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Ateitininkų puslapis. 
2psl. 

Mes laukiame 
pavasario pažadų; 
ieškoma kelio į 
susitaikymą; Lietuvos 
karalius atvyks per 
Kalėdas — nauja 
atkarpa. 

3psl. 

Susipažinkime su 
nauju LR konsulu New 
Yorke; lietuvis 
verslininkas; saugios 
atostogos. 

4 psl. 

Šio priedo puslapiuose: 
Vilniaus observatorija; 
Čikaga sulaukė „Ledi" 
iš Los Angeles; teatro 
kelias Lietuvoje; kai 
išėjusieji sugrįžta; 
lietuviška proza 
vokiškai; bibliografija. 

Į Kalvarijos kalną; J. 
Bertulio kūriniai 
fortepijonui; LA „Vaikų 
vilties" dešimtmetis. 

5 psl. 

Šeštadieni keičiamas 
laikas; „Draugo" 
koncertas jau čia pat. 

8 psl. 

* I t a l i j o s k u r o r t i n i a m e 
m i e s t e K u r m a j e r y j e vyks
tančio Europos stalo teniso 
čempiona to moterų v ienetų 
varžybų ketvir ta jame r a t e 
penktadienį Lietuvos atstovė 
R ū t a Garkauska i tė -Būdienė 
( n u o t r . ) 4:1 nugalėjo rusę 
Galiną Melnik ir pateko į ket
virtfinalį. Čempionato moterų 
dvejetų varžybų trečiajame 
e tape lietuvės Rūta Garkau
ska i t ė -Būd ienė ir J o l a n t a 
Prūs ienė , 3:2 įveikę vengres 
Mar ia Fazekas bei Zita Mol-
nar , taip p a t pateko į ketvirt
finalį. Perna i Zagrebe (Kroa
tija) vykusiame Europos čem
pionate Lietuvos stalo tenisi
ninkių due tas pelnė bronzą. 

* L i e t u v o s futbolo r i n k 
t i n ė p r i b l o š k ė pasau l į ly
giosiomis Vokietijoje su pa
saulio vicečempionais ir įvei
kusi Škotijos rinktinę. Po Lie
tuvos ir Škotijos futbolo rink
t inių rungtynių Kaune abiejų 
komandų sirgaliai tapo drau
ga i s . Tokio sirgalių šė lsmo 
mies tas nebuvo matęs t u rbū t 
n u o 1999 m., kai Eurolygos 
t a u r ę iškovojo „Žalgirio" 
krepš in inkai . Škotų ir lietu
vių komandų gerbėjai sveiki
nos i , glėbesčiavosi, ke i tės i 
marškinėl ia is , skandavo „Lie
tuva , Lietuva", o pergalę bei 
nesėkmę k a r t u laistė alumi. 

Europos Sąjunga atmetė Maskvos ir pritarė Vilniaus pasiūlymams 
dėl Karaliaučiaus tranzito 

V i l n i u s , balandžio 4 d. 
(BNS) — Europos Sąjungos eks
pertai atmetė kai kuriuos Ru
sijos pateiktus pasiūlymus dėl 
Karaliaučiaus tranzito organi
zavimo tvarkos ir pritarė Lietu
vos ir Europos Komisijos pa
rengtiems siūlymams, penkta
dienį pranešė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis. 

J is komentavo Europos Ko
misijos Teisingumo ir vidaus 
reikalų, direktorato Generalinio 
direktoriaus J o n a t h a n Faull 
laišką apie balandžio 2 d. įvy
kusį ES valstybių Nuolatinių 
atstovų komiteto (COREPER) 
posėdį. 

„Laiške te igiama, kad 
COREPER iš esmės patvirtino 
Lietuvos pasiūlytas ir kartu su 

EK paruoštas reglamento esmi
nių straipsnių pataisų redakci
jas . Jos numato užpildytų an
ketų pateikimą traukinyje iki 
palengvinto kelionių geležinke
liu dokumento įdėjimo į pasą ir 
Lietuvos pasiūlytą 24 vai. ter
miną atsakymui į užklausą dėl 
bilieto pardavimo", sakė A. Va
lionis. Anot ministro, „šiuos 
sprendimus reikia vertinti kaip 

kompromisų paiešką, m a k s i m a 
liai atsižvelgiant į Rusijos pa
geidavimus, tačiau svarbu, kad 
šie pakeitimai nepažeidžia Lie
tuvos suvereniteto ir nepr ieš ta 
rauja Šengeno re ikalavimams". 

Pasak ministro, C O R E P E R 
nesutiko su Rusijos memoran
dume išdėstytu pas iū lymu par
duoti bilietus nesu laukus Lietu
vos leidimo ir a tmetė jį ka ip 

prieštaraujantį 2002 m. lapkri
čio 11 d. Briuselyje paskelbtai 
ES ir Rusijos deklaracijai dėl 
Karal iaučiaus. t ranzi to. 

Anot A. Valionio, „Lietuvos 
teikti pas iūlymai dėl pagrindi
nių asmens duomenų, elektro
ninio duomenų perdavimo, an
ketos pildymo vietos ir užklau-
sų-atsakymų te rminų buvo pri
imti ir inkorporuoti į reglamen

to projektą". 
Ministras teigė „pozityviai 

ver t inąs" COREPER posėdžio 
m e t u išreikštą ES valstybių 
narių nuomonę, kad readmisijos 
(nelegalių imigrantų grąžinimo) 
sutar t ies tarp Lietuvos ir Rusi
jos įsigaliojimas yra būtina reg
lamentų dėl supaprastinto t ran
zito dokumentų įgyvendinimo 
sąlyga. N u k e l t a į 7 p s l . 

Lietuva — už NATO gynybinių 
galių išlaikymą 

V i l n i u s , balandžio 4 d. 
fBNS) — „Lietuva pasisako už 
NATO, kaip efektyvios kolekty
vinės gynybos organizacijos, iš
laikymą, tačiau Aljansas tu r i 
prisitaikyti prie besikeičiančios 
pasaulinės saugumo aplinkos ir 
rengt i bendradarbiavimo su 
naujomis kaimynėmis strategi
jas" , penktadienį įžanginėje 
kalboje NATO Atlanto politikos 
patarėjų grupės sesijos daly
viams sakė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis. 

Ministras teigė, jog pastaro
jo meto įvykiai, susiję su Irako 
krize, yra didėjančio „ t ransat
lantinio pasidalijimo" bruožas, 
dėl kurio NATO gali tapti „ant
rinė saugumo organizacija". A. 
Valionio teigimu, toks scenari
jus būtų įgyvendintas susida
rius dviem sąjungoms, iš kurių 
viena „atmestų NATO, kaip ga

limą saugumo kūrėją", kita — 
saugumą stiprintų ,Iniciatyvia 
politika". A. Valionis teigė, kad 
Lietuva pasisako už iniciatyvią 
NATO politiką. 

„Tačiau tai nebūtinai reiš
kia, kad NATO tur i dalyvauti 
kiekviename t ransa t lan t in ių 
interesų erdvėje kylančiame 
konflikte", pastebėjo A. Valio
nis. Be to, URM vadovas pabrė
žė Lietuvos pasirengimą politiš
kai ir karinėmis priemonėmis 
prisidėti prie t ransat lant inės 
sąjungos vienybės. 

„Abipusis įsipareigojimas, 
numatytas 5 straipsnyje, garan
tuoja ir, laimei, iki šiol yra Eu
ropos bei transatlantinio saugu
mo pagrindas", sakė ministras. 

Kalbėdamas apie NATO 
santykius su Rusija ir Ukraina 
A. Valionis minėjo, kad „Lietu
va yra pasirengusi pasidalinti 
savo patirtimi N u k e l t a \ 7 psl . 

Joint Baitic American. National Comrnittee (JBANC) metiniame suvažiavime, įvykusiame kovo 7 dieną Vašing
tone (iš kaires) Lorraine Amorose, dr. Kamūnas Kondratas, Lietuvos Seimo NATO komisijos pirmininkas Vaclo
vas Stankevičius, Algis Kazlauskas ir ALTo vadovas Saulius Kuprys. Vidos Kuprytės nuotr. 

Klaipėda apdovanota 
2003 metų Europos 

prizu 
Europos Tarybos Par la

mentinės asamblėjos Aplinko
saugos ir žemės ūkio komiteto 
sprendimu Lietuvos uostamies
čiui Klaipėdai skirtas 2003 me
tų Europos prizas. 

1955 metais įsteigtas Eu
ropos prizas yra aukščiausias 
apdovanojimas, kuris gali būti 
skirtas Europos miestui a r re
gioninei valdžiai už jų aktyvią 
veiklą plečiant t a rp t au t i n iu s 
ryšius ir bendradarbiavimą. 

Lietuvos uostamiesčiui šis 
prizas skirtas už aktyvų tarp
taut inį bendradarbiavimą su 
užsienio valstybių mies ta is . 
Klaipėda yra susigiminiavusi 
net su 16 užsienio miestų, ku
rių dauguma yra uostamiesčiai, 
t a r p jų — Liepoja (Latvija), 
Gdynė (Lenkija), Kotka (Suo
mija), Karlskrona (Švedija), 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Pusmeti algos 
negavusių „Žalgirio" 

krepšininkų 
kantrybė trūko 
Viln ius , balandžio 4 d. 

(BNS) — Kauno „Žalgirio" 
komandos krepšininkai, atly
ginimų nesulaukiantys 6 mėne
sius, trečiadienį protestuodami 
nesusirinko į komandos treni
ruotę. 

„Kiek visa tai gali tęstis? 
Šeši mėnesiai yra labai daug. 
Galima palaukti vieną arba du 
mėnesius, bet ne šešis", sakė 
„Žalgirio" vidurio puolėjas Gin
t a ra s Einikis. 

Viešosios įstaigos „Kauno 
Žalgirio" rėmėjas direktorius 
Gediminas Navikauskas pa
tv i r t ino , kad algos žalgirie
čiams vėluoja, tačiau kiek laiko 
vėluoja i r kada žaidėjams jos 
bus sumok ctos, pasakyti atsisa
kė. „Tai y. klubo vidaus rei
kalas", teigė jis. 

Teismui perduota Panevėžio 
prokuroro nužudymo byla 

V i l n i u s , balandžio 4 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra baigė tirti fa- penktadienį 
teismui išsiuntė baudžiamąją 
bylą dėl Panevėžio prokuroro 
Gintauto Sereikos nužudymo. 

Panevėžio apygardos proku
ratūros Organizuotų nusikalti
mų ir korupcijos tyrimo sky
riaus vyriausiasis prokuroras 
Gintautas Sereika buvo nužu
dytas 1999 m. sausio 25-osios 
vakarą prie savo namų. Auto
mobiliu atvažiavusio prokuroro 
prie daugiabučio namo tykojo 
žudikas. Į prokurorą iš pistoleto 
„ IT" buvo šauta 7 kartus, jis 
mirė vietoje. Nužudytąjį po ku
rio laiko surado jo žmona. 

Dėl prokuroro nužudymo 
bus teisiamas 25 metų Kupiškio 
rajono gyventojas Arūnas Var
nas. Jam taip pa t pareikšti kal
tinimai dėl šaunamojo ginklo, 

šaudmenų, sprogmenų ar 
sprogstamųjų medžiagų grobi
mo, turto sunaikinimo ar su
žalojimo tyčia, nusikaltimo slė
pimo. 

G. Sereikos nužudymo ap
linkybes 2002 m. rugpjūčio 10 d. 
išaiškino Generalinės proku
ratūros ir Kriminalinės policijos 
pareigūnai, tirdami Panevėžyje 
veikusios nusikalstamos grupės 
nusikalt imus. Panevėžio apy
gardos teismui išsiųsta 17 tomų 
baudžiamosios bylos dokumen
tų. 

Pasak pareigūnų, A. Varnas 
prokuroro G. Sereikos nepaži
nojo ir nežinojo, kad jis yra pro
kuratūros pareigūnas. 8 klases 
tebaigusiam, nevedusiam ir nie
kur nedirbančiam jaunuoliui 
buvo duotas kitų asmenų įsaky
mas nužudyti pareigūną. 

Kaip skelbta spaudoje, 
• Į -n-ųąfe 

nužudyti G. Sereiką nu rodė pa
nevėžietis 37 metų Valdas Blin-
kevičius, p rava rde „Bl inkė" . 
Šis kalt inamasis pernai rudenį 
buvo rastas nusižudęs Lukiškių 
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 
kameroje. 

Lie tuvos avial ini jų 
lėktuvas dėl g e d i m o 
n e p a s i e k ė s k r y d ž i o 

t i k s lo 
Lietuvos avialinijų (LAL) 

lėktuvas „Saab-2000", penkta
dienį ryte išskridęs į Kopenha
gą, dėl hidraulinės sistemos ge
dimų buvo priverstas sugrįžti į 
Vilnių, pranešė LAL kokybės-
valdymo grupės vadovas Vid
mantas Mažonas. 

„Sumažėjus s lėgiui hid
raulinėje sistemoje, nusp ręs t a 
sugrįžti, nes Kopenhagoje ne
turime sandėlių, kur iuose lai
kytume atsargines detales", sa
kė pareigūnas. 

N u k e l t a \ 7 ps l . 

Pasaulio naujienos 
iSr»g ag«rffir4 pranefKMss 

EUfcOPA 
V a t i k a n a s . Per Velykas 

popiežius Jonas Paulius II 
stengsis įveikti savo nuovargį ir 
susikaupusias sveikatos prob
lemas Didžiosios savaitės cere
monijose Šv. Petro bazilikoje 
naudodamasis specialiu veži
mėliu ir keltuvu, penktadienį 
pranešė Vatikano atstovai. 82 
metų Katalikų Bažnyčios va
dovas, sergantis Parkinsono li
ga, galės užkelti savo vežimėlį 
tiesiai prie altoriaus, visai kaip 
neįgalūs keleiviai patenka į au
tobusus miestuose. 

Londonas . Britanijos prem
je ras Tony Blair penktadienį 
pareiškė, kad JAV visiškai ne
ketina pulti Sirijos ar Irano, 
kuriuos Vašingtonas įspėjo dėl 
į ta r iamų ryšių su I raku. T 
Blair teigė, kad Izraelio ir pa
lestiniečių konflikto sprendi
mas yra lygiai taip pat svarbus. 

kaip ir Irako prezidento Sad-
dam Hussein nušalinimas. Va
šingtonas praėjusią savaitę ap
kaltino Siriją leidus kroviniams 
su karine įranga kirsti sieną su 
Iraku, taip nepaisant JAV įspė
jimo. Amerika ta ip pat neri
mauja dėl Irake esančių šimtų 
irakiečių musulmonų šiitų ko
votojų, kuriuos apmokė bei fi
nansuoja iraniečiai. 

Be r lynas . Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder penk
tadienį pareiškė, jog visiškai 
akivaizdu, kad JAV vadovauja
mos pajėgos laimės karą Irake, 
ir sakė, kad kiekvienas protau
jantis žmogus turėtų tikėtis jų 
greitos pergalės. G. Schroeder 
teigė, kad jis ir jo vadovaujama 
vyriausybė ir toliau nepritaria 
karui. Tačiau tai buvo pirmas 
kanclerio pareiškimas, kad 
Amerika laimės šį karą. 

P a r y ž i u t Pradėdamos ka
rą su Iraku, Jungt inės Valstijos 

padarė „trejopą klaidą... mora
linę, politinę ir strateginę", ket
virtadienį pareiškė Prancūzijos 
premjeras Jean-Pierre Raffa-
rin. J is pabrėžė, kad Prancūzija 
nepriklauso „diktatorių stovyk
lai". Šia pastaba premjeras rea
gavo į praėjusią savaitę kilusį 
ginčą, kai Prancūzijos užsienio 
reikalų ministrui Dominiąue de 
Villepin nesutikus pareikšti , 
jog jis linki JAV ir Didžiajai 
Britanijai laimėti karą prieš 
Iraką, dalis Britanijos žinia-
sklaidos įvertino jo nuostatą 
kaip palankią Bagdadui. 

Rusijos ar Sirijos bendrovėms. 
Baltieji rūmai siekė, kad ši pa
taisa nebūtų pri imta. Atstovų 
rūmai taip pa t pr i ta rė prezi
dento George W. Bush pasiūly
mui paremti Turkiją, kur ią 
JAV stengiasi į t ikinti labiau 
bendradarbiaut i dėl k a r o su 
kaimyniniu Iraku, ir sk i r t i jai 1 
mlrd. dolerių. 

Kolumbijoje pagrobtas lietuvis 
bern iukas 

V i l n i u s , balandžio 4 d. 
(BNS) — Kolumbijos kariuo
menė trečiadienį vykdė pagrob
to trejų m e t u k ų Vyčio Kara-
nausko gelbėjimo operaciją. Jos 
metu t rys dešiniųjų ekstremis
tų kovotojai buvo nukauti , du — 
suimti. Kariškiai stovykloje ra
do ir jų a rsena lą — karabiną. 5 
pistoletus, 3 š ra t in ius šautuvus. 
4 g rana tas . 

Tačiau V. Karanausko išva
duoti kol k a s nepavyko, pranešė 
Kolumbijos žiniasklaida. Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija ne tur i duomenų apie ber
niuko būklę . Vyksta tyrimas, 
s m u l k e s n ė s informacijos Ko
lumbijos valdžia neteikia. 

V. K a r a n a u s k a s buvo pa
grobtas ka imo vietovėje prie Vi-
iavilensijos — centrinėje Ko
lumbijos dalyje, už 125 kilomet
rų į p ie tus nuo sostines Bogotos. 

Penki ginkluoti užpuolikai 
sustabdė mokyklos autobusą, 
kuriuo Vytis keliavo su savo 4 
metukų seserimi ir jų aukle. 
Mergaitė ir auklė pagrobėjų 
nesudomino. 

V Karanausko motina, Ko
lumbijos pilietybę turint i emig
rantė iš Lietuvos Saulė Kara-
nauskienė, naujienų agentūros 
E F E korespondentui tvirtino, 
jog nežinomi užpuolikai už jos 
sūnų pareikalavo išpirkos. S. 
Karanauskienė yra gydytoja on-
kologė. 

Lietuvaičio pagrobimas šiuo 
metu Kolumbijos gyventojų dė
mesio centre. Trečiadienį šimtai 
žmonių surengė demonstraciją, 
kurioje reikalavo jo išlaisvini
mo, net pagaminti marškinėliai 
su Vyčio atvaizdu ir užrašu 
„Esu Vytis, išlaisvinkite mane". 

N u k e l t a į 7 ps l . 

RUSIJA 

JAV 
Vaš ing tonas . JAV Atstovų 

rūmai ketvirtadienį po vienbal
siai priimto Senato sprendimo 
patvirtino beveik 80 mlrd. do
lerių skyrimą karui Irake fi
nansuoti ir svarbiems sąjungi
ninkams apdovanoti, taip pat 
— kovai su terorizmu bei varg
stančioms oro bendrovėms pa
remti. Atstovų rūmai pritarė, 
kad būtų uždrausta Irako ats
ta tymui numatytus pinigus 
skirti Prancūzijos, Vokietijos, 

Maskva . Rusijos gynybos 
ministras Sergej Ivanov penk
tadienį sakė, kad „uždara i s ka
nalais mes, remdamiesi faktais , 
reiškiame ki toms va l s tybėms 
daugiau pretenzijų, negu reiš
kiama mums". Komentuoda
mas pranešimus apie I rako ka
riuomenes, kuri neva ginkluota 
rusiškais ginklais, la imėjimus, 
S. Ivanov pažymėjo: „ I r ake mes 
gavome gerą informacinį ištek
lių — mūsų ginkluotės rekla
mą". 

Maskva . Baškirijos proku
roras paskelbė oficialų įspėjimą 
Rusijos musulmonų centr inei 
dvasinei valdybai, kur ia i vado
vauja N u k e l t a į 7 p s l . 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters, AFP, Interfax. AP. BNS, CN'N 

žinių agentūra pranešimais 

* M a ž d a u g 2.500 I r a k o 
R e s p u b l i k o s g v a r d i j o s ka
r e i v i u penktadienio naktį pasi
davė JAV pajėgoms į nelaisvę, o 
amerikiečių j ū r ų pės t in inkai 
priartėjo prie Bagdado iš piet
ryčių pusės , pranešė JAV cent
rinės vadovybės Oatar 'e atsto
vas kapi tonas F rank Thorp. J is 
pabrėžė, kad dabar „Bagdado 
divizija nebegali būti laikoma 
koviniu vienetu". Kai kuriais 
duomenimis, pastaruoju metu 
ši elit inė divizija, vienas kovin-
giausių Bagdado junginių, la
bai nusi lpo p>er bombardavimus 
ir mūš iu s su Amerikos jūrų 
pėst ininkais prie Kuto, už 170 

km į pietus nuo Bagdado Pa
sak pareigūnų, sunaikintos dvi 
iš trijų divizijos brigadų o tre
čioji dingo be žinios Aršiu na
cionalizmu bei lojalumu Sad-
dam Hussein garsėjančią Irako 
Respublikos gvardiją sur. 
šios divizijos kuriose tarnauja 
apie 70,000 kareivių JAV tei
gia sunaikinusios taip pat ir 
kai kurias kitas divizijas. 

* Aukš to r a n g o JAV ka
r i n i n k a s penktadieni pareiš
kė, kad JAV pajėgos užeme 
miesto-oro uostą. Kol kas tai 
yra didžiausias laimikis 16 die
nų besitęsiančioje karinėje 
kampanijoje JAV kariškiai 
pranešė. N u k e l t a \ 7 psl . 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4S4S W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Dr. Adolfas Darnusis kalba Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje, Dainavoje 
1975 m. Nuotrauka Jono Kuprio 

Prisimenant 
dr. Adolfo Damušio asmenybę 

Y ra žmonių, kurie siūlo kitiems būti tokiais, kokie jie patys 
nėra. Ne dr. Adolfas Darnusis. J is buvo toks, ir, kadangi j is 
buvo toks ir vertino tai, tokiais būti jis skatino ir kitus, pa t s 

nei nejausdamas, kad jis siūlė juos būti panašius į save ar—dar 
labiau—į savo Idealą. Jo mėgstamoji paskaitų tema ate i t in inkams, 
o ypač jaunimui, buvo krikščioniškoji asmenybė. Negalime pa
miršti jo veido, kai jis apie tai kalbėdavo, visada naujai permąsty-
damas. . . jo veidas švytėdavo kažkokiu džiaugsmu, kažkokiu 
skaidriu optimizmu. 

Vienoje tokioje paskaitoje IX Ateitininkų kongrese, dr. Darnu
sis gvildeno keturis asmenybės bruožus. Tai—išmintis, dvasinis ir 
mokslinis išsilavinimas, heroizmas ir suprat imas skirtumo t a r p 
faktų ir iliuzijos. Ir tikrai jis pats negalvojo (tai ką mes dabar gal
vojame), kad jis pats šiuos asmenybės bruožus nuostabiai atvaiz
davo savo gyvenime. 

Atidenkime bent vieną iš jų—rodos, taip paprastą ir savaime 
suprantamą... Išmintis. O kaip giliai jis ją suprato. Anot jo, t a i 
„sugebėjimas pasirinkti savo gyvenimo veiklai Gėrio ir Tiesos 
kryptį, sekant Kristaus žodžius: Aš esu Tiesa, Kelias ir Gyveni
mas". Tai krikščioniškoji išmintis. Tai Kristaus išmintis. 

Vadinasi, dr. Adolfas Darnusis pats pasirinko savo gyvenimo 
veiklai Gėrio ir Tiesos kryptį, sekant taip, kaip jis suprato Kristaus 
išmintį. Taigi, ar pasirinko tapti cheminės technologijos inžinieriu
mi, ar planuodamas plėtoti cemento pramonę Lietuvoje, ar su ki
tais organizuodamas 1941 m. sukilimą išvyti raudonuosius iš Lie
tuvos, ar su kitais steigdamas Fronto bičiulius, VLIKą, ar vado
vaudamas ateitininkų moksleivių, ar studentų sąjungoms, ar bū
damas Ateitininkų federacijos vadu, vis vykdydamas, kas tuo metu 
aktualu ir svarbu, jis rinkosi Kristaus nurodomą gėrio ir tiesos 
kryptį taip, kaip jis suprato. 

Ne be reikalo mes žavimės dr. Adolfo Damušio asmenybe ir jo 
veikla. To žavesio priežastis yra Kristaus išminties paslaptyje. Kai 
liūdime dabar jo, jam iškeliavus iš mūsų tarpo amžinybėn, t enka 
mums siekti to, ko jis iš mūsų labiausiai norėjo ir tebenori—kad ir 
mes, kaip ir jis, rinktumės savo gyvenimo veiklai Gėrio ir Tiesos 
kryptį pagal Kristaus išmintį. Kuri. Kęstutis A. Trimakas 

-Susikaupimo dienos Ateitininkų namuose rengėjos kartu su dienos pra-
vedeju. iš k: Raminta Marchertiene, Vincas Kolyčius, Aldona Kamantie-
ne, Vida Maleiškiene ir Irena Polikaitiene. Nuotr. Jono Maleiškos 

r 
JAUNUČIAI ATEITININKAI—SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS Į VASAROS STOVYKLĄ! 

Jaunųjų ateit ininkų vasaros ftovyklos reg is t ra torė 
praneša, kad registracija sklandžiai vyksta. Berniukų sąraše 
dar yra vietų, o mergaičių sąrašas jau beveik pilnutėlis ir grei
tai bus perpildytas. Raginame visus jaunučius, norinčius 
stovyklauti, kuo greičiau užsiregistruoti. Registracija tęsis iki 
balandžio 15 d . bet primename, kad vietų skaičius yra ribo
tas. 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros stovykla vyksta 
š.m. birželio 15-25 dienomis Dainavoje. Registracijos anketos 
yra ateitininkų tinklalapyje w w w . a t e i t i s . o r g J a s taip pa t 
galite gauti, kreipiantis į savo kuopos globėjas arba į stovyk
los registratorę Grasildą Reinytę 532 N. Edgewood, LaGrange 
Park. IL 60526 tol. 708-352-3405 

Čikagos Dielininkaicio-Daumanto ateitininkų kuopos septinto skyriaus berniukai Gavėnios susikaupime. Iš k: 
Šarūnas Daugirdas, Algis Kasniūnas, Paulius Kuprys, Marius Aleksa, Juozas Pranckevičius. Priekyje 
Raimundas Kazlauskas. Nuotrauka Laimos Aleksienės 

Pavykusi kelionė 
Ateitininkų namų ir Skautų akademikų sąjūdžio Čikagos skyrius suruošė 
Gavėnios susikaupimo dieną š.m. kovo 15 d. Ateitininkų namuose, Le-
monte. Susikaupimą pravedė Vincas Kolyčius, Ateitininkų tarybos narys, 
dirbantis evangelizacijos darbą Prisikėlimo parapijoje Toronte. 

G avėnios pradžioje šiame 
skyrelyje, kvietėme vi
sus Čikagos ir apylinkių 

a te i t in inkus leistis į vienos die
nos kel ionę, s u d a r a n t progą 
a tver t i savo širdis Jėzui ruo
š iant is Jo Prisikėlimui—šv. Ve
lykoms. 

Atsinaujinimo kelionėje da
lyvavusieji buvo patenkint i šią 
dieną ir dėkojo jos pravedėjui 
Vincui Kolyčiui, sugebėjusiam 
pasiekt i dalyvius ir palikti gilių 
minčių, kuriomis dar ir dabar 
gyvename, ir t ikime jomis nau
dotis toliau. 

Nepa i san t , kad d a u g u m a 
buvo nepra tę prie pasauliečio 
pravedamo susikaupimo, Atei
t in inkų namų saliukė buvo pil
n a dalyvių. 

Kalbėtojas siūlė eilę mums neįprastų 
pasninkų, kaip, pvz., pasninką nuo pyk
čio, nuo ki to žmogaus teisimo ir smer
k imo, nuo nusivyl imo, nuo nuolatinio 
skundimosi, nuo širdies kietumo ir nuo 
išleidimo per daug pinigų. 

kacija, ramybės suardymas, 
bendravimas su nuodėmės min
timi, sutikimas ir pritarimas 
bei pasisavinimas veda į nuodė
mės nelaisvę. Ir ką darytume, 
jeigu neturėtume gailestingojo 
Dievo, kuris prisipažįstančiam, 
išpažįstančiam ir apgailinčiam 
savo nuodėmes ne tik jas atlei
džia, bet ir nenori jų daugiau 
prisiminti. Tačiau negalime 
laukti Dievo atleidimo, kol ne-
atleidžiame kitam. 

„Jėzus yra vienintelis ke
lias į Tėvą", tęsė dienos prave-
dėjas. „Aš esu kelias,—sako 
pats Jėzus.—Kas seka manimi 
neragaus mirties per amžius". 
Reikėjo dalyviams smarkiai 
susimąstyti prie klausimo, „ko
kį Jėzų aš pažįstu?" Jėzus—tai 

„ ^ B ^ I ^ Dievo atvaiz
das. Jėzaus 
vardas reiškia 
„tas kuris iš-
gelbsti". Kiek
vienas kelis 
priklaups prie 
Jėzaus vardo. 
Vieni priklau
piame iš bai-

Dieną pradėjome su žvakės 
uždegimu ir malda, kad Vieš
p a t s siųstų savo šviesą į mūsų 
pro tus ir širdis. Dienos prave-
dėjas kvietė atvert i savo širdis 
Dievo balsui, paliekant nuoša
liai visus darbus ir rūpesčius. 
, ,Negana tik žinoti apie Dievą 
ir Jo meilę mums, bet reikia ją 
išpažinti ir išgyventi visa širdi
mi", kalbėjo dienos vedėjas. 

J u o giliau ir ilgiau tą Dievo 
meilę išgyvename, tuo mūsų 
malda ir ryšys su Juo yra t amp
resnis . O kad Jo meilė m u m s 
y r a didelė, tą liudija Jo kryžius. 
„ N ė r a d idesnės meilės ka ip 
gyvybę už d raugus a t iduot i" 
(Jn . 13). Dievas mūsų ieško, 
mes tik tur ime J a m atsiverti . 
J i s mums sako: „leisk man tave 
mylėti". 

Daugelį kar tų esame gir
dėję palyginimą apie Sūnų pa
laidūną. Vincas įdomiai prista
tė tėvo ir sūnaus atvaizdą gar
siojo dailininko Rembrandt pa
veiksle, kur dėmesys yra krei
p i amas į sūnų mylinčio tėvo 
r ankas . Viena ranka yra stipri , 
mylinčio tėvo ranka , o ki ta , 
švelni , lyg glostanti motinos 
r a n k a . Taip Dievas išreiškia 
savo meilę mums. Vincas Koly
čius siūlė dalyviams leistis būti 
Tėvo apkabinamiems ir pabūti 
J o glėbyje. 

Tur ime nuodėmingą pri
gimtį , sakė kalbėtojas, kur i 
prasidėjo su pirmųjų tėvų galė
j imu pasirinkti t a rp Gėrio ir 
Blogio. Turėdami palinkimą į 
blogį, tur ime kūno, akių ir gy
venimo puikybės geismus, ku
riuos patenkindami, puolame į 
nuodėmę. Prisimename, kad ir 
J ėzus buvo gundomas duona, 
pasaul iu ir gyvenimo puikybe, 
tačiau, bendraudamas karštoje 
maldoje su Tėvu. J i s t i ems 
gundymams atsispyrė. Provo-

mės, kiti iš įpratimo, dar kiti iš 
džiaugsmo, pagarbos ir meilės. 
Per Jėzų tampame Dievo vai
kais. „Avys pažįsta ganytojo 
balsą", sako Jėzus. Ar mes pa
žįstame Jo balsą, klausėme pa
tys savęs. Mūsų ginklas prieš 
blogį yra Jėzaus vardas ir Jo 
kryžius, primenantis Jo meilę 
mums. Sąmoningam Jėzaus 
priėmimui reikia ir Šv. Dvasios 
pagalbos. Per Šv. Dvasią at
gimstame iš naujo, atsiverčia-
me ir pasikeičiame, priimdami 
Jėzų savo asmeniniu Išgany
toju. 

Kadangi mūsų susikaupi
mas vyko dar tik antrąjį Gavė
nios šeštadienį, buvo kalbėta ir 
apie Gavėnios pasninką. Kalbė
tojas pateikė eilę ir kitokių, 
mums neįprastų pasninkų, 
kaip, pvz., pasninką nuo pyk
čio, rodant daugiau meilės savo 
artimui. Pasninką nuo kito 
žmogaus teisimo ir smerkimo. 
Pasninką nuo nusivylimo, nes 
Jėzus tur i kitokius planus, 
kurie kartais nesutinka su mū
sų norais. Pasninką nuo nuola
tinio skundimosi, prisimenant 
momentus, kada išgyvenome ir 
Jėzaus teikiamą džiaugsmą. 
Pasninką nuo širdies kietumo 
ir galiausiai pasninką nuo išlei
dimo per daug pinigų. Stenki
mės mažinti nebūtinus pirki
mus ir atiduoti tuos pinigus 
labdaringiems tikslams, sušel
piant tuos kurie reikalingi mū
sų pagalbos. Jeigu bent Gavė
nios metu išgyvensime šiuos 
pasninkus, jie mus paženklins, 
kad esame krikščionys. 

Diena jau ėjo prie galo ir 
ruošėmės išpažinčiai, ir šv. Mi
šioms. Paskutiniame pašneke
syje dienos vedėjas užsiminė 
apie šv. Mišias, ir jų svarbą, 
primindamas, kad Mišios, 
pagal Vatikano II susirinkimą 
yra ne išklausomos, bet jose 

Vincas Kolyčius 
Nuotr. Jono Maleiškos 

turime aktyviai dalyvaut i . 
Trumpai jis sustojo prie atskirų 
Mišių dalių ir jų svarbos. Būti
na išgyventi Konsekracijos mo
mentą ir su tvirtu tikėjimu 
reikšti Jėzui meilę ir pagarbą, 
žiūrint į Jį esantį ostijoje ir tau
rėje. 

Tarpe susikaupimo dienos 
dalyvių sėdėjo ir du kunigai, 
jėzuitai, kurie, laikui atėjus, 
klausė išpažinčių ir koncelebra-
vo šv. Mišias. Neabejojame, kad 
ir jiems Vincas Kolyčius paliko 
ką nors prisimintino, ką nors 
verta pasisavinti ar su kitais 
pasidalinti. Dalyviai skirstėsi, 
patenkinti ir dėkingi Ateitinin
kų namų valdybai už gerą Ga
vėnios susikaupimo pravedėją. 

a.k. 
EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Te!. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NBMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family rr.eaca! clinic 
10811 W. 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Siiver Cross Hospifal 

Vaiancios pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy. \Aflbwbrook 
Tel. 630-323-o050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimu darbovieteie bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrcve: 847-718-1212 

rUbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kalną. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lavyn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pages* numeriu 708-64445074. 

V I Z'. Vida :.Puodžiūniene 
P^T^JĮ Heaithy Connection 
V — Chiropractic&Rehab 

Manualine ir fizine teraaiia. sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patanmai. 
1000 S. State Street, 

Suile 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 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708-484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W 103rd. St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių l igos / Ch i rurg i ja 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
TeL 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Card^ac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 

chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bndgevievv, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicsgo, |[_ 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. 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. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurge 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Roau 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

IEŠKOMA KELIO ATGAL 
Europa skaičiuoja suge

dusių santykių nuostolius ir 
ieško kelio jiems išlyginti, rašo 
„New York Times" "(2003.04.02) 
bendradarbė Elaine Sciolino. 
Taip mano ne ji viena. Daug 
Europos politikų ir žurnalistų, 
aptarinėdami Vakarų pasau
lyje susidariusią politinę pa
dėtį, nesidžiaugia. Karas Ira
ke, lyg žemės drebėjimas, 
ištrenkė Europą iš pusiausvy
ros, europiečiai susipyko ne 
tik su Amerika, bet ir tarp sa
vęs, skundžiasi nuosaikesni 
valstybininkai, ieškodami bū
dų, kaip iš šios nemalonios pa
dėties išsikrapštyti. Net ir iki 
šiol, daugiau negu 50 metų, 
buvusiame vieningame NATO 
telkinyje susidarė jau trys 
ryškiai priešingos grupės. 
Viena jų yra JAV ir Didžioji 
Britanija, kita — Prancūzija ir 
Vokietija, trečia — Vilniaus 
dešimtukas kartu su trimis 
naujomis NATO narėmis — 
Čekija, Lenkija, Vengrija, 
nors ši pastaroji dar kažkaip 
vidury. Dėl jos rungiasi Va
šingtonas su Paryžium, kol 
kas dar tik JAV sostinės nau
dai. Ji dalyvauja prez. Bush 
sutelktoje koalicijoje, bet irgi 
daugiau iš reikalo negu iš įsi
tikinimo karo Irake prasme 
bei nauda. Nors dėl tokių nuo
monių išsiskyrimo dar niekas 
netiki NATO bei Europos Są
jungos subyrėjimu, tačiau 
daugelis mano, kad politinis 
Rubikonas jau peržengus ir 
per jį pastatyti tiltą atgal bus 
gana sunku. Ir ne taip greitai. 

Tačiau nuomonėmis išsi
skyrusių didžiųjų valstybių 

-vadovai visgi pradeda ieškoti 
išeities, nes jiems kitaip ne
išeina, teigia E. Sciolino. Ir tą 
kelią pradeda aršioji Pran
cūzija. Labai kietai Jung
tinėse Tautose prieš Ameriką 
išstojęs, Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras Dominiąue 
de Villepin dabar jau nori sės
tis šalia Didžiosios Britanijos 
premjero Tony Blair ir per jį 
tiesti tiltą atgal į Vašingtoną. 
Prezidentūra visiems valdžios 
pareigūnams uždraudė kriti
kuoti JAV karo veiksmus Ira
ke. „Mes negalime nekreipti 
dėmesio į priešamerikietiškus 
išsišokimus Prancūzijoje, nes 
tokia mūsų laikysena bend
ram reikalui nepadeda". — 
tvirtai teigia ministras pir
mininkas Jean-Pierre Raffa-
rin. De Villepin ir prez. Jac-
ques Chirac jau viešai skelbia, 
ir elgesiu rodo. kad įtampa 
tarp Paryžiaus ir Vašingtono 
tik laikina. „Aš manau, kad ji 
greitai gali būti pašalinta, nes 
mes esame ir draugai, ir 
sąjungininkai, ir tai neturi 

keistis", — tikina užsienio rei
kalų ministras, pabrėždamas, 
kad Paryžiaus giminystė su 
Vašingtonu nepakeičiama. 

Tačiau pradiniams pokal
biams tai giminystei atnaujin
ti de Villepin siūlo Vašing-
tonui ne taipjau labai priimti
ną darbotvarkę, kurios vir
šūnė — Irako atstatymas tik 
per Jungtines Tautas. Tai jau 
aiškus taikinys į naftos laukus 
ir pelningas verslo sutartis. 
Bet jo siūlymas braižyti Iz-
raelio-palestiniečių taikos 
žemėlapį ir tęsti Europos 
Sąjungos organizavimą JAV 
prezidentui Bush turėtų būti 
priimtinas. Įdomu tik, kodėl 
nei Blair, nei Bush apie šiuos 
Prancūzijos siūlymus viešai 
nieko nesakė po jų pokalbio 
praėjusią savaitę Camp Da-
vid miškeliuose. Tokių Pary
žiaus ketinimų jie negalėjo 
nežinoti, ypač, kai iš Londono 
išskrisdamas, Blair žurnalis
tams teigė, kad apie JAV-
Europos santykių atnaujini
mą su Bush kalbėsiąs. Tad ar 
šis staigus Paryžiaus posūkis 
nėra tik dar vienas politinis 
„triukas"? JAV prezidentui 
prancūzų siūlymas per men
kas, todėl šie viešu skelbimu 
nori susidaryti sau pritarėjų 
užnugarį ir taip Ameriką dar 
kartą paspausti. Tačiau, jeigu 
ir taip būtų, vis tiek žingsnis 
JAV-Europos santykių pageri
nimo kryptimi. 

Beveik tuo pačiu laiku, o 
gal ir neatsitiktinai, ta pačia 
kryptimi pasuko ir Amerika. 
Ir atrodo sėkmingai. JAV 
Valstybės sekretoriaus Colin 
Powell viešnagė Turkijoje 
įtampą tarp Vašingtono ir 
Ankaros šiek tiek atšildė. 
Nors Powell ir negavo tei
giamo atsakymo į pakartotiną 
prašymą leisti JAV kariams 
pulti Iraką iš Turkijos teritori
jos, bet bent jos valdžią įtikino 
į Iraką nesiųsti savo karių ir 
nesupainioti JAV politikos 
kurdų atžvilgiu. Ko nors tei
giamo reikia laukti ir iš Po-
well apsilankymo Briuselyje. 
Ypač, kai Europa jį laiko nuo
saikiausiu Amerikos politiku 
ir noriau su juo kalba, negu. tar
kim, su Gynybos sekretorium 
Donald Rumsfeld. Numatomas 
kietas „apsišaudymas", nes Eu
ropos Sąjungos dauguma prieš 
karą, tačiau ir jie turėtų suvokti, 
kad blogi santykiai su Ameri
ka jiems tik nuostolius duotų. 

Šalia to. niurnėjimai pra
sideda ir tarp jų pačių. Mat vi
si jie ir po kitą žaidimą žai
džia. Pvz., Vokietija. J i irgi no
ri įsijungti į Irako atstatymą, 
taip pat per Jungtines Tautas, 
bet Gerhard Schroeder nesi-

Briuselyje balandžio 3 d. įvykusiame Vilniaus grupės šalių — Albanijos, Bulgarijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, 
Lietuvos, Makedonijos, Slovakijos, Slovėnijos, Rumunijos — ambasadorių prie NATO susitikime su JAV 
Valstybės sekretoriumi Colin Powell. kurio metu jis padėkojo už šių valstybių pritarimą ir paramą JAV pozicijai 
dėl Irako krizės sprendimo. Lietuvos ambasadorė Gintė Damušytė stovi šalia Colin Powell, ketvirtoji iš dešinės. 

liauja kalbėjęs prieš karą ir 
prieš Didžiąją Britaniją, kurią 
jis nori išjungti iš bet kokio 
vaidmens Europos Sąjungoje. 
Pagal jį, tai tik Vokietijos ir 
Prancūzijos privilegija. Kol 
kas neaišku, kieno pastango
mis balandžio 29 d. susitiks 
Vokietijos, Prancūzijos, Belgi
jos ir Liuksemburgo vadovai 
pasitarti dėl glaudesnio kari
nio bendradarbiavimo. ES na
rės Amerikos šalininkės į pa
sitarimą nepakviestos. Jos, 
ypač Ispanija ir Italija, įsiutu
sios pasitarimą peikia. Šis su
sitikimas — klaida, nes jis tik 
daugiau išskiria ES partneres, 
pyksta Italijos Europos reika
lų ministras Rocco Buttig-
lione. Didžioji Britanija tame 
susitikime irgi norėtų daly
vauti. Taigi, susipratimo ieš
kant, kol kas tik nesusiprati
mas didėja. Ar Colin Powell 
pasiseks iš tos balos bent vie
ną ją sausinantį griovelį pra
kasti? Juo labiau, kad ne
aiškios nė tos balos ribos. 

Kol kas žaidimas vyksta 
tik tarp didžiųjų: Amerikos, 

PASIGENDAMA CENTŲ 

Per pastaruosius 30 metų 
JAV pinigų kalykla išleido į 
apyvartą daugiau kaip 312 
milijardų vieno cento monetų, 
bet apyvartoje tėra apie 114 
milijardų centų. Pasirodo, kad 
kaip tik tų ..trūkstamų mone
tų" pradedama pasigesti — 
net kai kurie JAV bankai 
neturi pakankamai centų, o 
parduotuvės kreipiasi į klien
tus, pageidaudamos už smul
kesnius pirkinius mokėti cen
tais. 

Tad kur tie maždaug 7.7 
milijardo centų „slepiasi"? 54 
proc. amerikiečių tvirtina, kad 
vieno cento monetų jie beveik 
niekuomet nevartoja. Daž
niausiai tie centai suberiami į 
stiklainius, butelius, mėtosi 

Didžiosios Britanijos, Prancū
zijos ir Vokietijos. Retkarčiais 
jame atsiranda dar ir Italija 
su Ispanija, bet jau žymiai 
menkesniu balsu. O visos ki
tos, net ir Lenkija, beveik visa
da — tik jų nutarimų skaityto
jos. Net ir tada, kai kuriai jų 
mažųjų užnugario prireikia. 
Išklausyk, sakyk taip, ir nu
tilk. Nepatogu buvo Jungtinių 
Tautų paramą praradusiam 
JAV prezidentui Bush į karą 
išjoti tik savo ir britų žirgais, 
todėl per Tony Blair jis pasi
kvietė Europos mažąsias vals
tybes. Kada anksčiau mes gir
dėjom apie JAV prezidento 
skambučius Lietuvos prezi
dentui ir meilius, Lietuvą gi
riančius laiškus? O dabar, va, 
jų prireikė, ir prašomų pas
laugų negalim atsakyti. Gerai, 
kitaip pasielgti negalėjom, bet 
kodėl, taip padarę, tuojau nu
tilom? Ar Lietuvai tikrai nieko 
iš Amerikos nebereikia? Šalia 
to, ar Vilniui nesvarbu nors ir 
stebėtoju dalyvauti tame Vo-
kietijos-Prancūzijos kviečia
mame pasitarime? Ar nesvar-

• • -MARGUMYNAI* • • 

stalčiuose, barška taupymo 
dėžutėse, nes monetos nusve
ria kišenes arba tiesiog pa
dedamos ir pamirštamos. 

ChrScM 

KUR DAUGIAUSIA 
NUSIKALSTAMUMO 

Tarptautinė nusikalsta
mumo tyrimų organizacija, 
kurios centrinė įstaiga yra 
Berlyne, iš 2002 m. tyrinėtų 
102 valstybių atrado, kad 70 
proc. nusikalstamumas vals
tybiniu mastu tevertintinas 
tik 5 taškais (nuo 1 iki 10 
skalėje). 

Valstybė, kurioje labiau
siai klesti korupcija, yra Ban-
gladeš — tegavusi 1 tašką. Ja i 
ant kulnų, su 1.2 taško yra Ni
gerija, Paragvajus. Mada-

bu ir kitoms jo dešimtuko 
narėms? Taip pat ir Lenkijai, 
Čekijai, Vengrijai? Prancū-
zija-Vokietija, aišku, didelė 
Europos jėga, apie 135 mln. 
žmonių. O kiek mažiau jų bū
tų Vilniaus dešimtukas plius 
trys? Plius Italija, Ispanija ir, 
išmintingiau elgiantis, Didžio
ji Britanija? Jeigu Europai 
šaunasi vadovauti kartu susi-
baudusios Vokietija su Pran
cūzija, kodėl joms atsvara ne
gali būti čia minėtas sąrašas? 
Nėra pradininkų? O Baltijos 
tautos? Rolandas Paksas, Vai
rą Vike Freiberga —jauni, ener
gingi ir kieti vadovai, Estijos 
Ruetel — daugiau patyrimo 
turintis vyresnis. Ar negalima 
nuo čia pradėti? Žinoma, jų 
vienų — per menka jėga, bet 
bent trylikos Rytų Europos 
kraštų sandorio taip lengvai 
nenupūs nei prancūzų-vokie-
čių vėjas. Beje, pasigirsta jau 
žinutės, kad ir Vokietijos vėjas 
prieš karą jau mažėja. Tad ar 
neužtenka vis užpakalyje sto
vėti ir, nusiėmus kepurėlę, 
visada sakyti — taip? 

gaskaras, Angola, Kenija ir 
Indonezija. Tuo tarpu Suomi
jai suteikta 9.7 taško, pavadi
nant ją mažiausiai nusikalsta-
muno turinčia valstybe. Įkan
din seka Danija, Naujoji Ze
landija, Islandija, Singapūras 
ir Švedija. 

JAV įvertinta 16-ąja pagal 
nusikalstamumo lentelę, duo
dant 7.7 taško. Buvusiose so
vietų okupuotose valstybėse 
kai kurios pasitaisė, kitos dar 
nusmuko. Bet Rusija, Uzbe
kistanas, Gruzija, Ukraina, 
Moldova. Kazachstanas, Azer
baidžanas tegavo mažiau kaip 
3 taškus. 

Iš Europos Sąjungos vals
tybių, mažiausiai nusikalsta
mumo rasta Grakijoje — jai 
duota 4.2 taškai. 

NYT 
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Danutė Bindokiene 

Ir mes laukiame, ir 
mūsų laukia 

Renginių lietuvių visuo
menė nestokoja. Ypač Čika
goje. Pradedant rudeniu, kiek
vieną savaitgalį griūte užgriū
va koncertai, paskaitos, pie
tūs, vakaronės, o rengėjai gra
žiausiais žodžiais stengiasi 
įvilioti publiką į sales. J u k 
visus labiausiai gąsdina eilės 
sustatytų kėdžių (ar stalų) 
apytuštėje s-alėje tarp subliuš-
kusių planų ir svajonių... 

Visgi yra renginių, kurie 
publiką nesunkiai sutraukia 
ir palieka gražius prisimini
mus. Buvo tokių jau ir šiemet 
— ypač pirmojo Lietuvos kara
liaus 750 metų sukakties 
šventė, ne tik Čikagai, bet 
daugeliui lietuvių telkinių, 
padovanota JAV LB Kultūros 
tarybos. Tikimės, kad tokia 
dvasinės atgaivos puota bus ir 
„Draugo" ruošiamas koncer
tas šį sekmadienį Maria gim
nazijos auditorijoje, Čikagoje. 
Jo žvaigždės — šioje Atlanto 
pusėje dar negirdėtos — „Trys 
panteros". Puota jau paruošta, 
tik svarbu, kad svečiai į ją su
sirinktų... Antra vertus, mūsų 
tautiečiai tikrai svarbiais at
vejais rengėjų dar niekuomet 
neapvylė. Neapvils ir dabar. 

Tačiau tai dar ne paskuti
nis renginys, visa galva pra
augęs daugybę kasmet vyks
tančių savaitgaliniu sus:oū-
rimų. Nesupraskite klaidin
gai: tvirtai tikime, kad kiek
vienai organizacijai, kiekvie
nam tikslui ruošiamas rengi
nys yra svarbus ir vertas pa
remti, dalyvauti. Bet kartais 
žūt būt reikia tarp tos gausy
bės rinktis, nes nei laikas, nei 
kišenė neleidžia visur būti. 
Visgi iki vasaros sezono pra
džios galime dar laukti bent 
dviejų išskirtinų įvykių — ba
landžio pabaigoje ir gegužės 
mėnesį. Ir ne tik mes jų laukia
me, bet ir mūsų laukia darbai 
bei įsipareigojimai, kad j ie 
būtų pažymėti sėkmės ženklu. 

Abu renginiai — jau „tra
dicija". Nors paprastai mes tą 
žodį mėgstame pritaikyti ne
labai jo vertiems dalykams, 
bet šiuo atveju ilgų metų tęs
tinumas tikrai jį įtvirtina. 
Visų pirma, žinoma, tai Lie
tuvių operos spektaklis Či
kagoje. Morton gimnazijos au
ditorijos scenos uždanga vėl 
bus papuošta — tiesa, tik tam 
vienam kartui atsargiai prika
binta, rūtos šakelės simbolika. 
o scenoje suskambės Verdi 
operos „Kaukių balius" melo
dijos. Skeptiškų ir net nega
tyvių pasisakymų, kad mums 
lietuvių kalba atliekama ope
ra jau nebereikalinga, reikia 
saugotis, kaip pačios užkrečia-
miausios ligos. Kodėl nerei

kalinga? Ar dėl to, kad solis
tus reikia „importuoti" iš 
Lietuvos, samdyti orkestrą, iš
sinuomoti dekoracijas ir kos
tiumus? Ar dėl to ji mums jau 
nebesava? O ar prisimename, 
kad praeityje reikėjo pasitelk
ti net kitataučius solistus ir 
nelietuviais sustiprinti chorą? 
Tačiau tada niekam į gaivą 
neatėjo tvirtinti, kad operos 
jau nereikia... 

Jokia kita tautinė mažu
ma šiame krašte neįstengia 
pastatyti operos savo kalba, 
kaip neturi ir savo dienraščio. 
Kodėl lietuviai negali didžiuo
tis savo pasiekimais, o nori 
juos sumenkinti arba net at
sisakyti? Lai nelieka nei vieno 
mūsų tautiečio, gyvenančio 
Čikagoje, jos priemiesčiuose, 
Detroite, Clevelande, net 
Omahoje ar kitame, nesunkiai 
pasiekiamame mieste, atsisa
kančio sekmadienį, balandžio 
27 d„ atvykti į Morton audi
toriją ir ploti savai operai, kol 
delnai suskils! 

Kitas labai svarbus įvykis: 
XII Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas, vyksiantis Pasaulio 
lietuvių centre gegužės 21-25 
d. Šie simpoziumai rengiami 
nuo 1969 m. JAV-se (Čika
goje \ o po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo kas ketvirti 
metai pakaitomis — tėvynėje 
ir vėl čia. Ar prisimename, 
koks džiaugsmas buvo visus 
apėmęs, kai pirmą kartą į Či
kagą iš „sovietinio rojaus" 
buvo išleisti keli lietuviai 
mokslininkai? Nors dėl kai 
kurių „spalvos" nebuvome la
bai tikri, bet niekas neabejojo 
akademiko Zigmo Zinkevi
čiaus patriotiškumu. Kaip dė
mesingai buvo klausomasi jo 
žodžių! Kaip visi norėjo prieiti, 
paspausti ranką, palinkėti 
ištvermės grįžus Lietuvon... 

Šiemet į simpoziumą iš tė
vynės atvyksta apie šimtinė 
mokslininkų. Niekas nestovės 
už jų nugaros, netikrins, ar jie 
nenuklysta nuo nustatytos 
partijos linijos, neužgins daly
vauti ir privačiuose susitiki
muose. Jie bus kolegiškai 
sutikti ir vertinami pagal savo 
mokslinius pasiekimus. Daug 
išlaidų ir darbo iš rengėjų pa
reikalaus šio simpoziumo ruo
ša. Mums nieko daugiau ne
reikia, tik dalyvauti visuose 
simpoziumo renginiuose, ne
pagailėti vieno kito dolerio, 
kad visi pasiruošimo darbai 
būtų sėkmingai atlikti. 

Tad, jeigu negalime visur 
dalyvauti, visų patenkinti, 
bent patenkinkime patys sa
ve: rinkimės pačius geriausius 
iš geriausių, juos remkime ir 
aktyviai dalyvaukime. 

LIETUVOS KARALIUS 
ATVYKS PER KALĖDAS 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Kaip tituluoti pirmojo Lie
tuvos karaliaus Mindaugo 
sosto paveldėtojus, vėlesniuo
sius mūsų valstybės valdovus 
— karaliais ar tik kunigaikš
čiais? Toks klausimas nuolat 
gvildenamas užsienio lietuvių 
tarpe, žiniasklaidoje, tokį 
klausimą dabarties lietuvių 
kartos užduoda mūsų istorijai. 
Atrodytų jau šiandieną turime 
nemažai rimtų Lietuvos istori
jos vadovėlių: A. Šapokos, dr. 
V. Dau.girdaitės-Sruogienės, 
E. Gudavičiaus, B. Makausko 
ir eilės kitų Lietuvos bei 
užsienio šalių istorikų darbų, 
daug šaltinių: rašytinių ir 
ikonografinių, kurie turėtų 
padėti žmogui atsirinkti, kad 
jis pats suvoktų, kur yra seno

sios Lietuvos istorijos 
atraminiai taškai, duomenys, 
iš kurių mes sprendžiame apie 
mūsų valstybės praeitį bei jos 
valdovų titulus. Kad supras
tume, kaip tituluoti mūsų val
stybės valdovus, šiandieną 
neužtenka pacituoti keletą 
fragmentų apie karalius ir 
kunigaikščius iš kelių leidinių 
ar vieno kito istorijos vado
vėlio, enciklopedijos. Reikia 
kiek atidžiau ir plačiau žvilg
telėti į visus senesnius ir ypač 
na'-jausius mūsų istorikų dar
bus bei leidinius, kad supras
tume, kur slypi visa šios prob
lemos esmė. Vilniaus univer
siteto istorijos fakulteto 
dekanas istorijos prof. A. 
Bumblauskas viename pasi

kalbėjime '„Draugas". 2001. 
05.12, p. 3). cituodamas Robert 
J . Colingvvood, pastebėjo, kad 
prasti istorikai (ir ne tik jie — 
aut. int.). ieškodami atsakymo 
į vieną ar kitą istorijos aktua
liją, pradeda nuo seniausių 
knygų, o geri — nuo naujau
sių. Toks palyginimas tikriau
siai tiktų ir visiems istorijos 
mylėtojams bei jos tyrinėto
jams, kurie ieško atsakymo, 
kaip tituluoti mūsų valstybės 
valdovus. Tad pabandykime 
pasižiūrėti, ka apie Lietuvos 
ka'ralius ir kunigaikščius rašo 
naujausi ir galbūt kiek seniau 
leisti istorijos vadovėliai. Lie
tuvos ir užsienio šalių is
torikai. 

Mindaugas, kaip pirmasis 
Lietuvos valdovas, vėliau ka
ralius, iškilo apie 1240-sius 
metus, suvienijęs Lietuvą į 
valstybę. Dėl jo karūnos, karū
navimo karaliumi ir karaliaus 
titulo — klausimų, abejonių ar 
kokių dvejonių, atrodo, nėra. 

Tai — nenuginčijamas faktas 
mūsų istorijoje. Tačiau mažai 
kas žino. kad visi neaiškumai 
su karalių ir kunigaikščių ti
tulais prasidėjo dar gerokai 
prieš Mindaugo karūnavimą, 
tada. kai Mindaugas pradėjo 
Lietuvą vienyti į valstybę ir 
įsigalėjo tarp silpnesniųjų lie
tuvių kunigaikščių. Jau tada 
1235 m. rusų metraštininkas 
užsimena apie „Mindaugo 
Lietuvą", o rytiniai kaimynai 
rusai ima jį vadinti didžiuoju 
kunigaikščiu — rašo mūsų 
istorikas prof. E. Gudavičius 
„Lietuvos istorijoje" (Vilnius, 
1999 m. p. 46; 481 Apie 1245— 
1246 m. vokiečių kronikinin
kas Mindaugą pavadino 
„aukščiausiuoju karaliumi" 
(ten pat p. 46), o, kaip rašo len
kų istorikas Oscar Halecki 
knygoje „Jadwiga of Anjou an t 
the rise of east centrai Europe" 
(USA, 1991, p. 35), popiežius jį 
tituluoja „primuš rex Letho-
viae". Visa tai rodo, kad į nau

jos valstybės atsiradimą ir 
naujojo stipraus vadovo iški
limą tuoj pat sureagavo ir 
Vakarai, ir Rytai, o tai ženkliai 
pakeitė Lietuvos padėtį tarp 
kaimynų. Kad rusai Mindaugą 
vadino didžiuoju kunigaikščiu, 
vokiečiai karaliumi, popiežius 
pirmuoju karaliumi, rodo, kad 
jau tada atsirado didelis abie
jų pusių interesas Lietuvai, 
susikirto dviejų skirtingų kul
tūrų samprata, vakarietiškai-
europietiškas ir rytietiškai-
slaviškas požiūris bei skirtin
gas besiformuojančių tradicijų 
vertinimas. 

Su Mindaugu Lietuva, sto
vėdama kryžkelėje tarp vaka
rų ir rytų. neabejotinai pasuko 
link Vakarų Europos, tačiau 
vakarietiškų politinių ir kultū
rinių tradicijų įsitvirtinimą 
Lietuvoje stabdė agresyvi pa
čių vakarinių kaimynų aplin
ka. Tuo tarpu rytietiška slavų 
tradicijų įtaka į Lietuvą plito 
nejučiomis, patiems lietu

viams didinant savo valstybės 
teritoriją į rytus, prijungiant 
prie Lietuvos vis daugiau ru
siškų žemių. Toji rusiškų tra
dicijų įtaka momentais buvusi 
tokia stipri, jog nematomai 
įtakojo valstybės vystymąsi, 
skaldė Lietuvą ir stipriai su
priešino jos žmones. Tuo pačiu 
pagimdė daugybę dviprasmy
bių, kurios amžių bėgyje 
negailestingai keitė mūsų vals
tybės istoriją, veikė tautos 
sąmonę. įnešdamos daug su
maišties žmonių protuose. Tos 
dviprasmybės tautoje išugdė 
silpnavertiškumo ir menkini-
mosi ydas. kol galiausiai val
stybė pavirto tik rytinio 
kaimyno vasalu, tauta tapo 
liaudimi, o lietuvis tik silpnes-
niuoju broliu ar tiesiog tary
biniu žmogumi. Istorija liko be 
mūsų garbingai valstybę kū
rusių ir gynusių Lietuvos ka-
ralių-karžygių. J jų vietą pra
siskverbė apsišaukėliai ir 
ubagų karaliai... 

Mindaugo apsikrikštijimas 
1251 m., vėliau 1253 m. ir jo 
karūnavimas karaliumi, išve
dė Lietuvą į Europą ir pasuko 
link jos kultūros ir tradicijų, 
kur pagal to meto vakarietiš
kąsias tradicijas po karaliaus 
mirties jo karūna ir sostas tu
rėjo atitekti jo sūnums arba 
artimiausiems giminaičiams, 
kurie dažniausiai ir tapdavo 
naujaisiais to krašto karaliais. 
Taip buvo visose Europos vals
tybėse, panašiai buvo Lenki
joje, Vengrijoje. Pats Mindau
gas, rūpindamasis, kad jam 
mirus nežūtų valstybė, iš anksto 
gavo popiežiaus leidimą vaini
kuoti karalium vieną savo sū
nų... („Lietuvos istorija", red. 
A. Šapoka. Kaunas. 1936. p. 
56). 

Didžioji painiava su kara-
liaus-kunigaikščių titulais 
mūsų istorijoje prasideda po 
karaliaus Mindaugo ir jo sūnų 
nužudymo. 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas N'ew Yorke Mindaugas 
Butkus. 

„LINKĖČIAI DAUGIAU 
SĄLYČIO TARP LIETUVIŲ" 

Pokalbis su Lietuvos generaliniu konsulu New Yorke 
Mindaugu Butkum 

LR konsulate New Yorke 
gen. konsului dr. Rimantui 
Morkvėnui ištarnavus trejų 
metų terminą, į tas pačias 
generalinio konsulo pareigas 
tapo paskirtas Mindaugas 
Butkus. 

Dar nespėjus M. Butkui 
Nevv Yorke padoriai apsižval
gyti, kad su juo supažindin
tume dienraščio „Draugo" 
skaitytojų šeimą, pasibeldžiau 
į jo duris ir pakviečiau 
atsakyti į kelis klausimus. 

— Gerbiamas konsule Min
daugai Butkau, leiskite pa
žvelgti į Jūsų vizitinę kortelę. 

— Gimiau inžinieriaus ir 
pedagogės šeimoje Kaune, 
tačiau užaugau ir visą laiką 
gyvenau Vilniuje. Ten univer
sitete, kurį baigiau 1992 m., 

studijavau lietuvių ir ger
manų kalbas. Tais pačiais 
metais pradėjau tarnybą 
Užsienio reikalų ministerijoje: 
dirbau Europos integracijos, 
Vakarų Europos šalių skyriuo
se, buvau Daugiašalių santyk
ių skyriaus vedėjas. 1995-99 
m. dirbau politikos patarėju 
LR ambasadoje Bonoje, 
Vokietijoje, grįžęs į URM, iki 
paskyrimo š.m. vasarį gene
raliniu konsulu Niujorke, va
dovavau Amerikos šalių sky
riui. Esu karjeros diplomatas. 
Žmona Jūratė — filologė, au
giname 11 m. sūnų Skirmantą 
bei 7 m. dukrą Rūtą. 

— Su kokia nuotaika ir ko
kias viltis puoselėjote, atvyk
damas į New Yorką? 

— Tarnybą Nevv Yorke 

pasirinkau sąmoningai, ka
dangi norėjau praktiškai 
įprasminti savo trejų metų 
darbo su amerikiečiais, bū
nant Užsienio reikalų ministe
rijoje, patirtį. Nesitikėjau, o 
dabar jau ir įsitikinau, kad 
darbas nebus lengvas, kadan
gi New Yorkas visais požiū
riais yra neeilinis miestas, 
darbas ir gyvenimas jame 
reikalauja ypatingos patirties, 
žinių ir energijos. 

— Jums atvykstant į New 
Yorką, dėl galimo teroristų 
išpuolio visa Amerika buvo 
įjungta į vadinamąją „oran
žinę juostą". Gyventojai sku
bėjo \ parduotuves, pirko lan
gams uždengti plastiką, lip
nias juostas, baterijas, vande
nį ir kita. Ar visa tai Jums 
nekėlė nerimo? 

— Pirmą sykį Nevv Yorke 
lankiausi 2001 m. gruodį, kai 
miestas psichologiškai buvo 
dar neatsigavęs po rugsėjo 11 
d. teroristinio išpuolio. Tačiau 
tai netrukdė pajusti šio miesto 
didybės ir savitumo. Dabar
tinis atvykimas sutapo su 
oranžiniu pavojaus paskel
bimu. Turint galvoje mano 
naujojo darbo bei įsikūrimo 
specifiškumą, tai kėlė šiokių 
tokių nepatogumų, tačiau as
meninės patirties, kolegų bei 
lietuvių bendruomenės šilto 
priėmimo dėka, mano tarny
bos Nevv Yorke pradžia buvo 
gana sklandi. 

— Ar Jums, prieš atvyks
tant į JAV, teko girdėti apie 
Amerikos lietuvių politinę, 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą? 

— Tai jau tapo mūsų isto
rija ir tradicija, jog didelė 
lietuvių tautos dalis gyvena 
svetur. Apie Lietuvių Ben
druomenę JAV, jos politinę ir 
kultūrinę veiklą teko daug 
skaityti bei išgirsti dar so
vietiniais laikais. Ypač impon
avo Amerikos lietuvių pasi
šventimas ir nuoseklumas, 
siekiant Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo, susiža
vėjimą kėlė kultūrinio išeivi
jos gyvenimo įvairovė ir inten
syvumas. 

— Visi anksčiau New Yor
ke buvę gen. konsulai: dr. P. 
Anusas, dr. R. Morkvėnas, o 
ką jau bakalbėti apie A. Si

mutį, glaudžiai bendradarbia
vo su New Yorko lietuvių vi
suomene. Dalyvaudavo susi
rinkimuose, minėjimuose, o 
konsulato patalpose rengdavo 
dailės parodas, literatūrines 
popietes, susitikimus su iš 
Lietuvos atvykstančiais val
džios žmonėmis, rašytojais ir 
pan. Ar Jūs žadate tą tradiciją 
ir toliau tęsti? 

— Be jokios abejonės, keti
nu šią tradiciją tęsti, nes viena 
mano pagrindinių veiklos 
sričių ir yra ryšiai su Lietuvių 
Bendruomene, tarpininkavi
mas, palaikant santykius su 
Lietuvos institucijomis. Keti
nu pagal išgales aktyviai daly
vauti visų pirma Nevv Yorko 
bei mano konsulinės apygar
dos, kuri apima JAV Rytinio ir 
Vakarinio kranto valstijas, 
lietuvių renginiuose. 

— Ko pageidautumėte iš 
New Yorko lietuvių visuome
nės? 

— Man dar buvo mažokai 
progų ir laiko išsamiai bei 
objektyviai susipažinti su 
Nevv Yorko lietuvių bendruo
mene, jos veikla, darbais ir rū
pesčiais, tačiau jau dabar ga
liu pasakyti, kad mano pir
miniai įspūdžiai yra labai geri 
— bendruomenės narių tarpe 
netrūksta aktyvumo, noro ir 
valios palaikyti bei puoselėti 
lietuvybę, Brooklyn veikia šeš
tadieninė mokykla, lietuviš
kas restoranas. Linkėčiau 
daugiau sąlyčio tarp senųjų ir 
naujųjų išeivių. Tikiuosi, kad 
Nevv Yorko lietuviai, kaip ir 
visa JAV Lietuvių Bendruo
menė, lobistine veikla savo 
valstijose, aktyviai rems Lie
tuvos strateginių tikslų, visų 
pirma narystės NATO, įgy
vendinimą ir visuomet išliks 
gyvąja grandimi, siejančia 
Lietuvą su JAV. O Lietuvai 
tapus visaverte ir integruota 
Vakarų demokratinės bendri
jos dalimi, Amerikos lietuviai 
turės puikias galimybes su 
savo patirtimi, ryšiais ir dina
mizmu įsijungti į moder
niškos, pasaulio politikoje ak
tyvios ir ekonomiškai kles
tinčios Lietuvos kūrimą. 

— Ačiū. Sėkmės Jums! 

Kalbėjosi P. Palys 

AUKSAS IR PURVE ŽIBA 

Dr Linas ir Rima Sidriai š.m. balandžio H d. švenčia savo vedybų 
Sidabrinį jubiliejų. Ta proga juo-- sveikina vaikai: Lina. Rimas, Vija, Gaja. 
Saule. Vincas. Gintas ir Žiba. linkėdami laimes, džiaugsmo ir sveikatos. 
Dr. Linas ir Rima Sidriai yra viena pavyzdingiausių <ir turbūt gausiausių) 
lietuvišku katalikišku šeimų, todėl į sveikinimus jungiamės ir . .Draugo' 
vardu 

Šia tema turėjome rašyti 
dar besimokant gimnazijoje 
lietuvių kalbos klasėje. Tai vis 
prisiminimai, kurie paskatino 
mano dar ir dabar paieškoti to 
žibančio aukso. 

Esu anksčiau „Drauge" 
minėjęs apie Romos ir Rimo 
Česonių sūnų Arūną, kurio 
bendrovėje buvo suruoštos 
puikios priimtuvės mus lan
kančiam Lietuvos ambasado
riui Vygaudui Ušackui. 

Bandysiu „Draugo" skai
tytojus supažindinti su jo 
pasiekimais. 

Arūnas Česonis (40 m.), 
gimęs Baltimore mieste. J 
Rochester. NY atsikėlė 1984 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmuikštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773^476-2655; fax. 773-436-6906 

ATOSTOGOS IR APIPLĖŠIMAI 
Nors žmonės atostogauja 

visais metų laikais, bet dau
giausia rengiasi atostogom 
vasarą. Tada mokyklos nedir
ba, vaikai ar anūka i gali 
kartu atostogauti. Mes galvo
jam ir planuojame atostogas 
visus metus — juk tai toks 
geras laikas a t i t rūkt i nuo 
kasdienybės, nieko nedaryti, 
nuvažiuoti ir pamatyti kraš
tus, kurių esi nematęs, ir t.t. 
Atostogos, tai nuostabus lai
kas, nesvarbu, kur jas pra
leisime — ar tolimuose ato
grąžų kraštuose, ar važiuo
sime į Lietuvą, ar tik į kai
myninę valstiją prie ežero 
praleisti karštų vasaros dienų 
— laukiame atostogų, ren
giamės joms. Bet retas kuris 
pagalvojame apie ta i , kaip 
palikti namus, kai išvažiuoja
me, kad jie būtų saugūs ir 
grįžus namo neturėtumėme 
nemalonumų bei nusivylimų. 
O šiais laikais negerų žmonių 
yra visur ir visokių. J ie tik 
laukia pasinaudoti kitų žmo
nių neapdairumu ir tur tu . 

Pagal surinktą informaci
ją, organizacijos „The Burgla-
ry Prevention Council", JAV-
ėse vagis — plėšikas įsiveržia 
į namą ar butą kas 15 se
kundžių. Aišku, Amerika yra 
didelė, čia daug žmonių gyve
na, bet vis tiek tai yra labai 
didelis apiplėšimų procentas. 

Vagys mėgsta lengvus tai
kinius ir gerą orą — daugiau
sia apiplėšimų įvyksta, kai 
šilta ir niekas jiems netrukdo. 
Vagys labai mėgsta dirbti, kai 
žmonės atostogauja, tad jie, 
įsiveržę į namą ar butą, gali 
tvarkytis be jokių trukdymų. 

Čikagoje esantis „Burgla-
ry Prevention Council" prane
ša, kad beveik trečdalis gyve
namųjų namų ar butų yra 
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m. Čia baigė Rochester uni
versitetą magistro laipsniu iš 
verslo administracijos (Mas-
ters of Business Administra-
tion). Dirbo ACC ir ATT tele
fono bendrovėse, eidamas at
sakingas pareigas. Bet, turė
damas įvairių idėjų, nesiten
kino dirbdamas kitiems. 
Įkūrė savo bendrovę „Pae Tec 
Communications Inc." Ką gi 
reiškia „Pae Tec"? Tai Arūno 
žmonos ir vaikų vardų pirmos 
raidės — Pamela, Adam. Eric, 
Tessa. Emma Česoniai. Įkur
tuvėse dalyvavo ir New York 
valstijos gubernatorius Geor
ge Pataki. Čia jis, plodamas 
Arūnui per petį, didžiavosi jo 
pasisekimu ir džiaugdamasis 
jam dėkojo, kad New York 
valstijoje auga darbo jėga. 

Nuo 1998 m. „Pae Tec" 
bendrovė išaugo į 300 mili
jonų dol. metinę apyvartą. Iš 
viso turi 1.000 darbininkų 
(400 Rochester, NY apy
linkėj). Arūnas numato, kad 
dar už keleto metų padidės 
trigubai, o gal net ir ketur
gubai. Pastebėtina, kad, kai 
Arūną klausinėja žurnalistai 
' tas būna gana dažnai), kur 
yra jo pasisekimo paslaptis, 
jis visada atsako, kad yra 
nuopelnas žmonių, kurie jam 
dirba. Jo „Pae Tec" bendrovė 
iš 100 privačių korporacijų 
Rochester, NY, apylinkėje 
yra pačioje viršūnėje. 2002 m. 
yra apdovanota „Mercer 
Humanitarian Avvard". Yra ir 
parkas, pavadintas „Pae Tec" 
vardu. Aišku, tokiems rei
kalams Arūnas plačiai ati
daro pinigine. Taigi. Arūnu 

apiplėšiami, įeinant pro ne
užrakintas duris ar atdarą 
langą. Net nereikia naudoti 
jėgos į namą įsiveržti. 

„The Burglary Prevention 
Council" duoda patarimų, 
kaip apsisaugoti nuo vagių : 

1. Visada patikrinkite, kad 
visos durys ir langai, jums 
neesant namuose, būtų gerai 
ir saugiai uždaryti. Kiek
vienos laukinės durys, dėl 
saugaus gyvenimo, turėtų va
dinamąjį „deadbolt lock". To
kie užraktai kainuoja nuo 10 iki 
20 dolerių. Jei nėra lango 40 
colių nuo užrakto, kurį galima 
būtų išmušti, galima naudoti 
„deadbolt lock" užraktą su 
velke (lateh), kad leistų jums 
atidaryti iš vidaus be rakto. 
Duryse, kurios turi stiklo lan
gus ar langelius, įsitaisykite 
užraktą, kuris užsirakina ir 
atsirakina iš lauko, ir iš vi
daus su raktu. Nepalikite rak
to užrakte. Jei priekinės du
rys neturi langelio, įsitai
sykite „vilko akį" (peep hole). 
Praverti duris ir pažiūrėti, 
kas už jų yra, gali būti nesau
gu, o gal kartais ir mirtina, 
nes apsauginė grandinėlė, 
laikanti duris, tik šiek tiek 
atidarąs, ne visada padeda. 

Pasirūpinkite, kad langai 
turėtų specialius užraktus. 
Labai pigus būdas pačiam tai 
pasidaryti — išgręžti skylutes 
lango rėme ir ten įkišti dide
les, storas vinis. Tos vinys 
neleis langą atidaryti plačiai, 
kad per jį kas galėtų įlįsti. 

2. Kad slankiojančius stik
linės durys būtų saugiai už
darytos, įdėkite metalinę ar 
medinę lazdelę į durų slankio
jimo kelią ar įdėkite verti
kalius užraktus. 

3. Visada užrakinkite ga
ražo duris, kuris yra pristaty
tas prie namo. Nepasitikėkite 
vien tik automatiška garažo 
atidarymo/uždarymo sistma. 
Net ir tada, kai durys, vedan
čios iš namo į garažą, yra už
rakintos, vagis, įsibrovęs į ga
ražą, turi pakankamai laiko ir 
privatumo pralaužti užraktą. 

4. Sudarykite vaizdą, kad 
jūs esate namuose, nors ir 
esate išvykę. Naudokite spe
cialius laikrodžius prie lem
pų, kad jos užsidegtų ir už
gestų įvairiomis valandomis. 

Arūnas Česonis. 

didžiuojasi jo tėveliai ir visas 
Rochester, NY, lietuvių 
telkinys, turėdami tokį gabų 
verslininką. (Tarp kitko. 
Rimas Česonis „gyrėsi", kad 
vaikaičiai, kai juos reikia 
saugoti, jį gerokai nuvargina). 

Arūnas Česonis, paklaus
tas kaip pasiekė tokių aukštų 
rezultatų, atsakė: „Nereikia 
bijoti rizikos, turi idėją, ne
sėdėk ant jos, bet vykdyk". 
Puikus patarimas. Gal daug-
kam iš mūsų reikėtų ryžtin
giau siekti užsibrėžto tikslo, 
nes auksas ir purve žiba. 

Kostas Mačiulis 

Tokį įjungimo laikrodį prijun
gus prie radijo ar televizijos, 
susidaro įspūdis, kad kas nors 
yra namuose. 

5. Pasistenkite, kad namo 
laukinė aplinka būtų gerai 
apšviesta. Žemo voltažo lem
pos ne tik pagražina jūsų na
mo išorę vakare, bet apsaugo 
ir nuo vagių, kurie mėgsta 
tamsą. Ypatingai efektyvi yra 
judesio lempų įjungimo sis
tema (motion deteetor), kuri 
automatiškai uždega lempas, 
priartėjus tam tikrą atstumą 
prie jų. 

6. Niekada nepalikite ženk
lų, kad jūsų nėra namie. 
Sustabdykite pašto ir laik
raščių pristatymą, arba pa
prašykite patikimą kaimyną, 
kad jis paimtų jūsų paštą ir 
laikraščius. Praneškite vieti
nei policijai, kad išvykstate 
atostogų. Daug policijos sky
rių padaro sąrašą namų, ku
rių savininkai yra išvykę ir 
periodiškai tikrina jų namus. 

7. Kai kurių langų užden
gimų, užuolaidų neužtrau
kite. Namas, kuriame visi 
langai uždengti, atrodo ap
leistas, negyvenamas. 

8. Niekada nepalikite ži
nutės savo telefono atsakove 
ar „voice mail", kuris pasako, 
kad jūs esate išvykę ir kada 
grįšite. Paliekant tokią žinu
tę, jūs suteikiate geriausią 
informaciją vagims. 

9. Apkarpykite krūmus 
bei medelius prie įėjimo ir ša
lia namo. Žaliatvorės gali su
teikti gerą galimybę vagims 
pasislėpti, atidaryti duris ar 
langą, arba jus pačius, grįž
tant namo, užpulti. 

10. Suorganizuokite kai
mynystės apsaugos programą 
(neighborhood vvatch pro-
gram). Tai duos progos jums 
geriau susipažinti su kaimy
nais ir pabendrauti, be to, to
kiu būdu jūs saugote vienas 
kito nuosavybę. Bet jei ir ne
turite tokios grupės kaimy
nystėje, turėtumėte žinoti, 
kas yra jūsų artimiausi kai
mynai, ir atpažinti jų automo
bilius. 

Atrodo, kad vagysčių ir 
apiplėšimų nebūna, kol mums 
patiems tai neatsitinka. Api
plėšimai atsitinka visur: dide
liuose miestuose, prastuose 
rajonuose ir labai brangiuose 
užmiesčiuose. Vagys ir plėši
kai darosi vis įžūlesni ir drąses
ni, o mes, kurie pasitikime vi
sais, daromės vis neapdairesni. 

Šie patarimai atrodo tokie 
paprasti, ir kiekvienas juos 
turėtų žinoti, bet ar mes taip 
darome, ar mes esame atsargūs? 

Naudotasi įvairia spauda. 

Buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir Algis Liepinaitis 
po š.m. kovo 13 d Čikagoje jam įteikto apdovanojimo „Už nuopelnus 
Lietuvai". 

TAI — JUSU LAIKRAŠTIS! 
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SU KRYŽIUMI Į KALVARIJOS 
KALNĄ 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Prie Antonio tvirtovės bu
vo susirinkę labai daug žmo
nių ir laukė, kol Jėzų išves 
nešti kryžių į Kalvarijos kal
ną. Šimtininkas Longinas bu
vo paskirtas vadovauti proce
sijai ir Jėzaus bei dviejų pik
tadarių nukryžiavimui. Jėzus 
vos vos galėjo pakelti savo 
kryžių. Kai Jėzus apkarūnuo
tas erškėčių vainiku pajudėjo, 
du vagys piktadariai nešė 
savo kryžius ir ėjo paskui 
Jėzų, svyruojantį nuo skaus
mo ir silpnumo. Jis neseniai 
buvo žiauriai nuplaktas, ir 
kraujas dar nespėjo nuo kūno 
nudžiūti. Jo kūnas buvo vien 
tik žaizda. Tarsi visas pra
garas butų atsivėręs — žydai 
vis šaukė, kad kareiviai 
paskubėtų. Jėzus vos galėjo 
paeiti. Jau buvo netoli Kal
varijos kalnas, kai Jėzus pa
matė piemenų grupę, savo mo
kinių, ir moteris, kurios buvo 
taip pat mokinės ir Jėzui visur 
padėdavo. Moterų grupėje bu
vo Veronika, kuri buvo at
sinešusi labai minkštą rankš
luostį. Jėzus tuo rankšluosčiu 
apsišluostė savo kruviną 
veidą ir grąžino jį Veronikai. 
Jėzus pažvelgė į grupę mote
rų, kurios verkė ir aimanavo. 
Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo: 
„Jeruzalės dukros! Verkite ne 
manęs, bet verčiau savęs ir 
savo vaikų! Ateis dienos, kai 
sakys: 'Laimingos nevaisingo
sios! Laimingos negimdžiusios 
ir nežindžiusios!' Tada sakys 
kalnams: 'Gnūkite ant mūsų!' 
ir kalvoms: 'Pridenkite mus!' 
Jeigu šitaip daro žaliam 
medžiui, tai kas gi laukia 
sausuolio?" <Lk. 23, 27-29). 

Po to Jėzus susitiko su 
savo Motina Marija, kurią 
lydėjo Jonas apaštalas. Drau
ge su Marija Motina buvo ir 
Marija Magdalena, Morta, 
Marija Salome, Marija, Alfe-
jaus žmona, Zuzana ir namo 
šeimininkė, kur valgyta pas
kutinė vakarienė. Longinui 
pagailo Jėzaus Motinos, todėl 
drauge su Jonu leido jai eiti 
arti Jėzaus. Longinas manė. 
kad Jonas yra Jėzaus brolis. 
Priėjus prie Kalvarijos kalno. 
Jėzus jau negalėjo kryžiaus 
nešti į kalną. Iš laukų darbo grįž
tantį Simoną Kirenietį Longi
nas sulaikė ir privertė jį užnešti 
Jėzaus kryžių į kalną, kur jau 
buvo trims kryžiams iškastos 
duobės. 

Ant kalno Jėzus pamatė 
Alfejų su žmona Sara ir jų du 
sūnus (pagal Juozapą Globė
ją), pusbrolius Simoną ir Juo
zapą. Jie užėjo į kalną trum
pesniu keliu sutikti procesiją. 

Visi apaštalai, išskyrus Joną. 
buvo pasislėpę. O Judas, atne
šęs aukštiesiems kunigams ir 
seniūnams trisdešimt sidabri
nių, šaukė: „Nusidėjau, išduo
damas nekaltą kraują", nu
sviedęs šventykloje pinigus, 
išbėgo ir ant medžio pasikorė. 

Petras neturėjo, kur dėtis. 
Verkdamas ir raudodamas, jis 
lakstė tai į Alyvų daržą, tai į 
paskutinės vakarienės namus, 
vis dejuodamas, kad gal jis 
šėtonui atiduotas. 

Nuo Kalvarijos kalno visą 
kraštą apgaubė tamsa. Bude
liai pasmerktiesiems įsakė nu
sivilkti drabužius ir numetė 
kiekvienam po skudurą pu
siaujui apsirišti. Jėzus dro
vėjosi žmonių. Tai pastebėjo 
Motina Marija. Ji padavė savo 
šaliką Jonui, kad budeliai per
duotų Jėzui. Kai viskas buvo 
paruošta nukryžiavimui, bu
deliai įsakė pasmerktiesiems 
atsigulti ant savo kryžių. Plė
šikai keikė žmones, bet Jėzus 
ramiai atsigulė ant savo kry
žiaus. Vienas budelis užlipo 
ant Jėzaus krūtinės, o kitas iš 
šono palaikė dešinę ranką ant 
kryžiaus skylės. Budelis, ant 
krūtinės sėdėdamas, pritaikė 
vinį ir atsimojęs trenkė su 
kūju į vinį. Lyg būtų visas pa
saulis sudrebėjęs. Jėzus su
šuko iš skausmo baisiu garsu. 
Marija pradėjo taip pat šaukti. 
Moterys iš baimės ir gailesčio 
pradėjo garsiai raudoti. Kai 
kitas vinis į kairiąją ranką ir 
kojas budelis kalė. Jėzus ty
lėjo, bandydamas Motiną ap
saugoti nuo savo šauksmo. Čia 
Viešpats tikrai pasirodė, kaip 
Jonas Krikštytojas sakė, kad 
Jis yra Nekaltas Dievo Avinėlis, 
kuris naikina pasaulio nuodėmes. 

Longinas leido Marijai ir 
Jonui prieiti arti kryžiaus. 
Marija visai nepaisė aukštųjų 
kunigų priekaištų ir užgaulio
jimų. Ji tik iš begalinės meilės 
savo Sūnui stengėsi žiūrėti į 
Jo kruviną veidą ir kaip nors 
Jį paguosti. Aukštieji kunigai 
ir praeiviai užgauliojo Jėzų. 
sakydami, kad Jis sakęs, jog 
galįs sugriauti šventyklą ir ją 
per tris dienas atstatyti. „Gel
bėkis pats! Jei esi Dievo Sū
nus, nuženk nuo kryžiaus!"' 
Taip pat tyčiojosi aukštieji ku
nigai ir Rašto aiškintojai su 
seniūnais, kalbėdami: „Kitus 
gelbėdavo, o pats negali 
išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio 
karalius, tenužengia dabar 
nuo kryžiaus, ir mes juo 
tikėsime; (Mt. 27, 39-43). Taip 
pat vienas iš nukryžiuotųjų 
nusikaltėlių ėmė įžeidinėti 
Jėzų: „Argi tu ne Mesijas! 
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LOS ANGELES „VAIKŲ VILTIS" ATŠVENTĖ 
DEŠIMTMETĮ 

Pietro Lorenzetti. „Kelias į Kalvariją". XIV a. 

Išgelbėk mus ir save!" 
Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo 
tu nebijai, kentėdamas tą pa
čią bausmę! Juk mudu teisin
gai gavome, ko mūsų darbai 
verti, šitas nieko blogo nėra 
padaręs". Ir jis tarė: „Jėzau, 
prisimink mane, kai ateisi į 
savo karalystę!" Jėzus jam at
sakė: „Iš tiesų sakau tau: šian
dien su manimi būsi rojuje" 
<Xk. 23, 39-43). 

Vėjas pradėjo dar labiau 
siausti. Jėzus garsiai sušuko: 
..Eli. Eli, lema sabachtani", tai 
reiškia: „Mano Dieve, mano 
Dieve, kodėl mane apleidai?" 
Šitai išgirdę, stovintieji sakė, 
kad Jis šaukiasi Elijo. Ir jie 
laukė, ar tik nepasirodys Eli
jas. O Jėzus šaukėsi savo dan
giškojo Tėvo. Jėzus šaukėsi ir 
sarę Motinos. Ją pamatęs su 
Jonu prie kryžiaus. Jis tarė: 
..Moterie, štai Tavo sūnus!" 
Paskui tarė Jonui: „Štai Tavo 
Motina!" (Jn. 19, 26-27) Sau
lės šviesai užgesus, šventyklos 
uždanga perplyšo pusiau. Jė
zus galingu balsu sušuko: „Tė
ve, į tavo rankas atiduodu 
savo dvasią". Ir su tais žo
džiais Viešpats numirė. 

Visoje Jeruzalėje kilo ne
paprasta panika. Visus apėmė 
išgąstis, kai sužinojo, kad ka
pai atsivėrė ir pasirodė miru
sieji. Kareiviai jau leido Mari
jai Magdalenai. Mortai, Zuza
nai ir kitoms moterims pasi
imti Mariją, Jėzaus Motiną, į 
savo globą. Kad Jėzui nelau
žytų kojų kaulų, Longinas per
vėrė dešinį šoną iki širdies. 
Ištekėjo kraujas ir vanduo. 
Juozapas Arimatietis ir Niko
demas atskubėjo pasiimti Jė
zaus kūną, bet reikėjo Piloto 

leidimo. Juodu, skubėdami 
pas Pilotą, sutiko Gamalijėlį, 
bėgantį iš šventyklos pas 
nukryžiuotą Jėzų, šaukiant: 
„Ženklas! Aš mačiau ženklą. 
Šventyklos uždanga perplyšo 
pusiau, Jėzau, atleisk man. 
kad aš vis netikėjau!" Jį su
stabdė Romos kareivis ir tarė: 
„Nurimk ir nešauk! Aš esu pa
gonis, bet aš tau sakau, kad 
tasai, kurį jūs nukryžiavot, 
yra jau miręs. Bet Jis, be 
abejonės, buvo Dievo Sūnus". 

Jonas ir Juozapas su Ni
kodemu nuėmė Jėzaus kūną 
nuo kryžiaus ir paguldė ant 
Marijos kelių. Kur Jėzus buvo 
nukryžiuotas, pakalnėj buvo 
Juozapo Arimatiečio sodas ir 
sode naujas kapo rūsys, ku
riame niekas dar'nebuvo lai
dotas. Juozapas pasiūlė Mari
jai tame rūsyje Jėzaus kūną 
palaidoti. Nikodemas atsiga
beno apie šimtą svarų miros ir 
alavijo mišinio. Juozapas ir 
Nikodemas, apiprausę Jėzaus 
kūną, greitai subalzamavo 
kvepalais ir suvyniojo į drobu
les, kaip žydų paprotys rei
kalavo. Marija norėjo pasilikti 
prie savo Sūnaus kapo, bet 
moterys įtikino Ją eiti drauge 
į Eucharistinį namą. Juozapas 
užritino didelį akmenį ant rū
sio angos. Rytojaus dieną aukš
tieji kunigai ir fariziejai nuėjo 
pas Pilotą prašyti sargybos. 
Jie Pilotui išdėstė, kad Jėzus 
kalbėjo apie savo prisikėlimą 
iš numirusių trečią dieną. 
Pilotas davė jiems sargybą, su 
kuria jie paženklino akmenį 
su antspaudu. Sargyba pasi
liko prie kapo, kad kas Jėzaus 
kūno neišvogtų. 

KOMP. J. BERTULIS IR JO „KURINIAI FORTEPIJONUI" M 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Šių metų sausio 1 d. suėjo 
šimtmetis nuo kompozitoriaus, 
pedagogo, choro dirigento 
Juozo Bertulio gimimo. 1969 
.metais Čikagoje amžinybėn 
.iškeliavęs, muzikas, nepai
s a n t savo ilgos veiklos ir di
delių kūrybinių pasiekimų, 
gerokai primirštas. 

Iš užmaršties J. Bertulį 
'prikelia 2003 metais Lietu-
'voje pasirodžiusi knygelė — 
..Kūriniai fortepijonui". Ji išė
jo muziko J. Bertulio dukros, 
'Seattle, Washington valstijo
je, gyvenančios visuomenininkės 
Inos Bray rūpesčiu ir lėšomis. 

Ina Bray informuoja, kad 
šis rinkinys yra pirmasis, o po 
jo bus kiti komp. J. Bertulio 
kūrybos sąsiuviniai, kuriuose 
bus spausdinamas bažnytinės 
muzikos ir giesmių, dainų cho
rams — suaugusiųjų ir vaikų, 
gaidos įvairiems instrumen
tams ir t.t. 

Jau pasirodžiusi knygelė 
— „Kūriniai fortepijonui" turi 
54 didoko formato puslapius. 
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Komp. Juozas Bertulis. 

Ją sudarė ir redagavo Aušra 
Ručinskienė, natografas — Da
rius Kučinskas. 

Leidinio įžangoje A. Ru
činskienė rašo: „J šį rinkinį 
pirmiausia siekta atrinkti dar 
nepublikuotus kūrinius forte
pijonui. Taip pat įtraukti cha
rakteringiausi ir vertingiausi 
kompozitoriaus opusai, su
kurti šiam instrumentui. Kū
riniai pateikti prisilaikant 

chronologinio nuoseklumo ir 
išdėstyti sunkėjančia tvarka. 
Pradžioje publikuojami solo 
kūriniai, po to — fortepijoniniai 
ansambliai (kūriniai keturio
mis rankomis ir dviems forte
pijonams)". 

Savo pastabų pabaigoje 
leidinio sudarytoja ir redak
torė teigia: „Ši J. Bertulio for
tepijoninių kūrinių rinktinė 
turėtų papildyti ir praplėsti 
Lietuvos pianistų repertuarą. 
Be to, dalis pjesių yra lengvai 
įsisavinamos jaunųjų muzi
kantų. Todėl šias pjeses ne
abejotinai galime taikyti peda
goginiame darbe, mokantis 
skambinti fortepijonu. Pir
miausiai tas pasakytina apie 
liaudies melodijomis pagrįstus 
kūrinėlius 'Gieda gaideliai', 
'šviesi naktis'. 'Kas bus, mo
čiute, kas bus' bei nesudėtin
gos faktūros ir formos fortepi
joninį ansamblį 'Arkliukas' ". 

Nors ir nedideliu tiražu 
(250 egz.) išleisto rinkinio 
knygelių yra atkeliavę Ameri
kon. Ją galima įsigyti ir dien
raščio „Draugo" knygyne. 

Komp. J. Bertulio fortepijo
ninė kūryba, be abejo, dabar 
galės skambėti ne tik jaunųjų 
šios srities entuziastų, bet ir 
labiau patyrusių pianistų 
repertuaruose. 

Šia proga norisi pateikti 
vieną kitą komp. J. Bertulio 
biografijos nuotrupą. Gimęs 
Paaudruvėje, Joniškio valsč., 
Šiaulių apskr., muzikinį iš
silavinimą gavo Klaipėdos 
muzikos mokykloje (1924— 
1928). Vėliau — iki 1938 m., 
dirbo tos mokyklos mokytoju, 
inspektoriumi, vicedirektoriumi. 

Karo metais pasitraukęs į 
Vokietiją jis Frankfurte studi
javo kompoziciją, mokytojavo 
Muencheno liet. gimnazijoje, 
vadovavo chorui. UNRRA uni
versitete jis įsteigė konserva
toriją ir buvo jos direktoriumi. 
1950 m. persikėlė gyventi 
Amerikon, pradžioje apsistojo 
Los Angeles mieste, Kalifor
nijoje. 1960 m. atvyko į Čika
gą, mokytojavo lituanistinėse 
mokyklose, užsiėmė kūrybine 
veikla. Čia mirė 1969 m. rug
sėjo 13 d. 

..Mes negalime pakeisti 
pasaulio, bet galime pakeisti 
sužaloto vaiko gyvenimą". To
kie žodžiai pasirodė Šv. Ka
zimiero parapijos salės sceno
je, „Vaikų vilties" vadovei 
Danguolei Navickienei įjun
gus didelį kompiuterio ekra
ną. Šurmuliuojantys žiūrovai 
iš karto nutilo. 

Savo trumpoje kalboje D. 
Navickienė aptarė dešimt me
tų, per kuriuos LA skyrius 
pagydė ir gyveniman sugrąži
no apie 40 vaikų; kai kuriuos 
gydė net du-tris kartus. 

Prieš šešerius metus dr. 
Jonas Domanskis pirmą kartą 
nuvyko į Vilnių, kur padarė 
daug plastinių operacijų ap
degusiems vaikams. Keli Vil
niaus gydytojai buvo atkviesti 
į Los Angeles Schriner ligo
ninę pasitobulinti pas vieną 
pasaulyje geriausią nudegimų 
specialistą dr. Richard Gros-
sman. 

Vaikų prašymų paimti čia 
gydyti kasmet daugėja. 1999-
2000 m. Vilniaus Santariškių 
Vaikų apdegimų ligoninei bu
vo nusiųsta vaistų ir traumų 
įrangos už 25.000 dolerių. Po 
metų, su didžiule LA vi
suomenės pagalba, buvo pa
statytos naujos pooperacines 
palatos su oro filtrais. San
tariškių ligoninėje. Statybos 
ir įranga kainavo 120.000 
dolerių. 2001 metų birželį 
Dalai Lama ir Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus ati
darė šias palatas. 

Norint įkurti nudegimų 
centrą, kur pasaulio specialis
tai galėtų mokyti Lietuvos 
gydytojus ir seseris naujausių 
metodų, dar reikia plėsti ir 
operacinę ir palatas. Kainuoja 
ne vien sienos, bet ir techni
niai įrengimai, ypač smulkioji 
įranga, kurios taip t rūksta 
Lietuvoje. Šiemet Santariškių 
ligoninė prasiplės dar dviem 
patalpomis. Amerikos lietu
vių pastangomis, naujosios 
palatos ir operacinės jau pri
ėmė ir gydė 500 mažųjų ligo-
niukų — apdegusių, sužeistų 
nelaiminguose atsitikimuose, 
dauguma jų neprižiūrėti gir
taujančių tėvų. 

Dešimt veiklos metų pra
bėgo labai greitai. Galime 
džiaugtis ir didžiuotis, kad 
išeivija prisidėjo prie vienos iš 
svarbiausių statybų Tėvynei. 
Niekas taip daug nesuteikė 
pagalbos LA .Vaikų vilties" 
veiklai, kaip Julijos ir Emilio 
Sinkių pagarsėjusi geradarių 
šeima. Prieš metus jie pa
aukojo 40,500 dolerių. J šį po
kylį Emilis Sinkys atėjo ne tik 
su nauja 23.000 dolerių auka. 
bet ir atvedė visą savo gražią 
šeimą, kuri faktiškai ir su
aukojo šiandieninę sumą: sū
nus Augustinas ir žmona Bet-
ty, vaikaitis Aleksas, vaikaitė 

Sunkiai avarijoje sužeista Inga Lizdenytė dėkojo visiems, ypač geradariui 
John Batzdorff. už didelę pagalbą. Priekyje sėdi Inga Lizdenyte: stovi iš 
kaires: John Batzdorff. Danguole Navickiene ir Jonas Navickas. 

Marianna ir jos vyras John. 
„Vaikų viltis" turi ir dau

giau geradarių. Aušrelė Bu
lotienė paaukojo 10.000 dole
rių savo vyro a.a Antano Bu
lotos atminimui. Tautiniai na
mai (vadovas Jonas Petronis>. 
davę 3.500 dol. savo pažadą 
pakėlė iki 10.000 dol. 

Nuolankiai dėkojame dr. 
Jonui Domanskiui ne tik už 
praeitas keliones į Lietuvą. 
bet ir už būsimą šia \ ašarą. 
Dėkojame geradariui Gaspa
rui Kazlauskui, kuris aštuo-
neris metus glaudė ir globoje 
ligoniukus ir jų palydovus: 
Laimai Leno. kuri savo lė
šomis išlaikė ir mokė besigy
dančius vaikus. Violetai ir 
Mindaugui Gedgaudams. Ra
munei ir Romui Žemaitai-
čiams ir daugeliui kitų. be ku
rių aktyvios kasdieninės ir fi
nansinės pagalbos darbas bū
tų sustojęs. 

Po trumpo vaizdų iš Nu
degimų centro parodymo, ma
žųjų pacientų nuotraukų prieš 
gydymą ir neatpažįstamai pa
gerėjusių po operacijų de
monstravimo. Lietuvos Respub
likos garbės generalinis kon
sulas Vytautas Čekanauskas 
įteikė dovanas Emiliui Sinkiui 
ir Aušrelei Bulotienei, atsiųs
tas iš Vilniaus Universitetinės 
ligoninės. Visa salė atsistojusi 
pagerbė Sinkių šeimos patri
archą Emilį Sinkį, kai jis at
sistojo išreikšti savo susiža
vėjimą .Vaikų vilties" darbais: 
„Sinkių šeimos fondas parėmė 
ir remia Vaikų viltį", nes mato 
kaip čia dirbama. Vienetas yra 
laimingas, turėdamas tokius 
pasiaukojusius asmenis kaip 
Danguolė ir Jonas Navickai. 
Mūsų Šeimos fondas parėmė 
Lietuvą visose srityse: 800.000 
dol. davė mokslui ir švietimui, 
per Santa Barbara Relieve 
Intl. kompaniją vaistais pa
galbos padarė už 3 milijonus 
170.000 dolerių sumokėję vien 

už persiuntimą. Mūsų šeima 
ragina ne tik melstis už Tė
vynę, bet ir daryti jai gerus 
darbus pagal savo išgales", 
užbaigė Emilis Sinkys. Už 
tuos žodžius jam svečiai atsis
toję ilgai plojo ir sudainavo 
..Ilgiausių metų". 

„Vaikų vilties" vadovė pa
dėkojo ir anoniminiam rėmė
jui už stipendiją besimokan
čiai studentei. 

Vėliau ekrane pasirodė 
mergaitės vardas — Inga Liz
denytė. Mikrofonas buvo pa
duotas prie stalo priekyje ty
liai sėdėjusiai jaunai mer
gaitei. Po sunkios automobilio 
avarijos jai buvo amputuotos 
abi kojos. Per internetą ligonė 
kreipėsi pagalbos gauti Ame
rikoje daromus protezus. Lyg 
stebuklas — į jos šauksmą 
atsiliepė amerikietis John 
Batzdorff. tos srities specialis
tas. Jis nuvyko į Lietuvą, pa
ėmė mergaitę į čia ir jai pri
taikė reikiamus protezus. Bu
vo pasiruošęs viską padaryti 
savo lėšomis, bet išlaidos pa
sirodė daug didesnės. „Vaikų 
viltis" jam padeda, bando 
surasti lėšų užbaigti gydymą. 

„Vaikų vilties" komitetas, 
padaręs savo metinę ataskai
tą, aptarė ir planus ateičiai: 
Shriner ligoninė dar vis pri
ims mūsų Tėvynės mažuosius 
pacientus, dr. R. Grossman ir 
toliau konsultuos Lietuvos 
medikus, naujos statybos bus 
vykdomos už dideles aukas, 
surinktas šiame baliuje: 39,000 
dol. — didelė dovana Tėvynei. 

Padėkojusi už visas aukas 
ir prisidėjimą prie darbo, D. 
Navickienė pasakė: „Dešimt 
metų prabėga labai greitai. 
Bet sužeistas vaikas gyja ilgai, 
jam laikas sustoja. Mūsų ga
lioje palengvinti tokio vaiko 
gyvenimą. Padekime visi 
jiems pagal savo išgales, kaip 
sake geradaris Emilis Sinkys". 

Regina Gasparonienė 

v 

Prie vaišių staio susirinko nei keturios Sinkiu 
šeimos galva Emilis Sinkys: stovi Sinkiu š< 
Sinkys—Linfesty. provaikaitis Jack. vaikaitis 
sūnus Augustinas Sinkys 

tis Ni< K Linfesty ir Sinkių 
nfesty. dukraite Marianna 

..Vaiku vilties" vadove Danguole Navickiene ir 
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Siūlo darbą 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočia] security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Cobblestone Development, Inc. 
is looking for a person to maintain 
12 small buildings. Mušt be able to 
do minor repairs. Excellent oppor-
tunity for the right person. Good 

starting salary.Must speak Engiish. 
Call 773-929-9276. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

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

Vaikams reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Marina. 

100 Window VVashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

Men or Women 2-3 person team. 
Mušt ha ve own ear / 1 person speak 

some English. 
NO EXPERIENCE N*EEDED. Vve wil! 
train. We have ALL RESIDENTIAL 

work near your home (all ciries & suburbs). 
Full time Monday-Sunday (7 days) or 

P.T. vveekends Sat. & Sun. or 
VVeekdays 3-5 days. 

6:00 am - Sundovvn (5pfn-6pm) . 
Make S500-S1 ,(XX) each person vveekly. 

Mušt applv in person & You can Start The 
Next Pay. 

Blue Sky Window Cleaning. Inc. 
2752 .Maple Ave. Downers Grove, IL 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali <on comerof 

Maple Ave. & Vv'alnut) 
630-515-8706. see Rich. 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 

• man i kiūri štai 
• masažistas-terapistas 
• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 
• patyręs registratorius-pardavėjas. 
dirbantis kompiuteriu, pilnam/nepilnam 
laikui 
Tel. 630-969-5333 arba atvykite 5333 
Main St., Downers Grove. IL 60515. 

CARLISLE STAFFING, LTD, IN VVESTMONT IS 
HIRING VVITHOUT A FEE. 

Electronic Assembly positions for all shifts are 
available. QC inspector, group leader and 

supervisor 3rd shift are needed. 
Mušt speak English and be legal. 

Assembly pay: $8 - $9. 
Please call for more Info: 630-920-0238 

ĮTfEHfrM 

Always With Flovvers 
» G ė l e s į Lietuvą (1-2 biznio d i enos ) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
{vestuviniu puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 2 0 % nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Geiės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithf lowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Just ice , IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

^m 
Parduoda Perka 

Discounted Airline tickets f rom 
\ e w York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

250 West 57 Street . New York , 
NY 10107. Tel. 212-541-5707. 

Persiuntimui į Lietuvą 
ieškau pirkti 

Lietuvių Enciklopedijos. 
Tel. 219-872-9923. 

„ D r a u g o " s k e l b i m u 

s k y r i u s 

T e l . 1 - 7 7 3 5 8 5 - 9 5 0 0 

M o k e s č i u s k a i č i u o t o j u 
p a s l a u g o s 

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

M O V I N G 
I lgame t i s p ro fes iona lus krausty
m a s Čikago je ir į k i tas valsti jas. 

G E D I M I N A S 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

A m b e r cons t ruc t ion Co . 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„p lumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„L icensed , insured , b o n d e d " 

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

STASYS CONSTRUCTION 

r_ C 24HRS.7DAYS 
° * J 773631-1833 

s 312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

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

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

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

E L E K T R O S 
I V E D I M A I - P A T A I S Y M A I . 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

Rūsių, virtuvių i r vonių įrengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir v idaus . 

Te l . 708-289-0987 ( m o b . ) : 
708-460-9338, G i n t a r a s . 

Į v a i r u s 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W . Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8 

Tel . 773-773-581-8500 
1 Lietuviška d u o n a ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
1 Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyk los produkta i ir užkandžiai miesto c e n -

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 

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. 

Valgyk kugelį! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MAŠINA TIK 

S85 
Persiunčiame i 4 8 valstijas UPS paštu. 

Tel. 773-875-6232. 
Suteikiama 1 m e t ų garant i ja . 

3 5 3 6 W . 160 St., M a r k h a m IL 60426 . Gyvenantiems 
Čikagoje, pristatymas savaitgaliais Į namus — NEMOKAMAS 

8 8 0 I S . 7 8 Tfa 
P A D E D A M E 

P A R D U O D A M E , 

> V v o , B r i | < c v i c w , I L < > 0 % ->-> 
S I G Y T I A U K C I O N U O S E , 

R E M O N T U O J A M E , 
P E R S I U N Č I A M E 

, { V A I R U S F I N A N S A V I M O B U D A I 
• T E L l r 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 ū , 6 3 D - 7 7 4 - 1 1 9 2 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIICA.COM 

E1CSNT mSBBAHCE AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST„ OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

S i ū l o i š n u o m o t i 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų , 

1 mieg. butas 67 & Whipp le 
apvl . $415 į mėn. + „secur i ty" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojami 1-2 mieg. „ condo" 

Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Te l . 708-289-8577 

a r b a 708-423-4761. 

VVoodridge i šnuomojami 2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 

Tel. 630-910-0644, J a n ą . 

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Brighton Parko rajone. 

Didele virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

statyti aikštelė — aptverti. 
Tel. 773-376-2874. 

FOR RENT 
2341 W. Supenor. 2 efficiency apart -

ments nevvly renovated, hardw<Kxi 
floors. dishvvasher. laundry in bldg. M". 

blk from public trans. Heat and 
cooking gas incl. From S625-725. 

Call 773-929-9276. 

Išnuomojamas vienas 

kambarys. Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184. 

I N C O M E TAX S E R V I C E . 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai apsunkino ir ateityje 

apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam. 

sa/iningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G . M E I L E , C P A 
5516 W. 95 St., 

O a k l .awn, IL 60453. 
Tel . r a š t i n ė 7 0 8 - 4 2 4 - 4 4 2 5 . 

Tvarkau 
PA.IAMl, MOKESČIŲ 
FORMAS IR SI VEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N Seelev 
Chicago. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

:I&flL tDevon TamiCy MedicaCCenter 

Dr. Elena 
Naryzhny, M.D. 

Terapeute/skausmų 
teraptja-reaMtaaja 

Dr. Alina Libster, 
M.D. 

Ginekologe-
akušere 

Visokeriopa medicininė pagalba suaugusiems ir vaikams 
2710 W. Devon Ave., 3 Fl., Chicago 

773-274-9100 
Ofise dirba geriausias miesto masažistas SERGEJUS DERGAČIOVAS 

GreenspannM.D. 
Šeimos gydytojas, taip 
pat turi didelę patirtį 

chirurgijos sntyje 

Dr. Elena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatre 

Dr. Peter G. 
Chioros, D.P.M. 
Specialistas kojų 

ligoms 

Jūsų patogumui: 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 
• Osteoporozės tyrimas 

(nemokamas) 
• Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos, 
širdies diagnostika)s 

„Botox kosmetines 
injekcijos 

, 

• Fizioterapija ir masažas 
• Mokyklų, darbo, va.ruotojų 
pažymų pildymas 
• Nemokami vaistai 
Speciali programa žmonėms, 
neturintiems medicininio 
draudimo 
Kalbame lietuviškai 

Dr. Sofia Peristein, 
M.D. 

Šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

Dr.JanH. 
Faibisotf, M.D. 

Virškinamojo trakto! 

Dr. Elena Naryzhny daro 
kosmetines procedūras 

Plaukų pašalinimas 
gydytojas J 

Pacientų giminėms ir artimiesiems taikomos dideles nuolaidos 

Padedame susiželdusiems darbo vietose arba autoavarijose 

Dr. Etryzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

MARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

RHKVffiNYS FOIDGKAFA\B 
IR \EGEIA\S 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 

Tel. 773-776-8998 

(vair ios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

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

Automobilio, namg. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 \V. 95 St., Oak Lavvn. IL 

708-423-5900 

ALTOMOBH J Q NAMU, SVEIKATOS 
IR GY\ \BĖS DRAUDIMAS 

Asentas Frank Zapolis ir Ot't. Mcr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 W est 95th Street 

Te l . 708-424-8654.773-581-8654 

APSIDRAUSKITE 
Vienoje IŠ seniausių Amerikos 

draudimo kompanijų (1888) 
W estėm and Southern finansinė grupė. 
* Sveikatos ir gyvybės draudimai 
* Kritiškų ligų draudimas 
* Nelaimingų atsitikimų draudimas 
* Pensijų planai 
* Finansinių poreikių peržiūra 
Jus sąžiningai aptarnaus kompanijos 

atstovė ELENA ABUSGYTĖ. 

namų 77.M76-1051: rnob. 773-501^573. 
4610 W. Divcrsev Ave.. Suit C. Chicago, IL. 

Klientų pageidavimu atvyksta į namus. 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

Salone „ M i r a ž a s " kirpėja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus. 

atvyksta i kliento namus. Salono 
. .Mi r aža s " tel. 708-598-8802; 

namu tel . 708-612-9524. 

K I R P Ė J A , turimi didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

^ f a 
istOace^Mfcjs 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
'P i rk imas i — <:>-•£_ 
* Pardavimas .AasruT Šaflr" 
* Surandame ^ P S ^ f l H 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
-tti Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
R e s . 708425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Page r 630 -3144330 

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

G r * J K - Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Q s r i d M > ^ . 

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vok* M * 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANLTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

OnfL i i f c 
2! 

Constock Realty. Group 

DAIVA J U K N I E N Ė 
R e a l t o r 

• Nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas, nuoma v 
• Nemokama kva'ifikuota rinkos analize ir 
[kariavimas 
• Nemokamos konsultacijos, susijusios 
su nekilnojamu turtu 
• Tarpininkavimas gaunant paskoią 

Business 630-961-2766 ext 34 
Tel. (mob.) 630-400-2848 

E-mail: daivajukria@yahoo.com 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemesskiypą. Veltui 
įkainoiu nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

AHEP.7Y f : S A L T O R S 
I i S U I L D S f i S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s @ h o m e . c o m 

Lolita Rasimaviciutė 
Gzrilui%, REALTOR 

21 
Demmis, Inc . 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
L a C r a n g e IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: lolita.rasima@century21 .corrt 

Vilioja saulėta Florida? 
MANTE BARONAS 

CoWwell Banker 
3474 Tampa Rd. 

Palm Harbor, FL 34684 
Bus 800-775-1696 

727-781-3700 

Mobil 727-385-0358 
Res. 727-784-8277 

E-mat: mantesellshomes@aol.com 

įampa Bav a p j l , n - E 3 2 p n 3 
kes. [skaitant St. Pete. l - . ^ K ' . - L i R l 
Ciearwater ir Nevv Port Ricbey. 
Profesionalus ir sąžiningas patarnavi
mas įvairių nuosavybių pardavime ii 
pirkime. Skambinkite de? nuolaidu. 

Drake 
DkJ 

ItAgain! 

5 S Prospect. Oarendoo 
Hills Hfinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste ir 
pnemiesciuose-

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kretekrtės j 

Drake Realtor 

P a r d u o d a 

Palos Park parduodamas I aukšte 
..condominium". 2 miegamieji, 
2 vonios, šeimos, gyvenamasis, 

valgomasis kambariai, virtuvė, vidaus 
kiemas, skalbvkla. prijunetas garažas. 

Tel. 708-895-5885. darbo, 
708-448-8112. 

Gražioje vietoje pr ie Palangos 
parduodamas 3 ha žemės sklypas 

su nepabaigta statyti sodyba ir 
dideliais tvenkiniais. Puiki vieta 

poilsiui arba lietuviškam 
Disneilandui. Kaina S250.00O. 

Tel. 414-2X2-7123. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our nevv class of service. offers its ovvn separate cabin vvith 
pienty of room to vvork or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of cpurse, the sense of vvell being you l l 
feel when flying on fhis sophisticated nevv aTrcraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced ąuality of service you l l 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinavian SJS 

http://www.alwayswithflowers.com
http://WWW.MAZEIICA.COM
file:///EGEIA/S
mailto:amikulis@usa.com
mailto:daivajukria@yahoo.com
mailto:jonavicius@home.com
mailto:mantesellshomes@aol.com
http://wwwscandinavian.net


Europos Sąjungg a tmetė Maskvos i r p r i t a r ė 
Vilniaus pasiūlymams dėl Kara l iaučiaus t ranzi to 
Atkelta iš 1 psl. 

Derybų dėl tranzito Lietu
vos delegacijai vadovaujantis 
URM sekretorius Darius Jur
gelevičius pakomentavo regla
mento nuostatas, kurioms pri
tarė ES ekspertai. Anot D. Jur
gelevičiaus, „revoliucinis laimė
jimas" yra tas, kad reglamente 
įtvirtintos Lietuvos pasiūlytos 
nuostatos, kad į Rusijos tranzi
tinį traukinį įlipa žmogus, jau 
praėjęs Lietuvos konsulinę kon
trolę. Bilietai nėra parduodami 
iš karto — prieš tai keliautojo 

duomenys iš bilietų kasų elekt
roniniu paštu nusiunčiami į 
Lietuvos konsulinę įstaigą, kur 
patikrinami per nustatytą lai-
ką. 

Pasak diplomato, tranziti
niuose traukiniuose nuolat ke
liaus trijų Lietuvos pareigūnų 
— vieno konsulinio ir dviejų 
techninių — komanda. Jų tiks
las bus sutikrinti keliaujančių 
asmenų duomenis su anksčiau 
gautaisiais ir išduoti vadina
mąjį supaprastintos kelionės 
geležinkeliu dokumentą. 

Lietuva — už NATO gynybinių galių išlaikymą 
Atkelta iš 1 psl. 

mezgant NATO partnerystę 
su naujomis kaimynėmis". 

NATO Atlanto politikos 
patarėjų grupės sesijoje apta
riami euroatlantinio bendradar
biavimo stiprinimo klausimai, 
21-ojo amžiaus regioninio sau

gumo iššūkiai euroatlantinėje 
erdvėje, NATO santykiai su bū
simaisiais sąjungos kaimynais. 

Šių metų grupės susitikime 
Vilniuje dalyvauja maždaug 70 
užsienio politikos planuotojų ir 
saugumo žinovų iš 37 valstybių 
ir NATO struktūrų. 

Klaipėda apdovanota 2003 metų Europos pr izu 
po Europą. 

Klaipėda 1999 metais lai
mėjo Europos Tarybos garbės 
vėliavą, 2001 metais miestas 
apdovanotas Europos Tarybos 
atminimo ženklu. 

Klaipėda pirmoji Lietuvoje 
laimėjo aukščiausią Europos 
Tarybos apdovanojimą Europos 
miestams. <BNS, 

Atkelta iš 1 psl. 
Karaliaučiumi (Rusija). Be 

to, Klaipėda bendradarbiauja 
su JAV miestu Clevelandu ir 
Japonijos Kuji miestu. 

Įteikiant Europos prizą, 
Klaipėda gaus atminimo ženk
lą, medalį ir diplomą. Be to, 
Klaipėdos jaunimui bus paskir
ta stipendijų pažintinei kelionei 

Kolumbijoje pagrobtas l ietuvis bern iukas 
Atkelta iš 1 psl. 

Už informaciją apie Vytį pa
skelbta 10 mln. Kolumbijos pe-
sų (beveik 11,000 litų) premija. 

Vilavilensijos karo policija 
nustatė, jog šį nusikaltimą 

įvykdė ultradešinieji ekstremis
tai. Nusikaltėlius Kolumbijos 
kariuomenė atrado gana grei
tai. Grupuotė buvo įsikūrusi už 
220 kilometrų nuo Bogotos, 
Puerto Lopęs priemiestyje. 

Lie tuvos av ia l in i jų l ė k t u v a s dė l g e d i m o 
n e p a s i e k ė s k r y d ž i o t ik s lo 

Atkelta'iš 1 psl. 
V. Mažono teigimu, lėktu

vas buvo nuvežtas techninei ap
žiūrai, po -kurios paaiškės, ar 
keleiviai, šiuo metu laukiantys 
oro uoste, skris tuo pačiu lėktu
vu, ar jiems bus pasiūlytas ki
tas skrydžio variantas. 

LAL naudojamiems „Saab-
2000" jau yra tekę nutraukti 

skrydžius dėl klaidinančių sig
nalizacijos perspėjimų bei tikrų 
techninių sutrikimų, tačiau au
kų buvo išvengta. 

Šis įvykis yra jau devintas 
nuo 1999 metų, kai LAL pradėjo 
naudoti šiuos švedų gamybos 
orlaivius. 

Šiuo metu LAL turi tris 
„Saab-2000". 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

kad pakilimo ir tūpimo tako 
būklė vis dar gera. Per susirė
mimus dėl oro uosto, esančio už 
20 kilometrų į pietvakarius nuo 
Bagdado centro, buvo- nukauta 
320 Irako karių. Taip pat buvo 
paimta ar sunaikinta daugybė 
Irako priešlėktuvinės gynybos 
pabūklų, bei sunkvežimių. 

* JAV kareivia i netol i 
Bagdado esančioje gamyklo
je rado tūkstančius dėžių su ne
žinomo skysčio bei miltelių pri
pildytais buteliukais, taip pat 
žinynų apie cheminį karą. 
„Šiuo metu nežinoma, kas yra 
šiuose buteliukuose, ir mes 
siunčiame ekspertų grupę jų iš
tirti", sakė kapitonas Kevin 
Jackson. Ši gamykla yra į pie
tus nuo pietinio Irako sostinės 
Latifijos priemiesčio. JAV kari
niuose žemėlapiuose pažymėta, 
jog ši gamykla turi požeminių 
saugyklų. 

* Brigados genero las 
Vincent Brooks Qata're esan
čiame Centrinės vadovybės šta
be pranešė, kad specialiosios 
pajėgos Vakarų Irako dykumoje 
rado objektą, kuris greičiausiai 
yra branduolinio, cheminio ir 
biologinio karo mokykla. 

*Irako prezidentas Sad-
dam Hussein, kurio praneši
mą penktadienį per valstybinę 
televiziją perskaitė informacijos 
ministras Mohammed Saeed al-
Sahaf, pažadėjo irakiečiams, 
kad Bagdadas bus apgintas. 
„Te kiekviena šeima Bagdade 
būna tikra, ...(kad) mūsų ištiki
mi vyrai susirems su priešu", 
sakoma pranešime. 

* Irako užsienio reikalų 
ministras Naji Sabri penkta
dienį tvirtino, kad Saddam 
Hussein yra gyvas. Tačiau pa
klaustas, ar pats asmeniškai 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

Parduodu darbą moteriai nuo 
balandžio 18 d. su gyvenimu. 
Atlyginimas už 6 dienas S450. 

Reikalinga buitinė anglų kalba ir 
reikia turėti automobilį. 

Tel. 708-431-0724. 

50 metų moteris perka ieško 
darbo — prižiūrėti pagyvenusi 
žmogų ar ligonį, gali gyventi 

kartu. Turi žalia kortelę, vairuoja 
automobilį. Tel. 847-681 -0987. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICACO 1-773-476-2345 

NATIONW1DE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 -800 -994-7600 

www.pe t kus fune ra l homes . com 
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TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i la idotuv ių pa ta lpas visose Čikagos m ies to 
apy l inkėse i r pr iemiesčiuose 

Pa ta rnav imas 2 4 va i . 
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Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 į 
E-mail: pencylar@coBicast.net £ 

Tel 708-403-5/17 į 
Fax 708-403-4414 J3 

40-24 235th Street Douglaston, NY 1J363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Bronė Barakauskienė 

E-mail: broneb@aol.com £ 
£ 
£ 
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Pasaulio naujienos 
_J 

matė prezidentą, ministras at
sakė: „Tai ne jūsų reikalas už
duoti tokį klausimą. Preziden
tas laikosi gerai, vadovybė lai
kosi gerai... Jie dirba kaip 
įprasta". 

* JAV vadovaujamų pajė
gų leidimų t ikrinimo punk te 
į šiaurės vakarus nuo Bagdado 
penktadienį sprogus automobi
liui, žuvo trys link jo ėję koalici
jos pajėgų kariai, o dar du buvo 
sužeisti. Per išpuolį taip pat žu
vo nėščia moteris bei automobi
lio vairuotojas. „Manome, kad 
tai dar vienas beviltiškas žlun
gančio režimo išpuolis. Tai tarp
tautines konvencijas pažei
džiantis veiksmas, kurį ir toliau 
naudoja Irako režimas", sakė 
JAV kariuomenės atstovas 
spaudai, jūrų pėstininkų kapi
tonas Stewart Upton. Paklaus
tas, ar tai buvo savižudžio iš
puolis, jis atsakė: „Taip". 

* Vienas Amerikos karei
vis i r ka r tu su JAV pajėgo
mis keliavęs žurnalistas žuvo, 
kai jų karinis automobilis 
„Humvee" pateko į avariją. Šis 
žurnalistas yra jau ketvirtasis 
per karą Irake žuvęs korespon
dentas. Dar du žurnalistai lai
komi dingusiais be žinios. Tre
čiadienį Irake užlipęs ant žemės 
minos žuvo „British Broadcas-
ting Corporation" dirbęs opera
torius, 52 metų iranietis Kaveh 
Golestan. 

* JAV kariuomenė penk
tadieni pranešė visiškai kont
roliuojanti Bagdadą ir gimtąjį 
Irak. prezidento Saddam Hus
sein Tikrito miestą jungiantį 
kelią. Tikritas yra už 175 km į 
šiaurės vakarus nuo Irako sos
tinės. 

* JAV kariuomenė pra
nešė, kad prie Bagdado d a r 
veikia Irako prezidentui ištiki-

Atkelta iš 1 psl. 
muftijus Talgat Tadžudin, 

taip pat pačiam muftijui T. Ta
džudin, kad ekstremistinė veik
la nėra leistina. Rusijos musul
monų centrinės dvasinės valdy
bos sprendimas paskelbti ji-
had'ą (šventąjį karą) prisideda 
prie religinės nesantaikos kurs
tymo. 

SINGAPŪRAS 
Singapūras. Nežinomo ir 

mirtino ūmaus plaučių uždegi

mo viruso sukelta epidemija 
Singapūre aprimo, bet reikia 
dar 1-2 savaičių įsitikinti, kad 
ji baigėsi, penktadienį sakė Pa
saulinės sveikatos organizaci
jos atstovas. Singapūre susirgę 
ūmiu plaučių uždegimu per 
pastarąsias savaites mirė 5 
žmonės, dar 100 užsikrėtė šiuo 
virusu. Iš viso pasaulyje ši liga 
nusinešė 81 žmogaus gyvybes, 
o 2,400 užsikrėtė virusu, kurio 
pirmasis židinys buvo aptiktas 
Kinijos pietuose lapkritį. 

mi specialieji Respublikos gvar
dijos daliniai. JAV kariuomenė 
yra įsitikinusi, jog jai pavyko 
pralaužti Bagdadą supantį gy
nybinį žiedą. 

* Irako informacijos mi
nis tras Mohammed Saeed al-
Sahaf penktadienį pareiškė, 
kad Irakas neketina panaudoti 
cheminio ar branduolinio ginklo 
prieš JAV ir britų pajėgas, nors 
ir grasina surengti „nekonven-
cinius" puolimus. 

* JAV jūrų laivynas 
penktadieni pranešė, jog 
ieško dviejų Irako karinių laivų, 
kurių įgulos gali bandyti nu
leisti į vandenį minas Persijos 
įlankoje. Sąjungininkės prašo 
prekybinių laivų pagalbos su
sekant šiuos irakiečių laivus. 

* Jungt inių Tautų (JT) 
darbuotojai, kuriuos JT gene
ralinis sekretorius Kofi Annan 
buvo atšaukęs prieš pat karo 
pradžią, penktadienį sugrįžo į 
Iraką įvertinti padėtį. Pasauli
nės maisto programos, Jungti
nių Tautų vaikų fondo (UNI-
CEF), JT humanitarinės pagal
bos Irakui vadovo (UNOHCI) 
darbuotojų ir JT saugumo žino
vų komanda iš Kuwait'o atvyko 
į Umm Qasr uostą Irako pietuo
se. Tarptautinis Raudonojo 

Kryžiaus Komitetas pranešė, 
kad pirmieji jo sunkvežimiai su 
humanitariniu kroviniu iš Ku-
vvait'o išvyko į Irako pietuose 
esantį Basros miestą. 

* Žymus kurdų vadas tei
gia, kad JAV vadovaujamas ka
ras prieš Iraką būtų vykęs 
sklandžiau, jeigu sukilėliams 
būtų tekęs didesnis vaidmuo, 
penktadienį pranešė laikraštis 
,,Asharq ai Avvsat". Pasak Kur
distano demokratų partijos 
(KDP) vado Massoud Barzani, 
kurdai neketina šturmuoti šiau
rinio naftos pramonės miesto 
Kirkuko. M. Barzani sakė, kad 
pasibaigus karui, Irako opozici
jos grupuotės nesitaikstys su 
jokia karine valdžia. KDP valdo 
dvi iš trijų Šiaurės Irako provin
cijų, kurios nuo 1991 metų 
Persijos įlankos karo turi savi
valdą ir sudaro kurdų zoną. 
Kurdams apsaugoti virš šios te
ritorijos buvo įsteigta aviacijos 
skrydžių draudimo zona, kurią 
saugojo JAV ir Didžiosios Brita
nijos lėktuvai. Pastarosiomis 
dienomis suaktyvėjus oro puoli
mams, Irako kariuomenė pa
sitraukė iš buvusių fronto lini
jos pozicijų, todėl kurdų kovoto
jai šiuo metu yra per 10 kilo
metrų nuo Kirkuko. 

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

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 

Reikia auksinių rankų meistro 
pagalbos.' išgrįsti kiemo aikštelę, 

išmūryti lauko laiptus ir atlikti 
kitus remonto darbus. 

Atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 515-279-9285. 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

HALINA 
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
Įvairūs darbai 

1-773-838-1770 
lenkiškai, anq!iškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

LEONID 
2881 N Mirvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai. 
Darbai įvairūs 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1-708-415-1211 * 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chicago, IL 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1*47-803 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

* Žinomas Rusijos vaikų 
gydytojas Leonid Rošal ves 
derybas su Jungtinių Tautų 
(JT) ir jų vaikų fondo UNICEF 
atstovais, kad būtų organizuo
tas „žaliasis koridorius" su
žeistiems irakiečių vaikams 
evakuoti iš Bagdado ir Basros. 
Gydytojas sakė, kad JAV am
basada Maskvoje kol kas nega
vo atsakymo iš Vašingtono, ar 
JAV sutinka oranizuoti „žaliąjį 
koridorių". Apie Irako sutikimą 
jo ambasadorius Maskvoje Ab-
bas Khalaf pranešė prieš keletą 
dienų. L. Rošal mano, kad, be 
Irako ir JAV, atidarant „žaliąjį 
koridorių" turi dalyvauti Tarp
tautinis Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas, Pasaulio sveikatos 
apsaugos organizacija, UNI
CEF, Rusijos nepaprastųjų si
tuacijų ministerija, Raudonasis 
Kryžius ir kai kurios kitos orga
nizacijos. 

A. t A. 
GROŽVYDAS J. LAZAUSKAS 

Mirė 2003 m. balandžio 3 d. 
Gyveno Addison, IL. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Elena Sakalauskaitė, duktė 

Alma su vyru Robert Malek; seserys ir broliai Lietu
voje; anūkė Erika Malek. 

A.a. Grožvydas buvo lietuvių Tautinių kapinių vice
prezidentas, anksčiau ALTo pirmininkas, „Varpo" ad
ministratorius, „Sandaros" redaktorius, bei priklausė 
SLA ' 

Velionis pašarvotas sekmadienį, balandžio 6 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Salerno's Rosedale Chapels laidojimo 
namuose, 450 W. Lake S t , Roselle, IL. 

Laidotuvės pirmadienį, balandžio 7 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionis bus atlydėtas j St. Mattew 
katalikų bažnyčią, 1555 Glen Ellyn Rd., Glendale Hts., 
kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 
Laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Salerno's Rosedale Chapels, 
Tel. 630-889-1700. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
JONAS 

VESELKA 

Jau praėjo vieneri metai, kai a.a. Jonas atsiskyrė iš 
mūsų tarpo. Jis išėjo amžinam poilsiui 2002 m. ba
landžio 8 d. 

Prisiminimo Mišios bus aukojamos sekmadienį, ba
landžio 13 d., 9 v.r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos koplyčioje, Lemonte. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už a. a. Jono 
sielą. 

Liūdinti Veselkų šeima 

A-tA. 
ALEKSANDRAI VEREŠILKAITEI 

JURJONIENEI 
mirus, jos mylimai sesutei LAIMAI PLATERIE-
NEI ir visiems artimiesiems, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir drauge liūdime. 

Lilija ir Birutė Jasaitės 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 W 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W.95 St. 9900 W.143 S t 
Oak Lawn, IL Orland Park. IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

http://www.petkusfuneralhomes.com
mailto:pencylar@coBicast.net
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:broneb@aol.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

A^A J u o z a s M i č i u l i s mirė 
š.m. balandžio 2 d. Vilniuje, 
sulaukęs daugiau kaip 102 
metų amžiaus. Lietuvoje liko 
žmona Anelė, JAV-se jo sesuo 
Ona Miniatienė su šeima. Lai
dojamas šeštadienį, balandžio 
5 d., Anykščiuose. 

D v a s i n i s s u s i t e l k i m a s , 
k u r i a m vadovaus iš Vilniaus 
atvykęs kun. Lionginas Virba
las. SJ. jėzuitų koplyčioje pra
sideda sekmadienį , balandžio 
6 d. — išpažinčių bus klauso
ma nuo 9 vai. r.. 10 vai. r. bus 
Mišios. Pirmadienį , balandžio 
7 d., 5:30 vai. vak. , išpažintys, 
u 6:30 vai. v. Mišios. Balan
džio 8 d. 7:45 va i . r. — išpa
žintys. 8:45 vai. r. — Mišios ir 
dvasinio susitelkimo pabaiga. 

B e v e r l y S h o r e s . IN, i r 
a p y l i n k i ų l ietuvių lietuviš
kos pamaldos Verbų sekma
dienį, balandžio 13 d., 1 vai. 
popiet, Šv. Onos bažnyčioje. 
Beverly Shores. Mišias aukos 
kun. K. Ambrasas , SJ . Bus 
klausoma išpažinčių. 

Dvi „ p a n t e r o s " — Raimon
da Ta l la t -Kelpša i tė ir Nome
da Vi lkanauska i tė — šį sek
madienį, balandžio 6 d.. 10:30 
vai. r. Mišiose, giedos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Visi kviečiami da
lyvauti Mišiose, o 3 vai. p.p. 
atvykti į Mar ia gimnazijos 
salę ir išgirsti visas .,Tris 
panteras" dainuojant j au kito
kią muziką. 

J a u n i m o c e n t r o M o t e r ų 
k lubo geriausios šeimininkės 
visus kviečia Verbų sekmadie
nį, balandžio 13 d. į tradici
nius • priešvelykinius pus
ryčius J C (2345 W. 56th Str., 
Chicago > kavinėje, tuoj po 10 
vai. Mišių jėzui tų koplyčioje. 
Klubo narės žada visus atsi
lankiusius skan ia i pavaišinti 
ir sužavėti meniškai išmar
gintų velykaičių grožiu. 

B i l i e t u s į „ K a u k i ų ba 
l iaus" spektaklį bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte, sekmadieniais , 
balandžio 6 d. ir 13 d.. Pal . 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčios vestibiulyje. Savai tės 
dienomis bilietai bus parda
vinėjami ..Seklyčioje", 2711 
W. 71st Str.. Chicago. Infor
macijos teikiamos tel. 7 7 3 -
925-6198. 

J e i g u n e s p ė s i t e į „Tr i jų 
p a n t e r ų " koncertą įsigyti bi
lietų ..Seklyčioje", galėsite tai 
pati. • - kmadienį. balan
džio 6 d., pr ie kasos Maria 
gimnazijos auditorijoje. Tik 
įtvykite t ruput į anksčiau, 
kad nereikėtu ilgai eilėje sto
vėti. 

Š i a n d i e n ! T.y. š e š t a d i e n į , 
b a l a n d ž i o 5 d., 3 vai . p .p. , 
bus rašyt. Vytauto Alanto 100-
ųjų gimimo met in ių p a m i n ė 
j i m a s Lietuvių ku l tū ros m u 
ziejaus „Gin ta ro" salėje. Visi 
kviečiami. 

Šį v a k a r ą , e i d a m i m i e g o 
t i , n e p a m i r š k i t e p a s u k t i 
laikrodį viena va l anda pir
myn. Sekmadienį visi rengi
niai vyks nauju laiku! Tad ne
pamiršk i te , kad nepavėluotu
mėte į „Trijų panterų" kon
certą, k u r i s p ras idės lygiai 3 
vai . popiet Mar ia gimnazijos 
auditorijoje. Koncertą reng ia 
. .Draugas". 

Rašytoja v.s. Nijolė Jankute-Užu-
balienė. 

B a l a n d ž i o 13 d „ s e k m a 
d i e n į , 3 vai . p.p., Čiurlionio 
galerijoje. J a u n i m o centre su
t iks ime rašyt . N i j o l ė s J a n 
k u t ė s naują eilėraščių r inkinį 
„Vasara išeina" ir pas i 
dž iaugs ime dai l . Zitos Sodei-
kienės bei skuipt . K e n n e t h 
Nelson meno darbų pa roda . 
Knygos su t ik tuves rengia ir 
visus kviečia praleis t i malo
nią popietę su rašytoja bei 
men in inka i s — skaučių bū
relis „Verpstės" . 

F i l m o r ė m i m o k o m i t e t a s 
pr is ta tys D a u m a n t o studijos 
sukur tą vaidybinį filmą „Vie
nų vieni", sk i r iamą Lietuvos 
pa r t i zanams , k r i tus i ems ko
voje su sovietų okupan t a i s a t 
minti . Pe rž iū ra įvyks ba
landžio 13 d., sekmadienį , 5 
vai. p.p.. J a u n i m o cent re . Visi 
susidomėjusieji kviečiami. 

L i e t u v i š k ų b l y n ų p u s r y 
č i a i r u o š i a m i sekmadienį , 
balandžio 6 d., po 8. 9 ir 10:30 
vai. r. Mišių Švč. M. Mari jos 
Gimimo parapijos salėje. Pel
nas sk i r i amas parapijai . P a r a 
pijiečiai ir svečiai nuošir
džiai kviečiami pas ivaiš in t i . 

L i e t u v o s D u k t e r ų d r a u 
g i ja vėl nuoširdžiai kviečia 
a t s i lankyt i į jų ruoš iamą pr ie-
švelykinį pyragų ir marguč ių 
pardavimą balandžio 17 d. 
. .Nameliuose". 2735 W. 71st 
Str. . nuo 8 vai . ryto. Tel. 773-
925-3211. Visi labai l aukiami . 

„ N u o M u r m ų i k i Č ika 
g o s " , k u n . V i k t o r o R i m š e 
l io , MIC, vaikystės ir jau
nystės pris iminimų knyga, 
vėlesniojo gyvenimo įvykiai... 
Kun. V. Rimšelis, apdovano
t a s ypatingais gabumais , ne-
prarasdavo savo optimizmo ir 
sunkiausiomis valandomis . 
„Draugo" skaitytojai jo lengvų 
pasakojimų — ir r imtų s t ra ip
snių — stilių pažįs ta , t ad , be 
abejo, knyga ta ip pat susi
žavės. „Nuo Murmų iki Čika
gos" knygos su t ik tuvės ruošia
mos balandžio 12 d., šešta
dienį, 5 vai. vak., J a u n i m o 
centro kavinėje. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama daly
vau t i . 

„ S e k l y č i o j e " b a l a n d ž i o 9 
d „ 2 vai. p.p.. t rečiadienio po
pietės programoje lankysis 
kun . Lionginas Virbalas , SJ , 
kur is darbuojasi Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, Vilniuje. Čika
goje is veda rekolekcijas, tuo 
pačiu gera proga ir trečia
dienio popiečių lankytojams 
susipažinti su svečiu, jo pa
siklausyti ir paklaus inėt i , kas 
vyksta pavasarinėjančioje Lie
tuvoje. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami pabendrau t i , 
ka r tu papietauti . Atvykite! 

V e l y k a i č i ų m a r g i n i m o 
p a m o k o s ruošiamos Balzeko 
Lietuvių kul tūros muziejuje 
šeštadienį, balandžio 12 d., 
nuo 10:30 vai. r. iki 1 vai. po
piet. Kiaušinius marg in t i mo
kys ilgametė margučių margi
nimo pamokų vedėja, l iaudies 
menininkė U r š u l ė A s t r i e n ė 
ir jos sūnus Don As t ras . Rei
kia atsinešti svogūnų lukšta is 
dažytų, kietai vir tų kiaušinių. 
Peiliukus ir instrukcijas 
skutinėjimui suteiks muziejus. 
Būtina registruotis iš anksto 
tel. 773-582-6500. 

Dr . V i n c o A u r y l o s r e d a 
g u o j a m a s „Lietuvių egzodo 
vaikų ir j aun imo l i tera tūros" 
II tomas jau baigiamas pa
ruošti. J a m e bus spausdinami 
poezijos ir dramos kūriniai . 
Redaktorius prašo vaikų vai
dinimų ir ypat ingesnių deko
racijų fotografijų. Lietuviškos 
mokyklos arba kiti rengėjai, 
s t a tę išeivijos rašytojų vaidi
nimus vaikams, prašomi sku
bėti siųsti fotografijas a r kūri
nius šiuo adresu: S tasė Peter
sonienė, 2534 W. 40th Str., 
Chicago. IL 60632 (informaci
j a teikiama tel. 773-847-1693). 
Visos gautos fotografijos bus 
tuoj persiųstos prof. V. Aury-
lai į Lietuvą. 

Č i k a g o s L i e t u v i ų s u v a l 
k i e č i ų draugijf)S pusmet in is 
susir inkimas įvyks balandžio 
10 d., ketvirtadienį. 1 vai. po
piet. Šaulių namuose . 2417 
W. 43rd Str. Kviečiami visi 
nariai gausiai dalyvaut i . 

SKELBIMAI 
• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 

p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e St . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
r inkimą: m a t y s i t e g r a n i t o 
spalvą, dydį ir t .t . Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal j ū s ų pageidavimą, 
brėžinius . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėt i 
ir įsitikinti, kad jis padary tas , 
kaip j au buvo jūsų pageidau
ta. S a v . L i l i j a i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . T e l . 773-233-
6335. 

• FANTASTIKA! T O D A R 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 19,9 
cento skambinan t į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų pat i r t imi 
tarptaut iniuose ryšiuose. T e l . 
708-386-0556. N a u d o d a m i 
DIAL NOW pas laugas , t uo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— pa t ik imiaus i a s ry šys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ik ra i kokybiškai 
išverst i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amer ik ie t i šką ją 
NTSC ir a tvirkščiai , kreip-
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas . 

• A.a. O n o s K a r p u š k i e -
n ė s atminimą pagerbiant , jos 
sūnus Jonas Maleiška su 
žmona Vida a t s iun tė Lietuvos 
vaikų globos būreliui „Saulu
tė" $200, kuriuos suaukojo Jo
nas ir Vida Maleiškos ($100); 
Indrė ir Donatas Tijūnėliai 
($100). „Saulutė" dėkoja už 
auką ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Onos Karpuš-
kienės art imiesiems. 

• „ S a u l u t e " , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už a u k a s 
padėti našlaičiams, beglo
biams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms, bei s tuden tams Lietu
voje. Aukojo: Anoniminiai (B) 
$300; Danutė ir Algis Liau
gaudas $240; Ona ir Jonas 
Rugelis $50; Edvardo Lapo 
atm.; Antanas Krisciukaitis 
$20 a.a. Jono Kašubos atm.; 
Silvia Krisciukaitis $50 a.a. 
Jono Kašubos atm.; Juozas 
Karsokas $50; Dainius Žu
kauskas $50; Adelė Černiaus
kienė $10; J ū r a t ė Kadeckienė 
$25; Angie ir Chris Etzvviler 
$25 a.a. Edvardo Lapo atm.; 
dr. Remigijus Gaška $6,000 
studentų paramai ; Mary Cos-
tello $60; Vida ir Jonas Ma
leiška $20 a.a. Edvardo Erin-
gio atm.; dr. Rimvydas Sic1 rys 
$500; dr. Arūnas Gasparai t is 
$300. Labai ačiū, „Saulutė" 
(„Sunlight Orphan Aid") 419 
W e i d n e r Rd . , Buffalo 
G r o v e , I L 60089, t e l . (847) 
537-7949, TAX ID #36-
3003339. 

• D a n u t ė i r C h a r l e s Ke lp 
ša atsiuntė $150 auką „Sau
lutei" su laiškeliu: „Mūsų my
lima sesutė ir te ta a.a. Ona 
Mažionytė mirė vasario 24 
dieną. „Saulutei" ta proga Ni
jolė ir Rimas Baniai aukoja 
$50. A.a. Onos paskut inis pa
geidavimas buvo duoti „Sau
lutei" $100 auką, tad šeima, 
iš pinigų, suaukotų per laido
tuves, prideda $100". „Saulu
tė" reiškia užuojautą a.a. 
Onos Mažionytės art imie
siems ir dėkoja už aukas pa
dėti vaikučiams bei s tuden
tams Lietuvoje. 

•• i 5 kairės v- uskait*- Rasa Juzukony te - t:t\ ..Trys panteros", kur ių 
-ekmadienį i vai popiet. M a r i a g imnazi jos audi tor i jo je (67-oj i i r Oal i -

Ave des Lehar. S t r i ^ > Bizet, Cechanovič iaus, Kutav ič iaus. Verd i . Puocini . Ka iman , 
rojja . .Draugas" išleido t i k r a i įdomų, stambų programin į le idinį , 
le imis pavasar in is koncertas V I S I nuoširdžiai kv ieč iami ! 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Te l . 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont , IL 

BeVeri«® er 

A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , I L 60629 
Te l . 773-776-8700 

E-mai l : G iba i t i s@aol . com 
Toli free 24 hr . 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chxago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

ADVOKATAS 
G e n a d i j C O L O V C H U K 

CIV IL INĖ. K R I M I N A L I N Ė BF.I 
• T R A F F K , D O I 
• S K Y R Y B O S , P A L I K I M A I / 

T R A U M O S 

9 9 3 3 N. Lavvler Ave., Suite 1 0 0 , 
Skokie, IL 6 0 0 7 7 

DARIUS B. DliRMANTAS 
ADVOKATAS 

VAIRAVIMO IR KRJMNAUMU TBSIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Čikagoje ir Oak Lawn. 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-496-3527 

PINIGAI Į LIETUVĄ, 
I RANKAS 

Patikimai ir sąžiningai J u m s 
pa ta rnaus p o n i a Jan ina . 

Tel. 773-737-1286. 

• A m e r i k o s l i e t u v i a i , ku
rie globoja ap le i s tus Lie tuvos 
vaikus per Lietuvos Našla ič ių 
globos komitetą: du v a i k u s 
globoja ir $400 a t s i u n t ė M a r y 
Frances Jab lonsk ienė , Wes t -
chester , IL. Po du v a i k u s glo
boja ir $300 a t s i u n t ė E u g e n i a 
ir Edvvardas Rackus , Chicago, 
IL; Aldona Bradley, Newpor t 
Beach, CA; An thony Rollis, 
Chicopee, MA ir R a y m o n d a s ir 
Danu tė Puodžiūna i , L e m o n t 
IL. Po vieną va iką globoja ir 
$150 met inę p a r a m ą a t s i u n t ė 
— Patr ic ia Zakievvicz, Atk in-
son, NH; P e t r a s Žemai t i s , J u -
piter, FL; Aldona ir R i m a n t a s 
Vai tkai , Pa rad i s e Valey, AZ; 
Lietuvos Vyčių 144 kuopa , 
Girardville, PA; Pe t ronė lė Sta-
niškienė, Bal t imore , MD; Ka
zys ir Marija Almenai , College 
Park , MD; Vida Tumason ienė , 
St. Pe te Beach, FL; O u r 
L a d / s Prayer Group c/o Caro-
lyn Arndt , Vermil ion, O H per 
Dolores Yepko. $ 7 5 a t s i u n t ė 
Louise Budelis, Ar l ington, VA. 
$30 a t s iun tė Be rn i t a Pollock, 
Overland Pa rk , KS. Lie tuvos 
vaikų vardu dėkojame v i s iems 
dosniems Amer ikos l ietu
viams! L i e t u v o s N a š l a i č i u 
g l o b o s k o m i t e t a s , 2711 
W e s t 71s t S t r e e t , C h i c a g o , 
IL 60629. 

Presenrs o Musical Journey frorn Uthuama, Brazit and the Streets ot Ch-.cago.. 

S a t u r d a y 
A p r i I 1 2 t K—2003 

BBC ART CALLERY A p r i l 1 21 h - May Z r fl 
3 G e n e r a t i o n s o f l i t h u a m a n vi su a I Ar t is ts 

A e u n c m E*v» psmting incl mlt lU«tion> 
Ad» Sutkus - fib»f «rt* 

Rim»t Cturfcooi* - pamTing 

O p e n i n g R«c*p t>on A p n ! 12th. 6:00 p m 

FRBE PARKING 
FOR TICKETS CftLL 773-44S-3838 BflC Box Of f i ce O 

2407 W. m t h St nd Western Ave ; www beveriyartcente 

Kviečiame Visus į 

Gintaro Juvelyrikos Parodą 
B e s t 

A rt ***Shop 

Balandžio 11 d., penktadienį- 11:00v.r. - 5:30v.v. 
Balandžio 12 d., šeštadieni - 10:00 v.r. - 5:30 v.v. 

4 East Jefferson - Naperville 

** CTy Galerija randasi Naperville miestelyje, -

truputį į rytus nuo VVashington ir Jefferson kampo. 
Smulkesnei informacijai skambinkite 

630-548-4003 

įb'z "Neringos" Stovyklos 
L I K T U V U ; K A L B A 

birž . 29-l iep. 5 d.d, - š e imoms su mažais vaikais 
l iep . 6-12 d.d. - 7-10 metų vaikams 

l iep . 13-27 d.d. -10-16 metų vaikams 
ii«ip. 27- tugp . 2 d-d. - 1S-16 m e r u vaikams 

r u g p . 23-29 d.d. - še imoms su vyresniais vaikais 
t u g p . 29 - rugs . 1 d.d- - i h u n n ų tautodailės savaitgalis 
LrE-nrvn,- K I L M Ė S STOVYKLALTO-ĮAMS A N G L Ų KALBA 

r u g p . 3-16 d.d- - 7-16 metų vaikams 
r u g p . 16-20 d-d - s o m o m s su maža i s vaikais 

INTO: 978-582-5592 info@neringa.org www.neringa.org 
Ntpiitga mc. su Nek Pr Marios Seserimis orouriauoj* r prgveda 

stovyklas'Nrrirtgos' stovyklavietėm Vermont* • KELIONIŲ AGENTŪRA „LIETUVA" 
Mes siūlome pigiausias kainas skrydžiams 

iš Lietuvos į Lietuvą 
Skambinkite mums 888-870-3678 

Vietas rezervuokite patys, aplankę mus 
www.AIRFARENOW.COM 

Užsakymus siųskite 
TRAVELeAIRFARENOW.COM 

Kalbame lietuviškai. 

• G a v o m e l a i š k ą — „Mūsų 
myl ima sesu tė ir t e t a a.a. Ona 
Mažionytė mi rė vasario 24 d. 
A.a. Onos paskut in i s pagei
dav imas buvo duot i Jūsų orga
nizacijai $100 . Taip pat šeima 
pr ideda $100 iš pinigų, suau
kotų p>er laidotuves". Priedas 
$200 čekis. Reiškiame užuo
j a u t ą velionės artimiesiems, o 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me už auką! L i e t u v o s Naš
l a i č i u g l o b o s komi t e t a s , 
2711 W. St., Chicago, IL 60629. 

• Bal t ic m o n u m e n t s 1108 
Amber Drive, Lemont , LL, 
60439. P r i e pat P L Cen t ro . 
Tel . 630-243-8446. L e o n i d ą 
i r Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant a tvykstame į namus. 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

F I V E S T A R 

Balzekas Motor Sales Inc. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER-CHRYSLER automobi l ia i ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0%.finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI neturintiems kredito istorijos ar dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
Tel.: 773 8 4 7 - 1 5 1 5 
4030 S Archer Ave , Chicago. IL (prie Archer ir Cal i fomia g. sankryžos) 
Mob. tel. 708-280-9341 ISD Manager GERARDAS SKEBERDIS O0°o FINANSAVIMAS 

mailto:Gibaitis@aol.com
mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
http://www.AIRFARENOW.COM
http://TRAVELeAIRFARENOW.COM

