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Šiame 
[numeryje: \ 
Studento rolė pasaulio 
scenoje; jaunieji 
ateitininkai nori 
padėti Lietuvai. 

2 psl. 

Demokratijos sėklos 
lėtai dygsta — 
vedamasis; mes ir 
mūsų pasaulis. 

3psl. 

Turizmo panorama; 
jaunų šeimų Mišios 
Floridoje, susitikimas 
su buvusiu 
profesoriumi. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus; apie Vydūną; 
pirmasis griaustinis 
lietuvių tautosakoje; 
„Žaltvykslė" ruošiasi 
spektakliui; V. Urmana 
New Yorke. 

Artėja „Kaukių balius"; 
kuriuos dokumentus 
reikia saugoti; gal ir 
lietuvaitė skris į 
erdves. 

5 psl. 

Draugo fondo 
pavasario vajaus eiga. 

8 psl. 

Sportas 
* Ketvirtadienį Prancū

zijoje pras idėjo 29-ą kartą 
rengiamos keturių ratų daugia
dienės „Circuit des Ardennes" 
dviratininkų lenktynės. Pir
majame rate 28-tąją vietą tarp 
136 dalyvių užėmė „E.C. St 
Etienne Loire" komandai atsto
vaujantis Karolis Volungevi
čius. 

* Vi lniaus „Lietuvos ry
to" k r e p š i n i n k a s Robertas 
Javtokas, atsigaunantis po mo
tociklo avarijos, ramentus pa
dėjo į šalį ir tikisi jog daugiau jų 
neprireiks. Iš JAV grįžęs 23 
metų vidurio puolėjas jaučiasi 
atsigavęs po trečiosios, kaip ti
kimasi, paskutinės dešinės ko
jos operacijos. Ją kovo 11 d. 
operavo JAV medikai, kurie 
maloniai nustebo, kad kone vi
siškai sugijo ir dešinė krepši
ninko ranka. Dvi pirmąsias R. 
Javtoko kojos operacijas atliko 
lietuviai. JAV gydytojai palan
kiai jvertino kolegų iš Lietuvos 
darbą. Kol kas apie porą mėne
sių R. Javtokas krepšinio ne
žais. Dabar svarbiausia - atgai
vinti susilpnėjusį operuotos ko
jos raumenį. 

Naujausios 
žinios 

* JAV p r e z i d e n t a s Sena
tui p e r d a v ė tvirtinti NATO 
plėtros protokolus. 

* Br i tų p r e m j e r a s apdo
vanojo karo akademijos auk
lėtinį lietuvį. 

* L ie tuva neįs i le ido de
mob i l i zuo tų Rusi jos šauk-
t inių su netvarkingais doku
mentais. 

' Nau jas i s sos t inės me
ras a t l e i s t a s iš Vilniaus ap
skrities viršininko pareigų. 

* Min i s t ru k a b i n e t a s kol 
kas nes iū lo p r ez iden tu i at
leisti Vytautą Grigalavičių iš 

Norvegija patvirtino NATO 
plėtros protokolus 

Oslas , balandžio 11 d. 
(BNS) — Norvegijos parlamen
tas penktadienį vieningai pa
tvirtino Lietuvos ir dar šešių 
Rytų, Vidurio ir Pietų Europos 
valstybių prisijungimo prie są
jungos protokolus. 

Norvegija tapo antrąja vals
tybe, patvirtinusia šiuos doku
mentus. Kovo pabaigoje pirmoji 
protokolus patvirtino Kanada. 

Norvegijos parlamente vy
kusiuose debatuose norvegų 
par lamentara i pabrėžė, kad 
NATO plėtra galės garantuoti 
saugumą, prie kurio užtikrini
mo prisidės ir naujosios sąjun
gos narės. Kai kurie deputatai 
ypač palaikė Baltijos valstybių, 

kaip Norvegijos kaimynių, pri
ėmimą į NATO. 

Kovo 26 d. Briuselyje pasi
rašytus protokolus j au pradėjo 
svarstyti ir JAV Senato komite
tai . Manoma, kad Senatas juos 
galėtų patvir t int i per artimiau
sius 2-3 mėnesius . 

Pakviestųjų valstybių prisi
jungimo prie NATO protokolai 
tur i būti patvir t in t i visų 19-kos 
sąjungos valstybių parlamen
tuose. 

Lietuva, Latvija, Estija, Slo
vėnija, Slovakija. Rumunija ir 
Bulgarija pakvietimą į NATO 
gavo perna i lapkri t į Prahoje 
vykusiame sąjungos viršūnių 
susitikime. 

Londonas padėkojo Lietuvai už paramą 
„antisaddaminei" koalicijai 

V i l n i u s , balandžio 11 d. 
(BNS) — Didžiosios Britanijos 
gynybos sekretor ius Geoffrey 
Hoon padėkojo Lietuvai už pa
ramą „antisaddaminei" koalici
jai, tuo ta rpu krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ne
atmeta galimybės, jog pokari
niame Irake Lietuvos kariai at
liks taikos palaikymo tarnybą. 

Britų gynybos sekretorius 
G. Hoon laiške L. Linkevičiui 
dėkoja už Lietuvos paramą, 
Jungt inės Karalystės, Jungti
nių Amerikos Valstijų ir kitų 
bendrininkų koalicijai siekiant 
išvaduoti Artimųjų Rytų regio
ną ir pasaulį nuo Irako masinio 

naikinimo ginklų keliamos grės
mės. 

„Kaip ir Lietuva, mes nori
me, kad Irakas taptų pastovi, 
vieninga ir teisinė valstybė su 
dabartinėmis jos sienomis, ben
dradarbiaujanti su tarptaut ine 
bendrija, su veiksminga savo 
tau ta i atstovaujančia vyriau
sybe", rašoma G. Hoon laiške. 

Aiškindamas Londono nuo
statą, G. Hoon rašo, kad koalici
jos ginkluotosios pajėgos Irake 
bus tik tiek, kiek būtina, tačiau 
koalicijos na rės yra įsipareigo
jusios padėti irakiečiams sukur
ti geresnę ateitį, o tam pirmiau
sia reikia užtikrinti saugumą 

pačiame Irake. G. Hoon išreiškė 
viltį, kad ir kitos valstybės pri
sidės siekiant, koalicijos bend
rininkų manymu, visų bendro 
tikslo. 

L. Linkevičius penktadienį 
teigė ve r t inąs britų kolegos 
laišką kaip „kvietimą dalyvauti 
kuriant pokario Iraką, ne tik 
ekonomikos atkūrimo, bet ir tai
kos palaikymo pastangose". J i s 
pabrėžė ryžtą spręsti situaciją 
pokario Irake kar tu su tarptau
tine koalicija, Jungtinėmis Tau
tomis ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis. 

Pasak L. Linkevičiaus, tai
kos palaikymo operacijoje galė

tų da lyvaut i būrys Lietuvos 
ta ikdar ių kar tu su pusmečiui į 
Persijos įlanką išvykusiais karo 
medikais ir logistikos specialis
tais . 

Lietuva yra 17-toji JAV va
dovaujamos koalicijos dalyvė ir 
pirmoji iš Baltijos valstybių, 
prisijungusi prie koalicijos daly
vaut i humanitarinėje operacijo
je da r vyks tan t karo veiks
mams. 

Lietuva laikoma koalicijos 
bendrininke nuo praėjusios sa
vaitės, kai į Persijos įlankos re
gioną deryboms išvyko Lietuvos 
karinių pajėgų administracine 
grupė. 

„Gazprom" pateikė 
pasiūlymą dėl 

„Lietuvos dujų" 
akcijų įsigijimo 
Vilnius , balandžio 11 d. 

(BNS) — Rusijos dujų susivie
nijimas „Gazprom" penktadie
nį Valstybės turto fondui (VTF) 
pateikė galutinį pasiūlymą dėl 
34 proc. bendrovės „Lietuvos 
dujos" akcijų įsigijimo. 

Dokumentus pateikęs 
„Gazprom" atstovas „Lietuvos 
dujų" privatizavime bendrovės 
„Dujotekana" prezidentas Ri-
mandas Stonys teigė, jog pasiū
lymai atitinka principinius su
sitarimus su vyriausybe. 

J i s nekomentavo spaudos 
pranešimų, kad už „Lietuvos 
dujų" akcijas „Gazprom" siūlo 
tik 80 mln. litų. tačiau teigė, 
kad kaina yra ekonomiškai pa
grįsta. Nukelta į 7 psl. 

Škotų futbolo 
sirgaliai Lietuvoje 
paliko 7 mln. litų 

Praėjusią savaitę Lietuvoje 
viešėję daugiau kaip 3.000 ško
tų, kurie atvyko palaikyti savo 
futbolininkų, išleido apie 7 mln. 
litų, rašo dienraštis „Respubli
ka". 

Škotų dėka Lietuvos turiz
mo sferoje prasidėjo atgimimas, 
kurį labiausiai pajuto Vilniaus 
ir Kauno viešbučiai, restoranai, 
barai. 

Nors viešbučių kambariai 
buvo nuomojami su nuolaido
mis, tai atsipirko — futbolo sir
galiai ne po vieną kartą ištušti
no kambariuose esančius „mini 
barus". 

Nukelta į 7 psl. 

Ketvirtadieni Lietuvių kalbos insti tutas švente oficialias įkurtuves naujame pastate Antakalnyje. Lietuvių kal
bos inst i tuto naujuosius rūmus papuoš garsiojo kalbininko Kazimiero Būgos portretas. Sia dovaną oficialių įkur
tuvių naujame p a s t a t e Antakalnyje proga inst i tuto vadovams įteikė Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Česlo vas J u r š ė n a s (kairėje' . Rūmų at idarymo ceremonijoje dalyvavo premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje), 
diplomatinių atstovybių ir aukštųjų mokyklų vadovai. Naujųjų rūmų raktą gavo instituto direktorius Giedrius 
Subačius viduryje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTAi nuotr. 

Irake dirbti norintys verslininkai turi įvertinti 
sava jėgas ir galimybes 

V i l n i u s , ba landžio 11 d. 
(BNSt — Prie I rako atstatymo 
darbų nor in tys prisidėti Lie
tuvos verslininkai visų pirma 
turi tikroviškai įvertinti savo jė
gas dirbti karo nusiaubtoje val
stybėje, o tik t a d a ieškoti būdų, 
kaip ten patekt i . 

Taip elgtis pa ta r ia Pramo
nininkų konfederacija, kurios 
atstovai, penktadienį susitikę 
su prezidento patarėju Alvydu 
Medalinsku, ap t a r ė verslininkų 
ir valdžios atstovų bendradar
biavimą ieškant galimybių lie
tuviams išvykti dirbti į Iraką. 

Pramonininkų konfederaci
jos Užsienio ryšių departamento 
vadovo Gintaro Morkio teigimu. 

prie karo sugriautų Irako mies
tų a t s ta tymo darbų norintys 
prisidėti Lietuvos verslininkai 
visų pirma turėtų ne ieškoti už
tarimo valstybinėse institucijo
se ar Lietuvos ambasadose JAV 
ir Didžiojoje Britanijoje, o re
gistruot is in terneto adresu 
„www.usaid.gov/iraq/". 

Jeigu Lietuvos įmonės bus 
pakviestos prisidėti prie karo 
nuniokoto Irako atkūrimo, jų 
galimybėmis išvykti rūpinsis ir 
Ūkio ministerija. 

Tačiau dėl darbo Irake re
gistruotis G. Morkis pataria tik 
tiems verslininkams, kurie la
bai objektyviai įvertins savo 
jėgas. Pasak jo, galimybių iš

vykti į Iraką turi tik solidžių ir 
didele patirtį turinčių įmonių 
atstovai. P r a n a š u m ą įgis tos 
bendrovės, kurios j au yra dirbu
sios karų i r karinių konfliktų 
nuniokotuose kraštuose arba su 
karą Irake remiančių valstybių 
įmonėmis subrangovų teisėmis 
dirbo Artimuosiuose Rytuose. 
Ne paskutinę vietą atrenkant 
Irake dirbsiančius žmones turės 
ir jų užsienio kalbų mokėjimas, 
visų pirma anglų kalbos. 

Pramonininkų konfederaci
ja yra sudariusi 14 Lietuvos sta
tybos bendrovių, pageidaujan
čių subrangovų teisėmis kartu 
su amerikiečių bendrovėmis 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuvoje — skanda las dėl 
d u o m e n ų apie aukšč iaus ius 

pare igūnus rinkinio 

Pasaulio naujienos 
(Rerraar-ts AFP. Reuters AP. imerla*. tTAR-TASS, BNS 

i i r tų agentūrų pranešimais) 

JAV 
Vašingtonas . JAV gyny

bos ministro pavaduotojas Paul 
Wolfowitz ketvirtadienį pasiūlė 
Rusijai, Prancūzijai ir Vokie
tijai prisidėti prie naujo Irako 
kūrimo, nurašius dalį jo skolos, 
susikaupusios Saddam Hussein 
režimo metais. Irakas skolin
gas Rusijai ir Prancūzijai po 8 
mlrd. dolerių, gautų daugiausia 
pagal sutartis, kurias sudarė 
Irako vyriausybė 9-tajame de
šimtmetyje, kai Irakas kariavo 
su Iranu ir palaikė draugiškus 
santykius su dauguma valsty
bių. Rusija, tuometinė didžiau
sia Sovietų Sąjungos respubli
ka, buvo pagrindinė ginklų tie
kėja į Iraką. 

EUROPA 
L o n d o n a s . Didžioji Brita

nija penktadienį paskelbė par
siunčianti namo maždaug 

45.000 Persijos įlankoje dislo
kuotų karių. Gynybos ministe
rija pranešė, kad namo sugrįžo 
4 naikintuvai ..Tornado" bei jų 
įgulos, ne t rukus namo grįš ir 
maždaug 500 karo lauko ligoni
nių dalinio narių. 

Tal inas . Naujasis Estijos 
premjeras , 36 metų J u h a n 
Parts , yra pa t s jauniausias vy
riausybės vadovas Europos val
stybėse. Valstybės kontrolieriu
mi J Par t s tapo. būdamas 31-
erių. Naujojoje Estijos vyriau
sybėje yra du ministrai , ku
riems — tik 28 metai . 

Ber lynas . Po 4 valandas 
trukusios įkaitų dramos polici
ja š turmavo viešojo transporto 
autobusą, ku r į penktadienį 
Berlyne užgrobė ginkluotas vy
ras, ir išlaisvino du įkaitus. Per 
išlaisvinimo operaciją užpuoli
kas buvo sužeistas, įkaitai ne
nukentėjo. Gink luo tas vyras 
dviejų aukštų autobusą užgro

bė, apiplėšęs ketvirtojo pagal 
dydį Vokietijos banko „Com-
merzbank" skyrių. 

RUSIJA Į 
Sankt Peterburgas. Ru

sija ir Vokietija mano, kad da
bar svarbiausias uždavinys — 
kuo greičiau gražinti Irako su
reguliavimo procesą į Jungti
nes Tautas , pareiškė Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin 
penktadienį Sankt Peterburge. 
Prezidentas pabrėžė, kad jis ir 
Vokietijos federalinis kancleris 
Gerhard Schroeder įsitikinę 
Irako krizės ..karinio sprendi
mo neperspektyvumu". Penkta
dienį ir šeštadienį Peterburge 
vykstančio Rusijos, Vokietijos 
ir Prancūzijos viršūnių susitiki
mo t ikslas yra suderinti nuo
statas dėl Irako pokario raidos 
ir aktyvesnio Jungtinių Tautų 
vaidmens šiame procese. 

Maskva. Rusijos Valstybės 
Durnos tarptautinių reikalų ko
miteto vadovas Dmitnj Rogozin 
..nesusipratimu" pavadino JAV 
gynybos ministro pavaduotojo 
Paul W<;lfowitz pasiūlymą, kad 

Rusija. Vokietija ir Prancūzija 
nurašytų I rako skolas. „Mes 
manome, k a d amerikiečiai ne
labai panašūs į bolševikus leni
niečius ir vargu ar rimtai keti
na pasinaudoti senosios sovietų 
Rusijos, kur i kadaise ragino ne
mokėti caro skolų, metodais", 
sakė jis. 

JAPONIJA 
Tokyo. Japonijos pietva

kariuose esančiame Kagoshi-
ma mieste penktadienį per tris 
sprogimus pirotechnikos prie
monių gamykloje žuvo 7 ir 
dingo 3 žmonės Gamykloje bu
vo saugoma dvi tonos parako. 

KINIJA 
Beijing. Kinijoje nuo vadi

namojo ūmaus kvėpavimo takų 
sindromo f SARS), mirė dar 3 
žmonės, ir bendras šio plaučių 
uždegimo aukų skaičius padi
dėjo iki 58, penktadieni nurodo 
Pasaulio sveikatos organizacija 
(PS0K Iš viso Kinijoje užsikrėtė 
1,309 žmonės. 58 mirė. o 1,037 
pasvoiko 

V i l n i u s , balandžio 11 d. 
(BNS) — Lietuvos policijos ir ki
tų kai kurių tarnybų pareigūnai 
domėjosi vidaus reikalų siste
mos duomenų bazėje esančia in
formacija apie pirmuosius vals
tybės pareigūnus — kadenciją 
baigusį prezidentą Valdą 
Adamkų, dabartinį prezidentą 
Rolandą Paksą, Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską, prem
jerą Algirdą Brazauską. 

Tai žurnal is tams pranešė 
po neeilinio ir uždaro vyriausy
bės posėdžio premjeras A. Bra
zauskas. 

Apie galimą duomenų rin
kimą apie Vidaus reikalų minis
terijos ir Policijos departamento 
sistemos darbuotojus dar šios 
savaitės pradžioje viešai paskel
bė v idaus reikalų ministras 
Juozas Bernatonis, kuris teigė, 
kad tai buvo daroma su šiuo 
metu nuo pareigų nušalinto po
licijos generalinio komisaro Vy
tauto Grigaravičiaus žinia. 

Net rukus buvo pradėtas ty
rimas dėl galimo neteisėto in
formacijos rinkimo. Su turima 
medžiaga vidaus reikalų minis
t ras supažindino premjerą ir 
prezidentą, tačiau žurnalistams 
ši informacija nebuvo at
skleista. Dar ketvirtadienį Sei
me premjeras sakė nenorįs, kad 
informacija apie galimą duo
menų rinkimą būtų paskelbta 
viešai. Penktadienį, aiškinda
mas sprendimo paviešinti infor
maciją motyvus, A. Brazauskas 
sakė manąs , jog „visuomenei 
reikia pranešti". 

„Visuomenė yra šiek tiek 
klaidinama, kad yra sąmoningų 
kėslų V Grigaravičiaus atžvil
giu. Jokių kėslų nėra. mes lai
komės įstatymų", kalbėjo prem
jeras . Kartu jis pažymėjo, kad 
„politiniu aspektu", tokio po
būdžio informacijos skelbti ne
reikėtų, nes „kalba eina apie 
demokratinio valstybės gyveni
mo principus, vadovybės saugu
mo reikalus". 

Pasak premjero, nors duo
menų bazėje esanti informacija 
y ra anketinio pobūdžio, svarbu 
užtikrinti žmogaus teisių lai
kymąsi. 

Vidaus reikalų minis t ro 
premjerui perduotoje medžiago
je sakoma, kad yra duomenų, 
jog general inis komisaras V. 
Grigaravičius nesugebėjo užtik
rinti įstatymų laikymosi ir žmo
gaus teisių gerbimo policijos sis
temoje apskritai ir pačiame Po
licijos departamente. 

Pasak premjero, nusta tyta , 
kad kadenciją baigusio prezi
den to V. Adamkaus a smens 
duomenų paiešką vykdė devyni, 
o jo žmonos Almos — trys įvai
rių miestų ir rajonų policijos ko
misar ia tų pareigūnai. 

Neteisėtai prezidento R. 
Pakso asmens duomenų paieš
ką vykdė septyni, premjero — 
tryl ika. Seimo pirmininko A. 
Paulausko — penki policijos pa
reigūnai. Taip pat buvo domėta
si A. Paulausko žmonos Jolan
tos. VR ministro, kitų aukštų 
VRM pareigūnų duomenimis 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters. AKP. Interfax, AP, BNS. CNN 

žinių agentūrų pranešimais 

* A m e r i k i e č i ų pa jėgoms 
u ž ė m u s B a g d a d o c e n t r ą . 
Irako nuolatinis atstovas prie 
Jungtinių Tautų Mohamed Al-
duri ketvir tadienį sakė. kad 
..viskas baigta", ir Irake nebėra 
vyriausybes, kuriai jis galėtų 
atstovauti. „Dabar aš atstovau
ju savo valstybei", sakė M. Ai 
dūri t rumpame interviu agen
tūrai „Reuters" Xew Yorke. 

* Š iaur in ia i Irako mies
tai Mosulas ir Kirkukas už
imti JAV specialiųjų pajėgu. 
penktadienį Centrinės vadovy
bės štabe Q a t a r e pranešė JAV 
kariuomenės atstove spaudai. 

.. . v. . 

* JAV k a r i u o m e n ė p e n k 
t a d i e n į s a k ė . kad Irako reži
mo vadai mėgina bėgti iš vals
tybės, ir pranešė, jog koalicijos 
pajėgoms buvo pateiktas sąra
šas ir nuotraukos 55 aukšto 
rango irakiečių, kurie turi būti 
sugauti arba nukauti Praėjus 
2 dienoms po amerikiečių pa
jėgų įsiveržimo į Bagaado cent
rą, Irako prezidento Saddam 
Hussein ir jo aplinkos žmonių 
likimas tebėra nežinomas. Spe
cialiųjų pajėgų kariai netoli 
gimtojo Saddam Hussein Tik-
rito miesto aptiko paslėptus 5 
lengvuosius lėktuvus. 

N u k e l t a į 7 psl . 
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4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
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STUDENTO ROLE 
PASAULIO SCENOJE 

Studentų ateitininkų sąjungos 
pavasario akademija Dainavoje 

ŽIVILĖ BIELSKUTĖ 

Kovo 28-30 d. Dainavos 
stovyklavietėje vyko 
Studentų ateitininkų 

sąjungos pavasario akademija. 
Susirinko net 33 studentai, 
pasiryžę daugiau išmokti apie 
save, pasaulį ir taip pat smagiai 
praleisti laiką su seniai nema
tytais draugais. Penktadienį 
rinkomės iki vėlyvo vakaro, 
ilgai kalbėjomės, bet ir po kiek 
laiko ėjome miegoti. Anksti 
kėlėmės šeštadienį ir pasiruo-
šėme visai programai. Buvo 
pristatyta savaitgalio tema, 
„Studento rolė pasaulio sceno
je" bei jo tikslai. Pradėjome 
dieną diskusijų būrelio temų 
pristatymais. Lina Šeštokaitė 
trumpai pristatė savo išrinktą 
temą, „Šaukimas į karuomenę 
(draft)". Kalbėjo, kad ši yra 
mums labai reali tema, ir kad 
mes galime ateityje būti labai 
jos paveikti. Ji iškėlė klausimą, 
ar valdžia turi teisę kariuo
menės šaukimo įstatymą vėl 
įsteigti, ir jeigu taip, kaip mes 
turėtumėme reaguoti. Kęstutis 
Aukštuolis kalbėjo tema, „Ame
rika—pasaulio policininkas?" 
Pristatė įvairią statistiką apie 
Amerikos praeities įtakas ki
tuose kraštuose ir klausė, ar ji 
turi teisę taip įsiterpti į kitų 

paskaita „Peržengimas iš stu
dento pasaulio į suaugusių gre
tas". Monika pravedė diskusijas 
su vyresniais savaitgalio daly
viais apie savo patirtį, baigus 
universitetą. Visi, kurie dalyva
vo, ragino studentus rinktis 
darbą, kuris jiems ir tinka, ir 
patinka, kurį tikrai myli. Buvo 
įdomu išgirsti dalyvių įžvalgas 
ir pergyvenimus apie šį svarbų 
gyvenimo momentą. Po trum
pos pertraukos rinkomės kuni
go Edžio Putrimo paskaitai 
„Pasaulis, studentas ir Baž
nyčia". Kunigas Edis aiškino 
skirtumus tarp individo ir kraš
to, ir jų atsakomybės viens 
kitam. Jis pabrėžė mūsų atsa
komybę išlaikyti pasaulyje tai
ką ir žmonių kilnumą. Aiškino, 
kad šiuo laiku Irake trūksta 
stiprios ideologinės jėgos ir kad 
geriausias kelias į taiką yra tik
ros tvarkos įvedimas. Po disku
sijų Kun. Edis atnašavo šv. 
Mišias. 

Vakare išsisklaidėme po 
Baltuosius rūmus. Kaip visada, 
smagiai praleidome šias valan
das: kūrėme trumpus filmus, 
žaidėme žaidimus, klausėmės 
muzikos ir ilgai kalbėjomės. 

SAS CV pirmininkė Lina Šeštokaitė praveda studento ateitininko įžodį, 
kurį duoda iš k: Matas Laniauskas, Aliukas Gylys, Saulutė Tamošiūnaitė 
ir Laura Rukšenaite. R i m o Sldrio nuotrauka 

reikalus. Rita Bradūnaitė dis
kutavo temą. „Irako žmonės". 
Pristatė daugelį faktų apie 
Irako krašto gyventojus ir 
klausė, ar mes, kaip kitataučiai, 
gyvenantys visai kitokioj 
aplinkoj, galime nutarti, kaip 
jiems geriausiai būtų gyventi. 
Po šių pristatymų vyko Algio 
Rukšėno paskaita „Pasaulio 
politika—kur studentas pri
klauso". Kalbėjo apie Amerikos 
kultūros galią sugerti kitas tau
tas ir etninių grupių rolę mūsų 
visuomenėje. Privertė mus pa
mąstyti, kodėl mes išlaikome 
savo tautą ir kultūra, ir pa
klausė: ar mes norime būti 
lietuviais, ar mes privalome 
būti lietuviais. Jis pristatė 
įvairias mintis kaip galėtu
mėme prisidėti prie politinio 
gyvenimo Lietuvoje. 

Po pietų džiaugėmės gražia 
Dainavos gamta, kol vėl buvo 
laikas salėje rinktis tolimesnei 
programai. Naujas studentų 
žurnalo „Gaudeamus" redakto
rius, Saulius Kliorys, pravedė 
valandėlę, per kurią rašėme 
straipsnius būsimam leidiniui. 
Po to vyko Monikos Gylytės 

• i 

Sekmadienį po pusryčių 
rinkomės Studentų ateitininkų 
sąjungos suvažiavimui. Moks
leivių centro valdybos pirmi
ninkas Liudas Landsbergis 
pasidalino mintimis. Po sun
kaus pasiruošimo darbo, keturi 
studentai davė studento atei
tininko įžodį. Sveikiname 
Aliuką Gylį, Matą Laniauską, 
Laurą Rukšėnaitę ir Saulutę 
Tamošiūnaitę. Baigėme suvažia
vimą Studentų centro valdybos 
pirmininkės Linos Šeštokaitės 
savaitgalio susumavimu ir 
ateities planų pateikimu. Visi 
džiaugėsi, kad savaitgalis sėk
mingai praėjo ir laukia kitos 
progos susitikti. SAS centro 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems paskaitininkams už pasi
aukojimą ir darbą, ruošiant 
ypatingai įdomias paskaitas, 
Liudui Landsbergiui ir Mariui 
Polikaičiui už nuolatinę pagal
bą ir patarimus, Ingridai ir 
Jonui Korsakams už nepapras
tai skaniai paruoštus valgius. 

Iki pasimatymo ateinančia
me studentų ateitininkų suva
žiavime! 

Studentai ateitininkai, susirinkę šį pavasarį Dainavoje. Pirmoj eilėj (iš kairės): Živilė Bielskutė, Lina Sirgėdaitė, 
Laura Rukšėnaitė, Saulutė Tamošiūnaitė, Andrius Mikaila, Dalia Šataitė, Inga Žymantaitė, Lina Šeštokaitė, 
Lina Sidrytė, Vija Sidrytė. Antroj: Matas Laniauskas, Paulius Rukšėnas, Kęstutis Kalvaitis, Aurytė Sušinskaitė, 
Giedrė Kazlauskaitė, Simas Laniauskas, Saulius Kliorys, Tadas Bartkus, Michael Juška , Lukas Laniauskas, 
Rimas Sidrys. Trečioj: Mikas Rukšėnas, Tomas Sirgėdas, Marius Polikaitis, Aleksas Degutis, Kęstut is 
Aukštuolis, Edmundas Leparskas. Nuotraukoje nėra: Aliuko Gylio, Petro Kuprio, Rimos Kuprytes, Paul iaus 
Mikailos ir Ritos Bradūnaitės. R imo Sidrio nuo t rauka 

JAUNUČIŲ UŽMOJIS: 
Pripildyti taupyklę Amerikoje, padėti vaikams Lietuvoje 

Gavėnia—susi la ikymo, 
surimtėjimo laikas. Tai metas 
save apmarinti, tuo pasidaryda
mi jautresni kito žmogaus var
gui. Šįmet Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos centro valdyba su
galvojo jaunučiams užmojį— 
Gavėnios metu jaunučiai yra 
prašomi atsisakyti sau malo
numų, ar tai saldainio suvalgy
mo, ar tai kompiuterinio žaidi
mo nupirkimo, ir sutaupytus 
pinigus rinkti ypatingose 
dėžutėse—taupyklėse. Po šv. 
Velykų JAS Centro valdyba 
taupykles surinks ir pinigai bus 
naudojami paremti ateitininkų 
stovyklas Lietuvoje—aprūpinti 
jas reikalingais reikmenimis. 

Pasak JAS CV narės Gra
sildos Reinytės, buvo mintis vai
kų surinktas aukas panaudoti 
stipendijoms tiems Lietuvos 
vaikams, kurių tėvai neišgali 
savo vaikų siųsti į ateitininkų 
stovyklas. „Turiu giminaitę Pa
langoje, kuri labai norėtų savo 
vaikus leisti į stovyklą, bet ne
gali, nes per brangu," pasakė 
Reinytė. „Gal šiais metais 
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blizga iš pasitenkinimo." 
Taupykles suprojektavo me

nininkas Viktoras Paulauskas. 
Ant kieto popieriaus išpaišytas 
kryžius, jį iškirpus ir suklija
vus, pasidaro taupomoji dėžutė. 
Šalia kryžiaus yra šmaikščiai 
surašytos instrukcijos kaip 
dėžutę naudoti ir pasiūloma, 
kad vaikai leistų savo dėdėms ir 
tetoms taupyklę „išbandyti". 
Taigi, prie šio gražaus jaunučių 
užmojo gali prisidėti ir vyresni. 

Jaunučių Gavėnios taupyklės vaiz
das. Projektas V i k t o ro Paulausko. 

stipendijų negalėsime įgyven
dinti, bet apie tai reikės rimtai 
pagalvoti kitais metais". 

Anot kitos JAS CV narės, 
Laimos Aleksienės, ne surinktų 
pinigų suma svarbi, o kad jau
nučiai patys sąmoningai nuta
ria paaukoti kilniam tikslui. 
„Jau,kelios mamos grąžino man 
pripildytas dėžutes, ir mačiau 
kaip šalia stovinčių vaikų akys 

K V I E T I M A S Į P R I S I K Ė L I M Ą 

Cicero ateitininkai kviečia visus lietuvius, ypač tuos gyve
nančius vakariniuose Čikagos priemiesčiuose dalyvauti mūsų 
Viešpaties Prisikėlimo Mišiose, šv. Velykų rytą, 6:30 vai. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. Mišias laikys Šiaurės Amerikos atei
tininkų tarybos dvasios vadas kun. Kęstutis Trimakas. Šv. Antano 
bažnyčia, prieš 76 metus Palaimintojo Jurgio Matulaičio pašven
tinta lietuvių šventovė, yra prie kampo 50 Avenue ir 15 gatvės. 
Cicero mieste. Maloniai laukiame jūsų atvykimo. 

2003 m. vasaros stovyklos 

1 5 - 2 5 b i rže l is jaunųjų atei
tininku stovykla Dainavoje. 

1 1 - 1 3 l iepa 
ATEITININKŲ KONGRESAS 
Kaune 

1 3 - 2 0 l iepa Ateitininkų sen
draugių stovykla Dainavoje. 
Norintys dalyvauti, prašomi 
skambinti Rūtai Kulbienei tel. 
847-698-3959 

20 - 2 7 l iepa Los Angeles 
Moksleivių ateitininkų stovyk
la, Casa de Maria stovykloje, 
Santa Barbara, CA. Informaciją 
teikia Kristina Bandžiulienė tel. 
661-272-9928 

20 l i epa - 2 r u g p . Mokslei
vių ateitininkų stovykla Daina
voje 

1 0 - 1 7 r u g p j ū t i s Sendrau
gių sąjungos stovykla, Kenne-
bunkport, Maine. Informaciją 
teikia Juozas Rygelis tel. 860-
923-3043 

2 9 r u g p j ū t i s - 1 rugsėj is 
Studijų dienos, Dainavoje, 
Manchester, M l 

Visų ateitininkų veiklos kalen
dorių rasite ateitininkų tinkla-
lapyje www.a te i t i s .o rg . Veik
los kalendorių tvarko Lidija 
Ringienė. Rašykite jai el-paštu: 

• rinqus&attb'< c o r r 

EDMUNDAS VTZNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5ir6 

Chicago, !L 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 

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

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

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

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūsles, prostatos 
gyctymas 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. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 
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$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 
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$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 
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$50.00 

$250.00 
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3 mėn. 
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$45.00 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

iaparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.c9ntert3<surjeiyanc±XBaslhealrtcorn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Khgery Hwy, Wtowfcrcok 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

r LJberlyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

SrS 
Dr. Vida (.Puodžiūnienė 

Healthy Connection 
OTfrcoracSc & Pehab 

CMB 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street 

Šute 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 l igos ir chirurgi ja 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Ess ington Rd . # 2 0 0 , 
Jol iet, IL 60435 

T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

Dr. RIMASNOVĮCKIS 
CHIROPRACTtC PHYSIC4AN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kakto, galvos skausmų 

fr migrenos), sportinių traumų specaSastas 
6645 W. Stanley Ave., 

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

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L. P E T R E I K I S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory 
Hills, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. T O M A S ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Te l . 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V IL IJA KERELYTĖ 
Amber Heaftn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bridgevievv, 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, 
išskynus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

R A M O N Ą C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Hlghland 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. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St Cntaco, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

D R . JOVITA K E R E U S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills. IL 

T e l . (708) 598-8101 
Va landos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Or land Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydyto ja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab . 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Te l . 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.ateitis.org
http://6918W.ArcherAve.Sts.5ir6
mailto:administracija@draugas.oirg
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.c9ntert3%3csurjeiyanc�XBaslhealrtcorn
http://www.illinoispain.com


MES IR PASAULIS 
Paruošia B r o n i u s N a i n y s 

MES IR MŪSŲ PASAULIS 
Čia „mes" — tai Čikagos 

apylinkių lietuviai, o „mūsų 
pasaulis" — Čikaga, Los An
geles, Vašingtonas, Vilnius ir 
atgal. Visam kitam pasauliui 
karo Irake dūmuose pasken
dus, kartu su juo, žinoma, ir 
man, praėję du sekmadieniai 
davė gerą progą iš jo iškišti 
nosį ir pakvėpuoti tyresniu 
oru. O toji atgaiva buvo Los 
Angeles dramos sambūrio į 
Čikagos lietuvių Jaunimo cen
trą atskraidinta „Ledi Makbet 
iš Akmenės" ir lietuvių dar vis 
judriame Marąuette Parke, 
Maria gimnazijos salėje, šau
nus iš Vilniaus atvykusių 
„Trijų panterų" koncertas. Iš 
tų dviejų kultūrinių įvykių 
išplaukia ir šis rašinys. O jo 
paskata — šiems dviems ren
giniams netikėtas Čikagos 
lietuvių dėmesys. 

Paskiausiu laiku, ne taip 
jau trumpu, bet nusitęsusiu 
net per kelerius metus, nuolat 
sklandė nusiskundimai lanky
tojų stoka šiose apylinkėse 
ruošiamiems renginiams. Ir 
tai buvo tiesa. Retai, tik ypa
tingomis progomis, į Jaunimo 
centrą susirinkdavo daugiau 
kaip pustrečio šimto žmonių. 
Net ir mėgstamiausi mūsų 
renginiai, Čikagos Lietuvių 
operos pasigėrėtini pastaty
mai, nuo pradžios buvusių 
trijų spektaklių susiglaudė į 
vieną, sukviečiantį vos porą 
tūkstančių žiūrovų. Per daug 
tų renginių, o per mažai žmo
nių, tad tie patys nespėja vi
sur sulakstyti, nuolat kalbėjo 
ir uoliausi mūsų kultūrinės 
veiklos rėmėjai. Tai irgi tiesa, 
bet gal ir ne visai. Čia minimi 
renginiai verčia ta tiesa bent 
šiek tiek suabejoti: dvi sekma
dienių popietės iš eilės, ir 
abiejose lankytojų užteko. 
„Ledi Makbet" pasižiūrėti 
susirinko apie 500 žmonių, o 
„Panterų" pasiklausyti — per 
700. LA dramos sambūriui ne
pakenkė nė PLC, Lemonte, 
vykusios knygos „Endriejavo 
žemė" sutiktuvės, į kurias bu
vo susirinkę irgi apie pusantro 
šimto svečių. Kas ir kodėl čia 
atsitiko? Atsakymas labai 
paprastas: Čikagoje suruošti 
du renginiai buvo geri. ir 
lankytojai apie tai iš anksto 
žinojo. 

Trijų dainininkių koncer
tas labai geras, išradingas, 
naujamadis, kalbėjo man šios 
meno srities žinovas, tokių 
renginių geras organizatorius. 
Pagal jį, trijulę gerai išgarsi
nus, tūkstantinė klausytojų 
tikrai būtų sugužėjusi. Kny
gos sutiktuvės Lemonte irgi 
buvo patrauklios, o jų su

manus paruošimas ir atliki
mas neatgrasins svečių ir į 
kitas panašias sutiktuves atsi
lankyti. Šie pavyzdžiai rodo, 
kad gal ir ne visus, bet daug 
verkšlenimų dėl lankytojų sto
kos galima pašalinti kokybe. 
Žinoma, ir ruošiant jų mažiau. 
Bet ką reiškia mažiau: kada 
yra mažai, kada daug? Paban
dykim klausimą pasvarstyti. 

Kalbinu pačią pagrindinę 
šioje apylinkėje renginių orga
nizatorę Mariją Remienę. Ša
lia čia minėtų jos organizuotų 
teatro spektaklio ir koncerto, 
šiais metais jos pastangomis 
numatyti dar šie renginiai: 
„Žaltvykslės" teatro spektak
lis, Poezijos vakaras, kuriame 
dalyvaus viešnia iš Lietuvos 
poetė — aktorė Birutė Marcin
kevičiūtė, pasaulio garsenybės 
Violetos Urmanavičiūtės (Ur-
mana) koncertas, didžiulė 
„Draugo" gegužinė, didysis 
„Draugo" rudens pokylis, Pre
mijų šventė. PLC, Lemonte, 
turbūt vėl kartosis Bronės 
Nainienės vadovaujamo kul
tūrinių renginių komiteto 
ruošiamas Velykų stalas, Tėvo 
diena, dvi gegužinės, madų 
paroda, kalėdinė mugė ir 
Kūčios. Prie jų prisidės keli 
proginiai koncertai, pietūs, 
knygų sutiktuvės. LB apylin
kė ruoš Trėmimų, Vasario 16 
minėjimus, gegužinę ir dar 
bent porą kitų renginių. Tau
tininkai — Kovo Vienuolik
tosios minėjimą. Misija vai
šins Motinos dienos pietumis, 
suruoš choro religinį koncertą 
ir dar porą kitų renginių. Bent 
porą savaitgalio popiečių pasi
ims ir krepšininkai bei fut-
bolistai. Dalios Šlenienės di
rektoriaujamame Dailės mu
ziejuje apytikriai kas porą mė
nesių vyks naujų parodų ati
darymai. Bus ir Maironio lie
tuviškos mokyklos renginių. 
Beje, pavasarį įvyks kasmeti
nis Lietuvių fondo narių su
važiavimas, o rudenį — po
kylis. Šiais metais, gegužės 
pabaigoje, penkias dienas 
užtruks didžiulis XII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas, ku
riame pranešimus pateiks 
daugiau kaip šimtas lietuvių 
mokslininkų ir profesionalų. 

Čia tik dalis stambesnių, 
kasmet kartojamų ir naujų, 
JAV LB Kultūros tarybos 
veiklai. „Draugui", Pasaulio 
lietuvių centrui, misijai pa
remti, lietuvių kultūrai bei 
mokslui puoselėti skirtų 
renginių. Šalia jų dar būtina 
priminti ir ALT suvažiavimus, 
jo ruošiamus Vasario 16-osios 
minėjimus, kasmetinius ren
ginius Balzeko muziejuje. JAV 
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Danutė Bindokienė 

Balandžio 3 d. iš Seimo rūmų Vilniuje į kelionę po Lietuvą išlydėtas eurobusas — informacijos apie Lietuvą 
Europoje centras ant ratų. Eurobusas, pradedantis savo kelionę nuo Ignalinos, ketina pasiekti visus valstybės 
regionus, aplankyti 20 miestų. Kiekviename mieste eurobusas ir jo keleiviai lauks pagrindinėse miesto aikštėse, 
kur žmonės nemokamai galės gauti įvairios medžiagos apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą, padiskutuoti su 
žymiais politikais ir specialistais. Eltos nuotr. 

LB apylinkių metinius bei 
kitus renginius. Ir taip jų są
rašas ilgėja ir ilgėja. Kuriuos 
iš to sąrašo kas nors norėtų 
išmesti? Vieniems atrodys 
vienus, kitiems — kitus, bet 
nė vienas organizatorius neno
rės atsisakyti savo. Net ir 
smulkių, kuriais papildytas, 
„Drauge" balandžio 3-čią pa
skelbtas sąrašas priskaičiuoja 
apie 70 per likusius devynis 
šių metų mėnesius. Nemanau, 
kad ir į šį sąrašą visi renginiai 
įrašyti, todėl spėčiau, kad jų 
vidurkis būtų — kas savaitę 
po du. Tad kaip: daug ar 
maža? Spėju — visi atsakys: 
per daug. Tarp jų ir aš: užtek
tų ir pusės, kas savaitę — po 
vieną. Bet kas tą kalendorių 
taip surikiuos? Yra tokia jėga, 
ar ne? Manyčiau, kad yra. Ji 
— tik renginių lankytojai, la
bai akivaizdžiai tą savo jėgą 
parodę per praėjusius du sa
vaitgalius. Geri renginiai kol 
kas lankytojų nestokoja. Tik 
svarbu, kad žmonės iš anksto 
apie juos žinotų ir atsilankę 
nebūtų nuvilti. Ir nepaisant, 
kokiam tikslui renginys būtų 
skirtas: jeigu geras — dėmesio 
sulauks. 

Rašinio pradžioje į „mūsų 

pasaulį" įjiangiau ir Vašing
toną. Dėl to, kad kai kurie 
mūsų renginiai su JAV sostine 
glaudžiai rišasi. Jie yra: Va
sario 16-osios, Kovo 11-osios ir 
Trėmimų minėjimai. Juos mes 
ruošiame, kaip būtinybę 
išskirtiniems tikslams siekti: 
pagerbti dėl Lietuvos žuvusius 
bei kentėjusius didvyrius, 
sustiprinti savo tautinę-pat-
riotinę savimonę, o rezoliuci
jomis bei nutarimais įtaigauti 
JAV valdžios politiką lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės 
naudai. Tad mums visiems 
būtina juose dalyvauti. Už 
nedalyvavimą vieni kitiems 
stipriai priekaištaujame. Ta
čiau dažnai be reikalo, nes 
kartais rengėjai, nebesuvok-
dami nei jų tikslo, nei pras
mės, minėjimus sumenkina, 
paversdami juos tik pigiu savi
tiksliu pasižmonėjimu. Svarbu 
jiems, kad pareiga kaip nors 
buvo atlikta, ir tiek. čia jau 
didoka bėda. Nes šie renginiai 
turi būti ypatingai geri ir or
ganizaciniu, ir programos 
požiūriu, ir atitikti tų dienų 
reikalavimus bei visas išpuo
selėtas tradicijas. Taip pat ir 
visi kiti rengėjai turėtų ne
skubėti svaidytis priekaištais 

neatsilankiusių adresu, bet 
atidžiau pasidairytų po savo 
kiemą ir jame paieškotų atsa
kymo į nepakankamą visuo
menės atsiliepimą. Nereikėtų 
jiems kažkur kažko raustis, 
nes ne kartą galėjo įsitikinti, 
kad, į gero tikslo siekiantį, ge
rai organizuotą ir gerą progra
mą siūlantį renginį visuomenė 
gerai atsilieps. Pamažu ji vis
ką atsisijos pagal savo skonį, 
blogus renginius lankyti nus
tos, ir jie, nors ir rengėjams 
pykstant, savaime išnyks. 

Pabaigai būtina dar viena 
pastabėlė. Nežinau kodėl, bet 
šiuo atžvilgiu Čikagos apylin
kių lietuviai yra pasidalinę į 
dvi grupes: Čikagos ir Le-
monto. Lemontas niekada į 
mūsų renginius neatvažiuoja, 
dažnai girdėti čikagiečių prie
kaištas. Nematom čia nė jūsų 
iš Čikagos, šauna atgal lemon-
tiškiai. Vargu, ar toks tąsy-
masis kam nors padeda. Daug 
priežasčių surastų norintieji 
tokiam nusiteikimui pateisin
ti, bet jos irgi niekam nepadės. 
Kol kas bus taip, kaip yra. Tad 
gal reikėtų tuos apsišaudymus 
pamiršti ir leisti laikui šį 
kosulį malšinti. Viską išspręs 
gyvenimo tikrovė. 

DALYVAUTA KNYGŲ MUGĖJE 

Kovo 20-23 d. LGGRTC 
Leidybos skyrius penkis savo 
leidinius eksponavo Lietuvos 
leidėjų stende tradicinėje 
Leipcigo knygų mugėje. Tai — 
Liongino Baliukevičiaus — 
„Partizano Dzūko dienoraš
tis", S. Vaitiekaus „Tusku
lėnai: egzekucijų aukos ir 

budeliai" ir leidinius anglų 
kalba: A. Eidintas „President 
of Lithuania: Prisoner of the 
Gulag". „The Anti-Soviet 
Resistance in the Baltic Sta
tes". „Whoever savęs one li-
fe..." (Sud. D. Kuodytė ir R. 
Stankevičius). Ypatingą dėme
sį Lietuvos leidėjai šioje mugė

je skyrė informacinės medžia
gos apie leidyklas ir jų leidžia
mas knygas platinimui. 
LGGRTC Leidybos skyrius 
informaciniais lankstukais 
vokiečių ir anglų kalbomis 
supažindino lankytojus su 
centro leidžiamais leidiniais. 

R. Č. 

Demokratijos sėklos 
dygsta labai lėtai 

Prieš pradedant karą su 
Iraku, JAV prezidentas tvirti
no, kad diktatūra Irake bus 
pakeista demokratija. Tai vie
nintelis ir pagrindinis tikslas, 
kuriam įgyvendinti nepagailės 
nei kraujo, nei dolerių. Ar 
daug ką tos kalbos įtikino, ne
sunku atspėti iš demonstra
cijų, vykusių ir tebevykstan
čių prieš Irako invaziją. Ta
čiau, nepaisant visko, Ame
rikos užmojai pradėti vykdyti 
ir, kaip prezidentas sako, tęsis 
tol, kol tikslas bus pasiektas. 

Galbūt ne tiek stebina Va
šingtono kietasprandiškumas, 
kiek pati karo eiga. Rūko ir 
nurūko dulkėtais dykumos 
keliais (arba ir visai be kelių) 
sąjungininkų kariuomenė per 
Irako teritoriją, iki pat Bag
dado ir dar toliau. Kompiu
terinis karas visgi apsimokėjo 
ir daug prisidėjo prie kariuo
menės žygiavimo pirmyn. Ta
čiau ir tas žygiavimas vyksta 
tiesiog nenatūraliu greičiu, ta
rytum bijoma kažkur pavėluo
ti... Kaip kelionių agentūros 
suplanuotose atostogose: per 
dvi savaites „pamatyti visą 
Europą", kai iš esmės niekur 
nesustota, nieku giliau nepa
sidomėta. 

Skubėjimas „perlėkti" Ira
ko teritoriją, neblogai atrodo 
vakarinėse žinių laidose, ta
čiau neatneša norimų rezul
tatų. Bagdade, Basroje ir ki
tuose miestuose šiandien 
siaučia gaujos plėšikų, o civi
liai gyventojai virsta visa nai
kinančia minia. Ko nesugriovė 
sąjungininkų raketos ir bom
bos, baigia sunaikinti patys 
„išlaisvinti" Irako piliečiai. Ir 
t ie vaizdai mums šiurpesni 
negu karinių veiksmų eiga. 

Ar tokią demokratiją no
rėjo Vašingtonas įgyvendinti? 
„Tegul prisiplėšia ir išsidūks-
ta, paskui bus sušnekamesni", 
— pareiškė britų karininkas, 
s tebėdamas minios šėlsmą 
Basroje. Kol kas humanitari
nė pagalba, apie kurią taip 
gražiai prieš karą kalbėta. 
Irako gyventojų dar nepa
siekė. Jiems trūksta vandens, 
maisto, medicininės pagalbos, 
ramybės, saugumo. Šiandien 
Irako miestuose kur kas to 
mažiau, kaip Hussein laikais. 
Tai kas, kad nuverstos didžio
jo diktatoriaus statulos? Ame
rikietis karys vis tiek negali 
atskirti draugo nuo priešo, o 
ištiesta pasisveikinimui ranka 
rankovėje gali slėpti ir sprog
menų, ir durklą. 

Būtų naudingiau ne vien 
pervažiuoti to ar kito miesto 
gatvėmis, bet įvesti bent mini
malią tvarką, kad padaryti 

pažadai išsipildytų. Vašing
tonas dabar ryžtasi irakiečius 
pasiekti „propagandos keliu": 
per televizijos ir radijo progra
mas aiškinti, ką reiškia de
mokratija, įtikinti, kad Ame
rika nėra Irako priešas, o jam 
tik gero nori. Kadangi invazi
jos metu buvo sudaužyti tele
vizijos ir radijo mazgai, tai bus 
atl iekama, pasitelkiant mo
dernią technologiją, kad visas 
Irakas galėtų girdėti trans
liacijas.. (Pirmosios laidos jau 
parengtos.) 

Jeigu Vašingtonas tiki, 
kad radijo bei TV laidomis ga
lima įtaigoti valstybę ir išmo
kyti jos gyventojus ..demo
kratijos principų", tai ir lietu
viai galėtų pasinaudoti šiuo 
argumentu, kai JAV vadovybė 
pasišovė nutraukti Laisvosios 
Europos Radijo (LER) laidas į 

• buvusias sovietų okupacijoje 
valstybes, tame tarpe ir Lie
tuvą. Tvirtinama, kad jos jau 
laisvos, demokratija jose kles
ti, kai kurios net pakviestos į 
NATO ir Europos Sąjungą, tai 
neverta pinigus be reikalo į 
balą pilti. Tik ar ne per pa
viršut iniškai Vašingtonas 
žiūri į labai rimtą reikalą? 

Demokratijos sėklos dygs
ta labai lėtai, o ir išdygęs, au
galėlis yra gležnas, lengvai pa
laužiamas stipresnio vėjo, pa-
kandamas netikėtos šalnos. 
Turi praeiti nemažai laiko, kol 
įvyksta persilaužimas iš vie
nų, ypač ilgai klestėjusių, pa
žiūrų į kitas, JUO labiau,.jeigu 
tarp jų didelis skirtumas ir 
žmonės ne visiškai supranta, 
kas jiems siūloma, kokia nau
da bus prie „naujos santvar
kos". Taip jau yra, kad kiek
vieno palankumas krypsta 
ten, kur bus daugiau naudos. 

Laisvosios Europos Radijo 
laidų žmonės Lietuvoje klau
sosi, gal net atidžiau, negu 
prieš nepriklausomybės^ atkū
rimą. Ir jomis pasitiki labiau, 
negu sava žiniasklaida, kurios 
pateikiama informacija daž
nai ir paviršutiniška, ir ne 
visai tiksli. Šiuo kritišku metu 
tos laidos yra ypač svarbios ir 
reikalingos. 

Nors Lietuva ne Irakas — 
jau yra ne tik atradusi kelią į 
demokratiją, bet tuo keliu to
lokai pažengusi, tačiau LER 
laidos lietuvių kalba kaip tik 
gali parodyti tolimesnius to 
kelio ženklus, kad tauta 
nepaklystų. Mes, Amerikos 
lietuviai, turime pasirūpinti, 
kad asmenys, darantys spren
dimus dėl LER ateities, su
prastų tų sprendimų svarbą ir 
galimas pasekmes. 

LIETUVOS KARALIUS 
ATVYKS PER KALĖDAS 

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 
Nr.6 

Istorikas A. Šapoka 1936 
m. „Lietuvos istorijoje" (p. 
122) šiam įvykiui aprašyti 
paskyrė net atskirą skiltį, 
pavadindamas ją „Vytauto 
apgarsinimas Salyne Lietuvos 
karaliumi". Jis rašo: „Kiek 
savarankiškas jautėsi Vytau
tas, parodo jau vien tik Salyno 
sutartis. Bet Salyne įvyko dar 
vienas faktas, kuris liudija, 
kad Lietuvos bajorija jautėsi 
esanti nepriklausoma ir savo 
valdovu laiko tik vieną Vy
tautą. Per suvažiavimą ordino 
magistras buvo iškėlęs puotą. 
Jos metu Lietuvos bajorai 
triukšmingai apgarsino Vy
tautą savo karaliumi". Lietu
vos bajorų apsisprendimą 
aprašo ir istorikė V. Daugir

daitė-Sruogienė, 1956 m. leis
toje „Lietuvos istorijoje". Ji 
rašo: „Jie čia pat pareiškė 
didelį pasitikėjimą savo val
dovu ir, kryžiuočių magistro 
iškeltos puotos metu, apšaukė 
Vytautą Lietuvos karaliumi" 
(p. 178). Dr. Joseph B. Kon
čius knygoje „Vytautas the 
great grand duče of Lithua
nia" (Miami, Florida, 1964, p. 
70) rašo: „At the official cele-
bration of this peace treaty, 
the Dukes and delegates from 
Lithuania and the Eastern 
Provinces declared Vytautas 
King of Lithuania". Na ir kas. 
pasakys koks nors mūsų 
istorijos „išminčius" ir pridurs, 
kad lenkų istorikai apie tai 
dar nerašė. Taigi, kad rašė... 

Lenkų istorikas Oskar 
Halecki knygoje „Jadwiga of 
Anjou..." (p. 242) irgi nurodo, 
kad 1398 m. Vytautas, prita
riant Jogailai, stengiasi iš 
popiežiaus išsirūpinti .atskirą 
karūną Lietuvai ir atskirti 
lietuvių ir rusų žemes į atskirą 
karalystę. Ten pat (p. 243), 
kalbėdamas apie Salyno sutar
ties sudarymą lenkų istorikas 
nurodo, kad čia apie jokią ka
rališką karūną atskirai ne
užsimenama, tik tiek, kad kro
nikininkas užrašė faktą, jog 
Vytautas buvo paskelbtas 
Lietuvos ir Rusijos karaliumi 
(„King of Lithuania and 
Ruthenia"), kas, žinoma, labai 
užgavę Lenkijos karalienę 
Jadvygą, kuri netrukus nusiun
tusi nepasitenkinimo laišką 
Vytautui ir jo bajorams. Kiek 
vėliau autorius dar paaiškina, 
kad karalienė Jadvyga Lie
tuvos valdymą buvo numa
čiusi perduoti dar negimusiam 
savo įpėdiniui... Tačiau 1398 

m. Salyno įvykiai parodė, 
kokie santykiai nusistovėjo 
tarp Lietuvos bei Lenkijos, ir 
kad Lietuvoje su lenkų kara
lienės norais niekas nesis
kaitė. Vytautas, remiamas ba
jorų, veikė kaip savarankiškas 
valdovas, o jo politiką aproba
vo Lietuvos didikai, kaip 
savarankiška, juridinę galią 
turinti ir valstybei atstovau
janti, jėga. Lietuvoje atsitiko 
tai, kas tuo metu vyko ir viso
je Europoje. Karalių rinko 
lenkai ir vokiečiai, ir kitos 
Europos tautos. Čekijos bajo
rai ir miestiečiai taip pat nu
sprendė išsirinkti karalių pa
tys. Europoje formavosi naujos 
tradicijos ir papročiai, nauji 
santykiai, kuriuose galėtume 
įžvelgti tam tikras vakarie
tiškos demokratijos užuomaz
gas, kurios, deja, dar ilgus 
šimtmečius negalėjo prasi
skverbti į rytinių slavų erdvę. 

Šis Vytauto paskelbimas 
karaliumi mūsų istorijoje liko 

tarsi nepastebėtas, gal net 
visai neįvertintas ir plačiau 
neaptartas, aš gi sakyčiau, 
platesnei lietuvių visuomenei 
dar ir mažai žinomas. Tačiau 
Lietuvos bajorų žingsnį — 
Vytauto paskelbimą karaliumi 
— gerai išgirdo to laikmečio 
Vakarų kaimynai. Lietuvos 
valdovo Vytauto Didžiojo kara
liškasis titulas buvo priimtas 
ir pripažintas visoje to meto 
Europoje. 1414 m., 1421 m. 
Lietuvoje lankėsi Anglijos ir 
Prancūzijos karalių pasiun
tinys Žiliberas de Lanua, kuris 
vėliau paliko rašytinius savo 
kelionės prisiminimus. Apsi
lankęs pas kryžiuočius Dan
cige, jis vyksta pas lenkų kara
lių (Jogailą), o iš ten pas 
Vytautą, Lietuvos Didįjį kuni
gaikštį ir karalių (V. Daugir
daitė-Sruogienė, „Liet. ist.", p. 
244). Kaip ir Jogailai, anglų 
pasiuntinys atliko savo taikos 
misiją, ir abiems karaliams 
įteikė anglų karaliaus Hen-

driko dovanas. Čia turime vėl 
paklausti, argi toks garbingas 
karal ių pasiuntinys nieko 
neišmanė apie titulus — ne
karai ių pavadindamas kara
liumi? Matyt, garbingam sve
čiui nekilo jokių abejonių, kaip 
tituluoti Vytautą, galingąjį 
Lietuvos valdovą, Žalgirio 
mūšio nugalėtoją, kurio per
galę pripažinę, jam nusilenkė 
visi didieji to meto Europos 
karaliai. Jvertindami didelius 
Vytauto nuopelnus, drąsą ir 
narsumą. 1421 m. Čekijos 
bajorai ir miestiečiai Vytautui 
pasiūlė savo šalies karūną, 
kurią jis sutiko priimti. 1421 
m. rugpjūčio mėn. čekų Kut-
nos Horos seimas Vytautą ofi
cialiai išrinko Čekijos karaliu
mi (E. Gudavičius, „Liet. ist." 
p. 251). Taigi Vytautas buvo 
ne tik Lietuvos, bet dar ir Če
kijos karalius... 

Pagaliau į gyvenimo pa
baigą, siekdamas galutinai 
įtvirtinti savo valstybės ne

priklausomybę, Vytautas ry
žosi priimti įkyriai „pirštą'' 
karaliaus karūną iš Vakarų. 
Kaip visa tai baigėsi, žino net 
pradinių klasių mokinukas 
Nors Vytautui siunčiama ka
rūna buvo pavogta, tačiau nie
kas nesugebėjo pavogti jo nuo
pelnų ir didžiosios garbes. 
tarptautinio pripažinimo, jo 
pasiekimų bei darbų, kurie 
dar ilgiems amžiams apsaugo
jo Lietuvą nuo užpuolikų iš 
Rytų ir Vakarų. Mūsų garsu
sis poetas ir rašytojas Balys 
Sruoga Vytauto karaliaus gar
bei sueiliavo: ..Kol nors viena 
plasdes širdis lietuvio. — Tu 
būsi amžiams Lietuvos karalius'..'* 

Po Vytauto mirties į sostą 
atsisėdęs Švitrigaila pasiskel
bė Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu jr nieko nelaukdamas 
pareikalavo Šv. Romos imperi
jos imperatoriaus Zigmanto I 
atsiųsti anksčiau Vytautui 
žadėtą karališką karūną. 

Bus daugiau 
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SVEČIUOSE PAS BUVUSIUS 
STUDENTUS 

Prof. Mečislovas Mackevi
čius susitiko pietum su grupe 
buvusių Pabaltijo universite
to (PU) auklėtinių. Susiti
kimas įvyko balandžio 1 dieną 
seklyčioje". Prof. M. Macke
vičius lietuvių visuomenei yra 
pakankamai pažįstamas, kaip 
teisininkas, visuomenės vei
kėjas, paskaitininkas, dauge
lio straipsnių autorius, 1941-
jų metų Lietuvos laikinosios 
vyriausybės teisingumo minist
ras bei teisingumo generalinis 
tarėjas ir Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune teisių 
fakulteto profesorius. O bu-
vusiem Pabaltijo universiteto 
studentams, kaip vienas uni
versiteto organizatorių, teisės 
ir ekonomikos fakulteto profe
sorius (1946—1948), kuris be 
atlyginimo pašventė savo lai
ką akademinei jaunuomenei. 

Profesorius, 1949 m. per
sikėlęs į JAV, ilgus metus 
apsigyveno Čikagos apylin
kėse ir aktyviai reiškėsi pla-
čioje visuomeninėje veikloje. 
Gyvenimo sąlygom pasikei
tus, kuriam laikui buvo apsi
gyvenęs Santa Fe, New Me-
xico. Neseniai sugrįžęs atgal, 
panoro susitikti su buvusiais 
pažįstamais, pabuvoti jų tar
pe ir pasidalinti senų dienų 
įspūdžiais. Nors profesoriui 
liko tik treji metai iki šimti
nės, bet jis dar gan judrus, 
energingas, nepraradęs entu
ziazmo ir savo nuostabaus 
humoro. Apskritai, gyvenimu 
savo dukters Audronės globo
je nesiskundžia, esąs paten
kintas. 

' Jis buvo grupės maloniai 
sutiktas, kaip artimas šeimos 

- narys. Juolab, kad buvę Pa
baltijo universiteto studentai 
ir profesoriai nuo pirmųjų šios 
institucijos mokslo dienų yra 
užmezgę tamprų draugišką 
solidarumo ryšį, kuris tebe
sitęsia ir dabar. Metai bėga. 
Buvusių studentų gretos retė
ja, o profesorių liko tik du: 
Vincas Maciūnas ir Mečys 
Mackevičius. Taigi, jie, ir visi 
kiti buvę mūsų profesoriai, 
yra aukštai vertinami, gerbiami. 

Pietaudami šnekučiavo
mės, jautėmės kaip anais lai
kais, kada gardžiavomės lat
viška „skabą putra", iš to pa
ties katilo, prausėmės tose 
pačiose prausyklose, žodžiu, 
gyvenome su profesoriais ta
me pačiame „bloke", kurį tada 
vadinome „Vilnius Hali". Bu
vęs teisės fakulteto studentas 
Pranas Jurkus, baigęs kažką 
šnibždėti profesoriui į ausį, 
atsistojęs maloniai padėkojo 
ir pasveikino profesorių už at
silankymą, o galiausiai išda
vė kolegom paslaptį, kad ba
landžio 14 d. yra profesoriaus 
gimtadienis. Po stipraus „Il
giausių metų" skambesio, ai
dėjo sveikinimai. Kolega Vy
tautas Bildušas, vienas arti

miausių profesoriaus prie-
telių, kurio pažintis grįžta į 
1945 metų pabėgėlių stovyklą 
Šiaurės Vokietijoje, vaizdin
gai pasidalino pažinties įspū
džiais. Vyt. Bildušas, ilga
metis ALTo centro valdybos 
vicepirmininkas, žurnalistas, 
„Sandaros/Varpo" redakto
rius, visuomenės veikėjas. Jis 
yra redagavęs ir parašęs įžan
gos žodį leidiniui — „Mečis
lovas Mackevičius, Atsimini
mai", Vilnius 1997. Buvęs PU 
studentas, dabar prof. dr. 
Vytautas Černius, kaip ir kiti, 
jau pensininkas, neseniai per
sikėlęs atgal į Čikagą, ste
bėjosi mūsų grupės draugiška 
nuotaika ir linkėjo prof. 
Mackevičiui dažniau pasiro
dyti mūsų tarpe. Eugenija 
Baršketienė-Franckevičiūtė 
juokaudama sveikino profe
sorių cituodama, kad jaunys
tė ne amžina, o senatvė ne py
ragai". Kolegė Aldona Šmulkš-
tienė-Krikščiūnaitė didžia
vosi, kad ji profesorių pažįs
tanti jau nuo 1937 metų. To
lima praeitis ir vieniem, ir ki
tiem. Stebėjomės, kad profe
sorius atpažino iš Hambur-
go/Pinnebergo laikų kolegę 
Danutę Eidukienę-Jankaus-
kaitę, ten baigusią peda
gogiką. Ji tada buvo veikli, 
pavyzdinga studentė, skautė, 
skautavime stipriai reiškėsi ir 
Amerikoje, sielojosi, kad Pa
baltijo universiteto vardas ir 
jo reikšmė lietuvių tautos is
torijoje būtų objektyviai įver
tinta. 

Prof. Mackevičius ora-
torišku stipriu balsu, energin
gai padėkojo susirinkusiems, 
pasidžiaugė galėjęs būti savo 
studentų tarpe, draugiškoje 
nuotaikoje, trumpai aptarė 
savo ilgo gyvenimo eigą ir 
linkėjo pasauliui taikos. Jis 
nesiskundė, bet vis dėlto pri-
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DAR APIE BILIETŲ KAINAS 

Pastebėjome, kad palietė
me labai svarbią temą, nes 
daug kas tu r i papildomų 
klausimų apie bilietų kainas. 
Kaip jau rašėme, įvairūs metų 
sezonai kartu su įvairiom oro 
bendrovių kainų kategorijom 
labiausiai įtakoja bilietų kai
nas. Dėl neramumų pasaulyje 
ir įvestų apsaugos priemonių 
bilieto kainą įtakoja įvairūs 
mokesčiai. Į tuos mokesčius 
įeina mokestis už JAV muiti
nę, JAV imigracinę tarnybą, 
oro uosto naudojimo įkainius, 
apsaugos darbuotojus bei 
įrangą, agrokultūrinę progra
mą apsaugai nuo ligų ir para
zitų ir dar eilė kitų smulkių 
dalykų. 

Marytė K. rašo: „prašau 
paaiškinti kodėl yra skirtu
mas kainos tarp elektroninio 
bilieto ir 'popierinio' bilieto. 
Koks tarp jų skirtumas?" 

Elektroninis bilietas yra 
tas, kurį užsisakote ar kelio

nių agentas jums užsako kom
piuteriu ir duoda patvirtinimą 
be jokių papildomų popierėlių. 
„Popierinis" bilietas yra tas, 
prie kurio esame daugelis pri
pratę, tai — kelionių agento 
arba aviacijas bendrovės iš
spausdintas bilietas su visom 
skrydžio detalėm bei bilieto 
numeriu, kur is registruoja
mas savaitinėje agentūrų 
ataskaitoje. Daugelis aviaci
nių bendrovių yra įvedę mokestį 
už vadinamus „popierinius" 
bilietus, kadangi susidaro fak
tiškos išlaidos bilieto rašymo 
procese. Elektroninis bilietas 
nereikalauja tokių išlaidų, 
kadangi informacija keliauja 
tik elektroniniu būdu, o ke
leivis, turėdamas paprastą 
kompiuteriu spausdintą pat
virtinimą, oro uoste su juo pri
sistato bagažo pridavimo 
punkte ir gauna įsėdimo į lėk
tuvą kortelę. 

Psichologiškai daug kam 
yra saugiau su tuo vadinamu 

„popieriniu" bilietu rankose ir 
daugelis tolimų, t.y. į kitus 
žemynus, skrydžių, turint 
elektroninį bilietą dar neprak
tikuoja. Trumpesniems skry
džiams, bei tame pačiame 
žemyne keliaujant, tai yra 
labai plačiai praktikuojama, 
nes yra saugu ir patogu, be to 
— pigiau. 

Marius Z. klausia: „Žiemą 
pradėjau galvoti, kad reikėtų 
vasarą keliauti Lietuvon 
pasižmonėti. Pasiskambinau į 
vieną agentūrą ir užsisakiau 
bilietą, daviau 100 dolerių 
užstatą — garantą. Praėjo keli 
mėnesiai, skambinu išsipirkti 
bilieto ir man paaiškino, kad 
dabar visai kita kaina. Kaip 
čia su tokiais dalykais yra?" 

Pirmiausiai leiskite užtik
rinti, kad, užsisakant bilietą, 
jokio užstato nereikia, nebent 
tai yra užsakomasis, t.y. 
„charter" skrydis arba kelionė 
su grupe. Tik tokiais atvejais 
reikalingi užstatai. Visos 
aviacinės bendrovės turi savo 
bilietų rašymo terminus. Tai 
reiškia, kad užsisakius bilietą, 
jums turi agentas tiksliai 
pasakyti, iki kada tas bilietas 
turi būti išpirktas. Jeigu agen
tas turi specialias sutartines 
kainas su aviacine bendrove, 
yra didele galimybė, kad bilie
to kaina nesikeis nuo tos, kuri 
klientui duota. Tačiau at
kreipkite dėmesį į tai, kad bi
lieto kaina niekuomet nega

rantuota, kol bilietas neišrašy
tas. Aviacinės bendroves turi 
teisę kainas keisti be išanks
tinio pranešimo. Šios detalės 
turi būti jums paaiškinamos 
užsisakant bilietą. 

Audronė iš Ohio turi 
rūpestėlį: „Atvykau prieš pusę 
metų pas tetą. Turėjau abipusį 
bilietą šešiems mėnesiams. 
Agentas firmos, kurioje pirkau 
bilietą, paaiškino, kad bilietas 
galioja vienerius metus. 
Norėdama dar pasisvečiuoti, 
mėginau bilieto grįžimą pra
sitęsti ir sužinojau, kad bi
lietas nebegalioja. Nejaugi 
nėra išeities?" 

Bilietų terminai yra labai 
svarbūs. Jeigu jūsų biliete yra 
fiksuota grįžimo data, reiškia, 
kad prieš tą datą reikėjo imtis 
priemonių. Nepaisant to, kad 
bilietas galioja metus, tai yra 
jūsų atsakomybė pranešti 
aviacinei bendrovei, kad jūs 
biliete nurodyta data neskri-
site. Jeigu jūs to nepadarėte, 
nepasirodėte savo skrydžiui, 
aviacinė bendrovė anuliavo 
bilietą. To bilieto atstatyti ar
ba už jo nepanaudojimą gauti 
kompensaciją nėra galimybių. 
Primename, kad profesio
nalios agentūros gali jums 
pasiūlyti draudimą, kurį rei
kėtų išsipirkti, jeigu turite 
mažiausią abejonę, kad dėl 
tam tikros priežasties reikės 
anuliuoti kelionę. Tai yra 
ypatingai svarbu, jeigu per

kate visą atostogų „paketą". 
Atsakius į klausimus, no

rėtųsi šį bei tą patikslinti. 
Žinokite, kad aviacinės ben
drovės turi nemažai ekono
minių problemų, dėl to tapo 
griežtesnės keleivių atžvilgiu. 
Jeigu anksčiau dėl operacijos 
ar rimtos ligos buvo galima 
pristatyti gydytojo dokumentą 
ir atgauti visą sumą už 
nupirktus bilietus, tai dabar 
beveik nėra tokių atvejų. Tik 
pateikus labai svarbius įrody
mus, yra galimybių gauti vie-
neriem metams, bilieto kainos 
kreditą. Tai reiškia, kad ke
liaujant metų bėgyje, bilieto 
suma kredituojama perkant 
naują bilietą. Supraskite, kad 
tai nėra naujo bilieto kainos 
garantija. Mokėsite tiek, kiek 
naujas bilietas kainuos. Jeigu 
mėginsite bilietus keisti ar 
grąžinti be aviacinės bendro
vės priimtų priežasčių, mo
kėsite pabaudas bei naujo bi
lieto kainos skirtumą. 

Žinodami, kokios žmonių 
nuotaikos dėl karo, norėtu
mėme nuraminti galimus ke
liautojus ir pasakyti, kad yra 
ir labai saugių vietų bei 
saugių kelių ir galimybių 
nuvykti. Nebijokite keliauti, 
tik tai darykite apgalvotai ir 
pasikonsultavus su kelionių 
organizatoriais-agentais, ku
rie gauna informaciją iš 
Valstybės departamento ir 
gali jums protingai patarti 

sipažino, kad senatvė tai „ne 
pyragai", klausa, akys ir kojos 
nebeklauso. Tęsdamas j i s 
pasidžiaugė ir didžiavosi bu
vusių Pabaltijo universiteto 
studentų gausiais pasieki
mais moksluose ir jų įnašu į 
lietuvių tautos, visuomenės, 
kultūros, mokslo, kūrybos ir 
politikos gyvenimą. O buvę 
studentai jam užtraukė tra
dicinę giesmę „Gaudeamus" 
ypač akcentuodami — „Vivat 
academia, vivat professores... 
et omnes collegae". 

Pranas Jurkus 

JAUNŲ SEIMŲ MIŠIOS 

Švenčiant prof. Mečio gimtadienį š.m. balar.dž:o 1 d. ..Seklyčioje", jo knyga 
. .Atsiminimai" (Vilnius, 1997), susidomėję (iš ka i rės ) : Albina 
Ramanauskiene, Liudas Ramanauskas . J a n i n a Miknai t ienė ir Sigitas 
Miknaitis. 

i'nit Mečys Markevičius tarp buvusiu Pabalt 
kaires prof dr Vytautas Černius, prof M 
Šmulkštiene 
Biidus.is 

jo universiteto auklėtinių š.r 
Mackevičim 

indas Eidukas, Sigitas Miknaitis. Liuda.-

land?u> 1 d ,,Seklyčioje . Sėdi iš 
Danute Eidukienė. P ranas J u r k u s ; stovi: Aldona 

kas. Eugenija Baršket ienė ir Vytautas 

Mažoje Šv. Kazimiero mi
sijoje, St. Pete Beach, Flori
doje, šeštadienio vakarus už
pildo jaunos šeimos ir „Sau
lės" lituanistinės mokyklos mo
kinukai. Pasigirsta krištoli
niai jaunų vaikų balsai, mamy
čių ir tėvelių pamokomi žvilgs
niai, vargonų muzika ir Mišių 
susikaupimo tyla. St. Peters-
burgo lietuvių telkiniui tai 
tikras džiaugsmas, nes vei
kianti lituanistinė mokykla 
jau šiais metais turi net 29 mo
kinukus ir į šeštadieniais au
kojamas šv. Mišias sueina 
gražus būrys jaunų šeimų su 
savo atžalynu. 

Po Mišių trykšta vaikučių 
džiaugsmas, kai jie visi prade
da rinktis į misijos namo sa
loną, atsigerti, pasivaišinti, 
su visais draugais susitikti, 
net ir „padūkti", nes gerasis 
misijos vadovas brolis kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM, 
ir brolis Tomas Žymantas, 
OFM, visiems atidaro duris, 
kviečia į vidų ir vaišina. Bu
vau ir aš pakviesta apsilan
kyti į šių jaunų šeimų Mišias 
šeštadienį, kovo 15 d., 6 vai. p.p. 
Buvo tikrai nuostabus išgyve
nimas dalyvauti šiose Mišiose 
tarp spindinčių vaikučių ir 
jaunų tėvų veidų. 

Šios gražios minties suburti 
jaunas šeimas kartu su litu
anistinės „Saulės" mokyklos 
mokiniais iniciatorė buvo Vi
da Meiluvienė, kuri yra ne tik 
šios mokyklos vedėja, bet ir 
St. Petersburgo LB pirmi
ninkė. Vida Meiluvienė labai 
rūpinosi, kad jaunos šeimos, o 
ypač neseniai atvykusios iš 
Lietuvos, turėtų progos sueiti, 
dvasiniai atsigauti, paben
drauti ir kartu su savo vaiku
čiais dalyvauti šv. Mišiose. Šis 
jos noras išsipildė. Šv. Kazi
miero misijos vadovas, kun. 
brolis Gediminas Numgaudis, 
OFM, šiai minčiai pritarė ir 
pakvietė visas jaunas šeimas 
dalyvauti joms skirtose šv. 
Mišiose. Jaunų šeimų pirmo
sios Mišios įvyko praeitų 
metų Kūčių vakarą. Tai buvo 
Jaudinant is vakaras", teigė 
Vida Meiluvienė, visiems taip 
patiko, kad šios jaunos šeimos 
nusprendė ir toliau burtis į 
Šv. Kazimiero misiją, ir iki 
šios dienos kiekvieną šešta
dienį, 6 vai. vakaro, jos daly
vauja šv. Mišių aukoje. 

O šio vakaro šv. Mišios 

buvo dar ypatingesnės, nes 
buvo ir svečių kunigų. Jose 
dalyvavo ne tik kun. brolis 
Gediminas Numgaudis, OFM, 
kun. dr. Matas čyvas ir brolis 
Tomas Žymantas, OFM, bet ir 
svečiai — kun. brolis Astijus 
Kungys, OFM, ir Kražių para
pijos klebonas kun. Alionidas 
Budrius. Gal kad tiek svečių 
vaikučiai pamatė, laikėsi la
bai ramiai ir stebėjo kiekvie
ną judesį kunigo brolio Asti-
jaus, OFM, kuris aukodamas 
Mišias, nuostabiai bendravo 
su vaikučiais, kartais, priei
damas visai arti prie vieno ar 
kito klausdavo „už ką melsie-
si, Mamytę ar tėtį?" Arba 
klausdavo „ar buvai geras"? 
Arba, „dabar visi persižegno-
sim". Atrodo, kad ne tik jauni
mas, bet ir mes, visi suaugę, 
stengėmės viską gerai atlikti, 
ką brolis Astijus mums sakė. 
Mišių laike gražiai skambėjo 
Laimos Užkurnienės balsas, 
pravedant giesmes, vargonais 
grojant Aldonai Varkalienei. 
O Mišių pabaigai visi broliai 
kunigai užgiedojo giesmę „Iš 
šios žemelės, ašarų klonio", tas 
tikrai sukėlė šventišką, dva
singą ir nostalgišką nuotaiką. 

Po Mišių visi buvo pakviesti į 
misijos saloną, kur tėveliai ir 

Jaunų šeimų Mišių metu prie vargonų Aldona Varkalienė ir giesmėms 
vadovavusi Laima Užkurnienė St. Petersburgo lietuvių Šv. Kazimiero 
misijoje kovo 1 1 d . E. Vodopalienės nuotr. 

vaikučiai turėjo progos kartu 
pabūti. Čia ir vėl svečias kun. 
brolis Astijus Kungys, OFM, 
buvo vaikučių apsuptas. Jis 
tuoj sujungė vaikučius į ratelį 
ir savo sodriu balsu pradėjo 
žaidimą „Mes žygiuojam 
Kristaus šviesoje, Kristaus 
šviesoje"; kartodamas keletą 
kartų ir, kai pasakė „Op", visi 
vaikučiai turėjo pašokti į vir
šų, žinoma, kartu ir brolis 
Astijus, OFM. Kiek džiaugsmo 
tai sukėlė vaikučiams ir 

tėvams. Tikrai buvo nuosta
bus vakaras, skirtas Dievo 
meilei ir artimam bendravimui. 

Deja, kun. brolis A. Kun
gys, OFM, ir kun. brolis G. Num
gaudis. OFM, išvyskta atgal į 
Lietuvą. Bet naujai atvykęs 
brolis kun. Jurdanas Statkus, 
OFM, ir pasilikęs brolis Tomas 
Žymantas, OFM, šią tradiciją 
— turėti Mišias šeštadienio 
vakare Šv. Kazimiero misijoje, 
turėtu ir toliau tęsti. 

Elvyra Vodopalienė 

ils Kaires Kunigai pranciškonai 
lietuviukų po jaunų šeimų Mišių Šv 

Gediminas Numgaudis ir br Astijus Kungys su būreliu St Pete Beach, FL, 
Kazimiero misijos svetainėje š.m. kovo 15 d E. Vodopalienės nuotr. 

mailto:gtichkago@yahoo.com


n KAUKIŲ BALIAUS" OPEROS 
BELAUKIANT 

Lietuvių operos valdybai 
bei muzikos vadovams laikas 
šiomis dienomis bėga labai 
greitai, darbų krūvis auga, 
įtampa didėja. Iki operos 
spektaklio liko nebe mėnesiai, 
o tik savaitės. 

Šių metų operai pradėta 
ruoštis jau nuo ankstyvo ru
dens, atrodytų, kad laiko ma
rios, spektakliui pasiruošti 
bus galima nesiplėšant, ta
čiau laikas negailestingai greitai 
bėga, o pasiruošimo darbai 
diena iš dienos auga. Iki kovo 
mėnesio choro repeticijos vyko 
reguliariai kartą į sa-vaitę, 
penktadienio vakarais. Bet, 
be pasiruošimo spektakliui, 
choras turėjo dar ir kitų įsi
pareigojimų: operos valdyba 
kasmet rengia aukų vajų, 
kurį užbaigus, būna rudens 
pokylis su koncertine progra
ma ir loterija. Choro vado
vams prasideda nauji rūpes
čiai, nes reikia paruošti vaka
ro muzikinę programą. Be to, 
moterų choras šiais metais 
buvo pakviestas ir įsipareigo
jo atlikti menines programas 
pagrindiniam Vasario 16-os 
minėjimui Maria gimnazijoje, 
Čikagoje^ o taip pat ir Tauti
nės sąj-ngos Kovo 11-sios mi
nėjimui Lemonte. Abi minė
jimų programos buvo šiltai 
publikos sutiktos ir gražiai 
įvertintos. Moterų chorą pa
ruošė chormeisterė Gitana 
Snapkauskaitė-Variakojienė, 
talkinant muzikui Manigirdui 
Motekaičiu. 

Šiuo metu itin intensyviai 
imta ruoštis „Kaukių baliaus" 
spektakliui. Choro repeticijos 
dabar vyksta ne tik penkta
dieniais, bet ir sekmadieniais 
po pamaldų. Maestro Alvydas 

Vasaitis neatlaidus, nori, kad 
choras būtų tinkamai pasi
ruošęs spektakliui, jo daina
vimu publika vėl grožėtųsi, 
kaip kiekvienais metais. Muz. 
A. Vasaičiui talkina chormeis
teriai Gitana Variakojienė ir 
Manigirdas Motekaitis. Be 
choro, maestro taip pat ruošia 
bei derina ir Čikagoje gyve
nančių solistų pasiruošimą 
spektakliui. 

Iš vietinių solistų šių me
tų operoje matysime ir girdė
sime Nidą Grigalavičiūtę, 
Julių Savrimą ir Vaclovą 
Momkų. Pastarieji du yra ne
pakeičiami Lietuvių operos 
ramsčiai, jų atliktus vaidme
nis sunku būtų išskaičiuoti, 
nedaug tebuvo pastatymų, 
kuriuose jie nebūtų turėję 
didesnių ar mažesnių rolių. 
Dainuodami solo partijas, ne-
sididžiuoja įsijungti ir pa
stiprinti choristų gretas. 

Nida Grigalavičiūtė yra 
viena pajėgių, neseniai į šį 
kraštą atvykusių, solisčių. Ji 
iš karto čia įsijungė į Lietuvių 
operos gretas. Prieš keletą 
metų ji publiką sužavėjo, pui
kiai atlikdama Mikaelos rolę 
G. Bizet operoje „Carmen". 
2001 metais ji taip pat žaviai 
pasirodė Adinos rolėje G. Do-
nizetti operoje „Meilės eliksy
ras". Šiais metais „Kaukių ba
liuje", solistė N. Grigalavi
čiūtė mus vėl žavės karaliaus 
pažo Oskaro rolėje. 

Paminėję savo vietinius 
solistus, bandysim operos bi
čiulius supažindinti ir su sve
čiais solistais, atvykstančiais 
iš Lietuvos. Solistai pas mus 
atvyks porą savaičių prieš 
spektaklį ir įsijungs su choru į 
scenines repeticijas, jie atvyks 

savo solo roles paruošę Lie
tuvoje. Kai kurie atvykstan
čių solistų mums bus jau pa
žįstami, bet ne vieną išvysime 
pirmą kartą. Tai solistai 
Vytautas Bakula, Dainius 
Stumbras, Valerija Balsytė ir 
Ligita Račkauskaitė-Čiurins-
kienė. O dabar — truputį 
žinių apie kiekvieną. 

Sol. V. Balsytė gimė 1958 
m. Mažeikiuose. 1976—1980 
metais lankė Klaipėdos Stasio 
Šimkaus muzikos mokyklą 
(dabartinę konservatoriją), 
kurią baigė su pagyrimu. 
1980—1985 m. ji lankė Lie
tuvos valstybinę konservato
riją; dainavimą mokėsi pas 
prof. Z. Paulauską, G. Kau
kaitę, o operos studijų pas 
prof. R. Geniušą. Baigus kon
servatoriją (dabartinę muzi
kos akademiją), jai buvo pri-

Valerija Balsytė. 

pažintas operos ir koncertų 
dainininkės bei dėstytojos 
išsilavinimas. Nuo 1985 m. V. 
Balsytė yra Klaipėdos muzi
kinio teatro solistė ir Klai
pėdos S. Šimkaus konserva
torijos vokalo dėstytoja. Nuo 
1995 m. V. Balsytė taip pat 

yra Klaipėdos o. Šimkaus 
konservatorijos lietuviškos 
muzikos ansamblio „Kupole" 
solistė. Su šiuo muzikiniu 
vienetu buvo paruoštos kelios 
muzikinės programos ir įvyko 
daugiau kaip 100 koncertų 
Lietuvoje bei užsienyje. Su 
koncertais solistei teko 
lankytis Vokietijoje, Šveicari
joje, Švedijoje, Rusijoje. So
listė dalyvauja šventiniuose 
renginiuose, proginiuose mi
nėjimuose, minint sukaktis. 
Čikagoje V. Balsytė debiutuos 
šių metų G. Verdi „Kaukių 
baliaus" operoje, kurioje ji 
atliks pagrindinį soprano 
Amelijos vaidmenį. 

Ligita Račkauskaitė-Čiurinskienė. 

Kita Lietuvių operoje 
debiutuojanti solistė bus mez-
zosopranas Ligita Račkaus-
kaitė-Čiurinskienė. Dainavi
mą Ligita studijavo Lietuvos 
Muzikos akademijoje prof. 
Irenos Milkevičiūtės klasėje, 
1990—1995 metais. Metais po 
to balso studijas ji tęsė Ber
lyno Hochschule der Kuenste 
prof. Jut ta Schlegel klasėje. 
Solistė dalyvavo eilėje kon
kursų ir pelnė diplominių 
apdovanojimų. Su koncertais 
Lietuvoje ji dalyvauja nuo 
1992 metų, taip pat yra kon
certavusi ir užsienyje: Vo
kietijoje, Lenkijqįe| Estijoje,, 

Rusijoje. Sol. L. Račkaus-
kaitė-Čiurinskienė yra pada
riusi eilę muzikinių įrašų ir 
laimėjusi tarptautinį pri
pažinimą, šiuo metu ji yra 
Lietuvos Valstybinio operos ir 
baleto teatro solistė. „Kaukių 
baliaus" operoje ji atliks bur
tininkės Ulrikės vaidmenį. 
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Vytautas Bakula. 

Bosas Vytautas Bakula 
gįmė 1951 metais Kudirkos 
Naumiestyje. V. Bakula yra 
vedęs. Žmona Algina yra vo
kiečių kalbos filologė vady
bininkė, o duktė Milda studi
juoja Kauno technologijos uni
versitete. Muzikinį išsilavini
mą V. Bakula gavo 1976— 
1982 m. Vilniaus valstybinėje 
konservatorijoje (dabartinėje 
Muzikos akademijoje), baigė 
prof. Z. Paulausko dainavimo 
klasę. 1976 m. jis tapo „Si
dabrinių balsų" laureatu. 
1979 m. Rygoje V. Bakula taip 
pat tapo tarptautinio A. 
Kalnino konkurso diploman
tu, o 1980 m. Minske jis tapo 
tarptautinio jaunųjų vokalis
tų konkurso laureatu. Solis-
.tąs yrą gastroliavęs Olandi

joje, Suomijoje, Belgijoje, 
Latvijoje ir Rusijoje. Šiuo 
metu sol. V. Bakula dainuoja 
Lietuvos operos ir baleto teat
re, kur atlieka boso partijas. 
Lietuvių operoje V. Bakula de
biutuos „Kaukių baliaus" 
spektaklyje, atlikdamas Sa
muelio (grafo de Horn) vaid
menį. 

Dainius Stumbras 1970 m. 
gimė Lazdijuose. Vaikų muzi
kos mokykloje mokėsi groti 
fortepijonu ir akordeonu. 1985 
m. įstojo į Vilniaus konserva
torijos chorinio dirigavimo 
specialybę. 1989 m. laimėjo 1-
ąją vietą respublikiniame diri
gentų konkurse. Tais pačiais 
metais įstojo į Lietuvos Muzi
kos akademiją, kur studijavo 
dirigavimą. Nuo 1994-ųjų jis 
studijas tęsė operinio dainavi
mo katedroje pas vieną žymiau
sių šių dienų Lietuvos bari
tonų Vytautą Juozapaitį, 2000 
metais studijas baigė magistro 
laipsniu. 1999 m. su Minsko 
operos teatro orkestru ir choru 
jis atliko C. Orffo „Carmina 
Buraną" gastrolėse Ispanijoje. 
Kaip solistas, D. Stumbras 
gastroliavo Švedijoje, Lenkijo
je ir Šveicarijoje. 2000 m. va
sario mėnesį debiutavo Lietu
vos Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre Žermono vaid
meniu G. Verdi operoje „Tra
viata". Šiuo metu sol. D. 
Stumbras yra Lietuvos Nacio
nalinio operos ir baleto teatro 
solistas. 2002 metais vasario 
mėnesį debiutavo Latvijos vals
tybinėje operoje, atliko Re
nato vaidmenį G. Verdi „Kau
kių baliuje". Tą patį vaidmenį 
sol. D. Stumbras atliks ir 
Čikagoje. 

Kiti du solistai iš Lietuvos 
Čikagoje jau yra lankęsi anks
čiau. Sol. Bronius Tamašaus

kas 1995 m. G. Bizet operoje 
„Perlų žvejai" dainavo pa
grindinę perlų žvejotojo Nadi-
ro rolę, o 1993 m. „Normos" 
operoje jis atliko Romos kon
sulo Pallione vaidmenį. 

Bosas Liudas Norvaišas 
yra dažnas svečias Lietuvių 
operos scenoje. Pereitais me
tais, kaip daugelis prisimins, 
jis dalyvavo G. Donizetti 
„Luria di Lammermoor" ope
roje, atlikdamas pilies kape- i 
liono Raimondo rolę. 1995 m. 
„Perlų žvejuose" sol. L. Nor
vaišas dainavo bramanų kuni
go Nuorabado rolę, o 1994 m. 
V. Klovos „Pilėnuose" jis atliko 
kryžiuočių pasiuntinio Ulricho 
vaidmenį. Šių metų operoje 
solistas dainuos Tomaso 
(grafo Wartingo) rolę. 

Šių metų operą režisuos ir 
mūsų pasigėrėjimui ją paruo
šęs, į rampos šviesą išves, kas
met į Čikagą atvykstantis, 
operos bičiuliams gerai pažįs
tamas, Vilniaus Operos ir 
baleto teatro režisierius 
Eligijus Domarkas. 

Lietuvių operos valdyba 
primena ir kviečia nedelsiant 
apsirūpinti bilietais į spektak
lį sekmadienį, balandžio 27 d. 
ir, į už savaitės po jo, įvyk
siantį atsisveikinimo su sve
čiais iš Lietuvos koncertą, sek
madienį, gegužės 4 d. Nepra-
leiskime šių nepaprasto muzi
kinio grožio renginių, kurie 
Čikagoje būna tik kartą me
tuose — dalyvaukime patys, 
kvieskime savo draugus ir 
artimuosius. Nepamirškime 
taip pat pakviesti ypač toliau 
nuo Čikagos gyvenančiuosius, 
kad ir jie galėtų kartu su 
mumis pasigrožėti 47-ojo Lie
tuvių operos sezono kultūri
niais laimėjimais. 

Juozas Končius 

JAV LB Krašto va ldybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitiene ir 
Aldona Smulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773^176-2655; fax. 773-436-6906 

APSIVALYKITE NUO NEREIKALINGŲ 
POPIERIŲ 

Besiartinant balandžio 15-
jai, ar verčiate batų dėžutes ir 
t.t., pilnas senų investavimo 
popierių, ieškodami pereitų 
metų iš banko sugrąžinto 
čekio ar suglamžytų kvitelių? 
Užtat nereikia stebėtis, kad 
visas gyvenimas prabėga pro 
jūsų akis, besiruošiant paja
mų mokesčių mokėjimo popie
rius. Jūs tiesiog skęstate savo 
finansini} dokumentų — do
kumentėlių jūroje! Jei šiemet 
yra jau per vėlu,' tai nedelsiant 
ruoškitės kitiems metams, 
kad mokesčių mokėjimo doku
mentų pildymo laikotarpis 
nebūtų toks sunkus. 

Nors daug kartų jau mes 
ir kita žmiasklaida rašė apie 
dokumentus bei jų saugojimą, 
bet, atrodo, ne visi skaito ar 
klauso. 

Čia vienas pavyzdys, kurį 
patyriau pati, padėdama ki
tiems. 

Paskambina Ona ir sako: 
„Ar galėtum ateiti ir padėti 
man. Mirė mano vyrelis Anup
ras. Liko mašina. Man jos 
nereikia. Noriu ją padovanoti 
anūkui, bet jis nori dar kaž
kokio nuosavybės dokumento 
— 'title'. Nežinau, kaip jis 
atrodo, nė kur jo ieškoti!" O, 
be to, ji sako, kad ir jos aki
niai jau „paseno" ir taip gerai 
nerodo. Aišku, sutikau padėti. 
Nueinu pas ją. Nuveda į kam
barį, kuriame pilna dėžių. 
Visos gražiai sudėtos, užrašy
tos datos — metai, mėnesiai. 
Ona rodo, kad čia jos am

žinatilsį vyrelis Anupras lai
ko visus jų popierius. Atida
rius kelias dėžes, pamačiau, 
kad čia gražiai, pagal datas, 
sudėtos visos, bet kada per
kant gautos sąskaitos — visos 
sąskaitos, ar tai buvo pirkta 
duona, pienas ir bulvės, ar 
dengtas namo stogas. Viskas 
gražiai, pagal datas sudėta, 
susegta ir sutaupyta. Ir pradė
tas tų sąskaitų taupymas nuo 
tos dienos, kai Ona ir Anupras 
atvažiavo į Ameriką — tai 
1950 metais. Galite įsivaiz
duoti, kiek tų sąskaitų! Klau
siu Onos — tai kada gi pirkote 
tą mašiną? J i sako, turbūt 
prieš dešimt metų. Klausiu, ar 
pirkot išsimokėjimui. O ji 
beveik užsigavusi sako: „Mes 
juk ne ubagai, jei pinigų ne
turėjome, ta i nepirkome — 
aišku, kad visus pinigus už
mokėjome iš karto". Pagaliau 
dėžėje prieš devynerius metus 
radau mašinos „title", susegtą 
su tą dieną pirktos skarelės ir 
kojinių sąskaitomis. 

Ona buvo patenkinta, kad 
radome tą dokumentą. Parodė 
garaže stovinčią gražią, prieš 
devynerius metus pirktą, bliz
gančią mašiną, kuri buvo iš
važinėta tik 20,000 mylių. 
Tikėkimės, kad anūkas bus 
patenkintas, gavęs iš močiutės 
tą mašiną. 

Pagalvokite, ar apsimoka 
apsikrauti visai beverčiais po
pieriais — tarp jų gali dingti ir 
tie dokumentai, kurie yra 
jums reikalingi ir vertingi. 

Specialistai pateikia sąra
šą, kokius dokumentus ir kaip 
ilgai reikia saugoti. 

Visam laikui saugotini 
dokumentai. Tokius dokumen
tus laikykite nedegamoje dė
žėje. Jų galima gauti geležies 
reikmenų krautuvėje. Arba iš
sinuomokite seifo dėžutę ban
ke. O tie visą laiką saugotini 
dokumentai yra: 

1. Gimimo, vedybų ir mir
ties metrikai (certificates). 
Taip pat skyrybų dokumentai, 
įvairūs susitarimai ar įvaiki
nimo dokumentai. 

2. Pasai. 
3. Jūsų testamento kopija 

ir teisinis įgaliojimas patiki
mam asmeniui rūpintis jūsų 
sveikatos reikalais ir sprendi
mais, jei pats nebūtumėte pa
jėgus tai padaryti. 

4. Jūsų IRA dokumentų 
kopijos ir 401 (k) paveldėtojo 
dokumentai. Šitie dokumen
tai, ne jūsų testamentas kon-
trolioja, kas atsitiks su tais 
pinigais jūsų mirties atveju. 
Jei neturite kopijų, jas galite 
gauti iš IRA ir 401(k) pensijų 
planų tvarkytojų — kurie tas 
jūsų pensijas tvarko. 

5. Jūsų dabartinių apdrau-
dų dokumentai. 

Dokumentai, kurie laikyti
ni ilgesnį laiką. 

1. Federalinių ar jūsų gy
venamosios valstijos pajamų 
mokesčių mokėjimo dokumen
tų kopijos (income tax returns) 
ir visi su tuo surišti dokumen
tai, kaip kvitai už išlaidas, 
padarytas ryšium su verslu, 
aukos labdarai, „casualty los-
ses" — atsitiktiniai nuostoliai, 
pvz., dėl potvynio ar gaisro, ir 
pateisinami dokumentai kiek
vienos nuo mokesčių nurašo
mos sumos. Daugeliu atvejų 
šių dokumentų nėra reikalo 
laikyti ilgiau kaip 3 metus. Tai 
yra laikotarpis, per kurį IRS 
gali tikrinti jūsų pajamų 
mokėjimų dokumentus, nuo 
tos dienos, kai reikia tuos 

dokumentus pasiųsti IRS. Bet 
čia yra svarbių išimčių. IRS 
gali tikrinti net iki 6 metų 
laikotarpio, jei jie galvoja, kad 
jūs „sumažinote" savo paja
mas daugiau negu 25 proc. Ir 
jei jūs rašote turėję mokes
tinių nuostolių dėt beverčių 
akcijų/obligacijų kokioje nors, 
daug žadėjusioje „dot-com" 
bendrovėje, kuri bankrutavo, 
jūs turėtumėte saugoti su tuo 
susijusius dokumentus 7 me
tus. Susmulkinkite (shred) pa
pildomus dokumentus po to, 
kai tas laikas pasibaigs ir 
išmeskite. Bet pasilikite fede
ralinių mokesčių mokėjimo 
dokumentų kopijas, kaip as
meniškus dokumentus. Bet, 
jei juos išmėtėte, nesirū
pinkite, jūs visada galite jų 
kopijas nusipirkti iš IRS. 

2. Namų apyvokos doku
mentai, kaip kvitai, instruk
cinės knygelės ir garantijos 
įvairiai namų apyvokai, pvz., 
mikrobangei krosnelei, TV ar 
pan. Be to, saugokite visus do
kumentus ryšium su namų 
pagrindiniais remontais, pvz. 
dengėte naują stogą ir t.t. 

Trumpam laikui saugotini 
dokumentai. 

1. Mėnesiniai banko pra
nešimai, brokerio mutual 
funds, 401(k) ir kitų pensijos 
planų ir vaikų mokslui univer
sitete skirtas planas. 

2. Bet kokie investavimo 
dokumentai, kurie patvirtina, 
kad jūs pirkote, pardavėte ar 
perkėlėte kitur savo investa
vimus. 

3. „Pay stabs" — atlygini
mo čekių atkarpas. Jūs galite 
jas sunaikinti, kada metų pa
baigoje gaunate metinį uždar
bio pranešimą. Metinius paja
mų pranešimus saugokite 
bent 3 metus. 

4. Kredito kortelių prane
šimai. Jei juose yra pažymėta 
nuo mokesčių nurašomos do
vanos, tuos dokumentus lai
kykite kartu su savo mokesčių 
mokėjimo popieriais. Jei tuose 

pranešimuose nėra nieko nuo 
mokesčių nurašomo, juos gali
te sunaikinti po to, kai 
padarėte mokėjimą. (Pastaba 
— kredito kortelių pra
nešimus visada rūpestingai 
patikrinkite, kad kas nebūtų 
pasinaudojęs jūsų kortele, ar 
nebūtų padaryta klaida.) 

5. Telefono, elektros, dujų, 
vandens sąskaitas galite su
naikinti, kai tik jas užmokate. 

6. ATM kvitai — juos 
galite sunaikinti po to, kai 
gaunate iš banko pranešimą, 
kad jie yra įrašyti ten. 

Apie dokumentų smulkin-
toją — „shredder". 

Tapatybės vagystės yra 
greičiausiai augantis nusi
kaltimas JAV-ose. Viena 
priežasčių — lengva „įsigyti" 
kito tapatybę iš nesunaikintų 
išmetamų dokumentų, kaip 
finansinės sąskaitos ar medi
cininių duomenų ir vagis jau 
gali atidaryti naują sąskaitą, 
gauti naują kredito kortelę 
jūsų vardu. Žmonių šiukšlių 
dėžės ir pašto dėžutės yra vir
tusios tapatybės vagysčių šal
tiniu. Kad sumažintumėte ga
limybę būti taip apvogtam, 
sunaikinkite dokumentus, ku
rių nereikia saugoti, kur yra 
jūsų asmeniniai duomenys, 
sąskaitų numeriai. J tai įeina 
„preapproved" — iš anksto 
aprobuoti kredito kortelių ga
vimo pasiūlymai. Bet kas gali 
juos panaudoti ir paprašyti 
kredito jūsų vardu! Verta 
nusipirkti „crosscut shredder", 
kuris susmulkina popierių į 
vertikalius ruoželius. Tokie 
„shredders" kainuoja maždaug 
30-40 dol. ir lengva juos nau
doti. Šitaip sunaikintais doku
mentais niekas negalės pasi
naudoti. 

Naudotasi įvairia spauda. 

LIETUVĖ TURI GALIMYBĘ SAVO 
VARDĄ ĮRAŠYTI Į ISTORIJĄ 

Jdomu, kaip pasaulis, o 
tiksliau — mūsų Žemės plane
ta, atrodo iš viršaus?... Taip, 
mokslininkai yra atlikę begalę 
tyrimų, planetos nuotraukos 
daromos iš įvairiausių paly
dovų, yra parašyta daugybė 
mokslinių knygų... Tik imk, 
skaityk, žiūrėk filmuotą me
džiagą ir tenkink savo smal
sumą. O jeigu eilinis žmogus 
(ne kosmonautas) nori pabu
voti kosminėje erdvėje? Toks 
noras, išsivysčiusių technolo
gijų amžiuje, nėra nerealus. 
Viskas šiais laikais įmano
ma! 

Unikalią galimybę — 
kelionę į kosmosą savo pirkė
jams gimtadienio proga pa
siūlė prekybos tinklas „Iki". 
Šio tinklo parduotuvėse rei
kėjo pirkti prekių ne mažiau 
kaip už 35 litus ir įsigyti vie
ną „kosminę prekę". Daugiau 
nei penkis mėnesius, trukusi 
prekybos tinklo „Iki" surengto 
žaidimo „Kosminė odisėja" 
nugalėtojai, 32 metų kėdai-
nietei Daivai Augustinavičie-
nei buvo pasiūlyta tapti kos
minės programos „Space 
adventures" dalyve. 

Iš Kėdainių atvykusi mo
teris prieš prasidedant žaidi
mo finalui dar teigė esanti 
pasirengusi skristi į kosmosą, 
bet po sėkmės loterijoje ėmė 
abejoti. Per dvi savaites mo
teris turi apsispręsti: skristi į 
kosmosą ar pasiimti 200,000 

litų. 
Šios originalios loterijos 

sumanytojas „Iki" prekybos 
tinklo marketingo vadovas Ro
bertas Šuliauskas prieš pra
sidedant finalui, vylės, jog nu
galėtojas pasirinks skrydį, o 
ne pinigus, taip įrašydamas 
savo vardą į istoriją. 

Pagrindinio „kosminės 
odisėjos" prizo vertė — apie 
98,000 dolerių (319,000 litų). 
Pagal loterijos taisykles, 
laimėtojas, nenorintis ar dėl 
sveikatos negalintis skristi į 
kosmosą, vietoj to gali atsiimti 
200,000 litų. 

Jei D. Augustinavičienė 
vis dėlto nuspręstų tapti pir
mąja Lietuvos kosmonaute, jai 
tektų palūkėti iki kitų metų, 
nes kol kas kosmoso turizmo 
bendrovė „Space adventures" 
atlieka tokių skrydžių bandy
mus. Planuojama, kad skry
džio dalyviai dabar bandomu 
„XCOR Xerus*' erdvėlaiviu 
pakils į 100 kilometrų aukštį, 
keleiviai kurį laiką jaus ne
svarumo būseną. Ši kelionė 
truktų apie porą valandų. 

Kažin, kuo dar būtų gali
ma nustebinti eilinį, papras
tos šiuolaikinės visuomenės 
žmogų? Gal kelione į požemi
nius šachtininkų labirintus, o 
gal kelione povandeniniu 
laivu, o gal... Taip taip, viskas 
šiais laikais įmanoma! 

Milda ZinevičrOtė 
VDU menų instituto studentė 

Tai - Jūsų laikraštis 
< V»0»tO-«*iOt D*i 

PROJEKTAS 
SUGRĄŽINTI VARDAI" 

2003 m. balandžio 13-17 
d. N. Tagile, Rusija, vyks tarp
tautinė mokslinė-pažintinė 
konferencija „Projekto 'Sugrą
žinti vardai' pirmojo tarpsnio 
darbų įvertinimas". Šios kon
ferencijos tikslas aptarti Sta
lino valdymo metais represuo
tų Sovietų Sąjungos gyventojų 
vardyno ir bendros duomefrų 

bazės sudarymo projektą. 
Konferencijoje dalyvaus ir 
pranešimą apie leidžiamą 
daugiatomį leidinį „Lietuvos 
gyventojų genocidas" ir ren
giamą enciklopedinį leidinį 
„Tremties ir kalinimo vietos" 
skaitys LGGRTC Memoria
linio departamento Atsimini
mų apie tremties ir kalinimo 
vietas, Laisvės kovų dalyvius 
rinkimo programos vyresn. 
spec. E. Gelumbauskas. R. Č. 
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Siūlo darbą ] 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English, sočiai security, refe-

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Reikalingos namų valytojos 
darbui Floridoje. 

Tel. 561-776-6140 arba 
561-317-7444. 

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. 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 

• manikiūristai 
• masažistas-terapistas 
• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 
• patyręs registratorius-pardavėjas, 
dirbantis kompiuteriu, pilnarn/nepilnarn 
laikui 
Tel. 630-969-5333 arba atvykite 5333 
Main Sk, Downers Grove, IL 60515. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

TeL 800-820-6155. 

100 Window VYashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

Men or Women 2-3 person team. 
Mušt have own car / 1 person speak 

some English. 
NO EXPERIENCE NEEDED. We wi!l 
train. We have ALL RES1DENT1AL 
vvork near your home (all dties & suburbs). 
Full time Monday-Sunday (7 days) or 

P.T. weekends Sat. & Sun. or 
Weekdays 3-5 days. 

6:00 am - Sundown (5pfn-6pm). 
Make $500-$l,000each person weekly. 

Mušt apply in person & You can Start The 
Next Dav 

Blue Sky Window Cleaning, Inc. 
2752 Maple Ave. Downers Grove, IL 
605! 5 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on comer of 

Maple Ave. & Walnut) 
630-515-8706, see Rich. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į 

vakarinius priemiesčius. 
Skambinti po 6 v.v., 

tel. 815-439-0037. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025. 

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 

Alvvays With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1 -2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėlės visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

k8 0 1 5 W . 79 S t Justice, IL 60458; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 
ęmm 

S i ū l o i š n u o m o t i 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whippie 
apyl. $415 į mėn. + „security" 

TeL 773-434-4543 

VVoodridge išnuomojami 2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. „condo" 
Willowbrook su baseinu, šalia 55 

greitkelio. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

Išnuomojamas vienas 

kambarys. Kaina $325. 

Tel. 708-476-1184 ir 

708-476-1154. 

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Bnghton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

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

įvairus 

P a r d u o d a 

Reikalingas žmogus, 
galintis įstatyti duris, virtuvės 

spinteles bei galintis atlikti kitus 
remonto darbus. 

Tel. 773-719-4142, Paulius. 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

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

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

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Paslaugos f o t o g r a f a m s 

N a m ų r e m o n t o ir s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s 

Rūsių, virtuvių ir vonių įrengi
mas, keramikos plytelės, grindys, 

dažymai iš lauko ir vidaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob.); 
708-460-9338, Gintaras . 

A Jį- C 24HRS.7DAYS 
* * • » « * 77*531-1833 

M?££SZ1S«* 312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliaaja 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

prieinamą kainą. 
Tet. 708-420-6790, Algirdas. 

STASYS CONSTRVCTION 

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

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

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PA TAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Į v a i r u s 

KEPYKLA IR DELIKATESAi 
6216 W . Archer Ave. , Ch i cago , IL 60638 

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

K A V I N Ė S 
Kepyk los produkta i ir užkandž ia i mies to cen-

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 MASINA 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 6 0 4 2 6 . Gyvenantiems 
Čikago je , pr is ta tymas savaitgal iais į namus — NEMOKAMAS 
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INCOME TAX SERVICE. 
Dabartiniai pajamų mokesčių 
įstatymai apsunkino ir ateityje 

apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, 

sąžiningam ir konfidencialiam 
patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G.MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St„ 

Oak Lawn. IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČILJ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

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

*Devon TamiCy Medical Center 

Dr. Elena 
Naryzhny, M.D. 

Terapeutėfekausmų 
tetapija-reabltadįa 

Or. AHna Libster, 
M.D. 

Ginekologė-
akušere 

Dr. Bena 
Frankfurt, M.D. 

Psichiatrė 

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

773-274-9100 
Ofise dr ta geriausias miesto masažistas SERGEJUS D E R G A C K D V A S 

Jūsų patogumui: 

• Laboratoriniai tyrimai 
• Skiepai vaikams ir suaugusiems 

: • Osteoporozės tyrimas 
; (nemokamas) 
•.Ultragarsas 

(24 vai elektrokardiogramos, 
širdies diagnostikais 

GreenspanTM.D 
Šeimos gydytojas. taiD 
pat turi didelę patirti 

chirurgijos sntyje 

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

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

ligoms 

„Botox" kosmetines 
injekcijos 

Dr. Elena Naryzhny daro 
'kosmetines procedūras 

Plauku pašalinimas 

Pacientų giminėms ir artimiesiems taikomos didelės nuolaidos 

Padedame susižeidusiems darbo vietose arba autoavarijose I 

Dr. Sofia Peristein, 
M.D. 

Šeimos gydytoja ir 
pediatrė 

Dr. JanH. 
Faibteoff, M.D. 

Virškinamojo trakto 
gydytojas 

Dr. ESyzar 
Gaddam, M.D. 

Kardiologas 

MARQUETTE 
P H O T O 
SUPPLY 

RHKMENYS rTJirXKAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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. 

3 3 1 4 W . 6 3 St . 

Tel . 773 -776 -8998 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
< ^ 3 3 Audrius Mikulis 

Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 , S O D « « ^ 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas r 
* Pardavimas J 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Įvairios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

GREIT PARDUODA 

m Landmark 
properties 

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

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

C f̂z Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn. DJioois 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. 

m 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vdce.Vt* 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St., Oak Lawn. IU 

708-423-5900 

0"M£ 21 
Constock Reatty, Group 

DAIVA JUKNIENĖ 
Rea l tor 

• Nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas, nuoma 
• Nemokama kvalifikuota rinkos analize ir 
įkainavimas 
• Nemokamos konsultacijos, susijusios 
su nekilnojamu turtu 
• Tarpininkavimas gaunant paskolą 

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

E-mail: darvajukna@vahoo.corn 

Teikiu paslaugas paduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemesskiypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
& 3 U 9 L D E R S , i n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V I Č I E N Ė 
708-430-1000 
708-598-6501 

m o b . 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 

AUIDMOBB XX NV\1U SVFJKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 

FRANK ZAPOUIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

<S%1 
Lolita Rasimavičiutė 
R E A L T O R 

Benue i s , Inc. 
4 7 0 5 S. G 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 tinansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mail: lolita.raisima@century21.com 

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

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

namų tel. 708-612-9524. 

P a r d u o d a 

KIRPĖJA, turinti 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 

. Parduodamas nuostabus 
2 aukštų, 7 metų, plytinis namas 

Lemonte. 5 mieg., 2 1/2 vonios, pri
jungtas garažas. 

Skambinti Re/Max 10, Margaret 
YVilk. tel. 708-857-1025. 

„Draugo" skelbimu 
skyrius 

Tel. 1-775-S8S-95O0 

5 S.Prospect. Ctarendoo 
Hills. IMinots 60514 

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

Profesionalus 
asmenims 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

L e i d y b o s p a s l a u g o s 

Dėmesio! 
Pigiai išleidžiame Jūsų kūrybos 
knygeles ir įvairius leidinėlius 

Lietuvoje. 
Tel. 617-269-0334. 

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

B1GSHT INSUBANC1 AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, BL 60629 • 773-735-3400 

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

* #«£ft Kernam .*$MK* 

Our new Alrbus goes by the designation A34C 
But you can just ca!( it Cloud 9. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ult imate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to vvork or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been nevvly 
designed and features an individual v ideo screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophis t icated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and ameni t ies. It's also the result of an enhanced quali ty of service you'll 
find only on SAS.To f ind out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:jonavicius@home.com
mailto:lolita.raisima@century21.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.scandinavian.net


Lietuvoje — skandalas dėl duomenų 
apie aukščiausius pareigūnus rinkinio 

Atkelta iš 1 psl. 
Be policijos pareigūnų, duo

menų baze neteisėtai naudojosi 
Migracijos departamento dar
buotojai. 

„Pasikartojančios pareigū
nų pavardės ir miesto bei rajono 
policijos komisariatų geografija 
verčia manyti, kad būta tam 
tikros duomenų rinkimo siste
mos", sakoma premjero pa
skelbtoje tyrimo medžiagoje. 
Joje pažymima, kad visi minėti 
asmenys apie jų duomenų pa
iešką nebuvo informuoti, kaip 
to reikalauja įstatymai. 

A. Brazausko teigimu, ši in
formacija bei Atestacinės komi
sijos priimti sprendimai pa
grindžia V. Grigaravičiaus lai
kiną nušalinimą nuo pareigų. 

Premjeras taip pat sakė ga
vęs „žodinės informacijos", jog 
yra pasiklausoma telefoninių 
pokalbių. 

Anykščių rajono savivaldy
bėje šią savaitę rastas pasiklau
symo prietaisas. Anksčiau pasi
klausymo įrangos buvo aptikta 
ir kitose institucijose. 

Seimas ketvirtadienį suda
rė parlamentinę komisiją, kuri 
tirs, ar vidaus reikalų ministro 
Juozo Bernatonio kaltinimai 
policijos generaliniam komisa
rui Vytautui Grigaravičiui, esą 
su jo žinia buvo neteisėtai ren
kama informacija apie aukštus 
vidaus reikalų sistemos parei
gūnus, yra pagrįsti, o jo laikinas 
nušalinimas nuo pareigų — 
teisėtas. 

Irake dirbti norintys verslininkai tur i įvertinti 
savo jėgas ir galimybes 

Atkelta iš 1 psl. 
prisidėti prie Irako atstaty

mo, sąrašą. 
Tuo tarpu liberalų vadovas 

Eugenijus Gentvilas penktadie
nį vyriausybę paragino dėti 
daugiau pastangų, kad Lietuva, 
kare parėmusi koalicijos bend
rininkes JAV ir Didžiąją Bri
taniją, užsitikrintų dalyvavimą 
Irako atstatyme. E. Gentvilą 
papiktino ūkio ministro Petro 

Čėsnos pareiškimas, kad lietu
vių galimybė uždirbti Irake pri
klausys nuo pačių verslininkų. 

„Vyriausybės požiūris rodo, 
kad ji nėra labai suinteresuota 
pagalba šalies verslininkams, o 
ministrai, atrodo, iš anksto nu
sprendė, kad nesugebės apginti 
Lietuvos interesų, todėl per
spėjo, kad jei verslininkai Irake 
nelaimės konkursų, tai bus jų 
problema", teigė E. Gentvilas. 

„Gazprom" pateikė pasiūlymą 
dėl „Lietuvos dujų" akcijų įsigijimo 

Atkelta iš 1 psl. 
Anksčiau vyriausybė siekė 

už „Lietuvos dujų" akcijas gauti 
116 mln. litų, tačiau neoficialiai 
buvo skelbiama, kad ji sutiktų 
šiek tiek sumažinti kainą. 

„Gazprom" tiesiogiai „Lie
tuvos dujoms" žada patiekti 70 
proc. Lietuvoje suvartojamų du
jų, neskaitant tiekimo Jonavos 

Škotų futbolo sirgaliai 
Lietuvoje paliko 7 mln. litų 

azotinių trąšų gamyklai 
„Achema" ir Kauno elektrinei, 
tik su sąlyga, jeigu vyriausybė 
panaikins valstybinį dujų kainų 
reguliavimą didiesiems vartoto
jams. 

Vyriausybė dabar valdo 
58.36 proc., „Ruhrgas" ir „EON 
Energie" — 35.49 proc. „Lietu
vos dujų" akcijų. 

Atkelta iš 1 psl. 
Tuo tarpu Kauno ir Vil

niaus kavinėse bei baruose po 
škotų apsilankymo per trumpą 
laiką baigdavosi alus. 

Turizmo bendrovė „Wris-
lit", į Lietuvą atvežusi daugiau 
kaip 1,300 futbolo aistruolių, 
teigia iš jų vizito užsidirbusi 

pusę milijono litų. 
Škotus iš Vilniaus į Kauną, 

kur vyko Lietuvos ir Škotijos 
rinktinių varžybos, vežė net 27 
užsakyti autobusai. 

Kaune ir Vilniuje vykusio
se jaunųjų futbolininkų varžy
bose nugalėjo lietuviai. BN9 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

kuriais režimo vadai galėjo 
mėginti pabėgti iš valstybės. 

* Netoli šiaurinio Irako 
miesto Mosulo penktadienį 
JAV pajėgos ir Irako armijos 5-
ojo korpuso vadas pasirašė susi
tarimą dėl ugnies nutraukimo, 
pranešė koalicijos pajėgų atsto
vas spaudai, brigados generolas 
Vincent Brooks. Pasak jo, pasi
rašius susitarimą, 5-ojo korpuso 
kariai turi išvykti iš mūšio lau
ko. „Kai kurie jų jau išvyko, pa
likę visą ginkluotę. Vieni jų gal
būt prisijungs prie savo įgulos. 
o kiti grįš į normalų gyvenimą", 
sakė jis. 

* JAV kariai , remiami 
tankų bei šarvuočių, penkta
dienį Bagdade užėmė Irako ka
rinės žvalgybos pastatyną, į ku
rį kiek anksčiau suplūdo dingu
sių artimųjų ieškantys vietos 
gyventojai. Kiek anksčiau Irako 
civiliai gyventojai ten pradėjo 
ieškoti savo dingusių artimųjų, 
manant, jog jie gali būti čia 
įrengtame požeminiame kalėji
me, kuriuo naudojosi Saddam 
Hussein saugumas. 

* Didžioji Britanija 
penktadienį paskelbė, kad 
Irake esančios britų pajėgos per 
artimiausias 3 dienas antraja
me pagal dydį Irako Basros 
mieste pamėgins atkurti tvar
ką. Britų pajėgų atstovas spau
dai Chris Vernon patvirtino 
pranešimus, kad šiame rajone 
įsigalėjęs masinis plėšikavimas 
neleidžia pagalbos organizaci
joms tiekti maisto, vandens ir 
medikamentų vietos gyvento
jams. 

* Irako prezidento Sad
dam Hussein netikras brolis 
Barzan Ibrahim Kasan al-Tik-

riti žuvo per JAV pajėgų su
rengtą jo namo bombardavimą, 
patvirtino vienas jo šeimos 
draugų. Saddam Hussein nuro
dymu buvusiam žvalgybos tar
nybos vadovui B. I. H. al-Tikriti 
nuo kovo 5 d. buvo skirtas na
mų areštas ir jis buvo apgyven
dintas netoli Bagdado oro uosto 
esančiuose prezidentiniuose rū
muose. 

* JAV kareiviai penkta
dienį pasiskirstė I rako šiau
rėje esančio Kirkuko naftos 
telkinio teritorijoje, kur turi pe
rimti šio didžiausio ir seniausio 
Irake telkinio kontrolę. Kirkuko 
telkinio, kuriame per dieną ga
lima išgauti 900,000 statinių 
naftos, užėmimas sudarys sąly
gas JAV pajėgoms iš esmės kon
troliuoti visus Irako naftos iš
teklius. 

* Britų pajėgos nukovė 
penkis juos apšaudžiusius 
banko plėšikus pietiniame Ira
ko Basros mieste. Ketvirtadienį 
plėšikai atidengė ugnį į budėju
sius karius. JAV brigados gene
rolas Vincent Brooks teigė, kad 
JAV pajėgos neketina imtis tei
sėtvarkos vaidmens Irake, ta
čiau teigė, jog ryžtingi britų ka
rių veiksmai atbaidė kitus as
menis nuo plėšikavimo. 

* Bagdado ligoninėje, ku
r ią penktadienį ap lankė 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus Komiteto (TRKK) atsto
vai, padėtis „katastrofiška", sa
kė vienas TRKK pareigūnas. 
Trečiadienį žlugus Saddam 
Hussein režimui, ligoninę nu
siaubė plėšikautojai. Tai pirmas 
kartas per kelias dienas, kai 
TRKK žmonės apsilankė ligoni
nėje sostinės, kur saugumas 
dar nėra visiškai užtikrintas. 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

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 

I VILNIUS 2003 ! 
£ KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ JS 
j2 FINNAIR ir kitomis oro Unijomis iš įvairių JA V miestų. į . 
J3 Grupės ir pavieniai keliautojai Jj 
į> PIGIAUSIOS KAINOS 111 
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NIKA 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 M. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

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

angliškai 
Įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N Vtilvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

[vairūs 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 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

J? 

JS 

J3 
J9 
J9 
J3 
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£ 
£ 
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£ 
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40-24 235th Street Douglaston, NY11363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 
E-mail: 

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 

pencylar@comcast.net £ 
Bronė Barakauskienė - Te! 708-403-5717 J J 

Fax 708-403-4414 
E-mail: broneb@aol.com 

£ 
£ 
£ 
£ 

£££££££££££££££££££J3J9J9J?AJ3J3£J7JJJ3^ 

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 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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 
CHICAGO 1 - 7 7 3 - 4 7 6 - 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 
Tel. 1-800-994-7600 

w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

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

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

DRAUGO biuletenis 
TURGUS 

773-585-9500 • FAX 773-585-8284 

vari1-** 
pavarcSė-

dC'GSdS.. 

^testas-

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu arba taksu: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd Si. 
Chicago, i i 60629 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje t a r p 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)9744410 

A. t A. 
JOANA ABRAMIKAITĖ 

VAIČIULAITIENĖ 
Mirė 2003 m. balandžio 7 d. po trumpos ligos, sulau

kusi 82 metų. Gyveno Bethesda, MD. Amerikoje išgy
veno 54 metus. 

Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, jauniausia de
vynių vaikų šeimoje, augo ir mokėsi Kaune. 1938 m. ve
lionė baigė Aušros gimnaziją Kaune. Žaidė krepšinį ir 
keliavo po Europą su Lietuvos moterų komanda. Pra
dėjo studijas Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1944 
m. pasitraukė į Austriją. Karui pasibaigus tęsė studijas 
Innsbruko universitete, vėliau persikėlė į Freiburgo 
universitetą Vokietijoje. 1948 m. išvyko į JAV, ištekėjo 
už rašytojo Antano Vaičiulaičio. Iki pensijos, 26 metus 
dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1992 m. mirus 
vyrui, rūpinosi ir tvarkė jo archyvą, kurį vėliau paauko
jo Maironio Literatūros muziejui. Lietuvoje įsteigė An
tano Vaičiulaičio premiją jauniems rašytojams. Pri
klausė Vašingtono LB, Moterų klubui, BALFui, rėmė 
lietuvišką veiklą, organizacijas, užsiėmė labdara. 

Dideliame liūdesyje liko: dukros Danutė Nourse, 
Joana Slavikienė ir Aldona DeBold su šeimomis; gi
minės, artimieji ir draugai Lietuvoje, JAV ir kitur. 

Atsisveikinimas balandžio 11 d. Vašingtone, šv. 
Mišios aukojamos balandžio 12 d. Kensington, MD. Ve
lionės palaikai bus laidojami birželio mėn. Vilkaviškio 
kapinėse, šalia jos vyro, a.a. Antano Vaičiulaičio. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a.a. Joaną savo maldose. 

Joanos atminimui įsteigtas memorialinis fondas, 
skiriamas Maironio Literatūros muziejui Kaune. Če
kius rašyti ir aukas siųsti: „Joana Vaičiulaitis Memo-
rial Fund", c/o Mrs. Aldona DeBold, 17812 Ovennvood 
Dr., Olney, MD 20832. 

Nu l iūdus i šeima ir artimieji 

Su liūdesiu pranešame, kad 2003 m. balandžio 9 d., 
sulaukęs 90 metų, mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

A . t A . 
JUOZAS GASPERAS r * 

Gimė N. Strūnaityje, Vilniaus krašte. Lankė Šven
čionių lietuvių gimnaziją, baigė Vytauto Didžiojo gim
naziją Vilniuje ir studijavo Vilniaus universitete. 

Priklausė Vilniaus krašto Lietuvių sąjungos Čika
gos skyriui. 

Nuliūdę liko: žmona Vanda Siniūtė, sūnus dr. Gedi
minas, svainė Marija Noreikienė ir jos dukros Daiva ir 
Asta su šeimomis, svainė Sofija Cibienė, jos sūnus Ro
bertas ir dukros Aušra ir Ramunė su šeimomis bei gi
minės, draugai ir artimieji. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio 13 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v., Petkus Marąuette laidojimo 
namuose, 2533 W. 71st St, Čikagoje. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, balandžio 14 d. Iš laidojimo namų 10 vai. 
ryto a.a. Juozas bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią Marąuette Parke, kurioje 10:30 vai. 
ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. 

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneraihomes.com 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, !L 60632 
Tel.: (773) 838-8888; 
Fax: (773) 838-8946 

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

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

Mes nežadame — mes dirbame nuo 1919 m. 

NAUJI DAIMLER-CHRYSLER a u t o m o b i l i a i ir JEEP 
visureigiai su 7 metų garantija + 0.0% finansavimas. 
NAUDOTI įvairių markių automobiliai, garantija, servisas. 
SPEC. PASIŪLYMAI netiirntiens <redito ^ c o s a- dirbantiems 
pagyvenusių žmonių priežiūroje. 
SUSIKURKITE kredito istoriją pirkdami išsimokėtinai. 
T e l . : 7 7 3 - 8 4 7 - 1 5 1 5 
4030 S. Archer Ave . Chicago. IL (prie Archer ir California g. sankryžos) 
Vob, te'. 708-280-934"' 'SD Maname-: GE^A^OAS - K E B E c : 

r i V E S T A R 

Baizekas M o t o r Sales Inc. 

0 0"o F I N A N S A V I M A S 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

H I C K O R Y HILLS. 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

M A R Q U E T T E PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

O R L A N D PARK, 9 9 O 0 W . 1 4 3 St. 
ALL PHONES 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s visose Čikagos miesto 
a p y l i n k ė s e Ir p r iemiesč iuose 

P a t a r n a v i m a s 24 va i . 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneraihomes.com
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APYLINKĖSE. 

Lietuvos Dukterų draugi
ja vėl nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į jų ruošiamą priešve-
lykinį pyragų ir margučių par
davimą balandžio 17 d. „Na
meliuose", 2735 W. 71st Str., 
nuo 8 vai. ryto. Tel. 773-925-
3211. Visi labai laukiami. 

Mišios už mirusias ir 
gyvas Lietuvių moterų klubų 
federacijos Čikagos klubo na
res bus aukojamos balandžio 
13 d., sekmadienį, 10 vai. r., t. 
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
bus pabendravimas ir vaišės. 
Visos Čikagos klubo narės 
prašomos gausiai dalyvauti 
Mišiose ir pabendravime. 

Beverly Shores, IN, ir 
apylinkių lietuvių lietuviškos 
pamaldos Verbų sekmadienį, 
balandžio 13 d., 1 vai. popiet, 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. Bus klausoma 
išpažinčių. 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį bus galima 
įsigyti Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, sekmadienį, ba
landžio 13 d., Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčios ves
tibiulyje. Savaitės dienomis 
bilietai pardavinėjami „Sekly
čioje", 2711 W. 71st Str., Chi-
cago. Informacijos teikiamos 
tel. 773-925-6193. 

Amerikos Lietuvių tary
bos metinė darbo konferenci
ja, kurią ruošia ALTo Čikagos 
skyrius, vyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus antrame aukšte 
(6500 S. Pulaski, Chicago). 
Bus aptarti jau atlikti darbai 
ir pažvelgta į ateities planus. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

Gen. Daukanto Jūrų šau
lių kuopos metinis narių susi
rinkimas šaukiamas šį sek
madienį, balandžio 13 d., 1 
vai. p.p., Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago. Po 
susirinkimo bus pabendra
vimas ir vaišės. 

Balandžio 10-12 d. dvasi
nis susitelkimas ruošiamas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijo
je Lemonte. Išpažintys rytais 
nuo 7:30 vai. r., 8 vai. r. Mi
šios, o po jų taip pat bus klau
soma išpažinčių. 6 vai. vaka
rais išpažintys, 7 vai. v. Mi
šios ir po jų išpažintys. Sek
madienį didžiojoje PLC salėje 
bus pokalbis apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Susikau
pimą ruošia t. jėzuitai. Da
lyvaus ir svečias kunigas iš 
Lietuvos. 

Filmas „Vienui vieni" apie 
Lietuvos partizanus po 7 metų 
sudėtingo ir pasiaukojančio 
darbo yra baigtas ir parengtas 
pristatymui visuomenei. Fil
mo kūrėjas yra Vytautas 
Vilimas, režisierius — Jonas 
Vaitkus. Vaidina žymiausi 
Lietuvos kino ir teatro akto
riai. Filmo pristatymas bus 
balandžio 13 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p., Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Čikagos ir apy
linkių lietuviškoji visuomenė 
kviečiama kuo gausiau daly
vauti šio taip jautraus kiek
vienam lietuviui filmo, vaiz
duojančio Lietuvos komunis
tinį okupacijos laikotarpį, su
tiktuvėse. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti „Seklyčioje", 
.,Lithuanian Plaza Bakery 
and Deli" parduotuvėje, krau
tuvėlėje „Lietuvėlė" arba Jau
nimo centre prieš filmo prem
jerą. Daug dešimtmečių už
sienio lietuviai sielojosi parti
zanų likimu, o dabar bent 
pasiryžkime juos pagerbti 

bent dalyvavimu filmo „Vienų 
vieni" premjeroje 

PrieSvelykinis susikaupi
mas — rekolekcijos Švč. M. 
Marijos parapijos bažnyčioje 
(Marąuette Park) vyks šia 
tvarka: penktadienį, balan
džio 11 d., išpažinčių klauso
ma 5 vai. v., Mišios — 6 vai. 
v.; šeštadienį, balandžio 12 d., 
— Mišios 9 vai. r., po jų bus 
klausoma išpažinčių; 3 vai. 
p.p. pasiruošimas atgailos 
sakramentui lietuvių ir anglų 
kalba, iki 4:45 vai. p.p. bus 
klausoma išpažinčių; 5 vai. 
p.p. Mišios; sekmadienį, ba
landžio 13 d., Mišios 10:30 vai. 
r. Bus šventinamos verbos. 
Giedos parapijos choras, vad. 
Jūra tės Grabliauskienės, taip 
pat solistai: Genovaitė Bige-
nytė, Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Susikaupimui vado
vaus kun. Eugenijus Troickis, 
su kuriuo verta bent trumpai 
susipažinti. Gimęs jis 1973 m. 
Nuo kūdikystės augo valdiš
kuose vaikų namuose. 1992 
m., baigęs Obelių vidurinę 
mokyklą (Rokiškio r.), įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. 
1997 m. pašventintas kunigu. 
Kelerius metus dirbo Pane
vėžyje ir Pasvalyje. 2000 m. 
atvyko į JAV studijuoti mora
linės teologijos Baltimorės Šv. 
Marijos seminarijoje ir uni
versitete. Šiemet, įsigijęs Teo
logijos magistro laipsnį, grįžta 
į Lietuvą pastoraciniam darbui 
Panevėžio vyskupijoje. 

ŠVĘSKIME KARTU 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje balandžio 20 d., 
Velykų sekmadienį, po 10:30 
vai. Mišių ruošiami šventiniai 
Velykų pietūs parapijos salė
je. Vaišinsimės mūsų šeimi
ninkių paruoštu maistu, žai-
sime žaidimus, ridensime 
margučius, dainuosime, šoksi
me... Savo dainomis mus 
linksmins „Kaukas". Vietą ar
ba stalą iš anksto galima 
užsisakyti tel. 773-776-4600. 
Laukiame su šeimomis! 

DIDŽIOSIOS SAVAITES 
PAMALDOS 

Ziono Lietuvių liuteronų 
bažnyčia ir kun. Valdas Aušra 
visus kviečia kar tu švęsti 
Didžiąją savaitę ir Velykas. 
Pamaldos vyks šia tvarka: 

Ketvirtadienį, balandžio 
17 d., 7 vai. vak. — anglų kalba 

Penktadienį, balandžio 18 
d., 5 vai. vakare pamaldos su 
šv. Vakariene — lietuvių kal
ba; 6:30 vai. v. Tamsos (Te-
nebrac) pamaldos. 

Sekmadienį, balandžio 20 
d., 6:30 vai. r. Prisikėlimo pa
maldos anglų kalba; giedos 
parapijos moterų choras; po 
pamaldų visi kviečiami vely
kiniams pusryčiams parapijos 
salėje. 

9 vai. r. pamaldos vokiečių 
kalba; 10 vai. r. pamaldos 
anglų kalba su sekmadieninės 
mokyklos vaikų programėle; 
11 vai. r. pamaldos lietuvių 
kalba. 

Adresas: 9000 S. Menard 
Ave, Oak Lawn, IL, 60453, tel. 
708-422-1433. e-paštas: 

zionlitbiutheran@aol.com 

Darbščiosios sesės skau
tės šį sekmadienį, balandžio 
13 d., 3 vai. p.p., atliks dar 
vieną gerąjį darbelį: „Verps
čių" būrelis ruošia sesės Ni
jolės Jankutės poezijos rinki
nio „Vasara išeina" sutiktu
ves Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Ir dar daugiau — 
susirinkusieji galės pasigėrėti 
Zitos Sodeikienės (ji ilsiustra-
vo knygą) meno darbais ir 
skulptoriaus Kenneth Nelson 
skulptūromis. Tai tikrai pras-

D R A U G O FONDAS 
4545 VVEST 63 rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL:773-585-9500 

PASTANGOS MŪSŲ 
SPAUDOS IŠLAIKYMUI 

— Esu 13 metų 8-tos 
klasės mokinė, šoku baletą, 
nedirbu, neturiu tėvelio, viena 
mama dirba, močiutei 75 
metai ir ji serga, — rašo Viltė 
Bačinskaitė Draugo fondui, į 
pavasario vajaus vokelį įdė
dama 10 dol. banknotą. Koks 
šaunus pavyzdys mūsų jau
nimui! 

O kad būtų daugiau tokių 
Vilčių! Tada mūsų viltis iš
laikyti dienraštį „Draugą" dar 
daugelį metų būtų ne svajonė, 
bet realybė. 

Dienraščio „Draugo" iš
laikymą remia 340 Draugo 
fondo garbės narių, 1,338 na
riai ir 757 rėmėjai. Fondo su
kauptas milijonas su priedu 
dolerių investavimais neša 
neblogus dividendus „Draugo" 
leidybos paramai. Tiesioginės 
aukos „Draugui" neduoda di
videndų, taip kaip aukos 
Draugo fondui, tačiau jos rei
kalingos „Draugo" adminis
tracijai sudurti galą su galu. 

Renginių pelnas labai pa
deda „Draugo" išlaikymui, per 
„Draugo" leidėjų valdybos pir
mininkės Marijos Remienės, 
redakcijos ir administracijos 
pastangas. To pelno liko iš Los 
Angeles Dramos sambūrio 
spektaklio ten gausiai daly
vaujant tautiečiams. Jo liko ir 
iš „Trijų panterų" koncerto. 

PAVASARIO 
ĮNAŠAI DRAUGO FONDE 

Su 1,000 dolerių: 

Marija Remienė, garbės 
narė, iš viso 4,200 dol., West-
chester, IL. 

Su 400 dolerių: 
Dr. Augustinas Laucis, 

garbės narys, iš viso 5,400 
dol., Sunset Hills, MO. 

Su 200 dolerių: 
Kazys ir Danutė Paško-

niai, garbes nariai, iš viso 
4,000 dol., Eastlake, OH. 

Viktorija Karaitienė, gar
bės narė, iš viso 2,300 dol., 
Union Pier, MI. 

Juozas ir Danutė Dovei-
niai, garbės nariai, iš viso 
3,200 dol., Clinton, MI. 

Elena Jasaitienė, garbės 
narė, .iš viso 1,200 dol., St. 
Petersburg, FL. 

Su 100 dolerių: 

Adelaida ir Jurgis Bal-
bata, garbės nariai, iš viso 
4,500 dol., St. Pete, FL. 

J. V. Lopatauskas, garbės 
narys, iš viso 1,600 dol., Santa 
Monica, CA. 

Birutė ir Gediminas Bis-
kiai, garbės nariai, iš viso 
1,490 dol., Clarendon Hills, 
IL. 

Ona Strimaitis, garbės na
rė, iš viso 1,200 dol., Putnam, 
CT. 

šv. Kazimiero seserys, 
garbės narės, iš viso 1,325 
dol., Chicago, IL. 

Stasė Pautienienė, garbės 
narė, iš viso 2,200 dol., Los 
Angeles, C A. 

Dr. Arvydas ir Audronė 
Vanagūnai, garbės nariai, iš 
viso 1,600 dol., Oak Park, IL. 

Liet. Skautų sąjunga, iš 
viso 400 dol., VVorcester, MA. 

Elena Maroncelli, iš viso 
400 dol., Eastlake, OH. 

Bernardas Gasparaitis, iš 
viso 150 dol., Tamarac, FL. 

Su 70 dolerių: 

Apolonija Andrašiūnas, 
garbės narė, iš viso 1,370 dol., 
Orland Park, IL. 

Su 50 dolerių: 

Vincas ir Ona Urbaičiai, 
garbės nariai, iš viso 1,350 
dol., Cleveland, OH. 

Dr. Albinas ir Ona Garū-
nai, garbės nariai, iš viso 
1,500 dol., Lemont, IL. 

Vytautas Graužinis, gar
bės narys, iš viso 1,210 dol, 
Elgin, IL. 

Dr. Zigmas Brinkis, iš viso 
550 dol., Los Angeles, CA. 

Dr. Eugenijus ir Regina 

mingas ir džiugus renginys, į 
kurį sesės maloniai kviečia 
visus Čikagos ir apylinkių 
lietuvius. Sutiktuvėse daly
vaus knygos autorė ir visiems 
mielai dalins savo autografus. 

Čikagos lit. mokykloje, 
Jaunimo centre, balandžio 26 
d., šeštadienį, 9 vai. r., vyks 
naujų mokinių registracija 
2003-2004 mokslo metams. 
Tėvai, dabar nepriregistravę 
mokyklą lankančių mokinių, 
pateks į bendrą registracijos 
sąrašą kartu su naujais mo
kiniais. 

Kviečiame dalyvauti Ver
bų sekmadienio 9 vai. r. Mi
šiose Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, IL. Ypač kviečiame 
neseniai į šį kraštą atvyku
sius, gyvenančius vakariniuo
se Čikagos priemiesčiuose: 
atvykite į šią, prieš 75 metus 
lietuvių pastatytą bažnyčią, 
susipažinti su veiklia ir drau
giška Cicero lietuvių tikin
čiųjų bendruomene, dalyvauti 
Mišių aukoje lietuvių kalba. 
Šv. Antano bažnyčia stovi 
prie 15 gatvės ir 50 Ave kam
po Cicero mieste. 

Lietuvių operos choras ir 
vadovai: maestro Alvydas Va-
saitis, chormeisteriai Gitana 
Variakojienė ir Manigirdas 
Motekaitis — šį sekmadienį 

repeticijas jau pradeda Mor
ton gimnazijos auditorijoje. 
Kaip buvo minėta, iš Lietuvos 
atvyko „Kaukių baliaus" ope
ros režisierius Eligijus Do
markas ir svečiai solistai 
(apie, juos galite pasiskaityti 
šio šeštadienio priede). Ant
radienio vakare visas spek
taklio sąstatas pradės sceni
nes repeticijas ir kas vakarą 
repetuos Morton auditorijoje 
— iki pat operos premjeros, 
kuri bus sekmadienį, balan
džio 27 d., 3 vai. p.p. Jei dar 
neapsirūpinote bilietais, gali
te tai padaryti šį sekmadienį 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, ar kitomis dienomis 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str. Chicago. 

Kas pametė ilgalaikį va
žiavimo miesto ir priemiesčio 
transportacija papiginimo lei
dimą — „Reduced Fare Per-
mit"? Kortelė buvo rasta Jau
nimo centre po „Ledi Makbet 
iš Akmenės" spektaklio. Kreip
kitės į,JDraugo" administraciją. 

Visi vakariniuose prie
miesčiuose gyvenantys lietu
viai kviečiami dalyvauti Di
džiosios savaitės ir šv. Velykų 
pamaldose Šv. Antano bažny
čioje, 1500 S. 50th Ave, Cicero 
mieste. Didįjį penktadienį — 
5 vai. Kryžiaus pagarbinimas. 
Šv. Velykų rytą, 6:30 vai. r., 

Šilgaliai, iš viso 550 dol., 
Euclid, OH. 

Rūta Bričkutė, iš viso 150 
dol., New York, N.Y. 

Vytenis ir Aldona Miš
kiniai, iš viso 150 dol., Cleve
land, OH. 

Liudas K. Volodka, iš viso 
100 dol., Downers Grove, IL. 

Edmundas Kazragis, iš 
viso 50 dol, Oak Lawn, IL. 

Marija Andrijonaitė, iš 
viso 125 dol., Mason, MI. 

Panevėžiečių klubas Či
kagoje, iš viso 500 dol., per P. 
Palecką. 

Zigmas Žalys, iš viso 100 
dol., Hopewell, N.Y. 

Genovaitė Ankus, iš viso 
850 dol., Oak Lawn, IL. 

Danutė Svirskis, iš viso 
70 dol., Brockton, MA. 

Su 30 dolerių: 

Genė Čyvienė, iš viso 590 
dol., St. Pete Beach, FL. 

Milda Newmann, iš viso 
80 dol., Barrington, IL. 

Anupras Krinickas, iš 
viso 30 dol., Maspeth, N. Y. 

Su 25-20 dolerių: 

Dalia Ivaška, iš viso 475 
dol., 

Algimantas ir Virginija 
Gureckai, iš viso 154 dol., 
Germantovra, MD. 

Jonas ir Marija Šimoniai, 
iš viso 535 dol., Santa Bar
bara, CA. 

Valentinas Melinis, iš vi
so 25 dol., Brick, NJ. 

Genovaitė Narbutienė, iš 
viso 310 dol., Vista, CA. 

Stasys Erlingis, iš viso 70 
dol., Dearborn Hts, MI. 

Su 10 dolerių: 

Viltė Bačinskaitė, iš viso 
10 dol., Santa Rosa, CA. 

Alice Lopez, iš viso 70 
dol., Miramar, FL. 

Antanina Šalčius, iš viso 
75 dol., Manchester, CT. 

Antanina Darbutas, iš 
viso 50 dol, Kenosha, WI. 

Vladas Maciejauskas, iš 
viso 60 dol., Euclid, OH. 

Dr. Aldona Baltch, iš viso 
260 dol., Menand, N. Y. 

Stefanija Mikaliukas, iš 
viso 30 dol., Madison, WI. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. Fondo iždininkas 

tradicinės- Prisikėlimo Mišios 
ir 9 vai. r. Velykų dienos Mi
šios. Kviečiami visi lietuviai, 
seniai čia gyvenantys ir nese
niai atvykę, savųjų tarpe, 
lietuvių pastatytoje ir pal. 
Jurgio Matulaičio prieš 75 m. 
pašventintoje bažnyčioje, su 
dideliu džiaugsmu sutikti pri
sikėlusį Kristų. 

„Seklyčioje'' balandžio 16 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietės programoje vyks re
liginės muzikos popietė, daly
vaujant muzikui Faustui 
Stroliai ir smuikininkui Her
kuliui Stroliai. Visi maloniai 
kviečiami ir laukiami pra
leisti laiką prasmingoje dva
sinio susitelkimo nuotaikoje. 
Kaip visuomet, ..Seklyčioje" 
bus ir bendri pietūs. At
vykite! 

Prasidėjo gatvių valymas. 
Su balandžio 1-ąįa Čikagos 
gatvių departamentas, turin
tis daugiau kaip 100 mecha
nizuotų šlavimo mašinų, pa
sileidžia po gatves. Statan
tiems prie gatvių automobi
lius, patariama pasidairyti, 
ar ant medžių bei lempų stul
pų nėra oranžinės spalvos pa
rašų, kad tą dieną gatvė bus 
šluojama. Nekreipiant į juos 
dėmesio, bus surašoma bauda 
(kai kada automobiliai polici
jos nutempiami į saugyklą) ir 
neatsargiam vairuotojui kai
nuos mažiausiai 50 dol. 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos valdyba visuo
menę kviečia dalyvauti medi-

SKELBIMAI 
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-
6335. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant 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 patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATŲ SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškaią 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į LNTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• „Pensininko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-476-2655. Prenume
rata metams: JAV-bėse, $15, 
kitur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@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. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

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

ADVOKATAS 
Genadij COLOVCHUK 

CIVILINĖ, KRIMINALINĖ BEI 
IMIGRACINĖ TEISĖ 

TRAFFIC, DU1 
•SKYRYBOS, PALIKIMAI, 

TRAUMOS 

(847)401-9221 
9933 N. LavvferAve., Suite 100, 

Skokie, 1.60077 

DAPilUS H. DlRiMNTAS 
ADVOKATAS 

VAKAVIMO IR KRMNAUMU TEISIU 
SPECIALISTAS 

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

877-496-3527 

P ^ I Į KELIONIŲ AGENTŪRA „LIETUVA" 
i ^ Mes siūlome pigiausias kainas skrydžiams 

iš Lietuvos į Lietuvą 
Skambinkite mums 888-870-3678 

Vietas rezervuokite patys, aplanką mus 

www.AlRFARENOW.COM 
Užsakymus siųskite 

TRAVELGAIRFARENOW.COM 
Kalbame lietuviškai. 

„ „ , SIUNTINIŲ iR KOMERCINIU « , „ 
A S M E N I PERSIUNTIMAS IR PRISTATY^R°V,N 

SOO-775-SEND m 708-599-9680 773-434-7919 
S I U N Č I A M E L A I V U I R A I R CARGO 

L I E T U V A , L A T V I J A , E S T I J A , B A L T A R U S I J A . 
U K R A I N A , K A R A L I A U Č I A U S S R I T I S 

2 7 1 9 W. 7 1 S T S T R . C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 
8 8 0 1 S. 7 8 TH A V E B R I D G E V I E V V , I L 6 0 4 5 5 

Tai»Jūsų laikraštis 
T H E L I T H U A N I A N W O « U D - W l O t D A I L Y 

• Balti c monumente, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaiPagei-
daujant atvykstame \ namus. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual" Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

cinos seminare-pobūvyje ba
landžio 26 d., šeštadienį, 6 
vai. vak., Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave. Bus 
ALGS valdybos pranešimai, 
dr. Sigitos Plioplienės pas
kaita, kiti pranešimai ir va
karienė. Apie dalyvavimą 
pranešti tefefcnais: 773-776-7337; 
708-422-2299. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
studentams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Timothy Marsk $25 a.a. 
Ed. Lapo atm.: Nijolė ir David 
Etzwiter $100 a.a. Ed. Lapo 
atm.; K. Latvys $50; Kęstutis 
Keblys $250; Philadelphia 
skautai,ės (Danutė Surdėnie-
nė) $240; Stanislava Gritenas 
$240; Irena Virkau $240; Ma
rija Vilutis $240; Vytautas 
Kupcikevičius $240; Greg ir 
Jenriy Liautaud $480; Irena 
Jasulaitis $240; Ramunė Rač
kauskienė $240; Gražina Ken-
ter $240. Labai ačiū, „Saulu
tė" („Sunlight Orphan Aid"), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. (847) 
537-7949, tel. ir faksas (847) 
541-3702. TAX ID #36-
3003339. 
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