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Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Kakta sienos 
nepramuši. Rašau 
paprastas dainas: 
„Kryptį kursto 
praeitis". Politinis 
jaunimo forumas. 

3psl. 

Kodėl pasirašiau 
paaiškinimą. Mūsų 
šeimose: naujas 
gydytojas; sutuoktuvės; 
lietuvių veiklos ateitis. 

4 psl. 

Sio šeštadienio priede: 
Dar apie popiežių Joną 
Paulių II. Amerikos 
lietuvių gydytojų 
sąjungos suvažiavimas. 
Menas iš prigimties yra 
laisvas. Paminėtas 
rašyt. Petronėlės 
Orintaitės šimtmetis. 
Registruojasi chorai. 
Mare Chagall vitražai 
Čikagoje. 

Draugo fondas „lopo 
maišų skyles". 
Koncertas su Liveta ir 
Petru. Varpo dūžiai 
pranešė džiugią žinią. 

8 psl. 

Sportas 
* Antrąjį pra la imėj imą 

Olandi joje v y k s t a n č i a m e 
pasau l io vyrų ledo r i tu l io 
čempiona to pirmojo pogrupio 
šešių komandų B grupės turny
re patyrė Lietuvos rinktinė. Po 
ypač nesėkmingos antrojo kėli
nio pradžios Lietuvos ledo ritu
lininkai 1:5 turėjo pripažinti 
Italijos komandos pranašumą 
bei iš ketvirtosios vietos nukri
to į penktąją. Lietuvių gretose 
dėl ligos nežaidė Dainius Zub-
rus, o vienintelį įvartį į varžovų 
vartus įmušė Šarūnas Kulie
šius. 

* JAV NBA Cleve land 
„Cava l i e r s " k o m a n d a , ku
rios gretose pas iba igus iame 
sezone žaidė Žyd rimas Ilgaus-
kas, iš prezidento bei generali
nio vadybininko pareigų atleido 
septynerius metus dirbusį Jim 
Paxson. Taip pat žadama at
leisti ir vyriausiąjį trenerį 
Brendan Malone Reguliariaja
me NBA sezone „Cavaliers" Ry
tų konferencijoje užėmė devin
tąją vietą bei nepateko į atkrin
tamąsias varžybas, nors pirmą 
kartą po 1997-1998 m. sezono 
laimėjo daugiau nei puse rung
tynių. 

Naujausios 
zmios J 

* Lietuvos a rmėna i pa
gerbs savo t au tos genocido 
a u k a s . 

* Socialdemokratai siū
lys savivaldybes išr inkt i iki 
eu ro įvedimo. 

* Lietuvos ka r iuomenės 
generola i buriasi į klubą. 

* Parti jos aiškinsis , ku r i 
g e r i a u valdo oranž in į ka
muolį. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.646 LT 
1 EUR - 3.452 LT 

Vilniuje stiprinami transatlantiniai santykiai 
ARŪNAS MOLIS 

Vi ln ius , balandžio 22 d. 
(ELTA) — Neformalus NATO 
užsienio reikalų ministrų susiti
kimas Vilniuje buvo pirmasis to
kio pobūdžio renginys, sureng
tas ne NATO būstinėje Briuse
lyje. I šį neabejotinai reikšmin
giausią iš visų Lietuvoje vyku
sių tarptautinės politikos rengi
nių atvyko NATO generalinis 
sekretorius J a a p de Hoop 
Scheffer, JAV valstybės sekreto
rė Condoleezza Rice, kitų NATO 

valstybių užsienio reikalų mi
nistrai. NATO ir Rusijos tarybos 
bei NATO ir Ukrainos komisijos 
posėdžiuose dalyvavo Rusijos 
užsienio reikalų ministras Ser-
gej Lavrov ir jo kolega iš Ukrai
nos Boris Tarasiuk. 

Pasaul inės bendruomenės 
akyse Vilnius kuriam laikui ta
po t ransa t lan t in ių santykių 
stiprinimo centru, todėl galima 
tik pasidžiaugti šiuo mūsų dip
lomatijos laimėjimu. Kita ver
tus, turėtume prisiminti „Vil
niaus dešimtuko" proceso reikš

mę, aktyvias Lietuvos pastan
gas stiprinti t ransat lant in ius 
ryšius ir mūsų dalyvavimą NA
TO, Europos Sąjungoje (ES), 
-Jungtinėse Tautose (JT) ir lai
kini; koalicijų vadovaujamose 
taikos įvedimo bei palaikymo 
operacijose. Visa tai leidžia ne
abejoti, jog mūsų šalies sostinė 
šįkart pasirinkta neatsitiktinai. 

Į Vilnių NATO šalių, Rusi
jos, Ukrainos, ES diplomatijos 
vadovai atvyko aptarti padėtį 
Kosove, Afganistane, Gruzijoje, 
NATO ateities klausimus, taip 

pat karines operacijas ir susi
vienijimo santykius su partne
rėmis. Kad šie pokalbiai būtų 
sėkmingi, pirmiausia reikia pa
gyvinti tarpusavio ryšius ir at
gaivinti po karo Irake šiek tiek 
pašlijusią vienybę. Galima ne
abejoti, kad būdai , kaip tai pa
daryti, irgi ap ta r t i per susitiki
mą Vilniuje. 

NATO st ruktūrą reikia per
tvarkyti taip, kad ji būtų pajėgi 
pri imti ve iksmingus sprendi
mus, prognozuoti ir panaikinti 
grėsmes. N u k e l t a į 7 ps l . 

V. Adamkus ragina prisidėti prie Baltarusijos d e m o k r a t i z a v i m o 
Vilnius , balandžio 22 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus paragino postovieti-
nių valstybių grupę GUAM pri
sidėti prie t a rp tau t inės ben
druomenės pastangų skatinti 
Baltarusijos demokratinę rai
dą. 

„Baltarusijos valdžia juda 
autokratijos link, ir tai regione 
kelia vis didesnį rūpestį", sakė 
V. Adamkus penktadienį Kiši-
niove vykstančiame GUAM 
grupės — Gruzijos, Ukrainos, 
Azerbaidžano ir Moldovos — 
susitikime. 

Lietuvos prezidentas pa
brėžė, kad „mes jau įpratome 
prie aštr ių Minsko išpuolių 
prieš Europos Sąjungą ir NA
TO, nesvarbu, kokių tikslų sie
kiant". ES netgi sulaukė pas
merkimo dėl pastangų padėti 
nuo Cernobilio katastrofos nu-
ketėjusiems N u k e l t a į 7 psl. 
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Prezidentų susitikimas Kišiniove (iš kairės): V Adamkų* (Lietuva), V. Juščenko (Ukraina), M. Saakašvili (Gru
zija), V. Voronin (Moldova), I. Alijev (Azerbaidžanas) ir T. BaseskTKumunija). Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Britų teismas lietuvę nuteisė už prekybą žmonėmis 
Vi ln ius /Londonas , balan

džio 22 d. (ELTA) — Didžiosios 
Britanijos teismas paskelbė 
nuosprendį grupei prekeivių 
žmonėmis, tarp kitų kaltinamų
jų paskirdamas bausmę ir vie
nai Lietuvos pilietei. 

Anot Policijos departamen
to, šis ikiteisminis tyrimas buvo 
pradėtas 2003 m. ir patvirtina 
sėkmingą Jungtinės Karalystės 
ir Lietuvos policijos bendradar
biavimą. 

Šių metų balandžio 15 d. 
Jungt inės Karalystės teismo 
nuosprendžio laukė trys lietu

vių kilmės ir trys iš Kinijos bei 
Malaizijos kilę asmenys. 

Vieną iš jų — lietuvę moterį 
— teismas pripažino kalta ir 
nuteisė 14 metų laisvės atėmi
mo bausme. Jos broliui teismo 
nuosprendis turė tų būti pa
skelbtas šiemet rugsėjo mėnesį, 
ir jau dabar manoma, kad baus
mė bus skirta dar didesne negu 
seseriai. Trečiasis lietuvis ištei
sintas, nes bendradarbiavo su 
policija ir padėjo tyrimui. 

Iš Kinijos ir Malaizijos 
asmenys nuteisti atitinkamai 
15, 3 ir 2.5 metų laisvės atėmi

mo bausmėmis. 
Su bylą tyrusiais policijos 

pareigūnais bendradarbiavo 
trys nukentėjusios lietuvės mer
ginos. 

Tai ne vienintelė byla, tiria
ma glaudžiai bendradarbiau
jant Lietuvos ir Jungtinės Kara
lystės pareigūnams. 

Kitą savaitę Lietuvos krimi
nalinės policijos biuro pareigū
nai išvyksta į Angliją susitikti 
su kolegomis dėl sėkmingai su
ardyto prekybos žmonėmis tink
lo, kurio aukų skaičius sali siek-

° vieną dešimtį. 

Prokurorų skundas ae ; Vilniaus mero atmestas 
Viln ius , balandžio 22 d. 

(BNS) — Vilniaus apygardos 
teismas a tmetė Generalines 
prokuratūros apeliacinį skundą 
dėl išteisinamojo nuosprendžio 
Vilniaus merui. Liberalų ir cen
tro sąjungos vadovui Artūrui 
Zuokui. 

Atmetus skundą, išteisina
masis nuosprendis įsiteisėjo. 
Teisėjų kolegija nutart imi at
metė prokurorų priekaištus dėl 
neviešos nukentėjusiojo Vil
manto Drėmos apklausos pir
mos instancijos teisme ir pažė
rė tyrėjams priekaištų dėl iki
teisminio tyrimo apklausų or
ganizavimo. 

Per tris mėnesius apygar
dos teismo nutartį šalys dar ga
li skųsti Aukščiausiajam Teis
mui. 

Valstybės kaltintojas. Ge
neralinės prokuratūros proku
roras Simonas Slapšinskas, sa
kė, kad dėl apskundimo nu
spręs susipažinęs su visa išsa
mia nutartimi. 

Prokurorai teigė, kad Vil
niaus miesto 1-ojo apylinkės 
teismo vasario 4 d. paskelbtas 
išteisinamasis nuosprendis A. 
Zuokui ir dar trims su juo teis
tiems asmenims byloje dėl 
trukdymo pasinaudoti rinkimų 
teise tarybos nariui Vilmantui 
Drėmai per 2003 m. vykusius 
sostinės vadovo rinkimus yra 

Aukštesnio teismo sprendimas: A. Zuokas išteisintas pagrįstai. 
Mykolo Ambrazo I ELTA) nuotr 

nepagrįstas. 
Vilniaus miesto 1-asis apy

linkės teismas išteisino A. Zuo-
ką, kuris buvo kaltinamas truk
dymu Vilniaus tarybos nariui V. 
Drėmai 2003-siais pasinaudoti 
rinkimų teise per mero rinki
mus. 

Taip pat dėl panašių kalti
nimų išteisinti įmonių grupės 
„Rubicon group" vadovas An
drius Janukonis , bendre 
„Ogmios Astra" valdybos pir
mininkas Darius Leščinskas ir 
vairuotojas Svajūnas Navikas. 

Kaltintojai teigė, kad šio 
teismo išvados nėra pagrįstos, o 
teismas nepripažino dalies iki
teisminio tyrimo duomenų įro
dymais — daugiausia įtaria
mųjų telefoninių pokalbių įra
šų — ir jais nesivadovavo. 

Prokurati ira prašė pri
pažinti merą ir versl ininkus 
kaltais ir skirti bausmes. 

Laimėjęs bylą dviejuose 
teismuose A. Zuokas vis dėlto 
mano buvęs sukompromituotas 
visuomenės akyse ir tikina, kad 
baudžiamoji byla yra politinė. 

Mieste lėnams 
Vi ln ius gražus, 
tačiau ne I t in 

saugus 
Vi ln iu s , balandžio 22 d. 

(BNS) — Vilnius miestelėnams 
atrodo gražus, tačiau ne itin 
saugus miestas, kuriame bene 
daugiausia problemų kyla de! 
transporto grūsčių i - VN-
lių statymo, rodo apklausa. 

V.lniaus mies*o savivaldy
bės užsakymu tyrimu bendro
vės RAIT atliktas ty 
jog dauguma (65 proc apklaus
tųjų) mano, kad per pastaruo
sius metus situacija Vilniuje 
pagerėjo arba labai pagerėjo. 
Miestelėnai Vilniaus plėtrą sie
ja su valstybinėmis institucijo
mis, o verslo įtaka vertinai 
menkiau. 

Kaip svarbiausias Vilniaus 
patrauklumo priežastis gyven
tojai įvardino miesto grožį, sos
tinės privalumus, laisvalaikio 
būdų praleidimo įvairovę, gerą 
susisiekimą su Lietuvos vieto
vėmis, patogų ryšį su užsieniu, 
daug gerų paslaugų. 

Tačiau apklausa taip pat 
parodė, kad vilniečiai savo 
miestą vertina kaip ne itin sau
gų. Spaudos konferencijoje da
lyvavęs Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas žadėjo „griež
tai kalbėtis" su Vilniaus vyriau
siuoju policijos komisaru dėl 
saugumo sostinėje užtikrinimo. 

Apklausa parodė, jog dau
giau negu pusė vilniečių palan
kiai vertina daugiaaukščių sta
tybą Naujajame centre — 
Konstitucijos prospekte. Tuo 
tarpu gyvenamuosiuose rajo
nuose statomi daugiaaukščiai 
vertinami skeptiškiau — jiems 
pritaria 35 proc. gyventojų, ne
pritaria — 33 proc. 

Apklausa atskleidė ir mies
to vadovams netikėtą dalyką — 
nors sostinėje siūloma įvairių 
pramogų, vyksta gausybe kul
tūrinių renginių, daugiau nei 
pusę vilniečių laisvalaikiu lieka 
namuose 

ii partijoje — per daug 
demokratijos 

V i l n i u s , balandžio 22 d. 
(BNS) — Premjeras Algirdas 

j jo va
dovaujamos Sociaidemo.-
partijos (LSDP) vidaus tvarka 
— pernelyg demokratiška, tad 
rengiamasi "ją griežtinti taisant 
partijos statutą-

„Kurdami partijos statutą 
prieš kelerius metus, jį pada
rėme gerokai besiskiriantį nuo 
daugelio partijų statutų, jis yra 
žymiai demokratiškesnis arba. 
aš pasakyčiau, nepateisinamai 
demokratiškas", sakė A. Bra
zauskas. 

Pasak LSDP vadovo, „gyve
nimas parodė, kad statutas kai 
kur ia is klausimais turi būti 
daug konkretesnis". 

Šeštadienį vykstančiame 
Socialdemokratų partijos tary

bos posėdyje pateikiamos statu
to pataisos, kuriomis bus smal
kiai griežtinama partijos vidaus 
tvarka. 

Pataisos, kurias parengė A. 
Brazausko patarėjas Juozas 
Bernatonis, numato, jog parla
mentinės socialdemokratų frak
cijos seniūną bei jo pavaduoto
jus teiktų partijos pirmininkas, 
o tvirtintų partijos taryba. 

Jau kuris laikas kalbama 
apie socialdemokratų partijoje 
egzistuojančią dabartinei parti
jos valdžiai oponuojančią grupę. 

Frakcijos seniūnas Juozas 
Olekas minimas ir tarp galimų 
pretendentų į partijos vadovus. 

Socialdemokratai partijos 
pirmininką rinks gegužės 14 d. 
vyksiančiame partijos suvažia
vime. 

Polit ikų etikos kodeksas — 
visuomenės teismui 

V i l n i u s , balandžio 22 d. 
(BNS) — Seimo rengiamas Poli
tikų elgesio kodekso projektas 
pr i s ta tomas visuomenės teis
mui. 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko siūlymu Seime 
penktadienį surengta apskritojo 
stalo diskusija „Etikos kodek
sas — tiltas tarp politikų ir vi
suomenės?", kurioje dalyvavo 
žurnalistai, visuomenininkai ir 
patys politikai. 

Diskusijos dalyviams Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
pirmininkas Algirdas Monkevi
čius pristatė šiuo metu Seimo 
darbo grupės tobulinamą Politi
kų elgesio kodekso projektą. 

Diskusijoje, kurią drauge su 
A. Monkevičiumi vedė su korup
cija kovojančios nevyriausybi
nės organizacijos ..Transparen-
cy International" Lietuvos sky

riaus direktorius Rytis Juoza
pavičius, taip pat kalbama apie 
kitų valstybių patirtį taikant 
politikų etikos kodeksus. 

Politikų elgesio kodekso 
projektą buvo parengęs dar pra
ėjusios kadencijos Seimas, ta
čiau parlamentarai rugpjūtį po 
svarstymo jį grąžino tobulinti. 

Kodekso projekte numaty
ta, jog politikai turi laikytis to
kių principų: sąžiningumo ir do
rumo, skaidrumo ir viešumo, 
teisėtumo, pagarbos įstaty
mams ir žmogaus teisėms, tar
navimo gyventojų teisėtiems in
teresams, teisingumo, objekty
vumo ir nediskriminavimo, at
sakomybės ir atskaitomybės, 
tinkamo pareigų atlikimo. 

Taip pat nurodoma, jog poli
tikai privalo nesiplūsti, nesiro
dyti viešumoje per daug išgėrę, 
nepriekabiauti seksualiai. 

Lietuvoje gyvena NATO vadovo 
pusbrolis 

NATO c- sekretorius mp d 
gyvenančiu savo pusbroliu tėvu Eliju 

V i l n i u s , balandžio 22 d. 
(BNS) — NATO generalinis 
sekretor ius Jaap de Hoop 
Scheffer susitiko su Vilniuje gy
venančiu savo pusbroliu tėvu 
Eliju, kuris yra Švento Jono 
kongregacijos Vilniaus vienuo
lyno vienuolis. 

Šis olandas labai gerai kal
ba lietuviškai, nes jau daugiau 
kaip septynerius metus gyvena 
mūsų šaiyje. Tėvas Elijas rū
pinasi nuteistaisiais, palaiko 
glaudžius santykius su Lietu
vos kalinių globos draugija. 

Vilniuje pasibaigus nefor-

Mykolo Ambrazo (EI." 

maliam NATO šalių narių už
sienio reikalų ministrų susitiki
mui. Vilniaus universitete su
rengta diskusija ..NATO dabar
tis ir ateitis", kurioje dalyvavo 
NATO generalinis sekretorius 
Jaap de Hoop Scheffer ir Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. 

Šioje diskusijoje pranešimą 
skaitė ir NATO vadovas. Tuo 
tarpu J. de H. Sheffer pusbrolis 
tėvas Elijas renginį stebėjo kaip 
žiūrovas. Po diskusijos NATO 
vadovas pasiliko pabendrauti 
su giminaičiu 
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D R A U G A S , 2 0 0 5 m . b a l a n d ž i o 2 3 d., š e š t ad i en i s 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

Klausimai ir 
Atsakymai apie 
Jubiliejine 
Stovyklą 

Jubil iej inės s tovyk los ruošos k o m i t e t o p i r m i n i n k ė Ona 
3 2 _ g i r d i e n ė v i e n u y p u a tsako j d a ž n a i ja i te i k iamus 
> s -s imus apie šios vasaros n e p a p r a s t ą s tovyk lą, j kurią 
- :-<s's moksleiv ia i , s t u d e n t a i i r s e n d r a u g i a i a te i t i n inka i 
iš visų Šiaurės A m e r i k o s k a m p ų . 

K: Ar galima atvykti į Jubiliejinę stovyklą tik keliom dienom? 
A: Žinoma. Suprantame, kad ne visi gali dalyvauti nuo 6/29 iki 

7/4. Būtinai užsiregistruokite ir anketoje pažymėkite kuriom 
dienom dalyvausite. Tai labai svarbu ne t ik dėl programos, bet 
ir dėl maisto ir nakvynės. 

< Ar moksleiviai gali stovyklauti be tėvų? 
A: Taip. Moksleiviai bus globojami j iems paskir tų vadovų. Bus 

bendros ir taip pa t specifinės taisyklės moksleiviams dėl 
stovyklos tvarkos, eigos ir saugumo. Moksleiviai pilnai daly
vaus visoje stovyklos programoje. 

< <a c bus skirstomos nakvynės? 

A: Priklausys nuo stovyklautojų skaičiaus. Norime, kad MAS ir 
SAS dalyviai turė tų a t sk i ras gyvenvietes ir stovyklautų su 
savo bendraamžiais. Sendraugiai ta ip pat . Dainavos pastatai 
riboja nakvynių galimybes. Žiūrėsime koks var iantas geriau
siai įgyvendinamas. 

Stengsimės, kad visiems bū tų patogu ir malonu. Tačiau kol 
nežinosime t ikslaus dalyvių skaičiaus, nepradėsime skirstyti 
kambarių. 

Registracijos t e rminas yra birželio 1 d. Kviečiame kuo anks
čiau registruotis. 

K: Aš noriu registruotis, bet negaliu naudoti kompiuterio. Kaip 
man įsigyti anketas? 

A: Šiuo atveju, anke tas gal ima gauti dviejais būdais: 1) kreiptis 
tiesiogiai į stovyklos registratorę Živilę Vaitkienę (tel. 216-
642-4678), arba 2) kreipeis į savo vietovės ryšininkę (sąrašas 
bus proginiai skelbiamas spaudoje). 

K: Ar galima registracijos anketas užpildyti internete? 
A: Ne. Nors anketos yra internete , (žr: w w w . a t e i t i s . o r g ) tačiau 

jas reikia a t s i spausdin t i , r anka užpildyti ir registratorei 
išsiųsti normaliu paš tu . 
Mat anketas reikia pasiųst i su užstato čekiu, o tuo tarpu kom
piuteris neturi skylutės ku r čekius įkišti... 

K: Ar mano visa šeima gal i registruot is užp i ldydama tik vieną re
gistracijos lapą? 

A* Deja, ne. Kiekvienas dalyvis tur i užpildyti registracijos anketą 
atskirai. Anketa yra t r u m p a ir paprasta. Net ruks ilgai surašyti 
prašomą informaciją. Tačiau, jūsų patogumui, galite mokestį 
siųsti vienu čekiu už visą šeimą kar tu . 

Dėmesio moksleiviai! Pr imename, kad jūs privalote užpildyti 
ne tik atskiras Jubiliejinės stovyklos anketas , bet ir State of 
Michigan „Camper registration" ir „Camper health bistory" 
anketas (s tandar t ines anketas) . 

K: Aš esu moksleivis. Planuoju dalyvauti Jubiliejinėje stovykloje ir 
paskui pasilikti MAS stovyklai . Kaip vyks perėjimas iš vienos 
stovyklos į kitą? 

A: Liepos 4-tą dieną, kai išvyks Jubiliejinės stovyklos dalyviai, 
moksleiviai bus pervedami MAS stovyklos vadovų globon. 
Prašysime visų moksleivių padėti sutvarkyti stovyklą, nes 
perėjimo laikas bus neilgas. Kartu dirbant bus, ne tik smagu, 
bet ir nesunku. 

K: Aš norėčiau ne t ik dalyvaut i stovykloje, bet ir pr isidėt i . Kaip 
man pasisiūyti? 

A* Labai ačiū! Galite pasiųst i elektroninę žinutę ruošos komitetui, 
adresu: s t o v y k l a @ a t e i t i s . o r g . Taip pat, galite pasisiūlyti 
paskambindami Onai Daugirdienei (tel. 630-325-3277). 

Stovyklos registracijos an t rame lape „Noriu prisidėti" yra daug 
galimybių pasisakyti ku r ir kaip kiekvienas stovyklautojas gali 
prisidėti. Visi stovyklautojai prašomi tą lapą užpildyti. 

K: Aš truputį varžausi pildyti registracijos lapą „Noriu prisidėti". 
Nežinau ar stovykloje aš tikrai norėsiu ar galėsiu prisidėti ten 
kur pažymėjau. 

A: Tikrai nesivaržykite. Jūsų pažadas ne akmeny iškaltas. Tai ką 
jūs pažymite duoda mums geresnį vaizdą kas kuom domisi ir į 
ką galime kreipt is pagalbos. Suprantame, kad pasikeičia nuo
taikos ar sąlygos. (Tačiau aktyvus prisidėjimas prie pačios 
stovyklos būtų ne tik m u m s didelė parama, bet ir pačiam 
stovyklautojui sangrąžinė dovana. Prisidėkite!) 

A t e i t i n i n k u a p k l a u s a j a u i n t e r n e t e ! U ž s u k i t e į 
w w w . a t e i t i s . o r g i r a t s a k y k i t e i k l a u s i m u s . 

Moksleivių ateit ininkų pavasario akademijoje, Panevėžyj 

MEILE IR ATSAKOMYBE 
Moksleivių ateitininkų pavasario akademija 

P
raėjus nepilnai savaitei po 
šv. Velykų, Papilės Šv. 
Aloyzo kuopos ateitininkai 

ruošėsi kelionei į Panevėžį. Ten 
kovo 31-balandžio 3 d. vyko 
Moksleivių ateitininkų pavasa
rio akademija (MAPA), kurios 
tema „Meilė ir atsakomybė". 

Pirmąją akademijos dieną, 
vyko oficialus akademijos ati
darymas. J is prasidėjo ateiti
ninkų vėliavos įnešamu ir Lie
tuvos himno giedojimu. Vėliau 
sekė vadovų prisistatymas mei
lės tema. Po akademijos atida
rymo ceremonijos vyko paskai
ta , o vėliau prisistatymas gru
pelėse — lygiuose, kurių yra 
penki. Mokiniai skirstomi pagal 
kla-ses, pradedant aštuntokais. 

Antrąją dieną, t.y balandžio 
1-ąją, visi akademijos dalyviai 
juokavo ir apgaudinėjo vieni ki
tus . Geriausią pokštą iškrėtė 
vadovai. Valgant pietus prane
šė, jog akademijos komendan
tas Bondas šiandien švenčia gi
mimo dieną. Tik kai įnešė tortą 

Pjauna balandžio 1-osios tor tą. 

ir pradėjo jį pjaustyti, pa
aiškėjo, jog tai apgaulė...nebuvo 
jokios gimimo dienos ir netgi 
tortas buvo netikras, padarytas 
iš putos. Apsigavo visi... 

Kiekvieną dieną, ryte buvo 
dvi paskaitos, o po pietų — 
viena. Buvo kalbama ir disku
tuojama apie žmonių bendravi
mą, meilės rūš is , gyvenimo 
prasmę. Valgant vakarienę visi 
akademijos dalyviai buvo su
skirstyti į grupeles. Tuomet 
mus pasiekė žinia, jog šios gru
pelės turės įteikti dovaną kuni
gaikščiui. Tik išsitraukę lape
lius sužinojome, iš kur mūsų de
legacija. Jų buvo įvairių: vieni 
iš Lietuvos, kiti iš užsienio vals
tybių. Dovanas įteikinėjome 
kitoje mokykloje, mus nuvedė 
ten todėl, kad nežinotume mo
kyklos išplanavimo, nes ten 
vyko žaidimas. Grupelėmis laks
tėme po visą mokyklą ieško
dami „miestų". Mūsų tikslas 
buvo pagal žemėlapį pasiekti 
Romą ir įteikti kunigaikščio 
Gedimino prašymą krikštytis. 
Pasibaigus šiam žaidimui, visi 
buvo be galo nuvargę... 

Trečiąją dieną toliau disku
tavome ir klausėmės paskaitų. 
Vakare ruošėme vaidinimus 
apie tai, ką išmokome, pama
tėme ir patyrėme šioje akademi
joje. Ypatingai sužavėjo vado
vai,, kai suvaidino istoriją iš 
praeities apie tėvų sutartis dėl 
vaikų vedybų. Valgant naktipie
čius, pasiekė žinia apie Popie
žiaus mirtį. Visi labai nuliūdo... 

Paskutiniosios dienos ryte 
ėjome į šv. Mišias. Visą šią die
ną gyvenome MAPA įspūdžiais, 
paskaitų metu įgytomis žinio
mis... Prieš pietus įvyko ofi
cialus akademijos uždarymas: 
debatai apie žmonių gyvenimą 
kartu nesusituokus bei vadovų 

programa, kuri ne vieną su
graudino. Visi MAPA dalyviai 
gavo knygą „Kelyje" su vadovų 
parašais bei palinkėjimais. Po 
pietų atsisveikinome ir išvyko
me namo... 

Ši akademija davė be galo 
daug. Juk meilės tema jauni
mui visuomet buvo ir bus ak
tuali, todėl grįžę namo dar ilgai 
prisiminsime žmones, su ku
riais bendravome, žinias, ku
rias įgijome... Knygelė „Kelyje" 
tik sužadins šiuos prisimi
nimus ir neleis pamiršti... 

Eglė Liachauskaitė 
Papilės Šv. Aloyzo 

kuopos narė 

Dermatologi jos ligų i r odos vėžio 
spec ia lybė , kosmet inė chi rurgi ja , 

v i so veido a t j aun in imas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, EL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

Registracija stovykloms Dainavoje 

jub i l ie j inė 6 / 2 9 - 7 / 4 jaunučių 7 / 1 4 - 7 / 2 4 

Nepraleiskite istorinio mo
mento! Visi moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai kviečiami 
dalyvauti Jubiliejinėje stovyk
loje, birželio 29 - liepos 4 d. 
Registruokitės pas Živilę Vait
kienę, 3321 Alla Drive, Seven 
Hills. OH 44131. El-paštas: 
s tovykla@atei t is .org 

Stovykloje bus rengiama 
meno paroda. Norintys daly
vauti parodoje yra prašomi 
kreiptis į Danguolę Kuolienę 
tel.: 781-383-6081 arba ei. paš
tu: danguole@kuolas .com 

Stovyklos metu jaunučiams 
bus ruošiama atskira paroda . 
Jiems žinias apie tai suteiks 
kuopų globėjai. 

Prasidėjo registracija į š.m. 
Jaunučių vasaros stovyklą. 
Stovykla įvyks š.m. liepos 14 -
24 d. Dainavoje. Jei dar nesate 
atsiuntę savo registracijos 
anketas, nedelsiant užsukite į 
ateitininkų interneto svetainę: 
wwTv.ateitis.org. Ten rasite 
visą stovyklos informaciją ir 
reikalingas registravimuisi an
ketas. 

Registratorė Grasilda Rei-
nytė mielai a tsakys į jūsų 
klausimus, jai parašius: 

grasi lda@sbcglobal .net 

Sendraugių 7 /24 - 7 /31 j 

Moksle iv iu 7 / 4 - 7 / 1 4 

Iš kart po Jubiliejinės sto
vyklos, Dainavoje vyks Moks
leivių ateitininkų sąjungos 
vasaros stovykla. Sekite tink-
lalapį w w w . m e s m a s . o r g . 
Netrukus ten pasirodys regis
tracijos informacija. 

2005 Ateitininkų sendrau
gių stovykla įvyks liepos 24 d-
31 d., Dainavoje. Stovyklos te
ma — „Žymus žmonės". Regis
tracija naujiems stovyklauto
jams prasidėjo balandžio 15 d. 
Ateitininkai sendraugiai norin
tys dalyvauti prašomi skam
binti Rūtai Kulbienei tel. 708-
447-7121. 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
15900 W. 1271h S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Goocl Samarttan, Central 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

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

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tei . 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

VY-EViS GRYBAUSKAS M O 
SUSAM T. LYON, M.D. 

Ausg, Nosies, Gerkles Ligos 
Chirurgija. Klausos aparatai 

7350 W. College Drive. Suitf 20* 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361 9199 
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Chicago, IL 60629-5589 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik še š t ad ien io l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakan t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B indok iene 

redakci ja@draugas .org 
Administratorius - Vytas P a š k u s 

adminis t rac i ja@draugas .org 
Moderatorius - kun. Vik toras Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: ras t ine@draugas .org 

skelbimai@draugas .org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

L/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wMMr.c8rtBrfonugB>yandtMaal)8Sttvcom 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family rnedical clinic 
10811 W. 143 S t Ortanci Park, IL 60467 

Priklauso Paios Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708^60-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S 640 S. Kingery Hwy, Wbwbrock 
Tei. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydyme specialistai. 

Bgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

lietuvėms sutvarkys dantis už pnerama Kara 
Sustanmui kafeet! anę^skai arba ietuvSkai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260 

H P T H Dr. V'da ;.Puodžiūniene 
Heaithy Connection 
Chjrooracfc & Rehab 

0Mb 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
16547 W. 159 th Street, 

LockporLlL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VVaiter St. Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugares. kaklo, gafcos * » « m ų 

ur migrenos;, sportiniu traumų ( 
5645 W. Stanley Ave 

Berwyn. IL 60402 
Tel . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
Via v^Kri'jS IIJO Ma^^" ^VP 

Tel. (708) 598-*055 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tei. 70*423-5155. J 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tei. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Healtn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
cniropraktika.manualinė terapija. 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Palos Hts, IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Vaiandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Crteco, L 80855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tei . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Ortand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
K A R L X 3 L C G A S - S H D E S UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. DANA M. SAUKUS 

Dantų gydytoja 
38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tei. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.ateitis.org
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mailto:stovykla@ateitis.org
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RAŠAU PAPRASTAS DAINAS 
Leonas Sabaliūnas 

KRYPTĮ KURSTO PRAEITIS 
Ana Amerika man tebėra 

tokia art ima ir akivaizdi, kaip 
pernykštis metas. Darbo savai
tė tada paprastai susidėdavo iš 
40 valandų, o pačią darbininki
ją užstodavo s t ip rūs jos su
sivienijimai. Išsimėčiusios po 
užmiesčių laukus, tebekrutėjo 
viensėdžių sodybos. Radijo pro
gramose buvo apstu žinių, pa
šnekesių ir įvairiausios muzi
kos — populiarios, klasikinės ir 
modernios. Vakarais buvo gali
ma pasidžiaugti televizija, nes 
komercinė reklama dar žinojo 
saiką. Pagaliau Liepos ketvirto
ji, Padėkos diena a r Kalėdos 
stengdavosi žmonėms priminti 
savo tautines, istorines ir reli
gines prasmes. 

Amerikos sąmonę ir elgesį 
veikiantys pusiausvyros idealai 
padėdavo išlaikyti pusė t ina i 
darnų visuomenės gyvenimo 
būdą. Nusistovėjusios prasmės 
ir seni įpročiai matė aplinkos 
modernėjimą ir palengva pr iė jo 
taikėsi.- Prekyba iš švenčių pel
nydavosi, bet nesistengdavo jų 
nudvasinti. Stambusis kapita
las, samdomasis d a r b a s , iš 
dalies ir žemės ūkis, susikibę 
kovoje dėl būvio, jausdavo vie
nas kito svorį. O kai beatodai
riškos sunkiosios pramonės ar 
profesinių sąjungų laikysenos 
imdavo grasinti ekonominiais 
sukrėt imais , Vaš ingtonas — 
karta is prezidentas viešosios 
nuomonės pagalba, ka r t a i s 
Kongresas naujų įs tatymų būdu 
— lemtingai įs i terpdavo pri
imtinai išeičiai surast i . 

Tokiais atvejais visa jėga 
atsiskleisdavo t a s tabdžių ir 
atsvarų dinamika, kurią Ame
rikos santvarkos kūrėjai taip 
vertino ir kuria jie grindė kas
dieninį tos santvarkos klosty-
mąsi. Tiek valdžioj, tiek pačioj 
visuomenėj jie stengėsi išvengti 
kurios nors vienos valdžios 

šakos, bendrų interesų grupės, 
socialinės klasės, ar politinės 
sąvokos įsigalėjimo. Sumažinti 
tokio įsigalėjimo grėsmę jie 
tikėjosi priešpriešine kitų val
džios šakų, grupių, klasių ar 
sąvokų įtaka. Viltis glūdėjo vi
suomenę veikiančių jėgų išsily-
ginime, pusiausvyros būsenoje. 

Valdžios pastangos derinti 
susikryžiavusius interesus sie
josi ir su visuotinės gerovės 
siekiančiais, modernios libera
linės demokratijos t ikslais. 
„Ankstyvoji" liberalinė valsty
bė, tiesa, į ekonominį vystymąsi 
nesikišo, nuo ko ilgainiui skau
džiai nukentėjo platūs gyvento
jų sluoksniai. Tačiau prieš gerą 
šimtmetį anglų filosofų, socio
logų ir ekonomistų permąstyta 
„vėlyvoji" l iberalinė valstybė, 
siekusi visus apimančios nau
dos, jau ryžosi ir ekonominės 
veiklos priežiūrai. 

P r a r a d i m o g a i d o s 

Dabartinė Amerika apleido 
savuosius idealus — ją su
kaus tė korporacinių interesų 
galia. Išradingų verslininkų 
proto jėga, kova dėl pelninges
nių gamybos sąlygų, manija 
jungtis į milžiniškus telkinius ir 
ypač palanki politika įgalino 
didžiojo kapitalo viršenybę. 
Toks nusistovėjusios pusiausvy
ros praradimas sumenkino kitų 
visuomenės narių, grupių ar 
sluoksnių interesus, darydamas 
dargi gana stiprų poveikį net ir 
jų visų kūrybinei saviraiškai. 

Nors verslo milžinai daug 
ką pasiekė (pavyzdžiui, lab
daroje ir elektronikos, ginklų, 
maisto bei aprangos pramo
nėse), praradimai visgi neįkai
nojami. Slegiamos verslo rei
kalavimų, visokios ligšiolinės 
sąvokos, pfoporicijos, prasmės 
ir vertybės atsidūrė nežinioj. 

Daugelis darbdavių, mokėdami 
pasakiškas algas, iš dirbti pra
dedančios jaunuomenės ėmė 
reikalauti 60-80 valandų darbo 
savaičių. Ir pagalvoji, kokia tų 
žmonių jaunystė — ar beliks 
jėgų į rankas paimti Aisčio kny
gą, pamatyti Tartuffe pasta
tymą, pasilinksminti su drau
gėmis ir draugais? O kas atsi
tiko su kadaise galingomis 
darbo unijomis, kurių šiandien 
taip reikia? Jos visiškai su
menko. Vos ne vos vegetuoja ir 
klasikinė kūryba, prisiglaudusi 
radijo programų pašalėse ar 
knygynų pakampiuose. Mano 
miestely, kuris kartais užsinori 
būti Vakaru Atėnais, iš penkių 
klasikinės muzikos parduotu
vių tebešlubuoja tik viena. 
Berods nebeaiški net ir šešta
dieninių Metropolitan operos 
transliacijų ateitis. O televizijos 
garsas, vaizdas ir turinys — 
juos tarsi amaras užgulė besotė 
pelno reklama! Pagaliau net 
ilgaamžės mūsų šventės pra
dėjo išvirsti į pasivaikščiojimo 
po krautuves sezonus. 

Viltis dar n e i š n y k o 

Laimei, veiksmu pagr įs ta 
pilietinės atsakomybės raiška 
Amerikoje turi giliai į leistas 
savo šaknis. Įžiebti tikslingą 
veiklą bendroms visuomenės 
vertybėmis atgauti ir įtvirtinti 
kaip tik ir būtų mūsų artimiau
sia užduotis. Žvelgiant pirmiau
sia į ūkinį visuomenės gyve
nimą, sveikas protas skat ina 
rūpintis lengvai pažeidžiama 
(žemąja, viduriniąja, prade-
dančiąja, mažai specializuota ir 
pusiau legalia) darbo jėga, 
steigiant ar a tga iv inant ja i 
atstovaujančias unijas, sąjun
gas ar profesines draugijas. Jos 
padėtų nustatyti tarnautojų 
sugebėjimus, atlyginimus, dar
bo sąlygas ir sveikatos draudi
mo bei pensijų garanti jas . 
Besidomint gamybinių santykių 
visuma, joms dargi gali pavykti 
kapitalo didikų laikyseną 
padaryti nuosaikesnę. 

Kultūros darbas ir jo sklai
da, o ypač nepelninga klasikinė 

kūryba, turi pagrindo tikėtis 
Kongreso paramos. J u k dvasi
nės kultūros likimas visuome
nei tiek pat svarbus, kiek jos 
rūpestis pavojaus ištiktos aug
menijos, gyvūnijos, dykumos ar 
vandens apsauga. Reiktų iš 
Prezidento ir Kongreso pri
mygtinai re ika laut i daugiau 
dėmesio visuomeniniais pagrin
dais dirbančiam radijui ir tele
vizijai. Valdžia šitokias pastan
gas turėtų vertinti, skatinti ir 
plėsti, d idindama joms tei
kiamą pašalpą iš iždo. Jeigu 
milijardinės vals tybės sumos 
skiriamos komerciniam žemės 
ūkiui tėra atsarginė subsidija, 
valdžios pagalba kai kurioms 
meninės kūrybos rūšims joms 
yra jau gyvybės versmė. 

Verslo reklamą per televi
ziją būtina riboti ir „auklėti". 
Kaip smuiko koncertan pavė
lavę žmonės tu r i prie durų 
palaukti t inkamos progos salėj 
susirasti savo vietas, taip ga
minių reklama tur i paklusti 
elgesio taisyklėms — kitaip iš 
meno veikalų, filmų, ar pra
moginių renginių pasidarys 
tikras jovalas. Je igu sportas 
sugebėjo išsiderėti žmonišką 
transliacijos ir reklamos san
tykį, dėl panašių tarpusavio 
ryšių dera kovoti ir kultūros 
skleidėjams. 

Pagaliau, kada komercinė 
televizija duoda verslo firmoms 
ypatingai didelį pelną, galima į 
tų pajamų dalį žiūrėti kaip į 
pelno perviršį. Už jį ištisiniam 
kino filmų ir kitokių kūrinių 
perdavimui turė tume reikalauti 
kanalų be prekių reklamos. 
Panašių galimybių jau atsiran
da, reiktų tik pasistengti jas 
išplėsti ir išsaugoti . Viltis 
teneblėsta — bendras telktinis 
darbas gobšiąją verslo aukš
tuomenę gali priversti mokėti 
visuomenei didesnę duoklę. 

Kas be ko, protingas kapita
las suartina žmones ir tautas — 
šįmet istoriniuose Latvijos 
sostinės rūmuose lietuvių ben
drovė atveria aukštos kokybės 
viešbučio duris. 
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POLITINIO JAUNIMO FORUMAS —UTOPIJA AR ŽINGSNIS 
PILIETINĖS IR POLITINĖS BRANDOS LINK? 

Nemažai diskusijų pastaro
siomis dienomis sukėlė LR 
prezidento Valdo A d a m k a u s 
metinis pranešimas. Ganėtinai 
jautriai sureagavo politikai ir 
politologai į prezidento įžvalgas 
dėl oligarchijos pavojaus, tačiau 
dėl valstybės laukiančių iššūkių 
— beveik nesiginčijo n iekas . 
Taigi apie vieną iš jų, politinį 
susvetimėjimą — pilietines ir 
politinės brandos stoką, galima 
pakalbėti i šsamiau. Tenden
cijos, kad visuomenėje pasitikė
j imas politika ir poli t ikais 
smunka — stebimos j a u ne 
pirmi metai. Ne per seniausiai 
agentūros „Spinter" at l iktos 
apklausos rezul ta ta i parodė, 
kad beveik 80 proc. apklaustųjų 
labiausiai iš politikų tikisi sąži
ningumo ir tiek pat mano, kad 
politikai už prasižengimus nu
baudžiami nepakankamai . Tai
gi tiek sąžiningumo, tiek aki
vaizdaus teisingumo stoka lei
džia konstatuoti liūdną politi
kos padėtį, kurią drąsiai galima 
vadinti moraline krize. Šnekėti 
galima daug, — tačiau žodžiai 
lieka žodžiais, o pasikartojan
čios mintys — nieko nebedomi-
na, tad skubu užbaigti kalbėti 
apie tai, kas visiems gerai žino
ma, ir pereiti prie galimo prezi
dento Valdo Adamkaus įvardyto 
pirmojo iššūkio išplėtojimo. 

Susidaro įspūdis, kad da
bartinės valdžios atstovus per
auklėti būtų visiškai beviltiška. 
Norėdami pasiekti rezul ta tų , 
patys seimūnai siūlo įsivesti 
savidrausminimo taisykles — 
už pažangų posėdžių lankymą 
pasiskatinti save, už aplaidų 
pareigų vykdymą — sankcio
nuoti įvairiomis nuobaudomis. 
Tačiau ką kita galima padaryti , 
jei išrinktasis mąsto — mane 

išrinko Tauta, ko aš turiu čia 
taikstytis prieš kolegas. Taip, 
taip — savimonė ir mentaliteto 
branda, deja, neįrašyti į šalies 
Konstituciją, kaip reikalavimas, 
norint kandidatuoti (kaip kad 
aiškiai numatomas amžiaus 
cenzas). Nors, kita vertus — ko
kiais rodikliais pamatuosi sie
kiančių valdžios moralės bran
dumą? Taigi — užburtas ratas, 
o kaip iš jo išeiti? Gal vertėtų 
dėmesį ypač koncentruoti į 
augantį potencialų politinį jau
nimą, kai vertybinė orientacija 
dar tik formuojasi, kai krista
lizuojasi požiūris į gyvenimą, 
visuomenės reikalus ir į patį 
save, kaip sudedamąją visuome
nės dalį. Darosi įspūdis, kad 
jaunimas šių dienų dominuo
jančioms partijoms reikalingas 
tik tiek, kad jas papuoštų, pa
jaunintų, padalintų lankstinu
kus, o apie kitokį vaidmenį jau
nimui partijose nelabai kas ir 
tekalba. Gal todėl ir pats jauni
mas nesižavi pačia politika ir 
nedega entuziazmu joje daly
vauti, nes pamato, kad įtakoti 
vienokius ar kitokius pokyčius 
— neretai darosi beviltiška, o su 
pasiūlymais atsimušama lyg į 
sieną. Esant tokiai situacijai 
politinės brandos nesulauksime 
ir dar po 15 metų. kai keisis 
kartos, o ir toliau prieš rinki
mus bus žavimasi naujais pa
žadais, o po rinkimų ateis stai
gus apšvietimas, kad princesė, 
pasirodo, beesanti pelenė. O in
teresų grupuotės ir toliau pasi
mėgaujamai rūpinsis savo reika
lais, kai pateks į aukščiau
sius valstybės valdymo sluoks
nius. 

Politikai turėtų palaipsniui 
pereiti politinės veiklos pradžia
mokslį, pradedant nuo jaunų 

dienų ir atrandant nišas politi
nėse partijose dirbant saviveik
los struktūrose ir tik „apsišli
favę" bei su patirtimi išplauktų 
į didžiuosius politinius vande
nis. Tikriausia daugumai aišku, 
kad Lietuvos krikščionių de
mokratų jaunimas, prieš mėnesį 
išrikiavęs per 80 sniego senių 
besmegenių prie LR seimo, darė 
tai ne iš neturėjimo ką veikti. 
bet aiškiai norėdamas per mo-
numentališkumą įamžinti bes-
megeniškumo politikos reiškinį 
Lietuvos valdžioje, išjudinti jau
nimą bei visuomenę nesitaik
styti su blogais pavyzdžiais, kad 
jie ilgainiui netaptų norma ir 
savaime suprantamu dalyku. 
Kryptingai veikiant toliau, tas 
pats krikščionių demokratų jau
nimas balandžio 13 d. sukvietė 
politinių partijų jaunimą aps
kri to stalo diskusijai, kurios 
pagrindinė minties ašis — ką 
reiktų daryti, k a d politinis be-
smegenizmas nebeplistų, kokių 
iniciatyvų iš valdžios, visuo
menės ir paties jaunimo reiktų, 
kad būtų kuriama pilietinė ir 
politinė bendruomenė. Susiti
kime dalyvavo Darbo partijos, 
socialliberalų, liberaldemokratų 
ir pačių krikščionių demokratų 
jaunimas. Politinėse partijose 
stebimas politinio dialogo su 
jaunimu nebuvimas — jaunimo 
tarpe panašios iniciatyvos nebu
vo net skatinamos. J a u n i m o 
organizacijas jungianti skėtinė 
organizacija LIJOT baidosi poli
tinio—partinio jaunimo (lyg toks 
jaunimas nepatektų į jaunimo 
sąvoką), tad beveik visos orga
nizacijas savo politiškumą pri
dengė visuomeniškuoju statusu. 
Bet argi tuo neapgaudinėjame 
patys savęs? Politiniam-partiš-
kajam jaunimui užkirstos be

veik visos galimybės teikti pa
raiškas į fondus ir tokiu būdu 
vystant veiklą — kurti , kaip pri
oritetą šiandien įvardinamą, 
brandžią politinę bendruome
nę. 

Lietuvos krikščionių demok
ratų jaunimas rodo iniciatyvą ir 
kreipiasi į LR prezidentą, poli
tines partijas, žiniasklaidos at
stovus bei visus suinteresuotus 
pilietinės ir politinės brandos 
skatinimu imtis svarstyti ir 
teikti politinį jaunimą į bendrą 
Politinio jaunimo forumą, tokiu 
būdu peržengiant įvairias ambi
cijas, skatinti jaunimo domėji
mąsi politika ir dalyvauti joje, 
stengtis skirtingų ideologijų po
litiniam jaunimui ieškoti sutari
mo bent strateginės reikšmės 
klausimais, kelti visuomenės 
pasitikėjimą politika ir pačiais 
politikais bei nuo jaunų dienų 
diegti moralinius ir vertybinius 
principus, kad artimoje ateityje 
būtų užkirstas kelias tam, kas 
prieštarauja žmogaus orumui ar 
pažeidžia jo prigimtines teises 
tapti įstatymais ar priimtinomis 
moralės normomis. Džiaugda
miesi, kad Respublikos prezi
dentas metiniame pranešime 
suformulavo pilietinės ir politi
nės brandos būtinybę, kurią 
mes kviestume bendromis pas
tangomis paversti strateginiu 
uždaviniu ir kryptingai telkti 
politinį jaunimą ir skatinti jį 
dalyvauti politinėje veikloje. 
Kviestume LR prezidentą tapti 
Politinio jaunimo forumo kūri
mo iniciatyvos globėju ir 
moraliniu autoritetu. 

M i n d a u g a s Lingė 
Lietuvos krikščionių 

demokratų jaunimo sekcijos 
pirmininkas 

DANUTE BINDOKIENE 

Kakta sienos nepramuši 

Pokalbių tema dabar dažnai nukrypsta į 
benzino kainą. Kai „pagirdyti" ištrošku
sią susisiekimo priemonę reikia kelių de

šimčių dolerių, o benzino kainos kasdien auga ir 
jau gerokai peršokusios 2 dol. kartelę, mūsų 
tautiečiai skundžiasi, kad ir į lietuviškus ren
ginius važiuoti per brangu. 

Bet ką žmogui daryti? Sienos kakta juk ne
pramuši, o važiuoti vis tiek reikia. Kol kas nie
kas nežada atsisakyti savo automobilio, net 
jeigu jis priklauso nenumalšinamo troškulio ir 
prabangos kategorijai. Naftos rinkos stebėtojai 
pataria susitaikyti su aukštomis benzino kai
nomis, nes jos jau niekuomet nenukris žemiau 
dviejų dolerių už galoną. 

Dėl išpūstų kainų kal t inama sparčiai 
auganti Kinijos ekonomika, dabar reikalaujanti 
vis daugiau skysto kuro ir turinti lėšų už jį užsi
mokėti. Kaltinamos ir didžiosios naftos šaltinių 
savininkės — Alžirija, Indonezija, Iranas, Ira
kas, Kuveitas, Libija, Nigerija, Quatar, Saudo 
Arabija, Jungtinis arabų emyratas ir Vene-
zuela, kurios, susibūrusios į naftos eksportuoto
jų organizaciją (OPEC), diktuojančios, kiek iš 
savo žemių išsiurbs naftos, kiek vartotojai turės 
mokėti už vieną jos statinę. Apskaičiuojama, 
kad 2003 m. OPEC narės turėjo 243 milijardus 
dolerių pelno, o šįmet pavyks dar geriau — 
numatoma iki 345 milijardų dol. suma, kurią 
pirkėjai sumokės už naftą. Ir visgi sumokės, o 
ilgainiui tos padidėjusios kainos bus iškrapšto-
mos iš vartotojų kišenių — ne tik eilinio žmoge
lio, pasinaudojančio savo automobiliu nuvažiuo
ti į darbą, parduotuvę, bažnyčią ( apie atostogas 
pastaruoju metu retas galvoja — per brangu), 
bet ir didžiosios bendrovės, kurių gaminiai ir 
žaliavos kasdien rieda sunkvežimiais. Ilgainiui 
ir jų pagausėjusios išlaidos „nuleidžiamos" iki 
vartotojų lygio: kasdieninio pragyvenimo kaina 
pakyla. 

JAV prezidentas pastarosiomis dienomis 
nuolat kartoja, kad Vašingtonas ieško išeičių iš 
susidariusios padėties ir neleis valstybės 

ekonomikai — ir gyventojams — nukentėti del 
didelių benzino kainų. Tai labai kilnu, tačiau jo 
vienintelė siūloma „išeitis": būtina ieškoti naf
tos savoje teritorijoje, tuomet nereikės pasi
kliauti „svetimųjų malone". Daugiau gręžinių, 
daugiau iniciatyvos ir lengvatų didžiosioms 
naftos bendrovėms! Kol kas labai mažai kalba
ma apie kitokias galimybes, pvz., sumažinti 
skystojo kuro vartojimą, gaminti kitokia ener
gija varomas susisiekimo priemones ir pan. Tad 
ir kyla įtarimas: ar tai dar vienas būdas suteik
ti naftos galiūnams geras sąlygas papildyti ir 
taip gausių įplaukų srovę? Ar JAV gyventojai, 
skaičiuodami dolerius, išleistus benzinui, ne-
murmėdami sutiks, kad naftos būtų ieškoma 
Aliaskoje ir kituose gražiosios gamtos draus
tiniuose? 

Benzino ir apskritai skystojo kuro kainos 
niekuomet nebuvo pastovios. Kai jos nukrinta, 
žmonės greitai pamiršta buvusius sunkumus, 
kalbos apie „kitokius energijos šaltinius" nuty
la. Ir dabartinė benzino kainų krizė nėra jau 
tokia „kriziška", kaip. pavyzdžiui, buvo 1981 
metais. Ar daug kas ją prisimena? Tai dar buvo 
prieš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, 
Atgimimo Sąjūdžio įsisiūbavimą, prieš Sovietų 
Sąjungos žlugimą ir naujųjų imigrantų bangos 
ūžtelėjimą. Naftos statinė tarptautinėje rinkoje 
tais metais kainavo 81.68 dol. — taigi, dabar
t inė 50 dol. kaina neatrodo tokia didelė. 
Benzino galonas kainavo mažiausiai 2.87 dol., o 
su skystojo kuro kainų augimu, pabrango ir visi 
kiti produktai. Tuomet žmones pirko tik tuos 
automobilius, kurie mažiausiai suvartodavo 
benzino, per daug nepaisydami jų išvaizdos ar 
„galingumo". 

Tas laikotarpis, vadinamas „didžiąja naftos 
krize", visgi ilgainiui praėjo, skystasis kuras vėl 
atpigo, o visi keliai ir gatvės prisipildė didžiu
lių, sunkių, daug benzino reikalaujančių susi
siekimo priemonių. Amerika nepasimokė anuo
met, nepasimokys, deja, ir dabar. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Paulionis 
Nr. 12 

VILNIAUS 
RYMO-KATALIKŲ 
VYSKUPAS 

Kanceliarijoj 
Balandžio 26 dienoj 1900 metu 
No 1580 
m. Vilnius 
Ponui Donatui Mikolo Sūnui 
Malinauckui. 
J is priežasties Jusu praszymo Kanceliarija 

vyskupystes Redos pagal pliepimo Jo Ekscellen-
cijos, pridedama prie to kopiją nuo praszymo 
paduoto niekuriu Vilniaus gyvetoju nuo 6 dienos 
Lapkriczio 1898 metu apie ivedimą i vieną isz 
Vilniaus bažnycziu Dievo Maldų Lietuviszkoje 
kalboje ir apie paskirimą i tokią bažnyczią ku-
ningo Lietuvio, turiu garbę apgarsinti Jūsų 
Mylistai, juog iszreikszti praszyme norai bus savo 
laike užganadinti ir priegtam praneszu, juog 
praszymo paraszito Lietuviszkoje kalboje, apie 
kuri yra paminėta Jusu maldavimuose Kan
celiarijos veikaluose nėra. Sekretorius Kun. J. 
Sadauckas. 

Pr igulėdamas prie daugelio tukstancziu 
Lietuviu tiesiog rupinancziusiu apie dabartini 
klausymą, ir būdamas vienu isz keliu szimtu 
turėjusiu prisidėti prie maldavimu, lygiai kaip 
rokuodamas sau tiesiog už pareiga jiems pra-
neszti apie stovi szio klausymo, pavesto mano 
rupescziams, asz iszgavęs augszcziaus paminėtus 
dokumentus dar syki kreipiaus prie Jo Ekscel-
lencijos Vyskupo Zveravicziaus norėdamas, idant 
Jis aiszkiaus aprubeziuotu laika, vietą, ypata ir 
visas aplinkybes, kurios privalo sziam dalykui, 
bet ant nelaimes dar syki asz Persitikrinau juog 
vadovai dvasiszkiejie Vilniaus Vyskupystes, 
neturėdami jokiu priezascziu atmetimui mušu 
praszymo, geidžia sziandien užmigdyti mušu 
maldavimus vienais be jokiu pažadėjimo ne tiktai 
mėnesiais, bet net ir metais. Szeszerius metus 
perleidę besidarbuodami veltui iszryszti szi 
klausymą tyloms, mes priversti buvome žengti 
ant officijaliszko praszymu kelio. Neiszsiga-
ledamas praneszti visiems, rupinantimsiems apie 
augszcziaus iszaiszkinta dalyką, skyrium kiek
vienam, turiu garbę Jiems apskelbti pridur
damas, juog ir ateityje, kolaik nedasieksime 
geistinu pasekmių, neliausime besirūpinę apie 

szi mušu klansymą. kviesdami visus prislėgtus 
szio padėjimu Lietuvius lygiai ir mušu draugus 
sandarbauties ir iszreikszti sandarumą atei-
nancziuose rupesziuose. meldžiu su tokiu pat įti
kėjimu kreipties prie manęs ir ateityje, o manęs 
nesant prie daktaro A. Vileiszi. gyvenanczio 
Vilniuje ant Szv. Jurgio prospekto namuose Ekse, 
arba prie paskytmo nuo Jo. 

Zing. stote Anusziszkiai Traku pavietas, dv. 
Jankovicai. 

Liepos 18/31 dienoj 1900 metu. Su originalu 
teisinga; D. Malinauckas. 

Szias kopijas su iszguldymu pertikrino A. 
Vileiszis. 

Šiuos raštus didelio popieriaus formato vieno
je pusėje pavyko išspausdinti Donatui Mali
nauskui, būsimajam Vasrio 16 Nepriklauso
mybės akto signatarui, išgavus cenzoriaus 
Ploščianskio leidimą, uždraustomis lotyniškomis 
raidėmis. Bet veikiai caro valdžia susigriebė ir 
nubaudė kelis tarnautojus bei spaustuvę ir 
spaudinį. Todėl jo plačiau nesuspėta išplatinti 

Į iš Romos sugrįžusį Steponą Žvėrevičių 
(1901.04.24) vėl kreipėsi lietuviai ir vėl tas pats 
atsakymas: Įeisiąs „atėjus laikui". 

Yra išlikusi kopija Vilniaus kurijos atsakymo 
rusų kalba (oficialia valstybės kalba) į panašius 
prašymus: „Vilniaus Romos katalikų Vyskupija 
1901 m. gegužės 17 d. No 890 Vilnius. Ponui 
Daktarui Antanui, Vincento sūnui Vileišiui. { 
Jūsų šios gegužės 5 d. Prašymą dėl įvedimo pri
dėtinių Lietuvių kalba pamaldų vienoje Vilniaus 
bažnyčioje ir ten paskyrimo lietuvio kunigo 
pranešu Jūsų, Malonus Pone, žiniai, kad aš 
nuoširdžiai norėčiau ir esu pasiruošęs jūsų 
prašymą patenkinti, kadangi man brangūs visi 
mano ganomieji be tautybių skirtumo, bet Jūs 
patys apsunkinote šį klausimą ir atėmėte man 
galimybę patenkinimo prasme, neatitinkant jo 
iškėlimui, kuris išreikštas spauszdintuose 
pareiškimuose priešingoje dvasioje ir neturinčio 
pagrindo atsisakymai, būk tai aš šitai padariau 
neturėdamas jokių motyvų, tuo metu, kai aš 
visiškai neatsisakiau, o tik sakiau, kad reikia 
palaukti, nes tai negali būti greitai išspręsta, nes 
klausimas turi būti visapusiškai apsvarstytas. 
kad ateityje išvengusjiepageidautinų susidūrimų 
ir nesusipratimų. Bus d a u g i a u . 
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L ETUVIŲ VEIKLOS 

ATEITIS: 
įsikalbėjimas su Ramoną Steponavičiūtė-Žemaitienė 

- Kaip i r kada p radė jo te 
dirbti Lietuvių fonde? 

- Dar būdama studente 
pasisiūliau Lietuvių fondui 
talkininkauti. Fondas buvo pa
rėmęs mano studijas, tai keti
nau atsidėkoti savanorišku 
darbu. Buvau pakviesta į valdy
bą, kurios aktyvi narė buvau iki 
pereitų metų. Rašiau straips
nius, lankst inukus, ruošiau 
ypatingas siuntas nariams ir 
nenariams, buvau LF knygos II 
t. redakcinėje komisijoje, už
mezgiau ryšius su JAV lituanis
tinių mokyklų mokiniais ir jų 
tėveliais. Dirbau LF metinių 
golfo rungtynių organizavime 
ir. perkėlus Fondo raštinę iš 
Morkūno spaustuvės pastato į 
Lemonto lietuvių centrą, vado
vavau metinio pokylio ruoši
niui 

- Kel in ta is metais buvo te 
iš r inkta į L F Tarybą i r ko
kiose komisi jose esa te daly
vavusi? 

- Buvau išrinkta 1990 m. Iš 
pradžių buvau paskirta į 
Spaudos komisiją. Dirbau Sti
pendijų pakomisijos pirminin
kės paršuose, o po to buvau 
paskiru į Pelno skirstymo ko
misiją (PSK) kaip antrininkė. 
Aišku, nors domėjausi, nesitikė-
i u greit patekti į komisiją, kuri 
p : . ~*-.ai vykdo pagrindinius 
LF I kslus (t.y. remti švietimą, 
kultūrą ir jaunimą), taigi, pir
mą turėjau „užsitarnauti" ma
nimi pareikštą pasitikėjimą. 
Keletą metų, susipažinus su 
visais pra*vmais, stebėjau ko
misijos posėdžių eigą, pasaky
davau nuomonę, retkarčiais 
balsuodavau, jei koks komisijos 
narys jautė asmeniškų interesų 
konfliktą. Dabar jau tur iu 
komisijoje visišką balsavimo 
teisę ir pastaruoju laiku esu dar 
paskirta Įstatų komisijos nare. 

- Kas J u m s sunk iaus ia i r 
k a s l e n g v i a u s i a PSK-jos 

- Sunkiausia turbūt išsa
miai peržiūrėti 250 sudėtingų 
prašymų bendrai paramai ir 
dar 150 stipendijos prašymų. 
Pagrindiniame skirstymo po
sėdyje išsėdime gal dvylika 

valandų. Dar sunkiau, sulau
kus daug t ikrai vertingų pra
šymų, atr inkti vertingiausius, 
nes, pvz., pernai buvo prašoma 
iš viso keturis kar tus didesnė 
suma, negu LF Taryba patvirti
no skirstyti. 

Lengviausia bendradar
biauti su kitais komisijos na
riais. Beveik kiekvienas PSK 
narys palieka organizacinius 
interesus bei įsipareigojimus už 
durų: atvirai ir konfidencialiai 
diskutuojame, vertiname kiek
vieną prašymą pagal nuopelnus 
ir pateiktą informaciją. 

K a l b a m a , k a d L F 
v a d o v y b ė b a n d o p a v e i k t i L F 
s k i r t u PSK n a r i ų s p r e n d i 
m u s . 

- Tai netiesa! LF Tarybos ir 
valdybos pirmininkai tur i teisę 
dalyvauti visų tarybos komisijų 
posėdžiuose, nes ir jie, ir visa 
LF Taryba turi atsakomybę už 
paramos paskyrimą JAV val
džios leistiems tikslams. J ie gi 
tur i savo nuomones ir j a s 
išreiškia, o fondo paskirti į PSK 
nariai nebijome tom nuomonėm 
pasipriešinti. Balsuojame kiek
vienas pagal savo sąžinę. Yra 
darbas, reikalaujantis asmens 
sąžiningumo. Esame tik žmo
nės, padarome ir klaidų, tačiau 
ne dėl nesistengimo, o tiksliau 
dėl persistengimo. 

- Kodė l k a n d i d a t u o j a t e į 
L F T a r y b ą ? 

- Vis jaučiu ne tik norą, o ir 
pareigą gražinti savo „skolą" ir 
fondui, ir lietuvybei. Yra LF 
naujųjų narių metai - tai svar
biausi t ikslai supažindint i 
nenarius su fondo gausia, nors 
per dažnai tylia, į taka jųjų 
lietuviškame gyvenime, telkti 
naujus narius, kad užtikrintų 
LF šviesią ateitį ir kilnių darbų 
tęstinumą. Fondas susilaukia 
daug testamentinių palikimų, 
kuriuos labai vert iname, bet 
reikia ir „gyvų kūnų"! 

- Argi n e u ž t e k o p e n k i o 
l ikos m e t ų pa re igose? 

- Keliais būdais galima 
atsakyti į šį klausimą. Pirma, 
je i nesugedusi mašina, k am 
taisyti? Keitimasis, vien keiti
mo ar naujovės vardan, nenau-

Ramona Steponavičiūtė-Žemaitieae su vyru Alexiu ir sūneliu Aureliumi. 

dingas. Lyg šiol jaučiau LF 
narių pasitikėjimą manimi ir iš 
tikrųjų visos tarybos nariais. 
LF klesti, auga, gal ir yra tapęs 
savo pasisekimo auka, kadangi 
saujelė negar-bingų žmonių 
rodo ypatingą fondu - o ypač jo 
iždu - susidomėjimą. 

Antra, turiu pripažinti, kad 
praeina daug laiko, kol naujai 
išr inktas LF Tarybos narys 
susipažįsta su LF kasdienybe: 
einamaisiais reikalais, investi
cijomis, precedentu, praeitimi, 
įgaliotiniais, savanoriais, jame 
įsteigtas fondeliais, JAV val
džios reikalavimais ir t.t. Orga
nizacijai augant ir sudėtingė-
jant, pavadinčiau pirmąją trejų 
metų kadenciją stažuotės laiko
tarpiu. 

Trečia, nesuprantu kai ku
rių žmonių teigimo, kad Tary
boje tarnaut i y ra daugybės 
teisių ar privilegijų suteikimas. 
Anot Janinos Degytytės: „Čia 
nepaduoda ant stalo sidabrinių 
šaukštų, čia neiškloti raudoni 
kilimai". Yra pagerbtas asmuo 
narių pasitikėjimu, bet vienin
telė tarybos narystės privilegija 
yra proga nuoširdžiai dirbti kil
niai organizacijai. 

- Gal i š g i r d o t e nepot iz -
mo ka l t i n imus? 

- Labai gerbiu LF pra
dininkus, ypač savo mylimą 
patėvį dr. Antaną Razmą. Tą 
pasakius, turiu patikslinti, kad 
nesu vadinamoji „Razmaitė", o 
muziko Kazio Steponavičiaus 
(Stephens) dukra. Toliau, pra
dėjau fonde dirbti apie dešimt
metį prieš susigiminiavimą su 
Razmų šeimyna. Be to, dažnai 
nesidžiaugiu tar iamu glau
desniu ryšiu su fondu, nes 
nukenčiu, negalėdama šeimy
niškuose susitikimuose visai 

išvengti apie fondo reikalus kal
bos. Rūpinuosi darbų, darbelių 
savalaikiu atlikimu, išgyvenu 
kiekvieną priekaištą ir gandą, 
tur iu mažiau laiko su savo 
šeimynėle. 

- J ū s ų š e i m a n e s e n i a i 
pad idė jo? 

- J au prieš mėnesį mūsų 
sūneliui Aureliui suėjo pirmieji 
metukai. Niekad nesitikėjau 
tokio džiaugsmo: kokia laimė, 
kai jis pasiveja katiną arba kai 
išmoksta mane barti tuo pačiu 
žodžiu, kaip aš naudoju jį 
sudraust i : N E - N E - N E - N E -
NE! Ir aišku, tada iš naujo 
pasiryžtu tęsti fondo darbą, 
užtikrinti, kad jis su savo drau
gais vieną dieną džiaugtųsi 
lietuviška veikla, didžiuotųsi 
savo lietuvybe ir prisidėtų prie 
lietuviškojo gyvenimo. 

- P a p a s a k o k i t e t r u p u t i 
ap i e k i t ą s a v o l i e t u v i š k ą 
veiklą. 

- Baigiau Kristijono Done
laičio lituanistinę mokyklą ir 
Pedagoginį institutą - D. Bin-
dokienės („Draugo" redaktorės) 
dėka išmokau taisyklingos lie
tuvių kalbos, nors dėl gramai 
tikos savo atmintimi vis daž
niau nusiviliu! Veikiau Jauni
mo sąjungoje ir buvau JAV LB 
Krašto valdybos narė . Esu 
paskautininkė. filisterė. 

- Ar s k a u t y b ė t u r ė j o 
į t akos į t ak inga J ū s ų gyve
n ime? 

Visi prisimenu skautijos 
steigėjo Baden-Powell įššūkį 
palikti pasaulį geresnį, negu 
mes jį radome. Ir pastaruoju 
metu aštuntą skaučių įstatą: 
„Skautė linksma, susivaldo ir 
nenustoja vilties!" Bent mėginu. 

Kalbėjosi 
S. Be r sėna i t ė -Ba l zek i enė 

N H U J H S GYDYTOJUS 
Vėjas Skripkus šį pavasarį baigė American University 

of the Caribbean medicinos mokslus ir balandžio 2 d. 
gavo medicinos gydyto jo dipiomą. 

Liepos pradžioje dr. Vėjas pradės atl ikt i rezidentūrą 
šeimos gydyto jo specialybėje University of Southern 
California (USC), Los Angeles, Ca. 

Vėjo mokslo baigimu džiaugiasi jo tėveliai Audronė 
ir Rimas Skripkai, brolis Aidas, sesuo Ugnė su vyru 
Johathan bei Valaičių ir Skripkų šeimos. 

Sveikiname naują gydytoją Vėją ir nuoširdžiai 
linkime jam sėkmės darbe bei gyvenime. 

Tėveliai Gyd. Vėjas Skripkus. 

SUTUOKTUVĖS 
Š.m. vasario 26 d. vysk. Paulius Baltakis, OFM, sutuokė neseniai iš Lietuvos atvykusią architek

tę Jū ra tę Brazauskai tę ir inž. visuomenininką, Palm Beach, FL, Lietuvių bendruomenės apylinkės 
pirm. Kęstutį Miklą. Liudininkais buvo sol. J an ina ir dr. Jonas Šalnos. Palm Beach FL, apylinkės 
lietuviai sveikina naują šeimą! D .A. 

Janinos ir Kęstučio sutuoktuvės. Iš kairės: vysk. Paulius Baltakis, OFM, Janina Šalnienė, jaunieji — Jūratė 
Brazauskaitė ir Kęstutis Miklas, dr. Jonas Šalna. 

PEŠTUKAI IR 
TELEVIZIJA 

Juo daugiau va ika i žiūri 
televizorių, tuo labiau tikėtina, 
kad mokykloje jie bus peštukai, 
teigiama JAV paskelbtoje atas
kaitoje. Tuo tarpu mažamečiai, 
kuriems tėvai skaito knygas, 
rengia išvykas ar paprasčiau
siai skiria daugiau dėmesio, 
mokyklose būna ne tokie agre
syvūs, sakoma Vašingtono uni
versiteto paskelbtame prane
šime. 

Tyrimui vadovavęs Frede-
rick Zimmerman sako, kad dėl 
spoksojimo į televizorių vaikai 
ne tik nutunka, bet ir tampa 
agresyvesni. „Mūsų ataskaitoje 
pateikta pasiūlymų, ką daryti, 
kad vaikas netaptų peštuku. 
Jie ankstyvoje vaikystėje turi 
būti skat inami kuo daugiau 
asmenine pa t i r t imi pažinti 

t*~-a„ 

sm tnformaciįa-AMonos 
Stempužienės tinkiapy 

CD gal ima užsisakyti internete: amazon.com, 
cdbaby.com 

ĮCD paštu užsakymai siunčiami: Aldona Stem-
Vužis, 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH, 44121 
USA. Čekis rašomas Aldona Stempužis. Kaina 

je:www.aWonad'rva.corrj 2 0 o ° d o ' - Į r i t a n t siuntimo išlaidas. 

pasaulį, o ne žiūrėti televizorių. 
Ankstesni tyrimai parodė, 

jog emocinė tėvų parama pade
da vaikui ugdyti socialinius 
gebėjimus ir savireguliaciją. Be 
to, pastebėta, kad ankstyvoje 

vaikystėje paliktos mokymosi 
spragos kenkia jaunuoliams 
ateityje, o per televiziją t rans
liuojamos smurto scenos skati
na agresyvų elgesį. 

(Iš s p a u d o s ) 

Kodėl pasirašiau keturių Pasitarimo grupės narių paaiškinimą? 
Pasirašiau, tikėdamasis, jog 

ramus ir saikingas fondo įstatų 
projekto pakeitimų paaiškini
mas padės užbaigti tą, be rei
kalo iš ribų išėjusį „karą" tarp 
kelių JAV Lietuvių bendruo
menės žmonių ir Lietuvių fondo. 

Kadangi Lietuvių fondas 
visą laiką buvo gerai, sąžiningai 
ir sėkmingai tvarkomas ir darė 
viską, kas mane, kaip fondo narį 
ir bendruomenininką patenki
no, visada pasitikėjau jo vado
vais. Daugelį jų pažinojau ir su 
kai kuriais buvau visuomeni
niam darbe susitikęs. Jokių 
susipriešinimų su jais niekad 
nebuvo tekę turėti ar patirti . 
Kadangi fonde neturėjau daug 
teisių („atstovauju" gal 12 bal
sų) ir turėjau pakankamai kitų 
užsiėmimų, į jo valdymą ne
kreipiau daug dėmesio. Kas 
metai perskaitydavau atsiųstus 
„ataskaitinius" pranešimus ir 
savo įgaliojimus pasiųsdavau 
Fondo sumanytojui, kūrėjui ir 
ilgai jam vadovavusiam dr. A. 
Razmai. 

Kiek girdėjau, giliausias 
kuolas t a rp bendruomenės ir 
fondo buvo įkaltas, kada keli 
bendruomenės vadovybės žmo
nės pradėjo fondui reikšti keis
tus ir nesuprantamus reikala

vimus: kad fondas esąs LB 
„iždas", kad jis turi būti LB 
„kontrolėj", kad bus „einama į 
teismą", nes netinkamai tvarko
masi ir pan. Asmeniškai nieko 
to nesu matęs ar girdėjęs, tad 
kiek tame tiesos, nežinau, bet 
matomai, kai kurie fondo va
dovai, t ikrai ar tar iamai išsi
gando, o gal tokie bendruo
menės tikri ar įsivaizduoti „kės
lai" jiems sudarė pretekstą ben
druomenę iš fondo „išmesti". 
Bendruomenės dalyvavimas 
fonde pasidarė akmenėlis bate. 

Nepadėjo ir tai, kad Algi
mantas Gečys nei iš šio, nei iš 
to, bendruomenės ir fondo vei
kėją Vytautą Kamantą pa
traukė į LB Garbės teismą. Jo 
iškelta byla neturėjo pagrindo, 
„kaltinimai" nebuvo niekaip 
įrodomi ir buvo t ik Gečio 
asmeninės nuomonės ir vaiz
duotės padariniai . Dėl nuo
monių skirtumo paprastai į teis
mą neinama. Ar Garbės teismas 
tą bylą a tmetė , ar Gečys ją 
atsiėmė, iš tikro nežinau, bet 
vienintelė jos pasekmė buvo ta, 
kad buvo dar labiau „susiožiuo-
ta". „Bendrą vardiklį" sunku 
rasti su tokiais, kurie tave į 
teismą traukia. 

Perskaitęs praėjusiais me

tais siūlytus įstatus, dėl jų (ir 
spaudoj) krit iškai pasisakiau 
dviem atžvilgiais: juose radau 
nemažai, mano nuomone, tai
sytinų techniškų ir teksto 
klaidų, ir, svarbiausia, man 
atrodė, jog tikrai nėra reikalo iš 
Fondo įstatų vienašališkai 
išbraukti bet kokį JAV Lietuvių 
bendruomenės dalyvavimą. 
Todėl, kada tie siūlomi įstatai 
fondo suvažiavime buvo atsi
imti, sutikau dalyvauti pasita
rimų grupėj, kurios tikslas buvo 
tartis, kaip būtų tiksliausia ir 
geriausia į fondą grąžinti rei
kalingą ir naudingą Lietuvių 
bendruomenės vaidmenį. 

Kodėl reikėjo keisti įstatus? 
Pirmiausia todėl, kad nuo tų 
dienų, kada jie buvo parašyti, 
daug kas gyvenime pasikeitė. 
Šiais laikais ir pagal įstatymus, 
ir praktiškai nuolat reikia tokių 
įstatų anglų kalba, kurie ir 
atrodytų, ir būtų parašyti taip, 
kaip įstatai rašomi dabar. 
Senuose įstatuose buvo spragų, 
kurios buvo užpildytos paties 
organizacinio gyvenimo sukurtų 
„nuostatų", esą, „mes tą ir tą 
šitaip darome". Daug viso to 
niekur nebuvo parašyta ir už
rašyta, todėl aiškiai, po ketu
riasdešimties metų įs tatus 

reikėjo peržiūrėti, patikslinti ir 
pertvarkyti , kad juose būtų 
viskas, ko ir pagal įstatymus, ir 
pagal organizacinę tvarką bei 
praktiką reikia, ir kad būtų 
lengva ir patogu viską įpasta 
tvarka, juose rasti. Reikia tik 
stebėtis, kad tai nebuvo padary
ta anksčiau. 

Kaip mes „Drauge" rašėme, 
Pasi tar imų grupė t ame pra
ėjusių metų įstatų projekte 
padarė beveik šimtą įvairių 
pataisų. Man atrodė, jog svar
biausia į įstatus būtų grąžinti 
bendruomenės dalyvavimą pel
no skirstyme. Bendruomenė tik
sliausiai atspindi lietuviškos 
bendruomenės veiklą išeivijoj ir, 
mano nuomone, LB Krašto val
dybos paskirti atstovai, geriau 
nei bet kas kitas, jaučia tos 
veiklos poreikius ir pulsą, todėl 
jų dalyvavimas yra naudingas 
tiek fondui, tiek bendruomenei. 
Kadangi Illinois ne pelno sie
kiančių organizacijų įstatymas 
kažkodėl sako, jog kiekvienam 
tokios organizacijos komitete 
turi būti mažiausia du (ir dau
guma) tos organizacijos tarybos 
ar valdybos (Board of Directors) 
narių, sutarėme, jog tiktų, kad 
fondas paskirtų keturis, o ben
druomenė tris atstovus. 

Taip pat sutarėm, kad fon
das skiria komiteto pirmininką, 
nes juk čia yra fondo komitetas 
ir tokią teisę fondas turėtų 
turėti. Praktiškai, visi septyni 
komiteto nariai dažniausiai bus 
ir bendruomenės nar ia i , tad 
kažkokio dirbtino j ū s " ir „mes" 
pasiskirstymo baimės, bent aš, 
dėl tokio susi tvarkymo tikrai 
neturėjau. Per visą fondo istori
ją paramos sk i r s tymas buvo 
darnus ir sėkmingas. Nėra jokių 
duomenų, kad fondo ir ben
druomenės atstovų nuomonės 
kada nors ten bū tų susikry
žiavę. 

Išskyrus dvi nuorodas, visi 
kiti Pasitarimų grupės pasiūlyti 
projekto pata isymai buvo LF 
Tarybos priimti. Dėl tų dviejų 
nuorodų mes ketur i savo nuo
monę pare iškėm „Drauge". Į 
visą šį reikalą žiūrėjau rimtai, 
dalykiškai ir objektyviai, neuž
siangažuodamas nei už vieną 
pusę, o t ik norėdamas , kad 
fondo įstatai būtų kiek galima 
tikslesni, aiškesni, pilnesnį ir 
fondui t inkamesni. 

Savo laiške balandžio 13 d. 
„Drauge" A. Gečys bando atgai
vinti keletą dalykų (pvz., kon
trolės komisijos buvimą), kurie 
mūsų Pasitarimų grupės buvo 

svarstyti ir sutarti kitaip, nei jis 
dabar rašo. Deja, tokiu keliu 
einant, šis reikalas niekad ne
bus užbaigtas. 

Ar siūlomi įstatai tobuli? 
Aišku, kad ne. Bet jie yra daug 
tobulesni už pernykštį juodraštį 
ir fondo darbui tinkami, todėl aš 
siūliau juos priimti. 

Gaila, kad ir „Draugo" re
daktorė, ir, laiškų skyriuje, 
Vytautas Bieliauskas apie juos 
pasišovė rašyti, atrodo jų ne
skaitę, bet pasikliaudami spau
doj pareikštom numonėm. Jei 
būtų perskaitę, tikrai nebūtų 
rašę, kad „...LF pinigai gali būti 
išdalinti arabų, žydų, lenkų, Af
rikos amerikiečių ar dievai žino 
kieno organizacijoms", kad „...gal 
LF įstatų pakeitimuose yra ir 
daugiau 'neapsižiūrėjimų'" ar 
kad „nejaugi norima paversti 
LF į Pelno organizaciją (kaip 
pvz. Enron)". (Vytautas Bie
liauskas, „Laiškai...", bal. 13 d.). 
Kas siūlomą įstatų projektą 
skaitys sąžiningai ir atidžiai, 
ten nieko panašaus neras. Ne
ras nieko nei „pavojingo", nei „mig
loto", nei „neskaidraus". JAV Lie
tuvių bendruomenei tie įstatai 
suteikia patį svarbiausią vaid
menį: dalyvauti lėšų skirstyme. 

Je i būčiau bendruomenės 

vadovu, kitokios atsakomybės, 
negu ta, kuri įstatuose yra 
nurodyta, už Lietuvių fondo 
darbus, tvarkymą ir ateitį aš 
t ikrai nesiimčiau. Taip man 
sako mano sveika nuovoka. 
Lygiai yra logiška, kad vienos 
organizacijos įstatai nesuteiktų 
kitai organizacijai galutinio 
žodžio dėl pirmosios organizaci
jos likvidavimo, nes tai surišta, 
su atsakomybės atidavimu į 
kitos organizacijos rankas. Kaip 
ir kada fondas bus pagal įstatus 
ir įstatymus likviduotas, atsa
kingi turėtų būti tik fondo nariai. 

Be jokios abejonės, siūlomus 
įstatus ateity reikės ne kartą 
papildyti, pataisyti ir pakeisti. 
Organizacijos įstatai yra gyvas 
organizmas ir jie turi atspindėti 
laiko reikalavimus, darbo pa
tirtį ir narių norus. Fondo na
riai, su siūlomu projektu susi
pažinę ir jį gerai apsvars tę , 
turėtų jį priimti, kad išeivijos 
pagrindinė ir stipriausia visos 
veiklos paramos organizacija, 
sėkmingai veikęs ir daug gero 
padaręs Lietuvių fondas netruk
domai ir sklandžiai galėtų dirbti 
toliau. Tai butų didžiulis teigia
mas žingsnis visuomeninės 
darnos ir sutarimo link. 

Arvydas B a r z d u k a s 

http://amazon.com
http://cdbaby.com
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BĘ 
Mes, žemiau pasirašę Lietuvių Fondo nariai, esame giliai nepatenkinti Lietuvių Fondo Tarybos 2005m. kovo 2 d. patvirtintu LF įstatų projektu, eilėje straipsnių esme 

prasilenkiančių su Lietuvių Fondo ir JAV Lietuvių Bendruomenės Pasitarimų grupės kompromisiniais susitarimais. Siekiant išlaikyti ir sutvirtinti daugiau kaip 40 metų 
lietuvybės išeivijoje išlaikymui tarnavusius JAV LB ir LF bendradarbiavimo ryšius, yra privalu prieš metinį LF narių suvažiavimą suderinti LF Tarybos ir Pasitarimų 
grupės įstatų projektus. Norint užtikrinti tolimesnį abiejų institucijų bendradarbiavimą, o taip pat LF augimą ir veiklos skaidrumą, prašome Lietuvių Fondo vadovus — 
Tarybą ir Valdybą — į 2005 m. LF metiniam suvažiavimui pateikiamą LF įstatų projektą į traukti sekančius siūlymus bei įstatų pataisas: 

1. Straipsnyje XV-4 atitinkamai pažymėti, kad LF turtas likvidacijos atveju privalo atitekti specifiniai tik LF narėmis esančioms LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS, 
atitinkančioms Federalinių mokesčių kodekso 501(c)(3) reikalavimus; 

2. Straipsnį XV-1 papildyti pažyma, kad LF narių visuotiniam susirinkimui nu ta rus LF-dą likviduoti, JAV LB Tarybai suteikiama teisė 60 dienų laikotarpyje likvidaci
jos nutarimą priimti ar atmesti. Šiuo siūlymu į įstatus įvedama ne veto teisė, o tik papildomas visuomeninės veiklos skaidrumo saugiklis. LF-dui paliekama galimybė JAV 
LB Tarybos sprendimą pakeisti (override) 3/4 LF-do registruotų narių dauguma; 

3. LF Tarybos patvirtintas įstatų projektas panaikina LF Kontrolės komisiją ir ją pakeičia „nepriklausomo revizoriaus" pozicija. Atsižvelgdami į tai, kad paskutiniųjų 
metų Amerikos korporacijų patirtis su audito firmomis atskleidė gausius finansinius pažeidimus ir dažną nusikalstamo pobūdžio sąmokslišką veiklą su korporacijų pareigū
nais, pasisakome už paralel inį „nepriklausomo revizoriaus" pozicijos ir LF Kontrolės komisijos įteisinimą LF įstatuose; 

4. Straipsnyje XII-2 siūlome išlaikyti daugiau kaip 40 metų vyravusį JAV LB ir LF lygiateisiškumą Pelno skirstymo komisijos sprendimuose. Palaikome Pasitarimų 
grupės šiam LF įstatų straipsniui pasiūlytą specifinę redakciją, kuria išskirtinais atvejais PSK-jos pirmininkui suteikiama balsavimo teisė. 

5. Atkreipiame dėmesį, kad LF sėkmingai veiklai užtikrinti yra privalu turėti aiškiai apibrėžtas veiklos taisykles. Taisyklių apimtis plati: LF nuolatinių komitetų veik
la, atskaitomybės tvarkymas, posėdžių bei susirinkimų eigos tvarka, ir t.t. Rūpestį kelia įstatų projekte vykdomas LF institucijos traktavimas tradicine finansinio pobūdžio 
korporacija, kur asmenys savo lėšas investuoja, gauna palūkanas, o akcijomis gali prekiauti . Mūsų supratimu, LF yra v isuomeninė-f inansinė korporacija, turinti narius, 
jų aukomis bei palikimais sukauptą negrąžinamą kapitalą, gautu pelnu remianti specifinius lietuvybės išlaikymo bei puoselėjimo uždavinius. LF narių teisės jokiu būdu 
neturėtų būti s iaurinamos vadovaujantis grynai amerikietiškų korporaciniu modeliu. Pasisakome už LF įstatuose plačiai priimtų demokratinių Robert's Rules of Order 
įteisinimą. Taip pat prašome į LF įstatus įrašyti, jog „Metinis narių suvažiavimas yra vyr iaus ias LF organas, kuris svarsto ir pri ima nutarimus LF Tarybos bei 
Valdybos vykdymui''. 
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N A M Ų REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS HII!MFJflW STURT 

STATE FARM INSURANCE i 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray 

Prašvkite Rasos — kalba l ietuviškai , 
5 7 1 0 YV. 9 5 St . , O a k Lavvn , I L t 

7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
N A M U , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS D R A U D I M A S 

Agentas Krank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

AMERICAN F A M I t Y 
• i ' i i ' i . r i T n i 

HUTO, Nf lMf l l , UERSLRS, 
SUEIKHTB, GVUVBE 

Aukšto lygio . y I X T . 
aptarnavimas, 4 1 l \ 4 

patikimas n'-*'•* n 
dVaudimas G R I N K E V I Č I U S 
atm^fera I N S U R A N C E ACENCY 

J74J PRAIRIE AVE, BROOKFIE1.D. IL 6051 i 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

Kraustymosi paslaugos 
MOVING 

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

"-jį^yvV^ ....jį&įĮjSgįjiį. ••ĮVAIRUS* 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

2 3 4 6 VV. 69th S tree t 
Tel . 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

nereikalingus 
d a i k t u s , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

ei. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

S j a ^ ^ " g f r 3 I r 3 I B l r 3 i a ^ 3 . ^ 3 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a r 3 J | E 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

PISTOI 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ CIK/ . w l V U U 

V i l n i a u s D i e n o s , t u r i s t i n ė k e l i o n ė 2 0 0 5 m . r u g s ė j o 8-19 d. 
S k a m b i n t i R i t a i 

Rita Penčyiienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė teL708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: mamabar3@aol.com 

s i i a ^ ^ ^ " - l ^ ^ . ^ ^ ? - ^ l L 3 - ^ 3 L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . : - - ^ . ~ , ~ " ^ " " - "~^įJEEiBaiS ia^E' 
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'AK^Ą KKJU C * - - * 
I j rat jc juanr 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
P E R S I U N Č I A M E A U T O M O B I L I U S IR DETALES 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
T c i . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — ..catered" 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

S- -
KAVINĖS 

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

3 5 0 N C l a r k , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 1 0 

3 1 2 - 6 4 4 - 7 7 5 0 
p i r m . - p e n k t 

n u o 
6 3 0 v r ik i 5 :30 v .p p. 

6 0 8 W . Rooseve l t . 
C h i c a g o , I L 60607 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
p i r m . - p e n k t . nuo 

6 : 3 0 v.r. ik i 5 :30 v p p. 
šeš t . n u o 8 v . r . iki 2 v p .p 

A M B E R C O N S T R L C n O N Co. 
D e n g i a m i stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„ L i c e n s e d , insured, b o n d e d " 

S k a m b i n t i Sigitui , 
tel. 773 -767 -1929 . 

Ši ldymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chcago , L 60629 

Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 

— L icensed — B o n d e o — Insured 

STASYS CONSTRUCTION 

7 7 3 - 7 7 8 - 4 0 0 7 
7 7 3 - 5 3 1 - 1 8 3 3 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles: „sidings", 

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

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

SIŪLO I Š N U O M O T I 

Išnuomojamas gražus 
2 mieg. butas naujame name 

su baldais ar be. 
{ vakarus nuo Kedzie Ave. 

708-656-6599 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & YVhipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 77.34344543. 

Kedzie & 72 St. 
furnished. heated 4 room, 

2 bdr. apt., $565 plūs security 
d e p o s i t Call 773 -544 -9018 

or 630-853-0184 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 m i e g . naujai suremontuoti 
butai, f m i e g . — $ 6 2 0 - 5 6 5 0 ; 

2 mieg. — $710-5750 . 
T e l . 630 -910-0644 . J a n ą . 

For Rent 
2 bdrm. heated apartment 

near California & Archer Ave. 
$800/mo. Call after 6 p.m. 

3 1 2 - 6 2 3 - 8 6 0 3 . 

Lufthansa Finnftift &LIVI 
"" ' . . "x" : . " ' .v ' " ' • • • : : - : : - i : . . : ; , ; : . . , : ; ; 
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£%1 
vww.a t lannce) fp resscorp .cOrn 

Krovimu gabenimas 
laivu į visas Dasauiio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
ėktuvu i visas oasauiic šalis. 

Air Freight 
I Automobiliu pirkimas be? 
I siuntimas i visas oasauHo šalis 

Krovimu pervežimas • 
visoje Amerikoje, i 

Trucking 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje, Latviįoįe, 
Estiioie, Saltarustįoje bei Ukrainoje. 

78th Ave Bridgevievr, II 60455 TeL 7 708-599-9680 
Fax. 1 708-5999482 Tel. 1 800-775-7363 

i, ffl>V%j&' 
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r f ^£» i Drake 
Dkj 

lt Againi 

5 S Prospect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

Office 
6 3 0 - 3 2 5 - 2 8 0 C 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnoiamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Orake Reartor 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAVĘ 
IR NiFJJrĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

PASLAUGOS 

Š v e d i š k a s m a s a ž a s 
A t v y k s t u į n a m u s . 

S u n r i d e r n a t ū r a l ū s p r o d u k t a i 
( p i r m a i p a g a l b a i , o r g a n i z m ą valy
t i , v i t a m i n a i , k o s m e t i k a , k r e m a i ) . 

V iskas n a t ū r a l u ir sveika. 
Te l . 1 7 7 3 - 6 2 0 - 0 0 8 8 , Reg ina . 

P A R D U O D A 

Lietuvoje Palangos miesto 
plėtros zonoje 

parduodamas aidelis 
žemės plotas (2,8 ha). 
Besidomintys prašome 

kreiptis tel . 773-383-4301 

Kas galvojate apsigyventi Floridoje, 
yra gera proga palankiomis sąly

gomis išsinuomoti ar pirkti naujais 
baldais apstatytą 2 mieg. butą Saint 
Petersburge. Smulkesnė informacija 
gaunama, skambinant 804-733-7837. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. NAMAS 
nerūkantiems Justice. IL. 

Šeimininkas sumoka už dujas. 
Nėra skalbyklos. Kaina $600 per 
mėn. Reikalinga 1 mėn. imoka. 

Tel. 708-458-3046. 

•ĮVARIUS' 

Priimsime gyventi senyva 
r iogų , su p i l n a s lauga . A tsk i 

a 
ž m o g ų , su p i l n a s lauga . Atsk i ras 

d ide l i s k a m b a r y s , v o n i a , t ua le tas . 
G a r a n t u o j u Jums v i sada šviežią, 
gerą ma is tą ir visus pa ta rnav imus . 

Dėko ju už a ts i l iep imus te l . : 630-
670-8336 Oak Lavvn, IL. CHICAGO 

NAMŲ INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 
' ^ "Provide Mok į Radon, 
\ į ^ VVater Tests 
^ > *Singie Home, Mdrj Unit, 

ncjtiPonr Tovvnhome 
'24 hrs/7 days a VVeek 

Robertas Končius Scbedufing 
*State Ucensed/lnsured 
•ASHI/BBB Member 

K a l b a m e l i e tuv i ška i ! 
8 6 6 . 7 9 9 . 8 2 9 9 

w w w . H i g h P o i n t l n s p e c t i o n s . c o m 

I N V E S T U O T O J U . 
R E K O N S T R U K T O R I U . 

S T A T Y B I N I N K Ų D Ė M E S I U I 

PARDUODAMAS KOKS YRA MŪRINIS 
VIENOS ŠEIMOS NAMAS 

Bridgeport rytuose su riisiu, „coach 
housc", garažu. Apsuptas nauju statybų. 

(lalite gyventi ir remontuoti. 
Kaina $272,000. 36 st. ir Union Ave. 

PARDUODAMAS 3 VONIŲ MŪRINIS 
SUREMONTUOTAS NAMAS 

(.ražus „deck" ir sodas. Mažiau 
$300,000. 33 St. ir Lituanica 

Skambinti FIRST RATF RKAI. F.STATF. 
tel. 773-767-2400, Aušra 

NARNI REMONTAS 

P r o - T e a m 
Bus.: 708-361-0800 
Voke \ 1 * 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.may er @ worldnet.att.net 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT P A R D U O D A 
~ 7 Į J _ First L a n d m a r k Real ty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

CĮĮj l į Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lav.ii, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

<^*3 Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 '3CtoHe*» 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
' Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 

VIDA M. f=J 
SAKEVICIUS ™ 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

Nek i lno jamo jo t u r t o 
p i r k imas , pardauimas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Tel. 
1-773 585-9500 G£& 

•&&&* 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

VVINDOVV VVASHERS/GUTTER CLEANERS 
M u š t have o w n car. M e n & 

W o m e n 1-3 p e r s o n t e a m s . M o n -
Sat 7 a m - 5 p m , f u l l t i m e o r pa r t 

t ime . Make S100-*-per p e r s o n , PAID 
DAILY. No e x p e r i e n c e n e e d e d , vvill 
t r a i n . Resident ia l o n l y / s u b u r b s & 

city. Come t o d a y & s tar t t o m o r r o w . 
Pr ime T ime W j n d o w C l e a n i n g , Inc. 
515 f . Coli Rd #208 Arlington Hts. 

( A r l i n g t o n Of f i ce Sauare) 
190 t o ArTHts.Rd, N o r t t o Goff, SE 
corner. Across f r o m Vai l i Produce. 

Ask f o r W i l l . 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valvmuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

P o s i t i o n s a v a i l a b l e i n VV iscons in , 
I n d i a n a , a n d C o l o r a d o . 

Exper ienced Carieg'rvers on l y . 

D r i v i ng skills a n d g o o d Engl ish 

required. Call 262-675-8044 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
į Come-go. live-in. Good^pay. Mušt 

speak English. have work permit, 
drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

Skubiai reikalingi 
vairuotojai-perkraustvtojai 

Skokie perkraustymo 
kompanijai. 

Tel. 847-673-3309. 

"Neringos" Stovyklos 
LIETUVIU KALBA 

Liepos 3-9 d.d. - Seimų stovykla 
Liepos 10-24 d.d. - 10-16m. vaikams 
Liepos 24-30 d.d. - 7-10m. vaikams 
Liepos 24-30 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams 
Rugpj. 21-27d.d. - Dvikalbė stovykla studentams 
Rugpj. 28-Rugs. 5 d.d. - Aituonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

LIETUVIU KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS A N G L U KALBA 
B i r ž e l i o 2 5 - 2 9 d.d. - Š e i m ų stovykla 
L i e p o s 3 1 - R u g p j . 13d.d . - 7-16m. v a i k a m s 
L i e p o s 13 -20 d.d. - G a l i m a s tęs inys 13 -16m. v a i k a m s 

i n f o @ n e r i n g a . o r g * w w w . n e r i n g a . o r g * 9 7 8 - 5 8 2 - 5 5 9 2 
Neringa Inc. su Nek.Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas "Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

ĮVAIRUS 

Remon tuo ju : 
•namu pamatus, šainu vandens pratekėsima 
•vandent iek i ir kanalizacija 
•elektros instaliacija 
Kloju plyteles ir parketą. Statau sauso 
t inko pertvaras Atlieku dažymo darbus 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai , tur iu 
i lgametę pa t i r t i . Tel 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

* Vyras ieško darbo {žalia korta). Siūlyti 
statytose, senelių ir ligoniu oriežiūroje. 
turi patirties. Vairuoja automobilį. Tel. 
219-983-2760. 

* Moter is ieško darbo (žalia korta). 
Siūlyti įvairius variantus. Vairuoja auto
mobilį. Tel. 219-983-2760. 

* Moter is perka (ieško) darbo pagy
venusių žmonių ar vaikų priežiūroje. Tel. 
708-467-0335. 

* Moter is ieško darbo kas antrą savait
galį nuo penktadienio iki sekmadienio 
lietuvių senelių ar vaikų priežiūroje. Galiu 
dirbti darže ir sode Nuo birželio 1 d. 
galėčiau prižiūrėti 3-7 metų mergaitę 
savo namuose Tel. 708-359-9641. 

" Re i ka l i ngas CDL vairuotojas toli
miems reisams Tel 815-919-5374. 
* N u o biržel io 10 d iki rugpjūčio 15 d. 
galiu pakeisti slaugančius ligonius, 
prižiūrėti senelius ar vaikus Tel. 219-
787-8476. 

* Pa rduodu automobilį Dodge Neon 
1995 m. 104.000 mylių. $1.200 Tel 708-
539-3660 

* 42 m. mote r i s ieško bet kokio darbo 
Žalia korta automobilis, minimali anglų 
kaba. rekomendaajos Siutyti įvairius 
variantus Tel 773-6274063 

* Reikal ingas žmogus-sponsorius žaliai 
kortai gauti Reikaiavimai-USA pilietis 
arba žalios kortelės turėtojas, per pasku
tinius 3 metus būtų deklaravęs mokes
čiams ne mažesnes kaip 28.000 U S D 
pajamas Už pagalba atsilyginsiu. Tel 
773-671-7987 

Nuo šiol korte les 
skambin imu i į Lietuvą 

nusipirksi te „DRAUGE" ! 

- mrmm 

bromui r 

T a i - Justi 
l a i k r a š t i s 

DRAUGAS 
i « O H 9 *!Of a*.u 
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EUROPA 

ROMA 
Italijos prezidentas Carlo 

Azeglio Ciampi paprašė atsista
tydinusį Silvio Berlusconi sufor
muoti naują ministrų kabinetą. 
Je i S. Berlusconi nepavyks vėl 
suformuoti komandos, labai ti
kėt ina, kad C. A Ciampi turės 
rengti pirmalaikius r inkimus. 
Nuomonių apklausos liudija, 
kad žiniasklaidos magnato va
dovaujama centro dešiniųjų Vy
riausybė juos greičiausiai pra
laimėtų. S. Berlusconi buvo pri
verstas atsistatydinti trečiadie
nį, ka i dvi koalicijos partnerės 
pagrasino sužlugdyti Vyriausy
bę, jei premjeras neįgyvendins 
politikos ir personalo pokyčių. 

MADRIDAS 
Madride prasidėjo įtariamo 

„ai Qaeda" vadovo Ispanijoje, 
kur i s , ka ip manoma, padėjo 
rugsėjo 11-osios atakų vykdyto
jams, ir dar 23 atsakovų teis
mas . Tai didžiausia Europoje 
te i sminė byla, iškelta į taria
miems is lamistų kovotojams. 
Sirijoje gimusiam Imad Eddin 
Baraka t Yarkas, kuris dar vadi
n a m a s Abu Dahdah, gresia 
62,512 metų laisvės atėmimo 
bausmė už „teroristines žmog
žudystes". 

RYGA 
JAV finansų depar tamentas 

nurodė du Latvijos bankus — 
„VEF banką" ir „Multibanka" 
— kaip finansų s t ruktūras , ke
liančias susirūpinimą dėl pinigų 
plovimo. Finansų departamento 
Kovos su finansiniais nusikalti
mais t inklas pasiūlė taisykles, 
kurios, kai bus patvirtintos, už
draus JAV finansinėms struktū
roms atidaryti , turėti , adminis
truoti a r valdyti kokias nors šių 
dviejų bankų sąskaitas. JAV pa
brėžė , kad Valstijos nesi ima 
priemonių prieš visą Latvijos 
bankų sistemą. 

VARŠUVA 
Lenkijos ins t i tu tas , atsa

kingas už tautai nusikaltusių 
asmenų išaiškinimą, pateikė 
kal t inimus penkiems buvu
siems Lenkijos politikams, ku
rie 1981 m. patvirtino karo pa
dėties šalyje įvedimą, o dabar 
turės stoti prieš teismą. Komu
nistų valdžia karo padėtį, tru
kusią iki 1983 m., įvedė, siekda
ma numalšint i demokratinį 
„Solidarumo" judėjimą. Jos me
tu už grotų atsidūrė šio judėji
mo vadovas Lech Walesa ir 
tūkstančiai kitų aktyvistų. 

JAV 

WASHESGTON, DC 
JAV Senatas patvirtino il

gametį diplomatą John Negro-
ponte nacionalinės žvalgybos di
rektoriumi. Prezidento George 
W. Bush pasiūlytai kandidatū
rai pritarė 98 iš 100 balsavusių 
senatorių. Manoma, kad J. Ne-
groponte ar t imiausiais mėne
siais teks atsakomybė už d-
idžiausią pertvarką plačioje 
JAV žvalgybos bendruomenėje 
nuo pat šaltojo karo pradžios 
prieš daugiau kaip 50 metų. 
JAV amb-sadoriumi Irake iki 
šiol dirbęs 65 metų J. Negro-
ponte netrukus po patvirtinimo 
buvo skubiai prisaikdintas per 
ceremoniją Baltuosiuose rū
muose. JAV prezidentas pareiš
kė tikįs, jog naujam žvalgybos 
vadovui pavyks suvienyti žval
gybos bendruomenę. 

* * * 
CŽV 2003 m. iš Makedonijos 

pagrobė terorizmu įtariamą Vo
kietijos pilietį, kurį pusę metų 
kalino Afganistane, nors jau po 
trijų mėnesių paaiškėjo, kad jis 
yra visiškai nekaltas, pranešė 
televizijos NBC naujienų laida. 
Khaled El-Masri buvo slapčia 
kalinamas Afganistano kalėji
me, pramintame Druskos duo
be, kol Centrinė žvalgybos val

dyba tris mėnesius vis negalėjo 
nuspręsti, ką su juo daryti. Ga
liausiai jį paleisti nurodė Con-
doleezza Rice, kuri tuo metu bu
vo prezidento George W. Bush 
patarėja nacionalinio saugumo 
klausimais. Kh. El-Masri atve
jis dar labiau išryškino priešta
ringai vertinamą JAV valdžios 
praktiką, kai pagauti įtariamie
ji terorizmu nugabenami į šalis, 
kuriose JAV pareigūnai gali elg
tis su belaisviais nepaisydami 
JAV įstatymų. 

N E W Y O R K 
Nepaisant kaštų mažinimo 

ir pardavimų augimo, JAV oro 
milžinės „Delta Air Lines" nuos- | 
toliai pirmąjį ketvirtį pašoko j 
nuo 383 mln. JAV dolerių pir
mąjį praėjusių metų ketvirtį iki 
1.1 mlrd. JAV dolerių. Milži
niški nuostoliai rinkos nenuste
bino, nes bendrovė dar kovo mė- | 
nesį pareiškė, kad nuostoliai ! 
bus kelis kar tus didesni negu j 
praėjusiais metais, ir bendrovė 
turi ieškoti kitų priemonių išlai
doms mažinti. Tuo tarpu įplau
kos sausio-kovo mėnesiais paū
gėjo 3.3 proc. iki 3.65 mlrd. JAV 
dolerių. Išlaidos kurui pašoko 
54 proc. iki 884 mln. JAV dole
rių. 

CENTRINĖ AMERIKA ; 

QLTTO 
Brazilija nušalintajam Ek

vadoro prezidentui Lucio Gu-
tierrez suteikė prieglobstį, o jį 
pakeitęs Alfredo Palacio. siek
damas a tkur t i šalyje politinį 
stabilumą po savaitę trukusių 
protestų ir smurto, suformavo 
naują Vyriausybę. L. Gutierrez, 
kuris jau yra trečiasis šios Andų 
valstybės prezidentas, per aš
tuonerius pastaruosius metus 
nušal inamas kilus neramu
mams, vis da r yra Brazilijos 
ambasadoje Quito. į kurią pabė
go trečiadienį, po to, kai įpykusi 
minia neleido jam išvykti. 

Vi ln iu je s t ip r inami t ransat lant in ia i santykia i 

A t k e l t a i š 1 psl . 
Atrodo paprasta, tačiau to

kiai reformai reikia susitarimo. 
o jo kol kas nėra. Per ilgai Eu
ropa ir jos partneriai už Atlanto 
laikėsi skirtingų požiūrių į sau
gumą. Todėl t r ansa t l an t inės 
vienybės atstatymas — pagrin
dinis iššūkis NATO šalių diplo
ma tams . 

JAV, pradėdama kampani
jas I rake ir Afganistane, a tmetė 
galimybę, kad kuri nors tarp
tau t inė organizacija gali turėti 
sprendimo teisėtumo monopolį. 
Deleguodamos (arba nedeleguo-
damos) dalį suverenumo tarp
tau t inėms organizacijoms, JAV 
ėmė vadovautis principu „nau-
dinga-nenaudinga". o ne tuo, 
kaip reikėtų elgtis pagal tarp
tau t inę teisę a r susitarimus. 

Kalbant atvirai, po to kai 
ES „branduolio valstybės" pa
skelbė planus sukurti autono
mines ES karines s t ruktūras , o 
JAV be J T Saugumo Tarybos 
pr i tar imo pradėjo įsiveržimą į 
Iraką, iškilo reali grėsmė trans
a t l an t in ių santykių ateičiai. 
Kad t ransat lant inė vienybė bū
tų a t s ta ty ta , partneriai abipus 
Atlanto turi susitarti dėl kai ku

rių dalykų. 
Transatlantinius ryšius su

stiprintų vienodas požiūris į 
tarptautinės reikšmės įvykius. 
Kol kas skirtingas tarptautinių 
įvykių ver t inimas skaldo ir 
transatlantinę vienybę, ir pačią 
Europą. 

Amerikiečių teigimu, dėl iš
plitusiu terorizmo, masinio nai
kinimo ginklų ir „blogio valsty
bių", pasaulis tapo pavojinges
nis. Todėl ir atsakymas turįs bū
ti at i t inkamas — kariniai smū
giai. Tuo tarpu europiečiai ne
neigia, kad minėtos grėsmės yra 
realios, tačiau jiems atrodo, kad 
pasaulis tapo ne tiek pavojin
gesnis, kiek įvairesnis. Jie linkę 
išnaudoti ir ki tus konfliktų 
sprendimo būdus. 

Sunku pasakyti, kurie tei
sūs — vieni kaltinami neryžtin
gumu ar neveiklumu, kiti — 
ekspansionizmu ar hegemonija. 
Nesunkiai galima rasti šias iš
vadas patvirtinančių argumen
tų ir pavyzdžių. Aišku viena — 
jei abi pusės griežtai laikysis sa
vo nuomonės, t ransat lantinis 
bendradarbiavimas susidurs su 
rimtomis kliūtimis. 

Teigiamai transatlantinius 

santykius paveiktų vienodas 
JAV ir ES požiūris į pagrindines 
grėsmes ir būdus, kaip su jomis 
kovoti. Reikia sutarimo dėl to, 
kurios grupuotes laikytinos te
roristinėmis ir kada bei kokius 
veiksmus prieš jas naudoti. 

Kita sritis, kur būtina su
mažinti transatlantinę įtampą, 
yra Europos, JAV ir NATO san
tykiai su Rytų kaimynais. Įtam
pa kyla dėl to, kad NATO šalys 
nėra vieningos nei santykiuose 
su Rusija, nei santykiuose su 
Ukraina. Tokiu atveju Rusija 
atranda būdų, kaip pasinaudoti 
partnerių nesutarimu, juos 
skaldyti ir priversti suabejoti 
NATO veiksmingumu. 

Jei europiečiams pasiseks 
padidinti savo karinius pajėgu
mus, o JAV ims labiau pasitikėti 
NATO, ne t ik sustiprės transat
lantiniai santykiai, bet ir žy
miai pagerės saugumo situacija 
visame pasaulyje. Galima viltis, 
kad prie to prisidės ir pastarasis 
ministrų susitikimas Vilniuje. 

Autorius yra Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto rTSPMI) dok
torantas. Sis komentaras Eltos ir 
TSPMI bendro projekto dalis. 

V. A d a m k u s rag ina p r i s idė t i pr ie Baltarusijos demokra t i zav imo 
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nukentė jus iems vaikams", 
pridūrė V. Adamkus. 

„Regis, Baltarusijos vadovo 
veiksmai vis labiau veda į savi-
izoliaciją ir galima tik ap
gailestauti , kad tokiu būdu yra 
atskir iami ir Baltarusijos gy
ventojai", pareiškė V. Adamkus. 

Savo kalboje jis pažymėjo, 
kad Lietuva deda daug pastan
gų į t ikinant savo partneres Eu
ropos Sąjungoje, kad reikia 
„specialaus požiūrio" į Baltaru
siją. 

Kar tu prezidentas pabrėžė. 

kad šiame procese yra svarbus 
ir GUAM grupės susitikime da
lyvaujančių valstybių balsas. 
„Mes turime padėti Baltarusi
jos pilietinei visuomenei viešai 
ir nevaržomai reikšti savo teisė
tus interesus", kalbėjo Lietuvos 
vadovas. 

Jis sakė, kad svarbu pasiųs
ti aiškų signalą, kad GUAM 
grupės valstybės prisijungia 
prie pastangų, skatinančių Bal
tarusijos demokratinę raidą. 

Šią savaitę daug dėmesio 
Baltarusijai buvo skirta ir Vil
niuje vykusio neformalaus NA

TO užsienio reikalų ministrų 
susitikimo metu. Jame dalyva
vusi JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice pavadino da
bartinį Baltarusijos režimą „pa
skutine tikra diktatūra Vidurio 
Europoje" ir pareiškė, kad „atė
jo laikas pasikeitimams". 

Kišiniove Lietuvos prezi
dentas pabrėžė regioninio ben
dradarbiavimo reikšmę bei svei
kino GUAM grupės šalių ryžtą 
stiprinti savo santykius. ..Aš 
tvirtai tikiu, kad jūsų šiandien 
svarstomas projektas yra svar
bus", kalbėjo V Adamkus 

Tu guli toks ramus tarp gėlių 
negirdi nei verksmų, nei dejonių 
aš esu su Tavim visada, 
kur Tu bebūtum... 

PADĖKA 
A f A 

ANDRIUS VYTAUTAS GVIDAS 
Mano mylimas sūnus mirė 2005 m. vasario 27 d. ir 

buvo palaidotas kovo 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, pareiškusiems užuojautas 
iš arti ir toli, asmeniškai atėjusiems atsisveikinti su a.a. 
Andrium ir dalyvavusiems jo laidotuvėse. Taip pat labai 
ačiū už užprašytas šv. Mišias, gėles, dosnias aukas labda
rai bei visiems, vienaip ar kitaip padėjusiems man skau
džioje netekties valandoje. 

L iūd in t i mot ina 

Aivvays W i t h F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvį 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos — nemokamos) 
* Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokyiiu saliu ir sulų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont 1120 S. State St.; Tef. 630 -257-0359 
lustice 801S W . 7 9 St.; Tel. 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

Sportas 

Lietuvės ir serbo duetas iškovojo 
Europos čempionato auksą! 

Lietuvė Rūta Garkauskaitė 
— Būdienė ir serbas Aleksandr 
Karakaševič antrą kartą tapo 
Europos stalo teniso čempiona
to mišrių dvejetų varžybų nu
galėtojais. Jie Danijoje vykstan
čių Seno žemyno pirmenybių 
finale balandžio 2 d. 4—2 (11:5; 
11:13; 11:8, 12:10 7:11, 11:9) 
nugalėjo Austrijos atstovą Wei-
xing Chen ir baltarusę Vikto
riją Pavlovič. 

Po trijų setų Rūta ir Alek
sandr pirmavo 2—1. Ketvir
tajame sete lietuvės ir serbo 
varžovai pirmavo 10:8, tačiau 
nesugebėjo pelnyti taško ir iš
lyginti rezultato. Austrijai ats

tovaujantis kinas ir baltarusė 
laimėjo penktąjį setą 11:7 ir 
sušvelnino rezultatą 2—3. Šeš
tajame sete R. Garkauskaitė-
Būdienė su A. Karakaševič atsi-
likinėjo 6:8, tačiau sugebėjo 
persverti rezultatą ir iškovoti 
pergalę. Pakeliui į finalą R. 
Garkauskaitė-Būdienė ir A. 
Karakaševič iškovojo penkias 
pergales. Lietuvės ir serbo due
tas pirmą kartą Europos čempi
onato auksą iškovojo 2000 
metais Vokietijoje. 2002 metų 
Europos pirmenybėse Kroatijoje 
Rūta ir Aleksandr pelnė si
dabrą. 

(Elta) 

R. Garkauskaitė—Būdienė su serbu A. Karakačevič, Danijoje iškovujusi 
Europos stalo teniso čempionato auksą. EPA-Elta nuotr. 

Triukšmas žaloja ne tik klausą 

Balandžio 20-oji — Tarp
tautinė kovos su t r iukšmu 
diena, skirta vienai seniausių 
sveikatos darbo vietoje prob
lemų — triukšmui, praneša 
Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos agentūra. 

Daugiau nei 60 mln. Euro
pos darbuotojų yra veikiami 
per didelio triukšmo ilgiau nei 
ketvirtadalį savo darbo laiko. 
Tai vyksta ne tik sunkiosios 
pramonės šakose (laivų statyk
lose, statybose ar metalo ap
dorojimo įmonėse, lengvojoje 
pramonėje), t r iukšmas alina 
sveikatą ir milijonams žmonių, 
dirbantiems paslaugų sektoriu
je (švietimo, pramogų srityje, 
informacijos, telefonų centruose 
ir kitur). 

Žinoma, kad didesnis kaip 
80 decibelų triukšmas sukelia 
klausos nuovargį, o per ilgesnį 
laiką žmogus gali ir visai 
apkursti. Per didelis triukšmas 
iš tikrųjų žaloja sveikatą, nuo 
jo labiausiai nukenčia centrinė 
nervų sistema, atsiranda funk
cinių nervų sistemos sutriki
mų: svaigsta ir skauda galva, 
pakyla kraujo spaudimas, didė
ja nervinis išsekimas, sutrinka 
rega ir klausa. Esant dideliam 
triukšmui, žmogus negali susi
kaupti, greitai pavargsta. 

įvairiose šalyse atliekami 
tyrimai, siekiant įvertinti 
triukšmo žalą atskiriems žmo
gaus organams ir sistemoms 

(Elta* 

Ilgų gyvenimo metų aktyviai med. korp. „Gaja" 
korporantei 

A t A 
Dr. ELENAI REPŠIENEI, DDS 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionės sūnui dr. RIMANTUI REP
ŠIUI, jo šeimai, giminėms bei artimiesiems. 

Ateitininkų med. korp. „Gaja" 

A t A 
Muzikui 

VYTAUTUI RASTONIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai AUGEI, sūnui ir dukroms bei jų 
šeimoms ir kartu liūdime. 

Ona ir Vladas Vaitkai 
Juno Beach, FL 

A t A 
ONAI GUTAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą VYTAUTĄ, 
dukras MILDĄ ir VIDĄ su šeimomis, sūnų 
AUDRIŲ su vaikais bei kitus artimuosius ir gi
mines. 

Vandelinas Domanskis ir šeima 

A t A 
STEFANIJAI GRYBAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnus dr. VY
TENĮ ir dr. ARVYDĄ su šeimomis bei visus gi
mines. 

Vandelinas Domanskis ir šeima 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNTA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NAT1GNVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 

Tel. 1 800 9 9 4 7 6 0 0 
w w w . p e t k u s f u n e r a i h o m e s . c o m 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU DIREKTOR1 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DASMID — 
nepr ik lausomas d i rek tor ius 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

SERVING U T H U A N I A N COMMUN1TIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1 -708-430-5700 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 

b ALL SUBURBS 

http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneraihomes.com
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I ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Gerbiamieji Lietuvių Fondo nariai 
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvių Fondo met in iame 

narių suvažiavime 2005 m. balandžio 30 d. , 9:30 vai. ryto, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Dalyvaukite ir pasisakykite už sugrįžimą prie to, kas jungia 
mus visus — už sugrįžimą prie svarbių lietuvybės išlaikymo darbų. 
Balsuokite už pristatytus įstatus. 

jeigu negalite asmeniškai dalyvauti, įgaliokite kitą suvažia
vime dalyvaujantį Lietuvių Fondo narį arba vieną iš Lietuvių Fondo 
vadovybės narių, atsiųsdami įgaliojimą į Lietuvių Fondo raštinę, 
14911-127th Street, Lemont, IL, 60439. 

Iki malonaus pasimatymo suvažiavime balandžio 30 d . 
SK_ 010983 

IŠ ANTANO IR MARIOS RUDŽIŲ 
sodybos, Monee, IL, balandžio 
19 d. pasigirdo didelio varpo 
skambesys ir aplinkiniai gyven
tojai suprato, kad išr inktas 
naujas popiežius. Šį varpą A. ir 
M. Rudžiai įsigijo iš vienos 
griaunamos bažnyčios. J i s įtai
sytas šalia lietuviško (Poskoči-
mo kūryba) kryžiaus. Varpas 
skambėjo pusę valandos. Mirus 
popiežiui Jonui Pauliui II, Ru
džių sodyboje vėliava buvo nu
leista iki pusės stiebo ir taip 
buvo visas 9 gedulo dienas. 
Maria Rudienė yra BALFo cen
tro valdybos pirmininkė. 

A.A. PRELATO DR. JUOZO 
PRUNSKIO dvejų metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
aukojamos antradienį, balan
džio 26 d., 8 v.r. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje, Lemont. Maloniai kvie
čiame pasimelsti už prelato 
sielą ir dalyvauti šv. Mišiose. 

GEGUŽĖS 22 D., 10:30 V.R. ŠV. 
Mišių auka, Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos kun. Rimvydas 
Adomavičius švęs 10-ies metų 
kunigystės jubiliejų. Visus kvie
čiame bendrai maldai, prašant 
Dievo motinos malonės mūsų 
mylimam kunigui. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
..Seklyčioje", balandžio 27 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje kalbės viešnia iš Kau
no Virginija Paplauskienė, Mai
ronio lietuvių literatūros muzie
jaus išeivių literatūros skyriaus 
vedėja. Tema: „Išėję sugrįžtr . 
Maloniai kviečiame atvykti. 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS VVAUKE-
GAN/LAKE COUNTY lietuviams 
šį kartą vyks gegužės 1 d., sek
madienį, Marytovvn Pranciš
konų bažnyčioje, 1600 W. Park 
Avenue (Route 176), Liberty-
ville. Pradžia 1 v.p.p. Mišias 
aukos kun. Jaun ius Kelpšas. 
Kviečiame dalyvauti šiose pa
maldose. Praneškite ir para
ginkite savo draugus bei pažįs
tamus į jas atvyksti. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas „Gyvenimo 
kelias r. Miuziklą atliks debiu
tuojantys aktoriai, šokėjai ir 
dainininkai. Po spektaklio visus 
linksmins dainininkas Jonas 
Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININ
KŲ sąjungos pusmetinis susi
rinkimas įvyks balandžio 28 d., 
ketvirtadienį, 1 v.p.p. Šaulių na
muose, 2417 W 43 gatve. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. 

PLC RENGINIŲ KOMITETAS 
visus kviečia į koldūnų pietus, 
kurie vyks Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, gegužės 
15 d., po Fausto Strolios pager
bimo koncerto. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 2005-
2006 mokslo metų registracija, 

mimai prasidės rugsėjo 12 
d. ir vyks pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais bei 
penktadieniais nuo 9 3 0 v r. iki 
11:30 v.r. Vaikai lanko kartu su 
tėveliais 1 kartą per savaitę, 

Pasaulio lietuvių centre. Pri
imami vaikai nuo 18 mėnesių 
iki 4 metukų. Kreiptis į Egidiją 
Nefiodovienę, tel. 708-423-5489 
ar Elytę Sieczkowski, tel. 708-
403-7858. Registracija vyks iki 
rugsėjo 1 d. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio mis
ijos bažnyčioje, visos Mišių da-
ių giesmės reprezentuos Fausto 
Strolios kūrybą. 12:30 v.p.p. 
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tro Lietuvių fondo salėje. į mu
zikinį F. Strolios koncertą per 
Danguolę Griganavičienę bilie
tus jau užsakė buvę Uchtės gim
nazijos mokiniai. Kviečiami visi. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA yra 
dėkinga už aukas ruošiant lei
dinį „Lietuvių židinių pėdsakai 
Amerikoje". 100 dol. aukojo Ci
cero LB apylinkė; po 50 dol. 
aukojo Aldona ir Klaus Pintsch 
bei Povilas Karosas; 25 dol. 
Valerija Čepaitienė. Aukas pra
šome siųsti: Lithuanian Ame
rican Community, Inc., 2841 
Denton Ct., Vvestchester, IL 
60154. Aukos nurašomos nuo 
fed. mokesčių. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
kviečia visuomenę ir lietuviškas 
organizacijas bei institucijas 
sekmadienį, gegužės 8 d., išeivi
joje prisiminti karo aukas ir 
visus per penkis okupacijos de
šimtmečius nukentėjusius Lie
tuvos nepriklausomybės gynė
jus. Tą pačią dieną yra švenčia
ma Motinos diena. Ypatingai 
dera šią dieną prisiminti mūsų 
tautos aukas, nes Lietuvoje vy
kusi priespauda ir persekiojimai 
palietė kiekvieną šeimą, ypatin
gai motinas. Jų pasiaukojimas 
įkvėps daugelį ateinančių kar
tų. Šią dieną paskirkime ypa
tingam atminimui, paraginki
me kiekvieną lietuvį pagal vie
tos sąlygas ją paženklinti dera
ma pagarba ir susikaupimu. 

GEGUŽĖS 1 D., 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos pietus. 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus trumpa programa, 
pietūs, paruošti Aldonos Šoliū-
nienės ir Antano Andriekaus 
muzika. Stalus ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
Astą Reitnerienę, tel. 708-301-
1790. arba Baniutę Kronienę, 
tel 630-968-0184. 

„ŽUVĖDROS" KONCERTE, KURIS 
įvyks gegužės 1 d., sekmadienį, 
4 v.p.p. Morton mokyklos audi
torijoje. Cicero mieste, matysite 
ne tik Lotynų Amerikos, bet ir 
klasikinius šokius: lėtą valsą, 
lėtą fokstrotą. Vienos valsą ir 
ki tus. „Žuvėdros" kolektyvas 
Europoje tiek pat populiarus, 
kiek Airijos „River dance". Bi
lietus į „Žuvėdros" koncertą ga
lima įsigyti „Seklyčioje", „Lie
tuvėlėje", PLC, Lemonte (sek
madieniais), VVheeling miestelio 
..Balalaikos" parduotuvėje, Le-
monto ,,World Food". Bilietų 
kaina nuo 30 dol iki 45 dol. Če
kius galima rašyti Lithuanian 
American Community, Inc. Taip 
pat galima užsisakyti tel.: 630-
810-6803, arba 630-620-9904. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

KONCERTAS „SAPNAS 
su LIVETA IR PETRU KAZLAUSKAIS 

„MAIŠŲ" SKYLES REIKIA 
LOPYTI 

Į Draugo fondo skiltį 
„Draugo" 2005.04.09. laidoje 
atsiliepė nežinomas „Draugo" 
skaitytojas (be adreso), pareikš
damas, kad reikalinga sumažin
ti „Draugo" leidybos išlaidas, 
tuo „užlopant" dalį Draugo fon
do „maišo" skylių, per kurias 
teka fondo parama „Draugo" lei
dybai. 

Kiek „skylių" yra „Draugo" 
leidybos „maiše" (honorarai, 
tarnautojų atlyginimai, popie
rius, pašto išlaidos, priemonės, 
spaustuvė ir administracija) ge
riausiai žino leidėjai ir adminis
tratorius. 

Leidėjai, j au daug metų 
negaudami jokio pelno, „Drau
gą" leidžia su nuostoliais, ku
riuos padengia Draugo fondas 
dėka fondo narių bei rėmėjų 
papildomų įnašų pavasario ir 
rudens vajų metu. 

Nuo š. m. gegužės mėn. 1 
dienos „Draugo" administrato
riaus pareigas perima jaunas, 
gabus, patyręs CPA finansų 
specialistas, jau anksčiau daręs 
reviziją „Draugo" leidyboje -
Vytas Paškus. Jis, be abejo, 
peržiūrės visas „Draugo" leidy
bos „skyles" ir „užlopys" tas , 
kurias galima ir reikalinga 
„užlopyti." 

„Draugo" leidybos rūpes
čiais dalinasi ir kiti Draugo fon
do nariai. Ryšium su leidybos 
„skylių lopymu". Narimantas V. 
Udrys, gyvenantis Farmington 
Hills, MI., savo laiške Draugo 
fondui iškėlė eilę klausimų, 
išplaukiančių iš „Draugo" ad
ministracijos. Administratoriui 
suteikus informaciją galime 
atsakyti, kad „Draugo" hono
rarai svyruoja tarp 25-100 
dolerių, su metine 10,000 dole
rių sąmata. Kodėl „Drauge" taip 
mažai skelbimų, palyginant su 
„Amerikos lietuviu"? Skelbė
jams daug geresnė verslo rinka 

tarp naujųjų ateivių, negu t a rp 
senųjų „antrabangių". Kodėl 
nepakelti „Draugo" prenume
ratos kainos iki 150 dol. me
tams? Geras klausimas. Gal ir 
reikės, švenčiant „Draugo" 
šimtąjį gimtadienį? 

Kodėl „Draugas" nesiunčia-
mas „first class mail", ati t inka
mai pakėlus prenumeratą? Ad
ministratorius teigia, kad dabar 
„Draugo" naudojama pašto ka
tegorija pr i lygsta „first class 
mail", bet p a t a r n a v i m a s nu
kenčia dėl paš to tarnautojų ap
sileidimo, ir pareigų neatlikimo. 

Gal „Draugą" leisti t ik t r is 
dienas savaitėje? Toks leidimo 
būdas nesumažintų dabartinių 
dienraščio leidybos išlaidų ir 
nepatenkintų dabartinių skai
tytojų pomėgių. 

Draugo fondas pa rėmė 
„Draugo" leidybą 102,682 dol. 
2003 meta is ir 139,000 dol. 
2004 meta i s ir ta i p a r a m a i 
palūkanų neužteko. Tokie būtų 
atsakymai į laišką. 

Draugo fondo 2005 m. 
pavasario vajaus pajamų vajaus 
„maišas" yra sumažėjęs. Iki šiol 
yra gaunami mažesni čekiai, 
negu 2004 metais . Nereikia tuo 
stebėtis, kai šiais metais mūsų 
didysis Lietuvių fondas naujus 
narius verbuoja tik su pradiniu 
10 dolerių įnašu. Nusmukusi 
JAV ekonomika, s m u n k a n t i 
investavimų r inka , daugybė 
visokių labdaros prašymų bei 
išpūstos pragyvenimo, kul tū
rinių ar šalpos renginių kainos 
priverčia „suveržti diržus". 

Draugo fondas labai dėkin
gas visiems, kurie j au atsiliepė į 
pavasario vajų su čekiu pagal 
pajėgumą, visiems, kurie dabar 
atsiliepia ir t iems, kurie dar 
atsilieps iki pavasario vajaus 
pabaigos. 

B r . J . 

Pražydo pavasaris 
kvepiančiais žiedais. 

Nuplovė pirmasis lietus. 
žiemos purvus. 

Prisikėlė gamta naujam 
gyvenimui — pavasariui. 

O pražydęs pavasaris atgai
vina visų širdis ir suteikia 
palaimą bei meilę, ko mums 
taip trūksta.. . 

Šiltą balandžio 16 d. va
karą visi šventiškai pasipuošę, 
l inksmai nusiteikę, su gera 
nuotaika rinkomės į PLC, di
džiąją salę Lemonte, kur laukė 
„Saulutės" našlaičių vaikų glo
bos labdaros koncertas, kurį 
mums dovanojo dainininkai iš 
Lietuvos — Liveta ir Petras 
Kazlauskai. 

Visi suprantam, kaip reika
linga mūsų visų parama Lie
tuvai , jos našlaičiams. Kiek 
pasišventusių žmonių dirba 
Lietuvoje ir Amerikoje. Mūsų 
paramos visada laukia Lietu
vos vaikai. 

Robertas (Bob) Dūda — 
Amerikos lietuvis. Nuskridęs į 
Lietuvą surado savo šaknis 
Lietuvoje, ten pradėjo remti 
kelis našlaičius, į tą veiklą 
į traukė ir savo draugę, med. 
seserį Ginger Hooghton. Lie
tuvos vaikams jie surado dau
giau kontaktų ir į traukė savo 
d raugus — Ernie Smi th su 
žmona Lois, Larry Ashman su 
žmona Nancy. Jie siuntė medi
cininę įrangą, kviesdavosi gy
dytojus, inžinierius apmokyti 
dirbti su sudėtinga medicinine 
įranga. Visi po truputį mokosi 
kalbėti lietuviškai, o Robertas 
jau gana puikiai susišneka, net 
ir lietuvišką anekdotą moka 
papasakoti. 

Taip Robertas Lietuvoje 
susitiko su Liveta ir Petru, nes 
jie daug koncertuodavo ir vaikų 
našlaičių namuose, net įkalini
mo įstaigose rengdavo labdaros 
koncertus. 

Girdėjome anksčiau, kaip 
nesėkmingai baigėsi daininin
kų mėginimas gauti JAV vizas, 
bet, kadangi Robertas Dūda 
norėjo padėti atvykti šiems 

PAVASARIO VAJAUS ĮNAŠAI 
Su 225 doleriais : 
Virginija Rimeika, a.a. An

taninos Jankauskienės atmin
imui, iš viso 225 dol., New 
Lenox. IN. 

Su 200 dolerių: 
Danutė ir Juozas Doveiniai, 

garbės nar ia i , iš viso 4,000 
dol., Clinton, MI. 

Kazys ir Danutė Paškoniai, 
garbės nar ia i , iš viso 4,600 
dol.. Eastlake, OH. 

Stasė Semėnienė (195 dol.), 
garbės narė, iš viso 1,800 dol., 
Baraboo, WI. 

Danutė Janutienė (180 dol.), 
iš viso 260 dol.. Berkeley, CA. 

Su 150 dolerių: 
Janina Cukurienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 1,900 dol., Chi-
cago, IL. 

Su 100 dolerių: 
Jonas ir Janina Mikulio-

niai. garbės na r i a i , iš viso 
2,000 dol., Sterling Hts., MI. 

Adelaida Balbata, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 4,900 dol., St. 
Petersburg, FL. 

Leokadija Pačkauskas, gar
bės narė, iš viso 2,400 dol., 
Leland, N.C. 

Gražina Kenter, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 2,200 dol., Dan-
bury, CT. 

Vytautas ir Ona Gutauskai. 
garbės na r i a i , iš viso 2,000 
dol., Michigan City, IN. 

Donatas Januta, g a r b ė s 
narys , iš viso 1,400 dol., Oak-
land, CA. 

Brigita Tamošiūnas, gar
bės narė iš viso 1.200 dol., 
Lemont, I L. 

Irena Ancerys, g a r b ė s na
rė , iš viso 1,500 dol., Portcr, IN. 

Birutė Prasauskienė, gar

bės n a r ė , a.a. Algimanto Pra-
sausko atminimui, iš viso 1,100 
dol., Lomita, CA. 

Algis ir Roma Vedeckai, iš 
viso 800 dol., Massapeąue. N. Y. 

Olga Mamaitis . iš viso 300 
dol., Chipley, FL. 

Jonas ir Marija Šimoniai, iš 
viso 685 dol., Santa Barbara, 
CA. 

Su 50 d o l e r i ų : 
Vacys ir Ona Rociūnai, ga r 

bės n a r i a i , iš viso 1,050 dol., 
Independence, OH. 

Nar imantas Udrys, iš viso 
850 dol., Farmington Hills, MI. 

Victorija Pikelis, iš viso 725 
dol., Chicago, IL. 

Elena Rožėnienė, iš viso 500 
dol., Plainfield, IL. 

Su 50 d o l e r i ų : 
Vaclovas Laukaitis, iš viso 

750 dol., Baltimore. MD. 
Algimantas ir Virginija 

Gureckai, iš viso 375 dol., 
Germantovvn. MD. 

Genovaitė ir Vincas Ankus, 
garbės nariai , iš viso 1,050 dol., 
Oak Lawn, IL. 

Bernardas Gasparai t is , iš 
viso 350 dol., Tamarac, FL. 

Julijona L. Fraser, iš viso 
150 dol., EI Cerrito, CA. 

Emilija ir Povilas Kantas , iš 
viso 100 dol., Chicago, IL. 

Kęstutis Keblys, iš viso 425 
dol., Baton Rouge, LA. 

Prima Vaškelis, iš viso 100 
dol., St. Pete Beach, FL. 

„Alvvays with Flovvers", iš 
viso 330 dol., Justice, IL 

Su 40-30 do le r ių : 
Henrikas Laucius, iš viso 

465 dol., Paterson, N J. 
Antanina Šalčius, iš viso 

125 dol . Manchester, CT 

Su 25-20 do le r ių : 
Eugenija Kolupailaitė, iš 

viso 800 dol., 
Jurgis Vidžiūnas, iš viso 

145 dol.. Chicago, IL. 
Andrius Butkūnas, iš viso 

355 dol., Farmington. MI. 
Algis Dzekciorius, iš viso 25 

dol., Niverville, N. Y. 
Vaiva Vėbraitė, iš viso 40 

dol., Durham, CT. 
Alexandra Gylys, iš viso 

320 dol., Olympia, WA. 
Eglė Firme, iš viso 40 dol.. 

Ridgecrest, C A. 
Petronilla Mesec, iš viso 

215 dol., Waukegan, IL. 
Teresa ir Kazys Adoma

vičius, iš viso 20 dol., Vvest 
Boylston, MA. 

Su 10 doler ių : 
Vladas Maciejauskas, iš 

viso 100 dol., Euclid, OH. 
Elena Radzevičiūtė, iš viso 

141 dol., Bridgevievv Health 
Care Center, IL. 

Anelija Kupinskas, iš viso 
10 dol., Malibu. CA. 

Valentinas Mėlinis, iš viso 
60 dol., Brick. NJ. 

Lydia ir Algis Liepinaitis, iš 
viso 740 dol.. Riverside, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. 

F o n d o i ž d i n i n k a s 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I : 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išvers t i video į r a šus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s temos į amer ik ie t i šką ja 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
kitės i I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r A ve. . Chicago. IL 
60G09. Tel. 773-927-9091. 

Sav. P e t r a s B e r n o t a s . 

Liveta ir Petras Kazlauskai su Robertu I Bob I 

populiariems dainininkams, 
pakoncertuoti ir JAV lietu
viams, tai pats asmeniškai krei
pėsi į JAV ambasadą Vilniuje, 
kad išleistų Liveta ir Petrą. 
Taip mums, Čikagos apylinkių 
lietuviams, teko susipažinti ir 
su mūsų našlaičių Lietuvoje 
rėmėjais Robertu, Ernie, Larry. 
Ginger, susirinkusiais tą dieną 
Lemonte. 

Salė buvo pilnutėlė, smagu 
buvo klausytis nuostabių dainų 
— apie brangiausią žmogų — 
mamą, apie meilę. Linksmas 

lietuvių liaudies dainas traukė 
visa salė. Dainininkams talkino 
Virginijus Švabas. Bandėme 
laimę loterijoje. Taip prabėgo 
vakaras „Sapnas" su mylimais 
dainininkais. Nesakome sudie. 
Iki pasimatymo! Liveta ir Pet
ras dar koncertuos Baltimorėje. 
Po to grįžta vėl į Lietuvą, ir 
rengs koncertus Lietuvoje. O 
kiek koncertų surengia Lietu
voje? Liveta prisipažino — 250 
per metus. Tai pasako ir apie 
dainininkų populiarumą. 

Roma Goodvvin 

SKELBIMAI 
Advoka ta s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie Avenue 
Chicago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advoka tas 
Vy ten i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

VVodridge. 
Tel . 877 -Gyne ja s a rba 

877-496-3527 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s mėnesi-į 
įniais įmokėj imais ir prieina
mais nuošimčia is . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa-
į v ings , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . Te l . (773) 847-7747. 
i I 

• K a r a l i a u č i a u s k raš to 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
mai per Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugiją Čikagoje aukojo: 
S200 Leo Trečiokas. $100 Kęs
tutis Chesonis, Eugenia Paku
lis, Algis Regis, Valentinas Šer
nas. $50 Adelė Balsys. Petro-
nelle Cicėnas, Jonas ir Anelė 
Gumbelevičius, Maria Kapa-
činskas, Juozas Sabas, Povilas 
ir Nijolė Stelmokas. $40 Ale-
xandras Jasčemskas. $30 Ray-
mond Graudis, A. ir V. Valavi
čiai. $25 Eugenijus ir Danguo
lė Bartkus, Vincent Dovydai
tis, Jadvyga Kliorys, Raymond 
ir Danutė Korzonai, Aleksan
dra ir Petras Matekunas, Kos
tas Norvilą. Jonas ir Irene Smals
tys, Regina Taunys. $20 Vytau
tas ir Danutė Anonis. A. ir D. 
Basiulis, Henry ir Gilma Elek-
sis, Aniceta Giedraitienė, Aštri -
da Pauperienė, R. Šlepetys. $15 
Danutė Uogintas. $10 Albert 
Balilonis, Genovaite Karsokas, 
Irene Makauskas, Valerija Vai-
čjurgienė, Vytautas Zdanys. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lietuvy
bei", 1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagai susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 ChicagD, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA' Kortelės daž-

!nai nesuveikia. Paskut inės 
; minutės nutrupa. O kaip su 
I bendrovėmis, kurių centrinės 
| net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
; įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 

'telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM: 

! Dėmesio! Įkainis galioja tik 
i naujiems klientams! 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL 773-585-9500 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, beg
lobiams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Laima ir David Braune $100, 
Jonas A. Miglinas (Miglinas 
TV) $100, dr. Vytas Siliunas 
SI00. Chipain's Finer Foods 
$50, Vladė Siliūnienė $50, adv. 
Robertas Blinstrubas $100. 
Laura Kriaučiunaitė $240, An
gelė Poškaitienė $30, Patricia 
ir Harry Michalski $20. Renata 
ir Stepas Žiliai $25. dr Aras Ti
jūnėlis $250. Labai ačiū. „Sau
lutė" (Sunlight Orphan Aid) 
414 Freehauf St„ Lemont. IL 
60439, tel. (630) 243-7275 TAX 
m *36-3003339. 


