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I 
n 

tame 
numeryje: 
Šis tas iš ateit ininkų 
gyveninio. 

2psl. 

Kaip pastatyti 
užtvanką, kad protai 
nenutekėtų; apie protų 
nutekėjimą bus 
kalbama simpoziume. 

3 psl. 

Garbės doktoratai M. 
ir A. Rudžiams; S. Baro 
premijos laureatai; 
ordinai ambasadoje. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Knygų mugė Vilniuje; 
apie „Antigonę" ir B. 
Marcinkevičiūte; 
vakaras su Egle 
Juodvalke; parodoje 
dalyvaus 7 dailininkai. 

Istorinis Lietuvių fondo 
suvažiavimas; JAV LB 
Kultūros tarybos 
pranešimas; iš 
vaikystės sugrįžusios 
lėlės. 

5 psl. 

Dainavo V. Kernagis; 
DF pavasarinis vajus 
dar nepasibaigė; rytoj 
„Žaltvykslės" premjera. 

8 psl. 

Sportas 
* Australijoje vykstan

č i a m e IV planetos dviračių 
treko taurės varžybų rate vyrų 
4 km asmeninėse persekiojimo 
lenktynėse IV vietą užėmė To
mas Vaitkus. 

* Trejų pastarųjų m e t ų 
JAV NBA č e m p i o n ų vardą 
prarado Los Angeles „Lakers" 
krepšininkai, ketvirtadienį 2:4 
pralaimėję Vakarų konferenci
jos pusfinalio iki keturių perga
lių seriją reguliariojo sezono 
nugalėtojui, San Antonio 
„Spurs" klubui. Šeštąsias rung
tynes Los Angeles , ,Lakers" 
varžovams namuose pralaimėjo 
82:110. Iki šio pralaimėjimo 
Los Angeles komanda, vado
vaujant treneriui Phil Jackson, 
buvo laimėjusi trylika NBA ly
gos atkrintamųjų varžybų seri
jų iš eilės. Beje, paskutinį kartą 
— 1999 metais — bū ten t 
„Spurs" komanda „Lakers" 
krepšininkus nugalėjo Vakarų 
konferencijos pusfinalyje. Per 
visą NBA istoriją daugiau nei 
tris kartus iš eilės čempionais 
buvo tapęs tik Bostono „Celtic" 
klubas. Bostono krepšininkai 
lygos čempionais buvo aštuonis 
sezonus iš eilės (1959-1966). 

Naujausios 
žinios 

* Se imo p irmin inkas ža
da d id in t i policijos rėmėjų sa
varankiškumą. 

* Izraelio kariai susipa
žins su žydų kul tūr in iu bei 
istoriniu palikimu Lietuvoje. 

* L i e t u v a i r Meks ika 
b e n d r a d a r b i a u s . >*:" r 
kultūros srityse. 

* Vyr iaus ia jam a d m i n i s 
t r a c i n i a m t e i s m u i apskųst i 
VRK >prcndimai dėl referendu-
— • r< 7 ̂ t.itu ir agitacijos pažei
dimu 

* Varšuvoje p r i s t a t y t o s 
turizmo galimybės Lietuvoje. 

Portugalijos prezidentas iš naujų Europos 
Sąjungos narių tikisi „gaivaus oro" 

V i l n i u s , gegužės 15 d. 
(BNS) — „Europos susivieniji
mo da ta yra numatyta istorijoje 
ir mes negalime jos nesilaikyti. 
Senoji Europos Sąjunga iš 15 
valstybių tikisi iš naujų bend
rininkų gaivaus oro bendrijos 
dinamiškumui , kad galėtumė
me ka r tu kur t i 21 amžių, dar 
labiau įtvirtinti bendras civili
zacijos vertybes", Seime ket
virtadienį par lamentarams sa
kė dviejų dienų valstybinio vi
zito į Lietuvą atvykęs Portuga
lijos prezidentas Jorge Sam-
paio. 

Portugalijos vadovas džiau
gėsi praėjusį savaitgalį Lietu
voje įvykusio referendumo dėl 
valstybės stojimo į ES rezulta
ta is . 

nitetą ir tautinę tapatybę". Por
tugalija tuo tarpu į ES įnešė 
, j auną energiją ir pietinės kul
tūros įvairovę". 

Ketvirtadienį Prezidentū
roje buvo surengta oficiali Por
tugalijos vadovo pasitikimo ce
remonija, po kurios jis susitiko 
su prezidentu Rolandu Paksu. 

Lietuvos ir Portugali jos 
prezidentų susitikime ap ta r t as 
Lietuvos įsijungimas į ES ir 
NATO, pasidalinta regioninio 
bendradarbiavimo patirt imi. 

R. Paksas tikisi Lietuvos ir 
Portugalijos verslininkų 

bendradarbiavimo 
Vi ln ius , gegužės 16 d. 

(BNS) — Ūkio ministerijoje 
penktadienį . sus i r inkusiems 
Lietuvos ir Portugalijos versli
ninkams Lietuvos prezidentas 
Rolandas Paksas sakė tikįs, kad 
prie glaudesnių verslo santykių 
prisidės Lietuvos narystė Eu
ropos Sąjungoje (ES), Garbės 
konsulatas Porto ir pramoni
ninkų sutart is . 

Daugiau nei pusšimtis Por
tugalijos verslininkų lydi į Vil-
nių atvykusį Portugalijos prezi-

dentą J. Sampaio. 
R. Paksas teigė, jog J. Sam

paio lydinti didelė Portugalijos 
verslininkų delegacija bei su
tart is , kuri netrukus bus pasi
rašyta tarp Portugalijos pramo
nės asociacijos ir Lietuvos pra
monininkų konfederacijos, žada 
verslo ryšių pagyvėjimą. 

„Greičiau nei po metų mes 
tapsime tikraisiais Europos Są
jungos nariais. Tačiau jau šian
dien turime galimybių plėtoti 

Nukelta į 7 psl. 
Lietuvos ir Portugalijos vadovai — Rolandas Paksas (dešinėje; ir Jorge 
Sampaio verslo forume Ūkio ministerijoje. Tomo Bauro ELTA) nuotr. 

Lietuvos pa r l amenta rams 
Portugalijos prezidentas minė
jo, jog, praėjus 50 metų po ES 
įkūrimo, „ši sąjunga pasiekė sa

vo tikslą, nes Europa vienijasi" 
J. Sampaio ta ip pat nurodė, kad 
narystė ES Portugalijai išėjo į 
naudą, nes „sutvirtino suvere-

B a l t a r u s i j a vėl t erš ia N e m u n o u p ę 
V i l n i u s , gegužės 16 d. 

(BNS) — Lietuvos diplomatai 
ka r tu su valstybės aplinkosau
gininkais spaudžia Baltarusiją, 
kad būtų sustabdyta didžiau
sios Lietuvos upės Nemuno tar 
ša iš Baltarusijos. 

Nemune, prie Lietuvos ir 
Bal tarus i jos sienos, te rša la i 
pasirodė gegužės 9-ąją, pranešė 
Aplinkos ministerija. 

Aplinkos ministerijai nusta
čius, kad teršalai į Nemuną prie 
Lietuvos ir Baltarusijos sienos 
pa tenka iš pastarosios valsty
bės, antradienį į Užsienio rei
kalų ministeriją (URM) buvo iš
kviestas Baltarusijos ambasa
dorius Lietuvoje Vladimir Gar-

kun. Jis paprašytas imtis sku
bių veiksmų tarpin inkaujant 
dėl taršos sustabdymo ir užtik
rinant, kad atitinkamoms Lie
tuvos tarnyboms būtų perduota 
reikiama informacija apie tar
šos kilmę. 

Susitikime buvo atkreiptas 
ambasadoriaus dėmesys, jog 
tokia situacija jau buvo susida
riusi 2002 m. lapkritį, kuomet 
taip pat buvo matoma Nemuno 
upės tarša, o informacijos apie 
taršos šaltinį ir taršos pobūdį iš 
Baltarusijos pusės iki šiol ne
pavyko gauti. 

Ambasadorius pažadėjo ne
delsiant perduoti šį Lietuvos 
prašymą Baltarusijos gamtos 

išteklių ir aplinkos apsaugos 
ministrui. 

Be to, Lietuvos ambasada 
Minske operatyviai susisiekė 
su Baltarusijos gamtos išteklių 
ir aplinkos apsaugos ministro 
pavaduotoju A. Apatskij, kuris 
patikino, jog Baltarusija imasi 
priemonių teršėjų nustatymui, 
pažadėjo nubausti kaltininkus, 
pateikti Lietuvos pusei visą rei
kiamą informaciją bei imtis ki
tų reikiamų veiksmų. 

Į Gardino srities administ
raciją taip pat ki aipėsi ir Lietu
vos Nukelta į 7 psl. 

Strasbūre išspręstas Lietuvos Seimo narių ginčas 
ir Lietuvos centro sąjunga 
(LCS). 

Žiniasklaidai pranešus apie 
Lietuvos delegacijoje iškilusią 
problemą, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas pareiškė, 
jog tokie dalykai „daro gėdą 
Lietuvai" ir pagrasino pasiūly
siąs minėtų abiejų delegacijos 
narių atšaukimą. 

Nukelta į 7 psl . 

Vi lnius , gegužės 16 d. 
(BNS) — Europos Parlamento 
(EP) pirmininkų sueiga, į kurią 
įeina ir EP pirmininkas Patrick 
Cox ketvirtadienį Strasbūre pa
tvirt ino valstybėms kand ida
tėms atstovaujančių stebėtojų 
paskyrimą į parlamentinius ko
mitetus. 

Seimo delegacijos nar ių 
krikščionio demokrato Kazio 
Bobelio ir moderniojo krikščio
nio demokrato Egidijaus Varei-
kio ginčas dėl vietos E P Užsie
nio reikalų, žmogaus teisių, 
bendros užsienio ir saugumo po
litikos komitete E P buvo iš
spręstas E. Vareikio naudai . O 
K. Bobelis buvo paskir tas į Re
gioninės plėtros, t ransporto ir 
turizmo reikalų komitetą. 

EP Europos liaudies parti
jos frakcijai (ELP), vienijančiai 

konservatorius ir krikščionis 
demokratus, priklausantys K. 
Bobelis ir E. Vareikis galėjo 
kandidatuoti tik į vieną vietą 
minėtame komitete. Nors dele
gacijos nariai, prieš išvykdami į 
EP, buvo apsisprendę, į kokius 
komitetus kandida tuos , Briu
selyje paaiškėjo, jog į vieną vie
tą Užsienio reikalų, žmogaus 
teisių, bendros užsienio ir sau
gumo politikos komitete kandi
datuoja du delegacijos nariai. 

K. Bobelis buvo susitikęs su 
ELP pirmininku H a n s Gert 
Poettering ir įtikinėjo jį, jog E. 
Vareikis neturi teisės būti ELP, 
nes priklauso „neegzistuojan
čiai partijai". Taip jis pavadino 
Moderniųjų krikščionių demok
ratų sąjungą, kuri gegužės pa
baigoje ket ina susivienyti su 
Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 

J A V v i e š ė s L i e t u v o s p r e z i d e n t o p a t a r ė j a s 
A l v y d a s M e d a l i n s k a s 

tuvos Respublikos prezidento 
Rolando Pakso patarėjas už
sienio reikalams Alvydas Me
dalinskas i nuotraukoje). J is 
dalyvaus XII Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo at idaromajame 
posėdyje, kuris įvyks gegužės 
21 dieną Pasaulio lietuvių cent
re. Lemonte. 

Prezidento pa ta rė jas A. 
Medalinskas savo kalboje nu
švies Lietuvos užsienio ir vi
daus politikos nauj ienas bei 
perspektyvas, komentuos pra
ėjusią savaitę JAV Senate pa
tvirtintus protokolus dėl NATO 
plėtros, išeivijos indėlį, sie
kiant šių protokolų patvirtini
mo, bei Lietuvos piliečių tvirtą 
pritarimą valstybės narystei 
Europos Sąjungoje. 

V. Landsbergis nekandidatuos į 
konservatorių pirmininkus 

Lietuvos Prezidentūros 
praneš imu, į JAV atvyksta Lie-

Vilnius, gegužės 16 d. 
(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) vadovas Vytautas Lands
bergis penktadienį kreipėsi į 
partijos skyrius ir narius, pra
šydamas „nelaikyti jo kandida
tu į partijos pirmininkus", kuris 
bus renkamas po savaitės vyk
siančiame partijos suvažiavime. 

„Neatsisakau dirbti kartu, 
tačiau gali būti, kad kiti, jau
nesni ir labiau vienam tikslui 
susikaupę Tėvynės sąjungos va
dovai sparčiau pasieks reikiamo 
veiklos lūžio į gera", rašo V. 
Landsbergis, vadovavęs konser
vatoriams nuo partijos įkūrimo 
1993 metais. 

Savo laiške jis pripažino iki 
šiol kai kada abejodavęs, ar gali 
„savo valia atsisakyti pirminin
kavimo", tačiau teigia, jog jo ga
lutinį sprendimą nulėmė pra

ėjusį savaitgalį surengtame re
ferendume iš tar tas t v i r t a s 
„taip" valstybės narystei Euro
pos Sąjungai (ES). „Lietuva at
sisveikino su nuolatine ir vis at-
sinaujindavusia 200 metų, jei 
ne 300 metų, grėsme, ir ta i man 
padėjo galutinai apsispręst i" , 
rašo jis. 

Buvęs 1990 metų kovo 11-
ąją nepriklausomybės a tkūr imo 
aktą paskelbusios Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Sei
mo pirmininkas ir tuometinis 
valstybės vadovas „de facto", V. 
Landsbergis džiaugiasi, jog jo 
vadovavimo partijai metu buvo 
pasiekti svarbiausi valstybiniai 
tikslai ir „raktai į saugią gero
vę" — „laisvė, nepriklausomy
bė, saugi nepriklausomybė". 

„Jaučiuosi per penkiolika 
politinės veiklos metų šį tą pa
daręs, Nukelta \ 7 psl . 

Turkijos kuror te — 
Lietuvos garbės 

konsulatas 
Turkijos kuror t in iame 

mieste Antalijoje penktadienį 
atidarytas Lietuvos garbės kon
sulatas. 

Jį atidarė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Darius Jurgelevičiaus, atidary
mo ceremonijoje taip pat daly
vavo Lietuvos ambasadorė 
Turkijoje Halina Kobeckaitė. 

Garbės konsula tu i vado
vaus Ismahan Mine Okudur 
Sargin, kuri yra žinoma Anta-
lijos regiono verslininkė, kar tu 
su šeima valdanti įvairias pa
slaugas teikiančių įmonių gru
pę „Akay group". Šiai grupei 
priklauso ir viena didžiausių 
Turkijoje kelionių agentūrų, 
kuri rūpinasi Lietuvos turistais 
Turkijoje. 

Lietuvos garbės konsulatai 
jau veikia Istambule ir Izmire. 

i BNS! 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyk
lose penktadienį nuaidėjo paskuti
nis skambutis. Šiais metais 567 vi
durines mokyklas ir gimnazijas 
baigia 34,000 dvyliktokų. Gegužės 
20 d. prasidės brandos egzaminų 
sesija. Egzaminus ketina laikyti 
per 45,000 abiturientų. Į šį skaičių 
įeina ne tik šių metų bendrojo la
vinimo mokyklų abiturientai, bet ir 
profesinių mokyklų moksleiviai, 
suaugusiųjų mokymo centrų klau
sytojai, ankstesnių laidų abiturien
tai. Praėjusiais mokslo metais dvy
liktą klasę baigė 30,000 abiturien
tų. 

Nuotr.: Paskutiniam šokiui abi
turientę pakvietė pirmokėlis. 

Tomo Bauro ELTA) nuotr 

Pasaulio naujienos 
(SaraianSs AFP, ftettters. AP, !n!erfax. !TAfl-TASS, BNS 

Krtų agentūrų pranešimais} 

ISLANDIJA RUSIJA 
Reik jav ikas . Islandijos 

pareigūnai penktadienį pareiš
kė, jog dėl Rusijos ketinimų su-
akyvinti šalia salos rengiamas 
pra tybas ore ir jūroje, bus sie
k iama koreguoti prieš pusę am
žiaus su JAV sudarytą karinės 
gynybos susitarimą, kuris arti
miausiais mėnesiais bus per
žiūrėtas. „Šaltąjį karą" primi
nusio incidento metu, du Ru
sijos karinių jūrų pajėgų lėktu
vai praėjusį mėnesį įskrido į 
NATO narės Islandijos oro erd
vę, kur juos pasitiko du iš oro 
bazės Keflavike pakilę JAV 
na ik in tuva i . Islandija ne tur i 
savo kariuomenės. 1951 metais 
ji pasirašė gynybos sutartį su 
JAV, pagal kurią Keflavike, ne
toli Reikjaviko, buvo įsteigta 
JAV karinė bazė, kurioje dislo
kuotas naikintuvų „F-15" es
kadronas ir kariuomenė. 

Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin metiniame 
pranešime parlamentui penk
tadienį pareiškė, jog būt ina 
reformuoti Jungtines Tautas, 
kuriose prieš du mėnesius kilo 
krizė dėl karo Irake. Jo teigi
mu, Jungtines Tautas reikia iš
saugoti, tačiau būtina tobulinti 
sprendimų priėmimo mecha
nizmą. Jis pripažino, kad daž
nai „sprendimai būna priima
mi sunkiai, ar būna visai ne
priimami". Naujos grėsmės turi 
būti sprendžiamos „aiškiu, 
skaidriu ir visų pripažįstamu 
mechanizmu". 

j PRANCŪZIJA Į 
Paryžius. JAV pateiktą re

zoliucijos projektą dėl sankcijų 
Irakui atšaukimo būtina tobu
linti, penktadienį pareiškė 
Prancūzijos užsienio reikalų 

ministras Dominiąue de Ville-
pin. Patvirtinus JAV pateiktą 
rezoliucijos projektą, kurį pa
laiko Britanija bei Ispanija, JT 
sankcijos būtų atšauktos, o val
stybę užėmusioms JAV vado
vaujamoms pajėgoms mažiau
siai 1 metams būtų suteikta už 
naftos pardavimus gaunamų 
lėšų kontrolė. Veto teisę J T 
Saugumo Taryboje turinčios 
Kinija, Prancūzija ir Rusija 
reikalauja, kad prieš sankcijų 
atšaukimą į Iraką grįžtų J T 
ginklų tikrintojai, nustaty-
siantys, ar valstybėje nėra ma
sinio naikinimo ginklų. 

„Baath" rėmėjų persigrupavi-
mo kyla „daugelis, nors ir ne vi
sos" Bagdadą ir k i tus Irako 
miestus slegiančios problemos. 
Ketinamų tikrinti part i jos 
„Baath" pareigūnų ska ič ius , 
tarp kurių yra maždaug 2,000 
einančių aukščiausias vyriau
sybės pareigas, gali sumažėti , 
nes dalis jau paliko savo pos
tus, teigė pareigūnai. 

JAV 

IRAKAS 
Bagdadas . JAV paskir t i 

Irako administracijos vadovai 
sieks užkirsti kelią valdyme da
lyvauti Saddam Hussein išti
kimiems partijos „Baath" na
riams, taip pat įves draudimą 
15.000-30,000 aršiausiems 
ankstesnio režimo pasekėjams 
užimti visuomeninius postus. 
Aukštas Rekonstrukcijos ir hu
manitarinės pagalbos tarnybos 
pareigūnas teigė, jog dėl 

Huston, Texas. Ketvirta
dienį JAV Teisingumo departa
mentas apkaltino 32 metų Ty-
rone Williams nelegaliu užsie
niečių gabenimu ir sąmokslu, 
kuris pasibaigė nelegalių imig
rantų mirtimi. Vairuotojas pa
liko puspriekabę su nelegaliais 
imigrantais, kurių 18 joje už
troško. Tai buvo daugiausiai 
aukų pareikalavęs toks atvejis 
per pastaruosius 15 metų. Jei 
bus pripažinta, kad T. Williams 
tyčia sukėlė žmonių mirtį, j am 
gali būti paskirta mirties baus
mė. Byloje taip pat apkalt int i 
dar trys įtariamieji, kurių skel
biami tik vardai — Joe, Fat ima 

ir Abel, tačiau jie nebuvo su
imti. T. Williams, kuriam už 
žmonių pervežimą buvo sumo
kėta 5,000 dol., sustabdė savo 
sunkvežimį, norėdamas, patik
rinti sugedusį jo žibintą, kurį 
tikriausiai sugadino pusprieka
bėje užrakinti migrantai, ir iš
girdo, kaip žmonės viduje bel
džia. Atidaręs puspriekabę, jis 
pamatė, kad kai kurie žmonės 
guli kniūpsti ir kad „kažkas 
galbūt ne taip". Vairuotojas ir 
keleivė Fatima, kurią jis paėmė 
pavėžėti Harlingene, nupirko 
20 butelių vandens ir perdavė 
vežamiems žmonėms. „Jis tei
gia, kad tada išsigando, atkabi
no puspriekabę, paliko ją sto
vėjimo aikštelėje ir nuvažiavo į 
šiaurę, į Huston'ą", sakoma 
Teisėsaugos departamento do
kumente. Minėtoje pusprieka
bėje, kuri trečiadienį buvo pa
likta netoli Victoria miesto, 
esančio į pietryčius nuo Hus-
ton'o, buvo mažiausiai 62 imig
rantai, kurių kai kurie per ke
turias valandas užtrukusią ke
lionę mirė nuo karščio ir tvan
kaus oro 

ARTIMIEJI RYTAI 
Gaza , Gazos Ruožas. Pa

lestiniečių vyriausiasis dery
bininkas ir naujojo ministrų 
kabineto narys Saeb Erekat 
penktadienį sakė įteikęs savo 
atsistatydinimo raštą premje
rui Mahmud Abbas. S Erekat, 
kuris pastarąjį dešimtmetį bu
vo ryški figūra palestiniečių po
litikoje, patvirtino savo atsi
statydinimą, tačiau sprendimo 
priežasčių nenurodė. 

PIETŲ KORĖJA 
Seulas . Šiaurės Korėja 

kiekvienais metais paruošia 
apie 100 kompiuterių įsilauži
mo specialistų, kad įgytų pra
našumą kompiuterių kare pneš 
Pietų Korėją, todėl ji yra priver
sta stiprinti savo k impiuterių 
saugumą, penktadienį teigė 
Pietų Korėjos kariuomenės ge
nerolas Song Young-keun Ka
dangi Pietų Korėja yra viena 
labiausiai kompiuterizuotų pa
saulio valstybių, ją daug labiau 
nei kitas valstybes pažeidžia 
kompiuterių atakos 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

TĘSTINUMAS IR NAUJOS JĖGOS 

ŠIAURĖS AMERIKOS 
ATEITININKŲ TARYBOJE 

Siaurės Amerikos atei
tininkų tarybos (ŠAAT) 
rinkimų komisijos išsiųs

tos balsavimo taisyklės ir kan
didatų sąrašas jau rinkėjų 
rankose. Pagal taisykles, bal
savimo kortelė turi būti sugrą
žinama rinkimų komisijai iki 
gegužės 24 dienos. Kandidatų į 
tarybą yra tiek, kiek renkamų 
vietų, t.y. dvylika. Balsuojama 
žymeniu „X" pritariant esamam 
sąrašui. Jei balso langelis yra 
paliktas be žymens, kortelė lai
koma pasisakymu prieš sąrašą. 

Sąraše šie kandidatai: Nijo
lė Balčiūnienė, Kristina Vesel-
kaitė-Bandžiulienė. Loreta Gry-
bauskienė, Ona Daugirdienė, 
Ses. Margarita Bareikaitė, Pet
ras Vytenis Kisielius, Laura 
Lapšytė, Vytas Maciūnas, Alo
yzas Pakalniškis, Darius Poli-
kaitis, Kazys Razgaitis, Marytė 
Sandanavičiūtė-Newson. 

Dabartinėje, pirmoje ŠAA 
Taryboje yra dvylika rinktų 
narių ir Tarybos kviestas dva
sios vadas. Šeši iš esamų tary
bos narių sutiko vėl kandi
datuoti ir tuo būdu duoti tary
bai tam tikrą tęstinumą. Kiti 
šeši kandidatai nauji, žadantys 

naujų jėgų ir energijos. 
Trumpai pažvelkime į kan

didatų demografiją. Septynios 
yra moterys, likusieji penki yra 
vyrai. Amžius svyruoja nuo 28 
iki 70 metų. Kandidatų am
žiaus vidurkis yra 49.1 metai. 
Šešių kandidatų, liekančiųjų 
antrajam Tarybos terminui, 
amžiaus vidurkis (48.3 metai) 
yra metais vyresnis negu „nau
jokų" (47.3 metai). 

Pagal profesiją, keturi yra 
gydytojai, du yra inžinieriai, dvi 
mokytojos, vienas chemijos bei 
kompiuterių specialistas, viena 
pensininkė, viena slaugė ir 
viena vaistų tyrinėtoja. 

Gyvenamosios vietovės at
žvilgiu, pusė kandidatų gyvena 
Illinois valstijoje. Po du yra iš 
Kalifornijos ir Pensilvanijos, po 
vieną iš Connecticut ir Ohio val
stijų. 

Sprendžiant iš patiektų 
biografinių apybraižų, visi kan
didatai yra atlikę organizacinį 
„stažą" ateitininkų organizaci
joje ir pasiruošę tapti antrąja 
Šiaurės Amerikos ateitininku 
taryba. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Ateitininkų vasaros stovyklos 
jungtinėse Amerikos Valstijose 
Birželio 15-25 Jaunųjų ateitininkų stovykla Dainavoje 
Liepos 13-20 Ateitininkų sendraugių stovykla Dainavoje. Norintys 
dalyvauti, prašomi skambinti Rūtai Kulbienei tel. (847) 698-3959 
Liepos 20-27 Los Angeles Moksleivių ateitininku stovykla, Casa de 
Maria stovykloje, Santa Barbara, CA. Informaciją teikia Kristina Ban-
džiulienė tel. (661) 272-9928 
Liepos 20 - rugpjūčio 2 Moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje 
Rugpjūčio 10-17 Sendraugių sąjungos stovykla, Kennebunkport, 
Maine. Informacija teikia |uozas Rygelis tel. (860) 923-3043 
Rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d. Studijų dienos, Dainavoje 

Lietuvoje 
Birželio 27-29 d. „Pelkių krašto" stovykla. Bus galimybė ateitinin
kams atvykstantiems į Dainų Šventę iš svetur, dalyvauti stovykloje. 
Daugiau informacijos bus pateikta birželio mėnesį. 
Birželio 30 d . - liepos 5 d. Moksleivių ateitininkų stovykla 
Liepos 6-10 d . Moksleiviu, ateitininkų prieškongresinė stovykla 
Liepos 8-10 d . Kuopų globėjų, sendraugių ir studentų ateitininkų 
prieškongresinę stovykla 
Liepos 11-13 d. XIV Ateitininkų federacijos kongresas 
Liepos 20-29 d. Respublikinė jaunųjų ateitininku vasaros stovykla 
„Nauias pasaulis" 

Studentų ateitininkų studijų dienose Dainavoje, Algis Rukšėnas po savo skaitytos paskaitos tęsia diskusi jas su 
s tudentėmis Saulute Tamošiūnaite, Lina Sirgėdaite, Rima Kupryte ir Lina Sidryte. R imo S idr io n u o t r a u k a 

Kvietimas parašyti prisiminimo žodžius 
Leidžiamas atminimo leidinys pagerbti a.a. dr. Adolfą Damušį. 

Brangūs seserys i r broliai 
Kri s tu j e , 

Ruošiantis XIV Ateiti
ninkų kongresui - stengia
masi , kad kongresas būtų 
kuo labiau prasmingas viso 
pasaulio atei t ininkams. 
Kongreso metu norima pa
gerbti šviesiausios atminties 
a.a. prof. dr. Adolfą Damušį. 
Nors kongreso programoje 
yra numatyta prisiminimo 
valandėlė, tačiau jaučiame, 
kad vieno trumpo programos 
punkto neužteks t inkamai 
pagerbti asmenybės, kuri 
buvo ir tebėra mums „spiri
tus movens" ir katalikiško 
inteligentiškumo pavyzdys 
,,par excellance". Todėl esa
me pasiryžę išleisti specialų 
leidinį skirtą prof. Damušį 
pagerbti. Leidinys bus suda
rytas iš asmeninių prisimi
nimų parašytų tų asmenų, 
kurių gyvenimai buvo teigia
mai dr. Damušio paveikti. 
Šis leidinys turėtų būti 
suprastas kaip graži puokš

tė gėlių, susidedanti iš įvai
rių padėkos, pagerbimo, pri
siminimo, paskatinimo bei 
meilės žiedų. Tai būtų padė
ka dr. Adolfui Damušiui už 
jo dovanotą gyvenimą mums 
ir padėka gerajam Dievui už 
mums dovanotą prof. 
Damušio gyvenimą. 

Kviečiame visus, kurie paži
no prof. Adolfą Damušį ir 
norėtų išreišti atsisveikini
mo ar pr is iminimo žodį jo 
pagerbimo leidinyje, atsiųsti 
savo tekstą laišku arba elek
troniniu paštu iki birželio 6 
d. žemiau pateiktu adresu. 

Nuorodos 
•Prašoma, kad s t raipsnių 
ilgis neviršytų vieno ar 
dviejų puslapių. Galite ir 
tik keliais sakiniais para
šyti „ačiū" ir „iki pasimaty
mo amžinybėje su ki ta is 
Dangaus ateitininkais". 
•Jeigu tur i te nuotraukų, 
labai mielai priimsime. Taip 
pat mielai priimsime rašan
čio autoriaus nuotrauką — 

Ingrida ir Jonas Korsakai skaniai valgydino studentus ateit ininkus studi
jų savaitgalyje Dainavoje. R imo Sidrio nuotrauka 

Monik.i Cvlyti' praveda diskusijas su vyresniais s tudentų ateitininkų akademinio savaitgalio dalyviais apie savo 
hnigus universitetą Visi, kurie dalyvavo, ragino studentus rinktis darbą, kuris jiems ir tinka, ir patinka. 

Iš k I.nid.i- Landsbergis, Jonas Korsakas, Ingrida Korsakienė, Tadas Bar tkus . Marius Polikaitis, Lina Sidrytė 
ir Monika < '•• lentų savaitgalis vyko kovo paskutini savaitgali Dainavoje Rimo Sidrio nuotrauka 

PADĖKA 
jaunieji ateitininkai nuo
širdžiai dėkoja Union Pier 
lietuvių draugi jai , jos 
valdybai ir p i rmininkei 
Viktorijai Juodgudienei 
už atsiųstus gražius linkė
jimus ateinančiai stovyk
lai ir už auka skirta para
mos reikalingiems stovyk
lautojams. 

Mes įvertiname Draugi
jos dosnumą ir supratimą 
lietuviškos vasaros stovyk
los svarbos. Linkime 
Union Pier gyventojams 
ir Dainavos stovyklauto
jams gražios Michigano 
saulutės šią vasarą! 

JAS Centro Valdyba 

vieno ar su šeima. Norima, 
kad leidinio dvasia bū tu 
šilta, šeimyniška, asmeniš
ka. 
•Kad pa lengvin tumėte re 
dakcijos darbą, prašome pra
nešti kiek galima anksčiau 
apie savo ketinimą iki birže
lio 6 d. a ts iųst i s traipsnį . 
S t ra ipsn ius gal ima s iųs t i 
registruotu paštu: 

Kun. Arvydui Petrui Žygui 
Kauno kunigų seminarija 
Jakšto g 1, Kaunas 3000 
Lietuva 

bet labiau pageidaujame ei. 
paštu: 

arvydaspetras@delf i . l t 
Prašome savo s t r a ipsn į 
siusti be l ie tuviškų raš 
menų. 
Telef: Kaune seminarijoje: 
(370X37)423248 
Mobilus telef: (370) (699) 
92941 
Nuoširdžiai dėkojame vi
siems dr. Adolfo Damušio 
bendraminčiams, a r t imie 
siems, d raugams, s tuden
tams , mokiniams ku r i e 
atsilieps į šį kvietimą. 
Kun. dr. Arvydas Petras Žygas 

EDMUNDAS VE3NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LiGU GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. I27th Str. 
Suite 101. Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAI_ M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MJ3. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-SFOES UGOS 

7722 S. Kedzie A v e . 
Chicago. IL 6 0 6 5 2 

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamėy Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
vw»wjcertBriowjgBryanitaBflatiea>vcūrn 

Dr. VIUUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medšca! ciintc 
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

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

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Krigery r-fcvy, Mbtoofc 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKB, MD 

GREGORY SUELZLE. MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

r Lbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. Vida I.Puodžiunienė 

Healthy Connection 
~ 4 Chirapractic & Rehab 

0Mb 
Manualine ir fizine 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, ft_ 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASATT1ENĖ 
Dantų gydytoja -

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FI7IOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. kaklo, galvos skausmų 

fr migrenos), sodinių traumų specaSaslas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS 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, IL60415 
Tel. 708-6366622 

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417W.87St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KEP-ELYTĖ 
Amber Healtn Center 

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

7271 S. Hartern. Bridgeview, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTLĮ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook, I r. 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurge 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:arvydaspetras@delfi.lt
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


MOKSLAS, „PROTŲ 
NUTEKĖJIMAS", XII MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės posėdžiai 
2002 m. lapkričio 18-22 dienomis Vilniuje 

Jau kelintame savo posė
džių komisija gvildena Lietu
vos mokslo, „protų nutekėji
mo", bendradarbiavimo su iš
vykusiais mokslininkais klau
simus. Apsvarsčiusi, ką gali
ma tais klausimais konkrečiai 
įvykdyti, komisija parašė ke
letą rezoliucijų, į kurias atsa
kė įvairios valstybės institucijos. 

Vilniuje lapkričio 21 d., 
kaip tik tą dieną, kada Pra
hoje Lietuva buvo pakviesta 
kandidate į NATO, svarstėme 
Lietuvos mokslo reikalus. Mū
sų posėdžių dėmesys buvo dvi
gubas — svarstėme įdomų ir 
svarbų klausimą, nekantriai 
laukdami NATO pakvietimo, 
kurio tikėtasi vidurdienį. LR 
Seime buvo išstatytas didelis 
televizijos ekranas ir tie, kurie 
tuo metu neposėdžiavo galėjo 
įvykį stebėti svarbiu istoriniu 
momentu. Vėliau, pietų per
traukos metu, visi kartu, tiek 
mokslininkai, tiek ir mes, 
galėjome pasidalinti džiugiais 
įspūdžiais. Negailėjome vieni 
kitiems gerų žodžių, o PLB at
stovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis pabrėžė, kad dėl 
NATO pakvietimo „labai daug 
pasidarbavo JAV Lietuvių 
Bendruomenė". Vakare Tėvy
nės sąjungos rengtose vaišėse 
bendravome su platesne vi
suomene ir vieni kitus sveiki
nome. Mūsų tarpe buvo ir 
Kanados LB pirm. Rūta Žilins
kienė. 

Ketvirtadienį teko išklau
syti daugiau nei per kitus po
sėdžius pranešimų — visa die
na buvo paskirta mokslo rei
kalams. Ryte buvo svarstoma 
„Protų nutekėjimo" problema. 
Pirmasis kalbėjo Lietuvos 
mokslo tarybos pirmininkas 

Kęstutis Makariūnas, toliau 
Lietuvos mokslininkų sąjun
gos pirmininkas Vygintas 
Gontis, Rektorių konferencijos 
pirmininko pavaduotojas ir 
Vilniaus universiteto rekto
rius Benediktas Juodka, LR 
švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius, Lietu
vos jaunųjų mokslininkų są
jungos pirmininkas Tomas Ža-
landauskas, Studentų sąjun
gos atstovas A. Maiinovskis, 
Lietuvos fizikų draugijos pre
zidentas Zenonas Rudzikas ir 
prof. Vytautas Daujotis, kuris 
atstovavo Pilietinės iniciaty
vos už nacionalinį susitarimą 
grupei. 

„Protų nutekėjimo" klausi
mas Lietuvos mokslui yra itin 
svarbus. Pranešimuose išryš
kėjo pagrindinės problemos ir 
kodėl sunkiai vystosi reikia
mos reformos. Šis klausimas 
taip pat bus svarstomas XII 
Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume. Dauge
lis asmenų, kurie Komisijos 
posėdyje darė pranešimus, 
kalbės simpoziume ir labai 
ryškiai tą problemą iškels. Tik 
gaila, kad neatvyksta Studen
tų sąjungos atstovai, todėl 
išskirtinai noriu parašyti apie 
A. Malinovskio pranešimą. 

Posėdyje anksčiau kalbė
jęs, Vilniaus universiteto rek
torius B. Juodka kėlė klausi
mą — gal „protų nutekėjimo" 
problemos ir nėra. Į jo pasi
sakymą aštriai reagavo A. Ma-
linovskis: „Bet reikia pripažin
ti vieną faktą, kad ši problema 
iš tikrųjų yra. Jeigu Europos 
Sąjunga sprendžia problemą 
apie protų nutekėjimą į JAV, 
jeigu JAV kalba apie prob
lemą, apie protų nutekėjimą į 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 17 d., šeštadienis 

Danutė Bindokiene 

Kaip pastatyti užtvanką, 
kad protai nenutekėtų? 

JAV ir Lietuvos mokslininkai tariasi XII Mokslo ir kūrybos s impoziumo klausimais . Viduryje (iš kairės): prof. 
Vygintas Gontis ir dr. Stasys Baėkaitis. J ie abu atsakingi už moksl inę simpoziumo programą. 

A. Rugieniaua nuotr . 

..Auksučiai Foundation — USA" prez. Vytautas J. Šliūpas. PE (kairėjel 
įteikia 2002 m. Auksučių ūkyje atliktų darbų ataskaitą JAV ambasadoriui 
Lietuvoje John F. Tefft, atsidėkodamas Amerikos ambasadai už suteiktą 
pa ramą — JAV ambasada/,.Military Mission" Auksučių projektui paauko
jo 4 sunkvežimius ir keltuvą (fork lift). Auksučių projektas bus plačiau 
pris tatytas XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo ekonomikos sesijoje, penk
tadienį, gegužės 23 d., nuo 12:45 v. p.p. Apie šį projektą kalbės prof. 
Lawrence D. Clement. 

Japoniją, vadinasi, mes esame 
geresni ir už tas valstybes, ir 
mes tos problemos neturime. 
Jeigu gerbiamasis rektorius 
teikia statistiką ir kalba apie 
tai, kad grįžta iš ten apie 
10-15 proc., mes tos proble
mos neturime. Jeigu rektorius 
kalba apie tai, kad geriausi 
mokslininkai išėjo į rinką, į 
užsienį jie neišvažiavo, vadi
nasi, universitetuose, mokslo 
institutuose liko — kas blo
giausi? Vadinasi, mes tos 
problemos neturime?" Studen
tų sąjunga rugsėjo mėn. buvo 
surengusi konferenciją kartu 
su Žinių ekonomikos forumu. 
Mokslininkų sąjunga. Jaunųjų 
mokslininkų sąjunga, nacio
nalinės plėtros institutu bei 
Iniciatyvine grupe už valsty
binio susitarimo įgyvendini
mą. Maiinovskis džiaugėsi, 
kad Lietuvos mokslo taryba, 
mokslininkai ir sąjungos pra
deda šį klausimą diskutuoti, 
daryti pasiūlymus, tačiau 
svarbu, kad būtų prieita prie 
konkrečių veiksmų. Visų pir
ma turėtų būti padaryta išsa
mi analizė, t.y., yra ar nėra 
Lietuvoje emigracijos proble
mos ir „protų nutekėjimo" 
problemos. Šį darbą turėtų at
likti Švietimo ministerija, ben
dradarbiaudama su Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija. 

Kita problema, kurią trum
pai paminėjo Maiinovskis, tai 
profesūros vertinimas. „Pera-
testavimai vykdomi, nenoriu 
vartoti nuvalkioto pasakymo, 
bet kaip "švogerių' respubliko
je — savi vertina savus". Dar 
tik keletas metų, kai prie ver
tinimo prileidžiami aukštųjų 
mokyklų studentai, o užsienio 
ekspertai tokiame procese, jo 
manymu, niekada nedalyvavo. 

Lietuvos studentus labai 
domina bendravimas tarp Lie
tuvos mokslininkų ir lietuvių, 
kurie yra užsienyje. Šiuo metu 
vyksta daugiau asmeninio.o 
ne mokslinio pobūdžio ben

dravimas, galima bendradar
biauti ir atlikinėti įvairius ty
rimus, naudojant netgi už
sienio laboratorijas, naudojant 
šiuolaikines technologijas. 
„Protų nutekėjimas" tur i ir tei
giamą atspalvį. Užsienyje ga
lima įsigyti daugiau žinių. 
„Problema yra ta. kad Lietuva, 
bent jau kol kas, visiškai 
nesistengia panaudoti ir susi
grąžinti bent jau žinias. Ne
būtina grąžinti žmogų, šiame 
globaliniame pasaulyje, globa
lizacijos procese, kuris vyksta, 
nebūtina grąžinti fizinį as
menį. Galima grąžinti jo pro
tą, jo darbą, jo sugebėjimus, 
galų gale galime grąžinti jo 
skaitomas paskaitas distanci
niu metodu. Deja. to viso nėra". 

Mokslo ir kūrybos simpo
ziume šios problemos bus 
aptariamos labai plačiai ir bus 
sprendžiama, ką reikia kuo 
greičiau daryti. 

Komisija savo posėdyje to
liau svarstė leidinio anglų 
kalba „Research in Lithuania" 
galimybes ir taip pat išklausė 
įvairių institutų pranešimų 
apie apsilankymą JAV Stan
dartų ir technologijų valsty
biniame institute (NIST) ir 
Pietvakarių tyrimo institute 
(SWRI). Pranešimus apie savo 
institutus ir apsilankymą JAV 
padarė pirmiausiai Švietimo ir 
mokslo ministerijos Mokslo ir 
studijų departamento direkto
rius Albertas Žalys, Puslai
dininkių fizikos instituto di
rektoriaus pavaduotojas 
Algirdas Galdikas, Biotech
nologijos instituto direktorius 
Algimantas Pauliukonis, Teo
rinės fizikos ir Astronomijos 
instituto direktorius Zenonas 
Rudzikas, apie Kauno tech
nologijos universiteto Mikro-
sistemų ir Nanotechnologijos 
centrą kalbėjo pats universite
to rektorius Ramutis Banse-
viėius, o apie Lietuvos ener
getikos valstybinį insti tutą 
direktorius Jurgis Vilemas. 

Paskut inysis tos dienos 
posėdis buvo skirtas 2003 me
tais gegužės 22-25 d. Lemonte 
įvyksiančiam XII Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos sim
poziumui. Čia pasisakė JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. 
mokslo reikalams dr. Stasys 
Bačkaitis, Lietuvos Moksli
ninkų sąjungos pirmininkas 
dr. Vygintas Gontis, Lietuvos 
Mokslų akademijos prezidento 
pavaduotojas Algirdas Gaižu
tis, Kauno technologijos uni
versiteto rektorius dr. Ramu
tis Bansevičius, Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo direk
torius Sigitas Renčius. 

Komisijos atstovai — pirm, 
Liuda Rugienienė, Gediminas 
Leškys ir Vytautas Vidugiris, 
prieš pradėdami lapkričio mė
nesio posėdžius, buvome nu
vykę pas ministrą pirmininką 
Algirdą Brazauską, tarėmės 
dėl keleto svarbių reikalų. 
Vienas jų buvo šio simpoziumo 
rengimas Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. Prašėme mi
nistrą pirmininką, kad Vy
riausybė šį renginį paremtų ir 
sudarytų sąlygas Lietuvos 
mokslininkams atvykti. Dalis 
mokslininkų yra pajėgūs pa
tys savo išlaidas padengti, 
tačiau kiti į simpoziumą vykti 
lėšų neturi. Premjeras pasiūlė 
į posėdį pakviesti Valstybinio 
mokslo ir studijų fondo direk
torių Sigitą Renčių, ką komisi
ja ir padarė. Direktorius supa
žindino su fondo veikla. 2002 
m. sausio mėn. Vyriausybė 
patikslino fondo nuostatus ir 
smarkiai praplėtė fondo funk
cijas. S. Renčius fondo direkto
riumi yra tik nuo kovo mėne
sio, o fondo valdybos pirmi
ninku yra rektorius Ramutis 
Bansevičius. Fondo direkto
rius galvojo, kad žymiųjų Lie
tuvos mokslininkų atvykimą 
tikrai galės paremti, taip pat 
tikėjosi, kad panašiai pasielgs 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja. Nukelta į 4 psl. 

Lietuvių kalboje žodis „te
kėti" turi kelias reikšmes — 
teka mergina, teka saulė, teka 
vandenys... O štai dabar atsi
rado dar viena reikšmė: „teka 
(arba nuteka) protai"! Šį išsi
reiškimą — „protų nutekėji
mas" jau girdime dažnai. Ką 
jis reiškia? Galbūt mums, gy
venantiems angliškai kalban
čiame krašte, išsireiškimas 
lengviau suprantamas, kaip 
vertinys (nors nelabai vykęs) 
iš anglų „brain drain". O kaip 
jis paaiškinamas Lietuvoje? 
Gal kaip ir visi hibridiški sko
liniai ar „modernios" sąvokos, 
ištrauktos tiesiai iš anglų kal
bos žodyno: jeigu nesupranta
te, niekam nesakykite, ne
klauskite, ilgainiui galbūt pa
aiškės... 

Šiuo atveju „protų nutekė
jimą" reikia suprasti , kaip 
išsimokslinusių jaunų žmo
nių, taip reikalingų savame 
krašte, nuolatinį traukimąsi į 
užsienį ir iš ten niekuomet ne-
grįžtantį, net nesiruošiantį 
atiduoti skolą gimtajam kraš
tui, kuris suteikė mokslo ži
nias. 

Kad „protų nutekėjimo" 
problema egzistuoja, abejoti 
netenka. Kažkodėl į ją per 
daug dėmesio tėvynėje nebuvo 
kreipiama. Išimtis sudaro 
atskiri atvejai, kurių vienas 
yra ir Lietuvos Respublikos 
Seimo bei JAV Lietuvių Bend
ruomenės komisijos posėdžiai, 
nagrinėję šį klausimą (at
kreipkite dėmesį į L. Rugie-
nienės straipsnį, spausdinamą 
šiame pačiame puslapyje). 
Kaip aiškėja iš minėto straips
nio, aukščiausios Lietuvos 
mokslo institucijos dar nema
to (ar nenori matyti) reikalo 
susirūpinti. Kadangi univer
sitetai Lietuvoje džiaugiasi 
autonomija, net Švietimo mi
nisterija šiuo atveju yra kone 
bejėgė. Vadinasi, dar neatėjo 
laikas problemos spręsti vals
tybiniu ir visuotinio bendradar
biavimo mastu. O kada ateis? 
Ar laikas užrakinti garažą, kai 
vagys jau išsivežė automobilį? 

XII Mokslo ir kūrybos sim
poziumas jau visai arti. Čika
ga džiaugiasi, kad jai vėl atėjo 
eilė sudaryti šią prasmingą 
progą susitikti įvairių kraštų 
(daugiausia visgi iš Lietuvos) 
bei įvairių sričių moksli
ninkams, pasidalinti darbo 
patirtimi, idėjomis, susipažin
ti vieni su kitais. Nors simpo
ziumo ruoša pareikalauja 
daug darbo, rūpesčių ir išlai
dų, bet tų kelių dienų rezul
tatai visgi turėtų pateisinti 
visus lūkesčius. Niekas turbūt 
nemano, kad tokie simpoziu

mai jau nebereikalingi, kad 
visa tai atlikti šiais, moder
nios elektroninės technikos 
laikais, galima ir „iš tolo" — 
elaiškiais, internetinėmis sve
tainėmis ir pan. Tačiau toks 
bendravimas niekuomet ne
atstos asmeniško susitikimo, 
užmegzto ryšio, gyvu žodžiu 
pareikštų minčių. Jeigu norė
tume rasti priekaištų, tai tik 
dėl laiko: ir simpoziumo ati
darymas, ir dauguma sesijų 
vyksta dienos metu, kai žmo
nės, labiausiai jomis besido
mintys, dirba. Šiame krašte 
darbdaviai į išeigines nežiūri 
pro pirštus, tad pusdienį ar 
dieną nepasirodyti darbe dir
bančiajam nebūtų naudinga. 

Visgi vienoje plenarinėje 
sesijoje gali visi dalyvauti, nes 
ji vyks gegužės 22 d., penkta
dienio vakare. Sesija kaip tik 
pavadinta: „Protų nutekėji
mas". Svarstybose dalyvaus 
dr. Elona Vaišnienė, prof. 
Alfred Senn; dr. Valentinas 
Snitka, dr. Ramūnas Stepa
nauskas, dr. Daumantas Ma
tulis bei švietimo ir mokslo 
ministras dr. Algirdas Monke
vičius. Jų temos plačiai sujun
gia visus, su „protų nutekė
jimu" susijusius, aspektus. 
Reikia tikėtis, kad ir k'ausyto-
jams bus sudaryta proga įsi
jungti į diskusijas po oficialių 
pranešimų. 

Kad mokslo žmonės iš sa
vo tėvynės išvyksta dėstyti ar 
dirbti į užsienį — jokia nau
jiena. Tas buvo visais laikais 
ir visuose kraštuose. Lietuvos 
universitetuose ir aukštosiose 
mokyklose jaunuoliai gerai 
paruošiami, įgauna daug ži
nių. Be to, lietuviai yra gabūs 
ir sumanūs — pasižymėję 
įvairiose mokslo srityse. Tad 
nereikia stebėtis, kad tokie 
žmonės pageidaujami ir už
sienio mokslo, medicinos, pra
monės ar įvairių tyrimų insti
tucijose. Teisę pasirinkti darbą 
užsienyje ar savoje valstybėje 
turi kiekvienas laisvas žmo
gus — niekas tos teisės užgin
ti negali. Tai teigiamoji šio as
pekto pusė. Neigiamoji, ypač 
pastūmėjanti išsimokslinu
sius jaunus žmones išvykti iš 
Lietuvos, yra daugiausia eko
nominė. Kol ši problema ne
bus išspręsta, galime tikėtis 
vis sraunesnės ..protų nute
kėjimo" vagos ir vis didesnės 
žalos savo tautai. 

Gerai, kad problema jau 
atvirai diskutuojama, bet dis
kusijų čia nepakanka — reikia 
konkrečios veiklos. Būtų gera, 
kad ši XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo sesija paskatintų 
tokią veiklą. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 
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Dar kitas laiškas (ispa
niškai), datuotas 1966 m. spa
lio 29 dieną, skamba liūdniau: 

„Mielas draugas ponas Jo
nas (tie, keturi žodžiai lietu
viškai), jūsų laišką, rašytą 
rugsėjo 16 dieną, gavau, bet 
negalėjau laiku atsakyti, nes 
laukiau progos Jums pasiųsti 
savo paskutinių darbų foto
grafijas. Čia Tahiti. viskas yra 
atidedama rytojui — taip kaip 
Pietų Amerikoje. Turiu ketu
ris figūrų paveikslus ir noriu 
juos nufotografuoti profesio
naliai, taip. kad juos galima 
būtų atiduoti spaudai. Mon
sieur Tuarau man pažadėjo 
surasti fotografą, bet jo vis dar 
nėra. Jis aiškinasi amžinuoju 
tahitietiniu pasiteisinimu: 'už

miršau'. Bet šiandieną ji? man 
prižadėjo rimtai tuo reikalu 
pasirūpinti. 

Mano sveikata nėra gera. 
To priežastim yra tipinga ir 
egzotiška tahitietiška dieta, 
kuri pakenkė mano skilviui — 
atsirado skilvio žaizdos. Bet. 
gydymo, injekcijų ir dietos 
dėka, jaučiuosi geriau ir ti
kiuosi, jog mano optimizmas 
grįš. Blogis yra tas. kad tahi-
tiečiai nemoka paruošti ko 
nors specialaus, išskiriant žu
vį, dėl to turiu daug bėdos. To 
neužtenkant, mano kojos tins
ta iki kelių ir vėl turiu lankyti 
kliniką. Prasidėjo karštas ir 
drėgnas metų laikas, ir pa
sitaiko dienų, kad net nežinai 
kur dėtis. Visa tai kenkia 

mano darbo progresui — kai 
kurie paveikslai yra dar tik 
škicų ir bendrų apmatų stadi
joje. Ir po viso to. kada išstatai 
paveikslus parodoje, visi sako, 
kad Rimšos paveikslai yra 
brangūs ir nepagalvoja, jog. 
juos kuriant, buvo patirta ne
mažai išlaidų, nepatogumu ir 
keblumų. Bet tas nėra taip 
svarbu. Svarbiausia yra tai, 
kad menine prasme pasiekei 
to, ko norėjai". 

Rimšos aimanavimas dėl 
drėgmės ir karščio vėl remiasi 
jo bolivine įprata. kur Sucre ir 
La Paz aukštumose ir sausu
moje, tropinės šilumos ir drėg
mės mišinio jam vargu teko 
patirti. Tahiti nėra nei ypatin
gai karšta, nei drėgna sala. 

Dramatiškas 1966 m. lap
kričio 10 dienos laiškas, rašy
tas ispaniškai, kaip ir visada, 
prasideda komplikuotais, ba
rokinio ar net rokokinio 
įmantrumo kreipiniais, pa
sveikinimais, linkėjimais ir 
paaukštinimais, taip būtinais 

ispaniškos kultūros korespon
dencijose, bet neišverčiamais, 
neprarandant daugumos jų 
kalbinio, ceremoninio aroma
to, todėl jų net nebandau vers
ti. 

„... Mano darbas tęsiasi ge
rai, nepaisant daug kliūčių. 
Siunčiu vietinio laikraščio 'Le 
Journal de Tahiti ' straipsnį 
apie mane. iliustruotą mano 
paveikslų fotografijom, kurios 
labai blogai išėjo. Laikraštis 
man pažadėjo atsiųsti tų pa
veikslų fotografijų negatyvus. 
Apatinio paveikslo modeliu 
buvo Maeva — Tuarau keturio
likmetė duktė. Kaip straipsnis 
sako, gruodžio 14 apleidžiu 
Tahiti, nes mano sveikata yra 
labai pablogėjusi". Pasirašo 
lietuviškai, ..Jūsų Jonas Rumšą". 

„P.S. Nuo manęs pasvei
kinkite visus mano pažįsta
mus Clevelande". 

Šiame laiške Rimšos minė
tas Papeete dienraščio „Le 
Journal de Tahiti" labai kapo
tu reportažiniu stilium rašytas 

straipsnis, datuotas 1966 m. 
lapkričio 10 dieną, skamba taip: 

„JUAN RIMŠA NERUOŠ 
PARODOS TAHITI 

Savotiškai įdomi asmeny
bė: žemo ūgio, žilstančiais 
plaukais, gyvus... Lietuvių kil
mės Bolivijos pilietis, 24 me
tus (?jmd) praleido Rusijoje ir 
39 metus Pietų Amerikoje. Pa
sitaikius galimybei, įgyvendi
no savo gyvenimo svajonę pa
matyti Tahiti. Ir, savaime su
prantama ten tapyti. Tai rim
tas dailininkas. Darbininkas. 

Jis studijavo Charkove, 
Vienoje, po to Nacionalinėje 
Dailiųjų menų akademijoje 
Buenos Aires. Septynerius me
tus vadovavo Dailiųjų menų 
akademijai Sucre, Bolivijoje. 
Ten buvo valstybes apdovano
tas aukščiausiuoju žymeniu: 
Andų Condoro Ordino komen
dantas'. Tai titulas, kurį ga
lėtų turėti generolas. 

Bet tik ten-ka pažiūrėti į jo 
eskizus ir pirmuosius du pa
veikslus, jog suprastum, kad 

tai yra labai stiprus meni
ninkas. 

Jis atvyko čia gegužės mė
nesį ir nuo to laiko dirba. Ne
paisant jam nepalankaus kli
mato — jam per karšta ir per 
drėgna, jis skuba dirbti. 
Gruodžio keturioliktą išvyksta 
į Los Angeles. Ten, panaudo
damas savo eskizus iš Tahiti, 
imsis darbo paruošti didelius 
paveikslus parodai. Jo darbai 
yra žinomi Chicago ir Cleve-
land meno galerijose. Metais 
vėliau jis galvoja vykti tapyti į 
Ispaniją. Jo vardas — Juan 
Rimša. Jo paveikslai randami 
Lietuvos, Bolivijos ir Argen
tinos muziejuose bei priva
čiose kolekcijose". 

Po to atėjo laiškas iš Ta
hiti, rašytas ispaniškai, 1966 
m. gruodžio 13 dieną: 

„... Rytoj išplaukiu į Los 
Angeles, kurią pasieksiu atei
nančių metų sausio dvide
šimtą dieną. Noriu pasakyti, 
kad mano sveikata žymiai 
pagerėjo, bet bus geriau, jog 

apleisiu šią gražią salą. nes jos 
klimatas man netinka. O dėl 
mano dailės darbų, savo pa
sitenkinimui, atlikau viską, ko 
norėjau ir tokia forma, kokios 
norėjau. Kas liko neužbaigta, 
galėsiu užbaigti Los Angeles. 
Mano tolimesnis buvimas 
Tahiti nėra būtinas, nes jos 
charakterį, spalvas ir tahitie
tiška dvasią esu įregistravęs 
savyje, ir juos galiu greitai 
perkelti drobėn. Savo paveiks
lų parodą ruošiu 1967 metų 
gale. taip, kaip planavau. Kai 
tik susirasiu būstinę, atsiųsiu 
naują adresą. Turiu vilties vel 
apsilankyti Clevelande. pasi
sveikinti su savo draugais. At
sisveikinu ir linkiu linksmų 
švenčių bei laimingu Naujų 
metų. Jonas Rimša". 

Laiškas rašytas ispaniškai 
iš Santa Monica, Calif.. 1967 
m. rugpjūčio 25 d.: .,... Jau 
seniai Jums rašiau, nes visą 
laiką", nuo mano atvykimo iš 
Tahiti. nuolat dirbau — ta
piau. Bus daugiau 
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Lietuvos ambasadoje Vašingtone po ordino įteikimo iškilmių. Iš kairės: LR 
amb. JAV-se Vygaudas Ušackas, apdovanotas Juozas Gaila ir buvęs LR 
prez. Valdas Adamkus. 

LIETUVOS AMBASADOJE, 
VAŠINGTONE ĮTEIKTI 

APDOVANOJIMAI 
Š. m. gegužės 2 d. 

Lietuvos ambasadoje Vašing
tone įvyko priėmimas, kurio 
metu JAV viešintis buvęs 
prez. Valdas Adamkus JAV 
Lietuvių organizacijų veikė
jams įteikė apdovanojimus. 

Už aktyvų darbą, pade
dant Lietuvai siekti narystės 
pasaulinėse organizacijose, 
buvo įteikti šie apdovanoji
mai: 

Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino Riterio kryžiais apdo
vanoti: 

Lietuvos-Amerikos Demo
kratų lygos pirmininkas Ri
mas Česonis; ilgametis visuo
menės veikėjas, buvęs Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
atstovas Vilniuje, Juozas Gai
la; JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovė Vidurio ir Rytų 
Europos Koalicijoje (CEEC), 
buvusi JAV Lietuvių Ben
druomenės įstaigos direktorė 
Audronė Pakštienė, Lietuvos 
amabasados Vašingtone pa
reigūnai: ministras-patarėjas 
Renatas Norkus ir ministras-
patarėjas Kęstutis Jankaus
kas. 

NATO žvaigždėmis apdo
vanoti: 

Amerikos Balso korespon
dentė Virginija Vengrienė, 
Laisvosios Europos Radijo 
darbuotoja Asta Banionis, Lie
tuvos ambasados pareigūnai: 
ministrė patarėja Jolanda 
Kriskoviecienė, II sekretorė 
Sandra Smaidrytė, II sekreto
rius Arūnas Spurga. 

Į Jungtines Amerikos 
Valstijas buvęs Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus 
atvyko dalyvauti svarbiosios 
Amerikos pasiekimų akademi
jos „American Academy of 
Achievement" metinės konfe
rencijos renginiuose. Vašing
tone taip pat jam buvo suorga
nizuoti susitikimai su senato
riais R. Byrd, T. Lott, R. Dur-
bin, C. Levin, su Kongreso 
nariu Jh. Shimkum ir Atstovų 
rūmų pirmininku D. Hastert. 

Po apdovanojimų prez. 
Valdas Adamkus pasakė 
trumpą ir šiltą kalbą. Jis pasi
teisino — nors jau nėra Lie
tuvos prezidentas, visgi pasi
naudojo proga įteikti šiuos 
apdovanojimus, nes jie buvo 
paskirti gerokai anksčiau, jam 
dar prezidentaujant. Kalbėda
mas jis pasidžiaugė, kad Lie
tuva sparčiai vystosi bei auga 
ir kaip tik šiomis dienomis 
mūsų tėvynė yra prie pasauli
nių organizacijų narių slenks
čio — kitą savaitę JAV Se
natas turi balsuoti dėl naujų 
narių priėmimo į NATO sutar
ties patvirtinimo. Buvęs prezi
dentas tikėjo, kad balsavimas 
turėtų būti mums palankus, 
nes susitikimuose su senato
riais ir kongresmenais girdė
jęs daug teigiamų atsiliepimų. 
Baigdamas kalbą, Valdas 
Adamkus paprašė išeivijos ir 
toliau dirbti bei žengti su 
Lietuva koja kojon. 

Jūratė Mikšėnienė 
JAV LB įstaigos darbuotoja 

SUSILAUKĖ KETVIRTO SŪNELIO 
močiutė 

2003 m. gegužės 10 d. iškilmės Loyola universitete Čikagoje, kūnu motu Įteikti Garbės doktoratai Mariai ir 
Antanui Rudžiams. Iš kairės: Loyola un-to prezidentas kun. Michael J. Garanzini, SJ, Maria ir Antanas Rudžiai. 

LOYOLA UNIVERSITETO GARBĖS DOKTORATAS 
M. IR A. RUDŽIAMS 

Rimas Česonis I kairėje) su buv Lietuvos preziden 
ambasadoje Vvashington, DC, po ordino įteikimo. 

du Adamkumi LR 
Andriaus ir Dainos Anužių 

šeima susilaukė ketvirto sūne
lio — Adomo Mato. Su tėvais 

džiaugiasi kartu 
Elena Anužienė ir seneliai 
Petras bei Laima Žliobai. 

2003 m. gegužės 10 d., šeš
tadienį, Loyola universitete 
vykusiose iškilmėse buvo su
teikti universiteto Garbės dok
toratai (Doctor of Humane 
Letters, honoris causa) visuo
menininkams, įvairios labda 
ros rėmėjams, pasižymėju
siems katalikiška veikla ir 
parama Loyola universitetui, 
Mariai ir Antanui Rudžiams. 

Universiteto 2003 m. mokslo 
metų užbaigimo proga gražiai 
išleistame leidinyje supažindi
nama su naujaisiais Garbės 
daktarais — Maria ir Antanu 
Rudžiu. Lietuviškoji visuome
nė Marią Rudienę galbūt ge
riausiai pažįsta iš BALFo 
veiklos, nes ji yra ilgametė 
šios labdaros organizacijos 
centro valdybos pirmininkė. 
Inž. Antanas Rudis ypač žino
mas iš ALTo veiklos ir kitų 
visuomeninių darbų. Tačiau 

leidinyje išskaičiuoti gerieji 
Rudžių darbai, apie kuriuos 
daugelis nedaug arba visai 
nežino. Štai tik keli pavyzdžia, 
susiję su lietuviškais reikalais. 

Maria Rudienė buvo Maria 
gimnazijos Čikagoje statybos 
fondo pirmininkė. M. ir A. 
Rudžiai gimnazijai padovano
jo biblioteką su visa jos įranga. 

Statant gražiąją Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo šven
tovę Marąuette Parke (ar
chitektas Jonas Mulokas) Ru
džiai taip pat pirmininkavo 
statybos komitetui. Jų dova
nos dėka buvo įrengta šven
tovės presbiterija. 

Maria ir Antanas Rudžiai 
taip pat paaukojo koplyčią Šv. 
Šeimos Vilai (Holy Family Vil
ią) — senelių globos namams. 

Loyola universitete M. ir 
A. Rudžiai įkūrė stipendiją 
studentams, besigilinantiems 

į Lietuvos Statutą, pirmą kar
tą išleistą 1529 metais, taip 
pat Lietuvos istoriją ir politi
nius mokslus. Be to, jų lėšomis 
buvo išleista nauja 1529 m. 
Lietuvos Statuto laida ir pri
statyta Loyola universitete 
2002 m. sausio 24 d., kartu su 
Rudžių įsteigta stipendija. 

Maria ir Antanas Rudžiai 
remia našlaičius, varguolius, 
amatų mokyklą, moterų prieg
laudą, sriubos virtuvę, vyres
niuosius ir kitus, pagalbos 
reikalingus Lietuvoje. Jie dar 
yra veiklūs visuomenėje ir vi
suomet jautrūs lietuviškiems 
bei krikščioniškiems reikalams. 

Loyola universitetas tikrai 
parinko tinkamus kandidatus 
Garbės daktaro laipsniams. 
Verta pažymėti, kad Garbės 
doktoratą universitetas 1991 
m. yra suteikęs prof. Vytautui 
Landsbergiui. Info. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birute Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

SKOLŲ RINKĖJAI IR ĮKYRUMAS 
Ką gali skolų rinkėjai? 

Kaip išvengti jų landumo? 
Kada mažų pajamų žmo

nės, dažniausiai imigrantai, 
bando įsikurti, kurie tik pra
deda dirbti, bando išsinuomoti 
butą ar pirkti namą, dažnai 
susiduria su praeities skolos 
problemomis. Ypač mažai už
dirbantys imigrantai, kai ban
do nuspręsti, kurias mokėti 
pirmiausia, dažnai yra įvilio
jami į blogus pasirinkimus 
skolų išrinkimo agentų, kurie 
siunčia grasinančius laiškus ir 
skambina telefonu. 

Bandysime supažindinti 
su svarbiomis skolų išrinkimo 
teisėmis. «kad skolų rinkėjų 
landumas ir įkyrumas nenu
kreiptų jūsų teisingų pasirin
kimų, kurias skolas mokėti 
pirmiausia. 

Ką gali skolų rinkėjas iš 
tikrųjų padaryti? 

Jis negali nieko daugiau 
padaryti, kaip tik reikalauti 
skolos mokėjimo. 

Jei žmogus nebuvo užsta
tęs namo, automobilio ar kito 
savo turto, kaip užstato už 
paskolą, tai kreditorius gali 
teisiniai daryti tik šiuos 
dalykus: 

1. nutraukti savo ryšius 
su vartotoju — daugiau jokių 
reikalų neturėti ir neskolinti; 

2. pranešti kredito biu
rams, kad tas žmogus — var
totojas nemoka skolos; 

3. patraukli vartotoją teis
man. 

Daug kreditorių tik grasi
na, bet dažnai nevykdo Savo 
grasinimų O jei ir vykdytų, 
žmogus vartotojas gali nuo 

to apsiginti užmokėdamas skolą. 
Ir, jei kreditorius gauna teis
mo sprendimą, tas spren
dimas neverčia žmogaus — 
vartotojo mokėti skolas. Tas 
sprendimas tik duoda kredito
riui teisę bandyti gauti dalį ar 
visą skolą iš skolininko algos 
ar turto. 

Kaip išvengti skolų rin
kėjų landumo? 

Federalinis įstatymas ir 
daugelis valstijų draudžia 
skolų rinkėjams grasinti sko
l ininkams. Tas federalinis 
įstatymas randamas 15 U.S.C. 
1692 et seq. Daugumas valsti
jų irgi turi skolų įstatymus. 
Daugelyje atvejų valstijos 
įs tatymai suteikia žmogui 
priedinės apsaugos. Pvz., fede
ralinis įstatymas taikomas 
t ikta i trečio asmens skolos 
rinkimui. Kai kurių valstijų 
įstatymai dengia kreditorius, 
kurie renka savo pačių skolas. 
Apskritai skolininkai turėtų 
užbėgti skolų rinkėjams už 
akių. Turėtų parašyti laišką 
skolų rinkėjui, kad jis sustab
dytų savo pastangas atgauti 
skolas. Toks laiškas vadinasi 
„cease communication". Gavę 
tokį laišką, skolų rinkėjai turi 
sustabdyti bet kokį ryšį su 
skolininku. Yra tik kelios ma
žos išimtys. Skolų rinkėjas vis 
t u k gali duoti vartotoją — 
skolininką Į teismą. 

Jeigu turite didelę skolą, 
ir neturite kaip jos mokėti, 
paprašykite, kad advokatas 
parašytų ..cease communica
tion" laišką. Sudarykite skolos 
niokojimo planą, bet pirma 
užsitikrinkite. kad visos 

būtiniausios skolos mokamos, 
pvz., nuoma, namo paskola ir pan. 

Jei sąskaitoje buvo pada
rytos klaidos, pasiskųskite 
valdžios įstaigai. Tokie skun
dai turėtų būti siunčiami į Fe-
deral Trade Commission, Bu-
reau of Consumer Protection, 
Washington, D.C. 20580, arba 
valstijos — State Consumer 
Protection Office. 

Taip pat galite paskelbti 
bankrotą. Tas tuojau sustabdo 
skolų rinkėjų pastangas. 

Dažnai vra paprastesnių ir 
pigesnių būdų sustabdyti sko
lų rinkėjų pastangas išgauti iš 
jūsų skolą, bet paskelbus 
bankrotą vartotojas gali turėti 
kai kurių žymių pirmumų. Jei 
būtų gera priežastis, jūs galite 
paduoti į teismą skolų rinkėją, 
pvz., per daug agresyvus no
ras iš jūsų atgauti skolą ir 
pan. 

Naudotasi medžiaga 
gauta iš „National Consumer 

Law Center." 

TRUMPI PATARIMAI IR PRAŠYMAI IS 
ELEKTROS ĮMONĖS 

2. Kad jūsų elektros skai
čiukas galėtų būti tiksliai per
skaitytas: 

a. laikykite jį ir jo aplinką 
švarią — nuvalykite aplipu
sius lapus, o žiemą — sniegą; 

b. žiūrėkite, kad jūsų sar
gas — šuo netrukdytų elektros 
skaitiklio skaitytojui atlikti 
darbą; 

c. jei jūsų elektros skaitik
lis yra garaže ar name, pa
šalinkite apie jį apdėtas dėžes 
ar baldus, kad jis būtų lengvai 
prieinamas ir matomas; 

d. paskambinkite elektros 
įmonei, kad žinotumėte, kada 
jūsų skaičiukas yra tikrina
mas. Jei yra kokių pasikei
timų — pvz., naujas šuo. 
tvora, užrakinamas kiemas ar 
panašiai, praneškite apie tai 
elektros įmonei. 

Atrodo tai labai maži ir 
nereikšmingi dalykai, bet jie 
gali pasunkinti jūsų gyve
nimą, o darbą elektros įstaigos 
darbininkams padaryti sunkų 
ir pavojingą. Atkreipkite į 
tuos mažus dalykus dėmesį. 

L Apsisaugojimai nuo gaisro: 
Pasirūpinkite, kad visi, 

gyvenantys jūsų namuose, 
žinotų, kaip apsisaugoti nuo 
gaisro ir ką daryti, jei gaisras 
ištinka. 

Daug patarimų šiuo tikslu 
galite rasti kompiuteryje adresu 

www.8afeelectricity.org 
Čia keletas jų: 
a. kartą metuose patik

rinkite, ar laidai-jungikliai 
nėra sugadinti, pasenę, sutrū
kinėję, ar įjungikliai (prongs) 
nėra laisvi. Taip galite iš
vengti katastrofos — gaisro 
namuose; 

b. tiktai dvi mažesnes 
elektrines įrangas junkite į 
vieną įjungimo vietą (outlet). 
Jei naudojate „adopters" arba 
„extension cords", kad galėtu
mėte įjungti papildomą, 
įrangą, tai gali būti pavojinga; 

c. pakeiskite baterijas dū
mų pajutėjuje kas šeši mėne
siai, o kad nepamirštumėte, 
darykite tai, kada atsukate 
laikrodžius balandžio ir spalio 
mėn. 

STASIO BARO KŪRYBOS 
VAKARE — KONKURSO LAUREATŲ 

BALSAI 
Vilniuje vykusiame „Su

grįžimų" muzikos festivalyje 
gegužės 14 d. surengtas Lie
tuvos Muzikos akademijos 
garbės daktaro, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyve
nančio, dainininko Stasio Ba
ro kūrybos vakaras, dalyvau
jant S. Baro dainininkų kon
kurso laureatams. 

Vyriausios išeivijos kartos 
muzikas S. Baras yra vienas 
žymiausių Lietuvos tenorų ir 
visuomenės veikėjų išeivijoje, 
jaunystę praleidęs nepriklau
somoje Lietuvoje, čia mokęsis 
ir dainavęs, mokslus ir kūry
binį darbą tęsė emigracijoje, 
studijavo pas įžymius pa
saulio vokalo pedagogus, dai
navo JAV. Kanadoje, Vokieti
joje, Italijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Pietų Amerikos ša
lyse, Australijoje. Atliko di
delės apimties vokalinius kū
rinius su įžymiais Bostono. 
Miami orkestrais, Čikagos 
Lietuvių operoje dalyvavo net 
44 spektakliuose. Yra daina
vęs Faustą, Don Jose, Rada-
mes, Kavarados, Kanijo, Tu-
ridu. lietuvių kompozitorių 
operų pagrindines partijas. 

1995 m. S. Baras įsteigė 
kasmetinę premiją-stipendiją 
ypatingais gabumais pasižy-
mintiems Lietuvos Muzikos 
akademijos studentams, o 
2000 m. buvo išrinktas šios 
akademijos garbės daktaru. 
1999 m. dainininkas apdova

notas Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordinu, o 
2001 m. už ypatingus nuopel
nus Amerikai ir gimtajam 
kraštui S. Barui įteiktas „Ellis 
Island Medai of Honor". 

Koncerte dalyvavo prof. 
Virgilijus Noreika, dainavo S. 
Baro premijos laureatai 
Egidijus Dauskurdis. Kostas 
Smoriginas jaunesnysis, Arū

nas Yiržbickas, Mindaugas 
Zimkus, taip pat šių metų S. 
Baro dainininkų konkurso 
laureatai: Aurimas Raulina-
vičius. Deividas Staponkus ir 
Jevgenijus Cbreptovas. 

Vakarui vadovavo muziko
logė, monografijos „Stasys Ba
ras" autorė, profesore Ona 
Narbutienė. (Elta) 

MOKSLAS, „PROTŲ NUTEKĖJIMAS', XII MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 
Atkelta iš 3 psl. 
„Manau, toks renginys iš 

tiesų yra svarbus, reikšmingas 
visos lietuvių tautos gyveni
mui. Mūsų fondo nuolatinis 
pirmumas yra lituanistika, 
lietuvybės dalykai, todėl, ma

nome, tokį renginį reikėtų vi
sapusiškai paremti". 

Reikia pasidžiaugti, kad 
Valstybinio mokslo ir studijų 
fondas bei Švietimo ir mokslo 
ministerija paskyrė per 100.000 
Lt mokslininkų atvykimui. 

Kai kurie mokslininkai atvyksta 
savomis lėšomis, iš viso jų bus 
per 90, posėdžiuose tikėjomės 
bent 30. Valstybės instituci
joms taip gražiai finansiniai 
parėmus. Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas galės būti ne 

vien gausus, bet ir prasmin
gas. } simpoziumą atvyksta 
LR Švietimo ir mokslo minist
ras Algirdas Monkevičius, ke
letas Vyriausybes atstovų ir 
du mūsų komisijos, LR Seimo 
ir JAV LB. atstovai — pirmi

ninkas Vaclovas Karbauskis ir 
Arminas Lydeka. Norisi tikėti. 
kad taip pat energingai sim
poziume dalyvaus JAV lietu
viai mokslininkai ir visuome
ne, bent jau iš Čikagos bei 
apylinkių. 

http://www.8afeelectricity.org
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Šių metų gegužės 3 dieną 
Pasaulio lietuvių centre įvyko 
istorinis 40-tasis metinis 
Lietuvių fondo suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 89 LF na
riai su 10,222 balsais. Kodėl 
suvažiavimas istorinis? Suva
žiavimą tenka laikyti isto
riniu, nes po 40 metų, šio su
važiavimo narių balsavimu 
priimant naują Lietuvių fon
do inkorporavimo rezoliuciją 
Illinois valstijoje, su priedu, 
keičiančiu' inkorporavimo 
nuosta tas , buvo išjungtas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
dalyvavimas Lietuvių fonde. 

Sukaktuvinį 40-tą LF 
suvažiavimą pradėjo LF tary
bos pirm. dr. Antanas Razma, 
visus pasveikindamas ir pasi
džiaugdamas, kad 2002 m. 
fondo kapitalas paaugo 
2,417,895 doleriais. 

Suvažiavimo invokacijai 
buvo pakviestas prel. dr. Ig
nas Urbonas, kuris meldė 
Aukščiausiojo palaimos Lietu
vių fondui ir jo darbuotojams. 

Mirusių LF narių pager
bimą pravedė Ramoną Žemai
tienė, perskaitydama 98 mi
rusių narių pavardes, sugie-
dant „Marija, Marija". Tra
dicinę žvakę mirusiems už
degė Birutė Jasaitienė. 

Pristačius suvažiavimo 
prezidiumą, kurį sudarė Vy
tautas Kamantas, Daina Ko-
jelytė, Algirdas Ostis ir An
tanas Razma — Tarybos 
pirm. ir Povilas Kilius — Val
dybos pirm. Sekretoriavo Ra
mūnas Astrauskas 

Sveikinimai 

Suvažiavimą sveikino PLB 
pirm. Vytautas Kamantas , 
dėkodamas LF už finansinę 
paramą, už rūpestį lietuvybės 
išlaikymui plačiame pasauly
je ir pačioje Lietuvoje. 

Savo sveikinime JAV LB 
krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys dėkojo Lietuvių 
fondui už JAV LB švietimui, 
kultūrai, socialiniams reika
lams ir didiesiems tautiniams 
renginiams skiriamą finan
sinę paramą, kuri labai rei
kalinga JAV7 LB pastangoms 
lietuvybės išlikimui Ameri
koje. A. Gečys priminė už po
ros savaičių vyksantį XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą, dabar vykstančius JAV 
LB Tarybos rinkimus, atei
nančias Tautinių šokių ir Dai
nų šventes. 

— Šiandien nerimą JAV 
LB-nei kelia Lietuvių fondo 
suvažiavimo darbotvarken 
įtrauktas inkorporavimo do
kumento pakeitimų priėmi
mas. Lietuvių Bendruomenė 
save laiko Lietuvių fondo 
partnere. Įstatai (Lietuvių 
fondo) ją su Lietuvių fondu 
riša Delno skirstymo, likvi
dacijos ir įstatų keitimo punk
tuose. Niekas nesiteikė su LB 
kalbėtis, informuoti, atsi
klausti nuomonės. Kreipiuosi 
į jus. gerbiamieji suvažiavimo 
dalyviai, prašydamas nesu

teikti eigos darbotvarkėje įra
šytam inkorporavimo doku
mento pakeitimo punktui. 
Siūlau grąžinti jį į LF įstatų 
komisiją, su nurodymu kon
sultuotis su JAV LB-ne, — 
apeliavo A. Gečys savo svei
kinimo pabaigoje. 

ALTo vardu suvažiavimą 
sveikino pirm. Saulius Kup
rys, linkėdamas Lietuvių fon
dui sėkmingos tolimesnės 
veiklos. 

Sveikindamas suvažiavi
mą, garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza dėkojo LF už finansinę 
paramą Lietuvai, kur, jo tei
gimu, iki šiol LF išmokėjo 3 
milijonus dolerių. 

Sveikino ir vėliau atvykęs, 
buvęs Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjas dr. Remigijus Gaš
ka. Jis paminėjo galimybes LF 
paramai Lietuvoje, paminė
damas ir abejones iš savo pa
tirties. 

Suvažiavimo darbuotojai 

Priėmus 39 suvažiavimo 
protokolą, buvo pristatytos šio 
suvažiavimo darbų komisijos. 
Registracijos komisiją sudarė: 
Saulius Gyvas, Vytenis Kirve-
laitis, Alė Razmienė, Arvydas 
Tamulis ir Vytas Vaitkus; no
minacijų komisiją: Kazys 
Ambrozaitis, Stasys Baras ir 
Vytautas Kamantas; balsų 
skaičiavimo: Sigita Balze-
kienė, Kęstutis Ječius. Vaclo
vas Kleiza, Ramoną Žemai
tienė ir keturis pakviečiant iš 
suvažiavimo dalyvių; spaudos 
stalą sudarė kviesti: Birutė 
Jasaitienė. Bronius Juodelis. 
Vyt. Radžius. Vaiva Ragaus
kaitė, Edvardas Šulaitis ir 
Stasys Džiugas. ,~ . 

Pranešimai • 

LF tarybos pranešimą pa
darė pirm. dr. Antanas Raz
ma. LF Taryba susideda iš 18 
narių. Jų pavardes surašytos 
suvažiavimo informacijoje. 
Taryba turi 5 komisijas: Fi
nansų — pirm. Saulius Čyvas; 
Pelno skirstymo — pirm. 
Kęstutis Ječius; Įstatų — 
pirm. Vytenis Kirvelaitis; 

Lėšų telkimo ir palikimų — 
pirm. Algirdas Ostis; Meno 
globos — pirm. dr. Gediminas 
Balukas; Garbės komitetas — 
pirm. dr. Jonas Valaitis; tary
bos sekretorė — Alė Raz
mienė. Taryba 2002 metais 
turėjo 6 posėdžius. 

LF valdybos pranešimą 
davė pirm. Povilas Kilius. Vi
sus pasveikinęs, jis pasidžiau
gė, kad 2002 m. gruodžio 31 d. 
LF kapitalas pasiekė 13,418,778 
dolerius, o per 40 metų veiklą 
LF Pelno skirstymo komisija 
lietuvybės reikalams remti 
paskirstė per 11 milijonų do
lerių. Per paskutinius 3 metus 
buvo skirstoma po milijoną 
dolerių. LF Tarybos nutarimu, 
buvo pakviesta amerikiečių 
advokatų firma, kuri speciali
zuojasi pelno nesiekiančių 
organizacijų legaliuose reika
luose. Jie buvo paprašyti per
žiūrėti LF inkorporavimo 
dokumentus, įstatus ir kitus 
dokumentus, teikiamus Illi
nois valstijai ir IRS, ir duoti 
patarimus. Pirmasis jų patari
mas buvo perrašyti LF rAx-
ticles of Incorporation", kuris 
yra šio suvažiavimo darbo
tvarkėje LF narių patvirti
nimui. P. Kilius iškėlė CPA 
tikrintojų samdymą, nes 
stambus LF kapitalas nebega
li pasitenkinti tik savos kon
trolės komisijos tikrinimu. 
Baigdamas pranešimą, jis dė
kojo tarybos pirm. dr. A. Raz
mai. Alei Razmienei, iš valdy
bos pasitraukusiam Stasiui 
Barui ir visiems valdybos na
riams, įdedantiems daug dar
bo LF valdyboje. 

LF Finansų korr.isijos pra
nešimą davė pirm. Saulius Čy
vas, pranešdamas, kad ko
misijos vienintelis tikslas yra 
saugiai.>r pelningai-investuoti 
LF kapitalą bei kitokį turtą. 
Nuo 1977 m. profesionalų in
vestavimo darbą atlieka 
Graybill. Bartz and Assoc. fir
ma. Daugiau kaip 2 mln. a.a. 
A. Šarausko palikimą tvarkė 
ir pervedus į LF tebetvarko 
JFleet Bank" Bostone. Nors 
pernai S & P 500 indeksas 
rodė — 22,1 proc. investavimų 
nuosmukio vidurkį, Graybill 
tvarkomo LF kapitalo vertė 

LF tarybos pirm. dr. Antanas Razma (kairejei aiškina JAV LB ; 
prezidiumo vicepirm. dr. Petrui Kisieliui i r JAV LB Krašto valdybom -
Algimantui Geciui JAV Lietuvių bendruomenes išjungimo iš Lietuviu 
fondo priežastis 

LF 40-ojO nariu suvažiavimo registracijos komisija. Iš kaires: Vytenis Kirvelaitis, Arvydas Tamulis ir Ale 
Razmienė 

nukrito tik 11,6 proc, o 
„Fleet" tvarkomo kapitalo ver
tė nukrito tik 8,6 proc. Iš viso 
LF kapitalo originali (Book 
value) vertė yra 10,510,384 
doleriai. Su prieaugliu, dabar
tinį LF kapitalą 2002.12.31 
sudarė 13,418,778 doleriai. 

LF Pelno skirstymo ko
misijos pranešimą davė pirm. 
Kęstutis Ječius. Komisiją su
daro: LF tarybos skirti—jis, 
Vytautas Narutis, Ramoną 
Žemaitienė ir antrininkas Al
girdas Olis. Iš JAV LB buvo 
deleguoti: dr. Vytautas Bie
liauskas, dr. Ona Daugir
dienė, Aleksas Vitkus ir antri
ninku Vytautas Janušonis. 
Aleksas Vitkus buvo išrinktas 
sekretoriumi. Be balsavimo 
teisės posėdžiuose dalyvavo 
pirmininkai: dr. A. Razma, P. 
Kilius ir dr. J. Valaitis. Sti
pendijoms buvo atskira pa-
komisija, kad palengvintų 
komisijos darbą. 2002 m. ko
misijai buvo duota paskirstyti 
1,048,551 doleriai. Buvo gauti 
267 prašymai iš 166 prašyto
jų, ir 187 stipendijų prašymai. 
Visų prašymų patenkinimui 
reikėjo arti 7 milijonų dolerių. 
Stipendijoms paskirta 121,550 
dolerių. Smulkus 2002 m. LF 
pelno paskirstymas buvo pa
skelbtas 2002 m. vasarą. 

LF Lėšų telkimo ir pa
likimų pranešimą davė pirm. 
Algirdas Ostis. Į LF pagrin
dinį kapitalą 2002 m. buvo 
įnešta 2,417,895 doleriai. Be 
palikimų, buvo gauta 200,000 
dol.. už parduotus du žemės 
sklypus, fondui 2001 m. do
vanotus Genės Stapulionis. 
Buvo gauta ir smulkesnių aukų. 

LF Meno globos komisijos 
pranešimą davė pirm. dr. 
Gediminas Balukas. Komisija 
rūpinasi Prano Domšaičio pa
veikslų, kuriuos nupirko Lie
tuvių fondas, ekspozicija bei 
jo darbų parodomis Lietuvoje 
ir Europoje. Jo paveikslų ga
lerija yra Klaipėdoje. 2002.09.14 
buvo jam skirta konferencija 
„Tapytojas Pranas Domšaitis". 

LF Garbės komiteto pra
nešimą pateikė pirm. dr. Jo
nas Valaitis. Jis pranešė, kad 
LF dr. A. Razmos vardo pre
mija 2003 m. bus skiriama 
medicinos mokslų darbuotojui 
arba med. institucijai, o 2004 
m. premija bus skiriama iški
liajam visuomenininkui/kei. 

LF Patikėtinių tarybos 
pirm. dr. A. Razma pranešė, 
kad šios tarybos darbai jau 
baigti. Lietuvai skirto milijo
no paskutinis 364,263 dolerių 
išmokėjimas jau atliktas M. 
K. Čiurlionio muziejaus re
konstrukcijai Kaune. Pertvar
kymo darbus prižiūrėjęs, inž. 
Eugenijus Bartkus buvo apdo
vanotas simboliniu žymeniu. 
Patikėtinių taryba buvo už
daryta, balsui įant suvažiavi
mo dalyvių rarkų pakėlimu. 

LF Tarybos narių rinki
muose, pagal balsų daugumą, 
buvo perrinkti: dr. A. Razma. 
A. Ostis. dr. J. Valaitis, V. 
Vaitkus, D. Koielytė ir dr. G. 
Balukas. Nauji kandidatai: 
dr. Donatas Hiliūnas ir Gedi
minas Damas ios savo mažai 
balsų. Į LF Kontroles komisi
ją buvo išrinkti Algis Janu 
Manus Kasniunas ir Antanas 
Valavičius. 

LF Inkorporavimo 
pakeitimas 

Suvažiavimo darbotvarkė
je 12-C punktas ir prie jo pri
dėti ..Resolutions of the r 
bers of Lithuanian Foun
dation, Inc." ir jo priedas 
JExhibit A" paragrafai 6 ir 7 
išjungė JAV l.B-mone iš Lie
tuvių fondo, pagal 40 metų 
galiojusios Js'atų 39 ir 41 
paragrafas. 

Prieš šių pakeitimų balsa
vimą išsivysto plačios diskusi
jos. Pirmiausia JAV7 LB pirm. 

f$ prašo šio punkto b.al-

Didieji Lietuvių fondo šulai 40-a jame LF narių suvažiavime 2003 m. gegužės 3 d. Pasaulio lietuvių centre. Sėdi 
iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Jonas Valaitis, dr. Antanas Razma, dr. Gediminas Balukas; stovi... Vytautas 
Kamantas , Povilas Kilius. Stasys Baras . Visos nuotraukos Vytauto Jasinevičiaus. 

Spaudos stalas LF 40-ajame nar ių suvažiavime. Iš kairės: Vytautas Jasinevičius, Edvardas Šulaitis, Bronius 
Juodelis , Vytautas Radžius, Vaiva Ragauskaitė, Birutė Jasai t ienė ir Stasys Džiugas. 

savimą atidėti, pirma pasi
tariant su JAV LB vadovybe, 
kad nebūtų sulaužytas JAV 
LB ir fondo susitarimas 
1961.03.19 Čikagoje, kurio 
protokolas yra „Lietuvių fon
das" knygos pirmame tome, 
psl. 31. Si pasiūlymą paantri
no dr. Petras Kisielius. Už 
nekeitimą legaliai pasisakė 
advokatas Saulius Kuprys ir 
kiti, B. Juodeliai prašant ne
griauti to, JAV LB Geležinio 

fondo ir Milijoninio fondo 
atstovų susitarimo, kai jų 
sujungimu buvo įkurtas vie
nas Lietuvių fondas. 

Prezidiumui paprašius 
šiuo reikalu pasisakyti suva
žiavimo dalyviams, buvo pra
vesti balsavimai. Už balsavi
mo atidėjimą, keičiant inkor
poravimo dokumentus, buvo 
3,458 balsai. Už balsavimą 
dabar buvo 6,710 balsų. 

Vyko balsavimas už LF 

inkorporavimo pakeitimą. Už 
buvo 8,321 balsas. Prieš buvo 
1,473 balsai. Taip pakeitimas 
buvo priimtas didele balsų 
dauguma. 

Klausimuose ir diskusi
jose, ilgai laukiant balsavimo 
rezultatų, buvo keletas pasiū
lymų bei .kritikos dėl ame-
rikiečių advokatų samdymo. 
Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu. Po to buvo pietūs. 

Bromus Juodelis 

JAV LB KULTŪROS TARYBA PRANEŠA 
2003 m. premijoms skirti 

yra sudaryto Šešios komisijos. 
Visuomene prašoma atkreipti 
dėmesį ir siūlyti kandidatus 
komisijų pirmininkams: 

Muzikos premijai — An
gele Nelsienė. pirmininkė, 
1415 Vista Del Mar Dr.. Ful-
lerton. CA 92631. 

Žurnalisto premijai — 
Gražina Kriaučiūnienė, pir
mininkė: 1816 Tecumseh Ri-
ver Rd.. Lansing, MI 48906-
3823. 

Teatro premijai — Algi

mantas Žemaitaitis, pirminin
kas; 1114 - 12th Str., Apt. 
101, Santa Monica, CA 90403. 

Dailės premijai — Dalia 
Šlenienė, pirmininkė; 12421 
Archer Ave., Lemont, IL 
60434. 

Radijo premijai — Rai
mundas Kiršteinas, pirmi
ninkas: 229 Nester St., Ro-
chester, NY 14621. 

Tautinių šokių mokytojos 
premijai — Nijolė Pupienė. 
pirmininkė: 7355 S. Vvhipple 
St., Chicago, IL 60629. 

Premijoms kandidatus iš 
JAV-se gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame, su siuntėjo adresu, 
laiške komisijai pristatoma: 
kandidato vardas, pavardė, 
adresas, telefonas ir bent 
trumpai raštu apibūdinama 
siūlomo kandidato — asmens 
veikla. Pasiūlymus siųsti iki 
rugsėjo 15 d. atitinkamiems 
komisijų pirmininkams. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

IŠ VAIKYSTĖS SUGRĮŽUSIOS LĖLES 
Kaip gera nors mintimis 

sugrįžti i vaikyste' Ten viskas 
tikra ir nesuvaidinta: džiaugs
mas, juokas, šypsenos, liūde-

ašaros ar pyktis... Šiek 
Mauju žmonėms, 

auginantiems mažus vaiku
čius. Jie dažniau turi galimybe 
nusikelti į vaikystę. O kas 

mi pasakas savo 
mažiesiems, gali pasinerti į 
fantastišką, stebuklingą ir 
nepaprast i pasakų pasaulį. 
Nors man jau seniai neb> 

tačiau dar turiu lentynoje 
sėdinčia lėle, kurią man pa
siuvi a S; :< ie ypa
tinga ir tokia vienintelė — ne 

todėl, kad pasiūta mano 
mamos. I ir dėl to. kad 

lūdama 
Ojoje krūtines 

puse/ saldainį, kuris 
> Panašių, mielų 

ta iš vaikys 
• 

O ar girdėjote apie pasa
lę':.. - ektaklius, skir-

lems'.' Gal ir 
Kirdi irbttf retas ;na-

•*ripažįsta nei 
•aus. nei valstybės ribų. 

Pute i t Kauno lėlių 
teatro 45-ojo gimtadienio 

šventė ..Šypsos lėlės ir vaikai" 
su iškilmingomis Lėlių teatro 
eitynėmis pagrindine miesto 
centro gatve sutapo su XII 
tarptautiniu Baltijos šalių lė
lių teatrų festivaliu. Festi
valis, pradėtas lėlių ir kaukių 
eitynėmis, džiugino mažus ir 
suaugusius. Vaikai galėjo foto
grafuotis su jiems patikusiais 
personažais ar paspausti ran
ką milžiniškoms, dviejų metrų 
aukščio, lėlėms. 

Festivalio afišoje — ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems, 
adresuoti spektakliai, kuriuos 
vaidino Lietuvos. Švedijos. 
Estijos. Latvijos. Lenkijos, 
Suomijos, Danijos. Vokietijos, 
Rusijos ir Baltarusijos teatra
lai. Per penkias festivalio 
dienas 24 kartus buvo suvai
dinta 15 spektaklių. Vien teat
ralų, kritikų, spaudos atstovų 
atvyko apie pusantro šimto, 
tad spektakliai buvo vaidina
mi po kelis kartus — ir festi
valio dalyviams, ir žiūrovams. 

Nekonkursiniame festiva
lyje nebuvo ieškoma geriau
siųjų, tačiau nė vienas jo da
lyvis neišvyko namo be prizo. 
..Stebuklinguoju Aladino ži
bintu" keramikės Janinos 

Džervutės sukurtas festivalio 
atminimo ženklas pavadintas 
neatsitiktinai — šiuo spekta-
liu prieš 45-erius metus pra
sidėjo Kauno Lėlių teatro isto
rija. Taigi stebuklingojo Aladi
no žibinto šviesa pasklido į 
dešimt valstybių. 

Festivalis savo šūkiu pa
sirinko tarptautinės lėlininkų 
sąjungos UNIMA šūkį „Per 
vaikų širdis į tautų širdis". 
Tarp festivalio svečių beveik 
visu šalių UNIMA tautinių 
komitetų vadovai. Tikimasi, 
kad XII Baltijos šalių lėliu 
teatrų festivalis, surengtas 
Kaune, pagreitins Lietuvos 
įstojimą į sąjungą. Kauniečių 
rengiama festivali ėmėsi glo
boti Alma Adamkienė, kuri 
dalyvavo ir festivalio rengi
niuose. 

Festivalio pregrama turėjo 
pakeisti nuomone tų. kurie įsi
tikinę, kad lėlių teatrai savo 
kūrybą adresuoja tik vaikams, 
nes net trečdalis spektaklių 
buvo skirti suaugusiems. 

Kada paskutinį kartą bu
vote nus'ikele į vaikystę?.. 

Milda Zinevidutė 
Kaunas 
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S i ū l o d a r b ą 

N a m ų r e m o n t o i r P a s l a u g o s f o t o g r a f a m s NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

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

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gai i . seserų padėjėjoms 
kompani jonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

T e l . 773-736-7900. 

Reikalinga auklė 2,5 metų 
berniukui. Gali gyventi kartu 

6 d. savaitėje. Riverside raj. 
Atlyginimas S200-S250 į savaitę. 

Tel. 708-447-6659. 

Seimą, gyvenanti VYashington 
DC, ieško auklės su patyrimu 

prižiūrėti 3 mėn. vaiką. 
Darbo valandos pagal susitarimą. 

Būtina anglų kalba. 
Tel. 202-237-8788. 

Grožio salonas priima į darbą visų 
rūšių specialistes... manikiūristes, 

kirpėjas, masažistes ir t.t 
Garantuoti klientams benefitai! 

Skambinti Audronei Ramanauskas. 
Tel. 630-236-6573. 

Pro Care agency 
We are looking for English speaking 

nannies, caregivers, housekeepers. We 
have live-in or come & go FT/PT posi-

tions. Piease call: 773-237-2220. 

Skubiai reikalingi vairuotojai-
perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 
Privalo turėti IL vairuotojo teises. 

Tel. 847-673-3309. 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės į Vidą Strazdienę. 
stovvklos vedėją vida@neringa.org 

Tel. 978-582-5592. 

100 Window VVashers/Gutter 
Cleaners Needed. 

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

some Enclisn. 
NO EXPERIENCE NEEDED. We will 
train. We have ALL RESIDENTIAL 

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

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

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

Mušt appiv in person & You can Start The 
Nej^Eav, 

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

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

Window Washers/Gutter Cleaners 
Mušt have own car. 

Men & Women 1 -3 person teams. 
Mon-Sat 7am-5pm, 

full time or part time 
Make $100+ per person. PATD DAILY. 

No expenence needed. 
English reauired. 

Residential only/suburbs & city. 
Come todav & start tomorrow. 

515 E. Golf Rd.# 208 Arlington Hts. 
(Arlington Office Sauare) 

190 to Ari Hts. Rd., North to Golf, SE 
corner 

Across from Valli Produce. 
Ask for Will. 

P a r d u o d a 

Parduodamas 3 kambarių butas 
Kaune (Lietuvoje), miesto centre. 

II aukštas, uždaras kiemas mašinoms 
statyti. Skambinti JAV 708-562-2410, 

kviesti Gertrūdą; 
Lietuvoje 011-370686-84400. 

Parduodama elektrinė 
ligoninės lova. 

Tel. 773-585-9500, 
Valentinas. 

P e r k a 

P e r k u seną pečių, ši ldomą 

a lyva . 

Tel. 773-585-9500, 

Valentinas. 

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 E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6216 W . A rche r Ave . , Ch icago , IL 6 0 6 3 8 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto 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. 

>iOS£}Ąu WV<£iTi, # 1 P M 

\%$#*m 
Aivvays With Flovvers 

• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštes 

(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 

progoms su 2 0 % nuolaida 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www alwayswithflowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St . J u s t i c e , IL 6 0 4 5 8 ; T e l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded'! 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Stogai, priestatai, „basement", vir

tuvės, spintelės, vonios, plytelės, 
langai, durys, laiptai, turėklai , 

grindys, santechnika, elektriką ir t.t. 
Tel. 630 794 051 5; 

630853-8062 (mob. ) 

STASYS CONSTRUCTION 

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 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A & J 24HRS.7DAYS 
773-531-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

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

dažymai iš lauko ir vidaus. 

Tel. 708-289-0987 (mob. ) ; 
708-460-9338, G i n t a r a s . 

„ADEL " W O O D W O R K 
gaminame spinteles televizo
riams, barus, knygų lentynas, 
virtuvinius ir kitokius baldus. 

Tel. 815-886-9006 

Siūlo i š n u o m o t i 

Išnuomojamas 2 mieg. „rondo" 
WiIlowbrook su baseinu, šalia 55 

greitkelio. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

Išnuomojamas a p š i l d o m a s 
4 kambar ių , 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. S415 į mėn. + „security" 

T e l . 7 7 3 - 4 3 4 - 4 5 4 3 

VV'oodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - S645; 2 mieg. - S729 - $758 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas vienas 
kambarys. 

Tel. 708-476-1184 a r b a 
708-476-1155. 

I.emont išnuomojami 2 kambariai, 
skirti raštinei (office). Kaina $800. 

Išnuomojamos 2 „studio". Kiekvienos 
kaina $500/mėn. Išnuomojami atskiri 
kambariai Lemont. Tel. 708-476-1184 

arba 708-476-1155. 

For Rent Orland Park 
3 bedroom, 1 1/2 bathrooms. finished 
basement, new carpet, screened porch, 

appliances, 2 car garage, heat and 
water included. S 1.400 month. 

Tel. 708-923-0855. 

CERT1F1ED DENTAL ASSIST1NG PROGRAM 
• DENTAL ASSISTANT 
• ADA CODES 
• COMPUTER ENTRY 

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgametę patirtį 
• Padedame sudaryti reziume ir praeiti 
interviu 
• Padedame įsidarbinti 
• Mokslas trunka 2 mėnesius 
• Mūsų mokykla siūlo dantisto padėjėjo 
vienintelius kursus, praktiką atliekant 
stomatologijos klinikoje. 

195 Arl ington Heights Road , Sui te 
160 Buffalo Grove, IL 6 0 0 8 9 

^OErtKV* 

feirautis tel.: 

847-401-3200 
P E R S I U N Č I A M E Į L I E T U V Ą 

. R E M O N T U O J A M E 
P A R D U O D A M E 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 0 a - 5 9 9 - 9 6 a ū , 6 3 D - 7 7 4 - 1 1 9 2 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus , daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-avvay" 
planu. At l iekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o va i . : k a s d i e n nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeš tad ien ia i s 

n u o 8 v . r . ik i 4 v .p .p . ; 
s e k m a d i e n i a i s u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3 3 1 4 W . 6 3 S t . 

T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 9 9 8 

Onluijf. 
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Constock Realty, Group 

DAIVA JUKNIENĖ 
Realtor '•** 

• 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: daivajukna@yanoo.com 

į va i r ios p a s l a u g o s 

Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceY!ai:7B3St-7820 i 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@ vvorldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GnMfc 
21 

Accent 
Homefinders 

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

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-123-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S T V 

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

GREIT PARDUODA 

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 

Agente Barbara Mana) 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 V* . 95 St. , O a k Lavvn, I L 

708-423-5900 

-Ssi Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
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 

Vilioja saulėta Florida? 
MANTE BARONAS 

Coldvvel! Banker 
3474 Tampa Rd. 

Palm Harbor, FL 34684 
Bus 800-775-1696 

727-781-3700 
Mobil 727-385-0358 
Res. 727-784-8277 

E-mat mantesellshomes@aol.com 
f J . ' L ' , Į .J1Į Tampa Bay apylirv 

kės, įskaitant St. Pete 
Clearvvater ir New Port Richey. 
Profesionalus ir sąžiningas patarnavi 
mas įvairių nuosavybių pardavime i 
pirkime. Skambinkite def nuolaidų. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemessklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O'FLAHSRTY R S A L T O R S 
& 3 U 1 L D E H S , I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

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

STATE F A R M INSURANCE 
ALTOMOBIIJU NAMU SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRALMVIAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mar. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
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 

A u d r i u s M i k u l i s o * * 
Tel.: 630-205-9262 ^ ^ _ 
Pager 773-260-3404 ~2?™*??-
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 S.Prospect. Ciarervdon 
Hriis, UlmOiS 60514 

Rida Bteky; 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

Turto įkainavimas 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake Reartor 

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

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

namų tel. 708-612-9524. 

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 

Lolita Rasimavičiutė 
R E A L T O R 

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 finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

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

Kraustymosi paslaugos I Slaugos paslaugos 

Kirpėja NIJOLE 
siūlo savo paslaugas: kerpa vyrus 

ir moteris, atlieka cheminį 
sušukavimą, dažo plaukus. 

antakius ir blakstienas 
Tel. 708-351-1666. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 773-259-9780. Loreta. 
Galima pal ikt i žinutę. 

VVE'RE M O V I N G 

Startine March 24. 2003 Dr. John P. Waitkus wil! see his patients at: 
J C A R E LTD 

Dr. John P. VVaitkus 
Holy Cross Hospital 

Phvsician's Pavilioti 2nd Floor 
2701 W. 68th St. 

Chicago, IL 60629 
773-884 7925 for Appointments 
773-884-7983 Dr ' s personai line 

Piease use the southeast entrance of Holy Cross Hospital & 
take the elevator to the second floor. 

Free parking at the southeast lot. 
Alf testing performed on-site 

( ls t f loor). 

Valgyk kugelį! 
LIETUVIŠKA BULVIŲ TARKAVIMO MASINA T IK 

S8S 
Pers iunč iame į 48 va ls t i jas UPS p a š t u . 

Tel. 773-875-6232. 
S u t e l k i a m a 1 m e t u g a r a n t i j a 

3 5 i 6 W . 1 6 0 St. , M a r k h a m IL 6 0 4 2 6 . G y v e n a n t i e m s 
Čikagoje, pr istatymas savaitgal iais i namus — N E M O K A M A S 

r MA&fflSlIlRm. TBA'YS'L 
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BICENT INSURMTCE AGEMCT 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO. IL 60629 • 773-735-3400 

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

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate m comtort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been nevvly 
des igned and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort , space and amenit ies. It's also the result of an enhanced ąuality of service you'll 
f ind only on SAS.To f ind out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

I t ' s S c a n d i n a v i a n S4S 

mailto:vida@neringa.org
http://alwayswithflowers.com
mailto:daivajukna@yanoo.com
http://vvorldnet.att.net
mailto:mantesellshomes@aol.com
mailto:jonavicius@home.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:lolita.rasima@century21.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.scandinavian.net


R. Paksas tikisi Lietuvos ir Portugalijos 
vers l ininkų bendradarbiavimo 

Atkelta iš 1 psl. 
ekonominius ryšius, kurie 

kol kas, deja, nėra patenkinami. 
Tikiu, jog netolimoje ateityje 
padėtis iš esmės pasikeis", sakė 
R. Paksas. 

Prezidentas teigė, kad Lie
tuva prašys Vakarų valstybių 
žinovų pasidalyti patirtimi, kad 
sugebėtų kuo naudingiau ir są
žiningiau pasinaudoti Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis. 

R. Pakso teigimu, Lietuva ir 
Portugalija yra skirtingose kli

mato zonose, ir tai suteikia abi
pusių galimybių naudingai 
prekiauti. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
Lietuva artimiausiu metu keti
na atidaryti Garbės konsulatą 
Porto mieste, ir tikisi, jog tai 
taip pat paskatins dvišalį eko
nominį bendradarbiavimą. 

Be to, R. Pakso teigimu, 
Lietuva ir Portugalija dar neiš
naudojo visų turizmo plėtros ga
limybių, nors abi valstybės turi 
UNESCO globojamo pasaulio 
kultūros paveldo objektų. 

Strasbūre išspręstas Lie tuvos Seimo narių 
g inčas 

Atkelta iš 1 psl. 
Į Vilnių iš Strasbūro sugrį

žęs K. Bobelis penktadienį Sei
me surengė spaudos konferenci
ją, kurioje pabrėžė, jog „esminis 
dalykas" yra ne E. Vareikio na
rystė komitete, bet ELP frakci
joje. 

Jungtinę ir liberalų frakciją 
sudaro liberalų, centristų ir mo
derniųjų krikščionių demokratų 
atstovai. 

K. Bobelio nuomone, E. Va
reikis EP turėtų priklausyti ne 
ELP, bet kaip ir delegacijos na
rys liberalas Arminas Lydeka 
— Europos liberalų demokratų 
reformatorių frakcijai. 

„Ne K. Bobelis sprendė, ar 
mane priimti į ELP frakciją", 
sakė E. Vareikis, pažymėjęs, jog 
narystė frakcijoje priklauso nuo 
paties parlamentaro pageidavi
mo bei frakcijos sutikimo. 

E. Vareikis yra buvęs Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP), kuri vėliau su

sijungė su K. Bobelio vadovau
jama Krikščionių demokratų 
sąjunga (KDS), tarptautinis 
sekretorius, atsakingas ir už ry
šius su Europos liaudies partija. 

Tačiau 1999-2000 metais su 
grupe bendraminčių jis atsisky
rė nuo LKDP ir įkūrė MKDS. 

K. Bobelis taip pat teigė tu
rįs nuopelnų būti delegacijos EP 
nariu ir dirbti minėtame komi
tete. 

Žurnalistams jis priminė, 
jog kaip buvęs JAV veikusio 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo komiteto (VLIK; pirminin
kas, dalyvavo 1983 metais Eu
ropos Parlamente vykusiame 
posėdyje, kai buvo priimta rezo
liucija, smerkianti Baltijos vals
tybių okupaciją ir raginanti 
joms suteikti apsisprendimo tei
sę. 

„Aš galiu būti naudingas 
tame parlamente, nes su juo tu
riu ryšių jau dvidešimt metų", 
pažymėjo K. Bobelis. 

Baltarusija vėl terš ia Nemuno upę 
Atkelta iš 1 psl. 

generalinė konsule Gardine 
Daiva Mockuvienė. 

Trečiadienį Gardino srities 
administracijos atstovai sraig
tasparniu apžiūrėjo visą jiems 
priklausančio Nemuno vandens 
baseiną, paėmė vandens mėgi
nius, kurie išsiųsti tyrimui į 
Minską. 

Kaip sakė Aplinkos minis
terijos Aplinkos kokybės depar
tamento Vandenų skyriaus ve
dėjas Raimondas Sakalauskas, 
paskutinių tyrimų, kurie buvo 
atlikti gegužės 12-13 dienomis, 
duomenimis, riebalų ir naftos 
produktų kiekis Nemuno van
denyje 10 kartų viršija leistiną 
normą. 

Aplinkosaugininko teigimu, 
viename litre yra 14 miligramų 
riebalų ir 0.5 miligramo naftos. 

Šiomis dienomis teršalai 
pasiekė Alytų bei Prienus ir 
plaukia Kauno marių link. 

Per visą upės plotį aiškiai 
matyti susidariusi riebalų plė
vė, taip pat gelsvos ir rudos pu
tos. 

R. Sakalausko teigimu, šiuo 
metu aplinkosaugininkai anali
zuoja, kokios kilmės yra Nemu
no vandenyje randamos me
džiagos. Pareigūno teigimu, di
džiausia tikimybė, kad tai yra 
žmogaus veiklos sukelta pramo
ninė tarša, o ne biologinė, kaip 
tvirtina Baltarusijos pusė. 

Penktadienį Alytaus aplin
kos apsaugos departamento 
darbuotojai drauge su pareigū-
nais iš Gardino paėmė Nemuno 
upės vandens pavyzdžius. Van
dens tyrimų rezultatai paaiškės 
kitą savaitę. 

V. Landsbergis nekandidatuos \ konservatorių 
p irmininkus 

Atkelta iš 1 psl. 
lyg ir pabaigęs, o kadangi 

niekas niekada nesibaigia, tai 
bent prisidėjęs užbaigiant Kovo 
11-osios tarpsnį", rašo jis. 

Laiške V. Landsbergis ragi
na „stiprinti ir plėsti partiją", 
telkti Lietuvoje „kuo platesnį 
dešiniosios alternatyvos fron
tą", jog būtų pasiekta ..esminių 
gyvenimo kokybės pokyčių", jog 
saugi gerovė virstų „gerove vi
siems". 

„Kairioji populistų alterna

tyva tąsyk trauktųsi į pašalį su 
savo smulkios naudos pažadų 
arsenalu, gal daugiau nekliu
dytų dvasiniam Lietuvos atgi
mimui, dorovinei ir visokeriopai 
pažangai", rašo jis. 

V. Landsbergis įspėja parti
jos narius, jog valdžia turi būti 
priemone, o ne tikslu. 

„Valdžia — tai lėkštas tiks
las, ir nepakanka gyventi trum
pu alsavimu nuo rinkimų iki 
rinkimų", įspėja partiečius V. 
Landsbergis. 

Jonavos rajono kaimas — 13 metų be elektros 
Jau 13 metų Jonavos rajono 

valdžia neranda maždaug 
27,000 litų. kad būtų įvesta 
elektra į Jonavos rajono Antrąjį 
Būdų kaimą. 

Kaimo elektrifikacijai savi
valdybei tektų skirti 40 proc. 
reikiamos sumos, kitą dalį fi
nansuoja Jonavos rajono elekt
ros tinklai. 

Visą šį laiką kaimiečiai pri
versti gyventi be būtinų dalykų 
— šaldytuvo, televizoriaus, 
vienintelis informacijos šaltinis 
jiems tėra akumuliatoriumi 
maitinamas radijas, o elektrą 
atstoja žvakės ir žibalinės lem
pos. 

Antrajame Būdų kaime, ku
riame yra penkios sodybos, 
flektros nebuvo ir sovietiniais 

metais. Dabar šiame kaime gy
venantys žmonės, kurių amžius 
— nuo 50 iki 80 metų — teigia 
jau ne vienerius metus prašan
tys jiems įvesti elektrą — jie 
kreipiasi ir į seniūniją, ir į Jo
navoje išrinktą Seimo narį. Ta
čiau lėšų tam niekaip neranda 
Jonavos rajono savivaldybė. 

Antrasis Būdų kaimas yra 
maždaug 5 kilometrai nuo se
niūnijos centro — Užusalių — ir 
maždaug 1.5 kilometro nuo gi
rininkijos, kurioje elektra yra. 

Miškų apsuptyje gyvenan
tys žmonės neturi ir ryšio prie
monių. Jie negali įsigyti net mo
biliojo ryšio telefono, kuris rei
kalingas ištikus nelaimei ar pri
reikus medikų pagalbos, mat 
nėra galimybių jo įkrauti. <BNS> 
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LAIKO ŽENKLAI 

Esame įpratę ties skers
gatviais matyti šviesas, re
guliuojančias ne tik važiuotų, 
bet ir pėsčiųjų eismą. Kai 
sušvinta einančio žmogaus 
pavidalas, žinome, kad gali
ma eiti skersai gatvės: kai 
pasirodo suglaustais pirštais 
rankos plaštaka, laikas pa
laukti kitų žalių šviesų. Šie 
eismo ženklai yra kone visuo
tiniai, pažįstami daugelyje 
šalių, tačiau iki šiol Norvegi
joje ženklą, kad galima eiti 
per gatvę, nurodydavo vyriš
ka figūra su skrybėle ant gal
vos. Dabar „kovotojai dėl ly
gių teisių" reikalauja, kad 
vyras būtų pakeistas pavida
lu, nenurodančiu „einančio 
žmogaus lyties", nes tai dis
kriminacija prieš moteris, vai
kus ir kas žino dar prieš ka... AFP 

5~zepter W1BAB TABKUUB ŽIMO, 
kad ZEPTER kompanijos ilgaamžė garantuota produkcija 
atneša į kiekvieno namus tik sveikatą, papildomą energiją, 

naudą ir prestižą visai šeimai. 
Išsami informacija kasdien tel. 847-945-0656; 
708-917-9330 (mobilus); e-mail: rakita@mail.lt 

Kompanijos atstovai Aldona ir Gintas. 
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DĖMESKH DĖMESIO? 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tadau skelbtis laScrašty 
je brangiai kafriooia? He bėda. 

DRAUCAS jusu skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambint! 
tel. 773-585 9500 ar užsukti į 

DRAUGO administracija adresu 
4545 W. 63 St., Chicago, 

160629 . 

DRAUGO biuletenis 
TURGUS 

773-585-95CO • FAX 773-SSS-Į52S4 

vardas 
pavartė -

adresas-

miestas-

telef — 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųste pastų arta faksu. 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St 
Chicago. 1L 60629 
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VILNIUS 2003 
KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. 
Grupės ir pavieniai keliautojai 

PIGIAUSIOS KAINOS.'.'.' 
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40-24 235th Street Douglaston. N Y 11363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 
F.-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 
Fax 708-403-4414 

E-mail: broneb^aol.com 
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NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

HALINA 
1 708 453-S8S3 — kalba lenkiškai. 

angliškai 
įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

{vairūs darbai 

CHEPOVS 
Domestif Agency, Ine 

1-847 803 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaiką ir seneliai 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena 
Minute Maid 7562 N. Milwaukee, 
Chicago. IL 60631. 1 847 647 
0433. Kaibarrc ir rusiškai. Klausti 
lurijaus arba Leonido 

1-773 838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuoto: u teisės - CDL 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambariu tvarkymas 
ir padavėjos 

IVA 
1 708 499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai Įvairus 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

TERESA 
1 773 545 3795 

k<;tba lenkiškai, angliškai, 
Darbai i v 

MARINA 
1 847 329 0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučiu, parduotuvių 

valymas • v:/u pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija del taksu 

mokėiimo • vaikai ir seneliai 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

Af A 
DONATA BURBIENĖ 

ADOMAITYTĖ 
Mirė 2003 m. gegužės 15 d., sulaukusi 84 metų. 
Amerikoje, Čikagoje išgyveno 55 metus. 
Nuliūdę liko: vyras Kostas Burba; dukterys Marytė 

Burbaitė ir Nora Trulsson, žentas Jorgen; anūkės Na
talija ir Anjelica; brolis Domas Adomaitis gyvenantis 
Čikagoje; sesuo Felicija Salickienė Kaune ir a.a. ketu
rių seserų ir a.a. vieno brolio šeimos Lietuvoje; vieno 
a.a. brolio Prano duktė Nijolė-Julie Adams Arizonoje. 

A.a. Donata bus pašarvota pirmadienį, gegužės 19 
d. nuo 2 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Le
mont. Atsisveikinimas 7 v.v. 

Gegužės 20 d. 10 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel. 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES PRISIMINIMAS 

Af A 
TEOFILĖ SLIVINSKIENĖ 
2003 m. gegužės 29 d. sueina dešimt metų, kai 

mūsų mylima mama išėjo į amžinybe. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 2003 m. gegužės 25 

d.9 v. ryto St. Andrews bažnyčioje, New Britain, CT. 
Prašome prisiminti a.a. Teofilę savo maldose. 

Algis ir Carol Slivinskat, 

A t A 
LORAI KRUMPLYTEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius SYL-
VIĄ ir VALENTINĄ KRUMPLIUS bei sesutę 
JULIĄ. 

Algis su Sandra ir Arvydas su 
Daina Ignatoniai 

LACK & SONS 
FUNERAL D1RECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430 5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. 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 1 773-4762345 

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

www.petkusfuneralhomes.com 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

4330 So. California 
5948 S 

5200 \V.95 St. 
Oak Lawn, IL 

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

10727 S. Pulaski Rd. 
Archer Ave. 

9900 VV.143 St. 
Orland Park. IL 

mailto:rakita@mail.lt
http://earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
file:///V.95
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ESTRADOS KARALIUS DAINAVO 

ČIKAGOJE 

Šią savaitę „Draugo" redakcijoje, lydimas JAV LB Tarybos pirm. Reginos 
Narušienės, apsilankė archeologas dr. Napaleonas Kitkauskas, atvykęs 
dalyvauti XII Mokslo ir kūrybos simpoziume. Trečiadienį, gegužės 21 d., 
kartu su R. Narušiene, Edmundu Kulikausku ir Rimu Grigu jis kalbės 
apie Valdovų rūmų atstatymo darbus, architektūrinę raidą ir pateiks 
daug įdomių faktų apie Vilniaus archeologinius radinius apskritai. Jono 
Kupr io nuotraukoje: vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir dr. Napaleo
nas Kitkauskas. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Te!.: 773-585-9500 

SĖKMINGAS PAVASARIO VAJUS 
Šių metų Draugo fondo pa

vasario vajus yra gausesnis už 
praeitų metų pavasarį. Šiame 
pavasario vajuje iki šiol daly
vavo nemažai DF nairų, 
garbės narių ir rėmėjų, nors 
stambesnių įnašų buvo ne
daug. Į fondą įstojo ir keletas 
naujų rėmėjų. Keletas rėmėjų 
padidinę įnašus tapo DF na
riais. Keletas narių padidinę 
įnašus tapo garbės nariais. 
Per 10 metų asmenys, visiems 
vajams atsiuntę bent po 50 
dol., šiandien jau yra DF gar
bės nariais su 1,000 dol. įna
šais. O būtų labai džiugu, kad 
dauguma narių pasidarytų DF 
garbės nariais. 

Pavasario vajus dar tęsiasi 
šį ir birželio mėnesį. Dar daug 
laiko paremti DF pavasario 
vajų tiems nariams, o ypač 
garbės nariams, kurie iki šiol 
nespėjo paremti. Tiems, kurie 
jau parėmė reiškiame didelę 
padėką. 

Amerikos ekonomikai dar 
neatsigaunant ir investavimo 
biržos „Dow Jonės" indeksui 
šokinėjant žemyn bei aukštyn, 
esant silpniems dividendams, 
turime toliau auginti Draugo 
fondo kapitalą, norint, kad 
„Draugas" be sunkumų mus 
lankytų ilgus metus. 

PAVASARIO ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 1000 dolerių: 
Apolonija Vitkuvienė, gar

bės narė, iš viso 9,000 dol., 
W. Hartford, CT. 

Su 200 dolerių: 
Kun. Vytas Memenąs, iš 

viso 600 dol., Riverside, IL. 

Su 150 dolerių: 
Paulius ir Birutė Gyliai, 

garbės nariai, iš viso 1,000 
dol., Olympia, WA. 

Vacys ir Danutė Jakovickai, 
iš viso 800 dol., Palos Hills, 
IL. 

Su 100 dolerių: 
Pranas ir Agota Gudaičiai, 

garbės nariai, iš viso 1,250 
dol., Lockport, IL. 

Marytė ir Juozas Vizgirdai, 
garbės nariai, iš viso 2,300 
dol., Putnam, IL. 

Elena Jeneckienė, garbės 
narė, iš viso 1,100 dol., War-
ren, MI. 

Brigita Tamošiūnas, iš viso 
800 dol., Lemont, IL. 

Juozas Maciulaitis, iš viso 
400 dol., Sunny Hills, FL. 

Vacias Dzigas, iš viso 100 
dol., Omaha, NE. 

Anelė ir Edvardas Pociai, 
garbės nariai, iš viso 1,400 
dol., Oak Lawn, IL. 

Dr. Vytautas ir Danutė Bie
liauskai, garbės nariai, iš vi
so 2,150 dcl., Cincinnati, OH. 

Su 50 dolerių: 
Julija Dantienė, garbės na

rė, iš viso 1,050 dol., Exton, 
PA. 

Jadvyga ir Edvardas Bis-
kiai, iš viso 550 dol., Placitas, 
NM. 

Aldona Jakševičienė, iš viso 
250 dol., Ottawa, IL. 

Su 25 doleriais: 
Alfonsas Gudauskas, iš viso 

300 dol., Chicago, IL. 
Henrikas ir Stefanija Stasai, 

iš viso 225 dol., Cleveland, 
OH. 

Su 15 dolerių: 
George A. Likander, iš viso 

150 dol., Kankakee, IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 

Jau seniai į Jaunimo cen
tro didžiąją salę buvo sugužėję 
tiek daug žmonių, kiek jų čia 
atsilankė šeštadienio (gegužės 
10 d.) vakarą. Tada čia tikrai 
buvo galima sakyti, jog šis yra 
,jaunimo centras", nes čia 
daugiausia švytėjo vien tik 
jaunyste nuspalvinti veidai. 

„Suplėšysim į gabalus mes 
kolorado vabalus ir bulvės vėl 
žydės", — čia skambėjo šios 
vienos populiariausiųjų Ker
nagio dainos žodžiai. Šie žo
džiai vadinamais tarybiniais 
laikais rusų pavergtoje Lietu
voje turėjo kitokią, paslėptą 
prasmę. Todėl panašius teks
tus mūsų tautiečiai mėgo Lie
tuvoje: jie nenustojo prasmės 
ir šiandien, kuomet žmones 
kamuoja kitos bėdos ir kada 
klausytojus spaudžia pilka 
kasdienybė, nors ir gyvenant 
kitose aplinkybėse tėvynėje ar 
naujame krašte. 

Šeštadienio vakaro kon
certe skambėjo V. Kernagio 
senosios dainos, kurias jis yra 
įrašęs neseniai Lietuvoje pasi
rodžiusiame albume, pavadin
tame „Teisingų dainų" vardu. 
Beje, šis albumas buvo par
davinėjamas ir koncerto metu 
Jaunimo centro koridoriuje ir 
jį žmonės čia stengėsi įsigyti. 

Savo koncertą pradėjęs 
dainuojamos poezijos kūri
niais, kuriems vilnietis pats 
suteikė gitaros garsų palydą, 
vėliau jis priėjo prie pianino. 
Jis spaudė šio instrumento 
klavišus ir kartu dainavo. 

Tačiau po pertraukos šis 
estrados karalius prabilo visa 
savo galia, kuomet pradėjo 
dainuoti su fonogramos paly
da. Čia jau garso tikrai netrū
ko ir arti scenos sėdintieji vy
resniojo amžiaus žmonės (nors 
tokių buvo nedaug) pradėjo 
skųstis galvos skausmais. 

Gerai, kad V. Kernagis ne 
visą laiką dainavo: jis sugebė-

Karolis Milkovaitis, re
dagavęs „Pensininko"' žurnalą 
19 metų, išėjo į užsitarnautą 
poilsį. ..Pensininko" redaga
vimą perima redakcinė kolegi
ja, kurią sudaro: Elena Siru
tienė, Nijole Jankutė-Užuba-
liene, Aldona Šmulkštienė ir 
Birute Jasaitienė. Žurnalas 
išeis 6 kartus metuose. Pir
mieji du š.m. numeriai sure
daguoti K. Milkovaičio, o kiti 
keturi bus redaguojami redak
cinės kolegijos. Žurnalo ad
ministratorė — Elena Sirutie
nė; ..Pensininkas" spausdina
mas ..Draugo" spaustuvėje. 
Dėkojame red. Karoliui Milko-
vaičiui už jo ilgų metų darbą! 

davo šį tą papasakoti, kartais 
duodamas ir linksmesnių juo
kų. Reika pasakyti, jos šis es
trados meistras tikrai sugeba 
palaikyti ryšį su publika, mo
ka įjungti ją į koncerto eigą. 
Todėl dažnai klausytojai ne 
tik dainavo, bet plojo ir linga
vo pagal V. Kernagio nurody
mus. 

Dainininkas vienai dainai 
pakvietė į sceną ir jaunuosius 
žiūrovus iki 11 metų amžiaus. 
Kartu su jais sudainavo popu
liarią dainą „Du gaideliai" ir 
kiekvienas jų po kelias eilutes 
galėjo sutraukti solo. 

V. Kernagio repertuare 
vieną pagrindinių vietų visa
da užimdavo daina, kurios žo
džiai sukdavosi apie norą nu
vykti į Jamaiką, tačiau tie 
troškimai vis neišsipildydavo. 
Bet šeštadienio vakare solis
tas pranešė, kad nežinia, kaip 
jis tą dainą turės dainuoti 
ateityje, nes pagaliau koncerto 
rengėjas — Lituanistikos tyri
mų ir studijų centro prof. dr. 
Jonas Račkauskas nupirko bi
lietą į išsvajotą Jamaiką. 

Į tą salą jis kartu su dr. J. 
Račkausku išvyko pirmadienį 
ir joje prabus apie savaitę lai
ko. Koncerto pabaigoje dr. J. 
Račkauskas visiems pranešė, 
jog V. Kernagis sutiko pakon
certuoti nemokamai, visą pel
ną paskirdamas LTSC nau
dai. 

Kiek teko girdėti V. Ker
nagio koncerto klausytojų at
siliepimų, visi apie atlikėjo 
pasirodymą Čikagoje atsiliepė 
tik teigiamai. 

O svarbiausia, mums bu
vo matyti koncerte tiek jaunų 
veidų, kurie rodo, jog lietuvy
bė Čikagoje dar greitai ne
mirs. 

Edvardas Šulaitis 

Vytautas Kernagis 

Jaunimo centro kavinėje 
gegužės 18 d., sekmadienį, 
nuo 8 vai. r., visi galės papus
ryčiauti skaniais mieliniais 
blynais su obuolių koše. Visus 
kviečia JC Moterų klubo narės 
— savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą. 

„Seklyčioje" gegužės 21 
d., 2 vai. p.p., trečiadienio po
pietės programoje kalbės Povi
las Vaičekauskas. Popiečių 
lankytojams pageidaujant, pa
pasakos įspūdžius iš Lietuvos. 
Visi maloniai kviečiami atvyk
ti, pabendrauti, kartu papie
tauti. Atvykite! 

Koncertas Marijos gar
bei, pavadintas prasmingu 
„Ave Maria" vardu, bus šį 
šeštadienį, gegužės 17 d., 5 
vai. p.p., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 5 
vai. šv. Mišių metu giedos 
„Dainavos" ansamblis, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, 
o tuoj po Mišių bažnyčioje bus 
koncertas, skirtas Dangiškajai 
Motinai Marijai. Programoje 
dalyvaus solistai: Genovaitė 
Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, 
Nijolė Penikaitė, Algimantas 
Barniškis; vargonuos Jūratė 
Lukminienė ir Jūratė Grab-
liauskienė. 

Amerikos Lietuvių meno 
draugija kviečia į parodos, 
kuri vyks XII Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo dieno
mis, atidarymą gegužės 21 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak.. Lietu
vių dailės muziejuje (PLC), 
Lemcnte. Parodą atidarys ir 
žodį tars Algirdas Gaižutis, 
prez. R. Pakso patarėjas vals
tybinio švietimo, ugdymo, 
mokslo, politikos klausimais. 

Beverly Shores , IN, ir 
apylinkių l ie tuviams bus 
lietuviškos pamaldos šį sek
madienį, gegužės 18 d., 1 vai. 
p.p., vietos Šv. Onos bažny
čioje. Mišias aukos kun. K. 
Ambrasas, SJ. 

Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras gegužės 18 
d., sekmadienį, 10:30 vai. r., 
pamaldose giedos Marijos gar
bei skirtas giesmes. Solo gie
dos sopranas Margarita Mom-
kienė ir baritonas Vaclovas 
Momkus. Vargonais palydės 
muz. Jūratė Grabliauskienė. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į paskaitas 
-pristatymus, įvyksiančius ge
gužės 23 d. 7 vai. vakaro. Pir
mos paskaitos tema: „Nauja
sis lietuviško kaimo modelis -
Auksučių projektas". Paskaitą 
skaitys Lawrence D. Clement, 
žemės ūkio specialistas iš Ca-
lifornia universiteto, daugiau 
nei 200 publikacijų apie žemės 
ūkį autorius. 

Antroji paskaita: „15 metų 
daktaro Jono Šliūpo archy
vui", kurią skaitys archyvo 
prezidentas Vytautas J. Šliū
pas iš San Francisco, Califor-
nia. Visi maloniai kviečiami, 
įėjimas nemokamas. Muzie
jaus adresas: 6500 S. Pulaski, 
Chicago. Telefonas pasiteira
vimui: 773-582-6500. 

SKELBIMAI 

NAUJA DANO LAPKAUS KNYGA „POTEKSČIŲ RIBOS" 

Gegužės 17 d., šeštadienį , 
Šaulių namuose. 2417 W. 43rd 
Str., Chicago, įvyks Šaulių 
sąjungos išeivijoje 16-asis su
važiavimas. Registracija 8-9 
vai. r. Suvažiavimo pokylis 
vyks toje pačioje salėje 7 vai. 
vakare. Gros muz. Algimantas 
Barniškis. Visi šauliai ir vi
suomenė kviečiama. Informa
cijos teikiamos ir vietos už
sakomos tel. 773-434-3713. 

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopa kviečia nares į susi
rinkimą, kuris įvyks gegužės 
31 d., 3 vai. p.p.. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Bus svarstomi svarbūs reika
lai. 

Ši Dano Lapkaus knyga -
pagrįsta daktaro disertacija, 
kurią jis apgynė University of 
Illinois at Chicago 2001 m. 
Tema: „Uždraustos tapatybės 
devintojo dešimtmečio lietuvių 
prozoje". Devintas dešimtme
tis Lietuvoje buvo kritiškas 
laikotarpis tiek politine, tiek 
meninės kūrybos prasme. 
Kuomet ideologinį valdžios 
diktatą pakeitė laisva savi
raiška ir savicenzūros prakti
ka nebeteko prasmės, lietuvių 
menininkai ėmė labai produk
tyviai reikštis. Kasmet pasi
rodydavo reikšmingų lite
ratūros, dailės, teatro kūrinių, 
menine kokybe lenkusių dau
gumą ankstesniųjų. Literatū
ros istorikas ir kritikas Alber

tas Zalatorius rašė: „Istorija 
moko, kad literatūra didžiau
sią įtampą ir aukščiausią 
viršūnę pasiekia prieš visuo
meninius kataklizmus..." 

Danas Lapkus savo knygoje 
siekė pritaikyti kelių analizės 
teorijų metodus, daug dėmesio 
skyrė išryškinti anksčiau isto
rikų ir kritikų nutylėtai anti-
sovietinei kūrinių ideologijai 
ir konkrečių poteksčių reikš
mėms žymiausiuose devintojo 
dešimtmečio kūriniuose. 

Šią knygą galite įsigyti 
„Draugo" knygynėlyje. Kaina 
20 dol. Adresas: 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 
60629. Teiraukitės telefonu: 
773-585-9500. 

Vitalija Pulokienė 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaiPagei-
daujant atvykstame į namus. 

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

• 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! 

• 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. 

• Savo a.a. Sūnaus mirties 
metinių proga, jo atminimą 
pagerbiant, anoniminis auko
tojas atsiuntė „Dieviško Kry
žiaus" Lietuvos benamių para
mos fondui $100, nes a.a. Ve
lionis gyvas būdamas rėmė 
Lietuvos vargšus. Fondo įkū
rėjo pageidavimu Lietuvoje 
„Dieviško Kryžiaus fondo di
rektorius yra kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis, o atstovė 
JAV Indrė Tijūnėlienė. Nuo
širdžiai dėkojame už auką Lie
tuvoje vargingiausiai gyve
nantiems, nes skurdas neži-no 
nei laiko, nei sezono. „Dieviš
ko Kryžiaus'' fondas („Divi-
ne Cross Fund for the 
Homeless"), 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, TAX ID #36-3097269. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
tęsiant vaikų metinę paramą 
— dr. Austė Vygantienė $240, 
Audronė ir dr. Walter Jagiella 
$560, a.a. Loros Krumplytės 
atminimui — dr. Žibutė Zapa-
rackas $100, Viligailė ir Jur
gis Lendraitis $25, Virginija ir 
Gintas Saulis $100, Indrė ir 
Donatas Tijūnėlis $50. Padėti 
sergančiam teologijos studen
tui Vytautui Alminui — Regi
na Stavskienė $30, Birutė 
Hoffman $25, Genovaitė An-
kus $50, Ona ir Jonas Rugelis 
$50, Genė Valantinas $25. La
bai ačiū, „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL 60089 (Sunlight Or-
phan Aid). Tel. (847) 537-
7949, faksas (847) 537-7949 
(prašome paskambinti prieš 
siunčiant faksą), tel. su atsa
kovu (847) 541-3702. TAX 
ID #36-3003339. 

Čikagos dramos sambū
ris „Žaltvykslė" kviečia vi
sus į teatro premjerą - Ilonos 
Čiapaitės režisuotą Tennessee 
VVilliams pjesę „Pasmerkti na
mai". Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Dalia Cidzikaitė ir Li
nas Umbrasas. Prieš spektaklį 
žiūrovai matys Algirdo Pet
raičio ir Vitalijos Pulokienės 
atliekamą poetinę muzikinę 
kompoziciją. Premjera įvyks 
gegužės 18 d„ 3 v. p. p.. Jauni
mo centro didžiojoje salėje. 
Visi maloniai kviečiami' 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, R 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776^742 

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

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

DARIUS H. DIRMANTAS 
ADVOKATAS 

VARAVMO IR KRMNALNU TEISIU 
SPECIALISTAS 

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

877-4963527 
• Prieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. 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. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti sunkiai sergančiam 
teologijos studentui Vytautui 
Alminui. Gegužės 3 d. į Lie
tuvą studento paramai „Sau
lutė" išsiuntė $600. Iki to lai
ko studento gydymui aukojo 
S. Danytė $20, S. J. Užupis 
$50, T. Bogušas $50, J. įlenda 
$20, A. Praitis $10, dr. D. 
Lapkus $100, L. Čiudalienė 
$20. „Saulutė" dėkoja už au
kas ir netrukus bus persiųstos 
naujai atėjusios aukos. Labai 
ačiū, „Saulutė", 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, TAX ID #36-3003339. 

• Lietuvos Našlaičiu glo
bos komiteto gautos aukos: 
St. Joseph Church parapija, 
Scranton, PA, kurios klebonas 
yra Msgr. Peter Madus globo
ja Lietuvoje 73 apleistus vai
kus. Pratęsdami paramą ki
tiems metams atsiuntė 
$10,950. Seselė Paraclete, 
kuri dirba St. Joseph's parapi
joje, globoja vieną mergaitę 
Lietuvoje. Ši mergaitė dabar 
studijuoja mediciną Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
Seselė Paraclete jai surado 
$4,000 stipendiją. Po vieną 
vaiką Lietuvoje globoja ir po 
$150 — jų metinei paramai 
atsiuntė: Putinas ir Aniliora 
Masalaičiai, Wayne, PA, Gra
žina Kenter, Danbury, CA, 
Stanley Surantas, Rockford, 
IL, Bernardas ir Ona Brizgiai, 
Farmington Hills, MI, Juozas 
ir Birutė Kasperavičiai, St. 
Petersburg, FL; Eleanore Fos-
ter, Maple Glen, PA pagerbda
ma a.a. Charles Foster atmi
nimą aukoja $100; $100 au
koja H. Marlene Zavada, Med-
ford Lakęs, NJ; $50 aukoja 
Ponia, kuri nenori skelbti savo 
pavardės; $25 aukoja Valeria 
Buinys, Blue Bell, PA ir Lietu
vos Vyčių 46 kuopa. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame aukoto
jams! Lietuvos Našlaičiu 
Globos komitetas, 2711 
West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. 

mailto:Gibaitis@aol.com

