r g Ten rasite sąrašus visų
JAV Lietuvių Bendruomenės
apylinkių, apygardų, šeštadie
ninių mokyklų ir renginių įvai
riose vietovėse. Šiuo metu tinklalapio lankymas ypatingai padi
dėjo nuo 5,292 lankytojų per
dieną gruodžio mėn. iki 11,426
lankytojų per dieną balandžio mėn.
2. Lietuviškos spaudos at
gavimo 100-čio minėjimas: Prog
ramą „Žodžio kelias" atlieka iš
Lietuvos atvykę aktorius Egi
dijus Stancikas ir solistas Min
daugas Jankauskas;
Pirmoje minėjimo dalyje su
talpinta visa lietuviško žodžio
apžvalga, lenkinimo ir vokie
tinimo metų ir rusinimo laiko
tarpis, knygnešių kelias ir jų
neįkainojamas žygdarbis nele
galios spaudos metais;
Antrojoje dalyje pristato
mos ištraukos iš kiekvieno Lie
tuvos regiono kūrybos.
3. JAV LB rūpesčiu Marty
no Mažvydo biblioteka Vilniuje
paruošė Spaudos draudimo lai
kotarpio parodos, kuri išstatyta
Seimo rūmuose fotokopijas. Ši
paroda susideda iš 15 didelių
plakato formato dokumentų ko
pijų ir spaudos iš spaudos drau
dimo laikotarpio. Taip pat JAV
LB prašymu, ALKA atrinko
archyvinių knygelių iš to paties
laikotarpio. Šios parodos ke
liauja kartu su minėjimu į įvai
rias JAV vietoves.
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(Apsakymas)

Nr3

ONA M0TUIZA1TĖ

— Gerai, aš neisiu į šokius, bet suteik vilties
— Ivona, noriu su tavimi pasikalbėti, —
tave dažniau matyti, — nuolankiu balsu prašė
kreipėsi Albinas.
— Štai kaip! — išdidžiai prašneko Ivona. — Albinas.
— Aš nedraudžiu jums mane matyti. — kiek
Mes matomės tik antrą kartą. Jdomu, apie ką
pagalvojusi ištarė ji, ir, žvilgsnį nukreipdama į
mudu kalbėsime?
Draugės, supratusios, kad jos nepageidau šalį, tęsė. — Bet neprižadu, kad jums panorėjus,
jamos, atsiprašė ir, susikabinusios už rankų, per lakstysiu į pasimatymus.
bėgo į kitą gatvės pusę.
— Gal pasakysi savo telefono numerį? Lai
— Rasa, Daiva, palaukite! Ir aš su jumis mingas būčiau, vien tavo balsą išgirdęs...
— Ne, nesakysiu. Mano tėveliai griežti. Su
kartu! — sušuko Ivona joms įkandin ir, pasisu
kusi į Albiną, tarė: — Aš klausau. Ką man no die, — ir apsisukusi pasileido bėgti per gatvę. Nė
neatsigręžusi dingo už namo kampo. Albinas
rėjote pasakyti?
stovėjo lyg stabo ištiktas.
— Prašau, nesikreipk į mane jūs".
Sugrįžo namo prislėgtas. Motina, išgirdusi
— Kodėl? Mudu nesame klasės draugai, nei
rakinant buto duris, išėjo į koridorių pasitikti
kaimynai, net nesame artimi pažįstami.
sūnaus. Albinas pasisveikino, tylėdamas nusivil
— Todėl, kad aš noriu būti tavo draugas.
Ivona, nežinodama, ką atsakyti, sučiaupė ko paltą, pakabino kepurę, šaliką, nusiavė batus.
Motina, pažvelgusi jam į veidą, suprato, kad
lūpas ir pakėlė akis į dangų. Virš medžių praskri
įvyko kažkas negero. Veidas išblyškęs, akyse
do pulkelis paukščių.
kaupėsi ašaros, nors stengėsi motinai neparodyti
— Kodėl tyli? Nenori atsakyti?
— Tyla — gera byla, — išsisukinėdama atsa savo susijaudinimo, bet ji širdimi jautė, kad
kė Ivona ir nuleidusi akis. pridūrė. — Man dar kažkas vyksta sūnaus sieloje ir sunerimusi pa
klausė:
anksti draugauti. Taip sako mano tėvai.
— Sūneli, kas tau 0 Gal įskaitos neišlaikei?
— Tu man patinki. Tu pirmoji mano sutikto
ji... — Albinas susijaudinęs nutilo. Jis norėjo pa
— Oi, mama, del šito gali būti rami! — per
sakyti „pirmoji meilė", bet nedrįso, tiesiog nepa prievartą šyptelėjęs, atsakė jis ir nuėjo į vonią
jėgė ištarti žodį „meilė". Šis jausmas jam buvo nusiplauti rankų. Išėjęs paklausė. — Tėvas
labai reikšmingas ir šventas.
namie?
— Ne. Prieš tavo sugrįžimą išėjo \ darbą
Ivona suprato jo mintį, bet nesugebėjo įver
Virtuvėje pavalgė ir užsidarė savo kambarė
tinti, o gal nenorėjo. Vaikinui toks jaunutės mer
gaitės elgesys buvo s u p r a n t a m a s ir jis jai atleido. lyje. Butas erdvus, tėvai ir sūnus turėjo kiekvie
Jis norėjo ją paimti už rankos, bet ji pasitraukė. nas savo kambarį.
Pasiūlymo pasivaikščioti nepriėmė, pasakiusi,
Jsijungė televizorių. Žiūrėjo į šokančias
kad jos laukia draugės.
balerinas, bet ekrane jis matė tik savo Sagutę.
Mintimis buvo su ja. Kūrė įvairiausius variantus,
— Skubi nuo manęs pabėgti?
— Nenoriu visą vakarą čia stovėti. Noriu kaip atkreipti jos dėmesį į save, idealizavo ją,
laikė Ivoną dorybės ir grožio viršūne.
šokti, — apsisukusi a n t vienos kojos pareiškė ji.
Bėgo dienos. Ilgesys kankino, troško ja
— Tu mane jžeidinėji. Aš ne tuščiagalvis ir su
manimi galima įdomiai praleisti laiką ir pašokti. pamatyti. Jį traukė ta gatvė, kurioje gyveno jo
— pasakė jis įskaudintas, bet stengėsi to neparo Sagutė. Savo audringus jausmus laike paslaptyje,
dyti. Ji tylėjo. J i s tęsė. — Kodėl mudviem net draugams neprasitarė," kad kiekvieną vakarą
vaikšto Čiurlionio gatve, vildamasis sutikti savo
nenueiti į diskoteką? Aš gerai šoku
— Kitą kartą, — šyptelėjo ji, visai ne širdies mergaitę
Bus d a u g i a u
nusiteikusi su juo ilgiau tęsti pokalbį.
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VIEŠAS KREIPIMASIS Į LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĘ
Amerikos Lietuvių Bendruomenės apylinkės, jų valdybos ir jų nariai ranka rankon ėjo su

8. Laima Šileikis-Hood JAV LB Manhattan apylinkės pirmininkė

Lietuvių Fondu nuo pirmosios Lietuvių Fondo įsikūrimo dienos prieš keturiasdešimtį su viršum

9. Vytas Maciūnas, JAV LB Pietryčių Apygardos pirmininkas

metų. Bendruomenė ir Fondas dirbo k a r t u lietuvybės išlaikymo ir lietuviškos kultūros puoselėji

10. Julius Veblaitis, JAV LB Elizabeth, N J apylinkės pirmininkas

mo darbą.

11. Linas Orentas, JAV LB Washington, DC apylinkės pirmininkas

Per kelias k a r t a s Lietuvių Bendruomenė suteikė Lietuvių Fondui visuomeninę atsparą ir
skatino išeiviją F o n d u pasitikėti ir jį remti. Lietuvių Bendruomenės gretose išaugo ir Lietuvių

12. Kate Porterfield, JAV LB Kansas City, KS apylinkės pirmininkė
13. Vilius Žalpys, JAV LB Portland, OR apylinkės pirmininkas

Fondo tikslus r e m i a j a u a n t r a ir trečia išeivijos lietuvių kartu.
Ateina nauji žmonės į Bendruomenę — jaunoji karta, užaugusi JAV ir Lietuvoje. Jaučiame

14. Andrius Guobys, JAV LB Long Island apylinkės pirmininkas

pareigą ir būtinybę Lietuvių Fondo ir Lietuvių Bendruomenės pasitikėjimo bei abipusio įsi

15. Danguolė Antanėlytė-Hanson, JAV LB Omaha, NE apylinkės pirmininkė

pareigojimo dvasią ir raidą išsaugoti bei perduoti. Gilias šaknis turintis Bendruomenės ir Fondo

16. Sandra Aleknaitė-Stahle, JAV LB Salt Lake City, UT apylinkės pirmininkė

junginys yra b ū t i n a s abiejų organizacijų gerovės užtikrinimui ir ateity.

17. Dr. Rimantas Vaitkus, JAV LB Phoenix, AZ apylinkės pirmininkas

Mes, kurie dirbame kasdieninį Lietuvių Bendruomenės darbą, tikime, kad Lietuvių Fondo
vadovai vertina bendradarbiavimo su Bendruomene prasmingumą ir todėl viliamės, kad Fondas
sutiks tartis dėl JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fondo atgaivinimo abipusio pasitikėji
mo, siekiant kuo pilnesnio mūsų uždavinio — lietuvybės išlaikymo ir lietuviškos kultūros

18. Aldona Kairienė, JAV LB Providence, RI apylinkės pirmininkė
19. Romas Jakubauskas, JAV LB Worcester, MA apylinkės pirmininkas
20. Viktoras Kogelis, JAV LB Hartford, CT apylinkės pirmininkas
21. Albertas Melninkas, JAV LB VVaterbury, CT apylinkės pirmininkas

puoselėjimo — sėkmingumo.
Todėl mes, žemiau pasirašiusieji, prašome Lietuvių Fondo vadovus kuriam laikui atidėti

22. Vida Meiluvienė, JAV LB St. Petersburg, FL apylinkės pirmininkė

n u m a t y t ų įstatų pakeitimų priėmimą ir suteikti progos išeivijos lietuvių visuomenei tuos siūlo

23. Jurgis Savaitis, JAV LB Sunny Hills, FL apylinkės pirmininkas

m u s pakeitimus pasvarstyti, juos pasiaiškinti ir ramiai įvertinti. Jeigu atėjo laikas ką nors keisti,

24. Edmund Pultinas, JAV LB Cincinnati, OH apylinkės kopirmininkas

derinkime siūlymus, kad Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvių Fondas vėl kartu dirbtų kam buvo

25. Algis Gudėnas, JAV LB Cleveland, OH apylinkės pirmininkas

įkurti — siekti kuo pilniausio bendro išeivijos lietuvių labo.
Su viltim ir nuoširdžia pagarba,
(išvardinti

JAV LB Apylinkių

ir Apygardų

26. Judy Petrokas, JAV LB Dayton, OH apylinkės KV-os įgaliotinė
.

27. Aušrelė Sakalaitė, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė

pirmininkai;

28. Mindaugas Baukus, JAV LB Cicero, IL apylinkės pirmininkas
29. Zigmas Grybinas, JAV LB East St. Louis, IL apylinkės pirmininkas

1. Gintaras Čepas, JAV LB Bostono, MA apygardos pirmininkas

30. Nijolė Nausėdienė, JAV LB Lemont, IL apylinkės pirmininkė

2. Birutė Vilutienė, JAV LB East Chicago, IN apylinkės pirmininkė

31. Dr. Algimantas Birgiolas, JAV LB "VVaukegan, IL apylinkės pirmininkas

3. A n t a n a s Polikaitis

32. Rėdą Pliūrienė, JAV LB Wisconsin, WI apylinkės pirmininkė

4. Algirdas D a p k u s , JAV LB Cape Cod, MA apylinkės pirmininkas

33. Ramutė Žukaitė, JAV LB New York, NY apygardos pirmininkė

5. J o n a s Karosas, JAV LB New Haven, CT apylinkės pirmininkas

34. Dr. Daumantas Matulis, JAV LB Philadelphia, PA apylinkės pirmininkas

6. Saulius Lisauskas, JAV LB S a n Diego, CA apylinkės pirmininkas

SK 09852

7. Aidas Kupčinskas, JAV LB Bostono, MA apylinkės pirmininkas

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS

PHILADELPHIA, PA

Lždiksm. i
k^m^lhairaa
liau nauju titulu, neįsileisdami
jaunosios kartos.
LF n a r i u s papiktino atskiro
„ D r a u g a s " per savo gar „fondelio", pavadinto vieno va
bingą 95 metų gyvenimą tokios dovybės nario vardu, įsteigimas
audros n e m a t ė . Tokios Lietuvių Lietuvių fonde, nors paskirsty
fondo narių ir „Draugo" skaity mai vyksta iš pagrindinio LF
tojų reakcijos į L F įstatų kapitalo, ne jo asmeniško įnašo.
pakeitimus vadovybė nesitikėjo.
Fondo n a r i u s erzina mil
Greičiausiai tik to sumanytojai
žiniškos administracinės išlai
tikėjosi, kad nariai nesigilins ir
dos, nes visose kitose organi
nesismulkins, o, pavargę nuo
zacijose dirbama be atlyginimo
ginčų, aprobuos. Kodėl išėjo ki
ar su minimaliausiu užmokes
9
t a i p Nemažai LF narių, kurie
čiu.
d a r vis dalyvauja metiniuose
Fondo narių kantrybę iš
suvažiavimuose, aktyviai daly
sėmė LF nesiskaitymas su JAV
vauja kitose m ū s ų m a ž o pa
Lietuvių Bendruomene. Juk be
saulio organizacijose, j a u prara
mūsų
visuomenės-bendruodo kantrybe Lietuvių fondo va
menės Lietuvių fondo nebūtų.
dovybės autokratijai. Pagal me
Dr. J u n g savo analizėje tur
džiagą, r a n d a m ą
„Drauge",
reakcija y r a gan stipri ir „gink būt būtų atkreipęs dėmesį į tai.
lai galandami" ateinančiam su kad fondo vadovybes daugumą
važiavimui: k a s surinks dau sudaro asmenys, jau sulaukę
garbaus amžiaus. Dr. Jung irgi
giausia „proxies".
pastebėtų, k a d pagrindiniai
Visuomenės reakcija tokia fondo kritikai -yra daugiausia
stipri n e todėl, kad pataisos veikliosios moterys, be kurių
Įstatuose yra nuostolingos, bet daugelis organizacijų sunkiai
todėl, kad jos nėra reikalingos. išsilaikytų.
Reformatoriai sulaužė priimtą
Dr. E d m u n d a s Ringus
dėsni: „netaisyk daikto, kol jis
C h i c a g o , IL
veikia". O Lietuvių fondas iki
šiol veikė gerai.
Fondo rėmėjai, d a b a r dau
giausia antrosios bangos, yra
truputį turtingesni negu pirmo
Mano krikšto tėvas — rašy
sios, savo t e s t a m e n t u o s e pri
simins fondą, jeigu jis liks toks tojas Aloyzas Baronas, mano
pat. koks jis buvo, jiems esant daktaras P e t r a s Kisielius, ma
gyviems. Sukelti ginčai ir ap no tėvas A l e k s a n d r a s Šatas
kaltos fondo vadovybės adresu skaito „Draugą" ir priklauso
gali suteršti gerą LF vardą ir bendruomenei nuo 1950 metų.
pakenkti būsimų rėmėjų dosnu Ir jeigu kas nori išimti Bend
ruomenę iš Lietuvių fondo įsta
mui.
tų,
t a s t u r b ū t nežino, kad
LF n a r i u s pradėjo erzinti
Lietuvos
fondo ir bendruomenes
vadovybės „pastovumas". Kodėl
idėjos
prasidėjo
dr. P. Kisieliaus
vis tie patys beveik nuo fondo
buto
poilsio
kambaryje.
pradžios, nors d a u g u m a jų jau
Leonardas-Vytautas
seniai p e r ž e n g ę
pensininko
Šatas
a m ž i ų ir, n a u d o d a m i jstatų
N o r t h R i v e r s i d e , IL
t r i u k u s , vis yra išrenkami to

Peštynės stiklinėje

Tegyvuoja LB ir JAV LB

Rašyt. Vytautas Volertas.
Šį pavasarį, kaip niekada,
Philadelphijoje gausu įvairių
renginių. Viduryje gegužės, tą
patį savaitgalį, net dvi litera
tūrines šventės. Penktadienį,

SAUGU,

gegužės 14 d. Spaudos lietuviš gai iš Baltimorės atvyksta
kais rašmenimis atgavimo šimt buvęs JAV LB Krašto valdybos
mečio sukakties minėjimas .Žo pirmininkas Juozas Gaila, ku
džio kelias", kurio programą, ris kalbės apie V. Volertą, kaip
tarpininkaujant JAV LB Kultū asmenį, JAV Lietuvių Bendruo
ros tarybai, iš Lietuvos atveža menės veikėją ir visuomeni
Egidijus Stancikas ir Mindau ninką.
gas Jankauskas.
V. Volerto literatūrinę kū
Sekmadienį, gegužės 16 d. rybą aptars Aldona Page, o nau
įvyks literatūrinė popietė pris jausios knygos ištrauką pa
tatyti Philadelphijos pašonėje skaitys Dalia Jakienė. Tikimasi
gyvenančio rašytojo Vytauto išgirsti ir literatūrinės popietės
Volerto naujausią knygą „Kro- kaltininko žodį. Po šios trumpos
nikėlės senų laikų, naujų laikų" programos pabendravimas ir
ir jį pasveikinti bei pagerbti kavutė. Popietę rengia ir visus
gavus Lietuvių rašytojų draugi Philadelphijos, Pietinės New
jos 2003 metų premiją už viso Jersey lietuvius ir V. Volerto
gyvenimo kūrybą. Ši literatū bičiulius kviečia Tautodailės
rinė popietė vyks Šv. Andrie instituto Philadelphijos sky
jaus lietuviškos parapijos salėje rius, Lietuvių namų kultūros
(19-ta ir Wallace Streets) po centras ir Lietuvių Bendruo
lietuviškų Mišių, kurios atna menės Philadelphijos apylinkės
šaujamos kiekvieną sekmadie valdyba.
nį, 10:30 v.r. Specialiai šiai pro
Teresė Gečienė

Gėlių salone „FLOROS SIMFONIJA"
Gėlininkystės rekordais
garsėjantis gėlių salonas „Flo
ros simfonija" balandžio 20 d.
a t i d a r y d a m a s 30 arų ploto
sodą, pristatė du naujus reko
r d u s - plaukiojantį žiedą
„Vandens siurprizas" bei gėlių
eksterjerinę kompoziciją. Abu
r e k o r d u s agentūra „Factum"
užregistravo į Lietuvos rekor
dų knygą.
„Kiekvieną kartą, užregis
t r a v u s rekordą, sakau, kad
d a u g i a u to nedarysiu, nes tam
atiduodu labai daug jėgų, ne
migo naktų. Tačiau vėl gimusi
nauja idėja tol neduoda ramy
bės, kol aš jos neįgyvendinu",
- s a k ė j a u devynias rekor
dines gėlių kompozicijas su
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PATIKIMA,

8801 S 78thAve, BRIDGEVIEVV, IL 604K
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363
2719 W 71 st St, CHICAGO, IL 60455.
Tel. 773-434-7919

PASLAUGOS
STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off Mgr Aukse S Kane.
Vilma Jamliene.
Virginija Smuikaitiene
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654
STATYBOS,
REMONTO
DARBAI

SIŪLO DARBA

Caregiver job for live-in
position in Wisconsin.
SS and DL helpful.
Call Greg 262-657-8044.
IŠNUOMOJA
APARTMENT FOR RENT
61 Str. & St. Louis Str.
3'/ 2 room remodeled. Newly
dekorated. Quiet building. $450.
708-923-6723

ZiL

VVoodridge išnuomojami

CONSTRUCT
tUCTBON

Contractor

Work: 312-3888088;
815-272-5193

ZHvinas Vencius
AfcertSetevi

5360; 773-581-5920
www.ziconstrurtion.com

1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $607;
2 mieg. — $682.
Tel. 630-910-0644, Janą.

Cell/fax: 815-744-

kūręs Henrikas
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%
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Tautkus.
„Vandens
siurprizą" šeši
gėlių salono dar
buotojai darė 9
valandas. J a m
sunaudota 600
^^'š^S- - •
rožių, per 20
^ ^
tūkst. žiedlapių.
Kūrinio skers
muo - 2m 90
'•__-cm. O eksterjerinei kompozici
kadagio šakų. J i puošta gebe
jai prireikė 2 tonų dolomito ir
nėmis, šilokais ir našlaitėmis.
6 kubinių metrų smėlio. Ant
S a v a i t e d a r y t a kompozicija
4m 50 cm metalinio 4 dalių rė
yra 5m 70 cm aukščio.
mo sukurta kompozicija iš pu
šies, smaragdinės tujos, iiau(Elta)
sono kipariso,
kazuodinio
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TLANTĮC

TIK PER

LITERATŪRINE POPIETE

SIŲSKITE

Šildymas
Šaldymas
6666 S. Kedzte Chteago, L 60629

APT. FOR RENT
3 rms.. 1 bdrm., 2nd floor, appliances. coin-laundry. owner heated,
$350 per month +11/2 security,
71 st. & Spaulding. 773-581-7883.

Prekyba, • ulufuMmos, aptunitAntnaB

— Licensed — Bonded— Insured
773 7784007
773 531 1833

Neseniai atvykote; teStote M M

,DRAUGO" SKELBIMŲ
SKYRIUS
TEL. 773-585-9500

tonau dtentft talcraityfe bnav

gtal turimu*? Ne beda. MHUCAS
teL773-SK99Mar
tredfą adresu 4545 Inf. O St, fMrapu, • riOfTTT

Pasaulio naujienos
{Remiantis AFP. Reuters, AP. Ifitertax, ITAR-TASS, BSiS
žWų agenttaų pranešimais)

tybių verslo ir ūkio veiksmingu (ES). Tradiciškai TVF vadovau
mo vietų lentelėje peršoko 2 ja Europos atstovas, o Pasaulio
laiptelius ir atsidūrė antroje bankui — amerikietis. R. Rato
vietoje, o Azijos valstybės „dar yra pirmas ispanas, penkerius
ROMA.
Turtingiausias Italijos žmo aktyviau stiprino savo kon metus eisiantis šias pareigas.
gus Silvio Berlusconi trečiadie kurencingumą", pažymima IMD Vadovavimą TVF jis perima iš
nį pasiekė naują rekordą — jo ataskaitoje. Šį konkurencingu vokiečio Horst Koehler. kuris
vadovaujama vyriausybė tapo mą, anot IMD, iš dalies skatina pasitraukė iš posto kovo mė
ilgiausiai dirbančiu ministrų Vakarų pinigai, Azijai pritrau nesį, ketindamas dalyvauti Vo
kabinetu nuo Antrojo pasaulinio kus 60 proc. JAV privataus sek kietijos prezidento rinkimuose.
karo pabaigos. Gegužės 5-oji žy toriaus investicijų į besivystan Buvusio Ispanijos ekonomikos
mi 1,060 dienų nuo 2001 birže čias valstybes. Tuo tarpu Vaka ministro kandidatūrai pritarė
lio 11-sios, kai S. Berlusconi rų Europos valstybių konkuren visi 24 tarybos nariai. R. Rato
atėjo į valdžią. Ankstesnis re cingumas nusilpo, vangiai au 2000-2004 m. ėjo Ispanijos vy
kordas priklausė socialisto Bet- gant šio regiono valstybių eko riausybės ekonomikos ministro
tino Craxi vadovaujamai vy nomikai ir sparčiai didėjant biu ir viceprezidento ekonomikos
riausybei, kuri dirbo nuo 1982 džeto deficitams. Konkurencin- klausimais pareigas. 1996-2000
metų rugpjūčio 4-osios iki 1986 giausias Vakarų Europos ūkis metais jis užėmė Ispanijos eko
metų birželio 27-osios — 1,059 yra Danija (smuko iš penktos į nomikos ir finansų ministro kėdienas. S. Berlusconi ministru septintą vietą). Liuksemburgas dę.
pirmininku jau dirba ilgiau už vertinime krito iš antros į de
B. Craxi, tačiau jam dar teks ge vintą vietą, o Suomija nusileido
ARTIMIEJI RYTAI
rokai pasistengti, kad pagerintų iš trečios į aštuntą. Estija nu
1945-1953 m. keletui vyriausy sileido iš 22 į 28 vietą, o Lietuva
bių vadovavusio Alcide de Gas- ir Latvija į lentelę, kurioje su
BAGHDAD.
peri rekordą. Italų vyriausybės rikiuota 60 valstybių ir regionų,
Jungtinių Valstijų genero
garsėja savo trumpaamžišku- nepateko.
las Geoffrey Miller, kuris pa
mu: ši S. Berlusconi vyriausybė
skirtas vadovauti kalėjimų sis
yra j a u 59-oji per 59 metus nuo
temai Irake, trečiadienį atsi
TBILISI.
1945-ųjų. Dabartinė Italijos vy
Gruzijos žiniasklaida pra prašė Irako žmonių dėl nedera
riausybė vienija S. Berlusconi
neša, kad Adžarijos vadovo As- mo amerikiečių karių elgesio su
partiją ,,Forza Italia", popu
lan Abašidzė ginkluotos formuo sulaikvtaisiais Abu Graib ka- I
listinę ir antiimigracinę Siaurės
tės atsitraukė nuo administraci Įėjime. Prieš mėnesį iš bazės j
lygą, dešiniųjų Nacionalinį susi
nės sienos prie Colokio upės. G u a n t a n a m o įlankoje perves- Į
vienijimą ir politinio spektro
Netoli tilto šiuo metu stovi tik tam G. Miller po skandalo dėl !
centre esančius krikščionis de
vienas šarvuotasis transporte elgesio su belaisviais buvo pa
m o k r a t u s . S.Berlusconi, garsė
ris ir keli kareiviai su auto vesta pertvarkyti Irako ka
j a n t i s savo netaktiškais pareiš
matais. Oficialiai ši informacija rinius kalėjimus. JAV siekia
kimais, yra pasiekęs ir kitokių
kol kas nepatvirtinta. Toks kuo skubiau pataisyti savo
rekordų. Jis yra vienintelis Ita
sprendimas buvo priimtas abie įvaizdį t a r p irakiečių po to. kai
lijos premjeras, išleidęs paties
jų šalių susitarimu. Jos atsi praėjusią savaitę parodytos
įrašytų meilės dainų kompak
traukė per 500 metrų viena nuo nuotraukos, kuriose matyti,
tinę plokštelę, vienintelis, kaip
kitos. Susidariusioje neutralioje kaip JAV kariai tyčiojasi iš bep r a n e š a m a , pasidaręs plastinę
zonoje artimiausiu laiku turi laisvių. G. Miller taip pat pra- j
veido operaciją, ir vienintelis,
įvykti Gruzijos ministro pirmi nešė įvedęs griežtą kontrolę,
einantis premjero pareigas tuo
ninko Zurab Zvanija ir Adžari kaip turi vykti belaisvių tardy
metu, kai vyksta jo teismas dėl
jos vidaus reikalų ministro Dže mas bei uždraudė anksčiau įp
kaltinimų korupcija.
rastą praktiką uždengti kalinių
mai Gogitidze derybos.
galvas gobtuvais. Jis taip pat
sakė. kad griežtai uždrausta
GENEVA.
mušti a r išrengti kalinius. G.
JAV
JAV dar labiau įsitvirtino
Miller patvirtino sieksiąs, kad
konkurencingiausių pasaulyje
kaip įmanoma greičiau būtų iš
WASHINGTON, D.C.
ūkių vietų lentelės viršūnėje,
laisvinti tūkstančiai irakiečių
a u g a n t JAV įmonių investici
Tarptautinio valiutos fondo
belaisvių. Abu Graib, kuris ka
joms užsienio rinkose, pažymi (TVF) vykdomoji taryba naujuo
daise buvo garsiausias Saddam
ma Šveicarijos verslo mokyklos ju fondo vadovu išrinko buvusį
Hussein režimo kalėjimas, bus
IMD išleistoje metinėje Pasau Ispanijos ekonomikos ministrą
siekiama bent per pusę suma
lio konkurencingumo apžvalgo Rodrigo Rato. kurio kandida
žinti kalinių skaičių.
je. Singapūras per metus vals tūrą iškėlė Europos Sąjunga

EUROPA

Užsienio reikalų ministras buvusiam Lenkijos prezidentui
padovanojo dviratį
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS)
— Vilniuje viešinčiam buvu
siam Lenkijos prezidentui Lech
Walęsa Lietuvos užsienio reika
lų ministras Antanas Valionis
trečiadienį padovanojo dviratį,
kuriuo jis galėtų atvykti į Lie
tuvą pažvejoti.
Buvęs Lenkijos prezidentas
k a r t u su A. Valioniu Užsienio
reikalų ministerijoje (URM) tre
čiadienį atidarė parodą „Foto
dialogai**, skirtą Lietuvos ir
Lenkijos draugiškų santykių ir
gero kaimyninio bendradarbia
vimo sutarties pasirašymo de
šimtmečiui
Parodos atidaryme kalbėjęs

A. Valionis prisiminė, jog „dar
prieš dešimtmetį su Lenkija
karštai ginčijomės dėl sutarčių,
matavome ir žymėjome sienas,
statėme pasienio postus ir mui
tines".
„Tačiau jau tuomet, pasi
rašęs šiandien minimą tarpvals
tybinę sutartį ir paklaustas
nuomones dėl pasienio punktų
statybos, prezidentas Lech Walęsa atsakė, kad. jo nuomone, jo
kių didelių statybų čia nereikia,
vis tiek tos sienos greitai nebe
liks, ir jis norįs kada nors dvira
čiu atvažiuoti į Lietuvą pažve
joti", prisiminė A. Valionis.
„Europa be sienų j a u realy

bė, žuvis viename iš trijų tūks
tančių Lietuvos ežerų vis tiek
užkibs", sakė užsienio reikalų
ministras ir įteikė L. Walęsa
Šiauliuose pagamintą dviratį,
ragindamas jį dar ne kartą at
vykti į Lietuvą.
1994 m. balandžio 26 d. Vil
niuje tuometiniai Lenkijos ir
Lietuvos prezidentai L. Walęsa
ir Algirdas Brazauskas pasirašė
abiejų valstybių tarpvalstybinę
sutartį.
Sutartimi abi valstybės pri
pažino esamas sienas, o Len
kija, tuo pačiu, ir Vilniaus kraš
to priklausomybę Lietuvai, pa
sižadėdama jos neginčyti.

atstovai.
Nutarta, kad Šiaulių polici
ja nuolaidžiauja NATO atsto
vams, nes gaunama anoniminių
pranešimų, kad girti kariškiai
nekultūringai elgiasi kavinėse,
bet yra nebaudžiami.
„Jeigu matysim, kad NATO
kariškiai padauginę išgerti, ke
lia grėsmę sau ar kitiems, bus
policijos reaguojama", sakė Poli
cijos departamento patarėjas
Algirdas Stončaitis.
Anot pranešimo, jeigu ka
riškiai girti pasirodys viešoje
vietoje, jiems bus surašyti admi

Lietuvos policininkai jau penktąjį kartą vyksta į misiją Kosove
V i l n i u s , gegužės 5 d. (BNS)
— Lietuvos policijos pareigūnai
trečiadienį jau penktąjį kartą
vyksta į Jungtinių Tautų civili
nės policijos misiją Kosove.
Policijos departamento at
stovė spaudai Danutė Daunoravičiūtė sakė. jog į Kosovą išvyks
Jungtinių Tautų atrinkti 8 po

licininkai vyrai.
Pretendentams reikėjo išlai
kyti tris testus: anglų kalbos
mokėjimo, vairavimo sudėtingo
mis sąlygomis ir šaudymo.
..Ten Lietuvos misionieriai
gerai vertinami, jų geras profe
sinis pasirengimas", sakė D.
Daunora vičiūtė.

Tas stebuklingas žodis grožis! Tačiau neužtenka būti
gražiam tik sau pačiam. Norisi,
kad mūsų išskirtinumą, žavu
mą ir grožį pastebėtų ir kiti.
Tam jau pakankamai seniai vi
same pasaulyje rengiami įvai
rūs grožio bei talentų konkur
sai.
Lietuvoje pirmųjų gražuolių
konkursų istorija siekia praėju
sio amžiaus pradžią. J ų surasti
mėginama jau ne pirmas kar
tas.
„Dar 1914 metais, kai kas
buvo sumanęs išrinkti 'Mis Lie
tuvą', bet toliau sumanymo ne
nueita", - rašomi 1930 metais
žurnale „Naujas žodis".
Būtent šis bulvarinės pa
kraipos žurnalas 1930-1931
metais ėmėsi organizuoti finali
nį konkursą Kaune, sutelkda
mas provincijoje grožio laurus
pelniusias merginas.
Idėja buvo nusižiūrėta iš
amerikiečių ir prancūzų — tose
šalyse tokie konkursai j a u vyko
visu smarkumu, nors tai irgi
dar buvo naujovė.
Viešai savo išorės pranašu
mus pasiryžusios pademonst
ruoti, nepriklausomos Lietuvos
gražuolės susidurdavo su puri
toniškų
papročių,
konser
vatyvių dorovės etalonų opozici
ja. Visuomenė, kuri iki šlaunų
iš apačios ir kiti krutinės ląstos
iš viršaus atidengtą moters
kūną laikė šokiruojančia eroti
ka, į kūniškų vertybių garbi
nimą žiurėjo labai įtariai.
.Yra išlikę labai nedaug in
formacijos apie tarpukario gra
žuolių rinkimus, kiek jų įvyko,
kas laimėjo. Rimti leidiniai apie
tai nerašė, tik bulvariniuose
žurnaluose galima rasti šiek
tiek informacijos", - pasakojo
menotyrininkė Taira Žilinskie
nė, besidominti to meto Lie
tuvos madomis.
1931 m. vykusio „Mis Lietu
vos" konkurso rengėjai gražuolę
rinko iš dvidešimt šešių pre
tendenčių. Laimėtoją ketinta

deleguoti į „Mis Europos", o vė
liau ir į „Miss pasaulio" konkur
sus. Organizatoriai buvo nu
sprendę konkursą vykdyti ke
liais tarpsniais. Pirmiausia vals
čiuose ir miesteliuose. Laimė
jusios merginos toliau turėjo
varžytis apskričių gražuolių
rinkimuose. Antrajame konkur
so „Mis Lietuva" tarpsnyje di
dieji Lietuvos miestai Kaunas,
Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys,
Marijampolė. Ukmergė galėjo
išsirinkti savo gražuolę atskirai
nuo apskrities. Finaliniame
renginio rate turėjo dalyvauti
apskrityse ir didžiuosiuose
miestuose laimėjusios mergi
nos.
1931 m. konkurso „Mis Lie
tuva" organizatorių sprendimu,
pirmuosiuose konkurso tarps
niuose laimėtoja pripažįstama
mergina, sulaukusi didžiausios
publikos simpatijos. Savo sim
patijas konkrečiai dalyvei pub
lika išreikšdavo, atiduodama jai
savo bilietus.
Tačiau finale Lietuvos gra
žuolę rinko autoritetinga komi
sija, sudaryta iš menininkų,
artistų, skulptorių, rašytojų,
sportininkų ir kitų iškilių vi
suomenės veikėjų. Šiuo požiū
riu konkursai nesiskiria ir mū
sų laikais.
Daugelis didžiųjų Lietuvos
mąstytojų, tokių kaip Stasys
Šalkauskis, kritikavo gražuolių
konkursus, modernaus šokio
studijas. J ų manymu, tai buvo
tušti, beprasmiai renginiai.
Situacija nelabai pasikeitusi ir
šiandien, nes dauguma intelek
tualų, akademikų vis tiek rim
tai nevertina gražuolių rinki
mų. Tiesa, požiūris į modernų
šokį, kūno
demonstravimą
radikaliai pasikeitęs.
Nors labai trūksta informa
cijos, yra žinoma, kad iš Lie
tuvos kilusios merginos susi
laukdavo pasisekimo įvairiuose
grožio konkursuose Europoje ir
JAV.
Milda Zinevičiūtė

D. BANIONIO
JUBILIEJUS

Donatas Banionis.

Vienas garsiausių lietuvių
kino ir teatro aktorių Donatas
nistraciniai teisės pažeidimų j Banionis balandžio 28 dieną
šventė 80 metų jubiliejų. Išskir
protokolai.
tine
proga Vilniaus „Skalvijos"
Kareivius baus karo polici
kino
centras balandžio 23-29 d.
ja. Netrukus Šiauliuose bus dis
rengė
jubiliejinę D. Banionio
lokuotas karo policijos padą-,
filmų
peržiūrą.
Joje buvo rodo
linys. Kol kas šių pareigūnų
mi
septyni
lietuvių,
rusų. vokiečių
Šiauliuose tik du.
režisierių
1965-1978
m. sukur
LNK žiniomis, nuo chuliga
ti
vaidybiniai
filmai,
kuriuose
nų nukentėję penki Belgijos ir
D.
Banionis
sukūrė
ryškius
pa
Danijos kariai sugrąžinti į tar
grindinius
arba
vienus
iš
pa
nybą savo tėvynėje.
Dviejose bylose nustatyti grindinių vaidmenų: Vytauto
Žalakevičiaus „Niekas nenorėjo
įtariamieji.
Policija atmeta, kad užsie mirti" ir „Vienos dienos kroni
niečiai kariai persekiojami or ka". Marijono Giedrio „Nesėtų
rugių žydėjimas", Horst Seeganizuotai.
man „Bethovenas", Michailo

Policija baus viešąją tvarką pažeidžiančius NATO karius
Šiauliai-Vilnius, gegužės 5
d. (BNS) — Po keleto incidentų,
kai chuliganizmo aukomis tapo
keli Šiauliuose dislokuoti NATO
sąjungininkių Belgijos ir Dani
jos kariai, policija ketina bausti
pačius karius, jei jie viešose vie
tose elgsis nederamai.
Kaip pranešė LNK televizi
jos žinių tarnyba, susidariusią
situaciją, kai per mėnesį buvo
užpulti, sumušti ir apiplėšti
penki NATO kariai, aptarė Vil
niaus ir Šiaulių policijos, proku
ratūros. Valstybės saugumo de
p a r t a m e n t o ir kariuomenės

Pirmieji grožio konkursų
žingsniai Lietuvoje

Šveicerio „Misterio Makinlio
pabėgimas", Grigorijaus Kozincevo „Karalius Lyras" ir Eldaro
Riazanovo „Saugokis automo
bilio".
Šešis savo kūrybinius de
šimtmečius atidavęs scenai, į ją
atvestas savo mokytojo Juozo
Miltinio, D. Banionis sukūrė
per šimtą vaidmenų Panevėžio
dramos teatre, dirbo ir šio teat
ro vyriausiuoju režisieriumi,
direktoriumi, meno vadovu. Ta
lentingas aktorius vaidino ir ki
ne - Lietuvoje ir užsienyje su
kūrė per pusšimtį vaidmenų
žymių kino režisierių filmuose
ir televizijos serialuose.
Už didelius nuopelnus Lie
tuvos kultūrai D. Banionis ap
dovanotas Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino III laip
snio ordinu, yra Santarvės pre
mijos laureatas. Lietuvos kine
matografininkų ir Lietuvos teatro
sąjungų narys, Panevėžio mies
to garbės pilietis, pelnė dauge
lio kino festivalių ir konkursų
apdovanojimus.
Sulaukęs garbaus amžiaus,
D. Banionis tebėra kūrybingas,
vaidina Panevėžio J. Miltinio ir
Lietuvos nacionaliniame dra
mos teatruose, kviečiamas ne
atsisako
filmuotis.
(Elta)

Nuo 1999 m. etniškai pada
lytą Kosovo provinciją valdo
-Jungtinės Tautos. NATO vado
vauja tarptautinėms taikos pa
laikymo pajėgoms, o viešąją
Atkelta iš 3 psl.
tvarką kartu su vietine policijos i
Lietuvos Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje
tarnyba prižiūri JT civilinė poli- j narys Algirdas Kunčinas, taip pat Latvijos ministras pirmininkas
cija. kurios veikloje aktyviai da- \ Indulis Emsis. Pastarasis rašo, kad Latvijos Respublikos vyriausy
lyvauja ir Lietuva.
bė ypač dėkinga už Amerikos Pabaltiečių Laisves lygos ilgametes

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 6 d., ketvirtadienis

r

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS
Šiandien j a u visi m e t a i , kai
mūsų pasaulyje t r ū k s t a Loros
šypsenos ir j u o k o

Af A
LORA
KRUMPLYTĖ

Šv. Mišios Loros atminimui bus aukojamos s e k m a d i e n į ,
gegužės 16 d. 9 v.r. Tėvų Marijonų koplyčioje. 6336 S.
Kilbourn Ave., Chicago (šalia „Draugo").
Nuoširdžiai kviečiame atsiminti Lorą maldose.
Liūdintys Loros tėvai i r s e s u o

AtA
FRANK J. JUCIUS
Mirė 2004 m. gegužės 4 d.
Velionis buvo Korėjos karo veteranas.
Nuliūdę liko: žmona Laura Serapinaitė, s ū n u s Michael su žmona Melissa, duktė Maria, anūkė Katelyn, se
suo Helen Jucius, sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis.
A.a. Frank buvo brolis a.a. John ir a.a. Seselės Felice
Jucius, O.S.F.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 6 d. nuo 3.
v.p.p. iki 9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo n a m u o s e ,
5570 W. 95 St., Oak Lawn, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 7 d. Iš laidoji
mo namų 10:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Šv. Lino
bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už
jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Thompson & Kuenster.
Tel. 708-425-0500.

AtA
JUOZUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo žmonai SIGUTEI ir sūnui su šeima
reiškiame gilią užuojautą.
ALT o Čikagos skyrius

GERA NAUJIENA AMERIKOS LIETUVIU
TELEVIZIJOS ŽIŪROVAMS!
Sustiprėjo WFBT-TV 23 Čikagos kanalo, per kurį trans
liuojamos lietuviškos televizijos laidos, siuntimo signalas,
todėl žymiai pagerėjo vaizdo ir garso kokybė, jei žiūrite
kanalą per anteną.
Be to, žiūrovai, kurie turi Comcast skaitmeninę kabeline
televiziją ir gyvena Čikagoje, nuo šiol lietuviškas laidas gali
žiūrėti per 223 kanalą. Jei vis dar negalite žiūrėti šio kana
lo, skambinkite Comcast ir sakykite, kad norite matyti
VVFBT-TV 23 kanalą.
Tie, kurie prenumeruoja WOE kabeline televiziją, lietu
viškas laidas gali matyti per 17 kanalą Čikagoje ir 19
kanalą priemiesčiuose, o turintieji RCN kabeline televiziją,
lietuviškas laidas gali matyti per 14 kanalą tiek Čikagoje,
tiek priemiesčiuose.
Praneškite šias žinias draugams ir pažįstamiems, kurie iki
šiol lietuviškos televizijos negalėjo žiūrėti visai arba
nežiūrėjo dėl silpnesnio signalo.
Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v.
per VVFBT Čikagos 23 kanalą.
Mušu telefonas 708-839-9022

BAFL APDOVANOJIMO IŠKILMĖS
pastangas atvesti Latviją, Lietuvą ir Estiją j Šiaurės Atlanto santarvę.
Pobūvis baigėsi pramogine dalimi, kurioje dalyvavo pianistė
Aukse Jackūnaite ir Los Angeles lietuvių mokyklos mergaičių
choras. Vakaro dalyviai pasveikino Valdį Pavlovskį su gimtadie
niu.
Fnfo
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Lietuviško žodžio šventė CLM

APYLINKĖSE

žodžiais: „saulala", „motinėla". premijomis, pagerbiamas
„Seniau lietuviai gražiau kalbė j ų d a r b š t u m a s ir tas
davę, dabar kaip j a u n i m a s u ž s i s p y r i m a s tobulėti
kalba, sunku suprasti" — post lietuviškoje dvasioje.
ringavo moteriškės. Padejavo
V
visos,
kad vaikai Lietuvoje gy
ašymo
konkurso
odis — didis dalykas.
rezultatus
paskel
vendami
baigia
suamerikonėti,
Didis dėl to, kad žodžiu
bė
aukštesniosios
mo
vietoj
stilius
sako
„stailas",
galima žmones sutelkti,
kyklos
rašinių
vertini
O MIELA MAMA
vietoj
pirkti
„shopintis".
Buvo
žodžiu galima ir išskirti, žodžiu
galima įžiebti meilę, sukelti nuspręsta, kad situacija pa mo komisijos n a r ė J.
priešiškumą. Žodis — švelnus ir našėja į spaudos draudimo me Bužinauskytė. Čikagos
jos buvo tvirtos, jaunos, gražios,
aštrus, teisingas ir apgaulingas. tus, kai kalbėti lietuviškai nie aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mo
Kada lopšelyje mus vystė.
Žodžius išmokstame, atranda kas negalėjo. Šią nutautėjimu
kiniai buvo suskirstyti
Kai guodė mus rankutės mažos,
me ir prarandame, o ypač gy gresiančią situaciją išgelbėjo
į dvi grupes: pirmąją
Ant jų spurdėjo kūdikystė.
venant svetur, kur gimtasis laiškas iš Čikagos apie litua
grupę sudarė 7 ir 8 kla
žodis — labai brangintinas. nistinę mokyklą. Paaiškėjo, k a d
sių mokiniai, kurie ra
Pargriuvus pirmame žingsnely,
Lietuviškame žodyje slypi ir vaikai čia mokosi n e tik dainų ir
šė tema: „Mano vaikys
jos glostė, rūpestingai kėlė.
žmogaus, ir tautos gyvenimo šokių, bet gražiai rašyti ir
t ė s kiemas". Antrąją
Išklydus į didžiulį kelią
skaityti. Daug kam sunku buvo
prasmė.
grupę
su
Vilties dalijo kibirkštėlę.
darė 9 ir 10
ii Dešimtos klases mokiniai dalyvavo šventėje.
Užstojant, saugant mus nuo vėjų,
klasių mo
Nuo klystkelių ir nuo pavojų,
kiniai, ku
Iš lėto laikas jas raukšlėjo,
rių temos: „Knyga
Butauskas (I vieta); 5A Žyman
Dail. J. Paukštienės pieš.
Lyg kietą dirvą išvagojo.
mano gyvenime" ir
te Petrusevičiūtė (II vieta); 5B
„Namai į kuriuos pa
Rokas Šimkonis (III vieta).
Iš jų mes viską gaunam, imam,
reinu". Pirmoje gru
6 skyrius: Elona Račkutė (I
jos visada mums švelnios, šiltos.,
pėje nugalėtojai: I
vieta); Justas Riabkov (II vieta);
jos lydi mus nuo pat gimimo,
vieta — Austėja KaMarija Steigvilaitė (III vieta).
jas pasiglemš tik baltos smiltys.
veckaitė, 8 klasės
mokinė; II vieta —
eno parodos nugalėtojus
Šiandieną kiekvienas tariame ačiū Tau, Mama, kad Tu esi. Ir
Adomas Baužys, 7
paskelbė tautodailės mo
reikia bučiuoti kiekvieną žemės pėdą, kurią yra palietusi tavo koja,
klasės mokinys; III
kytoja Daiva Blažulionienė.
vieta — J u r g i t a
nes ją tu papuošei motiniška meile, dieviška išmintimi ir kantrybe.
Tautodailininkė išvardino visą
Gerulskytė, 7 klasės
Lai Dangiškoji Motina Marija saugo Tavo kiekvieną gyvenimo
eilę gabių mokinių: 1B skyrius
mokinė. P a m i n ė t a
žingsnį, kad būtum laiminga, sveika ir dar ilgai su mumis...
— Žimkutė Robertą; 3A skyrius
— Sandra BadaraiO kurie mamas jau esame išlydėję j amžinybę, tariame: „ A m 
— Rūta Survilaitė, Viktorija
tė, 7 klasės mokinė.
Badaraitė. 3B skyrius — Milda
žinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie ir Amžinoji šviesa jai tešviečia..."
Antroje grupėje
Bartašiūnaitė, J o n a s Aleksonis,
Skaitymo konkurso I vietos laimėtojai.
laimėjo šie moki
Enriką Sinkevičiūtė. 5B skyrius
niai: I vieta — Živilė
—
Justina Zakarauskaitė, Mar
KONCERTAI, SKIRTI MOTINOS DIENAI VYKS SVC. MERG.
Čikagos lituanistinėje mo patikėti, bet teko patikėti, kai į Badaraitė, 10 klasės mokinė, už
kas
Mongirdas, Indrė Bielskutė.
MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE:
kykloje, Jaunimo centro didžio sceną atėjo vienas iš rašymo rašinį „Knyga mano gyvenime";
T a i p II vieta — Tomas Mačiulis, 10
joje salėje, balandžio 17 d. įvyko konkurso nugalėtojų.
kaitymo konkurso komiteto
GEGUŽĖS 8 D., ŠEŠTADIENI, 5 V.V. VAKARO MIŠIOS (lietuvių
tradicinis metų renginys — improvizuojant buvo pristatyti klasės mokinys, už rašinį „Mu
koordinatorė, bibliotekinin
kalba), melsimės už mirusias mamas. Jau treji metai, kaip po mūsų
Lietuviško žodžio šventė. Mo ir likusieji, meno ir skaitymo zika mano gyvenime"; III vieta
kė
Dainora Baliutavičienė pa
bažnyčios skliautais skamba „Ave Maria", skirta Dangiškai Motinai
kykla šiam renginiui ruošiasi konkurso nugalėtojai. • Buvo — Aldona Gintautaitė, 9 klasės
skelbė
2004 metų skaitymo
Marijai. Šiais metais šlovindami Dangiškąją Motiną, prašysime jos
tris mėnesius, nes išaugus mo minamos ir mįslės, dainuojamos mokinė, už rašinį „Namai į ku
konkurso
nugalėtojus.
užtarimo į amžinybę išlydėtoms savo mamoms. Giesmes atliks
kinių skaičiui iki 300, išaugo ir skaičiuotės. O svarbiausia yra riuos pareinu". Buvo paminėta
1 A skyriaus laimėtojai: Au
garsūs ir mums visiems jau gerai žinomi, mūsų mylimi solistai:
nugalėtojų sąrašas: rašytojų, viena tiesa — Čikagos litua Luką Šaparnytė, 10 klasės mo
rimas Gudeliauskas (I vieta);
nistinėje mokykloje taip gražiai kinė.
poetų, dailininkų, skaitovų.
Genovaitė Bigenytė, Jurga Čepkutė, Jūratė ir Rimas Grabliauskai,
Viltė Vaitkutė (II vieta); Julija
Nida Grigalavičiūtė, Renata Kancleris, Margarita Momkienė, Nijolė
Mokytoja Audronė SidauŠio renginio tikslas — puo skamba lietuviški žodžiai dai
Dinajeva (III vieta);
Penikaitė ir kanklių ansamblis „Gabija", vadovė Genė Razumienė.
selėti lietuvišką kalbą, raštą, nose ir posmuose, kad kalba gienė. pradinių klasių vertinimo
1B skyriaus laimėtojai: Ta
nuosekliau supažindinti moki niekada neišnyks. Daina „Žeme komisijos n a r ė , pristatė pra
das Adamonis (I vieta); Andrius
nius su lietuvių literatūra, tau Lietuvos" apvainikavo šį fantas dinės lituanistinės mokyklos
GEGUŽĖS 9 D., SEKMADIENĮ, 10:30 V.R. Mišiose melsimės už
Blekys (II vieta); Gabrielė
tiniais papročiais, kultūra, tinį pasirodymą, kuris mokinių, nugalėtojus, kurie kaip ir visi
gyvas savo mamas. Visus kviečiame maldai, dėkojant Dievui už patį
Kvietkauskaitė (III vieta);
istorija. Tuo siekiama suteikti bei kitų žiūrovų susilaukė dide laimėtojai buvo apdovanoti
nuostabiausią ir brangiausią žemėje žmogų - Mamą.
1C skyrius: Monika Ketura
kuo išsamesnį išsilavinimą, kad lio dėmesio. Beje, scenarijų prizais, nufotografuoti ir palydi
Po Mišių parapijos salėje, koncertas skirtas mamoms, kurį atliks
kytė
(I vieta); Gabija Vasiliaus
būtų galima išlaikyti mūsų tau spektakliui parašė pačios išra mi aplodismentais.
iš Lietuvos atvykęs, Kauno muzikinio teatro solistas Juozas janušaitis.
kaitė
(II vieta); Gerardas J a 
tos lietuvišką žodį, gyvenant dingiausios mokyklos mokyto
2 skyriaus laimėtojai buvo:
nonis
(III
vieta);
Jis atliks ištraukas iš linksmų operečių. Galėsite pasivaišinti kava ir
jos: direktorės pavaduotoja Lai 2A Indrė Genevičiūtė (I vieta);
svetur.
pyragėliais. Tikimės visų nuoširdaus dalyvavimo.
2A
skyriaus
nugalėtojai:
Šiais metais renginys pra ma Apanavičienė, tautinių šo 2A Arvydas Jarulis (II vieta); 2
Kotryna
Staputytė
(I vieta);
sidėjo nuotaikingu koncertu — kių mokytojos Onutė Cvilikienė A Mantas Drukteinis (III vieta).
Rokas Kilikevičius (II vieta);
Kun. Rimvydas Adomavičius
ir
Salomėja
Radionovienė.
3 skyrius: 3A Viltė Baliutaspektakliu. Scenoje pasirodė
Indrė Genevičiūtė (III vieta).
mokytojos apsirengusios tau
Renginio antroje
dalyje vičiūtė (I vieta); 3B Aivaras
2 B skyrius: Akvilė Puraitė
tiniais rūbais ir dainuojančios buvo paskelbti rašymo, skaity Sineokis (II vieta); 3A Monika
(I vieta); Tadas Petraitis (II
lietuvių liaudies dainą „Sveiki mo bei meno parodėlės konkur Zatkauskaitė (III vieta).
DĖMESIO BENDRUOMENINKAI
LIETUVIŲ VERSLO TARYBA (LBC)
vieta); Diana Juzėnaitė (III
gyvi sveteliai". Prasidėjo dialo so nugalėtojai. Mūsų mokykla
4 skyrius: Eimante Šuopytė
gegužės 7 d., penktadieni, 7
FONDO NARIAI
vieta).
gas tarp kaimo moteriškių že gali didžiuotis turinti tiek daug (I vieta); Simona Sidaugaitė (II
Lietuvių fondo suvažiavime v.v., Pasaulio lietuvių centre,
3 B skyriaus nugalėtojai:
maičių kalba. Jos ilgesingai ža gabių, kūrybingų
mokinių. vieta); Akvilė Z a k a r a u s k a i t ė
Lemonte,
Bočių
menėje
rengia
LF vadovai siūlys priimti įsta
Jonas Aleksonis (I vieta);
vėjosi lietuvių senolių dainomis Tradiciškai konkurso laimėtojai (III vieta).
tus, kuriais iš LF veiklos pašali susipažinimo su Panevėžio ver
Enriką Sinkevičiūtė (II vieta).
ir dar gražiau skambančiais jų yra apdovanojami piniginėmis
slininkų
delegacijos
nariais
5 skyrius: 5B J o n u k a s
nama JAV Lietuvių Bendruo
menė. Gausiai dalyvaukime su vakaronę. Linksmoje, šeimyni
važiavime, visomis jėgomis nėje aplinkoje bus proga susipa
priešinkimės šiam neaiškaus žinti su svečiais iš Panevėžio ir
tikslo sumanymui, neleiskime Utenos, išgirsti apie sėkmes ir
šiuos įstatus priimti, reikalau rūpesčius. O Čikagos ir apylink
ių bendraminčiams puiki proga
dami tartis su LB. Negalintieji
atnaujinti ryšius ir pasilinks
suvažiavime dalyvauti, ne
minti. Bus lietuviškų patiekalų
siųskite įgaliojimus LF vado
vakarienė (įėjimas ir vakariene
vams, o pasiųstus pareika
asmeniui 20 dol.), veiks baras
kvartetą, Vilniaus savivaldy
Iš kompozitoriaus gimtinės
inint iškilaus kompozito
laukite juos grąžinti, tuomet su lietuvišku alum. Kviečiama
bės šv. Kristoforo
kamerinį
Biržų į koncertą atvyks Vlado
riaus
Vlado
Jakubėno
100juos nukreipkite suvažiavime visuomenė. Dėl informacijos
orkestrą ir kitus.
sias gimimo metines, įvairiuose Jakubėno vardo mokyklos mo
dalyvausiantiems JAV LB pa skambinti Indrei, tel. 312-337Lietuvos miestuose, o taip pat kinė Evelina Venckūnaitė, (for
Čikagoje
komp.
VI.
reigūnams bei nariams. SK 009843 6293, ar Antanui, tel 630-766Čikagoje yra rengiami jo kūry tepijonas) ir vokalinis ansamb
Jakubėno kūrinių koncertas
1149, arba pranešti e-paštu:
lis, kuris įsijungs į garsiojo
bos koncertai.
ir minėjimas ruošiamas gegu
GEGUŽĖS 8 - 3 0 DIENOMIS, i n d r e l e @ v o y a g e r . n e t
žės 23 d. Jaunimo centre. Čia jį
Kaip mus informuoja vil žemiečio, mirusio toli nuo tė
Lietuvių dailės muziejuje, esan
rengia
komp. VI. J a k u b ė n o
nietis muzikologas Vaclovas vynės, minėjimą.
čiame Pasaulio lietuvių centre, GEGUŽĖS 15 D., 7:30 V.V.,
draugija k a r t u su specialiu
Juodpusis, pirmasis komp. VI.
Šį vakarą rengia ir jį praves
vyks paroda - A. ir V. Zikarų Jaunimo centro didžiojoje salėje
Jakubėno kūrybos vakaras bus Vaclovas Juodpusis, didelis išei
komitetu. Pagrindinis atlikėjas
sukauptos meno rinktinės dova įvyks aktorės iš Lietuvos Olitos
suruoštas „Sugrįžimų" festiva vijos muzikos populiarintojas,
— „Dainavos" ansamblis (va
na muziejui. Parodos atidary Dautartaitės spektaklis ..Inty
lio rėmuose. Jis įvyks gegužės anksčiau per Lietuvos radiją
dovas Darius Polikaitis). Taip
mas įvyks gegužės 8 d., 6:30 - 9
mi išpažintis". Autorius - I.
12 d. Stasio Vainiūno namuose ruošęs savaitines laidas apie
pat pasirodys solistai — vo
v.v.
Bergmanas, režisierius - V. V.
(A Goštauto gt. 2 - 41) Vilniuje
kalistai: Ginta Žviliūtė ir
užsienyje gyvenančius ar gy
Landsbergis. Po spektaklio ak
Algimantas
Barniškis. solistai
venusius
muzikus.
Čia mintimis apie kompozi
Vladas Jakubėnas.
GEGUŽĖS 16 D., i V.P.P. torė padainuos keletą romansų.
—
instrumentalistai
Linda VeKiti
VI.
Jakubėno
minėjimo
torių
pasidalins
biržietė
Alek
Jaunimo centre įvyks paminėji- Bus vaišės, muzika ir, jei publi
leckytė ir Manigirdas Motesandra Balčiauskienė, kuri renginiai vyks kiek vėliau ge
mas-koncertas „Žodžio kelias", ka pageidaus, šokiai. Bilietai
kaitis. Apie kompozitorių čia
gerai pažinojo VI. Jakubėną. gužės 15 d. — Biržuose, gegužės
skirtas lietuviško spaudos žo parduodami
„Lietuvėlėje",
apie kūrėją, nes jis buvo ne
kalbės muz. Faustas Strolia.
Muzikinėje dalyje pasirodys 20 d. — Vilniuje, o gegužes 26 d.
džio draudimo panaikinimo ir „Seklyčioje", „Lithuanian Plaza
vien tik kompozitorius, bet ir
rū
Norisi dar pridėti, kad apie
pianistė, profesorė Birutė Vai- — Kaune. Jų surengimu
išlaisvinimo 100-mečiui. Prog Bakery & Deli" ir „Atlantoje".
pedagogas, pianistas, muziko
komp. VI. Jakubėną labai šiltai
niūnaitė, solistai Regina Bag- pinasi komp. VI. J a k u b ė n o
ramoje yra patys reikšmin Rengia „Teatras-studija Kaukė"
logas, muzikos kritikas, plačiai
atsiliepiama „Sugrįžimų" festi
danavičiūtė (sopranas), Inga draugijos Lietuvoje pirmininkė
giausi istorijos faktai, apžvel
rašęs apie muzikinius rengi
valio programiniame leidinyje.
Ulevičiūtė
(mecosopranas), Irena Skomskienė, k a r t u su
giant lietuviško žodžio lenkini ŠVČ MERGELĖS MARIJOS Ne
nius „Draugo" dienraštyje,
Lietuvos kultūros ministerija ir
Čia teigiama: „Ir juo labiau į
Vincentas Kuprys (bosas).
mo sudėtingą etapą, rusinimą ir k a l t o Prasidėjimo parapija
„Aiduose" bei kitoje spaudoje.
praeitį tolsta Vlado Jakubėno
absurdišką įsakymą - draudi
Taip pat programoje dar kitomis įstaigomis.
kviečia visus, kurie nepriėję pir
Gaila, kad nelaukta mirtis
epocha, tuo labiau suvokiame jo
mą spausdinti knygas lietu
dalyvaus Milda Kasperavičiūtė,
Tiek Vilniuje, tiek Kaune
mosios komunijos, suaugusių
jį
pakirto
1976-siais ir dabar
nepaprastai
reikšmingą
įnašą
į
viškomis raidėmis. Programą
violončelininkė Gražina Min- dalyvaus vienos iš geriausiųjų
katechezei, kuri prasidės ge
galima
pasidžiaugti
tik jo palik
Lietuvos
muzikinę
kultūrą.
sudarė žinomas aktorius Egi
pajėgų,
kevičiūtė, pianistės Melita Dia- Lietuvos muzikinių
gūžės pradžioje.
Norintieji
ta
kūryba,
nuveiktais
darbais
dijus Stancikas. Bilietai gauna
O Amerikos lietuvių at
mandidi. Gražina Zalatorienė, įskaitant ir Lietuvos Naciona
kreipkitės
į
kun.
Jaunių
Kelpšą.
ir
gražiais
prisiminimais
mi „Seklyčioje". Vaikams iki 12
mintyje dar daugeliui iš mūsų
Virginija Daugirdienė, Dovilė linės filharmonijos orkestrą,
tel. 773-523-1402.
Edvardas Šulaitis
metų įėjimas nemokamas.
valstybinį Vilniaus styginių
gyvi asmeniški prisiminimai
Laimutytė.
Stipriausias
tautybės
pa
grindas, svarbiausias jos rams
tis yra gimtoji kalba.
V. Kudirka
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ARTĖJA KOMP. VL. JAKUBĖNO
SUKAKTUVINIAI KONCERTAI

M

3 A skyrius: Gabrielė No
reikaitė (III vieta).
4 skyrius: Deividas Dzikevičius (I vieta); Simona Sidau
gaitė (I vieta); Akvilė Zaka
rauskaitė (III vieta).
5B skyrius: Indrė Bielskutė
(I vieta); Guoda Cicėnaitė (II
vieta); Lina Survilaitė (III
vieta).
Aukštesniosios mokyklos
laimėtojai taip pat gerai skaitė.
7 klasė: Jonas Preisaitis (I
vieta); Jurgita Gerulskytė (II
vieta); Sandra Badaraitė (III
vieta). 10 klasė: Adomas Steigvila (I vieta); Živilė Badaraitė
(II vieta); Lauryną Kulasauskaitė (III vieta).
Geriausi ir atkakliausi mo
kyklos skaitovai buvo: I n d r ė
Bielskutė (I vieta), 5B skyriaus
mokinė, surinkusi 573 balus;
Guoda Cicėnaitė (II vieta), 5B
skyriaus mokinė, surinkusi 394;
Jonas Aleksonis (III vieta), 3B
skyriaus mokinys, surinkęs 374
balsus. Auditorija palydėjo vai
kus plojimais.
Šventei pasibaigus, visi
pasijutome tarytum pabovoję
„Dainų šventėje", norėjosi vėl
laukti kitų panašių švenčių, vėl
skubėti į Čikagos lituanistinę
mokyklą, kur skamba gimtasis
žodis širdį pamaloninantis:
„Ir seni ir maži mes
kiekvienas ja kalbam,
Ją įduotą mamos ligi gyvas
neši
Rodos, tarsi žodžiais — o
paglostysi galvą
Jau tokia ta kalba mūs
gimtoji graži.."
Indrė Bartašiūnienė
ČLM atstovė spaudai

SKELBIMAI
I
I
i
:

N a m a m s pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal S a v i n g s ,
i 2212 West C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747
• PIGIAUSIA — NE PATI
KIMIAUSIA! Kortelės dažnai
nesuveikia. Paskutinės min
utės nutrupa. O kaip su ben
drovėmis, kurių centrinės net
n e JAV ir siūlo „ypatingus
įkainius"? Dažniausiai t a i
prastas intemetinio tipo, o ne
telefoninis ryšys. Protingas varto
tojas renkasi amerikiečių fir
mą (įst. 1993 m.) LITCOM. Į
Lietuvą iš namų ar mobilaus
telefono TIK 11,9 ct„ o JAV —
4,9 et. Jokių mėnesinių mo
kesčių, jokių papildomų kodų.
Išklotinę gaunate su savo
vietine sąskaita. R e g i s t r u o 
k i t ė s l i e t u v i š k a i 708-3860556. Taupykite šiandien su
LITCOM! Dėmesio! Į k a i n i s
galioja tik naujiems klien
tams!
DRAUGO"
Tel.

SKELBIMAI
1-773-585-9500

