
il,i,iu,„.u„i.,m,.„ui..i...n,H..,i.i..uuJLJ 

#####»««*«»**»*************MIXED ADC 606 
S81 PI GRATIS 
THE LIBRAR* OF COHGRESS 
EUROPEAH READIMG ROOM 
Šeriais Division 
Kashington DC 20540-4830 

PERKXMCALS 
June 2, 

VoLLXXXIX 

THE LITHUANIAN WORLD-WIPE DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BIRŽELIO - JUNE 2, 2001 

NEVVSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Mailed 06/01/01 

U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS ©EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.107 
Kaina 75 c. 

Sekminės Vilniaus Kalvarijose 
Vilnius, birželio 1 d. 

(ELTA) - Penktadienį Vil
niaus Kalvarijų parapijoje 
prasidėjo Sekminių atlaidai. 
Ši tradicinė šventė truks tris 
dienas. Birželio 1-oji diena 
skiriama maldai už kunigus ir 
vienuolius. Birželio 2-oji -
Vaikų ir jaunimo diena. 

Birželio 3-oji - Sekminių 
diena. Bus einamas Kryžiaus 
kelias, iškilmingas Sekminių 
Mišias šalia bažnyčios aukos 
Lietuvos kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. Sekminių at
laidai Vilniaus Kalvarijose 
turi senas tradicijas. Prieš
kario laikais šios iškilmės su
traukdavo po keliolika tūks
tančių maldininkų. Buvo eina
mas ilgiausias Lietuvoje Kry
žiaus kelias, o pati Sekminių 
šventė būdavo didžiausia vi
soje Vilniaus arkivyskupijoje. 

Pokario metais sovietine 
valdžia visaip bandė panaikin
ti šią gražią ir prasmingą 
žmonių pamaldumo tradiciją. 
Buvo susprogdintos beveik vi
sos 35 Kryžiaus kelio stočių 
koplyčios. 

Šiuo metu Vilniaus Kalvari
jos atgimsta. Baigiamos atsta
tyti Kryžiaus kelio koplyčios, į 
Sekminių atlaidus susirenka 
vis gausesni maldininkų bū
riai. 

Sekminės pagal Katalikų 
Bažnyčios liturginį kalendorių 
švenčiamos penkiasdešimtų 
dieną po Velykų, kai Šventoji 
Dvasia, pasak Apaštalų Darbų 
knygos, regimu būdu nusilei
do ant apaštalų ir staiga pa
darė juos drąsius, ryžtingus 
bei ištvermingus Evangelijos 
skelbėjus. 

* Lietuvos d ip lomatams 
derybose su Vokietija ' pa
vyko pasiekti, kad kompensa
cijos Lietuvos piliečiams. Ant
rojo pasaulinio karo metais 
dirbusiems priverstinius dar
bus Vokietijoje, būtų moka
mos ne per Maskvą, o tiesio
giai per vieną iš Lietuvos 
komercinių bankų. Pernai lie
pą Berlyne buvo pasirašytas 
susitarimas dėl kompensacijų 
fondo .Atminimas, atsakomy
bė ir ateitis" steigimo, {staty
mas dėl tokio fondo įkūrimo 
numatė, kad kompensacijos 
Lietuvos piliečiams bus moka
mos per Maskvoje dar 1994 m. 
įsteigtą „Supratimo ir susitai
kymo" fondą. Po tokio sprendi
mo Lietuvos derybininkai ne 
kartą kreipėsi į Vokietijos 
vadovus. Pavyko apginti pozi
ciją, kad paraiškas kompen
sacijoms gauti turi rinkti Lie
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. 
Nuo praėjusio birželio į šį 
centrą jau kreipėsi 16 tūkst. 
pareiškėjų. Paraiškas dar gali
ma teikti iki šių metų 
rugpjūčio 11 d» Pasak Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro va
dovės Dalios Kuodytės, žmo
nės, dirbę koncentracijos sto
vyklose, gali pretenduoti į 
15,000 Vokietijos markių, o 
pramonėje - iki 5,000 markių 
kompensacijas. (Elta) 

* Narystė NATO yra ne 
dovana ir ne atlygis, tai — 
našta, sunki našta, sakė 
George Robertson žurnalis
tams po savo kalbos sesijoje, 
kurioje atsargiai ir santūriai, 
o dažnokai net išvengdamas 
tiesaus atsakymo, vertino ir 
Lietuvos perspektyvas tapti 
sąjungos nare jau 2002 me
tais. LR-Elu 

* Gegulės 30 — birželio 8 
d. Londone vyksta Tarptau
tinės jurų organizacijos (IMO) 
Saugumo jūroje komiteto sesi
ja. Šiomis dienomis dešimtys 
jūrinių valstybių laukė komi
teto sprendimo įrašyti jas į va
dinamąjį IMO „Baltąjį są
rašą". Ir štai paaiškėjo, kad 
Lietuva įrašyta į išsvajotąjį 
„Baltąjį sąrašą". Tai reiškia, 
kad mūsų šalies jūrininkų mo
kymo ir diplomavimo sistema 
atitinka tarptautinės konven
cijos STCW 1978/1995 m. rei
kalavimus ir pelnė IMO pri
pažinimą. KE1U 

* UAB „Solardas" Klai
pėdoje atidarė .Adidas" 
sporto prekių parduotuvę — 
jau ketvirtą Lietuvoje, ivž. EIMD 

* Opozicijoje e san tys so
c ia ldemokra ta i sutiktų su
daryti plačią koaliciją su val
dančiosiomis socialliberalų ir 
liberalų partijomis, jeigu pre
zidentas pasiūlytų Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
(LSDP) vadovui Algirdui Bra
zauskui premjero postą ir bū
tų pakeista vyriausybės pro
grama. „Seimo rinkimus lai
mėjo Socialdemokratinė koali
cija, vadinasi, jos vadovas ir 
turi būti ministru pirminin
ku", — žurnalistams sakė So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcijos Informacijos centro 
vadovas Gediminas Kirkilas. 
J is taip pat pažymėjo, jog koa
licija turi būti sudaryta re
miantis programiniu principu, o 
n e portfelių pasidalinimu. 
„Tokia yra LSDP Tarybos po
zicija", — teigė jis. 

* Netoli Utenos esan
č i a m e Bikuškio d v a r e bai
gėsi Vilniaus ir Klaipėdos ta
pytojų pleneras — tapymas 
gamtoje. Savaitės trukmės 
plenerą ant Alaušo ežero 
kranto dešimčiai kviestinių 
dailininkų surengė dailės me
cenavimu garsėjantys vil
niečiai verslininkai Dalia ir 
Gintaras Gruodžiai. Plenero 
darbų parodą, kurioje daly
vauja tapytojo Tado Gutausko 
suburti žinomi jaunosios kar
tos dailininkai Audrius Gra
žys, Egmontas Bžeskas, Linas 
Liandzbergis, Vytautas Toma-
ševičius, Jolita Skėrytė, Asta 
Kulikauskai tė-Rastauskienė, 
Vytautas Pakalnis bei klai
pėdiečiai Algimantas Jusionis 
ir Juozas Vosylius, galima ap
žiūrėti Utenos kultūros rūmų 
dailės galerijoje. (Eita) 

* Ka i i i ador ių mėsos per
d i r b i m o bendrovė je „Ne-
m a t e k a s " paleidus naują ga
mybos liniją, į prekybos tinklą 
pradėta tiekti įvairių paukš
tienos produktų. Bendrovė 
bendradarbiauja su greta 
esančiu Dovainonių paukš
tynu. Produkcija bus gamina
ma naujausios technologijos 
įrengimais. Išplėtusi sker
dyklą, bendrovė tikisi gauti 
tarptautinį kokybės sertifi
katą, kuris atvertų ir Europos 
Sąjungos rinką. Pernai „Ne
matėto" bendrovės apyvarta 
siekė .34 mln. Lt. Vien į gamy
bos plėtrą kasmet investuoja
ma po 4 mln. Lt. Bendrovė iš 
Lietuvos supirktų ūkininkų 
kiaulių ir galvijų mėsos gami
na apie 100 pavadinimų gami
nių. Per dieną paskerdžiama 
po 1,000 kiaulių ir 100 galvijų. 

<Elta) 
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Lietuvos ambasados Vašingtone ministru patarėju Kongreso reikalams 
trejus metus dirbės Danus Degutis paskirtas Lietuvos ambasadoriumi 
Lenkijoje. Prezidentas Valdas Adamkus Dariui Degučiu: suteikė Lietuvos 
Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinį 
rangą. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

Tarptautinė moterų 
konferencija — Vilniuje 

Vilnius, birželio 1 d. (BNS). 
Birželio viduryje Vilniuje vyks 
antroji tarptautinė moterų 
konferencija moterų teisių 
klausimais. 

Birželio 15-17 dienomis vyk
sianti konferencija, kurią glo
boja Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus su žmona Alma, 
bus 1999 metais Islandijoje 
vykusio forumo tęsinys. 

Nacionaliniame dramos 
teatre ir Šiuolaikinio meno 
centre vyksiančioje konferen
cijoje „Lygios moterų ir vyrų 
galimybės demokratinėje vi
suomenėje. Reikjavikas — Vil
nius" ketina dalyvauti apie 
500 atstovų iš 12 šalių. 

Konferencijoje dalyvaus 
Suomijos, Danijos. Švedijos, 
Norvegijos, Islandijos, Estijos, 
Latvijos, JAV, Rusijos ir Lie
tuvos atstovai. Į Vilnių taip 
pat pakviesti Lenkijos, Vokie
tijos, Šiaurės Tarybos ir Šiau
rės Ministrų Tarybos atstovai. 

Į konferenciją taip pat keti
na atvykti LaMjos prezidentė 
Vairą Vykė-rVeiberga, Euro
pos komisarė darbo ir sociali
niams reikalams Anna Dia-
mantopoulou, Baltijos jūros 
valstybių komisarė demokrati
jos plėtros reikalams Heile 
Degn, Suomijos Parlamento 
pirmininko pavaduotoja Sirk-
ka-Liisa Anttila, Šiaurės Mi
nistrų tarybos generalinis sek
retorius Soren Christensen, 
Tarptautinės migracijos orga
nizacijos regioninio biuro va
dovas Šiaurės ir Baltijos ša
lims Jose-Angel Oropeza, įvai
rių šalių ministrai, tarp kurių 
bus ir Lietuvos socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. 

JAV Valstybės departamen
to Europos reikalų biuro mo
terų reikalų koordinatorės 
Christina Gross nuomone, ši 
konferencija taps savotiška 
NATO Parlamentinės Asamb
lėjos tąsa. 

* „Energingiausias pa
saulio dir igentas", „Daran
tis stebuklus maestro" — to
kius epitetus pasaulio spauda 
dovanoja Sankt Peterburgo 
Marijos teatro vyriausiajam 
dirigentui V. Gergijev. Gegu
žės 27 d. jo diriguojamas Ma
rijos teatro simfoninis orkest
ras pradėjo didžiausią Lietuvos 
muzikos šventę — penktąjį 
Vilniaus festivalį. SJr.mi 

* Lietuvos policija ir spe
cialiosios tarnybos ruošia
si operacijoms prieš narko
tikų tranzitą per Lietuvą. 
Apie tai prezidentą Valdą 
Adamkų informavo šių insti
tucijų vadovai. Šiose operaci
jose dalyvaus ir užsienio vals
tybių pareigūnai. Pasak Vals
tybės saugumo departamento 
vadovo M. Laurinkaus, per 
Lietuvą sintetines ir natū
ralios kilmes narkotikai veža
mi daugiausia sausumos ke
liais ir į Vakarus, ir j Rytus. 
..Atėjo laikas tai užkirsti", -
sakė pareigūnn<v (Rita) 

* Vilniaus vyriausiojo po
licijos komisariato pa
reigūnai Tarptautinės vaikų 
gynimo dienos proga surengė 
susitikimą su žurnalistais. 
Nepilnamečių nusikaltimų 
nuo 1997 m. padaugėjo 45 
proc. Dažniausiai nusikalsta 
gatvės įtaką pajutę paaugliai 
- 14-17 m. moksleiviai. Popu
liariausi jų nusikaltimai - va
gystės iš automobilių ir gyve
namųjų patalpų. Iš viso per 
pirmąjį šių metų ketvirtį ne
pilnamečiai Vilniuje padarė 
214, o visoje šalyje - 1,385 nu
sikaltimus. Tėvai užsiėmę sa
vo reikalais, o vaikų užim
tumas dėl ekonominių val
stybės sunkumų beveik nefi
nansuojamas Prevencinės 
priemones, anot Narkotikų 
kontrolės skyriaus komisaro 
Tomo Ulpio. daugelyje mo
kyklų sutinkamos priešiškai. 
,.Nėra atviro bendradarbiavi
mo, tuos skandaliukus sten
giamasi slėpti ir užglaistyti", 
apgailestavo T. Ulpis. (Elta) 

* Lietuvos nacionali
niame operos ir baleto 
teatre birželio 1 d. įvyko bale
to „Sizifas" pagal Francisco 
Poulenco muziką premjera. 
Režisierius choreografas iš 
New York Pascalis Rioult. Pa
grindinius vaidmenis atliko 
Mindaugas Baužys, kuriam 
tai paskutinis spektaklis prieš 
išvykstant į JAV, Eglė Špo
kaitė, Raimundas Maska-
liūnas, Živilė Baikštytė. Šo
kėjas ir choreografas P. Rioult 
„Sizifą" sukūrė 1996 m. 
prancūzų trupei „Ballet du 
Nord". Vilniaus pastatyme 
išliko ta pati Sizifo dvasinių 
ieškojimų tema, tačiau choreo
grafija sukurta specialiai Lie
tuvos nacionalinio baleto tru
pei. Šiuo metu P. Rioult yra 
modernaus šokio dėstytojas 
Šokio konservatorijoje Pur-
chase koledže. Jis taip pat 
vadovauja savo įkurtam šokio 
teatrui New York, kuriame 
šoka ir kuria choreografiją. 

(Elta) 
* Švietimo ir mokslo mi

nisterijos kolegija nu ta rė 
nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. su
teikti humanitarinio ir reali
nio profilio gimnazijų statusą 
Druskininkų „Ryto", Kauno 
„Santaros", Tauragės Marty
no Mažvydo ir Ukmergės An
tano Smetonos vidurinėms 
mokykloms. Nuo 2001 m. 
rugsėjo 1 d. realinio profilio 
statusas suteiktas šioms hu
manitarinio profilio gimnazi
joms: Gargždų „Vaivorykš
tės", Šilutės 1-ajai, Panevėžio 
Vytauto Žemkalnio, Joniškio 
„Aušros", Utenos „Saulės", 
Vilniaus Žemynos, Vilniaus 
Salomėjos Nėries. Humanita
rinio profilio statusas suteik
tas šioms realinio profilio gim
nazijoms: Kauno „Saulės", 
Rokiškio „Romuvos", Joniškio 
Mato Slančiausko, Mažeikių 
„Gabijos", Plungės „Saulės", 
Zarasų „Ąžuolo", Vilniaus 
Žirmūnų, Vilniaus tiksliųjų, 
gamtos ir technikos mokslų 
licėjui. (Elta) 

* Birželio 1 d. prasidėjo 8 
tarptautinis Klaipėdos pi
lies džiazo festivalis, kurį 
organizuoja Klaipėdos džiazo 
klubas. Per 3 dienas įvairiose 
vietose koncertuos per 20 ko
lektyvų ir 120 atlikėjų. Bran
giausias ir egzotiškiausias šių 
metų festivalio kolektyvas -
„Yoruba Jazz People" iš 
Didžiosios Britanijos. Kiti 
įdomūs festivalio projektai -
S. Šimkaus konservatorijos 
jaunųjų džiazo atlikėjų kolek
tyvas ir „džiazo vilkai" - Pet
ras Vyšniauskas bei Eugeni
jus Jonavičius. Į Klaipėdą at
vyksta profesionalus Ameri
kos karinis džiazo orkestras 
„Soldiers of Swing", tarnau
jantis Vokietijoje, bei vienas 
žymiausių Olanduos džiazo 
kolektyvų „Masters of Swing". 
Pasak festivalio organizato
riaus V. Grubliausko, norinčių 
dalyvauti kolektyvų iš už
sienio buvo tiek daug, kad vi
sų nepavyko pakviesti. (Elta) 

* Nuo kitų metų ba
landžio pradžios planuoja
ma gyventojams išduoti iden
tifikavimo korteles, kurios 
šalies viduje pakeis pasus. 
Naujo pavyzdžio pasai bus 
išduodami tik vykstantiems į 
užsienį. Kortelė, kurią nuo 
minėtos datos galės išsiimti 
visi gyventojai ir kurioje bus 
nuotrauka bei nurodyti as
mens duomenys, kainuos 10 
Lt. Ji primins bankų mokė
jimo kortele. (Elta) 

„Mažeikių nafta" neigia 
Valstybės kontrolės išvadas 

Vilnius, gegužės 31 d. 
(BNS) — JAV bendrovės „VVil̂  
liams International" valdomo 
naftos susivienijimo „Mažei
kių nafta" vadovai sukritikavo 
Valstybės kontrolės atlikto ty
rimo ataskaitą, kurioje ben
drovė kaltinama neefektyviu 
paskolų naudojimu bei įsipa
reigojimų nevykdymu. 

„Mažeikių naftos" generali
nis direktorius James Scheel 
spaudos konferencijoje teigė 
galįs paneigti visas Valstybės 
kontrolės išvadas, išskyrus 
tai, kad įmonė per brangiai 
perka naftą. „Lėšos, paskolin
tos „Mažeikių naftai", buvo 
skirtos apyvartinio kapitalo 
atkūrimui, sąskaitų apmo
kėjimui bei kasdieniams porei
kiams, tokiems kaip naftos 
pirkimas", — teigė J. Scheel. 

Valstybės kontrolės išvadose 
teigiama, jog nuo 1999 metų 
pabaigos, kai buvo pasirašyta 
sutartis dėl 33 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų pardavimo JAV 
bendrovei „Williams Interna
tional", įmonei buvo suteikta 
221 mln. JAV dolerių (884 
mln. litų) paskolų, su valstybės 
garantija, tačiau tik 8 proc. 
šios sumos skirta investici
joms. Visas kitas lėšas įmonė 
panaudojo apyvartinėms lė
šoms papildyti. 

„Mažeikių naftos" auditorės 
— bendrovės „ArthuLr Ander-
sen" atstovas Per Moller taip 
pat tvirtino, kad 1999 metais 
įmonei labai reikėjo apyvarti
nių lėšų, ir paskolų suma, 
kurią bendrovė iš vyriau
sybės gavo sutarties pasi
rašymo dieną, iš esmės atitiko 
apyvartinio kapitalo trūkumą. 

Sutarties pasirašymo die
ną „Mažeikių naftos" apyvarti

nio kapitalo trukumas buvo 
884,266 mln. litų, trumpalai
kis turtas — 388,489 mln. 
litų, trumpalaikiai įsiparei
gojimai — 1,273 mlrd. litų. 
Tuo tarpu šių metų kovo 31 
dieną „Mažeikių naftos" trum
palaikis turtas siekė 790 mln. 
litų, o trumpalaikiai įsipa
reigojimai — 377 mln. litų. 

Valstybės kontrolė taip pat 
atkreipė dėmesį, kad „Mažei
kių naftos" modernizavimas 
atsilieka nuo patvirtinto pla
no, kad įmonei nepavyksta pa
siekti planuotų naftos perdir
bimo apimčių ir kad iki šiol 
nėra sudaryta ilgalaikio naf
tos tiekimo sutarčių. 

J. Scheel sakė, jog di
džiausia problema yra ta, kad 
įmonė perka naftą iš vieno 
tiekėjo — „LUKoil", o paskolų 
negauna todėl, kad neturi il
galaikio naftos tiekimo sutar
čių. „Kodėl neturime naftos — 
ar todėl, kad „LUKoil" nori 
konstruktyviai dirbti, ar pa
smaugti? Manau, teisingas 
yra pastarasis atsakymas. 
Kai „Mažeikių nafta" žalia
vos galės įsigyti tiesiogiai iš 
naftos tiekėjų, galėsime efek
tyviai dirbti ir gauti pelno. 
Kai naftą pirksime tiesiogiai 
iš Rusijos tiekėjų, tada tap
sime viena pelningiausių naf
tos perdirbimo įmonių", — 
žadėjo J. Scheel. 

Tuo tarpu vyriausybės ryšių 
su visuomene patarėjų grupė 
pranešė, kad premjero Rolan
do Pakso prašymu ūkio mi
nistras Eugenijus Gentvilas 
kitą savaitę susitiks su „Ma
žeikių naftos" vadovais aptarti 
Valstybės kontrolės priekaištų 
dėl susivienijimo valdymo. 

* Birželio 1 d. Italijoje, 
Neapolyje esančioje netradi
cinėje parodų erdvėje Stacione 
Marittima, atidarytoje šiuolai
kinės Estijos Latvijos, Lietu
vos ir Švedijos architektūros 
parodoje, Lietuvai atstovauja 
architektų grupė „Privati ide
ologija". Grupės nariai archi
tektai Valdas Ozarinskas, 
Aida Čeponytė, Marina ir 
Audrius Bučai bei Gintaras 
Kuginys sukūrė palapinę, imi
tuojančią įsivaizduojamą sta
tinį, kur bus demonstruoja
mas filmas, pristatysiantis 
konceptualius architektūros 
projektus, tarp jų - grupės su
kurtą Lietuvos paviljoną Ha
noverio 2000 parodai. Tokį 
Lietuvos architektūros prista
tymą grupė jau buvo surengu
si Paryžiuje. (Elta) 

* JAV Senato Užsienio 
reikalų Europos pakomisijos 
vadovas Gordon Smith sekma
dienį Rygoje pareiškė remias 
Baltijos valstybių siekį įstoti į 
NATO ir sakė, kad preziden
tas George W. Bush imsis ak
tyvių veiksmų šiuo klausimu. 
G. Smith pareiškė manąs, jog 
G. W. Bush bus aktyvus 
NATO plėtros šalininkas, o 
priešintis gali kai kurios 
NATO valstybės Europoje, 
kurių jis neįvardijo. G. Smith 
pažymėjo, kad NATO teks 
priimta Baltijos šalis, nepai
sant jų sienos su Rusija. Jis 
nemano, kad tai galėtų būti 
kliūtis, nes „konflikto su Rusi
ja nėra". 

(BNS) 

* Baltarusija siekia ati
daryti savo vals tybės kon
sulatą Klaipėdoje. (VŽ. Elta) 

* Festivalyje „Baltų die
nos", kuris buvo surengtas 
Stokholme, labai gražiai Lie
tuvai atstovavo Petras Ge
niušas ir M. K Čiurlionio 
kvartetas. Viena garsiausių 
Nybrokajen salė, kurioje vyko 
koncertas, sutraukė labai 
daug klausytojų, tarp jų buvo 
Stokholmo meras, oficialūs 
Riksdago asmenys, taip pat 
Japonijos. Vokietijos, Ispani
jos, Belgijos. Danijos, Lenki
jos, Maroko ir kt. šalių amba
sadoriai. „Iki šiol nesu gir
dėjusi nė vieno genialaus mu
zikanto, taip nuostabiai gro
jančio Schubert", — sakė apie P. 
Geniušo grojimą nacionalinio 
Švedijos radijo redaktorė ir 
laidos „Kulturnytt" vedėja 
Maarja Talgre. Rikskoncerto 
vadovybė pareiškė, kad bend
radarbiavimas su Lietuvos 
muzikos kolektyvais ir atski
rais atlikėjais bus pratęstas. 

(Elta) 
* Ateityje už kelius abo

nentinį mokestj teks mokėti ir 
lengvųjų automobilių savinin
kams. Tai žada naujasis Lie
tuvos automobilių kelių direk
cijos vadovas. vž-Eiu 

KALENDORIU8 
Birželio 2 d.: Šv. Marcelinas ir 

Petras, Erazmas, Eugenijus, Ąžuo
las. 
Birželio 3 d.: Sekmines, Karolis, 

Klotilda, Oliva, Tautkantas, Devel-
ta. 

Birželio 4 d.: Vincenta, Biržis. 
Dausprungas, Deimena. 

Birželio S d.: Šv. Bonifacas, Vin-
fridas, Marcija, Daugą, Kontautas. 

http://�EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2001 m. birželio 2 d., šeštadienis 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 
Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Dnve 
Lake Forest, 1L 60045-2660 

ATEITININKAI VILNIAUS 
KRAŠTE 

Noriu pasidalinti apie Vil
niaus vietovės ateitininkų 
veiklą. Praėjusį savaitgalį (ge
gužės 26-27 d.) Pabradėje vy
ko Vilniaus krašto ateitininkų 
kuopų dienos. Dalyvavo arti 
30 vyresniųjų moksleivių ir 
sendraugių. Renginį organiza
vo Pabradės „Rasos" kuopos 
globėja Leokadija Kušeliaus-
kienė kartu su ASS CV (ypač 
Reda Sopranaite). Buvo atsto
vai iš Vilniaus, Grigiškių, 
Marcinkonių, Pabradės („Eže
rų vaikai"), Ignalinos („Rasa") 
moksleivių kuopų. Be globėjos 
dalyvavo ir „Rasos" mokyklos 
direktorė Laima Markauskie
nė, kuri visu kuo pasirūpino ir 
globojo mus viso renginio me
tu. Taip pat dalyvavo ASS CV 
pirm. Petras Plumpa, vicepir
mininkai Liutauras Serapinas 
ir Saulius Girnius, sekretorė 
Reda Sopranaite, ASS narys 
Vilius Ramanauskas, AF vice
pirmininkas Vaidotas Vaičai
tis, Ignalinos kuopos globėja 
Laima Teterikovienė, svečiai 
iš Valkininkų parapijos, stu
dentai ateitininkai Eglė Ta-
moševičiūtė, Dalia Malinaus
kaitė. 

Šeštadienį vyko susipažini
mas, kuopų pristatymas, dis
kusijos, žaidimai, krepšinio 
varžybos, S> vakare ėjome į žy
gį prie ežero, kur turėjome ge
gužines pamaldas ir vakaronę. 

Sekmadienį po šv. Mišių 
(kun. Algis Gudaitis) iš dėžu
čių statėme tiltą, ant kurio už
rašėme savo linkėjimus vieni 
kitiems. Dar daug ko buvo, ko 
neįmanoma papasakoti... 

Pirmadienį (gegužės 28 d.) 
Ignalinoje, mokykloje, vyko 
kuopos „Ežerų vaikai" prisi
statymas mokyklai ir tėve
liams. Renginį vedė kuopos 
globėja Laima Teterikovienė. 
Šioje mokykloje moksleiviai 
ateitininkai veikia atskiromis 
grupėmis-sekcijomis: veikia 
kelios gitaros grupelės (vado
vauja Lina Teterikovaitė), 
anglų kalbos grupelė jaunes
niems moksleiviams, pramogi
nių šokių grupė, Šv. Rašto 
grupelė. ASS CV vicepirminin
kas Liutauras Serapinas mo
kiniams, tėveliams ir mokyto
jams apibūdino Ateitininkų 
organizaciją ir būsimus ren
ginius. Po to įvairios grupelės 
parodė, ką jos išmoko. Po ofi
cialaus renginio gėrėme arba
tą ir dalinomės įspūdžiais bei 

vasaros planais. 
Šį ketvirtadienį, gegužės 31 

d., Berčiūnuose prasidėjo Vil
niaus krašto jaunųjų ateiti
ninkų stovyklėlė — „Ilgoji per
trauka", kuri vyks iki sekma
dienio (birželio 3 d.). Rengi
nyje dalyvauja arti 30 moks
leivių iš Vilniaus, Marcinko
nių ir Pabradės. Stovyklos su
manytoja — Reda Sopranaite, 
kuriai padeda Pabradės kuo
pos globėja L. Kušeliauskienė, 
Marcinkonių „Kazimieraičio" 
kuopos globėja Jadvyga Lape-
lienė bei talkina vyresnieji 
moksleiviai iš Pabradės ir Ig
nalinos kuopų. Programoje 
numatyta žaidimai, laužai, 
„Babelio bokšto statymas", 
viktorinos, talentų vakaras ir 
visa kita... 

Ačiū tiems, kas veikia dėl 
kitų... 

Vaidotas Vaičait is 

Rėdą Sopranaite, veikli Vilniaus 
ateitininkė, daug dirbanti su moks
leiviais ir studentais. 

ATEITININKŲ RENGINIAI 

Detroi te 
Biržel io 3 d. — Ateitininkų 

Šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos 
svetainėje. 

Kennebunkport , ME 
Rugpjūčio 11-18 d. — 

Ateitininkų sendraugių poil
sio savaitė Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje. Kennebunkport, 
Maine. 

Kalifornijoje 
Liepos 29-rugpjūčio 5 d. 

Los Angeles jaun. ateitininkų 
stovykla „Casa de Maria" 
Santa Barbara priemiestyje. 

Daumanto — Dielininkaieio jaunųjų ateitininkų susikaupimo rytą veda Daine (įuinn, vadovės Vita Annarino, Dalia 
Lietuvninkienė ir sesele Laima. Sėdi — Aras Narutis, Julius Kasniūnas, Nerijus Aleksa, Marius Poskočimas, vado
vas Saulius Čyvas, Paulius Kuprys, Raimundas Kazlauskas, Marius Aleksa, Algis Kasniūnas. Nuotr. RNK 

TELŠIŲ ATEITININKAI ATNAUJINA 
KAIMĄ 

Dvi Telšių ateitininkų kuo
pos, Vysk. V. Borisevičiaus ir 
Prelato dr. J. Prunskio, nuo 
praėjusių metų liepos mėnesio 
randa bendrą veiklą ir dar
buojasi drauge. Telšių Prel. 
dr. J. Prunskio kuopos globėja 
Loreta Raudytė aprašė šių 
kuopų bendrą veiklą Lietuvoje 
moksleiviams ateitininkams 
leidžiamame „Jaunystės vizi
ja", šių 2001 metų pirmame 
numeryje. Dalį tos korespon
dencijos, pavadintos „Ugnis 
užvožta gęsta, nesemiamas 
vanduo rūgsta", spausdiname 
mūsų šio puslapio skaityto
jams. 

„Mokslo metų pradžioje pla-
nuodamos savo veiklą abi kuo
pos, sujungtos Jubiliejinių 
renginių, tarėsi kartu. Jų na
riai nusprendė, kad patirto 
džiaugsmo, sutvirtėjusio tikė
jimo, užsidegusios meilės ne
gali pasilikti tik sau, nes ug
nis, jei ji užvožiama, užgesta, 
ir šulinyje vanduo, jei jis nese
miamas, surūgsta. Jiems pasi
rodė, kad mažiausiai šiais 
metais buvo paliestas kaimo 
jaunimas, todėl nutarė apie 
gyvenime nuostabius dalykus 
liudyti kaimui. Parašė pro
jektą 'Atnaujinkime kaimą' ir 
įteikė Valstybinei Jaunimo 
reikalų tarybai. Iš jos gavo fi
nansavimą. Už gautus pinigus 
spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesių vieną iš sekmadienių 
rengė išvykas į Telšių rajono 
Varnių, Tryškių ir Nevarėnų 
miestelius. Pirmiausia vietos 
jaunimą kvietė į šv. Mišias, o 
po jų eidavo į miestelio mo
kyklą, kur rengdavo progra
mą, pasakodavo susirinku
siems apie tai, kaip išgyveno 
Jubiliejinius metus, kiek pa
tyrė nuostabių Viešpaties pri
silietimų. Tuose miesteliuose, 
į kuriuos jie važiavo, apie atei
tininkų organizaciją, galima 
sakyti, labai mažai tebuvo ži
noma. 

Po telšiškių apsilankymo vi
sose tose vietose susibūrė nau-

Daumanto-Dielininkaifio kuopos Kovo 11 -tos Šventėje programoje gražiai pasirodė jaunutės Irena Balzekaitc, 
Karina Butikaite. Andrcja I^apSyte. Renata Balzekaite ir ?.ihute Sidrytė. Nuotr. R N K 

jos ateitininkų kuopos. Jos bu
vo pakviestos gruodžio 26 die
ną į Telšių vysk. Borisevičiaus 
katalikiškąją vid. mokyklą da
lyvauti kalėdiniame renginyje 
Šv. Kalėdų paslaptis. Po šv. 
Mišių katedroje, be abiejų mū
sų kuopų, savo programas ro
dė jau ir naujieji bičiuliai iš 
Varnių, Tryškių, Nevarėnų. 
Giesme ir šokiu šventinę nuo
taiką kūrė maldos grupelė 
Takelis', kantrybės laukti sa
vo vaidinimų mokė skautai. 
Šv. Kalėdoms skirtas renginys 
neapsiėjo be Kalėdų senelio, jo 
baltosios palydovės, asmens 
sargybinės — ir maišo do
vanų. Būta ir stebuklų... 

Ateitininkų kalėdinėje šven
tėje dalyvavo Telšių vyskupai 
A. Vaičius ir AF dvasios tėvas 
vysk. J. Kauneckas, Telšių ku
nigų seminarijos rektorius 
kan. A Genutis, kan. J. Siu-
rys, generalvikaras J. Gedgau
das, kun. V. Viktoravičius. La
biausiai netikėta buvo tai, kad 
kartu atvyko atsitiktinai tą
dien Telšiuose apsilankęs po
piežiaus pasiuntinys, Vatika
no konsulas Baltijos šalims 
mons. George Antonysami. To
kie garbingi svečiai ir jų pasa
kyti stiprinantys žodžiai labai 
nustebino ir pamalonino. Vi
sus labai sujaudino tai, kad 
šie dideli Bažnyčios žmonės, 
nors ir turėdami daugybę rū
pesčių, reikalų ir darbų, žiū
rėjo ne tik ilgokai užsitęsusią 
programą, bet ir nepasididžia
vo atsisėsti prie bendro ateiti
ninkų ir jų draugų kalėdinių 
vaišių stalo. 

Nevarėniškiai ir tryšiškiai 
nebesuspėjo tą vakarą grįžti į 
namus. Su jais kartu nakvoti 
mokykloje pasiliko ir telšiš
kiai. Jie dar ilgai, iki pat vė-

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 24-Uepos 7 d . — 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 8*20 «L — Jaunučių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 29-rufpjūčio S d. 
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla. 

Rugpjūčio 19-28 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla. 

Rugpjūčio 31-rugsejo 3 
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis. 

Liepos 29 d. — Dainavos 
metinė Šventė ir rėmėjų 
suvažiavimas. 

Dėl stovyklų informaci
jos prašoma kreiptis į atskirų 
stovyklų vadovus. 

lumos dalinosi savo patirtimi 
ateitininkiškoje veikloje. Po 
naktinės maldos mokyklos 
koplyčioje dar ne iš karto su
migo po įtemptos dienos jauni
mas... Dar buvo kuo dalintis, 
apie ką kalbėtis. 

Projekto 'Atnaujinkime kai
mą* vykdymo darbuose nuolat 
buvo jaučiama pagalba iš 
Aukštybių. Po kiekvieno pasi
dalinimo savo tikėjimu, meile 
ir džiaugsmu į širdis veržte 
įsiverždavo ramybės, pasiten
kinimo ir dėkingumo Dievui 
jausmai. Buvo praturtėta nau
ja patirtimi, kad tiktai kitam 
kažką, ką turi brangaus, ati
duodamas gauni nepalygina
mai daugiau. 

Galbūt šis patyrimas dar ne 
paskutinė iš Dievo siunčiamų 
dovanų. Tikėkime, kad tikrai 
ne paskutinė". 

ATEITININKU ŠEIMOS 
Š V E N T Ė m GEGUŽINĖ 

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų Šeimos šventė sekma
dienį, birželio 3 d., 9 vai. r. 
bus pradėta šv. Mišiomis Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Melsi
mės už visas ateitininkų šei
mas — gyvus ir mirusius. Po 
Mišių, 10:30 vai. r. Pasaulio 
lietuvių centre vyks Iškilmin
gas posėdis, kurio metu įžodį 
duos jaunučiai, moksleiviai ir 
sendraugiai. Žodį tars dr. Vy
tas Narutis, Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų tarybos pirminin
kas. Visi uniformuoti jaunu
čiai, jauniai, moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai kviečia
mi dalyvauti. 

Posėdžiui pasibaigus visi 
kviečiami į Ateitininkų namus 
dalyvauti ten ruošiamoje ge
gužinėje. Bus proga gardžiai 
pasivaišinti, pabendrauti ir 
sekmadienio popietę praleisti 
jaukiame ąžuolų apsuptame 
Ateitininkų namų sode. 

Asta M. Astrauskas, MD' 
Vafcųgydytoja 

KSJOS r*OaMtlnC8 
708-923-6300 

r^rth*i>fM*> P i t H I a l i l m 
773F582-8500 

DU RUSSELL M9JER, A id"" 
9 E M 0 8 GYDYTOJAS IR 

CHtFftftOAS 
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką 

Osk Patk Physicians Office 
6626W.Cerrna*Rd., 

Benvyn, IL 60402 
T«t 708-484-1546. 

DALIA A. CEPELĖ, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171 S t 
TWsyPsrk,H.e0477 

709-614-6S71 
Valandos pagal susitarimą 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Valkų gydytoja 

900 Ravinia PI.. Ortand Park, IL 
T*f. 706-349-0667. 

Priklauso Palos ir Chrisf ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

DR. DALIA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 
16849 W. 1 2 7 * 8 * . 

8u9a101 
Ltstnont, L 

TsL 690-243-1010 
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GEDAS M. GRINIS, MD 
INKSTUI, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

Aurora Medical Center 
10400 75 S t Kenosha, Wl 53142 

(262) 697 6 9 9 0 

Ramoną C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKILj LIGOS IR CHIRURGIJA 

1192VValterSt, Lemont, IL60439 
1301 Copperfield Ave., Suite 113, 

JoSet, IL 60432 
Tel. 815-723-1854 

DR RAMUNĖ MACIJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hickory Hills 

Tel. 706-596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAIT1S 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC 
10811 W. 143 St Ortend Partc. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Sitver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 706-460-2500 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417W.87St r . 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4635 W. 63 St. 
Tel. 773-735-7730 
Valandos susitarus. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSMS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENWALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
East Dundee: 847-551-1212 

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

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com 

DR. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVeetcheeter, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chteeoo, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St. Burbank, IL 
TeL 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rkjge, IL 60415 

Tai. 708-636-8622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

DR. PETRAS 2UOBA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Kab. tel. 773-582-6800 
Namų tel. 847-381-3772 

MIDVVAY CLINIC. S.C. 
4940 S. Cicero Ave. 
Chicago, IL 60638 
Valandos sfitarus 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus 
Kalbame lietuviškai. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9525 S.79th Ave., Hickory Hile, IL 
Te l . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽJNAS, MD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
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MGS ir pasaulis 
Paruošė Bronius Nainys 

EUROPA PRIEŠ AMERIKĄ 
Pirmas didesnis bandymas 

Colin Povvell nepasisekė. JAV 
Valstybės sekretorius Euro
poje diplomatinį mūšį pralai
mėjo. Budapešte susirinku
siems NATO narių užsienio 
reikalų ministrams jam nepa
vyko įpiršti Bush užsimotos 
priešraketinės gynybos siste
mos. Jam net nepasisekė įro
dyti tokių raketų pavojų. O 
jeigu pavojaus nėra, tai kam 
nuo jo gintis? Todėl niekas 
nepritarė ir šia kryptimi Po-
well siūlomai rezoliucijai. 
Bush planui labiausiai prieši
nosi Prancūzijos ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministrai, o 
jiems tyliai pritarė ir kiti pa
sitarimo dalyviai. Europie
čiams siūlymas nepatiko dėl 
to, kad jis naikina 1972 me
tais su sovietais pasirašytą su
tartį, draudžiančią tokias gy
nybos sistemas statyti, nes su
tartis ribojo ir tolimo skridimo 
raketų gamybą. Tačiau Povvell 
įsitikinęs, kad toks pavojus 
yra ir kad tyliai jį pripažįsta 
europiečiai, tik vieni jį mato 
didesnį, kiti mažesnį, vieni ar
timesnį, kiti jo ,ne taip greitai 
laukia. Todėl ir svarstymai 
dar galimi. Juos tęs kitą sa
vaitę, į Europą nuskridęs Gy
nybos sekretorius Donald 
Rumsfeld, kuris yra paskirtas 
priešraketinės sistemos staty
bai vadovauti, ir jos technolo
giją bandys išryškinti bei įsiū
lyti Europos kraštų apsaugos 
ministrams. Birželio 9 d. Suo
mijoje, Turku mieste, Rums
feld susitiks ir su Šiaurės Eu
ropos bei Baltijos valstybių gy
nybos ministrais. 

Aišku, toks europiečių nusi
teikimas JAV prezidentui 
Bush nemalonus. Keistas jis 
turėtų būti ir mums, tad verta 
klausti, ar Europos užsienio 
reikalų ministrai priešinasi 
Amerikai iš įsitikinimo, kad 
NATO tokios gynybos siste
mos nereikia, ar norėdami pa
maloninti visomis keturiomis 
jai besipriešinančią Rusiją? O 
Rusija priešintis tikrai turi 
dėl ko. Amerikai tokia sistema 
apsirūpinus ir ja dar aprūpi
nus NATO, Rusijos turimos 
raketos Vakarų pasauliui taps 
bevertės ir Maskvos grasomoji 
jėga bereikšmė. Kas su ja be-
siskaitys? Užtat, pareigas 
perėmusi, Bush komanda iš 
karto Maskvos visiškai nebojo 
ir šį rinkimuose žadėtą užmojį 
pradėjo spartinti. Tačiau neži
nia dėl ko, Europos diplomati
ja jį pradėjo stabdyti. O dar 
keisčiau pasirodė Bush opozi
cija viduje. Demokratai irgi 
prieš ją. Senatorius Richard 
Durbin ir Atstovų rūmų narė 

Barbara Mikulskį net Vilniuje 
per NATO PA susirinkimą ne
sidrovėjo susikirsti su respub
likonu Floyd Spence, tikinda
mi NATO politikus, kad šis, 
184 milijardus dol. kainuo
siantis planas, ketinantis kul
komis nušauti kulkas, ne tik 
nepatikimas, bet ir techniškai 
neįmanomas. 

Tokie vieši ginčai visuomenė 
visgi glumina. Kai kurie žino
vai teigia, jog čia tik Amerikos 
politinis-diplomatinis žaidi
mas, bandantis parodyti są
jungininkams, kad ir jų nuo
monė vertinama. Tačiau Bush 
planui Amerikoje paramos už
teks, ir jis bus vykdomas. Ir 
čia mums jau lemtingas klau
simas: kokia Lietuvos padėtis? 
NATO slenkstį peržengus — 
vis tiek. Ji jau kartu su Ame
rika. O kas tada, jeigu ji lieka 
už durų? 

Prancūzai prieš 
vokiečius 

„Aš noriu Europos, bet aš 
lieku su Prancūzija, — tvirtai 
pareiškė Prancūzijos minist
ras pirmininkas Lionei Jospin, 
gegužės 28 kalbėdamas Pary
žiuje, užsienio spaudos klube. 
— Sujungti Europą, bet nesu
griauti Prancūzijos ir kitų Eu
ropos valstybių — mano politi
kos tikslas". Taip teigė būsi
mas kandidatas į Prancūzijos 
prezidentus, griežtai atmesda
mas Vokietijos pakartotinus 
siūlymus kurti Europą JAV 
pavyzdžiu. Jospin mano, kad 
Europos Sąjungos steigėjai iš 
karto sukūrė gerą sistemą, ir 
jos nereikia keisti. Užtenka ją 
tik tobulinti. Jis siūlo palikti 
esamą sąrangą — Europos 
parlamentą, Briuselyje vei
kiančią komisiją, nustatančią 
bendrą sąjungos politiką ir stip
rią Ministrų tarybą — prie 
tos sąrangos įkuriant bendrą 
sienų policiją, prokuratūrą ir 
paveikią jėgą kovai su nusi
kaltimais, įstaigą mokesčiams 
derinti. 

Vokietijos vadovai mano, 
kad tie Jospin siūlymai yra 
daugiau noras įsiteikti Didžio
sios Britanijos vadovui Tony 
Blair, kuris savo perrinkimui 
ieško paramos tarp Europos 
Sąjungai gana skeptiškų bal-
suotojų.Tačiau Blair, į tuos 
balsuotojus atsižvelgdamas, 
sakė tokiai Jospin siūlomai 
bendrai mokesčių sistemai ne
pritariąs. Kokia čia maišatis? 

Tuos nesutarimus stebintie
ji, Europos laikraštininkai, 
primindami, kad iki Šiol pag
rindinė Europos Sąjungos 
tempiamoji jėga buvo Prancū-
zijo8-Vokietijo8 dvimotoris ve

žimas, pradeda abejoti ir są
jungos tolimesne sekma Ir 
mums vėl Keli klausimai. Pir
mas — kokios sistemos Lietu
va nori; antras — kaip jos 
siekti; trečias — ar iš viso to
kių mažų valstybių kas nors 
klausys? Nors Estijos prezi
dentas Lennart Meri, Šv. Gal-
len universitete, Ciuriche, ge
gužės 19 d. vykusiame simpo
ziume „Nauja jėgų pusiausvy
ra", gana išmintingai ir pag
rįstai įtikinėjo mažų kraštų 
reikšmingu vaidmeniu Euro
pos kultūros erdvėje, bet var
gu ar tai galėjo paveikti politi
kus, kurie tik jėgą pripažįsta. 
Humaniškos idėjos jiems irgi 
tik dėl jų politikos. 

O „biedniokai" prieš mus 
Naujo požeminio kelio reikia 

vienam Ispanijos miestui (Ma
lagai), modernių įrengimų vie
nam Belgijos uostui (Zeeb-
rugge), atnaujinti viduramžių 
vienuolyną Airijoje, pastatyti 
pastogę Lisabonos narkoma
nams, įkurti apmokymo cent
rą Pietų Italijos bedarbiams, 
ir tai turi būti padaryta Euro
pos Sąjungos iždo pinigais, su
kauptais iš turtingų jos narių, 
skelbia „The Economist" gegu
žės 26-tos d. laida. Ir kiekvie
nas tų kraštų šaukia, kad, į 
sąjungą priėmus naujus na
rius, aišku, mažiau pasiturin
čias, sovietinės okupacijos nu
alintas, Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybes, jiems šis paja
mų šaltinis išseks. Milijardais 
skaičiuojamų euro, numatytų 
iki 2008 metų (Ispanijai — 42, 
Italijai — 28, Vokietijai — 27, 
Graikijai — 21, Portugalijai — 
18), nebebus. Ispanija, užuot 
gavusi, ko gero, turės duoti. 
Tad kam joms tų naujų narių 
Europos Sąjungoje reikia?' 

Tačiau mes 
nepasiduodant 

Turbūt iki šiol tvirčiausią, 
išmintimi ir logika grįstą, 
žodį Vilniuje susirinkusiems 
NATO parlamentarams rėžė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis, liep
damas Vakarų politikams nu
stoti jodinėti Rusijos arkliuku. 
„Atsisakykite pagaliau tos sa
vo susikurtos mitologijos lini
jos, kurios nedrįstate per
žengti dėl neva Rusijos įtakai 
priklausančios erdvės, — sakė 
ministras. Ir kaip demokrati
nis vyksmas gali pakenkti ki
tai valstybei tokią pat demok
ratinę sąrangą kurti, klausė 
parlamentarų Lietuvos reika
lų gynėjas. Ir kodėl, pagal jį, 
tai gali būti kliūtis Lietuvai 
įstoti į NATO, kai jau visi pri
pažįsta, kad visais kitais at
žvilgiais Lietuva pasiruošusi 
ir tik laukia kvietimo? 

Tą Lietuvos politiko teiginį 
sutvirtino majoras Viktoras 
Samošinas, pranešdamas apie 
nuo praėjusių metų Karmėla

voje veikiančią modernią ra
daro įrangą, stebinčią lėktuvų 
skrydžius visoje Baltijos vals
tybių 176,000 kvadratinių ki
lometrų ploto erdvėje. Įranga 
tokia pati, kaip ir kituose 
NATO narių kraštuose. Geri 
ženklai ir kitose Lietuvos ka
riuomenės dalyse. Tai kur dar 
gali būti sJiūčių Lietuvai į 
NATO rūmą įžengti? 

Ogi ten pat, kur visada. 
Kliūtys — tik politinės. Jos 
vėl, nors ir labai atsargiai, bu

vo primintos Vilniuje. Durų 
raktas — Amerika, prieš ke
lias dienas teigė vienas tų rei
kalų žinovas, kalbėdamas Vil
niuje vykstančiame tame pa
čiame NATO PA suvažiavime. 
Prezidentui Bush tvirtai pasi
sakius, neprieštaraus nei abe
jojantys Europos didieji. Mū
sų, JAV lietuvių, uždavinys 
visomis jėgomis savo prezi
dentą ta kryptimi palenkti. 
Laiko jau nebedaug, tad nebe
žiopsokime. 

SUJAUDINO MOKSLEIVĖS PRAŠYMAS 
Vilniuje tiesėjęs NATO ge

neralinis sekretorius George 
Robertson nepažadėjo Lietu
vai greitos narystės sąjungoje, 
tačiau pripažino, likęs sujau
dintas lietuvės moksleivės iš 
Veisėjų Ingos Bubnelytės, 
prašymo. 

Sausio pabaigoje viešėda
mas Briuselyje, premjeras Ro
landas Paksas NATO vadovui 
įteikė jos rašinį, kuriame 
NATO vadovas prašomas pa
remti Lietuvos narystę. 

Ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje NATO 
generalinis, sekretorius G. Ro
bertson teigė, likęs sujaudin
tas lietuvės moksleivės rašinio 
ir asmeniškai ją pasveikino. I. 
Eubnelytei NATO vadovas at
minimui padovanojo rašiklį su 
sąjungos simbolika. „Aš paža
du asmeniškai atsakyti į jos 
laišką, tačiau prašau man 
duoti daugiau laiko parinkti 
argumentus",— sakė G. Ro
bertson. 

I. Bubnelytės rašinys laimė
jo Užsienio, reikalų ir Krašto 
apsaugos ministerijos sureng
tą konkursą „Lietuvos kelias į 
NATO". Pirmoji vieta jai buvo 
paskirta už rašinio originalu
mą 

Argumentus už Lietuvos 
priėmimą į ,NATO I Bubne-
lytė dėsto dzūkės senutės Ago
tos lūpomis ir dzūkiška tarme. 
Agota Lietuvą lygina su pasa
kos pupa, kuri išaugo iki dan
gaus, bet sulūžo, kai senis ir 
boba ja užlipo iki dangaus. 
Krisdami jie ne tik išbarstė 
Dievo duotas dovanas, bet ir 
patys vos galo negavo. Pasako
toja daro išvadą, jog to nebūtų 
atsitikę, jeigu pupą kas nors 
būtų parėmęs stulpu. 

„Nu, ir dar je igu Tamista š i 
to mano rašto nenumetei šo
nan, tai pasakysiu, dėl ko šitų 
pasakų Tamiatai parašau. 
Nugi, kad toj nabagė pupukė 
— tai Lietuva. Penkiasdešimt 
metų po stalu kentus kentus, 
dar kad pradėjo in viršų lipe 
— nesulaikysi. Jau praplėštos 
ir lubos, ir stogas, jau dar cik 
dangus liko. Tai aš ir bijau, 
kad ir jai, Lietuvai, tep ne
būtų, kap nabagei pupukei. 
Raikia, kad kas paramt, ale 
kas? Taigi susižinojau iš tų 
visų laikraščių ir radijų, kad 

gerausias tokis parėmėjas ir 
būtų NATO", — aiškina I. 
Bubnelytės Agota NATO vado
vui ir prašo j{ paremti Lietu
vos narystę. 

„Širdela, gėlala, sakalėli rai-
biausias, obuolėli gražiausias, 
turi Tamista tį valdzų anta to 
NATO, tai jau būkie geras, pa-
sakykie, kad paramt mūs Lie
tu vų, kad prilaikytų. (.) Pa
klausyk, Tamista, sano žmo
gaus, pagelbėk, padaryk ko 
prašau. Tegul auga toj mūs 
pupukė — Lietuva, tegul drū
ta, scipri būna", — prašo Ago
ta NATO vadovo. 

Verčiant I. Bubnelytės raši
nį į anglų kalbą, buvo pasis
tengta, kad jame atsispindėtų 
ir kalbos specifiškumas. 

Gegužės 31 d. spaudos kon
ferencijoje NATO vadovas pa
sveikino Lietuvą, surengus to
kio rašinio konkursą. „Tai 
pats sumaniausias dalykas 
viešosios informacijos srityje, 
kurį padarė valstybė kandi
datė", — gyrė jis Lietuvą. 
Tačiau NATO generalinis sek
retorius nedalino pažadų, jog 
Lietuva gali būti pakviesta į 
NATO. 

Gegužės 30 d. vakarą į Vil
nių atvykęs NATO vadovas 
ketvirtadienį NATO Parla
mentinės Asamblėjos sesijoje 
pasakė kalbą, kurioje teigė, 
jog dar per anksti įvardyti 
valstybes kandidates, kurios 
gali būti pakviestos į sąjungą. 
Lietuva tikisi būti pakviesta į 
NATO 2002 m. Prahoje įvyk
siančiame sąjungos viršūnių 
susitikime. Tačiau NATO kol 
kas dar nėra net nusprendusi, 
ar Prahoje bus kviečiamos 
naujos narės. 

NATO PA pirmininkas Ra-
fael Estrella Vilniuje paragino 
JAV prezidentą George W. 
Bush būsimo vizito į Varšuvą 
metu pareikšti Amerikos pozi
ciją dėl plėtros. 

NATO PA gegužės 31 d. 
priėmė deklaraciją, kurioje pa
kartojo raginimą pakviesti 
naujas nares į NATO ne vė
liau kaip 2002 metais. (BNS) 

* Bendras pinigų kiekis 
Lietuvoje balandžio pabaigo
je buvo 10.633 mlrd. Lt, per 
mėnesį jis padidėjo 20.6 mln. 
Lt, arba 0.2 proc. (vž.Eitat 

DRAUGAS, 2001 m. birželio 2 d., šeštadienis 
Danutė Bindokienė 

Sekminės 
Sekminės — šventosios 

Dvasios atsiuntimas — Kris
taus Bažnyčios oficialusis gim
tadienis! Apaštalams, kone 
trejus metus praleidusiems su 
Jėzumi, matant Jo stebuklus 
bei artimo meilės darbus, 
klausantis Jo žodžių tūkstan
tinėms minioms ir privačiai 
jiems kalbėtų, vis tiek nebuvo 
aišku, kokia misija laukia 
ateityje, jeigu Mokytojas tik
rai juos paliks vienus ir grįš 
pas Tėvą. Per tą laikotarpį jie 
įsitikino, kad Jėzus — ne eili
nis Rašto aiškintojas ar pra
našas, o tautos ilgus amžius 
lauktasis Mesijas, bet negalėjo 
suvokti, kad Jis iš tikrųjų bus 
nužudytas. 

Nėra abejonės, kad apaš
talai tikėjo savo Mokytojo žo
džiais, stebėjosi Jo daromais 
stebuklais, bet tas tikėjimas 
dar nebuvo įsisiurbęs į j ų pa
sąmonę. Argi po Paskutinės 
vakarienės būtų (su maža iš
imtimi) mokiniai išbėgioję, kai 
jų Mokytojui grėsė kančia ir 
mirtis ant kryžiaus? Argi būtų 
vienas iš tokio nedidelio — vos 
dvylikos žmonių — būrelio ta
pęs išdaviku ir pardavęs 
Žmogaus Sūnų už trisdešimt 
sidabrinių? Argi būtų anie du 
mokiniai, keliavę į Emausą, 
nepažinę savo mylimojo Moky
tojo, kelyje prie jų prisijungu
sio ir pakartojusio Rašto vie
tas apie Mesijo atėjimą, kan
čią, mirtį ir prisikėlimą... 

Šiandien mes stebimės to
kiu Jėzaus mokinių „bukapro
tiškumu", nesugebėjimu su
prasti, ką jų Mokytojas daug 
kartų net privačiai paaiškin
davo. Trejus metus Jis kalė ir 
kalė jiems į galvas apie Dan
gaus karalystę, meilę Dievui 
Tėvui ir žmonėms, apie di
džiąją misiją, kurią Žmogaus 
Sūnus turėjo atlikti Žemėje. O 
jie vis klaidžiojo kažkur tarp 
tikėjimo ir abejojimo, tarp 
džiaugsmo, kad jų tarpe yra 
Viešpats, ir liūdesio, kad 
dažnai Jo neįstengia suprasti. 
Žmogiškoji prigimtis interpre
tavo Dievo Sūnaus žodį taip, 
kaip atrodė priimtiniau ir pa
prasčiau. Juk ir apaštalai — ir 
vėl su mažomis išimtimis — 
buvo paprasti žmonės: žvejai, 
amatininkai, žemdirbiai. 

Jėzus savo dieviškąja iš
mintimi tai suprato, dėl to ir 
pažadėjo atsiųsti Didžiąją do
vaną, kuri nupūs abejonių 
rūkus nuo jų sąmonės, tuomet 
visi Jo pamokymai ir įsakymai 
bus aiškūs, visos baimės ir 
išnyks. 

Tas pažadas buvo išpildytas 
po Jėzaus įžengimo į dangų — 
Sekminėse. Ir todėl Sekmines 
galime laikyti oficialiuoju 
Kristaus Bažnyčios gimtadie

niu, nes po Šventosios Dvasios 
atsiuntimo apaštalai jau su
gebėjo tęsti Jėzaus pavestą 
darbą: skelbti Gerąją Nau
jieną visiems žmonėms — tiek 
žydams, tiek pagonims. „Ei
kite ir mokykite visas tau
tas..." 

J Lietuvą Kristaus mokslas 
atėjo palyginti vėlai. Tai 
greičiausiai dėl to, kad jis 
buvo skelbiamas neapykanta, 
o iš esmės turėjo būti atneštas 
su meile. Jei lietuviai apskri
tai tapo krikščionimis, yra 
taip pat akivaizdus stebuklas. 
Juk tauta su krikščionybe ir 
krikščionimis susipažino pa
čiu nepalankiausiu, sunkiau
siu būdu — per kryžiuočių ir 
kalavijuočių žiaurumą, per 
krikščionių lenkų suktumą ir 
nuolatinę panieką viskam, kas 
lietuviška, ką tauta laikė savo 
senolių palikimu, brangintinu 
kraičiu. 

O vis tik Kristaus mokslas 
Lietuvoje giliai įleido šaknis. 
Taip giliai, kad joks priešas, jo 
neįstengė išrauti. Tauta mo
kėjo suderinti savo senuosius 
papročius su krikščioniškomis 
tradicijomis ir jas vienodai 
vertinti. Tad ir Sekminės mū
sų liaudies lobiais taip gražiai 
iškaišytos, papuoštos, tarytum 
trobos šviežiai išsprogusiais 
berželiais... Neatsisakydama 
pagoniškos tradicijos pavasa
rio pabaigą apvainikuoti žalio 
beržo šakomis, liaudis įsi
vaizdavo, kad ir Šventoji Dva
sia, atskridusi per Sekmines 
balto balandžio pavidalu, mie
lai nusileis pailsėti an{ pa
lubėje sukaišiotų berželių ir 
tuo pačiu palaimins visus, 
tuose namuose gyvenančius. 
O jeigu du jauni berželiai bus 
įtvirtinti prie trobos durų, tai 
vyras ir žmona visuomet tar
pusavyje gražiai sugyvens, 
meile dalinsis. 

Ir taip kiekvienas senasis 
paprotys iš antikinės mūsų 
liaudies kraičių skrynios buvo 
gražiai suderintas su krikš
čioniškųjų Sekminių tradicijo
mis, tapdamas ne kažkokiu 
dirbtiniu hibridu, bet nuo
širdžiu tikėjimu. Nors vals
tybės gyventojų orientacija 
pastaraisiais metais vis labiau 
krypo iš kaimo į miestą, tad ir 
įprastieji ūkio darbai, ypač su
sieti su pavasario pabaiga — 
ir tuo pačiu Sekminėmis — 
nebeteko pirmykštės svarbos, 
bet tradicijos išliko. Išklydu-
sieji toli nuo savo gimtojo 
krašto išsivežė jas, kaip bran
giausią talismaną, ir rūpinasi, 
kad laiko slinktis neištrintų. 
Tad linkime visiems Šven
tosios Dvasios dovanų — ypač 
tarpusavio meilės, susiklausy
mo ir išminties! 

Nr.3 

LIETUVIŲ TAUTOS 
KELIAS Į TIKRĄJĄ 

DEMOKRATIJĄ 
VYTAUTAS A. DAMBRAVA 

Reikia visuomet sakyti: „taip, 
tai taip, bet nebūtinai taip; gali būti ir kitaip..." Kada 
mes valdžios svaigulyje daromės mažais dievukais — 
kur pinigas, pasisekimas, garbė ir galybė, malonumai, 
tada neišvengiamai tolstame nuo moralinių principų, 
sąžinės. Dėl viso to prarandame absoliučias vertybes: 
prarandame tikėjimą, viltį ir meilę, prarandame tei
singumą ir dorą, o savo veiksmus pritaikome aplin
kybėm. 

Kaip lietuviai žiūri į savo laisvę ir į demokratiją Lie
tuvoje? Koks yra jos turinys? Ir kodėl Lietuva po vie
nuolikos atsikūrimo metų dar nefunkcionuoja? 

Gruodžio mėnesį buvau Lietuvoje ir baltas, sniegu 
padengtas Kalėdas turėjau laimės švęsti kartu su savo 
sesute bei trim broliais, vargusiais Sibire. Ttko susi
tikti su daugeliu tautiečių. 

Apie ką bepradėtum kalbėti, visuomet baigėme kal
ba apie Lietuvą. s 

Prisiminęs savo tolimą praeitį, pasakojau, jog man 
nuolat prieš akis iškyla geometrinė figūra — trikam
pis. Idealistinis trikampis. 

Viena trikampio kraštinė — tai mano vaikystės ir 
jaunystės Lietuva. Mes, jaunimas, degėme, spindė-
jome idealizmu. Dieve, koks nuostabus buvo tasai pa
saulis! (Toji dvasia mane lydėjo per visą gyvenimą — 
ir tebelydi.) 

Antroji mano idealistinio trikampio kraštinė — tai 
prievartos kankiniai ir herojai — savanoriai. Lietuviai 
Sibire nesižudė —jie kentėjo ir kitiems padėjo kentėti, 
jie aukojo gyvybę, jie pirmi Sibiro taigose įkalė Fati-
mos pranašystes ženklą — kryžių. O ką bekalbėti apie 
sovietinių lagerių, kalėjimų aukas, ką bekalbėti apie 
kelias dešimtis tūkstančių miško brolių, kurie atliko 
pareigą, kaip geriausiai ją suprato — atiduodami gy
vybę. Visi jie buvo ir amžinai liks tėvynės garbė bei 
pasididžiavimas, šviesūs tautos ir mūsų Katalikų Baž
nyčios idealistai. i 

Argi galime be ašarų kalbėti apie sugrubusiom ran
kom Sibire rašytą jaunos Adelės dirsytės maldaknygę: 
„Marija, gelbėki mus" ir suledijusiom lūpom Jėzui ir 
Dangiškajai Motinai jos siųstus meilės bei skausmo 
atodūsius? 

Galiausiai — trečioji mano idealistinio trikampio 
kraštinė — tai išeivija. Taip, išeivija. Gelbėdami gyvy
bę ir priversti trauktis i i savo tėvynės, mes svetur ieš
kojome laikinos prieglaudos — ne turto, ne garbės ar 
pinigo. Daugelis savo kūryba, artimo meilės darbais 
įrodėme esą ištikimi lietuvių šeimos nariai — idealis
tai. Ne vieno kūnas ar pelenai grįžta bočių žemėn. Jų 
gyvenimo turinys visuomet buvo Lietuva. 

Namiškiai mano pasakojimo rimtai klausėsi. Po to 

išgirdau klausimą: 
— Kokiai geometrinei figūrai prilygintumei mūsų 

Lietuvą? — klausė septyniolika metų Sibire ir lagery 
„atpylęs" brolis matematikas Kęstutis. 

— Turbūt keturkampiui, — atsakiau. — Tik kad 
tame mano keturkampyje nėra tvarkos. Tas ketur
kampis tampomas į viršų ir į šonus. Į jį sumesta pen
kiasdešimt reikalingų, o daugiausia nereikalingų, poli
tinių partijų, ne viena jų skersai ir išilgai suskilusi. 
Tame keturkampy ir šventieji, ir prakeiktieji, mafijo
zai, skurdžiai, milijonieriai, garbingi žmonės ir prisi
taikėliai, idealistai ir žmonės be garbės. Ten matau 
žmones, tarnaujančius Dievui, matau dvasininkiją, 
vienuoles, mokytojus, bet kiek lietuvių šiandien tar
nauja mamonui? Išeivijoje visi tarnavome Dievui ir 
Tėvynei, nė negalvodami apie pinigą ar honorarą, kai 
dabar kiekvienas, Vakarus pasiekęs, lietuvybės temą 
pradeda nuo pinigo. Tame keturkampy lėtai judanti 
ekonomika, neišsijudanti energetika, nuskuręs so
džius. Pinigų nėra, o pinigai švaistomi. Daugeliui rūpi 
ne sąžininga tarnyba valstybei, o greitas „prasi-
kurimas", nesiskaitant su priemonėm ir pilietišku pa
dorumu. Tokia yra mano geometrinė figūra, vaizduo
janti Lietuvą. Keturkampis. 

— Keturkampis nėra pastovi geometrinė figūra, — 
pastebėjo Kęstutis. 

— Aš labai norėčiau savo idealistiniam trikampiui 
surasti vietą tame Lietuvos keturkampyje. 

— Neįmanoma, — protestavo Kęstutis. — Kaip tu 
įdėsi pastovų trikampį į nepastovų keturkampį? 

— O jeigu mes sujungtume du trikampius — ar ne
galėtume turėti pastovaus keturkampio? — teiravau
si. 

— Įdomu, kokį antrą trikampį pasiūlytum? — pak
lausė Kęstutis. 

Išdėsčiau savo variantą. 
Lietuvai reikia antro idealistinio trikampio — pasto

vios figūros. Ji turi atliepti pirmąjį mano trikampį. 
Pirmoji linija — Lietuvos jaunimas. Lietuvių tautai 

yra būtinas švarus, doras, idealistinio nusiteikimo jau
nimas. Šiai misijai skubiai ir atsakingai vykdyti yra 
pašaukta šeima, Bažnyčia ir mokykla. Žinau proble
mas, juk ir anais laikais mano nurodytas idealistinis 
trikampis nebuvo tobulas. Bet jis tapo tvirtas ir pasto
vus. 

— Antroji trikampio kraštinė — mūsų laikų savano
riai herojai (jų yra!). Jie testų darbą, kurį garbingai 
atliko prievartos herojai: tremtiniai, kaliniai, miško 
broliai. Sakoma, kad Lietuvoje būtų galima išmesti 
vieną kartą tarp trisdešimties ir penkiasdešimties 
metų: ją sovietmetis dvasiniai sunaikino. Tai paliegusi 
karta: žmonės be Dievo ir tėvynės, be meilės ir įsiti
kinimų, be idėjų ir idealų. Be tikslo... Jiems reikia 
kristoforiškos artimo meilės, reikia juos po vieną su-
susigrąžinti. Tai šiuolaikinių heroiškų pasišventėlių už
davinys. Sunkus, labai sunkus yra šis titaniški) pas
tangų reikalaujantis kelias, bet visos kliūtys privalo 
būti nugalėtos. 

Bus daugiau 
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MtJ&lJ ŠEIMOSE 
SUSITIKIMAS SU VILNIAUS 

KUPIŠKĖNAIS 
Gegužės 13 d. Vilniaus 

kupiškėnai, tradiciškai susi
tinkantys kartą į mėnesį pa
bendrauti Lietuvos Katalikų 
mokslo akademijos salėje, pri
ėmė viešnią iš už Atlanto iš 
Kupiškio kilusią rašytoją Nijo
lę Jankutę. 

Vilniaus kupiškėnų susitiki
mai pradedami kupiškėniška 
dainele — „himnu": „Ar jūs 
nežinot, ar jus neišmanėt — 
kupiškėnai geri žmonas, jų 
tiesus kelaliai..." Kraštiečiai 
buvo maloniai nustebinti, kad 
rašytoja ne tik tą himną 
drauge gražiai giedojo, mokėjo 
žodžius, bet ir po jo prabilo 
kupiškėnų tarme. 

Besisvečiuojančią Lietuvoje 
rašytoją surado ir pristatė ar
chitektas Žybartas Simonaitis. 
Ne į »amerikonką* pasižiūrėti 
kraštiečiams rūpėjo, o paben
drauti su sovietmečio ženklu 
neženklinta lietuvaite, drauge 
sugrįžti į praeitį, aptarti da
bartį, o keli jos bendramoks
liai, deja tik iš pavardžių beat-
pažinti (išorę pakeitė šeši 
dešimtmečiai), kartu su ja 

sugrįžo į vaikystę. 
Papasakojusi apie savo kū

rybą, rašytoja džiaugėsi, kad 
jos knygos skaitomos, susi
laukia papildomų laidų (gaila, 
kad Lietuvą pasiekia ne
gausūs egzemlioriai). Nijolės 
Jankutės knygą „Atvirukai", 
gavęs iš čikagiškio Algio Liepi-
naičio, susitikimo dalyviams 
davė pavartyti šių eilučių au
torius, o Žybartas Simonaitis 
Vilniaus kupiškėnams paža
dėjo parūpinti knygos kopijų. 
Rašytoja, sulaukusi iš salės 
klausimų, išsamiai į juos at
sakė. Paklausta apie naujai į 
Ameriką atvykstančius lietu
vius, elgesį, jų ypatingai 
neišskyrė, tik prasitarė, kad, 
jei lietuviai padaro ką bloga, 
jai „labai skauda". Iš kalbos, iš 
prisiminimų jautėsi, kad Lie
tuva giliai išliko ne tik vieš
nios atmintyje, bet ir širdyje. 

Po pokalbio viešnią apsupę 
kraštiečiai įteikė jai gėlių, 
užtraukė „Ilgiausių metų". 
Mielas bendravimas tęsėsi 
prie arbatėlės. 

Algimantas Zolubas 

GĖLĖS ŽYDI VISUR 

Tautos fondo metinio narių susirinkimo metu, 2001 m. gegužės 12 d., 
Kultūros židinyje, Brooklyn, NY, Lietuvos generalinis konsulas New 
Yorke dr. Rimantas Morkvėn&s įteikė dr. Rozalijai (Rožei) Šomkaitei LR 
prezidento skirtą Gedimino ordiną ir Lietuvos Nepriklausomybės medalį. 

Kęs tuč io K. Miklo nuotrauka 

LINAS — BIOFIZIKOS 
MOKSLŲ DAKTARAS 

S.m. gegužės 19 d. Universi-
ty of Rochester, NY, mokslo 
metų užbaigtuvėse Linui Bun-
tinui buvo suteiktas daktaro 
laipsnis iš biofizikos mokslų. 
Lino tyrimai ir mokslinis dar
bas yra apie ląstelių reguliuo
jamą energijos produkciją. 

Magistro laipsnį taip pat iš 
biofizikos Linas įsigijo Illinois 
universitete Urbana-Cham-
paign. Ten pat jam suteiktas 
ir bakalauras — iš fizikos 
mokslų. 

Rašyt. Nijolė Jankutė-Užubalienė, susitikusi su savo kraštiečiais. Sėdi iš kairės: A. Zolubas, N. Jankute , L. Vin-
slovaitė, Ž. Simonaitis; stovi: A. Pefiiūra, E. Slenyte-Nenortienė, V. Rasiulytė, A. Vaitiekūnas. 

AMERIKIEČIŲ FONDUI VADOVAUS 
LIETUVIS 

nas Buntinas 

Nuo š.m. birželio pradžios 
Arsalyn fondo jaunimo dalyva
vimui politikoje puoselėti va
dovaus Amerikos lietuvis — 
Darius Udrys. Kaip fondo di
rektorius, Darius Udrys vado
vaus įvairioms fondo progra
moms, kurių tikslas — išju
dinti politine apatija pasižy
mintį Amerikos jaunimą ir 
įtraukti jį į politinę veiklą. 
Nors fondo būstinė yra Los 
Angeles apylinkėje, fondo pro
gramos skiriamos visos Ame
rikos jaunimui. Fondas orga
nizuoja jaunimui seminarus ir 
suvažiavimus, mainus tarp 
jaunimo organizacijų ir vysto 
pilietinio švietimo programas. 
Kam įdomu sužinoti daugiau 
apie fondo veiklą siūloma 
pasižiūrėti interneto puslapį 
www.arsalyn.org. 

Darius Udrys į Los Angeles 
apylinkę atvyko prieš trejus 
metus rengti politikos mokslų 
doktoratą Claremont Gra-
duate universitete. Prieš tai 
jis gyveno Prahoje, kur dirbo 
Laisvosios Europos Radijo lie
tuvių redakcijoje. Nors gyven
vietė pakito, ryšys su Praha ir 
Lietuva nenutrūko: Darius 
Udrys šiuo metu yra Laisvo
sios Europos Radijo korespon
dentas Jungtinėse Valstijose. 
Radijo laidų lietuvių kalba 
kasdien galima klausytis in
ternetu: www.rferl. org. 

Su žmona — vertėja ir kalbų 
dėstymo specialiste, Zita Ud-
riene — jiedu abu yra JAV LB 
Švietimo tarybos nariai, dėsto 
Los Angeles Šventojo Kazi
miero lituanistinėje mokykloje 
ir aktyviai dalyvauja šio regio
no lietuviškoje veikloje. 

Zita Udrienė savo veiklumu 
nuo vyro neatsilieka. Kalbų 
specialistė, laisvai kalbanti 
penkiomis kalbomis, neseniai 
New Hampshire valstijoje 
Jungtinių Valstijų aviacijos 
karininkams suorganizavo ir 
dėstė šešių savaičių intensyvų 
lietuvių kalbos kursą. Zita 
Udrienė bendradarbiauja su 

Darius A Udrys. 

įvairiomis vertimo agentūro
mis, firmos Berlitz pastoviai 
samdoma vertėjauti Vakarų 
pakraščio miestų teismuose. 
Gyvenant Kalifornijos pie
tuose, tenka ir padirbėti Hol-
lywoode. Udrienė vertėjavo 
Fox studijų parengtoje laidoje 
apie lietuvį Antaną Kontrimą, 
sumušusi Guinness rekordą, 
kilnojant sunkius svorius 
barzda. Abiejų Udrių veikla 
plačiau aprašoma interneto 
puslapyrhomestead.juno.com/ 
udrys.html. 

Pr. 

Dr Linas Buntinas (viduryje) po daktaro laipumo (teikimo University of Rochester, NY, kartu su sesute, medici
nos gydytoja Rasa Buntinaite-Warren ir broliu advokatu Arūnu Buntinu 

DVI EDITOS MEILĖS 

Edita Šakalytė — teatro ir 
kino aktorė. Aktorines studi
jas baigė Vilniaus Aukštojoje 
Nacionalinėje konservatorijo
je, režisieriaus J. Vaitkaus 
kurse. Šešis metus dirbo Vil
niaus Nacionaliniame Akade
miniame Dramos teatre ir su
kūrė eilę pagrindinių vaidme
nų su režisieriais J. Vaitkumi, 
O. Koršunovu, A. Valudskiu, 
A. Braziūnu, O. Kesminu, K. 
Gudonyte, jau 5 metai gyvena 
ir dirba Prancūzijoje (Avinjo
ne), augina vieną sūnų. 

Edita Šakalytė: „Kiekviena 
moteris yra laisva pasirinkti: 
arba ji pasirenka motinystę, 
arba profesinę karjerą. Aš sa
ve laikau maksimaliste, pasi
rinkau ir vieną, ir kitą, todėl 
man gyvenimas nėra lengvas, 
toks buvo mano pasirinkimas. 
Būtų kur kas paprasčiau būti 
tiktai labai gera mama ir ne
daryti karjeros scenoje arba 
neturėti vaiko ir būti „žvaigž
de". 

Aktorystė ir motinystė yra 
dvi didžiausios mano gyveni
mo meilės. Neįsivaizduoju gy
venimo be jų. Jos yra nedalo
mos, viena kitą papildo. Pa
menu, kaip bijojau po porą 
mėnesių trukusių repeticijų 
pirmą kartą išeiti į Prancū
zijos teatro sceną. Matukui 
buvo vos keturi mėnesiai. Mo
tiniškoji pusė kuždėjo, kad 
mano vieta yra šalia sūnaus, o 
aktorė teigė, kad privalau būti 
scenoje. Ėjau Į sceną ir rami
nau save mintimis apie sūnų. 
Tai man labai padėjo. Vardan 
dviejų savo meilių, einu pasi
rinktu keliu ir esu laiminga". 
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GARBĖS DAKTARO 
VARDAS 

Šių metų gegužės 30 d. Sor-
bonoje įvyks garbės daktaro 
vardo suteikimo Vytautui 
Landsbergiui iškilmės. Cere
monijai vadovaus profesorius 
Pierre Guillot. 

MOTDNA IR MUZIKĖ 
Lijana Baronaitė — pianis

tė. M. K Čiurlionio meno mo
kyklos auklėtinė, su pagyrimu 
baigė studijas ir aspirantūrą 
P. Čaikovskio valstybinėje 
konservatorijoje, tarptautinių 
pianistų konkursų Čekijoje ir 
Slovakijoje, Italijoje ir Pran
cūzijoje laureatė, buvusi Vil
niaus muzikos akademijos 
dėstytoja, nuo 1984 m. gyvena 
Paryžiuje, koncertuoja Pran
cūzijoje ir Belgijoje, augina du 
sūnus. 

Lijana Baronaitė: „Nelengva 
yra suderinti mamos ir pia
nistės profesijas, bet su laiku 
suradau taiką savyje. Supra
tau, kad mano gyvenime yra 
du be galo brangūs dalykai: 
šeima ir fortepijonas. Nega
lėčiau atsisakyti vieno vardan 
kito. Vaikai nenutraukė mano 
koncertinės veiklos, tik pri
stabdė jos augimą. Dėkoju sa
vo mamai, daug pasiaukoju
siai vardant mano karjeros. 
Prisimenu pasididžiavimu 
spindinčias vyresniojo sūnaus 
akis po mano koncerto Vil
niaus Baroko salėje. Dabar 
jau ir mažasis su dideliu susi
domėjimu stebi klavišais bė
gančius pirštus. Brangiausios 
akimirkos gyvenime susijusios 
su koncertais. Jie nėra banali 
kasdienybė. Tai daug darbo, 
fizinių ir intelektualinių jėgų 
reikalaujanti šventė man ir 
publikai. Vaikų atėjimas į ma
no gyvenimą labai pagilino po
jūčius, praturtino interpretaci
nę paletę. Kartais motiniškoji 
dalis užleidžia vietą koncerti
nei veiklai, bet būna ir at
virkščiai. Lengviau yra groti 
toliau nuo Paryžiaus, tada 
mintimis atsiriboju nuo šei
myninių smulkmenų". 
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Alė Žebertavicienė, sumaniusi, va
dovavusi ruošimui ir pra vedusi 
Sunny Hilli, FL, lietuvių telkinio 
narių, sulaukusių 80 metų am
žiaus, bendrą gimtadienio pami
nėjimo pokylį. 

Floridos lietuvių klubo 
salėje per pietus kiekvienas 
stalas paprastai būna pa
puoštas gėlių vazonėliais ir ki
tais puošmenimis. Tai moterų 
rūpesčių vaisius. Tačiau daug 
gėlių čia pamatysi ne tik prie 
šaligatvių, sodeliuose, prie na
mų, bet ir po stogu, kiemuose 
ir daug kur kitur. Gero pran
ciškono dėka pasitaikė proga 
aplankyti puikiai tvarkomus 
ir gerai saugomus pensinio 
amžiaus sulaukusių žmonių 
namus „Sidabriniai smėlynai". 
Iš kelių šimtų butų šeši pri
klauso lietuviams. Viename iš 
jų ant stalo irgi prikrauta 
gėlių. Kai kurie indeliai dar 
nebaigti dailinti. „Kam jie bus 
skirti?" — paklausta šio lietu
viškais paveikslais, koplyt
stulpiais ir lietuviškais raštais 
padabinto buto šeimininkė at
sakė: „Katalikių moterų drau
gijos rengiamam susitikimui". 
Po susitikimo, kurį su uolio
mis pagalbininkėmis surengė 
Floridos Katalikių moterų 
draugijos gerb. pirmininkė 
Aldona Baukienė, ir kuriam 
vadovavo t. Antanas Grab-
nieckas, OFM, sutiko atsaky
ti į kelis klausimus. 

— Papasakokite, Aldona, 
apie savo gyvenimą Lietu
voje. 

— Pradžios mokyklą baigiau 
ir keturių klasių pažymėjimą 
gavau Mažeikiuose. Toliau 
ketverius metus mokiausi 
Šiaulių Mokytojų seminarijoje 
ir persikėliau į Vilnių, kad 
daugiau įsigyčiau žinių. Ar
tėjant rusams, su mama ir 
dviem sesutėmis pasitraukė
me į Vakarus. Pėsčiomis, 
sunkvežimiais ir traukiniu pa
siekėme Austrrją. 

Mano tėvelis daug metų 
priklausė tautininkams, šau
liams, katalikų organizacijai 
ir jai vadovavo, vaidino sce
noje, neturtingiems žmonėms 
be jokio atlyginimo rašė pra
šymus, tikrindavo senelių ir 
vaikų namus. Tėvelis mus, jau 
paaugusius, vesdavosi į susi
rinkimus išklausyti paskaitų, 
paklausyti kalbų, kurios mus 
tik vargindavo, nes mums 
buvo neįdomios. Tačiau su lai
ku pajutome, kad organizacija 
— stiprus pagrindas ugdyti 
tautai, teikti saviems žmo
nėms pagalba, puoselėti lietu
vių kultūrą ir perduoti ją jau
najai kartai. Todėl mūsų 
šeimoje, be kasdienių darbų, 
organizacinė veikla ir religinė 
praktika iš mažens buvo giliai 
įsisąmoninta (mes melsdavo
mės visi kartu) ir tapo su
dėtine gyvenimo dalimi. 

Mamytė stengėsi sudaryti 
sąlygas, kad mums atliekami 
darbai būtų malonus ir pa
trauklūs. Mano pedagoginė 
patirtis — 16 metų Vokietijos 
ir Amerikose mokyklose. Arti
mai esu susrjusi su skautais. 
Skautė esu nuo šešerių metų 
iki šios dienos. Dešimt metų 
vadovavau .Birutės" draugo
vei. Vokietijoje ir Amerikoje 
įayungiau į Lietuvių Bendruo
menės, Balfo, Lietuvos Duk
terų draugios darbą, Floridos 
lietuvių apygardos, mūsų klu
bo ir ALRK Moterų sąjungos 
veikla. Mielai padedu visiems, 
kam reikia pagalbos. 

— Ką galite pasakyti apie 
savo vyrą* dvi dukras ir Ją 
vaikus? 

— Hanoveryje susipažinusi 
su diplomuotu inžinieriumi 
Broniumi Baukiu, švelnaus 
būdo, besistengiančiu kitiems 
padėti vyriškiu, ui jo 1948 m. 
ištekėjau ir po puses me
tų išvažiavome Amerikon, kur 
gimė duktė Jazminą. Ji, bai
gusi lituanistine mokyklą ir 
įsigųusi psichologijos mokslų 
magistro laipsnį, ilgai dirbo 
pagal savo specialybe klini
koje, priklausė skautams, mie
lai dirbo su jaunimu, mokė 
tautinių šokių, vaidino sce-

Aldona Valantinaite Baukienė. 

noje. Dabar su vyru Marku ke
tina darsyk apsilankyti Lietu
voje. 

Duktė Raminta, baigusi lie
tuvių gimnaziją ir Čikagos 
meno institutą, ištekėjo už 
dailininko Lapšio, buvo veikli 
skautė, piešė dekoracijas mo
kyklai ir kitoms organizaci
joms. Jie turi dukrą Laurą, 
kuri irgi eina tėvų pėdomis: 
baigė lituanistinį institutą, 
ateitininkė, dalyvauja „Dai
navos" ansamblyje, šoka tau
tinius šokius. Įsigijusi biologi
jos mokslų magistro laipsnį, 
dėsto Lojolos un-te biologiją. 

Galiu pasidžiaugti sūnumi 
Kovu, su pagyrimu baigusiu 
Lojolos universitete kriminali
nę teisę. Jis — gabus dailinin
kas, lankęs lituanistinę mo
kyklą, „Dainavos" stovykloje 
vasaromis vadovavęs jaunu
čiams ateitininkams. Jo duk
relė Aurelija mokosi pradžios 
mokykloje, gražiai skaito, kal
ba ir rašo lietuviškai. Vaka
rais šioje šeimoje vaikai su 
tėveliais kartu meldžiasi, pas
kui pasisako, kas kokį gerą 
darbelį perdien padarė. 

— Kaip Jūsų gyvenimas 
šiame saulėtame, visad ža
liuojančiame Floridos pa
jūryje klostosi po vyro mir
ties? 

— Po ilgų ir veiklos kupinų 
darbo metų išėję pensijon su 
vyru nusprendėme apsigyven
ti Floridoje, St. Petersbūrge, 
kur nuo seno buriasi nemaža 
lietuvių. Mano vyras Bronius 
dar 8 metus pasidžiaugė 
saulėtu pajūriu ir žydinčiomis 
gėlėmis. Staigi vyro netektis 
mane tarsi atitolino nuo aplin
kos, bet laikas — geriausias 
gydytojas. Reikia atlikti bū
tinus darbus, įsipareigojimus 

• bendruomenei. Vėlei įsijun
giau į klubo chorą, Balfą, 
ALRK sąjungą, kurios treti 
metai esu pirmininkė. 

— Kaip ir ką Jūs dirbate 
Katalikių moterų draugi
joje? 

— Į šią veiklą įsijungiau 
1992 m., o po 6 metų buvau 
išrinkta jos pirmininke. Kar
tais pasikviečiame ką nors 
paskaityti (švenčių progomis) 
paskaitą, pirmąjį mėnesio 
penktadienį per šv. Mišias 
meldžiamės už mirusius dva
sios vadus ir mūsų draugijos 
nares. 

— Kokie Jūsų ir Jūsų 
draugijos ryšiai su Lietu
va? 

— Kai surengiame loteriją, 
gautąsias lėšas skiriame su
šelpti Lietuvai. Dabar nu
sprendėme padėti iš Sibiro at
vežtiems į Lietuvą vaikams. 

— Ko Jūs labiausiai gyve
nime pasigendate ir ko 
linkite kitiems? 

— Linkiu visiems lietuviams 
garbingai tęsti mūsų šventą 
tautos misiją, o jaunimui va
dovautis geriausiomis lietu
viškomis tradicijomis, neuž
miršti lietuvių kalbos, lietu
viškų papročių, aktyviai įsi
jungti į lietuvišką veiklą, tar
pusavyje vieningai laikytis ir 
skleisti, stiprinti lietuvišką 
kultūrą, patiems laikytis tie
sos ir būti kitiems tiesos kel
rodžiais. 

Kun. K. Ambrasas, SJ 

http://www.arsalyn.org
http://www.rferl


DVASIA VIENIJA ĮVAIROVĘ 
Sekminės 

Nereikia tikėtis, kad evan
gelistas Lukas aprašytų Sek
mines tarsi koks žurnalistas. 
Šis stebuklingas įvykis pana
šiai kaip Jėzaus prisikėlimas 
iš pačių pagrindų perkeitė ir 
apsčiai užliejo žmoniją. Šven
toji Dvasia tarsi žaibas iš dan
gaus įžiebia žemėje Dievo 
ugnį. Lukas pasitelkęs bib-
lines aliuzijas parodo, kad 
Sekminių įvykis nepalygina
mai pranoksta tai, ką žydų 
tauta patyrė prie Sinajaus 
kalno. Įvykio data ta pati: sep
tynios savaitės po Velykų. Įvy
kį prie Sinajaus kalno lydėjo 
panašūs reiškiniai: griausti
nis, kurtinantis gaudesys, 
žemės drebėjimas, žaibai. Per 
žydų Sekmines Dievui buvo 
aukojamos derliaus pirmienos, 
dėkojant už įstatymu laiduotą 
sandorą. Krikščionių Sekmi
nės reiškia Dvasios laiduo
jamą žmonijos sandorą su Die
vu. Per Sekmines nuskamba 
kvietimas į visuotinį žmonijos 
sambūrį. Misija sutelkti visas 
žmonijos tautas į vieną tautą 
tenka tam nedideliam būreliui 
vyrų ir moterų, tą rytą buvu
sių „drauge vienoje vietoje". 

Lukas savo pasakojime nuo
lat pabrėžia susibūrusių apie 
apaštalus mokinių vieningu
mą, atsidėjus maldai drauge 
su Jėzaus Motina Marija (Apd 
1, 14). Iki nužengiant Dva
siai vienybės pagrindas buvo 
drauge su Prisikėlusiuoju iš
gyventų dienų prisiminimas, 
jo iškeliavimo sukelti jausmai. 
Tačiau šį rytą atsiradusi vie
nybė pranoksta atsiminimus 
ir jausmus. Mokinių vienybė 
gimsta iš Šventosios Dvasios, 
kuri iš naujo surenka tai, ką 
išskyrė bei išbarstė nuodėmė. 
Mokiniai vieningai priima tą 
pačią Dvasią, kad skelbtų tą 
pačią Gerąją Naujieną, kad 
prabiltų iš visų Romos im
perijos kampelių atvykusiems 
žmonėms jų gimtąja kalba, 
kad Jėzaus vardu teiktų tą 
patį krikštą ir draugėn sudėtų 
savo turtą. 

Sekminių krikščioniui bū
dinga bendruomeninė malda: 
„Jei visi ištvermingai ir vie
ningai atsidėjo maldai" (Apd 
1, 14). Sekminių krikščionis, 
uoliai atsidėjęs, klausosi apaš
talų mokymo, laikosi broliško 
bendravimo ir Eucharistinio 
duonos laužymo. Dvasia 
nužengia būtent į tokią vie
ningai susibūrusią bendruo
menę. Ji nėra anonimiška. Tai 
Kristaus Dvasia, laiduojanti 
gyvą Jėzaus buvimą, prime
nanti Jėzaus žodžius, išver-
čianti juos į žmonių, o ne 
„angelų kalbą" (plg. 1 Kor 13, 
1). Krikščionis drauge su 
tikėjimo broliais kelia nuos
tabą mieste. Tačiau šis sujudi
mas ne sklaido, bet suburia. 
Jis domina, bet negąsdina. Su
sibūrę žmonės klausinėja: JZą 
tai reiškia?" (Apd 2, 12). Šios 
ugnies norima vis daugiau: 
ugnis niekada nesako „gana" 
(plg. Pat 30, 16). 

Jeigu galime iš tiesų pasa
kyti, kad tikime Jėzų Kristų, 
tai esame tikri, jog mumyse 
veikia Šventoji Dvasia. Apaš
talas Paulius sako: „Nė vienas 
negali ištarti: 'Jėzus yra 
Viešpats', jei Šventoji Dvasia 
nepaskatina". Pauliaus laiške 
Korinto Bažnyčiai galime 
įžvelgti du Dvasios veikimo 
bruožus. Pirma, tikintysis ap
dovanojamas ypatingomis do
vanomis. Toliau Paulius iš
vardija šias dovanas. Kai ku
rios yra „ypatingos", tokios 
kaip kalbėjimas kalbomis, 
tačiau daugelis jų yra būdin
gos paprastam kasdieniniam 
gyvenimui, pavyzdžiui, pagal
bos teikimas, mokymas ar 
vadovavimas. Visa tai, ką mes 
kaip krikščionys darome pa
dėdami kitiems, reiškia mu
myse veikiančią Dvasios galią. 
Tai pagrindinis kriterijus, 
leidžiantis atpažinti mumyse 
esančias dovanas: anot šven
tojo Pauliaus, jos pasitarnauja 
bendram labui. Dvasios dova
nos skirtos ne rinktiniam eli
tui, bet visiems tikintiesiems. 
Kitas Dvasios veikimo bruo
žas yra tikinčiuosius vienijan

ti galia. Daugybė pasaulio 
krikščionių, apdovanotų ypa
tingomis dovanomis, sudaro 
vieną Kristaus kūną. „Mes 
visi buvome pakrikštyti vie
noje Dvasioje, kad sudary
tume vieną kūną" (1 Kor 12, 
13). Charizmų tikslas yra ug
dyti ir puoselėti šią vienybę. 

Evangelijos skaitinys at
skleidžia dar vieną įžvalgą, 
būtent tai, kad Šventoji Dva
sia tiesiogiai susijusi su nuo
dėmių atleidimu. Nors Siame 
skaitinyje pabrėžiama apašta
lams suteikta galia atleisti 
nuodėmes, naujajame Testa
mente atskleidžiama, jog kiek
vieną kartą, kai atleidžiame 
vienas kitam, tai darome 
Šventosios Dvasios galia. Tai
gi kiekvieno tikėjimas, net ir 
menkiausios tarnavimo dova
nos, vienybė su kitais, gebė
jimas ištarti „atleidžiu" įskau

dinusiam, įrodo mumyse vei
kiančią Šventąją Dvasią. Jono 
evangelijoje Jėzus Bažnyčiai 
įkvepia savo Dvasią jau Ve
lykų sekmadienį: ^Jis kvėpė į 
juos ir tarė.: 'imkite Šventąją 
Dvasią' ". Šią vietą geriau su
voksime prisimindami visą 
Biblijos kontekstą. Pirmąją 
tvėrimo dieną vėjo dvelksmas 
ženklina Kūrėjo veikimą: „Vė
jas iš Dievo dvelkė viršum 
vandenų" (Pr 1, 2). Dievas su
teikia žmogui arba atima iš jo 
gyvybės kvapą: „Tau atsiun
tus savo Dvasią, jie atgyja, — 
tu atnaujini žemės veidą" (PS 
104, 27). Šie Dvasios pažadai 
Naujajame Testamente prisi
kėlusio Viešpaties padovano
jami Bažnyčiai. Tai pačiai 
Bažnyčiai, kuriai Jėzus „ati
davė Dvasią" (plg. Jn 19, 30). 
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LIETUVA MOKSLEIVIŲ 

Sekminiika nuotaika — padangėje ir 2*>meje. Vytauto Matelio nuotrauka 

Antrasis Lietuvos 
kūrybos leidinys, kurį minėjau 
pirmame straipsnyje „Lietu
va moksleivių akimis", yra 
126 psl. nedidelio formato 
knygutė „Kokioje Lietuvoje 
norėčiau gyventi". Moksleivių 
rašinių atranka buvo skirta 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dešimtmečiui pami
nėti. Konkursą parėmė Almos 
Adamkienės labdaros ir pa
ramos fondas, o LR preziden
tas Valdas Adamkus parinko 
tris pagrindines konkurso te
mas, būtent: „Kokioje Lietu
voje norėčiau gyventi"; „Aš 
dvidešimt pirmojo amžiaus 
Lietuvos žmogus"; „Ar galiu 
didžiuotis tuo, kad esu Lietu
vos pilietis?" 

Be to, yra keletas įdomių 
rašinių trim antrinėm te
mom: „1990-2000 metų idea
lai ir tikrovė*; „Kur praside
da laisvė, ten prasideda žmo
gus"; „Ką turėtų pakeisti 
mano karta šiandienos Lietu
voje?" 

Prezidentas pratarmėje ra
šo, kad „Šis moksleivių ra
šinių rinkinys — ir grožinė 
kūryba, ir dvidešimtojo am
žiaus pabaigos dokumentas. 
Dokumentas, kuriame paliu
dyta kartais skaudi, kartais 
viltį teikianti, tačiau negai
lestingai atvira ir išgyventa 
tikrovė... Todėl dabarties jau
nimo mintys kelia ne tik jau
dulį. Jos primena šiandienos 
Lietuvai didesnių vertybių 
ir žmogiškesnės aplinkos po
reikį, svarbų kiekvieniems 
namams, kiekvienai sielai. Ti
kiu ir viliuosi, kad panašius 
jausmus išgyvens ir šios 
knygelės skaitytojai*. 

Taiklios mintys, nes šis ra
šinių rinkinys kartu organi
zuotas prezidentūros ir Švie
timo kaitos fondo „pralenkė 
visus lūkesčius". Daugiau 
kaip 600 Lietuvos moksleivių 
iš visų miestų ir regionų at
siuntė savo rašinius. Vertė
tų pastebėti, kad ir rusiškos 
bei lenkiškos mokyklos daly
vavo konkurse. Iš mokytojų 
atrinktų 366 darbų, konkur
so atrankon pateko 30 raši
nių, iš kurių vienas yra Lietu
vos mažumų atstovės. Taip 
pat įdomu, kad „...apie treč
dalį rašinių buvo būtent iš 
pagrindinių mokyklų: iš kai
mo ir mažų miestelių mo
kyklų: Mosėdžio, Subačiaus, 
Judrėnų ir kitų man negir
dėtų vietovių. 

Provincijos miestų ir kaimų 
bei tautinių mažumų mokslei
vių noras pareikšti savo nuo
monę džiugina ir duoda vil
ties kad prieš dešimtmetį pa
sėtos demokratinių idėjų sėk
los plačiu mastu išdygo Lietu
vos dirvožemyje. Jaunimas ne-
bįjo atvirai ir neliaupsinant 
vertinti atgautą nepriklauso
mybę bei kritiškai diskutuo
ti pasiekimus ir nesėkmes, 
o objektyvumo nepraradimas 
ir gebėjimas išlaikyti lygs-

AKIMIS (2) 
jaunimo varą tarp skaudumo ir vil

ties, paliudyti šiuose raši
niuose, manyčiau, yra stip
rios, bręstančios asmenybės 
ženklai" — rašo konkurso 
ekspertė Dainora Egminienė. 

Rinkinyje yra aštuoni raši
niai tema „Kokioje Lietuvoje 
norėčiau gyventi". Nors dau
guma rašinių nėra ilgesni 
kaip trijų puslapių — jų plati 
ir vis pasikartojanti skurdo, 
priteklių, moralinio sumenkė
jimo temų apimtis stebina 
skaitytoją. Tad leiskime pa
tiems autoriams pasisakyti, 
kokioje Lietuvoje jie norėtų 
gyventi. 

Trylikmetė Lolita Juzuity-
tė norėtų gyventi tokioje Lie
tuvoje, „... kurioje visi turėtų 
pakankamai darbo, kad ne
reikėtų lėkti į tolimas šalis 
skinti braškių, prižiūrėti sve
timų vaikų, tvarkyti namų... 
labai norėčiau, ^sad mano 
tėvynėje nė vienas vaikas ne
patirtų, ką reiškia* kai tėtis ir 
mama iš nevilties aludėje pra
geria paskutinius centus... 
Trokštu, kad niekas nedrįstų 
kėsintis į didžiausią vertybę 
— gyvybę... Kai mamoms ne
beteks slapčia braukti ašarų 
dėl to, kad neišgali savo sū
nui ar dukrai nupirkti pra
tybų sąsiuvinį, išleisti į kon
certą ar ekskursiją..." 

Kitas trylikmetis Juozas 
Vaitkevičius pasineria į lo
giškas ir, atrodo, visiems pri
imtinas normalaus gyvenimo 
ir humaniško elgesio svarsty-
bas, savo gimtąjį Mosėdį pasi
rinkęs išeities tašku. 

„Juk Mosėdis ,-— gausiai 
turistų lankomas'' miestelis. 
Taigi Mosėdis reprezentuoja 
Lietuvą. Bet kodėl jis nėra 
atitinkamai sutvarkytas? Aiš
ku, nėra lėšų. Jeigu seniūnija 
turėtų lėšų, ne tik visur iš
klotų šaligatvius ir sutvarky
tų gatves, bet ir daug ką 
padarytų. Bet, pamanau, šio 
ryto nemalonumo esmė ne 
šaligatviai ir ne kelio danga. 
Jeigu vairuotojas būtų buvęs 
žmoniškesnis, jis būtų suma
žinęs greitį matydamas mane 
(ir neaptaškęs purvu, aut.)". 

13 metų moksleivė Inga 
Zinkevičiūtė ir vienuolikmetis 
Rimas Povilaitis jaučia pa
reigą kurti geresnę Lietuvos 
ateitį- Inga galvoja, kad žodyje 
Lietuva yra kiekvienam daug 
svarbių prasmių, bet jos ypač 
turėtų būti svarbios jaunimui. 
Jaunimas yra Lietuvos ateitis: 
„Kiek daug telpa žodyje Lie
tuva! Kokia ji bus ateityje, 
manau, priklausys tik nuo 
mūsų pačių, nuo mūsų darbų 
ir siekių". 

O Rimas savo meilę tėvy
nei ir norą gyventi joje išlieja 
entuziastišku šūksniu: „Čia 
mano Tėvynė, čia mano gim
tieji namai, čia visa mano šir
dis! Tik lai visada būna tai
ka šeimoje ir žemėje! Kad tė
vų iškovotos laisves, kaip 
gležno žiedelio, nesutryptų 

niekas niekada!" 
Temos „Aš — dvidešimt pir

mojo amžiaus Lietuvos žmo
gus" į atranką pateko tik ke
turi rašiniai. Vieni jumoristi
niai, kiti liudija, kad mokslei
viai rimtai apgalvojo duotą 
užduotį. Džiugina plačiu 
šypsniu dvylikmetis „filoso
fas" Laisvydas Želvys, kuris 
linksmai porina: ,,Ar žinai, 
kas buvo vakar? Vakar buvo 
šakar makar. Šakar makar 
— tai toks laikas, kai nurimt 
negali vaikas... Vakar, tai yra 
praeityje, daug visko buvo. Ir 
kaip mūsų amžinatilsį sene
lis sakydavo: „Viskas gerai! 
Einam, vaikai, į priekį!" 

Kamilė Šleževičiūtė, irgi 12 
metų, jau samprotauja daug 
rimčiau, apeliuodama į ben
draamžių žmogiškumą: „Pa
saulis įžengia į XXI amžių, 
naują, kupiną netikėtumų, lai
kotarpį. Medikai daro stebuk
lus: persodina širdį, prisiuva 
rankas, kojas, net sėdintys 
neįgaliųjų vežimėliuose valdo 
kompiuterius. Džiaukimės, 
kad sulaukėme III tūkstant
mečio, nenuodykime gyveni
mo niekingomis, primityvio
mis smulkmenomis, kurios 
amžinybės akivaizdoje yra 
tiesiog juokingos. Išsaugoki
me gerumą, jautrią širdį. Sau
gokime žmogų ir tą akimir
ką, kai ištarti galime „Gyve
nu!" 

Trys autoriai, kurių raši
niai spausdinti tema „Ar ga
liu didžiuotis, kad esu Lietu
vos pilietis/-ė?", visi kitaip at
sako į šį klausimą. Dešimtme
tis Vaidas Junevičius, apibū
dinęs Lietuvos piliečių ne
tinkamo elgesio keletą pavyz
džių, vis dėlto prieina pagir
tinos išvados tokio jauno 
amžiaus vaikui: „Labai bijau 
užsikrėsti niežais. Jau buvo 
taip. Mano mama greit mane 
išgydė. Bet yra vaikų, kurie 
serga mėnesių mėnesiais, ku
rių rankos randuotos... Jų 
mamoms nesvarbu, ar vaikas 
švarus, ar nesušalęs, ar svei
kas. Jos — Lietuvos pilietės... 
Bet aš tikiu kad viskas pasi
keis ir aš didžiuosiuosi, kad 
esu Lietuvos pilietis". 

Penki labai stiprus rašiniai 
pateko į atranką tema: „Ką 
turėtų pakeisti mano karta 
Šiandienos Lietuvoje?" Manau, 
kad skaitytojai, kaip ir aš, bus 
sukrėsti jaunuolių atvirumu. 
Įdomios pastabos yra ketu
riolikmečio Antano Samkaus. 
Viskas būtų gerai Lietuvoje, 
jei ne pyktis, kuris griauna 
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žmonių tarpusavio santykius, 
socialinį ir politinį gyvenimą. 
Jo vaizdūs pykstančių šeimos 
narių, valdininkų, politikų 
apibūdinimai stebina įžvalgu
mu. Tarsi kaleidoskope ma
tome visą Lietuvos mikro-
kosmosą. Jis nebijo jį vaiz
duoti: „Pykti draudžiama! 
Pyktis kenkia sveikatai! Ir 
ne tik!" „... Man rodos, ir Jūs , 
skaitydami rašinį, pykstat, ką 
čia tas piemuo rašo, kai pas
kelbtas toks rimtas konkur
sas. O aš rimtai. Mes pradėsi
me keistis... Pa tebėjau, kad 
pykti yra visai paranku: Visa
da būsi teisus ir galingas. Nes 
paprastai kaltas yra tas, ant 
kurio pykstama: j is gūžiasi, 
traukiasi į kampą, lankstos ir 
atsiprašinėja. Jis tada toks 
menkas!... Nenoriu matyti ši
taip menkinamo, niekinamo 
savo artimo, bičiulio, tautie
čio, todėl pakabinčiau visur, 
net Seime, tokį šūkį: „Jupi
teri, tu pyksti? Vadinasi, tu 
neteisus!" 

Šešiolikmetės Robertos Gi-
renko rašinys tiesiog duria 
širdin. Ji iškelia rasizmo klau
simą: „Ar kitatautis — keiks
mažodis? Ką reiškia kitatau
tis? O šitatautis? Kodėl Jūs 
savęs nevadinate šitatau-
čiais? Nesmagu, tiesa?... Kaip 
smagu šaukti: „Rusialka! Gu-
dialka!" Kodėl nešaukiate 
„Lietuvialka!"? Neskamba?! O 
manote, kad mums, kitatau
čiams, labai skamba?... 

Viliuosi, jog sulauksim tos 
dienos, kai žmonės nebus 
skirstomi į savus ir kita
taučius. Aš tvirtai tikiu ir ži
nau, jog išsisklaidys žmonių 

tamsumas ir beširdiškumas, 
ir tą turi padaryti mūsų kar
ta!..." 

Temomis „1990-2000 metų 
Lietuvos idealai ir tikrovė" ir 
„Kur prasideda laisvė, ten 
prasideda žmogus" daug rašė 
vyresniųjų klasių mokslei
viai. Rinkinyje yra brandžių, 
apmąstytų straipsnių, pvz., 
šešiolikmečio Roberto Maci
jausko, kuris išveda neprik
lausomybės dešimtmečio ge
rų ir blogų poslinkių suvesti
nę. Jei nežinotumėm, kad ją 
parašė 2-tros klasės gimna
zistas, sakytumėm, kad tai 
gero apžvalgininko straips
nis. Lina Lukoševičiūtė ir 
Kristina Tamoševičiūtė, abi 
septyniolikmetės gimnazis
tės, parašė brandų straipsnį 
debatų forma tarp jaunuolio, 
pagyvenusio žmogaus ir filoso
fo: „Žmogus prasideda" Ten, 
kur prasideda laisvė". Debatų 
išvada svarbi: „Filosofas: Va
dinasi, mūsų laisvė — pati 
stipriausia iš tų grandinių, 
kurios parodo, ko žmogaus, ver
tas. Ji — išbandymas, kas 
esi".Abi abiturientės pasirin
ko gerai pritaikytų citatų iš 
žinomų graikų filosofų ir pa
saulio rašytojų kūrinių . šia 
tema. Gaila tik, kad sulietuvi
nus jų pavardes teatspėjau 
keturius autorius. Gal vis dėl
to reikėtų atpratinti jaunimą 
nuo sulietuvinimo — trans
kripcijos svetimžodžių ir pa
vardžių. Tačiau, tai mano as
meniška nuomonė. 

Isolda Poželai tė Davis, 
AM 

Australija 

MAN 
LINKSMA. 

Nes mano taupomoji sąskaita moka aukštą nuošimtį 
— 3.50% APY 

Pinigus galiu įdėti ir išimti kada noriu. 
Pinigų pervedimai į Lietuvą atliekami greitai ir patikimai. 
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai 

\ /i—ITst 
— Personai 

' XB*nk 
BmUtng Personai Banking ReUtionskųrs^ 

fiAiffiw j) m a 
6162 S. Archer Ave. 
Chkago,IL 60638 
(bttweenAuttln«ndMcVkker) 
(773)7*7-5188 

ORIANDPARK 
15014 S. LaGrange Rd. 
OrUnd Park, TL 60462 
(near Dominkk'* and Walgreen*i) 
(708) 226-2727 

Amual Parcantaga YMd (APY) « affacttva as of May 1.2001 and is sutojact to changa without notice 
MWmum dapoatt to obtata Via APY « aa fc*owa: $100 tor paaaooofc and »tafrn»in aavtngs. 
$10 tor hoMay taringa. $1 tor KMa CASH. 
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Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 
Informacija tel. 847.928-1000. 

e x t 131 arba 9755 W. 
Farragut Rosemont, IL. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje. Atlyginimas 
$1,500—$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

WiadowWamenNeeded! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. neceuary. WiU train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
poftanoa. Mušt be fluent in English 
LA.McMahonWlndowWashiiig. 
TeL 8*4204155 . 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais j 
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., teL 708-652-2110. 

Moteris perka darbą senyvo 
amžiaus žmonių ar vaikų 

priežiūroje su grįžimu namo. 
Vairuoja automobilį, kalba 

angliškai, turi geras 
rekomendacijas. 

Tel. 773-843-9579. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Reikalingi T AXI 
vairuotojai. 

Pats apmokau. 
TeL 847-774-6643. 

SlOLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti. Kreiptis: 

ALLCARE 

TeL 773-736-7900 

Pranciškonų vienuolynui 
re i ka l inga v i r ė j a . Rašyt i , 

duodant savo adresą ir telefono 
numeri. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

55 metų moteris, mokanti 
elementarią buitinę anglų 

kalbą, norėtų prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmones ir gyventi 
kartu. Tel. 773-927-8299. 

Mieli tautiečiai, man 45 metai. 
Norėčiau gauti darbą su 

gyvenimu. Galiu prižiūrėti vaikus, 
senelius, tvarkyti namus. 

Lenkiškai ir angliškai kalbu 
sunkiai Tel. 773-585-6195 arba 

708-447-5262, 

Pigiai parduodu: tautinius rūbus. 
siuvimo mašiną, mikrobangų 

krosnele, dujinę viryklę, 
miegamojo komplektą. 

bufetą, moterišką dviratį, 
rašomą stalą ir kt. daiktus. 

Tel. 773-737-6688. 

38 m. moteris gali prižiūrėti 
senelius, gyventi kartu. Kalba 

angliškai, gamina maistą, vairuoja 
automobilį. Siūlyti įvairius 

variantus. Taip pat ieško kambario. 
Tel. 708-599-4352, Dana. 

Parduodu žolei pjauti 
mašiną, naują „Singer" 

siuvimo mašiną, mikrobangų 
krosnelę, nenaudotą invalido 

tualetinę kėdę. 
TeL 708-952-4497. 

LIETUVA 2001 
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ 

vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, 
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV 

miestų Finnair ir kitomis oro linijomis. 
* Mašinų rezervacijos Vilniuje 
* Viešbučiai 
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
TeL 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

Valerija ieško darbo su 
gyvenimu. Turi vairavimo teises, 
rekomendacijas. Susikalba buitine 
anglų kalba. Gali perimti vyresnių 

žmonių priežiūrą. Atsilygins. 
Tel. 630-416-3273. 

Vidutinio amžiaus moteris 
ieško darbo per vasarą. 
Turi vairavimo teises, 

rekomendacijas. Gali gyventi 
kartu. Tel. 630-654-1375. 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Auksu darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Padedame žengti pirmuosius 
žingsnius Amerikoje. 

(Vairavimo teisės, 
Soc. Security). 

Tel. 630-789-1928 . 

Mini venų vežioju 
po Ameriką. 

Tel. 773-405-8861 arba 
773-927-8831. Palikti žinutę. 

Del ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

teL 708-387-2067. 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 

No ooe makes round-trip travet to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago, we offer daily service to Vilnius wrth a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. FirvJ out wkat a world of ditference SAS 
can make for your next tnp. Just cafl your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visrt our website at www.scandinavian.net. 

NPMi 
SK946 
SK744 
SKM3 
SK943 

hm 
Cneago 
Stocktiod* 
VAITKUS 
Cootft&įeri 

% 
Stocktiotm 
V*WK 
Copfohjg^i 
Chicago 

*Vt>«u* *AĮP» *> entręf ***>out M i 

0 ^ - 1 -
4:20 pm 
9:20 am 
1-40 pm 
3 30pm 

I k * I M I M 
73Sam*l 
1150 am 
?20pm 
540pm 

P a $ t m u g o s 
M O V I N G 

Ilgametis profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir 

į kitas valstijas. 
G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 . 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tur iu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMClBiJO.NAMLL SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidJngs". 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, tel. 630-202-5874; 

i 630-241-1912 i 

AMBER CONSTRUCTION C o . 
Dengiami stogai, kalamas „siding". 
atliekam] cemento, „plumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Salone „Miražas" kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus | 
vyrams ir moterims. Susitarus, S 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas" tel. 708-598-8802; 

n a m ų teL 708-6rg-9526. 

Vyrų ir moterų kirpėja. 
15 metų patyrimas. 

Greitas, malonus patarnavimas. 
Skambinti Vandai, 
tel. 708-422-6558. 

Planuojantiems pirkti 
nekilnojamą turtų! 

Jūsų pageidavo 

V nemokamas 
V * seminaras 
S M. B I R / M I 0 K . I>. | i i :J i> \ \ l . . 

• Rcci!ttracua.iki birželio lS-otu* I 

tel.(708)485-8135 
kviesti Gintarą 

U.S.A. FINANCIAL GROUP, LTD. 
IMinO'^ P-v^pnt ia l Mortąage Lkenve 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69 th St reet 
TeL : 773-776-1486 

rV lov iny ! P r o f c s i o n j l u s 
r a u s t y m . i s Č i k a g o j e i r u 

jos r i l ) u P a r u o i i j m t " 
n a m u s p a r d a v i m u i 

isvi'Ziimv senus daiktus 
š iukšles ir kt 

Te l . 6 JO 8 1 6 7 1 1 4 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V<*xM*77385l78» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYĘR 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
0Frc.rm)Ht-«7«i 

IWK(7M|425-71M 
.(7731! 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planą At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.; 
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

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

H 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-3303 

F«x 773-767-9618 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-206-9262 
Pager: 773-260-3404 ŝ n-ne. 
E-mail: amikulisOusa.com 
(vairus naMhoJamaa turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

JmSįmmm įmmmm 
ar perkant namus, butus, 

žemės sklypą.Vaitui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą Galiu tarpininkauti 
gaunant finansine paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
4 B U I L D E R 8 . I n e . 

Kompanta P*0f> ]Q»M užaakymą 
stalo naujus namu*. 

G R A Ž I N A J O N A V I C I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-599-4399 

mob. 708-203-5242 
jonavlclu«9home.com 

KIRPĖJA, 
turinti didelę darbo patirti, kerpa 
vyrus ir moteris, atlieka cheminį 

sušukavimą, dažo plaukus, 
antakius, blakstienas. 

Pagal pageidavimą atvyksta į 
kliento namus. 

Tel. 773-918-0851; 
773-456-6410, Regina. 

NEPRALEISK 
PROGOS 

PADEDAME ĮSIGYTI AUKCIONUOSE; 
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ 
Tel. 888-615-2148, 708-599-9680 
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ. 

Kviečiame apaflankyti saloną 
„STUDIOOr 

Burr FUdge (salia Bobelce) 
* Naujausi kirpimai 

ir modeliavimas 
* Cheminiai sušukavimai 

'Dažymai 
* Vakarinės šukuosenos 

* Malonus aptarnavimas, 
patogus mašinų pastatymas 
PhtiBms kiertams 20% nudarJa. 

Kviesi Leną. 
TeL 630-323-6333 
Visa, Master Card 

• 

.Galeriii Salone „Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 25 
metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą, 

makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku („Wax") 
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave., 
Downers Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-926-
7603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida. 

mmmuok 
Vtttonuo 

8900 SoL fH AUCHKR ROAD, W ) U / 7 T SPRINGS, ILLUOIS TEk 708.839.1000 

įįĘį pokylių fffi^ff = tinka įvairioms protonu 
Puikus maistas, 
geriausi gėrimai, 

malonus 
aptarnavimas 

35 iki 40 svečių 

BofdanBcHoam 

40 §j 60 svečių 

a i o t \ O O M 
60 iki 100 svečių 

100 lkl13S svečių 

Ar mėgstate Šokti? 
Šokiai vyksta 

kiekvieną dieną; 
ketvirtadieniais ir 

sekmadieniais groja 
10 Žmonių orkestras 
(galite pasitobulinti 
šokio mene - vyksta 

pamokos) 

UHVjKCII, 

125 M 176 svečių 

ž2Sso 560 svečių 

Onluw. a. Accent 
Homefindere 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Buslnsss (708) 423-9111 
VoJoa Mtf (708) 233-3374 
Fax (708) 423-9235 
Pager (312) 707-6120 
R M . 708-42SO443 

ASTA T.MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja I 

įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime I 
mieste ir priemiesčiuose l 

j&kxzh*^fcos6m&«>i&. 
v - , : : - : , 1T \ i i r 

„Condominium" pardavimui! 
Oak Lawn, kaina $155.000. Kaina 
sumažinta $10,000. Gražus 4 
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2 
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino. 
Oak Lawn išnuomojamas didelis 
vieno miegamojo butas „base-
ment". Savininkas moka už elektrą 
ir šildymą. Kaina $550 į mėn 
Skambinti 773-767-2400, First 
Rate Real Estete, Aušra Padalino. 

Išnuomojamas 3 miegamųjų 
butas arti Down Town, Pilsen 
rajone. Naujai suremontuotas. 

$600 per mėnesj. 
Tel. 630-257-3365, 

palikti žinutę. 

OPEN HOUSE SUNDAY 1-4 p.m. 

OAK LAWN 
4207-15 W. 95 S t 

Condominiums from 
lBd.-$59,900; 2 Bd.- $69,900 

ANGIE 708-220-0400; 
708-456-4040. 

UNION PIER— vasarnamis ramioje 
vietoje, arti krautuvių ir restoranų. 

Modernūs patogumai — vėsintuvas. 
mikrobangų krosnelė, naujesnė vonia 

ir t.t. Galimybė nuomoti visam 
sezonui, mėnesiui arba savaitėmis. 

TeL 616-469-4826. 

Išnuomojamas 
apšildomas 4 kamb. 

1 mieg. butas 67 & Whipple apyl. 
$415 į mėn. + „security" 
Tel. 773-434-4543 

•ss^^SJBi 

4738 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWWMAZEKA.COM 
•f***************************************************** 

n a S H T IINSIUIRAN(CIE AOSIENOf 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400 
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

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 

At ida ry ta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, U 60610 

Tel. 312-644-7750 
K e p y k l o s produktai ir užkandžia i 

mies to centre 
Savaitgalį uždaryta 

ralls to LITHUANIA 
•18.3 </min 

Groat rato te th» ws\ of Ihe wor1d - «ny day, am; tkne. 

For information call Long Distance Post 
1-800-449-0445 

http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.scandinavian.net
http://amikulisOusa.com
http://WWWMAZEKA.COM


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chkago, Illinois 60629 

Tel- (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

NAMŲ REMONTAI 
Kai sušyla oras, ateina pa

vasaris ir vasara, prasideda 
namų statybos, ir taip pat 
namų remontai-pagerinimai. 
Paprastai to staigiai nenu-
sprendžiame. Mes ilgai galvo
jamą svarstome, planuojame, 
kaip geriau, gražiau ir pigiau 
remontuoti savo namus. Bet 
prieš pradedant remontus, pa
tartina pagalvoti apie žinovų 
teikiamus patarimus: 

1. sužinokite, kokie yra jūsų 
gyvenamosios vietos reikalavi
mai („zoning reąuirements"). 
Pradedant bet kokį remontą, 
sužinokite vietos reikalavi
mus, kokių leidimų reikia, ar 
visi reikalaujami mokesčiai 
yra užmokėti. Remonto — dar
bo leidimas („permit") turi 
būti pakabintas darbo vietoje, 
prieš darbui prasidedant. 
Bukite atsargūs su statybinin
kais — kontraktoriais, kurie 
pataria nekreipti dėmesio į 
leidimo gavimo procedūrą, nes 
ji apsaugo nuo netinkamų 
kontraktorių prastai atlieka
mo darbo. 

2. Pasitikrinkite finansus. 
Nors tai atrodo suprantama, 
bet kai kurie namų savininkai 
nori greitai pradėti darbą, 
todėl net nelaukia paskolos 
patvirtinimo ar algos pakė
limo. Pagalvokite, jei paskolos 
negausite arba algos pakėlimo 
iš darbdavio, visas pradėtas 
darbas gali sustoti. Yra gerai, 
kaip pataria specialistai turėti 
10-25 proc. daugiau virš nu
matytos išleisti sumos, kad 
galėtumėte apmokėti neti
kėtas išlaidas. 

3. Padarykite planą, kad 
nustatytu laiku botų atlikta 
dalis remonto ir tada einama 
toliau. Pakalbėkite su kon-
traktorium apie projekto de
tales ir kada kas bus padary
ta. Patvirtinkite statybos ar 
remonto pradžią, pasiteirau
kite, kaip reikalinga remontui 
medžiaga bus pristatoma ir 
kas ją priims — kas už ją pasi
rašys. Žinokite, kad asmuo, 
kuris pasirašo už pristatytas 
medžiagas yra atsakingas už 
jas. Jei jos pats norite pasi
rašyti ir priimti medžiagas, ir 
taip pasiimti atsakomybe, su
sitarkite dėl medžiagų prista
tymo datos, valandos, prižiū
rėkite, ar tai medžiagos, kurių 
jums reikėjo, ar nėra apsiri
kimų, ar medžiagos nesuga
dintos. Jei jūsų remonto dar
bai yra dideli, susitarkite taip, 
kad prie remonto vietos botų 
pastatyta didelė vežiojama 
šiukšlių dėžė — „garbage 
dumpster". Dauguma statybos 
departamentų to reikalauja, 
nes reguliarus iiukšlavežiai 
negali išvežti statybinių me
džiagų atliekų. 

4. Pasitikrinkite apdraudą. 
Paprastai kontraktorius turi 
turėti apdraudą visiems žmo
nėms, dirbantiems prie staty
bos/remonto. Pasiklauskite, 
ką kontraktoriaus apdraudą 
padengia. Pasiteiraukite pas 
apdraudos agentą, ar jums nu
rodyta suma.yra pakankama 
bet kokiam galimam sužei
dimui, vagystei ar pan. Jei 
kontraktoriaus apdraudą yra 
nepakankama, jums gali tekti 
atsakyti — tai yra jūsų namų 
apdraudai, už įvykusias ne

gauti. Juk nenorėtumėte iš
plėšti grindų pirma, nebū
damas tikras, kad norimos 
plytelės — lentelės — kilimai 
joms pakeisti bus pristatyti 
laiku. 

7. Bukite geras kaimynas. 
Praneškite artimiems kaimy
nams, kurie turės girdėti sta
tybos triukšmą, padidėjusi 
judėjimą ir kitus nepatogu
mus. Tai yra ypač svarbu, jei 
darbininkams reikės vaikš
čioti per kurio nors kaimyno 
žolę ar taką. Gali būti gerai, 
gauti raštišką sutikimą iš ar
timų kaimynų. Sutvarkant 
reikalus draugiškai pačioje 
pradžioje, išvengsite nemalo
numų, kai kaimynas barsis 
ant jūsų kontraktoriaus, ar 
net pašauks policiją. Pra
neškite kaimynams, kiek sta
tybos-remontas užtruks, kad 
jie suprastų, jog remontas 
vyks, ar jiems patinka, ar ne, 
tikėkitės, kad jie nebus 
priešingi. 

8. Pagalvokite apie vaikų 
saugumą. Žiūrėkite, kad maži 
vaikai, Suniukai ir katytės ne-
simaišytų darbininkams po 
kojų. Remonto ar statybos vie
ta nėra žaidimų aikštelė. Vai
kai neturėtų maišytis remonto 
vietoje, ir juos reiktų įspėti 
apie remonto/statybos medžia
gų bei įrankių pavojingumą. 
Apie tai turėtumėte pasi
kalbėti su kontraktoriumi ir 
užsitikrinti, kad visos staty
bos medžiagos, įrankiai ir pa
vojingi dalykai būtų sudėti 

„SEIMO KRONIKOS" ŽURNALO 
PUSLAPIUOSE 

sia 28 puslapių). Šiandien jis 
maždaug trigubai pastorėjęs 
ir panašėja į gana svarų lei
dinį. Kurie domisi Seimo dar
bais, įstatymų leidinių bei 
panašiais reikalais, be šio žur
nalo apsieiti nebegali. 

Įdomus yra Seime plenari
nių posėdžių pristatymas, kur 
spausdinamos Seimo narių 
kalbos, pasisakymai. Jeigu ki
toje spaudoje, net ir Lietuvos 
dienraščiuose, tai tik trumpai 
atpasakojama, tai čia galima 
rasti ištisus tekstus ir tokiu 
būdu susipažinti su visomis 
kalbėtojų mintimis. Taip pat 
nemažai vietos skiriama ir 
Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko veiklos nušvieti
mui (anksčiau plačiai buvo 
apibūdinamas pirm. Vytautas 
Landsbergis). 

Kuomet Seime viešėjo JAV 

JSeimo kronika" yra savaiti
nis žurnalas, kurį rengia Lie
tuvos Respublikos Seimo 
Spaudos tarnyba (vadovas An
drius Vaišnys). Kaip jame tei
giama, žurnalo paskirtis — at
spindėti Seimo darbą per sa
vaite. 

Šis žurnalas pradėtas leisti 
1995 m. rudenį ir tada jo 
apimtis buvo kukli (daugiau-

saugioje vietoje, kai baigiasi 
dienos darbas. 

9. Pasitikrinkite statybos/ 
remonto eigą. Periodiškai pasi
kalbėkite su kontraktoriumi 
apie statybos progresą. Nors 
tai labiau svarbu dideliems 
projektams, bet tai tinka ir 
mažesniems darbams, kurie 
gali būti atlikti per keletą 
dienų. 

Darant remontus, reikia 
viską gerai apgalvoti, kad pas
kui, užuot džiaugsmo remon
tuotais gražiais namais, ne
reikėtų mokėti įvairių baudų 
ar turėti kitokių nemalonumų. 

Naudotasi įvairia spauda. 

APIE „SOC. SECURITY" 
Tęsinys iš praėjusio šeštadienio. 
5. Kodėl mano kaimynas 

gauna daugiau iš „Soc. Sec." 
negu aš? 

Mokėjimai yra apskaičiuoja
mi pagal asmens gimimo datą 
ir darbo istoriją — kiek tas as
muo uždirbo, todėl yra skirtu
mai tarp mokėjimų. Kad ap
saugotų kiekvieno asmens 
privatumą, ,3oc. Sec." įstaiga 
neduoda informacijos apie kito 
asmens „Soc. Sec." duomenis. 

6. Ar mano mokėjimai yra 
apskaičiuojami pagal mano 
paskutinių 5 metų uždarbį? 

Ne. Pensijos mokėjimai yra 
apskaičiuojami pagal visą jūsų 
uždarbį, kada dirbote ir 
mokėjote „Soc. Sec." mokes
čius. 

Naudotasi ,£oc. Sec." admi
nistracijos informacija. 

Pabaiga 

Atstovų rūmų pirm. B. Has-
tert, jis susitiko ir su Lietuvos 
Seimo pirm. A. Paulausku. 
Tai atsispindi „Seimo kroni
kos" 7-ame numeryje spausdi
namame rašinyje „Lietuvos ir 
JAV parlamentų vadovų susi
tikimas Seime". Numerio vir
šelyje yra didelė, spalvota šio 
žymaus amerikiečio parla
mentaro nuotrauka. 

Aprašomos ir Seimo narių 
turėtos spaudos konferencijos, 
komisijų svarstymai, frakcijų 
pareiškimai ir kt. Leidinys 
gausiai iliustruotas nuotrau
komis. 

Beje, JSeimo kronikos" tira
žas stebėtinai mažas — tik 
350 egz. Kaip rašoma, žurna
las platinamas Lietuvos savi
valdybėms, vyriausybės insti
tucijoms, bankams, atstovy
bėms, mokslo įstaigoms, vi
suomeninėms institucijoms. Jį 
gauna ir viena, kita lietuviškų 
laikraščių redakcija Ameri
koje, ir keli mūsų žurnalistai. 

Kartą per mėnesį pasirodo ir 
angliška žurnalo versija, kuri 
vadinasi „Parliamentary Mir-
ror". Šiame žurnale gana su
glaustai atsispindi Seimo dar
bai, taikant užsienio spaudai, 
konsulatams bei kitoms įstai
goms. Šio žurnalo tiražas — 
600 egz. 

Taip pat „Seimo kronikos" 
leidėjai (Seimo spaudos tarny
ba) kartais leidžia ir specialių 
leidinių. Jų tarpe yra metų 
pradžioje pasirodantieji di
džiulio formato kalendoriai, su 
kartą per mėnesį nuplėšia
mais lapais. 

Šių — 2001-mų metų toks 
kalendorius daugiausia skiria
mas NATO klausimui ir Lie
tuvos norui į šią svarbią orga
nizaciją įstoti. Taip pat čia 
pristatomi ir Europos valsty
bių parlamentai. 

Ed. Šulaitis 

DRAUGAS, 2001 m. birželio 2 d„ šeštadienis 

• 

Siųsdami per VVestem Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

5. Aptarkite remontą su 
šeima, kiek ilgai darbas truks 
ir kaip tai pakeis jūsų šeimos 
gyvenimą Apsvarstykite, kur 
teks valgyti, praustis ir gyven
ti, vykstant remontui. 

6. Patikrinkite, ar medžiaga 
yra užsakyta ir ar galima ją 

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir 
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
VVestem Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai. 

1 
f 

f i I 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
www.westemunion.oom 

VVESTERN MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičimmiias pinigų penimmtimms visame »«s»///r M 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

Inž. VLADAS UŽUBALIS 

Yra žmogus ir Dievas 
Tarp žemes ir dangaus. 
Nei dulkės, nei šešėlio 
Už Dievo ir žmogaus. 

B. Brazdžionis 

Trumpa mūsų kelione buvo su Tavim, bet o, kokie ilgijr 
brangūs prisiminimai! Ilsėkis ramybėje. Iki pasimatymo1 

Šv. Mišios už a.a. Vladą bus atnašaujamos birželio 3 d. 
10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje; jo mirties metinėse, 
birželio 6 d., Tėvų Marijonų ir Tėvų Jėzuitų koplyčiose 7 
vai. ryto, o birželio 8 d. Švč. Mergelės Marijos GimūsaO 
bažnyčioje 8 vai. ryto. 
Prašome prisiminti a.a. Vladą maldoje. 

Nijolė, Dovilė ir Arvydas 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

A L W A Y S W I T H FLOVVEftSI 
* Skintos ir vazoninės gėlės 
* Vainikai, krepšeliai Qu 
* Vestuvinės ir proginės puokštės ^ 
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei t 

Lietuvoje l 
Tel. 1-708-594-6604 

8015 W. 79 St, Justice, IL, 60458 
J 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose i 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS — DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908) 
GERALD F. DAIMID 

4330 So. Calrfornla 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ava. 

5200 W. 95 St. 
OakLawn, IL 

9900 W. 143 St. 
Orland Park, VL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derby Rd.) 

A L L P H O N E S 
1 -773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (A DERBY RD.) 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1.77S-47«-aS45 

NATIONWTOE TOLL FREE (nemokama*) Tel. 1-800-994-7600 
'.petkusftuieralhomes.com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1 708-652 5245 

http://www.westemunion.oom
http://'.petkusftuieralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Švęskime Tėvo dieną visi 
kartu Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Šventė-pietūs bus 
birželio 17 d., sekmadienį, 12 
vai., didžiojoje salėje. Visų 
laukia skanus maistas, malo
nus patarnavimas, mieli drau
gai ir bičiuliai, linksma pro
grama. 

Lijana KopOstaitė-Paulettd birželio 
9 d., šeštadienį, 7:30 val.v. dainuos 
P. Glass operos pastatyme. 

L. KOPŪSTAITĖ-
PAULETTI - P. GLASS 
OPEROS PREMJEROJE 

Kompozitoriumi-minimalis-
tu dažnai vadinamas žymus 
Amerikos šiuolaikinės muzi
kos kūrėjas Philip Glass (g. 
1937) Čikagoje kviečia į savo 
operos „Marriages Betvveen 
Zones 3, 4 and 5" premjerą. 

Dviejų dalių operos, parašy
tos pagal Doris Lessing roma
ną, pastatymai vyks tik tris 
dienas - birželio 7 ir 9 d. 7:30 
val.v. bei birželio 10 d. 2 
val.p.p. DePaul universiteto 
Marle Reskin Theatre (60 
Kast Balbo Drive, Chicago). 

. Birželio 9 d., šeštadienį, pa
grindinį Alith vaidmenį opero
je atliks Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, jau gerai pažįstama 
Čikagos lietuvių klausyto
jams. 1991 metais baigusi Lie
tuvos muzikos akademiją, dai
nininkė jau keletą metų gyve
na Čikagoje ir šiuo metu dai
nuoja Chicago Symphony Cho
rus bei siekia magistro laips
nio DePaul universitete. 

P. Glass operoje, kurios 
veiksmas vyksta kitame, 21 
amžiuje, mokslinės fantasti
kos motyvai susipina su mei
lės, ištikimybės, išdavystės 
temomis. Muzikos kritikai 
amerikiečių kompozitoriaus 
muziką apibrėžia kaip trum
pų, elegantiškų melodijų pasi
kartojimą, apgaubtą origina
liu pritarimu. Orkestro partiją 
spektaklyje atliks „Chicago 
Cammarata" ansamblis, suda
rytas iš profesionalių Čikagos 
ir apylinkių muzikantų. Ope
rai diriguos Arūnas Kamins
kas. 

Norėdami dalyvauti šios 
operos „Marriages Between 
Zones 3, 4 and 5" premjeroje, 
bilietus užsisakykite tel. 312-
922-1999 arba internete 
http:/1music.depaul.edu 

SVARBUS MAŽLIETUVTŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir Mažosios Lie
tuvos fondo visuotinis suva
žiavimas š.m. birželio 9 ir 10 
d. vyks Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Gintaro" sa
lėje. 6500 South Pulaski Rd., 
Čikagoje. 

Birželio 9 d., šeštadienį, su
važiavimas prasidės 8:15 vai. 
r. dalyvių registracija. 8:45 v. 
r. vyks MLR sąjūdžio ir ML 
fondo bendras iškilmingas su
sirinkimas. 9:15 vai. r. vyks 
MLR sąjūdžio visuotinis susi
rinkimas. 11:30 vai. r. iki va
karo vyks visuotinis ML fon
do susirinkimas. Šis susirin
kimas bus tęsiamas sekmadie
nį, birželio 10 d. 1 vai. p.p. 
Šioje susirinkimo dalyje prof. 
Vilius Pėteraitis Čikagos lie
tuvių visuomenę supažindins 
su neseniai iš spaudos išėjusia 
Mažosios Lietuvos enciklope
dija, vyks MLF Dr. Vydūno 
mokslinės literatūrinės premi
jos įteikimas laureatei muzi
kologei dr. Daivai Kšanienei ir 
laureatės paskaita — „Maž. 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
muzikinės kultūros ypatu
mai". Po 3:30 vai. p.p. oficia
laus šio susirinkimo uždary
mo, bus muziejaus apžiūrėji
mas, o 5 vai. vak. meninė pro
grama ir vakarienė. Programą 
atliks Ričardo Šoko vokalinis 
moterų ansamblis. Norintieji 
pietuose dalyvauti, prašomi 
jau dabar užsisakyti vietas 
pas Ramūną Buntiną tel. 630-
969-1316. Visi kviečiami. Abi 
dienas vyks ML fondo išleistų 
knygų paroda; knygas bus ga
lima įsigyti vietoje. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
271 POSTAS PAGERBĖ 

MIRUSIUOSIUS 
Dariaus ir Girėno 271 posto 

nariai gegužės 27 d. dalyvavo 
Kapų puošimo - Mirusiųjų pa
gerbimo dienos minėjime, vy
kusiame Lietuvių tautinėse 
kapinėse. Tai buvo jau 90-oji 
kasmetinė mirusiųjų pagerbi
mo šventė. Ceremonijai vado
vavo Julius Kuzas. Dariaus ir 
Girėno Amerikos legiono 271 
posto pirmininkas Al Galinai-
tis kalbėjo apie mūsų žmonių 
pasišventimą ir siekį saugoti 
Amerikos gyvenimo pasieki
mus. Dariaus ir Girėno pagal
binio vieneto pirmininkė Ka-
trina Greenys padėjo gėles 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo. Gėlių padėjimas buvo 
palydėtas šūvių salvėmis ir 
specialia gedulinga trimitų 
melodija. 

Lietuvių rašytojų draugi -
j a primena, kad 2000 metų 
literatūrinės premijos komi
sija yra sudaryta Los Angeles 
mieste. Rašytojai, kurie savo 
2000 metais išleistų knygų 
nenusiuntė valdybai, prašomi 
jas išsiųsti premijos skyrimo 
komisijos pirmininkui poetui 
Bernardui Brazdžioniui adre
su: 2210 India Str., Los An
geles, CA 40039. 

Vyresniųjų lietuvių cent
r e „Seklyčioje' ' birželio 6 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. bus svei
katingumo paskaita. Kalbės 
prancūzų laboratorijos „AR-
KA-FARMA" atstovė Raimon
da Ladavičienė. Jos pasirinkta 
tema - „Visiems besidomin
tiems savo sveikata ir išvaiz
da". Klausytojai kviečiami ne
praleisti progos paskaitos pa
siklausyti. Po paskaitos bus ir 
bendri pietūs. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami. 

Antano Ragausko knygos „Ginčai dėl skonio* sutiktuvėse Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, gegužės 25 d. 
ištraukas iš straipsnių skaitė Dalia Sokienė ir Leonas Narbutis. Vytauto J a s i n e v i ė i a u s nuotr. 

Atvykite - bus smagu' Laumės įuontH neSa laime' labdaros koncerto 
,.Laumės juosta" programa atliks vietiniai vaikučiai ir neš laimę vargin
gai gyvenantiems vaikučiams Lietuvoj- Koncertas rf-ngiamas birželio 10 
d 

„NAUJOS PRADŽIOS" 
PROGRAMA 

„Naujos pradžios" progra
ma, įkurta Loyola universiteto 
Mundelein kolegijoje, yra skir
ta padėti imigrantams bei pa
bėgėliams siekti aukštesnio iš
silavinimo Amerikoje. Pagrin
dinis programos „Nauja pra
džia" tikslas - padėti dvikal
biams, technologinių žinių tu
rintiems atvykėliams vystyti 
savo profesinius įgūdžius, ge
riau įsidarbinti. 

Šios programos studentai 
Mundelein kolegijoje gali pasi
rinkti daugiau kaip 40 įvairių 
sričių programų - verslo val
dymą, prekybą, organizacijų ir 
verslo ryšius, tarptautines 
studijas, kompiuterio mokslą. 
Kompiuterių kursų sritys yra: 
„Java" programavimas, duo
menų bankas, tinklų ir tele
komunikacijų, interneto vysty
mas. Šiuos kursus universite
te galima studijuoti stacionare 
arba naudojantis elektroniniu 
paštu. 

„Naujos pradžios" darbuoto
jai taip pat asmeniškai pata
ria visiems dalyviams, kur ir 
kaip įvertinti savo tarptauti
nius mokslo pažymėjimus, 
pervedant juos į Amerikos mo
kymo sistemą, pataria karje
ros, akademinių studijų pasi
rinkimo ir individualaus pasi
ruošimo ar kvalifikacijos kėli
mo klausimais. Programos 
„Nauja pradžia" studentai 
kviečiami į darbo muges ir se
minarus, jiems suteikiama ki
ta įvairi parama kvalifikacijos 
kėlimui ir karjeros vystymui. 

Išsamesnę informaciją apie 
šią programą galite gauti 
skambindami tel. 773-508-
8856, 773-508-6012 arba e-
paštu http: 11 www.luc.eduI 
schools I mundelein I images I 
flyer.GIF 

ALTo Čikagos skyrius bir
želio aukų prisiminimą-minė-
jimą rengia birželio 10 d., sek
madienį. 10 vai.r. vyks vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčios aikštėje. Vė
liavų pakėlimui vadovaus Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vadovybė. Dalyvaus ir kitos 
šaulių kuopos bei ramovėnai. 
10:30 val.r. toje pačioje bažny
čioje vyks pamaldos, giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas naujo vargonininko. Po 
pamaldų vyks minėjimas pa
rapijos salėje. Pagrindinis kal
bėtojas bus advokatas Povilas 
Žumbakis, o meninę dalį at
liks Algimantas Barniškis. Po 
minėjimo - kavutė su sumuš
tiniais ir pyragaičiais. Organi
zacijos su vėliavomis, moterys 
ir mergaitės tautiniais drabu
žiais bei visa lietuviškoji vi
suomene maloniai kviečiama 
minėjime dalyvauti. 

J a u n i m a s — jaunimui. 
„Laumes juosta" tiesia pagal
bos ranką per Atlantą. Sekma
dienį, birželio 10 d., 12:30 vai. 
p.p., PLC Lietuvių fondo salė' 
je vietiniai vaikučiai atliks 
labdaros koncertą, siekdami 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikučiams Lietuvoje. 
Vasara greit prabėgs, reikės 
ruoštis naujiems mokslo me
tams. 

Jfe DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 

TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

FONDO AUGINIMAS NEGALI SUSTOTI 
Vaiko, gėlės, medelio ar gy

vuliuko auginimas trunka il
gesnį laiką ir iš auklėtojo rei
kalauja ilgų, nuolatinių pa
stangų, tam skirtos meilės ir 
ištvermės. 

Ilgamečių darbų atlikimas 
ar idėjų ugdymas, taip, kaip 
vaiko auginimas, reikalauja 
daugelio metų, nuolatinio 
rūpesčio ir pastangų, reika
lauja daugelio rankų, norint 
pasiekti užsibrėžtą tikslą. 

Aštuonerių metų amžiaus 
Draugo fondas dar yra vaikas, 
palyginus su panašiomis mū
sų institucijomis išeivijoje. Jo 
ugdymui užbrėžtas tikslas yra 
dviejų milijonų dolerių kapi
talas, reikalingas tolimes
niam, nuolatiniam dienraščio 
„Draugo" leidimui išeivijoje 
šiame dvidešimt pirmame 
šimtmetyje. 

Prieš metus užbaigėme mi
lijoninį kapitalą, reikalingą 
investavimui, kad iš jo nuo
šimčių „Draugui" leidyba kas
met gautų trūkstamus 50,000-
60,000 dolerių. Iš investavimo 
pelno iki šiol „Draugui" buvo 
išmokėta 370,500 dolerių bei 
46,520 dol. Draugo fondo 
išlaidų per septynerius veiklos 
metus. Nežinia, kiek „Drau
gas" galės tęsti tėvų marijonų 
patalpų nuomavimą „Draugo" 
redakcijai, administracijai ir 
spaustuvei, šiuo metu ne
sirūpinant nuosava „Draugo" 
pastoge. Tačiau tas rūpestis 
bet kada gali atsirasti. Nauji 
rūpesčiai bet kada gali iškilti 
subyrėjus 40 metų senumo ar 
senesnei dienraščio spausdi
nimo mašinai, naujų kompiu
terių pirkimui, nes adminis
tracija tam jokių rezervų 
neturi. Todėl Draugo fondui 
yra reikalingas antrasis mili
jonas. 2001 m. pavasario va
jaus praktika rodo, kad an
trojo milijono telkimas labai 
sulėtėjo, palyginus su ankstes
niais DF vajais. 

Draugo fondo auginimas ne
gali sustoti. J is turi tęstis, kol 
bus užbaigtas antrasis milijo
nas. 

Inves tav imai y ra geri 
2000 m. gruodžio mėnesį pa

gausėjęs investavimų biržos 
„braškėjimas" labai mažai pa
lietė Draugo fondo „portfelio", 
kurio didesnė pusė yra korpo
racijų „bonds" — vertybiniuo
se lakštuose ir po ketvirtį ak
cijose ir bendruose fonduose. 

Direktorių tarybos nutari
mu, visas Draugo fondo 
„portfolio" iš First Union Se-
eurities perkeltas į stambesnę, 
„bonds" tinkamesnę investa
vimų bendrovę Salomon, 
Smith, Barney Inc. Draugo 
fondo narių ir rėmėjų sudėtos 
DF lėšos yra atsargiai, konser
vatyviai tvarkomos direktorių 
tarybos, per biržos tarnautoją 
Gytį Kavaliauską, patarėjais 
turint amerikiečius specialis
tus. 

Tęsk ime augin imą 
Šių metų Draugo fondo pa

vasario vajus dar tęsiasi visą 
birželio mėnesį. Dar yra laiko 
prisidėti prie vajaus, prieš 
pradedant vasaros atostogas 
ar keliones. 

Iš JJraugo" skelbimų ma
tome, kiek daug yra aukojama 
labdarai Lietuvoje. Tai yra 
svarbu, tačiau mes negalime 
pamiršti savų namų, mūsų, o 
kartu ir Lietuvos reikalų. Kur 
būtų skelbiami tie visi labda
ros Lietuvai prašymai ir auko
tojai, jei nebūtų „Draugo"? 
Kur būtų mūsų reikalų, rū
pesčių ir veiklos aprašymai, 
jei neturėtume savo dien
raščio? Nors „Draugo" prista
tymas kartais vėluoja dėl 
Amerikos ar Kanados paštų 
kaltės, tik per dienraštį ga
lime išlaikyti visuomeninį, 
tautinį, kultūrinį ryšį, mūsų 
pačių gyvasties išlaikymą. 

Br. J . 

• „Saulute" , Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: dr. Algirdas ir 
Raminta Marchertai $50; Ro
mas Pūkštys (Transpak) $100; 
Aldona J e s m a n t i e n ė $120; 
Always with Flowers $25; Rene 
Jake l ienė $25; Nijolė Kers-
nauskaitė $20; Midland Fede-
ral Savings $50; Old Town 
Restaurant in Lemont $50; dr. 
Juozas P. Kazickas $100; Alvi-
da Baukus $25; Leonas ir Re
gina Narbučiai (Lion Frame 
Gallery) $25; Vincas ir Ramunė 
Lukai $50; dr. Richard Parker 
D.D.S. $100; Taduko Mika
lausko gydymui — Pranas 
Pakv ie t i s $40. Labai ačiū! 
. „Sau lu t e " (Sunl ight Orp-
h a n Aid for Li thuania) , 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 847-537-7949. E-
mail: DONATASTOAOL.COM 
Tax 10*38-3003339. 

• P r i e š užs i sakydami 
p a m i n k l ą ap lankyki te St. 
Casimir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h SL Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
j is padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. LiUja ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773-
233-6335. 

NKMT7KA GIEDRIUS PENCYLA 
Attorney «t L«w 

Mamb«r,Fadaral Trial Bar 
Fonnar Aaat 8tataa Attornay, 

DuPaga Coonty 
Criminal, Family and Ciril Law 

Honra by Appoitmaut 
v ffimtli Van Diuau 

Batavia, niinoia S0S10 
Aaaobate officaa in Clarendoa Hilla, 

RoOinf Maadowa and Chicago 
(Old Tawn Ana) 

TaLat40*«MOFax.i 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicy.IL 60629 

(Skanm (atves nuo „Draugo") 
TeL 77S-S84-O100. 

TeL «»0-M7-0«», I narnom t, IL 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPtNAS 
6436 SJtiIaaURd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandoa pagal suaftarimą 

I Jonas Gflbaitis 
Crvflfartair 

•^H^DIOsB^^Bapal VytOB 

•M7& Sedai* A 
Oi įnagi). II 
TeL 773-778-8700 

E-mail: OflbeJH—eoLoosi 
ToD free 24 hr. 996-776-4742 

Darbo vai. nuo 8 v j . iki 5 •.•. 
Eaifd. 8 v j . iki 1 v.p.p. 

...Suk suk ratelį..." - kviečiame visus užsukti į Jaunimo tautinio ansamb
lio ..Grandis" koncertą, kuris vyks birželio 9 d 6 vai v Pasaulio lietuvių 
centro Lietuviu fondo salėje Informacija skambinant tel. 708-r>98-r>8'27 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 8 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose rytiuose. TeL 
708-386-0806. TRANSPOINT 
— patikimiausias rytys • 
Lietuva bei visu pasauliu' 

Išvyką į Čikagos botani
kos sodą, kuris įsikūręs Glen-
coe priemiestyje, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras birželio 
15 d., penktadienį. Autobusas 
išvyks nuo „Seklyčios" 9 vai. 
r., sugrįš apie 2 val.p.p. No
rinčius vykti su grupe, prašo
me registruotis „Seklyčioje" 
arba skambinti tel. 773-476-
2655. 

Šakiečiu klubo susirinki
mas vyks birželio 7 d. 1 val.p. 
p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd Str., Chicago. Klubo na
riai ir norintys įstoti į klubą 
kviečiami dalyvauti. 

• „Lietuvos našlaičiu glo
bos" komitetui atsiųsti pinigai 
Lietuvos vaikams. Po $150 
metinę vaiko pašalpą atsiuntė 
Edward M. Budelis, Elders-
burg, MD; Heidi Ann Nord-
brock, Chicago, IL; LB Brighton 
Parko apylinkė; Charles J. 
Busanovich, Princeton, NJ; 
Andrea Weaver, Ann Arbor, MI. 
$100 atsiuntė Lietuvių Moterų 
klubas, Achylkill County, PA; 
$20 atsiuntė Vladas Kybartas, 
Lemont, IL. Visiems aukoto
jams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globos" komitetas, 2711 
West 71 Str., Chicago, IL 60629. 

• Almos fondas 
A.a. V i n c o ir Emil i jos 

Rasten ių labdaringas pali
kimas— $4,000. Pinigai skirti 
Almos fondui, padėti teikti 
globą ir materialinę paramą 
socialiai remtiniems vaikams ir 
jaunuoliams, įskaitant paramą 
tam vargstančiam kaimo jau
nimui, kuris gali ir nori siekti 
mokslo. 

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame padėką! Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Tax 
ID 36-4124191. Čekius rašyti 
„Li thuanian Orphan Care", 
pažymint , kad skirta Almos 
fondui. Siųst i : 2711 West 71 
SL, Chicago, IL 80629. 

• Automobilio, namų ir 
l igos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 9439 S. 
Kedzie A ve., E vergreen Pfc, 
IL 80806-2325. TeL 708-422-
3455. 

• BALTIC MONUMENTO 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. TeL 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus. 

• I eškau jaunystės drau
gės Bronės Plučaitės Nedz-
wieskienės, paskutiniu laiku 
gyvenusios Pietų Australijoje, 
Adelaidės mieste. Jeigu atsi
rastų kas nors, apie ją žinančių, 
prašau pranešti Albinai Lope-
taitei-Ripskis, adresu: 3553 
E. Rocky Slpe Dr., Phoenii 
AZ 85044. Tel. 480-759-3890. 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711W. 71 
8L, Chicago, IL 60829, teL 
773-476-2665. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal 8avings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (778) 847-7747. 

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus ii Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiskąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VITOO 
3533 8 . Archer Ave., Chi
cago, IL 60629. TeL 773-617-
9091.8arv. Petras Bernotas. 

http://music.depaul.edu
http://www.luc.edu
http://DONATASTOAOL.COM
http://Chicy.IL

