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Kodėl aš ateitininkas;
ateitininkų vasaros
renginiai Lemonte.
2 psl.

Sės. Ona Mikailaitė:
Šventoji Dvasia mums sunkiausiai
suvokiamas dieviškasis
asmuo;
Reikjavike naujo
nedaug, - komentuoja
Bronius Nainys.
3 psl.

Lietuvos Našlaičių
globos komiteto akcija
Švenčionyse;
LB Floridos apygardos
suvažiavimas.
4 psl.

Penktasis poezijos
vakaras; pluoštas Sigito
Gedos eilėraščių;
gėris ir blogis...
tikrovė ir poezija...
minties švystelėjimai...
Kultūros priedas

Draugo fondo
Direktorių tarybos
pirmininkas Bronius
Juodelis pasakoja apie
didžiuosius fondo
augintojus.
8 psl.

Sportas
* 19-metis Lietuvos krep
šininkas Giedrius Rinkevi
čius, kuris šiemet baigia Bridgetown mokyklą JAV Maine
valstijoje, nusprendė dalyvau
ti NBA naujokų biržoje ir ban
dyti patekti j geriausią pasau
lio lygą tiesiogiai iš „mokyklos
suolo”. Jis tapo vienu iš 36
jaunuolių, pateikusių paraiš
kas dalyvauti biržoje, atsisa
kant tolesnio žaidimo studen
tų lygoje arba net neįstojus į
universitetą. 218 cm ūgio G.
Rinkevičiui buvo numatoma
įdomi karjera NCCA varžybo
se, nes savo stipendiją jam pa
siūlė vieną geriausių koman
dų turintis Missouri universi
tetas.
,♦ Lietuvos dviratininkas
Remigijus Lupeikis, atsto
vaujantis Lenkijos komandai
„Mroz”, laimėjo aštuntąjį dau
giadienių „Course de la Paix”
dviratininkų lenktynių ratą.
* J avariją patekęs Vil
niaus „Lietuvos ryto” krep
šininkas Robertas Javtokas
jau atsisveikino su Vilniaus
universitetine greitosios pa
galbos ligonine ir atsikraustė į
brolio Artūro butą Vilniuje.
Kurį laiką po avarijos judėti
visiškai negalėjęs R. Javtokas
jau atsikelia iš lovos ir vaikšto
su ramentais.

Naujausios
žinios
* Lyčių lygiateisiškumo
šalininkai ragina įteisinti
dirbtinį apvaisinimą.
* Į parlamentinę grupę
susibūrė Seimo nariai dzū
kai.
* Lietuvos rusų sąjungos
vadovas sostinės valdžią ra
gina atšaukti sprendimą dėl
rusiškų mokyklų pertvarkos.
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Senosios Jorės tradicijos Clevelande
Ona Pučkoriūtė

Kartais verta savęs įsiklau
syti, kad suprastum, kas esi,
ko nori, ką turi, ką gali ki
tiems duoti, kuo pasidalinti.
Tokie jausmai ir subūrė ben
draminčius į pavasario sutik
tuvių šventę — Jorę Cleve
lande. Pasveikinti atbun
dančios žemės Dainiaus ir
Onutės Zalensų sodyboje
susirinko svečiai iš Čikagos,
Floridos, Bostono, Vašingtono
bei vietiniai klevelandiečiai.
Nors senoji žiema, priešinda
masi
jaunojo
pavasario
žalumai ir žiedams, bandė
gąsdinti savo silpstančiu šal
tuku, tačiau nesustabdysi
Saulės laikrodžio!
Jores šventė — pavasario
ciklo kulminacija. Tai seno
viškos Jurginės, kada dažomi,
marginami kiaušiniai, su jais
žaidžiama, ridenama, kaip
per
Velykas.
Jaunimas
švenčia gamtoje — kepa
kiaušinienę, vaišinasi, dai
nuoja, šoka. Nukelta į 4 psl.

Lietuvos ambasada
prašo CNN
pranešinėti apie orą
Vilniuje

Į Clevelandą švęsti pavasario sutiktuvių šventės buvo susirinkę lietuvaičiai iš Čikagos, Floridos, Bostono,
Vašingtono. Įspūdingų vakaronę režisavo Martynas Gifčys ir kartu su Dainium Zalensu buvo pagrindiniai ini
ciatoriai. Senąsias lietuvių dainas atlieka „Jorės” ansamblis iš Vašingtono.
Dainiaus Zalenso nuotr.

Pasirašyta „Lietuvos dujų”
pardavimo sutartis

Vilnius, gegužės 17 d.
Pagal sutartį investuotojas
(BNS) — Vokietijos bendrovių ateityje papildomai sumokės
Lietuvos ambasada Vašing „Ruhrgas” ir „ĖON Energie” dar 34 mln. litų, kurie dabar
tone kreipėsi į televizijos ben susivienijimas už bendrovės bus pervesti į vadinamąją
drovę „Cable News Network” „Lietuvos dujos” 34 proc. ak sąlyginio deponavimo sąskai
(CNN), siūlydama įtraukti cijų paketą į Privatizavimo tą. Pasak neoficialių šaltinių,
Vilnių į kanalo orų prognozių fondą sumokės 116 mln. litų ir pusė šių pinigų --.17 mln. litų
dar 70 mln. litų investuos, — valstybei atiteks 2005 me
žemėlapį.
Ketvirtadienį
išsiųstame išpirkdamas naują „Lietuvos tais, o likusi dalis —
2008laiške, kurį pasirašė ambasa dujų” akcijų emisiją.
aisiais, jeigu Kainų komisija
dos spaudos atašė Rolandas
Investicijos bus pradėtos ne du kartus — šiemet ir po trejų
Kačinskas, yra nurodomos anksčiau kaip 2003 metų metų — nustatys palankias
priežastys, kodėl Vilnius ga pradžioje, užbaigus dar 34 investuotojui viršutines dujų
lėtų būti įtrauktas į šį že proc. „Lietuvos dujų” akcijų kainų ribas trejiems metams.
mėlapį.
paketo pardavimo konkursą Tikėtina, kad pirmasis pa
Pasak URM Informacijos ir dujų tiekėjui. Tai numato lankus komisijos sprendimas
kultūros departamento vadovo penktadienį Valstybės turto jau padarytas ketvirtadienį,
Petro Zapolsko, laiške pažy fondo (VTF) bei „Ruhrgas” ir todėl po trejų metų pusė pi
mima, kad daug užsieniečių „ĖON Energie” pasirašyta nigų atiteks valstybei.
turi verslą Lietuvoje ir šių „Lietuvos dujų” 34 proc. akcijų
„Būdami strateginiu ‘Lietu
žmonių skaičius pastaruoju pirkimo-pardavimo sutartis.
vos dujų’ investuotoju mes
metu ženkliai išaugo. Vilniuje
„Mes esame patenkinti de skatinsime dujų kaip efekty
įsikūrė daug tarptautinių ben rybų rezultatais su ‘Ruhrgas’ vaus ir ekologiško kuro varto
drovių, Lietuvos sostinėje per ir ‘ĖON Energie’ ", sakė Vals jimą, taip pat sieksime didinti
pastaruosius metus įvyko tybės turto fondo vadovas ge šios bendrovės konkurencin
daug svarbių tarptautinių neralinis direktorius Povilas gumą bei gerinti bendrovės
renginių, taip pat Vilnius yra Milašauskas. Anot jo, Lietuvai finansinę būklę”, sakė „Ruhr
vienas iš UNESCO paveldo pavyko pritraukti stiprų Euro gas” viceprezidentas bei valdy
miestų.
pos strateginį investuotoją į bos narys Eike Benke.
Lietuvos energetikos rinką.
(BNS)
Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos

spėjimus apie teroristų kėslus,
yra
„visiškai neatsakingi”, o
(Remiantis AFP, Reuters, AP. Intertax, ITAR-TASS, BNS
jų
kritika
„visiškai nederama
žinių agentūrų praneSimais)
valstybės vadovams tokiu me
tu, kai vyksta karas”. „Tyri
žino tik po „CBS News” tre mas neturėtų kliudyti dabar
JAV
čiadienio vakaro pranešimo.
tinėms pastangoms užkirsti
kelią kitoms atakoms, nes, be
Vašingtonas. įtakingi JAV
abejonės, vis dar neišnyko gal
Kongreso nariai ketvirtadienį
būt net dar siaubingesnių iš
pareikalavo paaiškinti, ar vy
puolių grėsmė”, sakė D. Che
riausybė turėjo pakankamai
ney. Tuo tarpu Kongrese vis
informacijos ir galėjo užkirsti
labiau
raginama įsteigti ne
kelią rugsėjo 11-osios ata
priklausomą komisiją, kuri iš
koms. Baltieji rūmai pranešė,
tirtų, ką vyriausybė žinojo
jog rugpjūtį prezidentui Geor
prieš rugsėjo 11-ąją ir ar įvai
ge W. Bush pateikta žvalgy
rios
federalinės tarnybos dera
bos informacija apie galimą
mai sureagavo j iškilusią
lėktuvų užgrobimo sąmokslą
buvo pernelyg bendro pobū
grėsmę. „Kodėl tik po 8 mėne
džio, kad būtų galima imtis
sių gavome šią informaciją?
kokių nors veiksmų. „Nema
Antra, kokių konkrečių veiks
nau, kad kas nors galėjo nu
mų atsakydami ėmėsi Baltieji
spėti, jog tie žmonės užims
rūmai?”, klausė Senato daugu
lėktuvą ir sudaužys jį į Pasau
mos vadovas Tomas Daschle.
lio prekybos centrą, užims ki
Vašingtonas. JAV ėmė tai
JAV viceprezidentas Diek kyti sankcijas aštuonioms Ki
tą lėktuvą ir sudaužys jį į Pen
tagoną”, sakė G. W. Bush pa Cheney, kalbėdamas Nevv nijos, dviem Armėnijos ir
tarėja valstybinio saugumo Yorke, sakė, kad tie Demok dviem Moldovos firmoms bei
klausimais Condoleezza Rice. ratų partijos nariai, kurie tvir šių valstybių piliečiams, kurie
Kad G. W. Bush dar prieš rug tina, jog rugsėjo 11-osios tero įtariami tiekę Iranui pavojin
sėjo 11-ąją buvo perspėtas dėl ro išpuolių butų buvę galima gą technologiją ir įrangą.
Osama bin Laden pasekėjų išvengti, jeigu Baltieji rūmai Sankcijos galios 2 metų laiko
galimo sąmokslo užgrobti lėk būtų deramai sureagavę j tarpiu, per kurį išvardytieji
tuvus, Baltieji rūmai pripa prieš tai pasirodžiusius per subjektai negalės sudaryti jo-

Rinkimuose leisti
balsuoti ne Lietuvos
piliečiams —
neatsakinga
Vilnius, gegužės 17 d. (Elta).
Kovo 11-osios Akto signataras
Romualdas Ozolas kaip neat
sakingą politinį žingsnį verti
na socialdemokratinės Seimo
daugumos bandymą pakeisti
Konstitucijos 119-ąjį straips
nį, suteikiant savivaldybių ta
rybų rinkimuose aktyvią bal
savimo teisę Lietuvos Respub
likos pilietybės neturintiems
asmenims.

Jo nuomone, tai nepagrįsta
nei sveika logika, nei tarptau
tine praktika, o mūsų kaimy
nių Latvijos ir Estijos at
žvilgiu yra amoralu.
R. Ozolas pastebi, kad Lietu
voje nuolat gyvena daugiau
nei 25,000 užsieniečių, suda
rančių apie 1 proc. suaugusių
gyventojų. Jo duomenimis, tai
daugiausia asmenys, atvykę į
Lietuvą
susijungiant
šei
moms, bei asmenys, atsisakę
priimti Lietuvos pilietybę.
Nukelta į 5 psl.
kių ryšių su JAV vyriausybe,
taip pat įsigyti gynybinės pa
skirties prekių iš JAV.

Vašingtonas. 12-kos NATO
valstybių lėktuvai ir įgulos
ketvirtadienį užbaigė JAV oro
erdvės stebėjimo operaciją.
„Amerikiečių tautos vardu dė
koju jiems už svarbų indėlį į
mūsų valstybės gynybą”, sakė
JAV prezidentas George W.
Bush. Operacija „Noble Ear
gle” buvo pradėta netrukus po
rugsėjo 11-ąją įvykdytų teroro
išpuolių.

Kaina 75 c.

JAV Senatas balsų dauguma
parėmė NATO plėtrą
Vašingtonas-Vilnius, ge
gužės 16 d. (BNS) — JAV Se
natas penktadienį triuškinan
čia balsų persvara priėmė
Laisvės sutvirtinimo aktą
(Freedom Consolidation Act),
kuriame išreiškiama parama
NATO plėtrai artimiausiu me
tu.
Už Aktą po dvi dienas tru
kusių debatų balsavo 85 sena
toriai, prieš balsavo 6. Iš viso
Senate yra 100 narių.
Dokumente NATO narės ra
ginamos dirbti kartu su JAV,
kad sąjungos plėtra būtų įgy
vendinta NATO viršūnių susi
tikime Prahoje šių metų lap
kritį.
Dokumentas taip pat numa
to kelių dešimčių milijonų do
lerių paramą kandidačių gy
nybos pajėgumų stiprinimui,
iš kurių 7.5 mln. dol. bus skir
ta Lietuvai.
Šį įstatymą praėjusių metų
lapkričio pradžioje balsų dau
guma parėmė JAV Kongreso
žemieji — Atstovų — rūmai.

Balsavimas Senate ir prieš
jį vykę debatai dėl NATO atei
ties buvo pirmieji tokie išsa
mūs po ankstesnio NATO
plėtros rato, kai į jį buvo pri
imtos Lenkija, Čekija ir Veng
rija.

Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas
balsavimą Senate pavadino
„paskatinančiu". Pasak amba
sadoriaus,
balsavimas
už
Laisvės sutvirtinimo aktą yra
ne tik stipri parama sprendi
mams dėl NATO plėtros, ku
rie turėtų būti priimti šiemet
lapkritį Prahoje, bet ir įparei
gojimas kandidatėms toliau
siekti tapti tokiomis sąjungos
narėmis, kurios įneš vertingą
indėlį į jo gyvybingumo ir pa
jėgumo stiprinimą.
Trys Baltuos valstybės ir Slo
vėnija laikomos turinčiomis
daugiausiai galimybių gauti
pakvietimą į sąjungą per NA
TO viršūnių susitikimą Pra
hoje.

Jungtinės Amerikos lietuvių
pastangos Įgalino laimėjimą
JAV Senate
„Penktadienį JAV Senate
priimtas NATO plėtrą remian
tis Laisvės Konsolidacijos Ak
tas yra didelis laimėjimas Lie
tuvos kelyje į NATO”, sakė
„Draugui” ALTo pirmininkas
Saulius Kuprys. Jungtinės
išeivijos pastangos buvo taik
liai nukreiptos į Senato narius
ir, be abejo, prisidėjo prie šio
didelio laimėjimo. Buvo nema
ža rūpesčio, kad Senato nariai
nebuvo pakankamai angažuo
ti šiuo klausimu. Tačiau Sena
toriaus Warner nepalankus
įstatymo sulaikymas kaip tik
sudarė galimybes įstatymą
aiškiau pristatyti, kas ir pri
sidėjo prie šios pergalės.
I šią akciją įsijungė visos lie
tuvių ir pabaltiečių organiza
cijos. Vašingtone ypač veikė
Jungtinis Pabaltiečių Komite
tas (JBANC) ir jo darbuotojai.
Šiuo laimėjimu gali džiaug
tis visi, kurie laiškais bei fak
sų siuntimais, finansine para
ma prisidėjo prie šios akcijos.
ALTas savo ruožtu yra išsiun-

tęs padėkos laiškus visoms 15
organizacijų, kurios šiuo metu
sudaro ALTo struktūrą. Tarp
jų įeina Lietuvos Vyčiai, Lie
tuviai respublikonai, Susivie
nijimai ir kitos nuo seno egzis
tuojančios išeivijoje organiza
cijos. Taipgi padėka priklauso
Lietuvių Bendruomenės val
dybai, apylinkėms ir darbuoto
jams bei Pabaltiečių lygai Ka
lifornijoje, kuri nepriklauso
mai dirbo šiam tikslui. Šis
įstatymo priėmimas išreiškia
stiprų Senato nusistatymą
NATO atžvilgiu. NATO plėtra
dabar yra įstatymiškai patvir
tinta tiek Atstovų rūmuose,
tiek Senate, kaip integrali
Amerikos užsienio politikos
dalis. „Nors šis laimėjimas yra
daug žadantis, jis vis dėlto
negarantuoja, kad pakviestų
kraštų narystė bus patvirtin
ta. Tas klausimas ateityje gali
būti gan aštriai pristatytas
Senate ir tam turime būti pa
siruošę”, baigė ALTo pirminin
kas Saulius Kuprys.

JAV konsulatą Pakistane bu
vo atsiųsta vaizdajuostė, ku
rioje matyti, kaip „The Wall
Street Journal” žurnalistui
nukertama galva.

zilikos apgulos Izraelis sutiko
deportuoti iš palestiniečių te
ritorijų. šiuo metu sustiprin
tos apsaugos sąlygomis yra
laikinai laikomi ES nariu keti
nančio tapti Kipro kurorto
viešbutyje.

EUROPA

Miunchenas. Popiežiui Jo
nui Pauliui II artimas Vokieti
jos kardinolas Joseph Ratzinger pareiškė, kad popiežius at
sistatydintų, jei būtų per silp
nas atlikti pareigas. Savaiti
niam
katalikų
leidiniui
„Muenchner Kirchenzeitung”
duotame interviu J. Ratzinger
PAKISTANAS
sakė: „Tol, kol tik pajėgs ken
tėti, jis laikysis iki galo”. Pa
Karachi. Pakistano medi sak 75 metų J. Ratzinger po
kai ir policijos pareigūnai piežius tapo „tylesnis, mažiau
penktadienį prie krauju ap kalba. Bet jis dėmesingai
taškytos lūšnos netoli Karachi klausosi ir užduoda klausimų,
atkasė žmogaus nukirsta gal kurie rodo, koks budrus jis
va palaikus; manoma, kad tai tebėra”.
JAV žurnalisto Daniel Pearl
palaikai. Kapas su nužudytojo
Briuselis. Europos Sąjunga
palaikais rastas daigyne, šalia (ES) ketvirtadienį vėl nepajė
negrabiai pastatytos vieno gė susitarti dėl 13 palestinie
kambario lūšnos, kurioje tik čių kovotojų teisinio statuso ir
riausiai ir buvo laikomas pa sąlygų, kuriomis ES galėtų
grobtas amerikietis. D. Pearl juos įsileisti. Kovotojai, ku
Pakistano pietuose dingo sau riuos tarpininkaujant ES ir
sio 23 d., rengdamas straipsnį JAV po beveik 40 dienų Bet
apie islamo kovotojus. Vasarį į liejaus Viešpaties gimimo ba-

AFGANISTANAS
Dubai. Labiausiai visame
pasaulyje ieškomas žmogus
Osama bin Laden tebėra gy
vas, sakė kitas ieškomas bėg
lys — Talibano vadas, mula
Mohammad Omar. „Šeichas
Osama, garbė Dievui, tebėra
gyvas, ir tai kankina (JAV
prezidentą George W.) Bush,
kuris nužudyti Osama savo
liaudžiai pažadėjo nežinoda
mas, kad gyvybė yra Dievo
rankose”, M. Omar žodžius ci
tavo Londone leidžiamas dien
raštis „Ashraų al-Awsat". M.
Omar pareiškė, kad „pilietinis
karas Afganistane tik praside
da ir netrukus pasieks Va
šingtoną”. Jis sakė, kad O. bin
Laden yra gyvas ir kad tai tu
rės „sunkių padarinių Bush”,
nes netrukus karo „liepsna
pasieksianti Baltųjų rūmų —
neteisybės ir tironijos būstinės
— sienas”.
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SEKMINĖS IR GYVOJI DVASIA
Sekminių proga būtų gerai
prisiminti prof. St. Šalkauskio
prieš 65 metus (1938 m.) pro
paguotą Gyvosios dvasios są
jūdį.
Sekminės yra ne tik mums,
ateitininkams, bet ir visam
krikščioniškam pasauliui ypa
tinga šventė. Tai Bažnyčios
gimtadienis. O ateitininkams
įgyvendinti savo šūkį: „Visa
atnaujinti Kristuje” be Šv.
Dvasios pagalbos yra neįma
noma. Visi esame skaitę Apaš
talų Darbų knygoje, kas atsiti
ko „aukštutiniame kambaryje”
(Apd. 2 sk.). „Visi pasidarė pil
ni Šv. Dvasios” (Apd. 2:4). Vi
sos Sekminės glūdi šiuose žo
džiuose. Ši Šv. Rašto eilutė
yra mums iššūkis. Galime ją
taip lengvai praleisti, arba tik
prabėgti akimis, o joje glūdi
neišmatuojamos gelmės.
Ta proga norisi pateikti ke
letą prof. St. Šalkauskio min
čių, kurias jis, lyg koks tautos
pranašas, skelbė dar 1938 me
tais. Jo idėja buvo įsteigti Lie
tuvoje gyvosios dvasios sąjūdį.
Jis apie tą sąjūdį rašė dien
raštyje „XX amžius” ir žurnale
„Tiesos kelias”. Kitas jo tiks
las buvo įsteigti periodinį lei
dinį, pavadintą „Gyvoji dva
sia”, kurio pagrindas būtų:
1 — Šv. Dvasios kultas.
2 — Evangeliškoji dvasia.
3 — Religinis gyvenimas.
4 — Krikščioniškasis huma
nizmas.
Straipsnių autoriams St.
Šalkauskis davė net nurody
mus, kuriuos jis šitaip susu
mavo:
1. „Gyvoji dvasia nėra kokia
nors nauja doktrina. Tai tik
naujas metodas religijos daly
kų traktavime ir katalikų vi
suomenės auklėjime religi
niam pašaukimui moderniame
pasaulyje.
2. Gyvosios dvasios metodo
pagrindiniai principai yra: gy
vumas, vaizdingumas, gyvenimiškumas, nuoširdus pergy
venimas, veiklumas, sugesty
vus vertingumas.
3. Tobuliausias ir sėkmin
giausias gyvosios dvasios me
todo pritaikymas randamas
Evangelijoje, kur visi suminėti
principai realizuoti būdu, ne
pasiekiamu vien tik žmoniško
mis pajėgomis.
4. Gyvosios dvasios metodas
suponuoja Šv. Dvasios pagal
bą ir stengiasi sudaryti sėk
mingiausias sąlygas šitai pa
galbai reikštis.
5. „'Gyvoji dvasia’ turėtų bū
ti pirmas bandymas pritaikyti
gyvosios dvasios metodą su
žadinti gyvesnį religinį gyve
nimą Lietuvos katalikų visuo
menėje”.
Šalkauskiui, kaip matome,
rūpėjo ne tik ateitininkai, bet
visi Lietuvos katalikai. Jis ra
šė:
„Lietuvos katalikai nėra per
sisunkę religine dvasia: jiems
trūksta religinio entuziazmo,
įkvėpimo, pasiryžimo, pasiau
kojimo. Inercija, pasyvumas,
religinis nenuoseklumas ir ne
atsparumas yra beveik visuo
tinės katalikų žymės.
Tai, kas charakterizuoja Lie
tuvos katalikus, gali būti iš
reikšta vienu posakiu: gyvo
sios dvasios stoka — tos
dvasios, kuri gaivina religi
nius pergyvenimus, pripildo
širdis entuziazmu, paragina
prie religinio aktyvumo ir įga
lina religinei akcijai ir kūry
bai.

Religinė dvasia negali būti
gaivinama vien tik žmogiš
komis organizacinio pobūdžio
priemonėmis. Religinis atgi
mimas priklauso visų pirma
nuo antgamtinės dvasios at
naujinimo: reikia atsiverti Šv.
Dvasios veikimui, reikia persi
sunkti evangeliškąja dvasia ir
šauktis Šv. Dvasios, kuri at
naujina žemės veidą.
Gyvosios dvasios sąjūdis tu
rėtų su ypatingu pamaldumu
platinti Šv. Dvasios kultą ir
laikyti pirmąją Sekminių die
ną savo specialia švente, šven
čiama su ypatingu nuoširdu
mu ir dvasios pakilimu. Kata
likų visuomenė turėtų visomis
priemonėmis šauktis Šv. Dva
sios pagalbos, kur yra jai taip
reikalinga”.

Reikia pažymėti, kad prof.
St. Šalkauskis pats parašė Šv.
Dvasios litaniją ir ji buvo Lie
tuvoje platinama. Gyvosios
dvasios sąjūdžiui jis siūlė
šūkį: „Degančios širdys vieny
kitės!” Gaila, kad visoje istori
joje matome, kaip pranašų
žodžiai ne visada virsta rea
lybe. Taip buvo ir su Šalkaus
kio planais ir jo šauksmu, kad
reikia naujo gyvosios dvasios
sąjūdžio, kad reikia šauktis
Šv. Dvasios. Jis pats tą pama
tęs rašė: „Tiek mano sumany
mų, planų, vajų, sistemų pasi
liko balsu, šaukiančiu dyku
moje, kad, keldamas aikštėn
gyvosios dvasios sąjūdžio
klausimą, maniau sau: na, tai
bus paskutinis mano bandy-

Clevelando ateitininkų metinėje šventėje, gegužės 3 d., jaunučių įžodį duoda: Iš k.: E. Širvinskaitė, N. Klimaitė,
Deges.vtė ir E. Chinieliauskaitė.
Nuotr. L. Vaitkaus

mas”. Nors pradžioje jis buvo
dar gana optimistiškas ir šau
kė, ragindamas visus: „Šių
metų Sekminės yra pirmos,
kurios išgirs naują gyvosios
dvasios šūkį. Kaip džiugu bū
tų, jei visa katalikų visuo
menė plačiu užsimojimu susi
telktų
vienam
šauksmui:
'Ateiki Šv. Dvasia, pripildyk
mūsų širdis šventąja ugnimi
ir nuteik mūsų valią į dvasi
nio atgimimo veiklą!’ ” (prof.
St. Šalkauskis, „XX amžius”,
1938 m. birželio 4 d.).
Panašiai šaukė ir popiežius
Jonas XXIII prieš II Vatikano
suvažiavimą. Paulius VI irgi
šaukė: „Bažnyčiai labiausia
reikia Dvasios, Šventosios
Dvasios, kuri yra jos gaivinto
ja. Bažnyčiai reikia nesibai
giančių Sekminių, reikia ug
nies širdyje, žodžių lūpose,
pranašiškos vizijos žvilgsny
je”.
Prašykime Tėvą Naujųjų
Sekminių malonės. Jėzus pa
žadėjo: Jis atsiųs Šventąją
Dvasią visiems, kurie Jos
prašo” (Lk. 11:13). Ateik Šven
toji Dvasia, liepsnok mūsų šir
dyse, lydėk mus kiekviename
mūsų gyvenimo žingsnyje!
Vincas Kolyčius

KAIP ATSAKYTUM Į KLAUSIMĄ
Dalinamės A. Sabaliausko
premijuotu rašiniu, spausdin
tu „Ateities” žurnalo Jubilieji
niame sąsiuvinyje 1947 me
tais, rugsėjo mėnesį, 15-tam
puslapyje. Įdomu, kaip šian
dien mes, kurie save skaitome
ateitininkais, į šitokį klausimą
atsakytume?
Red.

KODĖL AŠ ESU
ATEITININKAS

Įdomus klausimas! Bet at
sakymas gali būti dar įdo
mesnis. Kaip kapitonas neiš
veda savo laivo į jūrą, nežino
damas, kur plauks, taip ir
žmogus, darydamas gyvenimo
posūkį, visa gerai apsvarsto.
Svarsčiau ir aš, bet labai
trumpai. Gal jūs nustebsite,
bet aš vos 10 sekundžių tesvarsčiau.
Ar nori būti ateitininkas?
Kodėl aš atsakiau „taip”?
Tikriausiai ne todėl, kad
manęs paklausė geras ir arti
mas draugas ir davė suprasti,
kad jis irgi jau tas, apie ku
riuos kalbama. Taip pat ne to
dėl, kad tai skambus vardas,
ir ne todėl, kad įvairenybių
ieškojimas būtų man prie šir
dies.
Apie ateitininkus aš išgir
dau nebe pirmą kartą, nors
apie jų organizavimąsi nieko
nebuvau girdėjęs. Tad gal aš
aklai į tą organizaciją žen
giau? Irgi ne. Svarbiausia, aš
norėjau būti toks, kokie yra
ateitininkai. O su jais aš jau
buvau retkarčiais susidūręs.
Daugumas jų buvo mano
draugai ir net tokie draugai,
kurie mane gerokai stebino.
Mokėti sujungti futbolą su šv.
Mišiomis ir šachmatus su
mišparais į dailią harmoniją

— tai jau šis tas: jaunimas,
nuo kurio dainų skamba šilai
ir dūzgia vitražai — mane
ėmė jaudinti ir veikti. Be
žodžių veikė, ne, ką dabar žo
dis; Žodis, geras žodis irgi jau
šis tas, bet vis tiek tai lieka
žodis. O čia, tikras draugiš
kumas, nelaukta pagalba net
menkniekyje, vargo suprati
mas, geras darbelis ar net vi
sas darbas — žodžiu visa, visa
mane stebino. Juk kas galėjo
manyti, kad yra tokie „armonizuoti žmonės”? Lig tada, aš
težinojau dvi rūšis žmonių:
tuos, kurie „davatkuoja” ir ku
rie „chuliganauja”, bet pasi
rodė, kad esama trečiosios rū
šies žmonių; kurie suranda vi
durį tarp Bažnyčios ir sporto
aikštelės, arba, kurie moka iš
nešti Dievą pasaulin pro baž
nyčios duris.
Aš supratau, kad mano ir jų
idealai sutampa. Vadinas, ma
no kelias yra ateitininkiškasis
kelias, tas kelias, kuriuo ėjo
kilnusis italų jaunuolis stu
dentas Jurgis Frassatti ir jo
draugai.
Až žinojau, kad mano atsa
kymas bus „taip”. Bet dar tru
putį save kritikuoti norisi.
Tavo draugai tokie buvo, bet
ar tu būsi toks? Gal visa, kas
juos paveikė, tau negalioja? O
antra vertus, ar tu ištversi?
Tu manai, ten bus juokai, iš
kylos ir žaidimai? O darbas?
Organizacija, kurios nariai to
kie žmonės, nemėgsta dyka
duonių.
Bet! Mano idealas yra ateiti
ninkiškasis. O idealo reikia
siekti, nors jis ir nepasiekia
mas. Jis toks paprastas, nors
kartu ir didingas...
Ir taip per 10 sekundžių aš
pasidariau ateitininkas.
A. Sabaliauskas

MAN SVARBU

tuje! Ateitininkų organizacija
padeda man suprasti kas yra
svarbu gyvenime ir kas aš
esu. Pas jaunučius ateitinin
kus aš randu kitus, kurie gal
voja taip, kaip aš. Man irgi la
bai patinka stovyklauti Daina
voje jaunučių stovykloje.

Man labai svarbu būti ateiti
ninke, nes man įdomu ben
drauti su kitais lietuviais.
Man įdomu išmokti apie prin
cipus ir ateitininkų istorįją.
Aš žinau, kad visi principai
Julytė Totoraitytė
yra labai svarbūs, ypač katali
kiškumas.
Katalikiškumas
yra svarbiausias dalykas pa
RUOŠIASI ĮŽODŽIUI
saulyje ir jei aš būsiu ateiti
ninkė, būsiu geresnė katalikė!
Detroito „Aušros Vartų”
Principai pagelbės man būti
kuopos
jaunučius globoja Ri
geresniu žmogum ir yra labai
ta
Giedraitienė
ir Alma Jan
svarbūs. Jei visi žmonės sektų
katalikiškumo, inteligentišku kienė. Nemažas jų būrys duos
mo, tautiškumo, šeimynišku įžodį per Šeimos šventę, kurią
mo ir visuomeniškumo princi Detroito ateitininkai švęs sek
pais, pasaulis būtų daug ge madienį, birželio 2 d. Šventėje
resnis. Aš noriu būti geras dalyvauti žada ir svečiai iš
žmogus, todėl aš seksiu princi kitų telkinių, jų tarpe ir JAS
pus, ir todėl aš noriu būti atei pirmininkė dr. Onutė Daugir
dienė iš Čikagos.
tininkė.
Neris Klimaitė

Metams
3 men.
1/2 metų
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
$45.00
$115.00
$65.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
Tik šeštadienio laida:
$60.00
$33.00
JAV
$45.00
$38.00
$50.00
$65.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
Užsakant į Lietuvą:
$500.00
$250.00
Oro paštu
$55.00
$100.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$85.00
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcįja už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcįja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS

LINAS SIDRYS, M.D.

šeimos daktaras ir chirurgas
Family medical elinie

10811 W. 143 St. Orland Park. IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.;Chicago

***
Man patinka būti jaunute
ateitininke. Ateitininkai yra
katalikai. Aš taip pat esu ka
talikė ir tikiu į Dievą. Man
daug reiškia šeimyniškumas,
nes aš bandau padėti savo
broliui ir tėvams. Visuome
niškumas daug gero padaro
pasauliui ir padeda mažiems
ir dideliems. Aš džiaugiuos,
kad esu lietuvė ir galiu kalbėti
lietuviškai. Jeigu nebūtų in
teligentiškumo, pasaulis būtų
negeras ir nemandagus, o aš
visuomet noriu būti gera ir
mandagi. Visi principai man
duoda daug gero. Todėl aš no
riu būti ateitininke.
Eglė Širvinskaitė

***
Aš noriu būti ateitininkė.
Ateitininkai labai myli Dievą
ir tėvynę. Aš labai myliu Die
vą. Aš noriu būti gera kata
likė. Aš noriu daug išmokti
apie Lietuvą. Aš turiu daug
ateitininkių draugių ir man
smagu būti su jomis. Aš noriu
išmokti apie daug dalykų ir
man patinka mokytis mokyk
loje, tai man atrodo, kad aš
būčiau gera ateitininkė. Man
taip pat labai patinka jau
nučių stovykla Dainavoj.
Katerina Stungytė

***
Aš noriu priklausyti jaunu
čiams ateitininkams, nes ten
turiu daug draugių ir draugų.
Mes viską darome Dievui ir
tėvynei. Susirinkimuose žai
džiame ir kalbame apie Dievą.
Vasarą važiuojame į Dainavą,
į jaunučių stovyklą. Čia sutin
ku drauges iš kitų miestų ir
savo pusseserę Julytę, su ku
ria labai gerai sutariu. Laukiu
vasaros stovyklos.
Larisa Sušinskaitė

***
Man ateitininkų organizaci
ja svarbi, nes aš esu katalikė
ir lietuvaitė. Šiais laikais nėra*
lengva būti gera katalike. Yra
daug pagundų kasdieniniame
gyvenime. Ateitininkų organi
zacija patvirtina ką aš dabar
tikiu — visa atnaujinti Kris-

Tai - Jūsų laikraštis
IJKAIGAS

Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingety Hwy, Wkwbfook
Tel. 630-323-5050
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.certBrfofsurgeryancl3reaslheallh.cofn

Dr. RIMAS NOVICKIS

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERR1 DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, 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

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

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

GEDAS M. GRINIS, MD

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL

Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142
(262) 948-6990
Dr. DANA M.SALIKLIS

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
SURENDER LAL, M.D.

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

Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-422-8260
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Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chiropradic & Rehab
Cinic

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.
1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St., Lemont, IL

60439
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Akių ligos / Chirurgija

9830 SiRidgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyąljų,ligos
Valandos pagal susitarimą
Dr. VILIJA KERELYTĖ
Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine terapija, akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Roa’d,
Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS

Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetine chirurgija.
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 aiba 773-489-4441

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą
Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.

Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074

Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 815-723-1854

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
WillowbrooK, IL 60527

630-941-2609

Dr. RUSSELL MILER, MD

Valandos pagal susitarimą

Šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402

Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.

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

Tel. 630-323-2245

Dr. E. DECKYS

Kab. 773-735-4477

Tel. 708-484-1545.

6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DR. L. PETREIKIS

RAMONA C. MARSH, MD SC

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

Kab. tel. 773-471-3300

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Tel. (708) 598-4055

630-852-9400

MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

REIKJAVIKE NAUJO
NEDAUG
O tiems, kurie atidžiau sekė iš apyvartos, teigia JAV prezi
konferencijos paruošimo eigą, dento aplinka, sveikindama
gal ir nieko. Net ir jos darbų į naują Bush susitarimą su
21 skirsnelį suskirstyta išva Putin. Tik nežinia ar tuo
da, vadinkim ją nutarimais, sprendimu taip labai paten
yra jau anksčiau ne kartą kinta pati Maskva. Oficialiai ji
viešai skelbtų ir pasauliui nutarimą priėmė, priešingos
žinomų
susitarimų,
pa nuomonės nepareiškė, bet vis
reiškimų ar teiginių sąrašas, dėlto norėjo daugiau. Mat toji
kuriame irgi daugiau bendry pilnateisė narystė NATO tary
bių negu tikroviškų vykdytinų boje Rusijai suteikia daugiau
sprendimų.
Į
Islandijos jėgos, negu ji turėjo 19+1
sostinę 2002 m. gegužės 14-tą sąrangoje, bet jos veiklos
susirinkę devyniolikos NATO laisvė dar gerokai ribota. Ji
narių užsienio reikalų minis negali
uždrausti
NATO
trai, dvi dienas posėdžiauda narėms veikti savarankiškai
mi, tik tvirtino iš anksto be Maskvos pritarimo ir
paruoštus dokumentus. Tur vetuoti naujų narių priėmimo.
būt kitaip ir negalėjo būti, nes O kad šis klausimas jai
tokiai gausybei posėdžiautojų jautrus,
čia
dar kartą
suderinti
pirmą
kartą išryškėjo ir kartu parodė, kad
išgirstas nuomones, aptarti ir be tos teisės Rusija NATO
kiekvienos valstybės savais tarybai gali daug bėdos
siekiais paremtus siūlymus, pridaryti. Baltijos valstybės
reikėtų savaičių, o gal ir Prahoje negali būti pakviestos
mėnesių. Kadangi apie naujų į NATO, nes jos nėra pasi
narių galimą priėmimą šį rašiusios Varšuvos grupės —
rudeni Prahoje nieko naujo, NATO sutarties, šaltojo karo
iki Šiol nežinomo, pasakyta laikotarpiu ribojusios ginklų
nebuvo, todėl svarbiausiu ir karių skaičių Rusijos
įvykiu reikia laikyti patvirtin pašonėje, teigė Rusijos atsto
imą Italijos premjero Silvio vai ir tik po ilgoko įtikinėjimo
Berlusconi pastangomis išs šį savo reikalavimą atsiėmė.
pausto, Bush-Putin-Robertson Tačiau tokių „smulkmenų”
sutarto, pasiūlymo priimti Rusijos įsijungimo į NATO
Rusiją pilnateise NATO tary tarybą puoselėtojai „nemato”.
bos nare. Kadangi šis nutari „Nemato” jie ir žymiai dau
mas Lietuvai, ko gero, pats giau ko. Net ir nutarimuose
svarbiausias, verta į jį išsami tik švelniai priminė Rusijai
au pažvelgti.
ieškoti taikaus ginčo (kova dėl
Pirmiausia į akis krinta laisvės jiems tik ginčas?)
nutarimo
pobūdis.
Kaip sprendimo Čečėnijoje, Putin
praėjusį
šeštadienį šioje teroristais vadinamus laisvės
skiltyje spėjau — ministrai jį kovotojus ragindami susitarti.
tik antspaudavo. Briuselyje Sveikintinas
nutarimuose
žybtelėję galimi netikėtumai pabrėžtas Ukrainos paminėji
nepasitvirtino.
Aišku, mas, pagyrimas jos siekių
Vašingtono-Londono ašis dar glaustis arčiau prie Europos,
tvirta. Kitas netikėtumas — jungtis įjos sąjungas ir kviesti
toks nepaprastas kai kurių naujai įkurtą NATO-Ukrainos
politikų džiaugsmas. Britų komisiją į Prahą tartis su
užsienio reikalų ministras NATO narių vadovais. Tačiau
Jack Straw tiesiog per virvutę kodėl užsimerkiama Rusijos
šokinėja: NATO patalpose puoselėjamai priešingai poli
Briuselyje Rusija atidaro savo tikai? Artimuoju užsieniu
įstaigą, šaltasis karas dingo, vadindama, Maskva Ukrainą
baigtas, „kaput”. Dėl to vos ne laiko lyg ir savo kraštu. Jos
tris ketvirtadalius bran ambasadorius (Černomirdin)
duolinių ginklų galėjom išimti Kijeve elgiasi panašiau kaip
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J tokį mano pasiteiravimą jis
tikrai nepašykštėjo informaci
jos duoti, tik apie gimtinės
aplankymą
daug
vilčių
nedavė, nes iš grupės išsiskir
ti nebus leista dėl pavojaus
pasimesti. O taip gana plačiai
papasakojo apie ruošiamas
turistines keliones į Sovietų
Sąjungą, aplankant Maskvą,
Vilnių, Taliną, Leningradą ir
dar kitas vietas. Šią vasarą
dar numatoma vienos dienos
ekskursija j Kauną.
Kainos buvo tikrai fan
tastiškos, bet nieko negalėjai
sakyti, jei norėjai ten dar
nuvažiuoti ir savo gimtąjį
kraštą pamatyti. Tik pasa
kiau: kodėl taip trumpai
Vilniuje teleidžia pabuvoti?
Juk jei būtų galima jame
ilgiau paviešėti, ir kaina
nebūtų tokia baisi. Jis
tepasakė, kad kainos nustaty
tos pagal Maskvos parė
dymus ir jos nekeičiamos, o
dėl Vilniaus apžiūrėjimo, net
ir penkių dienų būtų per daug,
tik mums, lietuviams, daro
išimtį, leidžia ilgiau jame
pasisvečiuoti. Be to, dar
paaiškino, kad vasaros laiku
Sovietų Sąjungoje turistų
daug atsiranda, net jiems pri

taikytų viešbučių nepakanka
mai miestuose yra, už tai ir
nelaiko jų ilgai vienoje vietoje.
Toks mūsų pasikalbėjimas
dar tvirčiau padėjo man ap
sispręsti važiuoti. Iš visų tą
vasarą planuojamų kelionių
pasirinkau grupę, kuri turėjo
atsirasti Lietuvoje pačiu
gražiausiu pavasario laiko
tarpiu.
Matyt tą dieną jis turėjo
daug laisvo laiko, kąd manęs
nesiskubino greit paleisti,
papasakojo net iš savo gyveni
mo įspūdžių, bekeliaujant po
svetimus kraštus. Tik po to jis
mane pristatė savo, matyt,
patikimiausiai ir daugiausia
dalykų žinančiai sekretorei —
Josefinai Mileriūtei visus
reikiamus kelionei dokumen
tus užpildyti, o tų visokių for
malumų pildyti buvo nemažai,
net ir fotonuotraukas reikėjo
turėti, ką dėl patogumo ten
pat buvo galima pasidaryti.
Neaiškumų nesusidarė, J.
Mileriūtė, atrodė, tą darbą
gerai mokėjo, tad netruko tuos
visus popierius sutvarkyti. Vis
tik, būdamas smalsus, spėjau
ir jos vieną kitą klausimą pa
klausti. Jau buvo įdomu kiek
daugiau sužinoti apie mano

gubernatorius, negu kaip
atstovas. Maskva stipriai
įtaigavo Ukrainos paskiau
sius parlamento rinkimus,
viešai rėmė prieš Vakarus
nusiteikusias partijas, sukčiaujančius-kyšininkaujančius politikus, ir dabar
bando kliudyti parlamentui
priimti geresnių ryšių su
Vakarais siekiančius įstaty
mus. Atvirai remia Gudijos
diktatorių Lukašenką ir per jį
siekia šalį susigrąžinti į
Maskvos globą. Tūkstančius
karių ir didelius ginklų
sandėlius
Putin
laiko
Gruzijoje, nors rusai iš ten
turėjo išsidanginti prieš
metus. Moldova paversta
Rusijos ginkluotu prietilčiu į
Balkanus,
panašiu
į
Karaliaučių, ir rusai nesiren
gia išvesti nei savo 2,600
karių, nei panaikinti ginklų
sandėlių.
Tvirta
ranka
Kremlius laiko ir Armėniją —
už pagalbą jos kovoje prieš
Azerbaidžaną. Aišku, nė
kokie žmogaus teisių įstaty
mai čia negalioja. Ir NATO tai
„nemato”, nors toks Rusijos
elgesys jau seniai žinomas ir
prieš pat Reikjaviko konferen
ciją „Wall Street Journal”
(2002.5.10-12) dar kartą
plačiai aprašytas patyrusio
žinovo-politiko iš Jamestown
Foundation Vladimir Socor.
Bet kas gi jo pateiktų įrodymų
bos, išvedžiojimais pasirems?
Vakarų didiesiems Rusija vėl
dievaitė, o žmogaus teisės —
tik prie Baltijos krantų. Estiją
ir Latviją dėl jų boikotuosiąs
net pats Wiesenthal, šiomis
dienomis porino kažkoks
Rusijos žurnalistas. O tokių
žurnalistų pilna ir Vakarų
Europos, ir JAV spauda.
Užtat ir labai nuostabu
buvo skaityti JBANC vadovo
Vello Ederma „Washington
Times” paskelbtą laišką (žino
ma, tik laišką, bet ne straips
nį), nagrinėjantį klausimą,
kas gali atsitikti, jeigu NATO
paves Rusijai kur nors taikdario
uždavinį. O pagal
Reikjavike patvirtintą susi
tarimą, NATO taryboje toks
vaidmuo jai
numatytas.
Tarkim, „netaiką” atsiranda
Baltijos kraštuose. KGB
palikuonys (nesakykim, kad
jų nebėra) pradeda „ryškinti”
žmogaus teisių pažeidimus
rusakalbių atžvilgiu, ypač
Estijoje ir Latvijoje. Šie ima
protestuoti, kelti riaušes,

muštis su policija, atsiranda
aukų. Išprovokuojamas ka
riuomenės įsikišimas. Skan
dalas
jau
tarptautinis.
Skriaudžiamieji globos ieško
Rusijoje — siena juk čia pat.
Kremlius kreipiasi į NATO, ir
Rusija siunčia savo karius
palaikyti taikai... Ar toks
atvejis negalimas?
Užtat gal Ifc ne pro šalį
šauna JBANC vadovas, sam
protaudamas, kad Rusijos
įsileidimas į NATO, nors ir tik
į jos tarybą, gali būti rimta
klaida. Be to, Rusįja ir tarybo
je nebus patenkinta, kol
negaus visų NATO narės
teisių. Nepatinka jai nė pati
taryba, kuri, vieno Rusijos
viceministro žodžiais, yra tik
pasikalbėjimų kambarys, nes
visi jos sprendimai gimsta
Vašingtone.
NATO
narių
užsienio
reikalų ministrai, patvirtinę

NATO
plėtros
principą,
vykdytiną šį rudenį Prahos
konferencijoje, vis dėl to
skrupulingai išvengė įvardyti
kviestinas kandidates. Mat
dar nė vienos „nežinojo”. Jie
tik aptarė narių veiklos planą,
jau trečią projektą, kuris taip
pat turės būti patvirtintas
Prahoje
ir
įteiktas
pakviestoms
kandidatėms
vykdyti. Kalbėjo apie NATO
santykius su Europos Sąjunga
(ES) ir pakartojo dar prieš
konferenciją įvairiuose susi
tikimuose aptartus tikslus,
kelis kartus keistus ir jau
visiškai kitokius, negu buvo
numatyti 1949 metais, NATO
steigiant.
Tada
NATO
uždavinys buvo tik vienas:
apsaugoti Europą nuo Sovietų
sąjungos, tiksliau — nuo
Rusijos, okupacijos.

pasirinktos grupės keliau
jančių skaičių ir ar jau yra
daug į ją užsiregistravusių?
Pasirodė, kad ir J. Mileriūtė
buvo paslaugi atsakyti į klien
tus dominančius klausimus.
Pasakė, kad grupė bus apie
trisdešimt keliautojų, ir įsire
gistravusių jau esą, tik dar
nėra visai pilna, bet netruks
ilgai ir ji užsipildys.
Matydamas, kad ji nėra
šykšti su atsakymais, suma
niau dar paklausinėti ir apie
tos
grupės
keliaujančių
sąrašą; gal pastebėsiu bent
vieną pažįstamą pavardę
užsiregistravusią kartu keli
auti, būtų labai įdomu, jau iš
anksto žinočiau, kad nereiks
nuobodžiauti.
Maniau, kad ir į tokį mano
paklausimą ji bus atvira, bet
pasirodė ne visai taip. Kiek
pagalvojusi atsakė, kad dėl
tam tikrų sumetimų važiuo
jančių pavardės neminimos.
Prieš
išvažiuojant,
bus
sušauktas
visų
keleivių
susirinkimas, ir visi kartu
informuoti apie svarbiausius
kelionės dalykus, atsakyta
visiems į klausimus. Tada bus
galima ir arčiau susipažinti su
grupės keliautojais.
Tada susidariau nuomonę,
kad tokios turistinės kelionės į
Lietuvą nebuvo slaptos, bet ir
nereklamuojamos.
Taigi tą dieną pirmas žings
nis buvo padarytas. Nors iki
važiavimo dar buvo gana daug

laiko, bet palengva pradėjome
svarbesnius reikalus tvar
kytis. Pirmiausia parašiau
visiems savo artimiesiems
Lietuvon laiškus, paminė
damas, kad tokiomis dienomis
būsiu Vilniuje, prašydamas
juos atvažiuoti su manimi pa
simatyti. Parašiau visiems,
kadangi turėjau ten ir porą
brolių, ir seselę su šeima, o
laiškai tais laikais dar keliavo
gana ilgai net visai pasiklysdami. Taip ir tą kartą atsitiko,
kad vienas brolis mano rašyto
laiško negavo, apie mano atva
žiavimą tik iš kitų sužinojęs.
Parašė ir žmona savo seseriai
laišką, paminėdama apie ma
no atsiradimą Vilniuje ir pra
šydama atvažiuoti su manim
pasimatyti.
Apie kelionę per daug nesigarsinome, tik saviems ir
artimesniems pažįstamiems
neslėpėme, kiek daugiau
pasisakėme. Pradėjome ir į
parduotuves apsilankyti, lauk
tuvių savo artimiesiems nu
vežti, nes iš pasisakymų laiš
kuose supratome, kad jų gyve
nimas nepasižymėjo didele
prabanga. Daug ko norėjome
nupirkti, tik darėsi sunkumų,
kur viską sutalpinti, nes užsi
minus apie tai V. Račkauskui,
jis patarė: „neapsikrauti per
daug”, net ir lagamino dydj re
komendavo, į kurį kažką dau
giau sutalpinti vargu buvo galima.
Dar prieš porą ar tris
savaites buvo sukviestas visų

važiuojančių susirinkimas.
Susirinko gražus būrys va
žiuojančių, daugiausia vyres
nio
amžiaus
moterų.
Pažįstamų nė vieno nepaste
bėjau, bet greit pasirodė, kad
nuobodžiauti vienam nereikės,
nes jau ir susirinkime visų
nuotaika buvo gera, lyg visi
būtų seni pažįstami.
Pamenu, priartėjo ir važiavi
mo diena. Buvo 1973 m.
gegužės 28 dienos debesuotas
šeštadienio rytas. Nemaniau,
kad dėl to kelionė susitrukdys.
J O’Hare nuo mūsų nebuvo
labai toli, tik jame lankytis
mažai progų pasitaikydavo,
tad mažai su juo buvome susi
pažinę. O jis jau ir tada buvo
nemažas, kad mažai žinant
jame galėjai lengvai pa
siklysti. Nuvažiuoti neutruko,
tik iki susiradome „United”
oro linijos vietą, reikėjo kiek
paklajoti, bet pasiklausinėjant
susiradome. Čia prie bagažo
pridavimo ir keleivių regis
tracijos stalo pamačiau patį V.
Račkauską besidarbuojantį
pagelbstint svo grupės keliau
tojams susitvarkyti su bagažu
ir
kelionės
dokumentus.
Atsistojau į eilę ir aš. Pažino
V. Račkauskas mane, tuojau
pristatė atiduoti patarnautojai
lagaminą, kuri, ilgai negaišdama, prisegė prie jo lydraštį
su numeriu ir lgaminas nusly
do tolyn. V. Račkauskas,
patenkintas pagyrė mane:
„Va, šitaip tai gerai... Nereikia
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Šventosios Dvasios

sąmokslas
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Šventajame Rašte Dievo
Išmintis ir Dievo Dvasia
išreiškiamos moteriškos gimi
nės daiktavardžiais. Išmintis
ir Dvasia — tai paslaptingos,
subtilios, visur įsiskverbian
čios gyvybiškos ir kūrybiškos
jėgos, pasiekiančios net žmo
gaus širdies gelmes.
Šventoji Dvasia — mums
sunkiausiai įsivaizduojamas
dieviškasis asmuo, todėl jai
parinkti lakiausi įvaizdžiai,
kaip antai, vėjas, ugnis, balan
dis, nesukontroliuojami žmo
gaus pastangomis. Bandyda
mas Dvasios veikimą išaiškin
ti Šventojo Rašto žinovui
Nikodemui (ir dar su dok
toratu!), Jėzus kalbėjo: „Vėjas
pučia, kur nori; jo ošimą girdi,
bet nežinai, iš kur ateina ir
kurlink nueina. Taip esti ir su
kiekvienu, kuris gimė iš
Dvasios” (Jn 2, 8).
Senojo Izaijo pranašystėje
būsimajam Mesijui priski
riamos dangiškos dovanos:
„Ant jo ilsėsis Viešpaties dva
sia: išminties ir įžvalgos dva
sia, patarimo ir narsumo dva
sia, pažinimo ir Viešpaties
baimės dvasia; jo džiugesys
bus Viešpaties baimė...” (Iz 11,
2-3)
Pasak Evangelijų, Dievo
Dvasia Kristų vedžiojo jo
žemiškosios kelionės metu —
vesdama tai į tyrus, tai į
žmones, kol nuvedė prie kry
žiaus ir, parvedusi iš mirties,
atvedė į prisikėlimą. Sutikęs
sutrikusius savo mokinius,
prisikėlęs Jėzus kvėpė į juos,
sakydamas: „Priimkite Šven
tąją Dvasią”. Pasak Genezės
knygos autorių, Dvasia, tai
gyvybę teikiantis Dievo alsa
vimas.
Didysis Dvasios apologetas
šventasis Paulius, besidairy
damas į savąjį artimųjų Rytų
pasaulį, tarė: „Kūno darbai
žinomi: tai ištvirkavimas,
netyrumas, gašlavimas, stab
meldystė, burtininkavimas,
priešiškumas,
nesantaika,
pavyduliavimas, piktumai,
vaidai,
nesutarimai,
susiskaldymas, pavydai, gir
tavimai,
apsirijimai
ir

per daug persikrauti...”
Tada aš jaučiau pasididžia
vimą tokiu jo pagyrimu, tik
vėliau, kai pamačiau kokius
lagaminus kiti vežėsi, apmau
das ėmė, kam aš jo taip
sąžiningai paklausiau.
Sutvarkius tuos pirmuosius
reikalus, V. Račkauskas paro
dė, kur spietėsi mūsų važiuo
jančių grupė ir liepė prisi
jungti prie jų, o pats pasiliko
vietoje, nes už mūsų jau
stovėjo kiti busimieji ben
drakeleiviai savo bagažų pri
duoti.
Pasirodė,
viskas
prasidėjo sklandžiai, prisi
jungėme ir mes prie tų jau
anksčiau atvykusių.
Apžvelgęs visus, tuojau
pamačiau tarpe jų dar gana
gražiai atrodančią ponią
rankose laikančią, matyt,
važiuojančių sąrašą, kuriame
ji žymėjo kiekvieną atvykusį
grupės dalyvį. Tada dar
nepažinau jos, tik spėjau, kad
turbūt bus mūsų kelionės
vadovė. Nieko nelaukęs ir aš,
prisistačiau,
pasakydamas
savo pavardę. Pasirodė nekly
dau, tikrai tai buvo mūsų busi
moji grupės vadovė — Laima
Luneckienė, matyt, jau ne
pirmą kartą vadovaujanti
panašioms turistinėms gru
pėms, keliaujančioms į aną
pusę geležinės uždangos.
Aplinkui ją stoviniavo visas
būrys keliaujančių ir juos
palydinčių, kad net negalėjai
iš karto išskirti, kurie keliaus

panašūs dalykai” (Gal 5, 19).
Ir mes panašius dalykus
matome šių dienų pasaulyje:
skaitome laikraščiuose, ste
bime televizijoje, sutinkame ir
kompiuterių ekranuose. Kur
kas sunkiau pripažinti, jog jie
knibžda ir mumyse pačiuose.
Bet štai — į tas tamsias
žmogiškos būties gelmes
įsiskverbia Šventoji Dvasia,
jei tik jai atveriame, kad ir
mažiausią sielos plyšelį. O kur
patyliukais įeina Šventoji
Dvasia, ten subręsta jau visai
kitoks vaisius: „Dvasios vai
sius yra meilė, džiaugsmas,
ramybė, kantrybė, malonu
mas, gerumas, ištikimybė,
romumas, susivaldymas (Gal
5, 22).
Šventoji Dvasia, tai slapta
sis Dievo ginklas. Bet Dievas
patrankomis (ar raketomis) į
nusidėjėlius nešaudo. Jis
pakutena širdį švelniu Šven
tosios Dvasios palietimu. O ji
drauge yra ir stipri Dievo jėga,
pajėgianti nuversti ir tokį
ugningai kovingą Saulių nuo
arklio, ir jį įstumti tiesiog į
Kristaus glėbį.
Mums dažnai pasirodo, jog
mūsų pasaulis vien dykuma, o
gerumas tik tolimosios oazės
miražas. Bet ne, — štai visai
netikėtai užtinkame savo
kelyje
kažką
nuostabiai
gražaus ar gero — užtirikam
Dievo pėdsakus. Užtinkame ir
savyje kažkokius neaiškius
ilgesius, kurių niekas negali
patenkinti. Kas tai? Ogi Šven
toji Dvasia.
Net senovės pagoniškosios
graikų ir romėnų kultūros pri
pažino įkvėpimo buvimą, —
menininkai, poetai, filosofai,
išminčiai savo gėrio, grožio ir
tiesos kūriniams semiasi
įkvėpimo iš
paslaptingų
nežemiškų šaltinių. Ir tai jie
pavadino „mūzomis”. Bet šis
dieviškas įkvėpimas kyla ne iš
kur kitur, o iš Šventosios
Dvasios. „Pradžioje Dievas
sukūrė daug, ir žemę. O žemė
buvo padrika ir dyka, tamsa
gaubė bedugnę, ir dvasia iš
Dievo dvelkė viršum vandenų”
(Pr 1, 1-2).
ir kurie tik palydi. Visų nuo
taika buvo gera. Moterys,
kurių buvo daugiau, linksmai
klegėjo, tarytum žąsų būrys,
negalvodamas, kad ta kelionė
nėra jau tokia paprasta. O
važiuojančių vis daugiau
rinkosi.
Tokia linksma nuotaika
užkrėtė ir mus. Kadangi dar
turėjome gana daug laiko iki
pajudėjimo prie lėktuvo, tad
mane lydėjusios moterys
sumanė pasidairyti po parduo
tuvių vitrinas, kurių visokių
aplinkui buvo.
Užtruko gana ilgai, kol visi į
rūpimus klausimus gavo rei
kiamus atsakymus, kad net
nepastebėjome lauke siau
čiančios
gana
smarkios
audros. Kai kažkas tą paste
bėjęs pasakė, tik tada pro
didžiulius langus pamatėme,
kaip tamsu buvo lauke, nors
buvo dar pakankamai anksty
vas popietys.
Po tojau buvo laikas judėti į
vietą, kur mūsų lėktuvas
stovėjo. O ta vieta rodos dvy
liktuoju numeriu pažymėta
buvo nearti, reikėjo eiti termi
nalu gana. gerą atstumą.
Pajudėjo visi; ir išvažiuo
jantieji, ir palydintieji. Per tą
trumpą laiką dar nebuvau
spėjęs įsidėmėti visų važiuo
jančių, nes iki tos vietos rank
inius krepšius dar pagelbėjo
nešti ir palydintieji.
Bus daugiau
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LIETUVIŠKA KNYGA RYGOJE
REMIGIJUS MISIŪNAS

Kaip sakoma, pranašu na dėmesio. Vieni domėjosi turis
muose nebūsi ir ko esi vertas tinėmis knygomis apie Lie
geriausiai gali pamatyti sve tuvą, kiti — knygomis apie
čiuose. Tiesa, kai kada tokių Lietuvos istoriją. Ypatingo dė
viešnagių laukiama su dideliu mesio sulaukė E. Gudavi
nerimu. Šiemet ypač tai pa čiaus „Lietuvos istorija”, ne
sakytina apie Lietuvos leidė vienas klausė, ar nėra pana
jus, kurių rudenį laukia dide šios knygos anglų ar rusų kal
lis išbandymas — Lietuva bus ba, taip pat daug kas vartė A.
Frankfurto knygų parodos Baublio knygą „Vokiečių oku
garbės svečiu. Tam ruošiama puota Lietuva”, albumą apie
si, rankas pasiraitojus. Ko ge Lietuvos kryžius, lietuvių —
ro, savotiškais šio rengimosi rusų ir rusų — lietuvių kalbų
tarpsniais ir išbandymais, žodynus bei kitas knygas.
kaip sekasi, galima būtų lai
Susiradę tinkamą knygą ir
kyti kitas tarptautines knygų negalėdami jos įsigyti, mugės
muges, kuriose dalyvauja Lie lankytojai stebėjosi, kodėl Lie
tuvos leidėjai.
tuvos leidėjų knygomis nepre
Viena tokių buvo Rygoje, kiaujama neseniai Rygoje at
Latvijos parodų centre, kovo sidariusioje „Maxima” parduo
pradžioje vykusi penktoji, tuvėje ar vietiniuose knygy
tarptautinė Baltijos knygos nuose. Buvo net siūlančių, kad
mugė. Įdomu, kad jos ištakos leidėjai „spaustų” „Vilniaus
— Frankfurto knygų mugėje, prekybos” vadovus, kad tie pa
kur dešimtmečio pradžioje sitarnautų Lietuvos kultūrai
Latvijos, Lietuvos ir Estijos ir imtųsi lietuviškų knygų
leidėjai, apsižiūrėję joje, susė prekybos Latvijoje. Leidėjų
dę pasikalbėjo, kad būtų ne asociacijos darbuotojai kalbė
blogai turėti savo knygų mu josi su kai kuriais latvių kny
gę. Pasakyta — padaryta: mu gynų darbuotojais, siūlydami
ges buvo nutarta rengti kas jiems prekiauti lietuviškomis
dveji metai paeiliui vienoje iš knygomis, tačiau kol kas to
trijų Baltijos šalių sostinių. liau kalbų nenueita. Tad tam
Pirmoje įvyko 1995 m., trečioji kartui teliko asociacijos ir pa
— 1999-jų — vyko Vilniuje ir čių leidėjų iniciatyva, siekiant,
jos sėkmė davė pradžią tradi kad lietuviškos knygos būtų
cinei kasmetinei Vilniaus mu prieinamos bent daliai Latvi
gei. Per tuos metus sukaupta jos žmonių, o svarbiausia —
patirtis parodė, kad tokias pa vaikams, didžiąją dalį į paro
rodas geriausiai rengti kas dą atsivežtų knygų padovano
met, išlaikant tą pačią vietos ti Lietuvos ambasadai Rygoje.
rotaciją. Tokia tvarka buvo Daugiau kaip pusšimtį knygų
numatyta Rygos mugėje pasi ambasada pažadėjo įteikti lie
rašytoje atnaujintoje Lietuvos, tuvių mokyklai, kuri šiais me
Latvijos ir Estijos leidėjų aso- tais švenčia savo darbo de
ciacįjų bendradarbiavimo su šimtmetį.
tartyje, kaip ir tai, kad šalysBe paprastų mugės lanky
vieShibš{sakysim, šeštoje mu
tojų
lietuviškas knygas smal
gėje, kuri vyks Vilniuje tokio
siai
apžiūrinėjo
ir knygų rin
mis bus Latvija ir Estija) pa
sirūpins savo literatūrų pri kos profesionalai. Buvo kitų
šalių leidėjų, besidominčių
statymu.
galimybėmis įsigyti kai kurių
Žinia, nors Baltijos mugės ir lietuviškų knygų autorines
tarptautinės, vis tik jų metu teises.
pagrindinis dėmesys tenka ša
Ypatingu daugelio įvairių
lies — šeimininkės leidėjams šalių leidėjų profesinio susiža
ir jų knygoms, juo labiau, kad vėjimo objektu buvo lietuviškų
paprastai jų metu leidžiama knygų poligrafinė kultūra.
prekiauti knygomis ir mugės Aukštą jos lygį dar kartą pa
lankytojams tai puiki galimy tvirtino mugės metu surengto
bė kiek pigiau nei knygyne „Gražiausios Baltijos šalių
nusipirkti norimą naują kny knygos 2001” konkurso rezul
gą ar rasti seniau išleistą, ku tatai. Šiam konkursui Latvija,
rios jau nebenori savo lenty Estija ir Lietuva turėjo pateik
nose laikyti knygynai. Tai at- ti po 20 knygų. Penkiolika iš
vilioja nemažus lankytojų bū dvidešimties konkursui prista
rius ir, sakysim, šioje parodoje tytų Lietuvos knygų buvo iš
per keturias jos darbo dienas rinktos Vilniaus knygų mugės
pabuvojo apie 43,000 žmonių metu vykusiame Lietuvos
(tiesa, prie tokios gausos pri Kultūros ministerijos organi
sidėjo ir tai, kad tuo pat metu zuotame 2001 m. gražiausios
Latvijos parodų centre vyko knygos konkurse. Kitos pen
tarptautinė švietimo paroda kios „gražuolės” buvo atrink
„Skola 2002”, kur be paliovos tos papildomai iš pasiūlytų
plūdo jaunimas). Jie galėjo šiam konkursui. Trijų šalių
apžiūrėti ir įsigyti 96 mugės komisija pirmą vietą (iš 60
dalyvių iš Latvijos, Lietuvos, konkursui pristatytų knygų)
Estijos, D. Britanijos, Vokieti skyrė Lietuvos nacionalinio
jos, Danijos ir Jugoslavijos muziejaus išleistai knygai
knygas. Daugelio vakariečių „Vilniaus fotografija 1858leidėjų knygas pristatė preky 1915 m.” Antroji vieta skirta
bininkai, prekiaujantys jų latvių leidyklos knygai „The
knygomis Latvijoje.
Wooden Heritage of Riga”,
Lietuvos leidėjams atstova trečioji — estų autoriaus Mart
vo Lietuvos Leidėjų asociacija, Kalm estų architektūros ap
atvežusi valstybinį stendą, žvalgai „Eesti 20. Sąjandi arkur savo knygas pristatė lei chitektuur”. Be to, komisija
dyklos — asociacijos narės. skyrė dar septynias paskati
Pats stendas buvo sumanytas namąsias premijas. Trys iš jų
kaip reprezentacinis ir tai su teko lietuvių leidėjų knygoms
kėlė nemažai rūpesčio jame — R. de Būry „Philobiblon”
dirbusioms LLA darbuoto („Baltos lankos”), Ramutės
joms. Mat, stendas nestokojo Skučaitės „Takelis iš naujo”
mugės lankytojų dėmesio ir (Lietuvos Rašytojų sąjungos
joms ne kartą ir ne du teko leidykla) ir Stepono Šarapovo
aiškinti, kad knygos nepar „Mažosios skulptūros” (R.
duodamos. Tačiau, norintys Paknio leidykla).
Taigi, Rygos egzaminas bu
jas pirkti, ėjo ir ėjo — tiek
Latvijos lietuviai, kurie šiuo vo išlaikytas neblogai. Tačiau
metu nebeturi galimybės nusi tai kol kas tik mažas pliusas,
pirkti Latvįjoje lietuviškų nes Baltijos knygų mugė savo
knygų, tiek lietuvių kalba, "svoriu” toli gražu negali ly
kultūra ir istorija besidomin gintis su Frankfurto. Tačiau
tys Latvįjos gyventojai. Atro toks „išbandymas” vis geriau
do, nei viena knyga neliko be nei nieko.

Lietuvos Našlaičių globos
komitetas, įkurtas 1993 me
tais, pradėjęs remti pradžioje
20 vaikų, nuo tų metų išaugo,
išsiplėtė ir šiandien remia
1,032 Lietuvos apleistus vai
kus — našlaičius. Amerikos
lietuviai kiekvienam vaikui
skiria po 150 dol. metams. Tai
nedidelė pinigų suma, bet
tiems, kurie nieko neturi, yra
labai daug — tai duona, ba
tai, mokyklos knygos, močiu
tei, auginančiai anūkus, tai
parama. Komitetas tuos pini
gus siunčia Lietuvon tris kar
tus per metus po 50 dol. kas
keturi mėnesiai. Pinigai siun
čiami Lietuvon patikėtiniams,
kurie tuos pinigus išdalina
vaikams ar jų globėjams. Pa
tikėtiniai Lietuvoje šiuo metu
yra — Gražina Landsbergie
nė, Kaimo vaikų fondas —
Regina Švobienė, kun. Gra
žulis, SJ, seselė Jūratė, kun.
A. Baniulis, SJ, kun. L. Damb
rauskas, kun. R. Ramašauskas. Šie patikėtiniai išdalina
pinigus ir atsiunčia ataskaitą
komitetui. Trims vaikams yra
paliktas palikimas. Palikimo
pinigai vaikams siunčiami pa
gal testamento nurodymus.

VAIKAI

Labdaros akcija Švenčionyse 2002 m. vasario 27 d. Gražina Landsbergienė bendrauja su Čiučelienės šeima.

mėnesiai yra siunčiama to dosnūs ir supranta apleistuo vaikus netoli 2 milijonų dole
kios ar panašios sumos. O ru sius
ir
nuskriaustuosius, rių suma. Pagarba Amerikos
denį siunčiama dar apie 100 jiems padeda. Lietuvos Naš lietuviams už jų supratimą ir
studentų po 250 dol. metams laičių globos komitetas per be užjautimą apleistųjų.
Aukotojai aukoja, o šiuos
veik 10 metų nuo įsikūrimo
stipendijų.
Amerikos lietuviai yra labai parėmė Lietuvos apleistus pinigus administruoja ir siun

Balandžio mėn. komitetas
išsiuntė keturių mėnesių —
gegužės, birželio, liepos ir rug
pjūčio paramos pinigus vai
kams Lietuvon. Buvo pasiųs
ta 53,590.00.
Almos fondas taip pat veikia
prie Lietuvos Našlaičių globos
komiteto. Almai Adamkienei
prašant, jos projektams ba
landžio mėn. buvo pasiųsta
20,000 dol. Taigi tik š. m. ba
landžio mėn. į Lietuvą vai
kams buvo pasiųsta iš viso
73,590.00. Ir taip kas keturi
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Labdaros akcija Švenčionyse 2002 m. vasario 27 d. Susitikimo pradžia

čia į Lietuvą komitetas, kurį
sudaro: pirm. Birutė Jasaitie
nė, sekretorė Irena Kairytė,
iždininkas Albinas Smolinskas ir visų kitų darbų darbi
ninkai — nariai: Silvija Aleksiūnienė, Dana Bazienė, Jeanne S. Dorr, Regina Jauto
kaitė, Teresė Landsbergienė,
Gražina
Liautaud,
Nijolė
Maskaliūnienė, dr. Edmundas
Ringus, Aldona Šmulkštienė,
Regina Smolinskienė, Juozas
Užupis ir Sigutė Užupienė.
Komitetas neturi apmokamo
tarnautojo, visi tuos didelius
darbus atlieka savanoriškai.
O darbų yra daug — daugiau
kaip tūkstantį vaikų išrikiuo
ti ir suskaičiuoti, visų aukoto
jų aukas surašyti, suskaičiuo
ti ir paskui išsiųsti, surinkti
ataskaitas — tai daug valan
dų ir darbininkų reikalauja.
Omahos lietuviai taip pat
prisideda prie komiteto darbų
— daugiavaikėms, neturtin
goms šeimoms siunčia pagal
bos siuntinius. Omahos komi
teto daliai vadovauja Laima
Antanėlienė ir Regina Reškevičienė. Jos tris, o kai kada
keturis kartus per metus at
veža didelį sunkvežimį, pri
krautą siuntinių, ir per
„Transpak” išsiunčia į Lietu
vą. Šį balandžio mėn. jos atve
žė ir išsiuntė 60 siuntinių. Pi
nigus siuntiniams Omahos lie
tuviai sukelia darydami cepe
linų pietus po šv. Mišių.

Lietuvos vaikų vardu dėko
jame visiems Amerikos lietu
viams. Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetas, 2711 West 71
st. Street, Chicago IL 60629.
Aukos nurašomos nuo mokes
čių.
Birutė Jasaitienė

LIETUVIU BENDRUOMENĖS FLORIDOS APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
LB Floridos apygardos suva
žiavime dalyvavo 24 „iš parei
gos” delegatai: LB Tarybos na
riai, išrinkti atstovai, apylin
kių valdybų nariai ir nedaug
svečių. Be jų, į suvažiavimą
atvyko LB Krašto valdybos
pirm. Algimantas Gečys su
žmona, LR ambasados Va
šingtone patarėjas Renatas
Norkus ir Garbės konsulas
Stanley Balzekas, jr.
Suvažiavimų technišką pusę
rotacijos būdu rengia vis kita
LB apylinkė. Šį kartą ta parei
ga teko Daytona Beach apylin
kės valdybai. Pastebėta, kad
apygardos suvažiavimuose da
lyvių vis mažėja. Tai ženklina
Floridos apylinkių silpnėjimą.
Šį suvažiavimą atidarė ir
jam vadovavo apygardos pirm.
Algirdas Dūda, o rengėjų var
du suvažiavusius pasveikino
Daytona Beach apyl. pirm.
Danutė Kurauskienė. Prezi
diumą sudarė juodu, Krašto
valdybos pirmininkas, amba
sados atstovas ir Garbės kon
sulas. Sudarytos nutarimų ir
spaudos komisijos. Kun. dr.
Matas Čyvas sukalbėjo pras

mingą invokaciją. Pagerbti
metų eigoje mirę 23 apylinkių
nariai.

Suvažiavimas sulaukė svei
kinimų. JAV LB KV pirm. A.
Gečys, pasidžiaugęs, kad ne
paisant amžiaus poveikio dar
neblėsta noras darbuotis LB ir
visuomenės gerovei, pasveiki
no atstovus ir palinkėjo dar
bingo suvažiavimo.
Perdavęs
ambasadoriaus
Vygaudo Ušacko atsiprašymą
dėl negalėjimo čia dalyvauti,
jo patarėjas R. Norkus suva
žiavimą ne tik pasveikino, bet
ir atliko platoką pranešimą
apie ambasados pastangas dėl
Lietuvos siekio tapti NATO
nare. Jo manymu, daug atlik
ta ir didėja vilčių Lietuvos na
rystei NATO. Kelios pozity
vios aplinkybės tas viltis didi
na. Apie 62 proc. Lietuvos gy
ventojų ir dauguma jos partijų
tam siekiui pritaria. Lietuvos
karinės pajėgos įvairiai prisi
deda prie NATO taikos palai
kymo ir kovos su terorizmu
uždavinių. Lietuvos ginkluotų
pajėgų parengtis žymiai pa

gerėjusi. Šalies ekonomika
sparčiai auga. Lietuva palaiko
gerus santykius su visais kai
mynais, ypač su NATO nare
Lenkija.
Vis daugiau Europos valsty
bių rodo palankumo NATO
plėtrai ir visų trijų Baltijos
šalių narystei tame aljanse. Ir
Amerikos prezidento pažiūra
yra teigiama. Tik JAV Senate,
kuris turi patvirtinti NATO
plėtros sutartį, yra kitaip ma
nančių. Kad ji būtų patvirtin
ta, reikia bent 67 senatorių
balsų. Šiuo metu jų dar tiek
nėra. Tuo reikalu ambasada
daug dirba ir lietuviškos vi
suomenės veikla teigiamai pa
veikti senatorius yra labai rei
kalinga.
Garbės konsulas Stanley
Balzekas, sveikindamas suva
žiavimą, taip pat kvietė visus
lietuvius paraginti savo jau
nimą, kad rašytų ar skam
bintų savo senatoriams ir įtai
gotų juos palankiai balsuoti
už NATO sutarties patvirti
nimą.
Buvo dar keli sveikinimai

žodžiu (BALFo, Liet. Dukterų
skyr.) bei raštu (LB Tarybos
pirm. Reginos Narušienės ir
Garbės konsulo Algimanto
Karnavičiaus). Po to vyko apy
linkių atstovų pranešimai.
Iš LB Atlantos apylinkės
pirm. dr. Romos Kličienės raš
tu atsiųsto veiklos pranešimo
(pirmo po keletos metų) suži
nota, jog apylinkė turi arti 180
narių, iš kurių 95 proc. yra
„trečios bangos” ateiviai. Turi
lietuvišką mokyklėlę ir vaikų
klubą. Gausiai lanko įvairius
renginius. Balandžio 26 d.
rengia muzikinės grupės iš
Lietuvos koncertą. Jų gyva
veikla kiek skiriasi nuo „tra
dicinės”.
Buvo pasigesta bet kokio
pranešimo iš Auksinio Kranto
apylinkės.
Daytona Beach apyl. pirm.
Kurauskienė savo pranešime
pristatė valdybą, ant kurios
pečių gulė šio suvažiavimo or
ganizavimas ir pasigyrė arti
mu bendravimu su Lietuvių
klubu ir „Sietyno” choru. Su
rengia renginių kas mėnesį.

Palm Beach apyl. pirm. K.
Miklas gana plačiai apžvelgė
ne tik valdybos, bet ir kitų or
ganizacijų kultūrinę ar šalpos
veiklą, pamaldas lietuviams,
apylinkės pažibą „Dainos”
chorą ir lietuvių kultūrą re
prezentuojantį muziejų. Tokių
turėtų būti visuose lietuvių
telkiniuose. Kas mėnesį vyks
ta pabendravimo popietės-susirinkimai su minėjimais bei
kultūrine programa. Valdyba
leidžia mėnesinį „Lietuvių
biuletenį”, kurį jau 16 metų
redaguoja V. Šalčiūnas. Vyko
laiškų rašymo akcija NATO
reikalu. Kasmet vasario 16 d.
iškeliama vėliava prie Juno
Beach rotušės. Vietinė spauda
išspausdina nuotrauką su
straipsniu. Sėkmingai buvo
suruošta apylinkės gegužinė.
Floridoje didžiausios St. Pe
tersburgo apylinkės pirm. Vi
da Meiluvienė pranešė, kad ją
sudaro 228 nariai. Vasario 16
d. proga surinkta per 3,900
dol. aukų ir per 200 parašų
dėl NATO plėtros. Apylinkės
gegužinėje dalyvavo arti 200.
Nukelta į 5 psl.

SENOSIOS JORĖS TRADICIJOS CLEVELANDE
luma bandė perteikti senąsias dainų reikšmę bei paskirtį pa
Jorės tradicijas šiuolaikinėje vasario šventėje bandė paaiš
Tą dieną gegutė parlekia. Di aplinkoje. Prie specialiai pa kinti. Daugelį metų studijavę
delė laimė ir džiaugsmas, jei statytų šventinių vartų sve ir pasinėrę į senovės papro
gu išgirsti pirmą gegutės ku čius pasitiko su dainomis ir čius jie stengėsi kuo tiksliau
kavimą. Bus geri metai. Šiam tradicinėmis apeigom. Susi perteikti Jorės šventę, išlai
pavasario metui skirta nema rinkusieji mazgojosi rankas kyti aprangos autentiškumą.
ža dainų, ratelių, ypač Rytų šiai progai pasemtu Erie ežero Susirinkusieji pasidavė kvieti
Lietuvoje. Kreipiamasi į Joiją, vandeniu ir šluostėsi į Lietu mui kartu padainuoti savo pa
Jurgį, Jorę.
voje
išaustą
drobinį prastumu žavingas atitartines
dainas, pašokti ratelius, pa
rankšluostį.
Jorja, geras vakaras!
Dainomis atlikėjai pagerbė sidalinti pavasario gėrybėmis,
Jorja, paimk raktus,
vietovę, protėvius, kvietė ge alumi iš klumpės formos apei
Jorja, atrakink žamį,
gutę giesmėmis, lingavosi sū ginio kaušo, duona bei medu
Jorja, išlaisk žolalį,
puoklėse, šoko pavasarinius mi. Širdys prisipildė šventiš
Jorja, žolalį silkinį,
ratelius. Dainoms buvo prita kumo, prigimtinio gerumo ir
Jorja, rasely meduotų.
riama kanklėmis, lumzdeliu, meilės vienas kitam.
Žolalė bus dėl arklalių,
skudučiais, armonika. Išgirdo
Dėkojame „Jorės” ansamb
Raselė bus dėl veršelių.
me šiuolaikiškai ir įspūdingai liui, kuris taip profesionaliai,
atliekamų dainų su moderniu išradingai ir nuoširdžiai atliko
Iš Vašingtono, DC, atvykęs į akustinės gitaros, akmenėlių senovines dainas ir šokius.
Clevelandą „Jorės” ansamblis tauškenimo, būgnelio pritari Dėkojame jaunajam ir talen
su didžiausiu atsidavimu ir ši- mu. Atlikėjai visų keistesnių tingajam Martynui Girčiui,
Atkelta iš 1 psl.

Pavasario sutiktuvių šventė Clevelande.

kuris surežisavo įspūdingą va
karonę ir su Dainium Zalensu
buvo pagrindiniai pavasario

sutiktuvių Clevelande inicia
toriai.
Ona Pučkoriūtė

PRASIDĖJO ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ
SPORTO ŽAIDYNĖS

Kazys ir Kajijpiera Bradūnai.

Poezijos pavasario
svečias — Nobelio
premijos laureatas
Gegužės 20-26 d. Lietuvoje
vyks seniausias tradicijas tu
rinčio Poezijos pavasario ren
giniai. 38-ojo Poezijos pavasa
rio paukštė plasnos ne tik virš
Vilniauspoezijos skaity
mai, kaip ir kasmet, vyks daugelyje'''L*ietuvos rajonų ir Len
kijos lietuvių žemėse.
Šių metų Poezijos pavasario
laureatu* tapo poetas Kazys
B radimas;
Poezijos šventėje dalyvaus
būrys,;žinomų poetų iš užsie
nio valstybių: Airijos, Latvijos,
Lenkijos, Švedijos, Suomijos,
Daniįog, Ukrainos, Didžiosios
Britanijos. Slovėnijos, Kroati
jos, Oekijos, Islandijos, Pran
cūzijos. Garsiausio iš jų — ai
rių .fcfljefcoUj Nobelio premijos
laurąąįo ,§gamus Heaney kū
rybos vakaras gegužės 21 d.
vyks Vilniaus rotušėje. (Eita)

Jurgis Kairys pristatė
„geriausią pasaulyje
lėktuvą”
Garsus pasaulyje akrobati
nio skraidymo meistras Jurgis
Kairys* žiūrovams Vilniuje
pristatė ’šbvo sukurtą aukštojo
pilotažo lėktuvą „Juka”.
Kaip sakė J. Kairys, šis
Maskvos aviacijos institute
pradėtas kurti, tačiau lakūno
perimtas ir užbaigtas lėktuvas
yra „j^ėridusias pasaulyje”, nes
maždaug 100 kilogramų leng
vesnis ūž analogiškus orlai
vius
Tai, pasak lakūno,
leidžia geriau išnaudoti varik
lio traukos jėgą. Šiuo metu
lėktuve sumontuotas maždaug
360 arklio galių motoras.
Lakūnas neatskleidė, kiek
sveria jo kūrinys, tačiau sakė,
kad "orlaivio gamybai panau
dotas duraliuminis, kiti meta
lai bėi modernios medžiagos.
J. Kairys „Juką” savo materia
liniais Ištekliais, inžinerinė
mis žiniomis sukūrė „Lietuvos
avialinijų” techninėje bazėje.
Lėktuvo „Juka” ilgis 5.7
metro, sparnų plotis — 7.15
metro. Lėktuvo konstrukcija
gali'išlaikyti dideles apkrovas.
Maksimalus greitis — 400 km
per valandą.

Šaulių sąjunga
paaugliams rengs
vasaros stovyklas
Kaip sakė Šaulių sąjungos
vadas pulkininkas leitenantas
Juozas Širvinskas, apie 5,000
2-18 metų jaunuolių ir mer
ginų nuo birželio iki rugpjūčio
-įvairiose Lietuvos vietose gy
vens 33 stovyklavietėse. Pala
pinių stovyklavietėje bus gy
venama 7 dienas. Jas įsirengs
ir prižiūrės patys paaugliai.
„Su jaunimu bendraus, juos
mokins ir organizuos įvairias
programas kariai, policinin
kai, pasieniečiai, Raudonojo
kryžiaus atstovai”, sakė J.
Širvinskas.
Stovyklautojų
maitinimui
Krašto apsaugos ministerija ir
Šaulių sąjunga skyrė 400,000
litų.

Eltos nuotr.

V. Landsbergio
fondas padės
Vaiko raidos centrui
Vaiko raidos centras Vil
niuje turės vienintelį Lietuvo
je Mažų vaikų interakcijų ka
binetą. Jo įrengimui Vytauto
Landsbergio fondas paskyrė
40,000 litų.
Mažų vaikų interakcija —
labai modernus metodas, lei
džiantis labai pagerinti raidos
sutrikimų turinčių mažųjų pa
cientų įsijungimą į visuomenę.
Metodas pagrįstas motinos ir
vaiko santykių analize. Tuš
čiame kambaryje bendraujant
motinai su vaiku, juos abu fil
muoja dvi kameros. Už stiklo
sienos esantis psichologas ste
bi viską tiesiogiai, kartu galė
damas matyti filmuojamą
vaizdą ir ekrane. Išanalizavus
filmuotą medžiagą ir tiesiogi
nius pastebėjimus, motinai
patariama, kaip ji turėtų kore
guoti savo elgesį, bendravimą
su vaiku.
Naujasis interakcijos kabi
netas skiriamas vaikams iki
vienerių metų.
Vaiko raidos centras Vilniu
je, veikiantis jau 11 metų, tei
kia ir ambulatorinę, ir stacio
narią pagalbą.
(Eita)

Mokyklose nuaidėjo
paskutinis skambutis
Gegužės 17 d. visose Lietu
vos bendrojo lavinimo mokyk
lose aidi paskutinis skambu
tis.
Kaip pranešė Švietimo ir
mokslo ministerija, šiais me
tais 578 vidurines mokyklas ir
gimnazijas baigia daugiau
kaip 30,000 dvyliktokų. Pra
ėjusiais mokslo metais dvy
liktą klasę baigė 26,000 abi
turientų.
Brandos egzaminų sesija
prasidės antradienį. Egzami
nus ketina laikyti 45,970 kan
didatų. Tarp jų — ne tik šių
metų bendrojo lavinimo mo
kyklų absolventai, bet ir profe
sinių mokyklų moksleiviai,
suaugusiųjų mokymo centrų
klausytojai, ankstesnių laidų
abiturientai.
(BNS)

Pasirašyta
„Lietuvos dujų”
pardavimo sutartis
Atkelta iš 1 psl.
Pasak ūkio viceministro ir
„Lietuvos dujų” privatizavimo
komisijos pirmininko Nerijaus
Eidukevičiaus, jei Rusijos du
jų tiekėjas, tapęs akcininku,
norės išlaikyti lygybę, bus
leidžiama 140 mln. litų akcijų
emisija, kurią abu akcininkai
išpirks lygiomis dalimis. To
kiu atveju Vokietijos bendro
vių ir Rusijos dujų tiekėjo da
lis „Lietuvos dujose” padidėtų
iki 38.6 proc., o valstybės dalis
sumažėtų nuo 24.36 proc. iki
17.3 proc.
Pasak VTF pranešimo, už
baigus sandorį kiekvienas su
sivienijimo narys įsipareigoja
balsuoti už bendrovės tinklų
sujungimą su Europos gamti
nių dujų tinklais, jei tam atsi
rastų ekonominės sąlygos.

Penktadienio vakare Bulis
Academy patalpose Lisle, IL,
prasidėjo 52-jų Š. Amerikos
lietuvių sporto žaidynių krep
šinio varžybos, kurios tęsis iki
sekmadienio popietės. Šiose
varžybose dalyvauja 29 ko
mandos iš įvairių klubų JAV
ir Kanadoje. Finalas vyks
ankščiau minėtoje salėje sek
madienį po pietų, o prieš tai
bus iškilmingas žaidynių ak
tas. Krepšinis taip pat bus
žaidžiamas ir Benedictine
University bei Benet Academy
patalpose (visos salės yra
Lisle, IL).
Benedictine University ir
Benet Academy salėse rungty
niaus ir tinklininkai bei tinklininkės šeštadienį ir sekma
dienį. Tuo tarpu stalo tenisas
ir šachmatai bus žaidžiami

Jaunimo centre, Čikagoje.
Stalo tenisui skirta tik viena
diena (šeštadienis, pradžia 12
vai.), o šachmatais (šeštadie
nis ir sekmadienis, pradžia
šeštadienį 10 vai.).
Vyks ir plaukimo pirme
nybės. Jos bus vykdomos šeš
tadienį 9 vai. r. Marmion Aca
demy, Aurora, IL.
Ruošiamas ir žaidynių daly
vių susipažinimo vakaras —
pasilinksminimas šeštadienį
nuo 7 vai. v. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Ten pat sek
madienį 9 vai. r. bus ir sporti
ninkų pamaldos.
Šiose varžybose dalyvaus
apie 400 sportuojančių vyrų,
moterų ir jaunių. Nebūkime
jiems abejingi ir gausiai atsi
lankykime į varžybų vietas.
Čia pamatysime tikrai aukš

tos klasės sportininkų, ypač
krepšinio kovose.
Žaidynes vykdo Čikagos Lie
tuvių akademinis sporto klu
bas „Lituanica”, kuriam vado
vauja Rimas Dirvonis, o jam
talkina visas būrys jaunesnių
sporto entuziastų.

NEPAMIRŠKIME
FUTBOLO RUNGTYNIŲ

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 11 d., šeštadienis
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Garbingo jubiliejaus proga sveikiname

ELENĄ DAMBRIONIENĘ

|

Linkime džiaugsmo ir geros sveikatos. Dėkojame už |
meilę ir šilumą, kurią mums nuolatos skleidžiate.
Šeima ir giminės 1

Niujorkas, Hiutenfeldas, Ukmergė, Kaunas
2002 m. gegužė

Kadangi niekur kitur Š.
Amerikoje nėra lietuvių futbo
0
lo komandų, tai „Lituanicos”
futbolininkai neturi progos
LB FLORIDOS APYGARDOS
varžytis su savo tautiečiais.
SUVAŽIAVIMAS
Todėl šį sekmadienį, gegužės
19 d., 3 vai. p.p. lietuvių ekipa Atkelta iš 4 psl.
dalyvavo JAV LB jubiliejaus
aikštėje prie PL centro Le Yra daug organizacijų, choras, iškilmėse Čikagoje. Garbės
monte žais pirmenybinį susiti šokių grupė, dėl to ir renginių konsulas Algimantas Karnakimą su „Lightning” ekipa.
vičius surengė lietuvių daili
E. Šulaitis gausu. Lituanistinėje mokyk ninkų parodą. Pasirodė Šalloje yra 22 mokiniai. Nors
„trečiabangių” tėvų vaikų čia čiūno sudarytas paveikslų al
PERSIŲSKIME ARCHYVUS Į LIETUVIŲ IŠEIVIJOS
nemažai, bet tik trys lanko bumas „Lithuanian Through
Ages”. Išleista ir išsiuntinėta
mokyklą.
INSTITUTĄ
Sunny Hills apyl. pirm. Jur Adolfo Armalio knygelė „Vy
JAV, ypač Floridoje bei St.
Pasaulio Lietuvių Bendruo dėja Sofija Saliene, kad norin gis Savaitis nusiskundė, jog resnių žmonių sveikatos rei
Petersburgo apylinkėse gyve menės valdyba, vykdydama tieji gali savo archyvus atvež valdyboje buvo likę tik 2 na kalai”.
nantieji lietuviai buvo ir yra PLB X seimo 2000 metais Vil ti ir palikti Salienei Klubo bib riai, kuriems tekę rūpintis Va
Toliau ižd. L. Kynienės iždo
veiklūs visokių lietuviškų niuje nutarimą, remia Lietu liotekoje 4880 46th Avė. sario 16 minėjimu, aukų rinki stovio apyskaita, kurią patvir
draugijų, klubų, partijų, orga vių Išeivijos institutą prie Vy North, St. Petersburg, FL mu, laiškų senatoriams rašy tino kontrolės komisijos pirm.
nizacijų ir visuomeninių sam tauto Didžiojo universiteto 33714). Tie archyvai bus su mu. Tik vasario 24 d. pavyko J. Gerdvilienė. Kasos balansas
būrių, kaip Lietuvių Bend Kaune (Lietuvių Išeivijos ins dėti į persiuntimo dėžes ir išrinkti 5 narių valdybą. Apy sausio 1 d. buvo 3,558 dol.,
ruomenės, ALTo, BALFo, atei titutas, Daukanto g-vė 25, išsiųsti į Kauną LI instituto linkėje yra 86 nariai. Veikia įskaitant „įšaldytą” 2,000 dol.
tininkų, skautų, šaulių, mo Kaunas LT-3000, Lietuva - Li mokslininkų priežiūrai ir nau choras ir vaidintojų būrelis. buvusių Lietuvių dienų likutį.
terų, jaunimo, sporto, chorų ir thuania), į jį siunčia savo ar dojimui. Iš St. Petersburg jau Lietuviškos pamaldos būna Ižd. Kynienė pasiūlė jį „atšil
daugelio kitų vienetų nariai, chyvus ir ragina visus kitus buvo išsiųsta 20 dėžių labai kas sekmadienį. Nepaisant dyti”. Pasiūlymas buvo priinv
valdybų darbuotojai, pirminin taip daryti. Institutas turi ge vertingų Aleksandro Vakselio žmonių amžiaus, kultūrinė tas.
kai. Visi turi pas save surinkę ras dideles patalpas, jame jau archyvų, atsivežtų iš New Yor veikla yra gana turtinga.
Angelė Kamienė pranešė, jog
daugelį organizacinių ar as nuo seniai yra laikomi, tvar ko, ir 6 dėžės žurnalisto Jur
LB Krašto valdybos pirm. A. 2003 m. kovo mėn. numatyta
meniškų archyvų. Tie archy komi ir svarbiausia, kad daž gio Janušaičio, gyvenančio Gečio paskaita-pokalbis lietė atsikviesti iškilųjį „Dainavos”vai, tai yra, protokolai, iždų nai panaudojami dideli vertin Daytona Beach, FL, archyvų.
Tikimasi gauti
Lietuvių Bendruomenės orga ansamblį.
Siųskite ir PLB valdybai į nizacinę struktūrą, pasieki stambios paramos iš Lietuvių
knygos, korespondencija, nuo gi visuomenininko, redakto
traukos, pranešimų kopijos, riaus Broniaus Kviklio (ir Lemontą, IL, (PLB valdyba, mus, problemas ir jų sprendi fondo. Koncertas būtų kovo 8
gauti laiškai arba išsiųstų daugelio kitų asmenų bei or-’ 14911 127th Street, Lemont, mus. Iš jo kalbos buvo paste d., 3 vai., kad dalyviai iš to
laiškų kopijos, ir visokia ki ganizacijų) archyvai ir knygų IL, 60439), iš kur Viktoras Ku bimas gilus jo bendruomeni liau galėtų grįžti namo tą
čas tuos archyvus persiųs Lie nių reikalų supratimas ir pui pačią dieną. Kvietė apylinkes
tokia medžiaga. Ji kas metai bibliotekos.
darosi labai vertinga istorija
PLB valdybos talkininkas tuvių Išeivijos institutui. Lie kus visuomenės gyvenimo pa iš anksto organizuoti trans
apie išeivijos lietuvių gyveni archyvams tvarkyti Viktoras tuvių fondas yra davęs pinigų žinimas. Gal dėl to, kad ši jau portą, kad kuo daugiau kon
mu, veiklą, darbus ir didžiulę Kučas ir PLB pirmininkas Vy archyvų persiuntimui. Jei bū trečioji jo, kaip pirmininko, certe dalyvautų.
užsienio lietuvių pagalbą Lie tautas Kamantas St. Peters- tų klausimų, prašome skam kadencija.
Pasiūlius kitais metais apy
tuvai. Neleiskime tai svarbiai burge susitarė su Lietuvių binti Vytautui Kamantui 616JAV LB yra pasiekusi stam gardos suvažiavimą ruošti
medžiagai sutrūnyti, dingti ar klubo pirmininke Loreta Ky- 791-7333, 616-299-8044 arba bių laimėjimų. Lituanistines Sunny Hills apylinkėje, jos
būti išmestai.
niene ir Klubo bibliotekos ve Floridoje 727-367-5425.
mokyklas lanko 1,200-1,300 atstovai sutiko. Nutarta juos
mokinių su keliais šimtais mo daryti savaitgaliais. Siūlymas
kytojų. Kultūros taryba pla juos rengti kas treji metai,
TURISTUS Į GEDIMINO KALNĄ VILNIUJE KELS KELTUVAS
nuoja 2005 metais atkurti kartu su apygardos valdybos
Gegužės 10 d. „Lietuvos rašoma laiške. - Kartu užgabens keltuvas”. „Iki kitų Dainų šventę ir 2004 metais rinkimais, nepraėjo.
ryto” dienraštyje buvo iš reikėtų įrengti keltą, nes ne metų liepos 6-osios sostinės — Šokių šventę. Bandoma ug
Nutarimų komisija pateikė
spausdintas Čikagoje, JAV, visi, ypač vyresnio amžiaus, Gedimino kalne turi būti dyti sportinę veiklą. Apie Ka suvažiavimui priimti ar pa
gyvenančio inž. Algio Liepi- žmonės gali taip aukštai įrengtas keltuvas turistams. lėdas turėtų pasirodyti Balio tikslinti apytikriai suformu
naičio laiškas „Vertėtų įrengti užlipti ir pasigrožėti nuosta Tokį nurodymą davė premje
Raugo redaguojama 700-800 luotus nutarimus. Tai pada
funikulierių, kuris užkeltų į bia Vilniaus panorama. Kai ras A. Brazauskas, - rašoma
puslapių knyga LB 50-mečiui rius, jie buvo sugrąžinti komi
Gedimino pilį”, „šiuo metu bus atstatyta Gedimino kalno informacijoje. - Keltuvas vie
sijai galutinai suredaguoti.
paminėti.
reikia sutvirtinti Valdovų tvirtovė, tai bus Trakų piliai nu kartu keltų 15 žmonių.
Visi
asmeniniai
archyvai
kol Čia tik kelių svarbesniųjų nu
rūmų pamatus, o antroji dar prilygstanti atrakcija. Pinigų Turizmo sezono metu per va
kas turėtų būti siunčiami Li tarimų, kuriuos apygardos
bų pakopa būtų Aukštutinės sulauksime iš turistų, pro landą į Gedimino kalną galėtų
tuanistikos tyrimų ir studijų valdyba įpareigojama vykdyti,
pilies restauravimas, - buvo jektą tikrai parems ir užsienio pakilti 370 lankytojų.
centrui Čikagoje. Ten sutvar ištraukos:
tautiečiai. Beje, šiuo metu
Be to, ketinama ant kalno
1) sveikinti LR prezidentą
kyti,
jie bus persiunčiami į
Gedimino kalne yra keltas, pastatyti žiūronų, įsijung
Lietuvą. Pirmininkas kreipėsi Valdą Adamkų ir Lietuvos vy
Leisti balsuoti ne
kuris užtraukia į viršų staty siančių įmetus monetą, kad
Lietuvos piliečiams — bines medžiagas. Kreipiuosi į būtų galima pasidairyti po į ambasados atstovą su pagei riausybę;
2) siūlyti* Seimui, kad ne
davimu, kad „Vilniaus radijo
Lietuvos premjerą, kuris yra Vilniaus apylinkes.
neatsakinga
priimtų įstatymų, didinančių
geras statybininkas ir ekono
Anot premjero patarėjo Al užsieniui” transliacijos nebūtų pensijas tiems pareigūnams,
nutrauktos,
ir
kad
iš
Lietuvos
Atkelta iš 1 psl.
mistas. Tikiu, kad jis pastudi girdo Vapšio, Vyriausybės va
R. Ozolas pažymi, kad mūsų juos šį pasiūlymą Lietuvos ge dovas nuolat sulaukia skundų tikimasi kultūrinių ansamblių kurių veikla buvo priešinga
valstybės pilietybės įstatymas rovei ir labui”, - buvo rašoma iš užsienio svečių, jog vyresnio ar grupių — mūsų dvasinės Lietuvos Nepriklausomybei;
3) prašyti Seimo, kad būtų
suteikia galimybę po 3 metų, laiške. Ir štai gegužės 16 d. amžiaus žmogui sunku užlipti atgaivos — atsiuntimo. Reikė
išlaikyta
Lietuvos pilietybė
tų,
kad
LR
Seimas
priimtų
pramokus kalbos ir susipa numeryje tame pačiame dien į kalną”, - rašoma gegužės 16
tiems,
kurie
užsibūna užsie
dvigubos
pilietybės
įstatymą,
žinus su Lietuvos Respublikos raštyje jau
yra
žinutė: d. „Lietuvos ryte”.
nyje;
nes tada ilgėliau Amerikoje
Konstitucijos
nuostatomis, „Turistus į Gedimino kalną
„Draugo” inform.
4) teikti informaciją mažes
pabuvę naujieji ateiviai jaus
tapti Lietuvos piliečiais vi
tųsi Lietuvos piliečiais ir no nėms apylinkėms dėl paramos
siems susijungusios šeimos
gavimo jų kultūriniams bei
riau į ją sugrįžtų.
nariams. Jo nuomone, tai la
švietimo poreikiams.
Apygardos
pirm.
A.
Dūda
vi

bai demokratiška, nes leidžia
Rengėjų vardu apylinkės
sų vardu pasveikino darbštųjį,
suvokti aplinką, kurioje jie pa
85 m. amžiaus sulaukusį, pirm. Kurauskienė ir suvažia
siryžo gyventi ir dalyvauti Miestas (rajonas)
Naujasis kodas
Senasis kodas
bendruomenininką V. Šalčiū- vimo pirm. Dūda padėkojo LB
priimant šalies ateitį lemian
KV pirm. A. Gečiui, ambasa
ną (karšti plojimai).
450
220
čius sprendimus. „Noras su Biržai
Vakare įvyko pokylis su dos atstovui, Tarybos na
528
238
teikti aktyvią balsavimo teisę Elektrėnai
programa ir atstovų paben riams ir apylinkių delegatams
349
219
asmenims, savo noru atsisa Jonava
346
256
dravimas su apygardos valdy už aktyvų suvažiavimo posė
kantiems dalyvauti pilietinės Kaišiadorys
37
27
džiuose dalyvavimą.
Kaunas
ba.
visuomenės kūrime, yra vi
347
257
Kėdainiai
Sugiedojus Lietuvos himną,
Kitą
rytą
darbotvarkė
pra

siškai neatsakingas, tuo la
459
231
Kupiškis
suvažiavimas
buvo uždarytas.
dėta su pirm. A. Dūdos pra
biau, kad tokios normos nerei
318
268
Lazdijai
Iš „Lietuvių biuletenis”
nešimu apie kultūrinę veiklą
kalauja netgi Europos Sąjun
343
243
Nr. 211
apygardoje. Net 15 floridiečių
ga”, mano Centro sąjungos Marijampolė
45
25
Panevėžys
Nuosekliųjų centristų frakci
451
271
Pasvalys
jos pirmininkas.
MUZIKANTAI UŽ EUROPOS SĄJUNGĄ
458
Rokiškis
278
Todėl ši frakcija siūlo Cent Šakiai
345
247
Nauju albumu populiarūs goje. Šis rinkinys yra Europos
ro sąjungos vadovybei aiškiai Šilutė
441
241
Lietuvos
muzikantai išreiškė komiteto projekto „Muzikantai
ir viešai pasmerkti tokį neat Tauragė
446
246
savo
konkrečią
paramą valsty už Lietuvą Europos Sąjun
sakingą socialdemokratų poli Trakai
528
238
bės narystei Europos Sąjun goje” dalis. Pasak pristatyme
tinį žingsnį. Šios frakcijos Ukmergė
340
211
goje. Europos komitete buvo dalyvavusio vyriausiojo Lietu
nuomone, juo griaunamos pa Vilkaviškis
342
242
pristatytas naujas įvairių vos euroderybininko Petro
5 (21XXXXX)
stangos sukurti Lietuvoje pi Vilnius*
22 (2X XX XX)
Lietuvos atlikėjų albumas Auštrevičiaus, šiuo albumu
lietinę visuomenę ir tai gali * Jeigu senasis numeris prasidėjo skaičiumi 2, pagal naują tvarką reikia
„EURO.LT
”, skirtas reprezen Lietuva išeina į Europos muzi
turėti itin skaudžių padarinių rinkti 21 ir tolesnius telefono numerio skaičius.
(BNS)
tuoti Lietuvą Europos Sąjun kos rinką.
Nuo 2002 m. gegužės 1 d. senieji telefono kodai nebegalioja
tolesnei Lietuvos raidai.

Nauji telefonų kodai Lietuvoje
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DRAUGAS, 2002 m. gegužės 18 d., šeštadienis

Kitos paslaugos
V.A.L Auto Servisas.

Atlantu?

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8801 S. 78 Th AVĖ, BRIDGEVIEW, IL 60455
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CHICAGO, IL 60629
Tfcl: (773J-434-7919, Fax.(773)-434-7914

International Driver’s
License, ID card, IRS
individual taxpayer number
(for incom tax purposes only).

Namų remonto ir statybinės paslaugos
STASYS CONSTRUCTION

Amber construction Co.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimų.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimų. Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

A &S
kcjitino
C<X>L.INCI

A.C. HOME CONSTRUCTION INC.

Tel. 561-776-6140.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

24HRS.7DAYS
773-531-1833
773-617-6768

Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas. Tik $85.

gyventi kartu arba atvykti į
darbą ir išvykti.

Parduodu automobilį
Mitsubishi Exlipse, ’96 m.
Bėginė greičių dėžė, 70,000
mylių. Kaina $6,000.

susikalbėsite lietuviškai.

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

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

Business Opportunity

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Company looking for hard
working, reliable partner.
Great pay, profit and benefits.
Some English reųuired.

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

For Sale’97 Hyunday Accent,
stickshift, 2 door, 112 K, good
condition, runs great, economy
car. $2,400 obo.
Tel. 773-890-9082.

Draudimo paslaugos

Easy work.. Mušt be good natured.
Will train. No exp. needed. Mušt
speak English. Tel. 773-479-3334

AUTOMKIfll
NAMU, sveikatos
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Imigracinės ir vizų
paslaugos

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;

773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas: gitrania@hotmail.com

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!
8 years of experience in
immigration to Canada
Visit our vvebsite vvith over
10,000 hits a day
www.immigration-service.com
SOCIAL SECURITY
DRIVERS LICENSE
IRS NUMBER (substitute for
Sočiai Security)

GTS 773 282 9500

VINCO GĖLĖS

Kalbame lietuviškai.

Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.

Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.

Kalbame lietuviškai.
Tel. 630-789-2224

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS

i

New Vision

Bus.: 708-361-0800
Vare Mat 7738547820
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

Parduoda
Parduodamas

gražus 1
miegamojo, 4 kambarių

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 pi.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

„condo” už prieinamą kainą.

Skambinti

tel. 773-884-0621.

: STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

:

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
• Prašykite Rasos - kalba lietuviškai •
:
5710 W. 95 St., Oak Lawn
I
•

708 423-5900

Kraustymosi paslaugos
MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144
Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir už
jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630-816 7114.

349 E. Idler, Beverly Shores, IN,
PARDUODAMAS
2 butų su kampiniu sklypu namas netoli ežero.
Kiekviename yra po 2-3 miegamuosius ir po 2 vonias.
Viena namo dalis nepilnai įrengta.
Kaina $ 295,000.

Kreiptis:
Arlene Beglin Real Estate, Arlene Beglin, Broker.
Tel. 219-872-4811, http://www.beglinrealestate.com

Parduodu gyvenamąjį namu

Kirpėjų paslaugos

ką-vagonėlį, 106 E. Jefferson
St. lot #76, Shorewood, IL. 2
miegamieji, svetainė, virtuvė ir
visi patogumai. Lauke
garažiukas, pavėsinė, 4 mašinų
stovėjimo vieta, žemės, už
tvoros parkas ir upė. Šalia 55
ir 88 greitkeliai bei 52 ir 59
keliai. Tel. 815-730-3865,

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris,
atlieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

815-545-4501.

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

For Sale
Oak Lawn condo

9814 S. Karlov B.

Siūlo mokytis

carpet, appliances plūs 2 BR &

2 BA. Built in garage, private
ILLINOIS MILDUN TRAINING CENTER

* Medicinos asistentus ir medianinės

Willowbrook
Ballroom

sąskaitos
Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Penkios pokylių salės tinka
įvairioms progoms

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-652-8545; 847-361-4194

siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterįįa)
* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe
cialistų biuruose įums patogiu laiku. Baigę
kursus gausite baigimo sertifikatą bei rezi
ume. įsigykite profesijų, turinčių didelę pak
lausų. Sveikatos apsauga - viena sparčiausai
augančių ir pirmoji iš sričių, kuri atsistatinėja po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.
Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

laundry, plenty closets/storage,

front porch, great buy.

$119,900.

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543
Išnuomojamas greito mąjsto
restoranas su visa įranga. Salia
„Metrą” stotelė. Išnuomojami du
dviejų miegamųjų butai arti
Brighton Park. Tel. 773-767-2400,

Puikus maistas, geriausi

_____________
8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL.
Tel. 708-839-9906
Į klubą įleidžiami tik nuo
21 m.amžiaus

The Grand Ballroom

to LITHUANIA

Ar mėgstate šokti?
Šokiai

Ketvirtadieniais ir sekmadieniais
groja 10 žmonių orkestras.
Galite pasitobulinti šokio mene

— vyksta pamokos.

MIAŽŽIMCKA TORAVIEIL
4724 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900

_ _ _ fr«n20.9 timin

vyksta kiekvieną dieną.

For information call Long l Mstunce Post:

1-800-449-0445

First Rate Real Estate,
Aušra Padalino. Palikti žinutę.

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

Great rates lo the ręst of the world - uisry day, any lime.
.

Tel. 630-373-9827.

Siūlo išnuomoti

8011 Lincoln, Skokie

gėrimai, malonus aptarnavimas.

Just turn the

key and movė in new paint,

Mokykla ruošia šiuos specialistus:

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių

8900 South Archer Road, Willow
Springs, Illinois
Tel. 708-839-1000

O’FLAHERTY REALTORS
& BU9LOERS, Ine.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonavlciu80home.com

Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina

• Dantistų asistentus, turinčius

Bordeaux Room

Pirkimas

J * Pardavimas
i * Surandame
l optimaliausią finansavimą

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

B & DA

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

I

Siūlo mokytis

• Atidaryta 7 dienas savaitėje

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

Vizos į JAV Lietuvoje.

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų.

Tel. (773)838-8888.

I*

2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Companion live-in for elderly
disabled women w/small dog.

staklės

Tel. 708-482-3091.

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

Antradieniais ir trečiadieniais

Kreiptis:

Please call708-387-9509,
between 10 AM to 9 PM.

Tel. 773-875-6232.

i Audrius Mikulis
^21
I Tel.: 630-205-9262
l Pager. 773-260-3404 «<**»"»*»
1 E-mail: amikulis@usa.com
J Įvairus nekilnojamas turtas:
i * Nemokamas įkainavimas
l * Nemokama rinkos analizė

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

properties

RIMAS STANKUS

laboratorijos darbus.

Savaitgaliais galiu atvežti.

gerame stovyje.

\
?

planu. Atliekame visus foto

Landmark

I.™—*1

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

Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

mūsų patogiu „lay-away”

ruošos darbininkėms. Galima

Pigiausiai parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos. Duodame
garantiją, UPS siunčiame į kitas
valstijas. Platus asortimentas ir kitų
prekių. Taip pat galite užsisakyti ir
naujausią, 2001 m. „Visuotinę
Lietuvių Enciklopediją”. Jaunimo
centre prekiaujame tik savaitgali
ais, o kitomis dienomis ir savait
galiais — 5741 S. Harlem Avė.
Tel. 847-845-3972.

Parduodamos

•
•
•
•

taupysite. Pasinaudokite

Jrau-,

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

ASTA T. MIKUNAS

Pirkdami pas mus, daug su

kompanijonėms ir namų

Krautuvėlė ,,LIETUVĖLE'

GREIT PARDUODA

9201 S. Cicero
Oak Lzivvn, Illinois 60453
Buaneas 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

Gail. seserų padėjėjoms

Parduoda

Tel. 773-847-1980.

5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

SIŪLOME DARBUS!
Skubiai reikalingi
PERKRAUSTYTOJAI
Skokie kraustymo
kompanijai.
Tel. 847-673-3309.

Accent
Homefinders

REIKMENYS RJ1TX1RAFAIVK
IR MĖGĖJAMS

Window Washers Needed!

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

FREE ESTIMATE

Licensed roofing contractor.
Dengiame naujų konstrukcijų sto
gus, senus keičiame j naujus.
Plokšti stogai, smulkūs stogų
pataisymai.
Tel. 708-417-7833

Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

„Draugo ' skelbimų skyrius
Te!. 1-773-585-9500

Phone: 708-449-2519;
708-935-3532.

Įrengiame „basement”, virtuves,

namus. Duodu automobilį,
apgyvendinu, maitinu.
Atlyginimas $7,5 per vai.

darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.

79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Reikalingos 2 moterys valyti

Ieškomi darbininkai valymo

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Kitos paslaugos

Siūlo darbą

Išnuomoju

WWW.MAZEIKA.COM
**♦**♦*♦***♦♦♦♦♦♦♦**♦♦♦*♦******************************

kambarį

Naperville.

Tel. 630-416-7721.
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922

Wf<Ses

<

DRAUDIMO AGENTAI

Išnuomojamas 2 miegamųjų,
modernus, naujai išdažytas butas su
šaldytuvu ir pilnai įrengta virtuve,
Marųuette Rd. ir Kedzie Avė.
vyresnio amžiaus žmonėms.

J

Tel. 708-656-6599.

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

DAR APIE „SOCIAL SECURITY”
PENSIJAS

Nors daug ir dažnai rašome į pensiją, sulaukę 62 metų ir
apie „Soc. Sec.”, bet žmonėms imate pensiją pagal savo
vis atsiranda klausimų, kada uždirbtus kreditus. Kai jums
jie pradeda rūpintis pensijo sueis visas pensijos amžius, ir
mis ir pinigais.
jūs pažiūrėję, kad galite gauti
Kas yra „Soc. Sec.” pensija? pensiją pagal sutuoktinio už
Tai yra federalinės valdžios dirbtus kreditus, ir pagal jo
kontroliuojama pensija, kuria uždarbį jūsų pensija bus di
naudojasi beveik visi Ameri desnė, jūs visada galite tai
kos gyventojai. Tą pensiją gali pakeisti ir gauti didesnę pen
gauti tik tie, kurie yra išdirbę siją.
mažiausiai 10 metų arba vadi
Bet prieš padarant bent kokį
namų 40 ketvirčių, ir pagal pensijon išėjimo laiko spren
uždarbio dydį įmokėję į „Soc. dimą, pakalbėkite su „Soc.
Sec.” pensijų fondą. Juo ilgiau Sec.” įstaigos atstovais.
dirbate, juo daugiau uždirbate
Vėlyvas pensijon išėjimas.
— tuo didesnė bus jūsų pensi Jis gali padidinti jūsų pajamų
ja. Visi Amerikos gyventojai vidurkį ir, juo didesnis uždar
turi „Soc. Sec.” kortelę-numerį bio vidurkis, tuo didesni „Soc.
ir dirbant pagal tą numerį Sec.” mokėjimai — pensija. Be
darbdavys išskaito iš jūsų al to, yra duodamas specialus
gos pinigus, dalį pats prideda kreditas žmonėms, kurie ati
ir siunčia į „Soc, Sec.” įstaigą. deda pensijon išėjimo amžių.
Tuo pačiu metu yra išskai Tas kreditas yra procentai,
toma iš jūsų algos mokestis pridedami prie „Soc. Sec.”
dėl Medicare — sveikatos mokėjimų ir tai priklauso nuo
draudimo.
jūsų gimtadienio. Žmonės, ku
Pasirinkimas, kada išeisite į rie išėjo į pensiją 2001 metais,
pensiją, yra vienas svarbiau sulaukę tikslaus pensijos am
sių sprendimų jūsų gyvenime. žiaus, gauna 6 proc. daugiau
Galite išeiti į pensiją, sulaukę per metus. Tie procentai pa
pensijos amžiaus ir gauti vi laipsniui didės ateityje, kol
sus mokėjimus, kurie jums pasieks 8 proc. per metus
priklauso, arba galite išeiti į žmonėms, kurie sulauks tikro
pensiją anksčiau ir gauti su pensijon išėjimo amžiaus 2008
mažintus mokėjimus. Sulaukę metais ar vėliau. Jūs neuž
pensijos amžiaus, galite pasi tarnaujate pavėluoto pensijon
rinkti ir dirbti ilgiau. Jei nu išėjimo kredito, kai sulaukiate
sprendžiate dirbti ilgiau, tu 70 metų.
rite dvi galimybes: 1. galite
Jei dirbate ir tuo pačiu laiku
gauti pensijos mokėjimus, kol gaunate „Soc. Sec.” mokėjimus
dar dirbate, arba 2. dirbant — pensiją, jūsų „Soc. Sec.” mo
atidėti pensijos mokėjimus iki kėjimai — pensija bus suma
būsite 70 m. amžiaus. Taip už žinti, jei peržengsite tam tikrą
dirbsite papildomų kreditų, nustatytą uždarbio ribą.
kurie padidins jūsų pensiją.
Jūsų pensija, jei ji yra di
Amžius pensijon išeiti yra: delė, ar turite kitų pajamų,
jei gimėte prieš 1938 metus, gali būti apmokestinama.
galite gauti visą pensiją-visus
Jei jūs esate Amerikos pilie
„Soc. Sec.” mokėjimus, sulau tis, galite gauti „Soc. Sec.”
kę 65 metų. Bet, pradedant pensiją, gyvendamas bet ku
2003 metais, tikslus pensijos
riame pasaulio krašte. Tik tu
amžius augs palaipsniui — po rite pranešti „Soc. Sec.” įstai
du mėnesius kasmet, prade gai, kur jūs norite, kad jūsų
dant nuo 65 metų, iki pasieks mokėjimai būtų siunčiami — į
67 metus. Pvz., jei gimėte Amerikos banką, krašto, kur
1938 m. — tikslus pensijos jūs gyvensite, bankan, ar jūsų
išėjimo amžius bus 65 metai ir
adresu.
2 mėn.; 1939 m. — 65 m. ir 4
Jei jūs esate tik legalus Ame
mėn., ir taip kasmet vis pri
sidės po du mėnesius, kol gi rikos gyventojas, išvažiavęs
musių 1960 metais ar vėliau iš Amerikos, pensiją gausite
— tikslus pensijon išėjimo tik 6 mėn. Po to ji bus sustab
dyta.
amžius bus 67 metai.
Jūs galite išeiti į ankstyvą
Yra įvairių įmonių, kurios
pensiją, sulaukę 62 metų, bet
jūsų mokėjimai bus mažesni leidžia taupyti pensijai ir dar
— jie bus sumažinti 5/9 proc. pačios prideda tam tikrą su
kiekvienam mėnesiui, prieš mą. Tos pensijos yra privačios
jums pasiekiant tikslų pensi ir nieko bendra neturi su „Soc.
jos amžių — 65 metus. Pvz., Sec.” pensija bei jos mokėji
jei jūsų pensijos išėjimo am mais. Tos įmonės turi savo
žius yra 65 metai, o jūs iš nuostatus, ir, eidamas į pen
einate į pensiją, sulaukę 64 siją, jei tokią pensiją turite, su
metų, pensijos mokėjimai bus jomis tariatės dėl mokėjimų.
93 proc. jums priklausančios
Medicare yra federalinės
visos pensijos. O jei išeinate į valdžios kontroliuojamas svei
pensiją, sulaukę 62 metų, gau katos draudimas, kurį kiek
site tik 80 proc. jūsų visos vienas dirbantysis, kuris mo
pensijos mokėjimų.
kėjo „Soc. Sec.” mokėjimus ir
Ankstyvas išėjimas pensijon „Medicare” mokėjimus, sulau
turi pliusų ir minusų. Minu kęs 65 metų gali gauti. Medi
sas — jūsų pensijos mokėjimai care draudimas moka sergan
bus sumažinti visam laikui. tiems tik Amerikoje. Išvažia
Pliusas: jūs gausite mokėji vus iš Amerikos, Medicare ne
mus ilgesnį laiką. Bet galite moka.
Naudotasi „Soc. Sec.” įstai
daryti ir taip: pvz., jūs ir jūsų
sutuoktinis dirba. Jūs išeinate gos pranešimais.

Ieško giminių
• Ieškau savo pusbrolio
Gilberto
Mikėno,
kuris

• George Zenus, gyvenusio
138 Morchyll St, Elizabeth,
anksčiau gyveno 5823 S. Alba NY 07206, ir Mildred Zenus,
ny, Chicago. Mano pubrolis - Helen bei Katherine ieško
gimęs ir augęs Čikagoje, lietu Petras Lūža, gyvenantis Jau
viškai nebekalba. Jo ieško Re nimo 11-32, Marijampolėje,
gina
Mikėnaitė-Zykuvienė, Lietuvoje. Prašome atsakyti
šiuo metu gyvenanti 2757 W. seselei Valei, Matulaitis N. H.,
65 Str., Chicago, IL 60629; tel. 10 Thurber Rd., Putnam
773-737-9438.
06260.
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AJA.

Atkelta iš 3 psl.

POVILAS P. BALTIS
(BALTINIS)

O dabar toji
Rusija jau kartu. Tad nuo ko
kio priešo ir ką dabar NATO
gins? Nuo masinio naikinimo
ginklų ir nuo tarptautinio te
rorizmo, teigia JAV preziden
tas George W. Bush. Gerai,
masinio naikinimo ginklai —
pavojingas priešas, bet kas
juos gali panaudoti ir prieš
ką, turbūt dar ne visiškai aiš
ku. Tačiau kas yra tas „tarp
tautinis terorizmas”? Kas ir
kaip jį suvokia? Net nuo jo
kartu gintis sutarę nauji part
neriai, JAV ir Rusija, teroriz
mą supranta skirtingai. Dar
daugiau skiriasi izraelitų ir
palestiniečių terorizmo sąvo
kos. O koks terorizmas ir iš
kur Lietuvai graso? Praėjusių
trijų šimtmečių patyrimas
Lietuvos pirštą duria į kelis
priešus, bet pagrindinis iš jų
visada buvo Rusija. Atrodo,
kad ir tebėra. NATO narystės
Lietuvai reikia nuo jos apsi
ginti. Reikjaviko konferencija
tą narystę užtikrino, skelbia
žiniasklaida. Jeigu tai ir į
Dievo ausį, ar tai jau užtikri
na saugumą nuo Rusijos?

Po ilgos ligos mirė 2002 m. gegužės 14 d., Kaneohe,
HI. Gimė 1914 m. birželio 14 d. Lietuvoje, Melgužių
dvare, Žiemelio valsčiuje. 1939 m. a.a. Povilas iš Lietu
vos į Ameriką atvyko kaip Ateitininkų atstovas į Pax
Romano seimą. Antro Pasaulinio karo metu tarnavo
Amerikos kariuomenėje. Gyveno Čikagoje, kur 1959 m.
Loyolos universitete įsigijo magistro laipsnius vadybos
srityje, ir 1967 m. Illinois universitete pedagogikos sri
tyje. Nuo 1969 metų dirbo dėstytoju Leeward Commu
nity College, Honolulu, HI. Buvo veiklus Havajų Lietu
vių Bendruomenės narys.
Atsisveikinimo šv. Mišios buvo atnašautos penkta
dienį, gegužės 17 d., 8 vai. ryto St. John Apostle and
Evangelist Church, Mililani, HI.
Velionio palaikai bus pervežti į Lietuvą.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
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, N Y 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:

Nuliūdę: Elena ir Audrius Aglinskai bei kiti
artimi draugai.

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Tai - Jūsų laikraštis

WEB.SITE:

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE

DAILY

WWW.VYTISTOURS.COM

ACvvays VVilfi Ffovvers

i. —*

A 8TAR ALLIANOfi MEMBER
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Chicago

Gėlės visoms progoms
Gėlės j Lietuvą (2-3 biznio dienos)
Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
Vestuvinės ir proginės puokštės
Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
www.alwayswithflowers.com

12
8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

How easy is it
As easy as SAS.

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
vvith a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And vvhen returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you
travel wlth SAS, you can earn mileage credit
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus™ frequent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W.95 St.
9900 W. 143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

J/fJ
it’s Scandinavian

ScandlrurvUn Airlines

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

DARBAI
Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Mllwaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus

arba Leonido.
SVS Taxl Co. ieško vairuotojų. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname.
1 -847-9480994 arba 1 -847-3385838
DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Seneliu priežiūra

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai
LEONID
2881 N Milvvaukee *1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

Amerlcan-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims
1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL
MARGARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė., #205
1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės ■ CDL

EUGENIA VVOJTOVVICZ
5637 W Lawrence
1-773-777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA
OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai,
angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

773-585-9500

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine

1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namų,'viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid to
tax payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai
CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavėjos

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
IVA
1-708-499-9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1-708-652 ^245
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
IČIKAi
Povilas P. Baltis (Balti
nis) mirė š. m. gegužės 14 d.
Kaneohe, Havajuose, po ilgos
ligos. Anksčiau yra gyvenęs
Čikagoje. Velionio palaikai
bus pervežti į Lietuvą.
Po šv. Mišių kviečiame į
blynų pusryčius! Puikios
šeimininkės Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje šį
sekmadienį, gegužės 19 d., po
8, 9 ir 10:30 val.r. šv. Mišių
keps skanius blynus. Kviečia
me visus dalyvauti ir tuo pa
čiu paremti parapiją.
„Seklyčioje” gegužės 22
d. 2 val.p.p. trečiadienio po
pietėje bus rodoma vaizda
juostė „JAV sostinės Washington miesto įsikūrimo is
torija”. Nors jau ilgai svetingo
je Amerikoje gyvename, ne vi
siems teko lankytis didmies
čiuose ir plačiau susipažinti
su kraštu, kuris tapo mūsų
antraisiais namais. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami.
Jaunimas remia spaudą!
Birželio 2 d., sekmadienį, 3
val.p.p. 100 jaunimo dalyvių
suvažiuos į Jaunimo centrą ir
šokių
ritmais,
pasidabinę
puošniais, žaismingais raštuo
to audinio rūbais atliks spal
vingą popietės programą. Fes
tivalyje dalyvaus tautinių šo
kių grupė „Žaibas” iš Madison, WI, ir „Klumpė” iš Woodstock, IL. Tai bus mažoji tau
tinė šokių šventė-festivalis.
Jaunimas kviečia ir laukia
visuomenės dėmesio.
Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus
ruošiama meno ir kūrybos pa
roda vyks gegužės 26 d., sek
madienį, 1 val.p.p. Jaunimo
cęn(:rę.
Birželio 1-oji, šeštadienis,
- Japonų mugės diena. Joje
bus galima nusipirkti japonų
valgių, meno kūrinių, amati
ninkų dirbinių, bus linksmy
bių vaikams. Mugė vyks nuo
10:30 val.r. iki 4 val.p.p. 4427
N. Clark St., Chicago. Dau
giau informacijos tel. 773-275-.
0097 (ext. 23 arba 29).

Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse pirmadienį, gegu
žės 27 d., švenčiant Memo
rial Day šventę, 12:30 vai. p.p.
prie Steigėjų paminklo vyks
visuomeniškas mirusiųjų pri
siminimas ir jų pagerbimas,
jau daug metų rengiamas
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto ir Kapų sklypų savi
ninkų draugijos, garbės sargy
boje dalyvaujant šauliams ir
ramovėnams. Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama susitelki
me dalyvauti, religinę dalį
ves šių kapinių direktorius
gerb. kun. J. Kuzinskas, kal
bės visuomenininkas Algis Re
gis. Vainiko padėjimu, giesme,
JAV ir Lietuvos himnais bus
pagerbti visi kovose už laisvę
žuvusieji, taip pat šių kapinių
„Žaltvykslės” nariai, besiruošiantys 2002 m. premjerai - Žemaitės komedijos „Trys mylimos” pastatymui. Iš
steigėjai bei jose amžiną poilsį
kairės: Violeta Drupaitė-Cole (Petronėlė), Giedrė Griškėnaitė-Gillespie (Motina), Viktoras Jašinskas (Liudvi
radusieji tautiečiai. Visi daly kas), režisierė Ilona Čiapaitė, Neringa Prūselaitytė (Domicėlė) ir Pranciškus Ivinskis.
vaukime šiame bendruomeniš
kame susitelkime, o paskui in
„Ar bereikia didesnio
Atsisveikinimo koncertas
Meno mokyklėlės 2001dividualiai aplankydami savo juoko... tris vilioti, tris my
2002 mokslo metų uždary su išvykstančiais atgal į Lie
artimųjų ir draugų kapus, tęs lėti, o tokioje paslaptyje... jau
mas - paroda ir koncertas tuvą solistais įvyks šį sekma
kime šią kilnią gyvųjų ir mi
arti metų, dar nieko nė viena rengiamas birželio 1 d., šešta dienį, gegužės 19 d., 3 val.p.p.
rusiųjų bendravimo tradiciją.
nenumano apie kitas!” - šiais dienį, 4 val.p.p. Lemonte, Pa Jaunimo centre, Čikagoje.
Įdomi kelionė
samdyto berno Liudviko žo saulio lietuvių centro didžiojo Koncerto programą atliks
Arklių mėgėjų širdys su džiais nusakoma lietuvių kla je salėje. Vyks tradicinis vaikų „Lucia di Lammermoor” spek
virpės iš džiaugsmo pama sikės rašytojos Žemaitės ko piešinių ant asfalto konkursė taklyje dalyvavę solistai ir
čius, kokius šuolius ir pirue medijos „Trys mylimos” esmė. lis (jei nelis), moksleivių meni Lietuvių operos choras. Anks
tus išdarinėja žymios veislės - Naujai pastatytos komedijos, nė programa, dailės skyriaus čiau atvykus į koncertą, bilie
Tempei Lippizan eržilai. Vie kurios veiksmas vyksta XX a. moksleivių darbų paroda. Kad tus bus galima įsigyti prie įė
Lietuvos
kaime, programa būtų įvairi, žadama jimo, o iki sekmadienio jie par
nintelė vieta Amerikoje, kur pradžios
premjeroje
greitai
galės
daly pasikviesti II JAV lietuvių duodami „Seklyčioje”, 2711 W.
galima juos pamatyti - Tem
vauti
Čikagos
ir
apylinkių
lie jaunųjų atlikėjų festivalių da 71st Str.; tel. 773-476-2655.
pei Farms, prie Wadsworth, į
Kviečiama talka — šešta
šiaurę nuo Gurnee Mills. 90 tuviai - birželio 9 d., sekma lyvius. Po programos - vaišės,
dienį,
3
val.p.p.
Jaunimo
cent

kurias
susinešime
patys.
dienį, gegužės 25 d., vėl bus
minučių programa prasidės
kraunami „Saulutės” siunti
kumelių ir kumeliukų paradu, re spektaklį „Trys mylimos” Kviečiame!
po to arkliai pagal klasikinę statys Čikagos dramos sambū
Lietuvių karių veteranų niai. „Saulutė” nuoširdžiai dė
muziką šoks kadrilį ir net ba ris „Žaltvykslė”, vadovauja sąjungos „Ramovės” Čika koja daiktus suvežusiems,
letą. Po pasirodymo svečiai mas Ilonos Čiapaitės. Vaidins gos skyriaus mirusių ramovė skirsčiusiems ir pakavusiems,
kviečiami apžiūrėti arklides ir Giedrė Griškėnaitė-Gillespie, nų kapai Lietuvių tautinėse talkininkams, o dabar Lithua
susipažinti su gyvulėlių val Violeta Drupaitė-Cole, Nerin kapinėse bus lankomi gegužės nian Mercy Lift talpintuvų
giaraščiu
bei treniravimo ga Prūselaitytė, Viktoras Ja 26 d., sekmadienį. Ramovėnus dėka, apie 700 siuntinių vėl
programomis, pamatyti seno šinskas, Pranciškus Ivinskis, ir jų šeimos narius 10 val.r. keliaus į Lietuvą. Renkamės
vinių karietų kolekciją. Arklių scenografiją kurs Rasa Sutku- prašome rinktis prie kapinių Pasaulio lietuvių centro že
pasirodymai vyks kiekvieną tė, apšvietimo reikalais rūpin administracijos pastato. Šv. mutinėje mašinų aikštelėje
trečiadienį (10:30 val.r.) ir sis Juozas Ulevičius. Teatro Kazimiero lietuvių kapinės 8:30 vai. ryto. „Saulutė” dėko
sekmadienį (1 val.p.p.) nuo globėja - Marija Remienė ir bus lankomos gegužės 27 d., ja PLC už prieglobstį, galimy
birželio 19 iki rugpjūčio 28 d. JAV LB Kultūros taryba.
pirmadienį, 9 val.r. Prašome bę padėti vargingai gyvenan
Šuniukas ieško namų! Į rinktis prie Romo Kalantos tiems Lietuvoje. Informacija
Tai - įdomi kelionė visai šei
mai ir puiki ekskursija sve geras rankas atiduodu gražų, paminklo. Kviečiame visus ra skambinant Ramintai Marčiams! Daugiau informacijos sveiką, saugų, beveik metų movėnus ir jų šeimos narius chertienei tel. 630-243-9488.
tel. 847-623-7272 arba inter šunelį, panašų į vilkšunį. Tel. šiame prasmingame minėjime Iš anksto dėkojame galintiems
nete www.tempelfarms.com
708-361-5128,______________ dalyvauti.
padėti.

* DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
TEL.: 773-585-9500

DIDIEJI FONDO AUGINTOJAI
Maždaug prieš dvejus metus ną iki šios dienos.
(2000.06.14) Draugo fondo
Nors skaičiuojame 1,327 DF
pagrindinio kapitalo milijoną narius ir 739 rėmėjus iki da
užbaigė aukščiausio laipsnio bar, didžiąją milijono dalį
garbės nariai Jurgis ir Rita Draugo fonde sudėjo 327 gar
Riškai, paaukoję 25,000 dole bės nariai. Draugo fondo augi
rių. 1993 metų rudenį pradė nimui per devynerius metus
tas Draugo fondas milįjono do buvo labai svarbūs visi nariai
lerių pagrindinį kapitalą pa ir rėmėjai su įvairaus dydžio
siekė per nepilnus septynerius įnašais per pavasarių ir ru
metus.
dens lėšų telkimo vajus, bet
Po to tęsėsi dveji „liesųjų didieji Draugo fondo auginto
karvių” metai, atnešę dar jai buvo ir yra visų laipsnių
92,000 dol., viršijančius milijo DF garbės nariai.

Dosnūs Draugo fondo rėmėjai Rita ir Jurgis Riškai.

V. Jasinevičiaus nuotr.

Pagal įnašų dydį, milijoninio
Draugo fondo viršūnėje yra

riame nedaug naujų DF gar
bės narių sulaukta. Jų labai
laukiame. Laukiame ir narių
bei rėmėų papildomų įnašų su
dėkingumu. Jie visi yra Drau
go fondo augintojai.

prelatas dr. Juozas Prunskis su 67,500 dol. ir Rita ir
Jurgis Riškai su 26,100 dole

rių.
Aukščiausio laipsnio gar
bės narių grupėje su 10,000

Pavasario vajaus įnašai

dolerių ir daugiau yra: a.a.
Vaclovas Valys (20,000 dol.),
Lietuvių fondas (15,000 dol.),
Gražina ir Jim Liautaud
(15,000 dol.), Konstancija Gu
daitienė (11,000 dol.), Gedimi
nas Balanda (11,000 dol.), Ma
rija Barzda (10,000 dol.), Juo
zas ir Sofija Kalinauskai
(10,000 dol.), Vanda Pruns
kienė (10,000 dol.), Jonas ir
Kazė Ratnikai (10,400 dol.).
Pirmojo laipsnio garbės
narių grupėje yra: Dr. V. Du

binskas (9,750 dol.), a.a. Sta
sė Kasnickas (7,283 dol.),
kun. Mykolas Kirkilas (6,000
dol.), Petras ir Jadvyga Klioriai (5,100 dol.), a.a. dr. Leo
nas ir Irena Kriaučeliūnai
(5,000 dol.), prelatas Jonas
Kučingis (5,600 dol.), Jurgis ir
Aniceta Mažeikos (5,000 dol.),
Jonas ir Laima Šalčiai (6,000
dol.), Balys ir Eufemija Steponiai (5,000 dol.), Algis ir Viole
ta Strikai (8,650 dol.), Apolo
nija Vitkuvienė (7,000 dol.).
Antrojo laipsnio garbės
narių grupėje yra: Jurgis ir
Adelaida Balbatos (4,400 dol.),
Vincas Klova (3,400 dol.), Pat
ricia Kamarauskas (4,400
dol.) Albinas Kurkulis (4,400
dol.), Erna ir Adolfas Lūža
(3,000 dol.), dr. Augustinas
Laucis (4,200 dol.), dr. Nellie
ir Gerardas Juškėnai (4,000
dol.), Danutė ir Kazys Paškoniai (3,600 dol.), Marija Re-

Prel. dr. Juozas Prunskis.

mienė (3,200 dol.), Antanas ir
Marija Rudžiai (4,000 dol.),
dr. Leonardas ir Zita Simučiai
(3,000 dol.), Aldona Šmulkš
tienė (3,000 dol.), Ada Sutku
vienė (3,900 dol.), Antanas ir
Viktorija Valavičiai (3,200
dol.), a.a. Vladas Velža (4,470
dol.),
Vytautas
Vidugiris
(3,800 dol.), TCF National
Bank (3,500 dol.) ir a.a. Justi
nas Lukošius (3,405 dol.).
Likusieji 287 DF trečiojo
laipsnio garbės nariai yra
aukoję 1,000 dol. iki 3,000 do
lerių. Juos visus čia išvardinti
sunkoka dėl vietos stokos. Jie
buvo išvardinti šioje skiltyje
per pavasarių ir rudeniu va
jus. Visi Draugo fondo garbės
nariai yra išvardinti dviejose
bronzos lentose, kurios kabo
„Draugo” administracijos pa
talpose.
Juos visus malonu ir pras
minga minėti dabar baigiantis
2002 m. pavasario vajui, ku-

Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės
narys, iš viso 11,000 dol.,
Warren, MI.
Pranė Pakalkienė, garbės
narė, iš viso 1,215 dol., Bever
ly Shores, IN.
Su 100 dolerių:
Tauragės Lietuvių klubas,
garbės narys, iš viso 1,200
dol., Chicago, IL.
Vytautas ir Ona Gutauskai,
garbės nariai, iš viso 1,500
dol., Michigan City, IN.
N. N. garbės narė, iš viso
1,300 dol., Boston, MA.
Henrikas Paškevičius, gar
bės narys, iš viso 1,700 dol.,
Thunder Bay, Canada.
Su 50 dolerių:
Zenonas Obelenis, iš viso
500 dol., Russell, OH.
Algis ir Lydia Liepinaitis, iš
viso 360 dol., Riverside, IL.
Elegijus ir Aldona Kamins
kai, iš viso 250 dol., Orland
Park, IL.
Su 40 dolerių:
Vladas Kezys, iš viso 240
dol., Ancaster, Canada.
Su 25-20 dolerių:
Kun. Viktoras Skilandžiūnas, iš viso 375 dol., Ottawa,
Canada.
Algis Vydas, iš viso 20 dol.,
Holden, ME.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
Fondo iždininkas

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku-

Vytauto Jurkūno karika siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
tūrų ir piešinių paroda bus Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
atidaroma birželio 8 d., šešta L. Insurance Agency,
dienį, 7 val.v. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago). Ji tęsis
iki birželio 14 d. Daugiau in
formacijos tel. 773-582-6500.
Norė
Skelbimai
dami tikrai kokybiškai išversti
• 27 centai skambinant į video įrašus iš Lietuvoje nau
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. dojamos PAL sistemos į ameri
per parą, 7 dienas per savai kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
tę, 6 sekundžių intervalai. kreipkitės į
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
• Amerikos lietuviai re
lietuviškai į TRANSPOINT mia Lietuvos našlaičius:
atstovą su 8 metų patirtimi Loretta I. Stukas, Watchung,
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. NJ, savo motinos atminimą
708-386-0556. TRANSPOINT pagerbdama remia du našlai
— patikimiausias ryšys su čius Lietuvoje. Jų paramai at
Lietuva bei visu pasauliu!
siuntė $300; Taurus Club,
• Namams pirkti pasko Scranton, PA, remia du Lietu
los duodamos mažais mėnesi vos vaikus — jų paramai atniais įmokėjimais ir prieina siun-tė $300; Stasys Suranmais nuošimčiais. Kreipkitės į tas, Rockford, IL remia vieną
Mutual Federal Savings, Lietuvos našlaitį — jo para
2212 West Cermak Road. mai atsiuntė $150; Vida ir
Viktoras Klemai, Newark, DE
Tel. (773) 847-7747.
—
vienam Lietuvos vaikui at
• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL, siuntė $125; Van Domanskis,
60439. Prie pat PL Centro. TeE Palos Park, IL, pagerbdamas
630-243-8446. Leonidą ir Gedi žmonos a.a. dr. Alinos Dominas Kazėnai. Pageidaujant manskienės atminimą, aukoja
$250 — vieno Lietuvos stu
atvykstame į namus.
dento
stipendįjai; Albert ir
• Prieš užsisakydami
Henrietta
Mikutis, Philadel
paminklą aplankykite St.
phia,
PA
aukoja
$100 Laimai
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi Makutėnaitei, Laikinos vaikų
rinkimą: matysite granito spal globos namų direktorei Vil
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa niuje. A. a. Marijos Pauliuminklus mūsų dirbtuvėje pagal konienės atminimą pagerb
jūsų pageidavimą, brėžinius. dami Lietuvos vaikams auko
Prieš pastatant paminklą, ga ja: Irena ir Pranas Juodaičiai,
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad Holden, MA, Gema Danahar,
jis padarytas, kaip jau buvo Worcester, MA, Aldona Shumjūsų pageidauta. Sav. Lilija ir way, Worcester, MA, LaurenVilimas Nelsonai. Tel. 773- ce Shumway, Arlington MA,
Larissa ir Neal Pratt, Scarbo233-6335.
rough,
ME, Vida Morris, Juli
• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. ja Pauliukonis, Worcester,
Reikalų Taryba, red. Karolis MA. Viso $555. Lietuvos vai
Milkovaitis, galima užsipre kų vardu dėkojame visiems
numeruoti adresu: 2711 W. 71 aukotojams už jų gerumą ir
St., Chicago, IL 60629, tel. dosnumą! Lietuvos Našlai
773-476-2655. Prenumerata čių globos komitetas, 2711
metams: JAV-bėse, $15, kitur VVest 71st Street, Chicago,
$25. Išeina 8 kartus per metus. IL 60629.
Tai vertinga dovana įvairiomis
ADVOKATAS
progomis.
Vytenis Lietuvninkas
• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
4636 W. 63 Street
globos būrelis dėkoja už aukas
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
padėti našlaičiams, beglo
TeL 773-284-0100.
biams ir invalidams vaikams,
TeL
630-267-0200,
Lemont, IL
daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo:
Advokatas
Rita ir Charles Rackmil $20,
Jonas Gibaitis
anoniminiai (D) $150. Labai
Civilinės ir
ačiū, „Saulutė”, 419 Weidner
kriminalinės bylos
Rd., Buffalo Grove, IL
6247 S. Kedzie Avenue
60089, tel. (847) 537-7949
Chicago, IL 60629
TAX ID #36-3003339.

Balzeko
muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI!

INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.

•Almos fondas

A. a. Jono Paovio 7 metų
mirties sukakties proga, žmo
na Veronika Paovienė, Grand
Rapids, MI, prisimindama ir
pagerbdama savo vyrą aukoja
Almos Fondui $100. Almos ir
Lietuvos vaikų vardu reiš
kiame užuojautą ir dėkojame
aukotojai! Aukos nurašomos
nuo mokesčių TAX ID #364124191. Čekius rašyti Li
thuanian Orphan Care pažy
mint, kad skirta Almos Fon
dui. Siųsti: 2711 West 71st
Street, Chicago, IL 60629.

Tel.Gibaitis0aol.com
773-776-8700
E-mail:
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v.
Šeitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS

ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos teitadieniai*

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 STulaald Rd., Chicago, IL 60629

TeL 773-582-4500
Valandas pagal susitarimą
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AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime pigiausias kainas skrendant į
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitu miestų
Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis,
keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras,
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.

American Travel Service
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629
Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873
atsvl@att.net

