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numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos ir 
gyvenimo. 

2psl. 

Prasminga šventė: 
prisiminti ir padėkoti; 
Lenkija atsidūrė 
viršūnėje. 

3 psl. 

Lietuvių kalbos kursai; 
Kauno istorijos 
metraščio 4-tas tomas; 
Lietuvių fondo 
pareiškimas. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
žymusis gamtininkas; 
Tennessee Williams 
pjesė lietuvių scenoje; 
muzikos šventė; 
Vilniuje; ta rp taut inė 
vėtrungių paroda; 
leidinių skiltys. 

Ką reikia žinoti, šią 
vasarą keliaujant \ 
Lietuvą. 

5 psl. 

Artėja šauni Joninių 
šventė; dainuos „Trys 
tigrai" ir J . Leitaitė; 
XII MKS užbaigos 
pokylis. 

8 psl. 

^ ^ 

„Žalgirio" komandos kapitonas 
Mindaugas Timinskas su Lietuvos 
čempionų taure. Eltos nuotr. 

* Kauno „Žalgirio" krep
šininkai , laimėję Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) finalo se
riją prieš Vilniaus „Lietuvos 
rytą" 4-2, penktadienį buvo ap
dovanoti čempionų aukso žie
dais. LKL prezidentas Šarūnas 
Kliokys įteikė žiedus trene
riams Antanui Sireikai ir Gin
tarui Krapikui, kapitonui Min
daugui Timinskui, Sauliui 
Štombergui, Dainiui Šalengai, 
Vidui Ginevičiui, Gintarui Eini-
kiui, Giedriui Gustui, Sauliui 
Kazevičiui, Dariui Šilinskiui. 
„Žalgirio" legionieriai Tanoka 
Beard, Eda Cota ir Cornel Da-
vid jau išvykę namo ir sezono 
pabaigtuvėse nedalyvavo. Tau
rę žalgiriečiams įteikė Lietuvos 
krepšinio federacijos preziden
tas Vladas Garastas. 

Naujausios 
žinios 

* Seimo vadovas pasisa
kė už didesnę valstybinių par
lamentų įtaką ES sprendi
mams. 

* Su nauju v a d o v u kon
se rva tor ia i žada parodyti Lie
tuvai kelią į sėkmę. 

* L ie tuva l a ik ina i už
draudė gyvūninių produktų 
importą iš Suomijos. 

Ateities planuose — bendras Baltijos valstybių 
karinis dalinys 

Trakai , gegužės 23 d. 
(BNS) — Savo užduotis atlikęs 
Baltijos valstybių bendras ba
talionas BALTBAT rudenį bus 
išformuotas, jį pakeis naujos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ka
rinio bendradarbiavimo formos, 
penktadienį sakė Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius po Trakuose 
įvykusio Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gynybos vadovų tradici
nio susitikimo. 

1994 meta is p radė tas 
BALTBAT įvykdė iškeltą už
duotį — didinti sąveiką su NA
TO kariniais vienetais, rengti 
karinį personalą taikos palai
kymo operacijoms. Jį pakeis 
glaudesnis sausumos pajėgų 
bendradarbiavimas, kurio esmė 
— kartu rengti mokymo doktri
nas, bendras pratybas. 

Nukelta į 7 psl . 
Baltijos valstybių gynybos vadovai 'iš kairės; — Latvijos gynybos ministras Girtas Valdis Kristovskis, Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir Estijos gynybos ministras Margus Hanson. Tomo Bauro (Eita; nuotr 

Prie Vilniaus rasto pavojingo 
natrio savininkas rūpinasi jo 

saugojimu 
Vi ln ius , gegužės 23 d. 

(BNS) — Netoli Vilniaus fermo
je aptikto natrio krovinio savi
ninkas Stasys Dautar tas aplin
kosaugininkų nurodymu ėmėsi 
tvarkyti pavojingo chemikalo 
saugojimą. 

„Natris liko fermoje, tačiau 
šiuo metu statinės yra perstum-
dytos į tas vietas, kur nepaten
ka drėgmė. Dalis polietileno 
plėvelės, kur ia buvo uždengtos 
statinės, kad apsaugotų nuo 
drėgmės, daba r nuimta , kad 
lauke esant šiltam orui, po po
lietilenu nesikondensuotų drėg
mė", penktadienį sakė Valsty
binės aplinkos apsaugos inspek
cijos Avarijų prevencijos ir val

dymo skyriaus vedėjas Gedimi
nas Markauskas. 

Praėjusią savaitę netoli Ne
menčinės esančiame Pakryžės 
kaimelyje ugniagesiai, tikrinda
mi nenaudojamas patalpas, ap
tiko daugiau nei 50 tonų labai 
aktyvaus metalo na tno . Gavusi 
bent lašą vandens, ši chemine 
medžiaga sprogsta. 

G. Markauskas taip pa t nu
rodė, kad natrio krovinio sa
vininkui S. Dautar tui duotas 
nurodymas sutvarkyti fermos 
stogą. Aplinkosaugininkai pa
vojingo krovinio savininką taip 
pat yra įpareigoję per pustrečios 
savai tės deramai sutvarkyt i 
natrio krovinio laikymo sąlygas. 

Lietuvos dviratininko žmonos byla 
įstrigo prancūzų tardytojo stalčiuje 

Vi ln ius , gegužės 23 d. 
(BNS) — Lietuvių dviratininko 
Raimondo Rumšo žmonos 
Editos byla dėl įtariamo dopin
go gabenimo įstrigo pas Pran
cūzijos tardytojus, nors jos ad
vokatas dar prieš porą mėnesių 
kalbėjo apie artėjančią atomaz
g a 

Kaip penktadienį sakė E. 
Rumšienės advokatas Alexand-
re Varaut, dabar visiškai nebe
aišku, kada byla bus perduota 
teismui. Byla yra pas tardytoją, 
ir nėra nus ta ty ta termino, iki 

kurio jis turi perduoti bylą Bon-
neville miesto teismui. 

„Nieko nevyksta šioje bylo
je , policija nebeat l ieka ap
klausų", teigė A. Varaut. 

Advokatas apgailestavo, 
kad bylos perdavimas teismui 
užsitęsė, bet vylėsi, kad „ši juo
kinga istorija" greitai baigsis. 

A. Varaut sakė, kad per ke
lis metų pradžioje surengtus 
te ismo posėdžius buvo ap
klaus t i komandos „Lampre", 
kuriai atstovaudamas, R. Rum
šas laimėjo Nukel ta į 7 psl. 

Žemdirbių reikalavimai 
valstybei yra nepakeliami 

V i l n i u s , gegužės 23 d. 
(BNS) — Vyriausybė, paskai
čiavusi savo finansines galimy
bes, pareiškė negalinti užtikrin
ti žemdirbiams, kad už aukš
čiausios rūšies pieno litrą jiems 
būtų mokama 60 centų. 

Didžiausios pieno perdir
bimo įmonės ta ip pa t pasisakė 
prieš aukščiausios rūšies pieno 
ka inos regul iavimą. ,Mūsų 
principas išlieka toks, kad ne
sumažėtų žemdirbių pajamos, 
palyginti su 2002 metais", pa
reiškė premjeras Algirdas Bra
zauskas po dar vieno susitikimo 
su pieno perdirbimo įmonių ats
tovais penktadienį . 

„Tai būtų pa t s optimaliau
sias būdas — vyriausybei rasti 
lėšų ir užt ikr int i žemdirbiams 
jų 2002 metų pajamas", tvirtino 
vienos iš didžiausių Lietuvos 
pieno perdirbimo įmonių „Pieno 
žvaigždės" prezidentas Jul ius 

Kvaraciejus. 
Premjero teigimu, paskai

čiuota, kad pernai visi pieno ga
mintojai gavo 521 mln. litų, o 
skaičiuojant pagal dabartines 
supirkimo kainas , šiemet jie 
gautų apie 415-420 mln. litų. 
Todėl jau skirti 52 mln. litų ir 
dar planuojami skirti 50 mln. li
tų visiškai kompensuotų gali
mą šių metų pajamų praradi
mą. 

„Jei būtų mokama po 60 
centų už litrą aukščiausios rū
šies pieną, papildomai reikėtų 
skirti dar apie 111 mln. litų. To
kie reikalavimai valstybei yra 
nepakeliami", kalbėjo A. Bra
zauskas. Anot jo, norint paten
kinti visus žemdirbių reikalavi
mus, įskai tant ir paramą kiau
lių bei galvijų augintojams, šie
met papildomai reikėtų apie 
370-400 mln. litų. 

Nukelta į 7 psl. 

Aukščiausioje 
pasaul io viršukalnėje 

— d a r v ienas 
l ietuvis 

Talinas-Vilnius , gegužės 
23 d. (BNS) — Šiaulietis alpi
nistas Saulius Vilius kartu su 
kolega iš Estijos Alar Sikku 
ketvirtadienį užkopė į aukš
čiausią planetos viršukalnę — 
Everestą, Taline pranešė jų ko
mandos draugo, ripinisto Raivo 
Plumer žmona Maio, kuriai vy
ras skambino iš Everesto šlaite 
esančios alpinistų stovyklos 
pranešti apie bendražygių pa
siekimą. 

Pasak jos, į 8848 metrų 
aukščio viršukalnę estas ir lie
tuvis įkopė ketvirtadienį. 

Į ekspediciją „Everestas -
8848 m" kartu su estais šiau
lietis išvyko kovo mėnesį. 

Everesto viršūnės šturmą 
S. Vilius su kolegomis pradėjo 
prieš tris dienas. J ie lipo Šiau
rine ketera iš Tibeto pusės. 

Everesto šlaituose šiomis 
savaitėmis pakilimo laukia ke
lios dešimtys sportinių ir ko
mercinių ekspedicijų. 

Nepalo Turizmo ministeri
jos duomenimis, šiemet viršūnę 
jau pasiekė 52 alpinistai iš 10 
ekspedicijų. 

Pirmuoju lietuviu bei Bal
tijos valstybių atstovu, kuriam 
pavyko įkopti į Everestą, tapo 
Vladas Vitkauskas. Į aukš
čiausią pasaulio viršūnę per 
Pietų balną jis įkopė 1993 metų 
gegužės 10 dieną. 
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V i l n i u s , gegužės 23 d. 
(BNS) — Liberalų demokratų 
partijos (LDP) atstovai teigia, 
jog Seimui reikia įlieti „šviežio 
kraujo" — t a rp jų siūlomų kan
didatų į ke tur ias laisvas vietas 
Seime y ra „kailių karal ienė" ir 
pensininkas operos solistas. 

Birželio 15 dieną vyks nau
jų Seimo narių r inkimai ketu
riose v i e n m a n d a t ė s e — Vil
niaus Senamiesčio, Antakalnio 
ir Šeškinės bei Panevėžio Ne
vėžio — rinkimų apygardose. 
Rinkimuose varžysis 27 kandi
datai . 

Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje LDP pristatė sa
vo kandida tus , o šie išdėstė, ko
dėl siekia tapt i Seimo nariais . 

Lietuvos „kailių karal iene" 
vad inama kailių salono „Ni
jolė" savininkė Nijolė Veličkie
nė teigė, jog sieks įstatymų aiš
kumo t iek papras t i ems žmo-

Liberaldemokratai Seimui siūlo 
kail ių karalienę" ir operos solistą 

Kailių salono „Nijolė" savininkė Nijolė Veličkienė ir operos solistas Vir
gilijus Noreika. 

nėms, tiek versl ininkams. Be to, 
Lietuvos aukštosios mados kū
rėjų asociacijos prezidentės 
nuomone, į s ta tymai turi būti 

Algirdo Sabaliausko ̂ Elta) nuotr. 
„ne tik moralūs, bet ir dvasin
gi". LDP nepriklausanti N. Ve
ličkienė prisipažino, jog jai pa
t inka Nukelta \ 7 ps l . 

Lietuviai tuština svetimas kredito korteles 

V i l n i u s , gegužės 23 d. 
(BNS) — Tarp lietuvių išpopu
liarėjo vienas labiausiai papli
tusių finansinių nusikal t imų in
ternete — pirkimas pasinaudo
jan t svetimomis mokėjimo kor
telėmis. 

Kaip rašo dienrašt is „Lietu
vos rytas", in terneto parduotu
ves apgaudinėjantys ir užsie-

interneto parduotuvėse 
Pakis tanas , Malaizija ir Indone-niečių kišenes švarinantys tau

tiečiai Lietuvą į s tūmė į įtartinų 
valstybių sąrašą. J į sukūrė in
terneto t inklapis „Yahoo". Sąra
še, kurį paskelbė ir įtakingas 
verslo d i en ra š t i s „The VVall 
Street Jou rna l Europe", kar tu 
su Lietuva įrašytos Baltarusija, 
Rumunija, Rusija, Nigerija. Ko
lumbija, Egiptas , Makedonija, 

zija. 
„Yahoo" atkreipia dėmesį, 

kad užsakant prekių į šias vals
tybes pasitaiko daug sukčiavi
mo atvejų. Užsakymo kilmės ar
ba jos pristatymo valstybė — 
pats svarbiausias svertas, pagal 
kurį rekomenduojama atsijoti 
užsakymus. Nukelta \ 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
{RemiafSįs AFP. Reuter AP, l«ertax. fTAS-TASS, 8NS 

žink) agentont piane&fnals} 

EUROPA 
Paryžius . Didžiojo aštuo

neto (G-8) pasaulio valstybės 
penktadienį paragino Šiaurės 
Korėją nedelsiant atsisakyti sa
vo branduolinių ginklų progra
mos, taip pa t ėmėsi spaudimo 
Iranui, kad šis suteiktų dau
giau garantijų dėl savo bran
duolinių siekių. „Šiaurės Ko
rėjos branduolinė krizė kelia 
grėsmę tarptaut inei taikai ir 
pastovumui", rašoma Prancūzi
jos pareiškime, kuris buvo pa
skelbtas baigiantis Paryžiuje 
vykusiam G-8 valstybių užsie
nio reikalų ministrų susitiki
mui. „Ministrai ragina Šiaurės 
Korėją gerbti savo įsipareigo
jimus susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kurie pablogins si
tuaciją, ta ip pat ragina pradėti 
visišką, skubų, patikrinamą ir 
negrįžtamą branduolinių gink
lų programos atsisakymą", tei

giama dokumente. 
P a r y ž i u s . JAV valstybės 

sekretor ius Colin Powell ir 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Dominique de Vil-
lepin tarpusavio susitikimo me
tu stengėsi nedemonstruoti ne
sutarimų, nors po karo Irake 
t a rp JAV ir Prancūzijos tebe
tvyro įtampa. Pirmą kartą po 
karo Irake susitikę pareigūnai 
pažymėjo ilgą valstybių bend
radarbiavimo istoriją, tačiau C. 
Powell pripažino nuoskaudas 
dėl Irako tebesant gajas. Abu 
pareigūnai po spaudos konfe
rencijos paspaudė vienas kitam 
rankas, tačiau šis jų gestas ne
atrodė labai draugiškas. 

JAV 

V a š i n g t o n a s . JAV kariai 
Irake vykusiame sunkvežimyje 
aptiko aukso luitų, kurių vertė 
gali siekti 500 mln. JAV dole

rių. Du tūkstančius po 18 kilo
gramų sveriančių luitų 3-ojo 
šarvuotosios kavalerijos pulko 
kariai ketvirtadienį aptiko Va
karų Irake, pasienyje su Sirija 
esančiame Kaimo miestelyje. 
JAV Centrinė vadovybė teigia, 
kad kariai auksą sunkvežimyje 
..Mercedes" aptiko per įprastinį 
tikrinimą pasienyje. Du sunk
vežimiu važiavę žmonės buvo 
sulaikyti. Kariams jie teigė, jog 
gabena bronzos luitus. Kariams 
sunkvežimio vairuotojai teigė, 
jog už 350,000 Irako dinarų 
(apie 1.000 litų) jie sutiko nu
vairuoti sunkvežimį iš Bagdado 
į Kaimą, kur turėjo jį perduoti 
kitam asmeniui. JAV kariai 
praėjusį mėnesį aptiko maž
daug 600 mln. JAV dolerių gry
naisiais, sukrautų dėžėse prie 
Bagdado rūmų. 

V a š i n g t o n a s . Vyresnysis 
nušalintojo Irako vadovo Sad-
dam Hussein sūnus Uday 
svarsto galimybę pasiduoti JAV 
pajėgoms, tačiau tokiam žings
niui nesiryžta dėl JAV parei
gūnų vykdomos derybų takti
kos, penktadienį rašo JAV 

„The Wall S t r e e t Journa l" . 
Uday slepiasi Bagdado prie
miesčiuose ir, prieš pasiduoda
mas, nori sužinoti kokie kalti
nimai bus j am pateikt i , ku r j i s 
bus laikomas ir ta rdomas. De
rybos su juo vyksta per tarpi
ninkus , teigia žurnalas . Uday 
anksčiau vadovavo Irako sau
gumo pajėgoms ir Olimpiniam 
komitetui . Po 1996 m. gruodžio 
14 d. įvykdyto bandymo jį nu
žudyti dalis jo kūno liko paraly
žiuota. 

jokų š a u k i m a s , išformuotų 
s t ruk tū rų nuosavybė perduo
dama JAV vadovaujamai admi
nistracijai, o visi šių struktūrų 
darbuotojai atleidžiami „Koa
licijos laikinoji administracija 
planuoja netolimoje ateityje 
suformuoti naują Irako korpu
są. Tai pirmasis žingsnis for
muojant laisvo Irako savigynos 
pa j ėgumus ' . sakoma penkta
dienį paskelb tame pranešime. 

RUSIJA 

IZRAELIS 

IRAKAS 
B a g d a d a s . JAV paskir tas 

civilinis Irako adminis t ra tor ius 
Paul Bremer nurodė išformuoti 
Irako ginkluotąsias pajėgas ir 
kelias saugumo s t ruk tūras , ku
rios sudarė Saddam Hussein 
režimo pagrindą P Bremer pa
leido gynybos ir informacijos 
ministerijas, kar in ius ir saugu 
mo t e i smus . Atleis ta š imta i 
tūkstančių valstybės ta rnauto
jų ir kareivių. Pagal įsakymą 
išformuojama elitine Respubli
kos gvardija ir reguliarioji ka
r iuomenė, sus tabdomas nau-

J e r u z a l ė . Izraelio prem
jeras Ariel Sharon penktadienį 
pareiškė, jog Izraelis pasiren
gęs pri tar t i „kelio žemėlapio" 
taikos su palestiniečiais planui, 
kuris ne t rukus bus pateiktas 
tvirtinti ministrų kabinetu; Šis 
pareiškimas a ts i rado po to. kai 
pasirodė JAV valstybės sekre
toriaus Colin Powell ir prezi
dento patarėjos saugumo klau
simais Condoleezza Rice pa
reiškimas, kur iame teigiama, 
kad JAV atsižvelgs į Izraelio 
abejones dėl „kelio žemėlapio" 
plano, numatančio palestinie
čių valstybės Įkūrimą. 

Maskva. Rusija ir Kinija 
mano, kad jėgos scenarijus, sie
k iant sureguliuoti kpzę Korė
jos pusiasalyje, yra nepriimti
nas . Rusijos oficialus Užsienio 
reikalų ministerijos (URM; 
atstovas Aleksandr Jakovenka 
gegužės 26-28 dienomis vyk
siančio Kinijos prezidento Hu 
J in t ao valstybinio vizito į 
Maskvą išvakarėse pareiškė, 
kad taikos išsaugojimo Korėjos 
pusiasalyje problemoms Rusi
jos ir Kinijos dvišaliame dialoge 
sk i r i amas didžiulis dėmesys. 
„Valstybės pasisako už Korėjos 
pusiasalio nebranduolinį statu
są ir masinio naikinimo ginklų 
neplatinimo režimą jame", sake 
A. Jakovenka. URM taip pat 
pabrėžė, kad turi būti garan
tuotas Šiaurės Korėjos saugu
mas ir sudarytos palankios są
lygos jos socialinei ekonominei 
raidai. „Svarbus vaidmuo su
reguliuojant padėtį Korėjos 
pusiasalyje tenka JAV ir Šiau
rės Korėjos dialogui", pridūrė 
pareigūnas 
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DRAUGAS, 2003 m. gegužės 24 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medž iagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4545 W 6 3 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Visi keliai veda į Kauną 

Laužo statytojai 2002 m. Jaunučių ateitininkų sąjungos stovykloje, Dainavoje. Šiais metais J A S stovykla vyks 
birželio 15-25 dienomis. Stovykla tokia populiari, kad jau balandžio mėnesį visos esamos vietos užsipildė. 

Kazio Razgaičio nuotrauka 

Važiuojantiems į Ateitininkų kongresą 
Kvietimas registruotis ir ruoštis 

Lietuvos respublikos Žemės ūkio rūmai Kaune 1939 m. 
Šiose patalpose vyks XIV Ateit ininkų kongresas š.m. liepos 11-13 i 

XIV ATEITININKŲ FEDERACIJOS KONGRESAS vyks š.m 
liepos 11-13 d. Kaune. Kongreso šūkis —„Atverkime langus" yra 
popiežiaus Jono XXIII, sušaukusio Katalikų Bažnyčios II Vatikano 
susirinkimą, išsakyta mintis. Šia mintimi popiežius kvietė atsi
naujinti Bažnyčią. Mes taip pat kviečiame atsinaujinti mūsų orga
nizaciją, „nuvalyti dulkes", atverti langus pasauliui. 

Ateitininkų kongresas yra vyriausias Ateitininkų federacijos 
reikalų sprendėjas. Jis yra kviečiamas kas treji metai ir jame daly
vauja viso pasaulio ateitininkai. Kongreso pagrindiniai praktiški 
uždaviniai: 1. Išrinkti naują Ateitininkų federacijos pirmininką bei 
tarybą, 2. Nustatyti Ateitininkų federacijos veiklos gaires, 3. Pa
keisti ir priimti Ateitininkų federacijos įstatus. Pagal kun. Stasio 
Ylos „Ateitininkų vadovą" kongresų tikslas yra dar platesnis: 
Kongresas turi iškelti laiko problemas, mesti šūkius ateičiai, 
pasverti moralines narių pajėgas, sutelkti rinktines organizacijos 
jėgas ir jas parodyti visuomenei. Kviečiame visus ateitininkus XIV 
kongrese dalyvauti. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS KREIPIMASIS 
Mieli Ateitininkai, 

Ateitininkų federacijos taryba kviečia kelti kandidatus į 
Ateitininkų federacijos pirmininko postą. Siūloma tai padaryti iki 
birželio 1 d. Nors mūsų organizacijos Įstatai neabejotinai suteikia 
teisę siūlyti kandidatus visą laiką iki kongreso ir paties kongreso 
metu, šiuo kreipimusi ir paraginimu Taryba nori padrąsinti rim
toms diskusijoms dėl būsimojo Pirmininko, paskatinti organizaci
jos narius įsigilinti į kandidatų programas ir „Ateities" sąjūdžio vi
zijas. Visi dalyvaukime kuriant mūsų organizacijos ateitį, renkan
tis kelio gaires ir vadovus! Ateitininkų federacijos taryba 

Ateitininkų federacijos XIV 
kongresas nebe už kalnų. Ragi
name visus ateitininkus vyks
tančius šią vasarą į Lietuvą 
užsiregistruoti ir aktyviai kon
grese dalyvauti. 

Kongreso programa dar 
derinama Federacijos valdyboje 
ir taryboje, bet artimiausiu 
metu turėtų būti paskelbta. 
Atidarymas ir talentų vakaras 
(pirmąją dieną) vyks Kauno 
valstybiniame akademiniame 
dramos teatre (Laisvės ai. 71). 
Kitas dienas kongresas vyks 
Lietuvos Žemės ūkio rūmuose, 
Donelaičio g. 2, Kaune. 

Registracija 
Šiaurės Amerikos atei

tininkų taryba ragina visus 
vykstančius į XIV Kongresą 
registruotis per savo sąjungas: 

MAS — Liudas Landsbergis 
liudas@mindspring.com 
telef: (708) 533-2022 

SAS — Lina Šeštokaitė 
sestokas@fas.harvard.edu 
telef: (610) 565-5498 

ASS — Nijolė Balčiūnienė 
nbalciunas@aol.com 
telef: (440) 944-5741 

Vykstant visai šeimai į kon
gresą galima užregistruoti visus 
šeimos narius iš karto vienoje 

sąjungoje ir ta informacija bus 
vėliau perteikta kitoms sąjun
goms. 

Kongreso ruošos komitetas 
Lietuvoje prašo norinčius daly
vauti Kongrese, taip pat užpil
dyti registracijos anketą randa
mą: www.ateitis.lt/kongreg 
istracija.html ir nusiųsti ad
resu: AF raštinė, Laisvės ai. 13, 
Kaunas, Lietuva. 

Atstovai 
Norintys būti atstovais 

moksleivių, studentų ar sen
draugių sąjungoms, prašome 
registruodamiesi tai pažymėti 
prie savo pavardės. Atstovu ga
li būti kiekvienas vykstantis iš 
Amerikos ar Kanados, kuris yra 
davęs ateitininkų įžodį ir turi 
teisę balsuoti. 

Kviečiame visus vyks
tančius i Kongresą nedel
siant registruotis pas Liudą, 
Liną ir Nijolę. Norėtume ži
noti kiek iš užsienio vyksta į 
Kongresą ir kiek turėsime 
atstovų. 

Nakvynės 

Iš rengimo komiteto dar 
nėra gauta žinių apie nakvynes, 
tad norintys jau daryti rezer
vacijas gal norės pasiteirauti 
keliuose netoliese esančiuose 
viešbučiuose, kaip pvz. „Kau

nas" Laisvės ai.79; tinklalapio 
adresas: ww-w.kaunashotel.lt 
e-paštas: hotel.kaunas @takas.lt 
ir „Taikioji Neris" Donelaičio g. 
27; tinklalapio adresas: www, 
travel.lt/neris; e-paštas: 
takneris@takas.lt 

D a u g i a u in formaci jos 

Šią ir kitą informaciją apie 
XIV Ateitininkų federacijos 
kongresą galite rasti interneto 
svetainėje www.ateitis.lt Ten 
jau galima užpildyti išankstinę 
Kongreso registracijos formą. 
Jeigu turėsite klausimų dėl 
kongreso rašykite Ateitininkų 
Federacijos būstinės ei.pašto 
adresu af@ateitis.lt 
Taip pat, galite rašyti Federaci
jos generaliniam sekretoriui ir 
Kongreso organizacinio komite
to pirmininkui 
Kęstučiui Bagdžiui 
kestux@lycos.com 
Liturginės programos vadovei 
Aliutei Permiakovai 
aliute@centras.lt 
Akademinės programos 
vadovui, Mindaugui Kuliavui 
Tel. 8-685 16736 

Los Angeles moksleiviai atei t ininkai diskutuoja sus i r ink imo metu. Iš kairės: Evelina Gulbinaitė, Brianna Šilkaitytė, Vita Reivydaitė, Tomas Mikuckis, 
globėjas dr. Marius Tijūnėlis, Andrius Mikuckis, Inga Newsom ir Alytė Mažeikaitė. (Prisilaikant žurnalistinės etikos, redaktoriai pareiškia, kad ši nuo
trauka buvo sudėta iš keturių atskirų.) 

Kazio Razgaičio nuotrauka 

Ateitininkų vasaros 
stovyklos 
Biržel io 1 5 - 2 5 jaunųjų ateiti
ninku stovykla Dainavoje 

Liepos 1 3 - 2 0 Ateitininku sen
draugių stovykla Dainavoje. 
Norintys dalyvauti, prašomi 
skambinti Rūtai Kulbienei tel. 
(847) 698-3959 

Liepos 2 0 - 2 7 Los Angeles Mok
sleivių ateitininkų stovykla, Casa 
de Maria stovykloje, Santa 
Barbara, CA. Informaciją teikia 
Kristina Bandžiulienė tel. (661) 
272-9928 

L iepos 2 0 - r u g p j ū č i o 2 
Moksleivių ateitininkų stovykla 
Dainavoje. Sekite MAS tinklalapj: 
www.mesmas.org 

r u g p j ū č i o 1 0 - 1 7 rugp jū t i s 
Sendraugių sąjungos stovykla, 
Kennebunkport, Maine. Infor
macija teikia Juozas Rygelis tel. 
(860) 923-3043 
Rugp jūč io 2 9 rugsėjo 1 d. 
Studijų dienos, Dainavoje 

Šeimos šventė Detroite 
Detroito ateitininkų Šeimos 
švente bus sekmadienį, birže
lio 8 d. Dievo Apvaizdos para
pijoje. Per iškilmingąjį posėdį 
net 11 moksleivių duos atei
tininko įžodį. Šventėje žada 
dalyvauti buvęs Ateitininkų 
federacijos vadas Juozas 
Polikaitis ir MAS centro 
valdybos pirmininkas Liudas 
Landsbergis. 

Dr. Damušio pagerbimo 
knyga 
XIV Ateitininkų kongreso metu 
norima pagerbti šviesiausios 
atminties a.a. prof. dr. Adolfą 
Damušj specialiu leidiniu. 
Kviečiame visus, kurie pažino 
dr. Damušį ir norėtų išreikšti 
atsisveikinimo ar prisiminimo 
žodį jo pagerbimo leidinyje, 
atsiųsti savo tekstą iki birželio 
6 d. kun. Arvydui Žygui elek
troniniu paštu: 

arvydaspetras@delfi.lt 

Šeimos šventė Čikagoje 
Čikagos ateitininkų Šeimos 
šventė bus sekmadienį, birželio 
8 d. Šv. Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje 9:00 vai. 
ryto. Iškilmingas posėdis Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje 10:30 vai. Posėdyje daly
vaus Šiaurės Amerikos atei
tininkų tarybos pirmininkė 
Nijolė Balčiūnienė. Tuoj po 
posėdžio, Alfonso Lipniūno— 
Aleksandro Stulginskio kuopos 
moksleiviai suvaidins Rasos 
Poskočimienės paruoštą vaidi
nimą— „Juozas". 

Ateitininkų namų gegužinė 
Po Čikagos ateitininkų Šeimos 
šventės iškilmingos programos, 
visi kviečiami birželio 8 d. po
pietę į Ateitininkų namus pasi
linksminti ir pasmaguriauti 
gegužinėje. Gegužinės pelnas 
skiriamas Ateitininkų namų iš
laikymui. Primename, kad lai
kas grąžinti loterijos bilietu
kus. 

EDMUNDAS VENAS, MD, &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6018 W. Archer Ave. Sts. 5 k-6 

Chicago, ii. 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
S U R E N D E R LAL, M.D. 

Specia lybė - vidaus ligos 
7 7 2 2 S . Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

V1DASJ.NEMICKAS,MX>. 
K A F O O L O G A S - Š R D I E S UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sulte A 

JoieLIL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
w*f*fjjtM ibr Vjtbu t̂̂ ycr adU oort uuatusorn 

Dr. VIUUS MIKAIT1S 
Seime* daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10611 W. 143 St Orfaid Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hosprtal 
Sitver Cross Hospitai 

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

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

TeL 773-735-7730 
10 S. 640 S Kingery Hwy, VVtaabcok 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFB DALLAS PRUNSKB, MD 

GREGORY SUEI71F, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

IHinois 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 
EkGrove: 847-718-1212 

r Lbertyvfe. www.HttnoispeJn.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susftarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, M t Lawn, R. 

TaL 706-422-8260. Jai retatnga 
oagsJba oo darbo valandų, skambtrt! 

„pagal" numeriu 706-644-0074. 

S 
Dr. VkSa I .PuodžKMenė 

Heatthy Connectior 
"Z^ ChaTfncfc&Reheb 

C M c 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Stato 201/202, Lockport, L 80441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kabame lietuviškai 

Dr. VJ. VASAfTlENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St„ Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 WaJter St, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Jolht, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CMROPRACTTC PHYSJCIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kakta, gaVcs aksuamų 

v migrenos), aponWų traumų apaoaft 
6645 W. Stanley Ave., 

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

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S.Roberts Rd. , Hickory 
Hills, IL 

1 mylia i vakarus nuo H^^er- Ave 
T e l . 708"! 5 9 8 - 4 0 5 5 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

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

4149 W. 63rd. St. 
Te l . 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6 4 1 7 VV. 8 7 St. 

O a k Lawn, IL 60453 
T e l . 708 -233-5630 

R I M G A U D A S NEMICKAS, M.D. 
S . P R A S A D T U M M A L A , M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V1LUA KERELYTĖ 
Amber Healtn Center 

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

7271 S. Harfem, Bridgeview, IL 60455. 
Tai. 706-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pirlaski 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 

1 0 4 0 0 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3 8 2 5 Highland Avenue Suite 4 A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

D R K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3236 W. 1119L Chtasgo, L80655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVTTA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E C E P E L E DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVintersetDr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Wiltowbroofc. IL 60527 

Tai. 530-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

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 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius Nainys 

LENKIJA PASAULIO 
VIRŠŪNĖSE 

Prieš mėnesį laimėjęs ka
rą prieš Saddam Hussein, 
Vašingtonas pagaliau nutarė 
Iraką okupuoti. Panašiai, kaip 
po Antrojo pasaulinio karo 
Vokietiją. Padalino kraštą į 
tris sritis, vieną jų valdyti pa
siliko sau, kitą atidavė Didžia
jai Britanijai, o trečią — Len
kijai. Ir ši suspindėjo taip, 
kaip dar nebuvo spindėjusi 
nuo išsivadavimo iš sovietinės 
vergijos. Lenkija tarp pasaulio 
didžiųjų, gegužės 13-tą rašė 
„New York Times". Ir Var
šuva šią savo padėtį tuojau 
pat šoko išnaudoti. 

Lenkijos krašto apsaugos 
ministras Jerzy Szmajdzinski, 
pradėjęs telkti jėgas tarptau
tiniam uždaviniui vykdyti, 
suvaidino neįtikėtiną „spek
taklį", teigia „NYT" bendra
darbis Richard Bernstein. Jis 
pakvietė Vokietiją prie Len
kijai patikėto uždavinio pri
sidėti ir paprašė šios didvals-
tybės krašto apsaugos minist
rą Peter Struk jungtis į Ira-
kan siunčiamą Lenkijos kari
nį dalinį ir lenko vado žinion 
atsiųsti Vokietijos karių. 
Pakvietimą Vokietija visuoti
nai ir piktai atmetė. 

Šioje istorijoje painiojasi 
' k'ii netikėtumai. Pirmas — 
nesuvokiama JAV vadovų lai-

, kysena. Ne tik prieš karą, bet 
ir po jo Vašingtonas tikino pa
saulį, kariavęs ne Iraką oku
puoti, bet kraštą nuo dikta
toriaus išvaduoti. Tad Irako 
neyaLdysįąs, bet tuojau, pat 

' pereinamajam laikotarpiui 
irakiečių laikinąją vyriausybę 

sudarysiąs. Dabar jau prezi
dentas Bush kreipiasi į Jung
tines Tautas, reikalaudamas 
okupacinių galių. Tuojau po 
karo kraštą valdyti Vašing
tonas ėmėsi pats vienas, vy
riausiu valdovu paskirdamas 
generolą, vėliau pakeisdamas 
jį civiliu, o dabar jau skirsto į 
sritis ir valdymo atsakomybe 
nori dalintis su kitais dviem 
karo sąjungininkais. Karą 
pradėdamas, į Jungtines Tau
tas prez. Bush mojo ranka, o 
dabar jau kreipiasi į jas Irake 
okupacinei padėčiai įteisinti. 
Tačiau turbūt keisčiausias 
Vašingtono poelgis — pakviesti 
Lenkiją į Irako valdymą. Kas 
tokio JAV prezidento spren
dimo laukė? Jeigu prez. Bush 
kreipimasis į Jungtines Tau
tas dėl okupacinės teisės pri
pažinimo buvo noras bent šiek 
tiek linktelti Prancūzijai, Vo
kietijai ar Rusijai, — taip tei
gia toje pačioje „NYT" laido
je dienraščio bendradarbis 
Oliver Roy, — tai Lenkijos 
toks iškėlimas prie šios rūtos 
šakelės neprisidėjo. 

Todėl, ir su šiuo sprendi
mu susijęs, iššoka antras ne
tikėtumas: Lenkijos laikyse
na. Ne tik dėi Vokietijos pa
kvietimo į savo „komandą", 
bet ir dėl nusiteikimo apla
mai. Žinoma, lenkai nebūtų 
lenkai, jeigu jie atsisakytų net 
ir mažiausią" garbę jiems 
teikiančių pasiūlų. O čia siūlo
ma padėtis lygiagreti Ameri
kai ir Didžiaįai Britanijai. 
Kaip už tokios lazdos negrieb
si: Daug metų stumdoma, po 
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Danutė Bindokienė 

Š.m. gegužės 8 d., JAV Senatui patvirtinus NATO plėtrą ir tuo pačiu Lietuvos priėmimą į NATO, į Baltuosius 
ramus, Washington, DC, buvo pakviesti būsimųjų NATO narių diplomatinių tarnybų atstovai bei kiti pasižymėję 
asmenys. Po iškilmių lietuviai susirinko Lietuvos ambasadoje, kur galėjo pabendrauti ir pasidžiaugti gera žinia. 
Jono Urbono nuotraukoje — svečių ambasadoje dalis — priekyje sėdi LR ambasadorius Vygaudas Ušackas. 

kelis kartus rusų ir vokiečių 
okupuota. Lenkija dabar tik
rai garbingai pasijuto, teigia 
Richard Bernstein, ir dėl to 
su juo niekas nesiginčys. Ta
čiau klausimas, ar Lenkija su
gebės ir pajėgs tokią užduotį 
atlikti? Bet, atrodo, kad dėl to 
Varšuva nesuka sau galvos. 
Turbūt maloniausia jos diena 
buvo į savo kariuomenės gre
tas, savo generolų vadovybėn. 
kviestis vokiečių karius, nors 
ir aiškiai žinojo, kad Vokietija 
tokio pažeminimo niekada ne
priims. Joks vokietis nesutiks 
būti lenko vadovaujamas. 
Todėl čia galėjo būti tik 
šmaikštus politinis šposas, 
susietas tik su Vokietija, nes 
nėra žinių, kad Lenkijos krašto 
apsaugos ministras būtų kvie
tęs kitų kraštų karius. Ir 
kažin koks būtų Vilniaus nu
siteikimas, tokį pakvietimą 
iš Varšuvos gavus? Spėčiau, 
kad būtų teigiamas, nes 
kitokia politika vargu ar būtų 
naudinga. Tačiau, antra ver
tus, žaidimas gali būti ir 

Cleveland, OH. Sv. Jurgio lietuvių 
bilių pastatymo aikštėje palaimino 
metinis įvykis, kurį suorganizuoja 
seniausių lietuviškų parapijų JAV-

parapijos klebonas kun. Juozas Bacevičius gegužės 10 d. parapijos automo-
per 200 motociklų ir jų vairuotojų, kad jiems vasarą būtų saugu važinėti. Tai 
„Ohio Helis Angels" ir pats kun. J. Bacevičius. Šv. Jurgio parapija yra viena 
-se. Lino Johansono nuotr. 

pralaimėtas. Kas bus, jeigu 
Lenkija šio uždavinio atlikti 
nepajėgs ir turės būti pa
keista. O kad taip atsitikti ga
li, nuomonių Europoje nestin
ga. Kur tokio netikėtumo 
atveju Lietuva atsidurtų? 

Kaip Lenkijos pakvietimas 
į JAV — Didžiosios Britanijos 
partnerystę paveikė Europos 
didžiąsias valstybes, kol kas 
neaišku. Tokio akibrokšto tik
rai nelaukė nei Vokietija, nei 
Prancūzija, nors jos pačios, 
tvirtai pasisakiusios prieš ka
rą, Vašingtono kvietimo tikė
tis negalėjo. Bet kaip gali 
jaustis Vašingtono politiką 
stipriai rėmusi Ispanija, Itali
ja arba, nors ir ne Europos 
valstybė, Australija? Juk Len
kija dar nesusitupėjusi, eko
nomiškai silpna, nuolat siau
biama sukčiaujančių valdi
ninkų, karo laiku buvo pasiun
tusi t ik porą šimtų vyrų 
saugoti kelias naftos siurbyk-
las ir dabar kalba tik apie 
2,000 žmonių dar jai nelabai 
suprantamam uždaviniui at
likti. Lenkai nepajėgia susi
tvarkyti savame krašte, kaip 
jie galės valdyti visiškai jiems 
nepažįstamo krašto sritį, pil
ną visokiausių bėdų, trauko 
pečiais Europos politikai, įs
kaičiuojant ir supratingesnius 
lenkus. Ir iš viso, kodėl Va
šingtonas tokiu keliu pasuko? 
Ir pagaliau, ar šis jo posūkis 
paskutinis? 

Europoje jau nedvipras
miškai samprotaujama apie 
Amerikos įklimpimą į balą. iš 
kurios ji nebesugeba išbristi, 
todėl blaškosi į visas puses. 
Lenkijos pakvietimo į partne
rystę karinė nauda menka, 
jeigu ne visiškas nulis. Abe
jotina ji ir politiniu požiūriu, 
išskyrus, žinoma, pačių len
kų susikeltą pasididžiavimą. 
Jeigu šis posūkis buvo bandy
mas rodyti Vokietijai ir Pran
cūzijai špygą, aiškiai nepasi
sekė, nes tokią pačią Vašing
tonas gali gauti atgal. Jeigu 
tai buvo siekis sustiprinti 

Vašingtono ryšį su Rytų Eu
ropa, Vilniaus dešimtuku, tai 
irgi kažko nelaimėta. Lenki
jos išskyrimas ir iškėlimas į 
viršūnes kitų rytų europiečių 
laimingais tikrai nepadarė. Jų 
nuotaikos siekiant Europos 
Sąjungos narystes parodė, kad 
nė viena šių tautų kitų vyra
vimo nenori. Juo labiau visada 
garbės trokštančių lenkų. 
Kažin, ar ne geriau prez. Bush 
būtų padaręs, sudarydamas 
kokį bendrą santarvinį dalinį 
NATO vadovybėje, jeigu jis 
nenori ten Jungtinių Tautų 
nosies. Gerų, patyrusių anglų 
bei amerikiečių karininkų va
dovybėje, toks dalinys, nors ir 
sumestas iš tuzino tautų, ka
riniu požiūriu būtų nema
žiau paveikus, negu taip pat 
nepatyrę vieni lenkai, bet poli
tiniu požiūriu būtų žymiai 
naudingesnis ir Amerikai, ir 
ypač Rytų Europai. Įvairių 
tautų karius pratintų ir ben
dradarbiauti, ir kartu dirbti. 
Žinoma, sunkiau būtų sudary
ti sudėtinę civilių grupę sričiai 
valdyti, bet irgi, anglų bei 
amerikiečių specialistams va
dovaujant, žemesnių pakopų 
pareigūnų, manau, atsirastų. 
Ir toks Rytų Europos tautų 
darinys, jeigu sėkmingas, tik
rai kirstų didelį akibrokštą 
rusams, kurie pamažu jau lyg 
ir pradeda matyti. Tai ryšku 
iš Dūmos sprendimo staiga 
patvirtinti beveik šešerius me
tus vilkintą Lietuvos — Ru
sijos sienų sutartį. Būdinga 
dar — nieko tuo vilkinimu ne
laimėjus, net ir palankesnių 
*ąlygų neišsiderėjus Karaliau
čiaus krašto keliauninkams. 
Dėl to, kad Lietuvos užnugary 
tvirtai atsistojo Europos Są
junga. Tarptautinį rytų eu
ropiečių dalinį sukūręs ir 
Irakan pasiuntęs, JAV prezi
dentas Bush, būtų tik toliau 
juos nutempęs nuo Rusijos ir 
dar arčiau priglaudęs prie 
Vašingtono. O tai gal būtų ir 
šiokia tokia špygutė Berlynui 
bei Paryžiui. 

Prasminga prisiminti ir 
padėkoti 

Kas drįstų tvirtinti, kad 
Amerika nepatriotiška, kad 
nevertina žmonių, ypač kovo
jusių ir žuvusių, ginant ne tik 
savo tėvynės, bet — dažniau
siai — viso pasaulio laisvę. 
Metų būvyje kariams skirtos 
net dvi šventės: vadinamoji 
Veteranų diena (ji — ir gyvie
siems, ir mirusiems kariams), 
o gegužės pabaigoje — Atmi
nimo diena (Memorial Day). 

Kartais šios prasmingos 
šventės pavadinimas, verčia
mas į lietuvių kalbą, įgauna 
visai skirtingą reikšmę. Tai ne 
Kapų puošimo (tam skirtos 
Vėlinės), o karių, žuvusių vi
sose laisvės, nepriklausomy
bės kovose, taip pat jau užbai
gusių žemiškąją kelionę — 
prisiminimo diena, turinti 
aiškų patriotiškumo atspalvį. 
Dėl to ir kariuomenės paradai, 
iškilmės kapinėse prie karių 
kapų, plevėsuojančios vėlia
vos, iš veteranų šautuvų nu
aidinčius salvės... Krašto gy
ventojai raginami savo namus 
papuošti vėliavomis ir pras
mingai praleisti šventę, nors 
ne visuomet tų raginimų pai
soma. 

Atminimo diena — pirma
sis ilgas metų savaitgalis (Me
morial Day visuomet būna 
paskutinį gegužės pirmadie
nį), tad žmonės stengiasi jį pa
naudoti savo pramogoms, pa
sisvečiavimui, išvažiavimui į 
laukus bei miškelius arba tie
siog namuose per žiemą uždelstų 
darbų atlikimui. Juo labiau, 
kad pagaliau sulaukta pava
sario ir labai sunku atsispirti 
jo vilionėms. Visas tas nesi
baigiantis gyventojų judėji
mas, ypač greitkeliais ir dides
niais keliais, neretai baigiasi 
neatsargių vairuotojų avari
jomis. Įprasta jau iš anksto 
spėlioti, kiek žmonių žus At
minimo šventės savaitgalį, 
kiek bus eismo kamščių keliuose, 
o policija ir kiti tvarkos saugo
tojai perspėja, kad „įsilinks
minę", vairuotojai bus negai
lestingai baudžiami. 

Visgi tai prasminga šven
tė. Būtų ne pro šalį, jeigu 
kažkas panašaus atsirastų ir, 
Lietuvoje (tikrai tai pras
mingesnė šventė, negu bolše
vikų eros liekanos — Gegužės 
pirmoji ar Moters diena kovo 
mėnesį). Kiek daug lietuvių 
tauta yra praradusi savo 
vaikų, kovojusių dėl jos lais
vės. Ne tik karių, bet ir parti
zanų, kalinių, tremtinių... 
Nors jie nežuvo kovos lauke, 
bet sutiko mirtį iš priešo 
rankos dėl savo įsitikinimų, 
tėvynės meilės. Tiesa, lap
kričio mėnesiui slenkant 

galop, Lietuvoje švenčiama 
Kariuomenės šventė. Jos pro
ga taip pat prisimenami ir 
žuvusieji kariai. Tačiau rei
kėtų paskirti dieną specialiai 
visų žuvusiųjų prisiminimui, 
pasimelsti už juos ir padėkoti 
už pačią didžiausią auką, ku
rią žmogus gali paaukoti savo 
tėvynei. 

Kas žino, ką atneš rytojus, 
kiek dar kartų tautos vaikai 
bus pašaukti tokią auką ati
duoti gimtajai žemei? Nors 
Lietuva stengiasi apsidrausti, 
kad tai daugiau neįvyktų, įsi
jungdama į tarptautinę ben
druomenę, ieškodama užuo
vėjos ir globos už stipresniųjų 
valstybių nugarų. Bet ir vėl — 
priklausymas šioms sąjun
goms turi kainą: reikia atlikti 
tam tikrus įsipareigojimus. 
Jeigu vienai sąjungos narei 
gresia pavojus, visų kitų pa
reiga ateiti į pagalbą, ne
gailint nei išteklių, nei savo 
žmonių gyvybių. 

Gegužės 21 d., kuomet Či
kagos priemiestyje įvyko XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
pradžios iškilmės, Lietuva 
gavo vertingą dovaną iš vienos 
savo kaimynės. Ne per daug 
dosni ir palanki lietuvių tau
tai toji kaimynė — reikėjo net 
šešerių metų, kol pagaliau 
ryžosi tai padaryti. O toji do
vana — sienos su Lietuva su
tarčių patvirtinimas, kurį tą 
dieną atliko Rusijos valstybės 
Dūma, nors nelabai didele, bet 
pakankama, balsų persvara. 
Tiesa, reikalas dar nebaigtas, 
dar turės pasirašyti preziden
tas ir pritarti Aukštieji Ru
sijos parlamento rūmai. Bet 
visgi šiek tiek pasistūmėta 
pirmyn (gal nereikės vėl lauk
ti šešerius metus). 

Ar galima pasitikėti Mask
vos gera varia? Ar Rusija ne
sulaužys sutarties, kai jai bus 
patogu? Juk Lietuva prisime
na praeitį ir tai, kad Kremliui 
sutartys nedaug reiškia. Ant
ra vertus, šiandien laikai kiti, 
galbūt Rusija tą taip pat su
pranta, nes pasikeitimų už
sienio politikoje visgi yra. Na, 
o už Lietuvos nugaros šį kartą 
stovi ir Europos Sąjunga, ir 
NATO. arba. geriau sakant, 
Vašingtonas, neseniai taręs 
tvirtą „taip" dėl viso būrio Ry
tų bei Vidurio Europos valsty
bių narystės šioje sąjungoje. 
Jeigu viena Lietuva yra ne
didelė ir galbūt nepajėgi at
remti priešų kėslus, tai su ki
tomis Baltijos tautomis ir to
limesnėmis sąjungininkėmis 
jau sudaro nemažą jėgą, su 
kuria verta skaitvtis. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITU ANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 

Nr.19 

Guevaros legenda susifor
mavo pirmais penkeriais po
revoliucinės Kubos metais. 
Tai buvo Vietnamo karo laiko
tarpis, jaunoji generacija, ypa
tingai studentai, buvo nera
mūs, įsivėlę į protesto demon
stracijas, radikalias grupes, 
ieškojo ideologinės atramos ir 
adoracinės ikonos politinėje 
kairėje, ir jas rado Guevaros 
charizmatinėje revoliucinėje 
asmenybėje, jo siekiuose, jo 
skelbiamose teorijose. Jo at
minimą ir skelbtus idealus 
brangina, ir savyje saugo iki 
dabar. Jo teorijos ir raštai par
tizaninėmis temomis turėjo 
daug įtakos vėlesnei revoliu
cionierių kartai: Ortegos san-
dinistų veiklai Nikaragvoje, 

Marulandos FARC operaci
joms Kolumbijoje. Tupac Ama
ru akcijom Peru miestuose. 
„Montaneros" grupei jų mies
tinėje partizaninėje veikloje 
Urugvajuje bei Argentinoje, 
dabartiniams Subcomandante 
Marcos „Zapatista" pasimas-
katavimams Meksikos Chia-
pas valstijoje bei Guzman 
„Sandero Luminoso" veiklai 
Peru, kur turėjau porą nepa
geidautų sąlyčių su jais. Che 
legenda tebesitęsia. La Higue-
ros buvusioji mokykla dabar 
nudažyta baltai, Vallegrande 
klinikos buvusios skalbyklos 
vidinės sienos išrašytos ir 
išbraižytos Che prisimenan
čiais garbinančiais šūkiais ir 
autografais, o skalbimo basei

no kraštai yra gausiai apvar
vėję jo atminimui degintų žva
kių vašku. 

* * * 
Laikas nuo laiko pro Santa 

Cruz prakeliauja vienas, kitas 
šiaurės amerikietis, devynio
liktojo šimtmečio antrosios pu
sės garsiųjų Amerikos „lau
kinių vakarų" laikotarpio stu
dentas, romantikas ar isto
rikas, siekdamas San Vincente 
bažnytkaimio, toli Bolivijos 
pietuose. Argentinos kaimy
nystėje, maždaug 105 kilomet
rų atstumu į šiaurės rytus nuo 
artimiausio miesto, vardu Tu-
piza. 

Nors stipriai abejotina, 
kad šio kilnaus laikraščio 
skaitytojų eilėse būtų daug tų 
„laukinių vakarų" ar Bolivijos 
istorijos mėgėjų, bet, jei jų 
vienas ar kitas pasitaiko, 
būgštauju jų neatlaidaus kerš
to, jei šį epizodą nutylėsiu. 
Noriu trumpai paminėti dvi, 
tuolaikiniuose „laukiniuose 
vakaruose" bankų ir traukinių 

kasų tuštinimo profesijoje pa
garsėjusias, asmenybes. Tikro
sios pavardės: Robert Leroy 
Parker ir Harry Longabaugh. 
bet to įdomaus laikotarpio 
istorijoje figūravusias, kaip 
Butch Cassidy ir Sundance 
Kid. J ie savo „profesijoje" va
karuose buvo pasiekę tokio 
aukšto pripažinimo, jog. savi
saugos sumetimais, prade
dant 1901 m., abu turėjo užsi
maskuoti net Pietų Amerikoje 
— pradžioje Argentinoje, vė
liau Bolivijoje. Aklimatizacijos 
ir vietinės bankinės aplinkos 
pažinimo procesams vystantis, 
abu vertėsi gyvulininkyste, 
bet nuo 1905 metų perėjo į 
plačią savo senos „specialybės" 
praktiką pietinės Bolivijos 
padangėje. Oficialūs šaltiniai 
sako, jog 1908 metų lapkrityje 
jie abu žuvo San Vincente 
kaimelyje, susišaudyme su 
juos persekiojančios kariuo
menės daliniu ir buvo palai
doti to miestelio kapinėse. 
Kaip ir dažnais panašiais 

atvejais, kada turima reikalo 
su garsiųjų „laukinių vakarų" 
asmenybių biografijom, neofi
cialūs šaltiniai, ir jų yra kele
tas, tvirtina, jog tame susi
šaudyme jie nežuvo, bet abiem 
yra pasisekę iš San Vincente 
pasprukti ir ilgainiui grįžti 
Amerikon. Ir suinteresuotų 
žurnalistų, rašytojų bei istori
kų sferose plaukioja keletas 
versijų apie tai. Viena sako, 
jog Butch Cassidy, kaip Wil-
liam Thaddeus Phillips, kaž
kaip išdygo Spokane, WA, ir 
ten mirė 1937 metais. Butch 
sesuo, gyvenusi Utah valstijo
je, tvirtindavo, jog jis ją dažnai 
aplankydavo 1920-1930 metų 
laikotarpyje. Prieš dešimt me
tų tariamasis Butch ir Sun
dance kapas, tapatybės nus
tatymo tikslais atkastas San 
Vincente kapinėse, pasirodė 
esąs tuščias. 

Iš senojo San Vincente ma
žai kas yra likę. Daugumas se
nųjų molio ir žolių mišinio ply
tų pastatų seniai sugriuvę ar 

nugriauti ir ta šalta, nyki, 
sausa vietovė, vargstanti 14,700 
pėdų, arba maždaug aukščiau
sios Alpių viršūnės — Mont 
Blanc — aukštyje, yra apstaty
ta keliolika barakų, netolimos 
kasyklos darbininkams apgy
vendinti. Bet suinteresuotųjų 
srovelė dar vis čiurlena San 
Vincente link. 

* * * 
Registruojantis viešbutyje, 

man buvo priminta, jog šian
dien yra liepos ketvirtoji ir kad 
šios šventės proga JAV kon
sulate vyksta tradicinis pikni
kas, paprastai susemiantis 
Santa Cruz gyvenančius ir 
besilankančius JAV piliečius. 
Šalto vėjo blaškomas lietus 
tebesitęsė, popietis jau buvo 
paslinkęs vakarop ir aš nepa
jėgiau išvystyti didelės pat-
raukos konsulato „hamburge-
riams", kavai, net ir kam nors 
kilnesnio. Lietui nusibodus ly
ti, išžingsniavau paieškoti įs
pūdžių mieste. 

Santa Cruz de la Sierra 

reiškia „šventasis kalnų kry
žius", ar panašiai. Iš tikrųjų, 
miestas yra ne kalnuose, bet 
netolimų rytinių Andų pašlai
čių kaimynystėje. Įkurtas še
šioliktojo šimtmečio pradžioje. 
Paskutiniųjų dvidešimt metų 
eigoje yra išsivystęs į Bolivijos 
dominuojantį komercijos ir 
finansų centrą, tuo pralenkusį 
sostinę La Paz. Paprastai Lo
tynų Amerikos miestų garsas 
stipriai remiasi jų senojo, 
kolonijinio laikmečio pastatų, 
bažnyčių, vienuolynų, mokslo 
įstaigų, parkų, aikščių istorine 
ar architektūrine reikšme. 
Pavyzdžiais siūlosi Antigua de 
los Caballeros — Gvatemaloje. 
Cuzco — Peru, Potosi — Boli
vijoje, Tasco — Meksikoje, Ou-
ro Preto ir Salvador — Brazi
lijoje ar Popayan — Kolum
bijoje. Santa Cruz kolonijiniai 
kvartalai, nors nemaži, ypa
tingo vaizdinio ar architek
tūrinio patrauklumo neišvys
to. 

Bus daugiau 
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LIETUVOS VAIKŲ VILTIS PADEDA 
LIETUVAI 

PAGALBA, KOVOJANT SU KOMUNALINIŲ 
PATARNAVIMŲ IŠJUNGIMU 

Yra dvi didelės problemos, 
su kuriomis susiduria komu
nalinių patarnavimų klientai: 
tai grasinimas išjungti patar
navimus ir paskui pastangos 
vėl juos įjungti. Daugelyje 
valstijų įstatai ir „Public Uti-
lity Commission" sureguliavi
mai kai kuriais atvejais teikia 
eilę gerų apsaugos būdų prieš 
patarnavimų išjungimą. Štai jie: 

1. Finansiniai sunkumai. 
„Public Utility Commission" 
sureguliavimai, kai kuriose 
valstijose draudžia arba apri
boja komunalinių patarnavi
mų nutraukimą, jei šeima už
dirba žemiau tam tikros nus
tatytos ribos, arba gauna pa
ramą iš valdžios, arba, kurie 
gali įrodyti, kad turi finan
sinių sunkumų. 

2. Sunki liga. Panašiai vals
tijos įstatymai arba komu
nalinių patarnavimų komisi
jos sureguliavimas dažnai 
suvaržo patarnavimų nutrau
kimą, teikimą šeimoms, kurių 
nariai sunkiai serga, arba 
jiems gresia sunki liga, arba 
jie priklauso nuo „life support" 
sistemų. Dažnai daktaras turi 
patvirtinti sunkios ligos atve
jį. Šeima su mažais vaikais 
irgi gali turėti galimybę, kad 
vaikai gali susirgti dėl to, jog 
buvo nutraukti komunaliniai 
patarnavimai. 

3. Taisyklės žiemą. Daug 
valstijų ir miestų turi įstatus, 
kurie draudžia komunalinių 
patarnavimų nutraukimą kai 
kuriais metų mėnesiais, dau
giausia — žiemos, kada na
mus reikia apšildyti. Kad gau
tumėte tokią apsaugą, gali rei
kėti įrodyti, kad finansiniai 
esi nepajėgus užsimokėti už 
komunalinius patarnavimus. 

4. Apsauga nuoniininkams. 
Ypač sunkesniais ekonomi
niais laikais namų savininkai 
neužmoka už komunalinius 
patarnavimus ir taip išstato 
savo nuomininkus rizikai, kad 
jie gali prarasti komunalinius 
patarnavimus. Kai kuriose 
valstijose reikalaujama, kad 
nuomininkams turi būti pra
nešta apie elektros /dujų iš
jungimą, jei šeimininkas ne
užsimoka ar yra atsilikęs mo
kėjimuose. Tokiais atvejais 
nuomininkai užsimoka tiesio
giai už komunalinius patar
navimus ir atskaito tai iš savo 
nuomos. 

5. Išankstinis pranešimas 
apie komunalinių patarnavi
mų nutraukimą. Visi klientai 
yra apsaugoti nuo netikėto ko
munalinių patarnavimų nu
traukimo. Komunalinių patar
navimų įstaigos neturi teisės 
nutraukti patarnavimų be 

pranešimo klientui apie reika
laujamą užmokestį už patar
navimus ir pranešimo apie jų 
nutraukimą. Daugelis įstaigų 
suteikia klientams galimybę 
diskutuoti priežastis, dėl ku
rių grasinama nutraukti 
patarnavimus. 

6. Nesutinkant su patar
navimų nutraukimu — „Con-
testing the termination." „Uti
lity commission's consumer 
division" atsako į klientų tele
fono paskambinimus, laiškus 
ir atsi lankymus. Paprastai 
daug nusiskundimų yra iš
sprendžiama tarp kliento ir 
kurios nors įstaigos. „Consu
mer division" turi taip pat 
teisines apklausas apie nusi
skundimus, kurie negali būti 
išspręsti paprastai. Didelėse 
valstijose keletas šimtų tokių 
„hearings", teisinių apklausų, 
įvyksta kas metai. Klientai 
paprastai turi teisę į tokius 
„hearings", kai jie turi prie
žastį nesutikti su komunali
nių patarnavimų nutraukimu. 
Klientai turi reikalauti, kad 
„utility Commission's" suteik
tų progą tokiam „hearing", 
prieš nutraukiant patarnavi
mus. Miestų paslaugos pa
prastai yra nereguliuojamos 
„Utility Commission", bet 
klientai vis tiek turi konsti
tucinę teisę į „hearing", prieš 
nutraukiant patarnavimus. 
Klientams nereikia turėti ad
vokato tokioms apklausoms. 
Užtenka atsinešti tik reikia
mą dokumentaciją — įrody
mus, pvz., daktaro liudijimą ir 
sąskaitą už patarnavimus per 
praėjusį laiką. Gali daug pa
dėti ir liudininkai — draugai, 
kaimynai. 

7. Bankroto apsauga. Vien 
tik užpildžius dokumentus dėl 
bankroto, automatiškai reika
laujama, kad komunaliniai 
patarnavimai tam tikrą laiką 
būtų įjungti arba būtų nusto
jama grasinti, kad juos nu
trauks. Bankroto paskelbimas 
suteikia 20 dienų laikotarpį, 
per kurį klientas turi teisę į 
komunalinius patarnavimus. 
Komunaliniai patarnavimai 
gali būti nutraukti tik po tų 20 
dienų laikotarpio, jei klientas 
neužsimoka ateities sąskaitas, 
nepaisant to, kad už praeities 
sąskaitas nemokėtų nei cento. 
Bet komunalinių patarnavimų 
įstaiga gali reikalauti iš klien
to užtikrinimo, kad būsimos 
sąskaitos bus užmokėtos, pvz., 
reikalaujant, kad klientas iš 
anksto įmokėtų, arba kas nors 
už jį pasirašytų ir garantuotų 
mokėjimą. 

Naudotasi medžiaga iš 
„National Consumer Law Center". 

Šių metų balandžio 15 d. 
Respublikinės Vilniaus uni
versitetinės Vaikų ligoninės 
patalpose buvo atidarytas 
priedas prie jau anksčiau Los 
Angeles „Lietuvos Vaikų vil
ties" įrengto nudegimų centro. 
Tai dar viena Julijos ir Emi-
liaus Sinkių šeimos dovana 
Lietuvai. Pristatyta dar viena 
palata, įrengtas pertvarstymo 
kambarys, lankytojų kam
barys, tualetai, vonios, gražiai 
išpuošti koridoriai, grindų 
linoleumas pagamintas su 
vaikiškais paveikslais. Prie 
įėjimo matyti graži lenta 
Sinkių šeimai pagerbti, o prie 
įėjimo į anksčiau įrengtas 
patalpas iškabinta panaši len
ta su šį darbą rėmusiais as
menimis, tai Aušros Bulo
tienės auka mirusio vyro ka
rininko Antano Bulotos pager
bimui, Jono Petronio vadovau
jamų Los Angeles Lietuvių 
tautinių namų auka ir a^a 
Juozo Kaributo palikimas. 

Iškilmėse dalyvavo daug 
žymių visuomenės atstovų, jų 
tarpe buvęs prezidentas Val
das Adamkus su Alma Adam
kiene, Sveikatos ministras 
Juozas Olekas ir Seimo svei
katos reikalų komiteto pir
mininkė Dangutė Mikutienė. 
Sinkių šeimai atstovavo jų 
giminaitė Danutė Laurinai
tytė ir jų fondo atstovas Vil
niuje Kazys Saja su žmona 
Gražina Sajiene. Atidaryme 
taip pat dalyvavo Los Angeles 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto nariai Ingrida Jodelienė, 
Danguolė Navickienė ir Jonas 
Navickas. Dalyvavo ir ses. 
Nijolė Sadūnaitė bei Vilniaus 
„Lietuvos Vaikų vilties" ko
miteto nariai Elena Gervic-
kienė, Irena Aleksandravi
čienė ir Saulius Lazdauskas. 

Atidarymo iškilmes pra
dėjo ligoninės direktorius dr. 
Genadijus Dolzenko, pristaty
damas savo padėjėją daktarę 
Olgą Zimanaitę. Pateikė išsa
mią apžvalgą dešimties metų 
bendro darbo su „Lietuvos 

Vaikų vilties" komitetu. To
liau Danguolė Navickienė 
apibūdino Los Angeles „Vai
kų vilties" veiklą ir paminėjo 
visų kaliforniečių, esamų me
cenatų ir naujųjų mecenatų 
Sinkių šeimos 63,359 dol. 
padarytą įnašą. 

Buvo daug prasmingų 
sveikinimų, iš kurių vertėtų 
paminėti kelias ištraukas. 
Valdas Adamkus taip sveikino 
susirinkusius: „Tai, kad mes 
turime 'Lietuvos Vaikų vilties' 
atstovus •čia, yra viena iš kil
niausių žmogaus savybių, ku
rias mes galime parodyti savo 
artimui... daugeliu atvejų 
trūksta to supratimo, tos pa
garbos, tos meilės žmogui... šis 
susirinkimas kaip tik parodo, 
kad mes einame tinkama 
kryptimi... noriu pasveikinti ir 
padėkoti mano anksčiau bu
vusios JAV Lietuvių Bendruo
menės nariams, kurie atlieka 
tą darbą... JAV Lietuvių 
Bendruomenė yra apsiėmusi 
ne tik ugdyti lietuvybę, bet tuo 
pačiu yra atsisukusi į Lietuvai 
jautrius reikalus". Seimo svei
katos reikalų komiteto pir
mininkė Dangutė Mikutienė 
iškėlė tas savybes, kurios 
reikalingos bendro darbo 
pasisekimui: „Bendradar
biavimas tarp L W ir RVUVL 
tebūna pavyzdys mūsų svei
katos priežiūros įstaigoms, 
kada bendras darbo pagrindas 
yra pasitikėjimas, tolerancija, 
kompetencija ir bendros žmo
giškos vertybės... mūsų vaikai 
yra pati geriausia investicija 
mūsų ateičiai". Sveikinimus 
baigė sveikatos ministras Juo
zas Olekas tardamas, kad: 
„Jūs esate ne tik Lietuvos 
Vaikų viltis, bet ir vaikų vilčių 
išsipildymas". Jis taip pat da
vė labai pozityvią apžvalgą 
medicinos aptarnavimo tobu
linimo Lietuvoje. 

Po oficialios programos 
buvo svečių apsilankymas 
gražiai įrengtame centre, vė
liau vaišės. Atidaryme svečių 
nuotaika draugiška, visi jautė 

Buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė su Danguole Navickiene prie Sinkių šeimai 
pagerbti skirtos lentelės Vilniaus universitetinės Vaikų ligoninės nudegimų skyriuje. 

pasididžiavimą bendrai atlik
tu darbu. Atliktas darbas taip 
pat parodė, kad įmanoma 
bendrai sklandžiai dirbti. 
Centras įrengtas pagal visus 
Amerikos ir Vakarų Europos 
reikalavimus. Oras vėdina
mas ir švarinamas, kontroliuo
jama drėgmė, o pertvarstymo 
kambarys patenkina daugelį 
operacinės reikalavimų. 
Nudegę Lietuvos vaikai ne
mirs nuo užkrėtimų, gautų 
gulint nešvariose palatose. 

Kokie darbai dar mūsų 
laukia? Jų labai daug, pami
nėsiu tik keletą. Plastikos 
chirurgas daktaras Jonas Do-
manskis buvo pasiūlęs vidoe 
sistemą kur jis ar kiti chirur
gai Amerikoje galėtų stebėti ir 
konsultuoti operacijas Lietu
voje. Los Angeles „Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetas tą 
sistemą jau užsakė. Tad bus 
atidarytas dar vienas langas į 
pasaulį Lietuvos chirurgams. 
Taip pat reikia toliau remon
tuoti traumatologijos skyrių. 
Ten ligonių gydymo sąlygos 
nepaprastai sunkios. Per lan
gų plyšius ne tik pučia vėjas, 
bet net kartais prasiveržia 
sniegas. Vieno pastato sparno 
remonto kaina 80,000 dol. 

Svarstant labdaros reikšmę ir reikalingumą Lietuvai. Iš kairės: Danguolė 
Navickienė, Ingrida Jodelienė ir ses. Nijolė Sadūnaitė. 

Pradėsime rinkti aukas, ieš
kosime daugiau mecenatų. 
Ligoninė taip pat nori įsteigti 
neurologijos skyrių. Tai labai 
svarbus projektas. Amerikoje 
sunkią galvos operaciją per
gyvenusiai Linai Sipavičiūtei 
Lietuvoje kilo sunkios komp
likacijos ir gabus neurochirur-
gas išgelbėjo jos gyvybę. Taip 
pat reikia išleisti knygelę, 

kaip apsaugoti vaikus nuo 
nudegimų, kuri kainuotų apie 
20,000 dol. Dauguma nude
gimų yra lengvai išvengiami. 

Ar visi šie projektai yra 
įgyvendinami? Manau, kad 
taip. Iki šiol mūsų visuomenė 
pasižymėjo nepaprastu dosnu
mu. Manau, kad ir toliau taip 
bus. Kviečiu visus į talką. 

Danguolė Navickienė 

IŠLEISTAS „KAUNO I S T O R I J O S METRAŠČIO" 4-ASIS TOMAS 
Gegužės 15-ą dieną VDU 

Humanitarinio fakulteto Isto
rijos katedra ir Santaros-
Šviesos klubas muzikos klube 
„Siena" surengė „Kauno Isto» 
rijos metraščio" 4-ojo tomo 
pristatymą ir Romo Kalantos 
aukos paminėjimą. 

Renginys neatsitiktinai 
vyko muzikos klube „Siena" — 
šalia jo, Kauno Muzikinio 
teatro sodelyje, pernai buvo 
atidengtas skulptoriaus Ro
berto Antinio sukurtas pamink
las Romui Kalantai. Nedek
laratyvi, organiškai į aplinką 
įsiliejanti, paminklo meninė 
forma įamžino Romo Kalantos 
auką ir „Kauno pavasariu" 
vadinamus 1972 m. įvykius, 
tuomet „pogrindinei" kultūrai 
priskiriamo jaunimo kovą už 
Lietuvos ir žmogaus laisvę. 

Prisimindamas 8-ąjį de
šimtmetį, prof. Egidijus Alek

sandravičius, kurio kalba pra
sidėjo renginys, pastarąjį 
pavadino „nonkonformistiniu 
vakaru". Jo metu buvo pris
tatytas „Kauno Istorijos met
raščio" ketvirtasis tomas, 
kuris yra išskirtinis dėl kelių 
priežasčių. Tai pirmasis temi
nis šio leidinio tomas, skirtas 
1972 m. „Kauno pavasariui". 
To meto įvykiai čia aptariami 
plačiame kontekste, nepamirš
tant istorinių jų šaknų, 
suvokiant ilgalaikes jų pasek
mes ir reikšmę šiandien. Ket
virtajame „Kauno Istorijos 
metraščio" tome išspausdinta 
daugiau nei dešimt įvairių 
sričių specialistų straipsnių 
apie „gyvąją" istoriją. Juose 
remiamasi atsiminimais ir 
tuometinių įvykių liudininkų 
apklausa. Todėl, kaip paste
bėjo doc. Antanas Kulakaus
kas bei leidinio sudarytojas dr. 

Kastytis Antanaitis, šis Kauno 
Istorijos metraščio tomas gali 
būti įdomus ne tik akademinei 
visuomenei, bet ir platesniam 
skaitytojų ratui , nes j ame 
rašoma apie reiškinius dar ir 
dabar darančius įtaką tautos 
ir kiekvieno žmogaus sąmonei. 
Pasak A. Kulakausko, neprik
lausomai nuo to, ar skaitytojas 
sutiks su straipsniuose išsaky
tomis nuomonėmis, juose ap
rašomo laikmečio prisimini
mas „leidžia būti savikritiš
kais, koreguoti savo veiklos 
vertinimą". 

Be to, ketvirtojo tomo išlei
dimas reiškia, kad „Kauno 
Istorijos metraštis" jau gali 
gauti pripažinto periodinio 
mokslinio leidinio statusą. Šio 
leidinio redakcinės kolegijos 
vadovas prof. Zigmas Kiaupa 
sakė. kad jau yra parengtas ir 
penktasis metraščio tomas, 

kuriame bus spausdinta daug 
jaunųjų istorikų darbų. Jis 
taip pat teigė, jog metraščiai 
taps „Kauno istorijos" pa
grindu, kurią planuojama iš
leisti 2009 m. Siekti šio tikslo 
žadėjo padėti ir neseniai įkur
tos „Kauno istorikų draugijos" 
atstovas Liudas Glemžas. Ši 
draugija, bendradarbiaudama 
su VDU, planuoja užpildyti 
Kauno istorijos tyrimų spra
gas ir parašyti pirmąją miesto 
istorinę apybraižą. 

„Kauno Istorijos metraš
čio" leidyba rodo, kad Kaune 
susiformavo kultūrinių tyrimų 
centras. Tai unikalus Lietu
voje leidinys — nė vienas kitas 
miestas neturi periodinio lei
dinio, skirtojo istorijai. Pasak 
A. Kulakausko, tokio išskirti
numo suvokimas gali padėti 
paneigti vis dažniau pasigirs-
tančias kalbas apie „Kauno 

mentaliteto krizę", atgaivinti 
kauniečių pasitikėjimą savimi. 
Be to, „Kauno istorijos" išleidi
mas galėtų tapti svariu indėliu 
į Lietuvos istorijos tyrimus. 
„Kauno Istorijos metraščio" 
svarbą pripažino ir renginyje 
dalyvavę Kauno miesto savi
valdybės atstovai, pažadėję 
bibliotekoms nupirkti 60 šio 
leidinio egzempliorių. 

Tos dienos renginį užbaigė 
styginių kvarteto Collegium 
atliekama muzika, kuri impro
vizacijomis ir pasirinktų kūri
nių įvairove vėlgi priminė 
8—ojo dešimtmečio nuotaikas, 
tuometinio jaunimo idealizmą 
ir patirtį — laisvės vilties 
keliamos euforijos ir žmogaus 
bei tautos likimo tragizmo 
išgyvenimą. 

Tomas Pabedinskas 

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI LIETUVIŲ FONDO PAREIŠKIMAS 
Būk pirmas ir atrask tai, 

kas dar neatrasta! Intensyvūs 
lietuvių kalbos v?<--.«os kur
sai Kaune, Lietuvoje! liepos 22 
d. — rugpjūčio 19 d., 2003. 

Pavasario semestro studi
jos Vytauto Didžiojo univer
sitete eina į pabaigą. Įvairias 
paskaitas Ekonomikos ir va
dybos fakultete, Politikos 
mokslų ir diplomatijos insti
tute, Teisės fakultete. Užsie
nio kalbų centre lankė, taip 
pat pagal Baltijos studijų pro
gramą studijavo per 30 užsie

niečių iš JAV, Argentinos, Ka
nados, Norvegijos, Japonijos, 
Ispanijos, Portugalijos, Dani
jos, Italijos, Olandijos, Vene-
zuelos, Kolumbijos. Latvijos ir 
Lenkijos. Ateina laikas, kai 
reikia atsisveikinti, bet turbūt 
kiekvienas studentas galėtų 
pasakyti, kad laikas praėjo ne 
veltui, kad jie daug sužinojo, 
išmoko ir pažino, ir, manau, 
kiekvienas savo širdyje išsive
ža dalelę prisiminimų, o krep
šyje — šūsnį nuotraukų. 

Metų laikai keičia vienas 

Tai - Tusų laikraštis 
DRAIGAS 

mom, O W*Ol £>«t\T 

kitą, štai po pavasario ateina 
vasara. Vieni studentai išva
žiuos namo, o kiti ruošiasi pas 
mus atvykti. Norėtume priminti, 
kad liko vos mėnuo iki regis
tracijos į Lietuvių kalbos lit
eratūros vasaros kursus pa
baigos. Tad jei dar nesupla
navote, ką norėtumėte nuveikti 
šią vasarą, prašome prisidėti 
prie mūsų, kol dar yra laisvų 
vietų! Laukiame jūsų laiškų ir 
paraiškų iki birželio 24 
dienos! 

El-paštas: 
Baltic@trs.vdu.lt 
Fax.+370-37-323294 

Asta Ambrasaitė 
Lietuvių kalbos vasaros 

kursų koordinatore 

Lietuvių fondo metiniame 
suvažiavime, kuris įvyko 2003 
m. gegužės 3 dieną, LF Ta
rybos buvo pristatytas Lie
tuvių fondo „Articles of Incor
poration" pakeitimas, narių 
suvažiavimui tvirtinti. 

Po suvažiavimo spaudoje 
išspausdinti aprašymai apie 
„Articles of Incorporation" 
pakeitimą nėra visai tiksliai 
pristatyti visuomenei. 

„Articles of Incorporation" 
pakeitimas buvo svarstytas ir 
vienbalsiai Lietuvių fondo Ta
rybos priimtas, kad būtų pri
statytas metiniam LF narių 
suvažiavimui. LF nariams 
pranešimas apie suvažiavimą 
su visa informacija buvo 

išsiųstas daugiau kaip 30 
dienų prieš suvažiavimą pir
ma pašto klase. 

„Articles of Incorporation" 
pakei t imas buvo padarytas 
pagal Illinois valstijos reika
lavimus. Jokie Illinois valsti
jos ar Lietuvių fondo Įstatai 
nereikalauja, kad būtų atsi
klausta JAV Lietuvių Ben
druomenės dėl „Articles of 
Incorporation" pakeitimų. 

Kaip žinome, „Articles of 
Incorporation" pakeitimai bu
vo priimti Lietuvių fondo na
rių dauguma — 8.321 balsai 
už priėmimą ir 1,473 prieš. 

Nauji „Articles of Incorpo
ration" sako, kad ateityje bet 
kokie Jstatų pakeitimai, at

šaukimai ar nauji Jstatai turi 
būti Lietuvių fondo Tarybos 
pristatyti metiniame suvažia
vime ir Lietuvių fondo narių 
suvažiavimo daugumos patvir
tinti. 

Šie „Articles of Incorpo
ration" pakeitimai nepakeičia 
dabartinių Lietuvių fondo 
Įstatų. Dabartiniai Įstatai te
begalioja. 

Spaudoje rašant , kad... 
„priimant naują Lietuvių 
fondo inkorporavimo rezoliuci
ją Illinois valstijoje su priedu, 
keičiančiu inkorporavimo nuos
tatas , buvo išjungtas JAV 
Lietuvių Bendruomenės daly
vavimas Lietuvių fonde" arba. 
kad...„Articles of Incorpora

tion" nauji „paragrafai 6 ir 7 
išjungė JAV LB-menę iš 
Lietuvių fondo" įsigaliojusių 
Įstatų #39 ir #41 yra netiesa. 

Lietuvių fondo Įstatai, 
kaip ir visuomet, gali būti 
pakeisti tik per visuotinį narių 
suvažiavimą. Todėl bet koks 
Įstatų pakeitimas gali įvykti 
ne anksčiau, kaip 2004 metų 
suvažiavime. 

Įstatų pakeitimas bus 
daromas tik tada, kada LF 
Taryba, peržiūrėjus dabarti
nius Įstatus ir patvirtinus 
pakeitimus, nutars juos pris
tatyti Lietuvių fondo narių 
suvažiavimui. Iki šiol LF 
Taryba tokio siūlymo dar 
nepadarė. 

mailto:Baltic@trs.vdu.lt


Dainų šventei ir 750 m. 
Mindaugo karūnavime iškil
mėms Lietuvoje lankysis tūks
tančiai užsienio lietuvių. Gera 
dalis jau buvusi Lietuvoje nors 
kartą, kiti artimiau bendrauja 
su neseniai iš Lietuvos į už
sienio šalį atvykusiais, dar 
kiti skaito Lietuvos spaudą, 
klausosi radijo per internetą 
ar pamato Lietuvos televizi
jos programas. Tačiau gali bū
ti vienas kitas, kuriam ši ke
lionė pirma. Todėl įdomu pa
žvelgti į vieną kitą Lietuvoje 
lankymosi (neįprastą) atspalvį. 

Žodynas 

Visų pirma krenta į ausis 
žodžiai, kuriuos užsienio lietu
viai išmoksta Lietuvoje. Dau
guma šių išsireiškimų yra 
apie šeimos gyvenimą, t.y., 
virtuvės kalbos žodynėlis. Še
šerius metus gyvendamas Lie
tuvoje juos išmokau, iš pra
džių nesuvokdamas, kas tai 
būtų. 

Biuletenis yra gydytojos 
lapelis, pateisinantis žmogaus 
nebuvimą darbe. Dekretinės 
— nėščiai ir gimdžiusiai skir
tas laikas kūdikėlį auginti (ir 
neateiti į darbą). Akademinės 
— studento mokslo pertrauka 
(dėl sveikatos, darbo užsienyje 
ar kt.). Komandiruotė — dar
bo reikalais kelionė. Keliala
pis — teisė nemokamai atos
togauti, stovykloje dalyvauti, 
sanatorijoje gydytis. Sesija — 
egzaminų laikas. Studentas — 
aukštosios mokyklos studen
tas (ne iš anglų kalbos gim
nazijos studentas — tai moks
leivis, gimnazistas, mokinys). 
Mokykloje klasė yra skyrius 
(pvz., I klasė, V klasė...), o 
(angį.) klasė yra kabinetas. 
Išeiginė — nedarbo diena, 
šventė, laisva diena. 

Sąvartynas — ne kaimas 
prie kiekvieno didmiesčio, o 
miesto šiukšlynas. Tas pats 
su apylanka — apie statybas 
ar pan. apvažiavimas. Vairuo
tojas turi teises, ne (angį.) vai
ruotojo leidimą. Kapotas yra 
priekinis automobilio dangtis, 
nors ir nebūtų nė kiek kapo
tas. Parodoje ar kitur stovas 
vadinamams stendu. Organi
zacija gali būti ne tik jaunimo 
ar kita draugija, bet įmonė, 
gamykla. Kolonija nėra lietu
vių telkinys užsienyje, o tam 
tikra kalėjimo rūšis. 

Namuose ar pastate boi
lerinė yra katilinė, boileris — 
katilas. Klosetas yra tualete 
puodas, o žodžiai išeinama, 
vonia, prausykla, patogumai, 
berniukų kambarys ir kt. ver
timai rečiau girdimi. Elemen
tas yra elektroninio prietaiso 
viduriai (angį.) baterija, aku
muliatorius yra automobilio 
(ang.) baterija. Pampersai yra 
moderniškas vystyklas. Mo
kykloje žurnalas yra žinynas. 
Žurnalą ar knygą maketuoti 
reiškia (senoviškoje spaustu
vėje) laužyti. Knygelė ar 
lankstinukas vadinamas buk
letu, nors knyga yra knyga, 
ne bukas (nors žodis „book") 
kilęs iš medžio pavadinimo). 
Printeris— spausdintuvas. 

Akcija yra išpardavimas, 
papigintos kainos, demonstra
cija, streikas, boikotas plati 
reklama, vajus. Kai vykdoma 
akcija aksesuarų parduotuvė
je, kažkas krautuvėje darosi. 
Kai siunčiame laišką, reikia 

pašto indekso, kaip ir skambi
nant į kitą miestą, reikia ži
noti kodą. Biznis — verslas. 
Burmistras — meras, sąmata 
— biudžetas. „Zaksas"— san
tuokos rūmuose civilinės 
metrikacijos skyrius. Raštinė 
— kontora arba biuras. „Mik-
riukas" — mažas autobusiu
kas už litą ar du. Racija — ne
tolimo ryšio priemonė (angį., 
walkie — talkie), dabar beveik 
nereikalinga, nes daug kas tu
ri mobilius telefonus ar „mo-
biliakus". Sinoptikai žinia-
sklaidoje praneša apie būsi
mus orus. 

Stomatologas — dantų 
gydytojas. Degalinė arba kolo
nėlė — automobilių kuro sto
telė. Moterys dažnai vadina
mos ir vadinasi gramatiškai 
vyrišku profesijos pavadini
mu, pvz., mokyklos vedėja yra 
direktorius, moteris sako: Esu 
inžinierius, medikas, buhal
teris"... Furnitūra ir baldai 
nėra tas pats. Tapetais iškli
juojamos kambario sienos, ne 
(port ar isp.) kilimas. Žaliuzės 
nėra pavydas (iš angį. jealou-
sy), o iš prancūzų kalbos. Po
midorai iš prancūzų, tomatai 
iš asketų kalbos. Čekis yra 
kvitas, ne tiek mokėjimo prie
monė. 

Angį. „cool" lietuviškai jė
ga, geras, krutas ir 1.1. 

Politika ir politikai 

Užsienio lietuvių (kiek se
novišką ir savotiškai kalbą 
pritaikę prie vietinių sąlygų 
Lietuvoje, galime rasti progų 
su valdžios žmonėmis susitik
ti, pasikalbėti arba jų kalbų 
klausytis: 

„Taip, svarbūs reikalai — 
reikšmingi. Juos tenka ne tik 
aptarti, bet ir svarstyti, nes iš 
žmonių nuomonių sužinoma. 
ką jie galvoja. Imkim, kad 
kvalifikacijai būtina kokybė. 
Vis dėlto, tam tikra prasme, 
tarkim, iš žinių surenkama 
informacija, kuri turbūt tikrai 
suteiks mums šansą galimy
bes ištirti. Mat, atsižvelgus į 
poreikius, gal ir nežiūrint 
visko, aplamai rezultatyvios 
išvados prognostikuoja sis
teminės struktūros balansą. 
Žinoma, sakykim, diskusijoje 
aptariame svarstytinus klau
simus, pirma inicijavę adekva
čią koncepciją. Taipogi, reiš
kia, kad stabiliai bei raciona
liai normuojant ir reglamen-
tuojat principinius dėsnius, 
visgi, regis balansuoja lyg
svarą kaip tikėtasi..." 

Užtrunka, kol šalis tampa 
demokratinė ir tolerantiška, 
kol teismai tampa nepriklau
somi, pareigūnai sąžiningi. 
Žinovai sako, kad sovietinis 
paveldas daug gilesnis, negu 
išore atrodytų — tiek sistemo
je, tiek visuomenėje — visose 
sovietų paliestose 27 Europos 
ir Azijos valstybėse. 

Bažnyčioje 

Jeigu gyvenamoje šalyje 
būtų įprasta katalikų baž
nyčioje priklaupti ties savo 
suolu, Lietuvoje priklaupiama 
ant abiejų kelių ir persižegno
jamą, vos į bažnyčią įėjus. 
Taip pat išeinant po pamaldų. 

Bažnyčioje būna tvarką 
serginčios vyresnio amžiaus 
moterys. Jei kaip nors netin
kamai elgiamasi, jos užtikrina 
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katalikišką elgesį, pvz., „Ran
kas iš kišenių", „Klaupkis". 
Kartais joms tenka maldi
ninką alkūne įspėti. Ypač 
amerikiečiams svarbu bažny
čioje surimtėti, nesišypsoti, 
truputį susiraukti, nesižvalgy-
ti į dangų, o jei kitus žmones 
apžiūrėti — tik kukliai nu
lenkus galvą. 

Jeigu bažnyčioje šv. Ko
munija dalijama stačiomis 
prie altoriaus, nebūna didelės 
bėdos. Jeigu viduriniu taku 
išilgai bažnyčios, tenka iš 
anksto pradėti pro besimel-
džiančiuosius spraustis prie 
takelio. Lietuvoje šv. Komu
nija duodama tik ant liežuvio. 
Užsieniečiai, 30 m. prie kitos 
tvarkos pripratę, kartais per
gyvena, jei neduodama į del
ną: „Tau neduosiu", sako 
griežtas dvasininkas, nepaste
bėjęs užsienio paso rankoje. 

Visi svečiai ir turistai ža
visi bažnytine muzika, cho
rais, vargonais. Vilniaus sena
miestyje sekmadienį rytą gali
ma apeiti 10 bažnyčių, pasi
klausyti nuostabios muzikos. 
O dvasią gaivinti 5:45-6:00 
ryto klausytis „Mažosios stu
dijos" radijo (kartojama vaka
rais 8:40) bei šeštadienį 17-18 
vai. laidos. 

Kaime galima nesistebėti, 
kai viduryje Mišių kunigas pa
lieka altorių ir eina rinkliavos 
rinkti, nes tuo būdu žmonės 
daugiau savo pačių parapijai 
aukoja. Gera užtarti paprotį 
vietoj gėlių ir labai gausių vai
nikų aukoti likusiai šeimai. 

Vilniuje būtina nueiti į 
Bernardinų bažnyčią (šalia 
Šv. Onos) ir pajusti ten susi-
buriančiųjų dvasią. Matulaičio 
parapijoje pamatyti moderniš
ką aplinką, Šv. Jonų bažnyčio
je vaikučių begalę (vasarą 
mažiau, nes būna pas mo
čiutes kaime) katedros ir Šv. Pet
ro ir Povilo minias. Šv. Kazi
miero pasiklausyti švelnaus 
pamokslo. Šv. Mikalojaus — 
tradicinė lietuviška bažnyčia. 
Liuteronų bažnyčia gyva ir 
maloni (Vokiečių g. 20 kieme 
— iš gatvės nesimatyti). 

Lietuvoje lankytojams pro
ga pasidalyti savo bažnytine 
patirtimi — apie parapijas, 
sąjūdžius, bendravimą, ruošą 
sakramentams ir jų šventes, 
įvairius papročius, pasauliečių 
tarnystes parapijose, ratelius, 
vaišes po pamaldų, tikybos pa
mokas, suaugusių seminarus, 
šeimų būrelius, rekolekcijas ir 
kt. Jauni žmonės, aišku, pasa
kos apie stovyklas, keliones... 

Labai vertinga paroda — 
Vilniaus Taikomosios dailės 
muziejuje už Gedimino pilies, 
prie Neries ir Vilnelės san
takos. Čia gausu senovinių li
turginių indų, rūbų, paveiks
lų, skulptūrų, liaudies meno 
religinių darbų. 

Kai pasaulyje domimasi 
musulmonais, kurių Lietuvoje 
pagal laikraščius 5,000. gali
ma susirasti mečetę Kaune 
netoli Lietuvos skautijos būs
tinės (Trakų ir Totorių g. kam
pas), keturiasdešimt totorių 
kaime ir kt. Ir, žinoma, labai 
retą pasaulyje vietą — karai
mų kenesą Trakuose ir Vil
niuje (Liubarto g., Žvėryne), 
drauge su jų būdingais namais 
— trys langai į gatvę, vaizduo
jantys tris angelus, aplankiu
sius Abraomą su Sara. paža
dėjusiems sūnų už jų svetin
gumą. 

Žinoma, tikra Lietuvos pa
žiba yra medinės bažnyčios, 
kurių viena žinomiausių — 
Palūšės netoli Ignalinos. Bet 
jų yra visur. Nuostabu patai
kyti į atlaidus Žemaičių Kal
varijoje liepos pradžioje ar ki
tas tokias šventes kitur. 

Namuose ir prie stalo 

Mažai kas tiki prietarais. 

bet būtina jų laikytis: niekad 
nepaduoti rankos per slenkstį, 
gyvam žmogui dovanoti nepo
rinį žiedų skaičių, šermenyse 
padėti lyginį skaičių gėlių. 
Galioja įsitikinimai apie juodą 
katę, kopėčias, šukes, už
dengti žiovulį, nusičiaudėjus 
atsiprašyti, apie pranašiškus 
sapnus, viltingai pabarškinti 
į medį. Negalioja prietarai 
lipti ant kito žmogaus šešėlio, 
važiuojant pro kapus nekvė
puoti, geležinkelio pervažą 
kertant pakelti kojas nuo au
tomobilio grindų, Šv. Juozapo 
statulą užkasti parduodamo 
namo kieme ir kt. Pagal pirmą 
pamatytą gandrą žinosi, kokie 
bus metai: jei tupi, sėdėsi na
mie; jei vaikšto — pajudėsi; jei 
skrenda — keliausi. 

Kai kviečiama, „Prašom 
prie stalo", reikia dar toliau 
nuo jo iki sienos atsitraukti ir 
kukliai žemyn ar pro šalį žiū
rėti, kol privers atsisėsti. Kai 
siūloma valgyti, pirma kelis
kart atsakyti „Ne ačiū", „Gal 
kitiems pirma", kol namiškis 
įdeda į lėkštę. (Žinoma, aš 
pats būnu arčiau saldumynų 
lėkštės, kad nereikėtų daug 
raginti). Jei per prievartą 
siūloma stiprų gėrimą gerti, 
geriau atsisėsti prie kokio au
galo ir tikėtis, kad degtine pa
laistytas tuoj nenuvys. 

Svečiui leidžiama pirma 
pro duris eiti, nors jis neži
notų, kur toliau. Tada pasi
trauki į šalį, kol šeimininkas 
pasako, kur žingsniuoti pir
mam. Užsieniečiai pastebi, 
kad Lietuvoje skysčių nedaug 
geriama, — bent ne tos aštuo
nios stiklinės, kurias siūlo 
JAV sveikatingumo įstaigos. 
Tai daroma praktiškais sume
timais. Jei vaikelis sakytų 
..Man patinka mano Jėzus", 
nebūtinai iš karto džiaugtis 
religiniu nusistatymu, nes 
maži sunkiai ištaria majone
zas. 

Lietuvoje valgoma euro
pietiškai. Kai amerikietiškai 
vengiama peilio naudoti, čia ir 
bulvių košės kąsnis peiliu at
skiriamas. Galim abi rankas 
ant stalo dėti, bet alkūnių ne
reikėtų. Žinoma, amerikietis, 
turi kojas ant stalo užsikelti, 
kitaip žmonės įtars, kad po 
tiek metų dar neįsisavintas 
amerikonizmas. 

Aukos ir suvenyrai 

Didmiesčio gatvėse prašo
ma išmaldos prie bažnyčių 
sėdi varguoliai ir ubagėlės. 
Kartais vaikai ar jaunuoliai 
prašo nupirkti duonos, kartais 
tik pinigus priima. Yra ir žo
diniu revolveriu spaudžian
čių pasigailėti. „Jūs turite 
stogą, namus, drabužius, val
gyti, o aš neturiu nieko. Ir 
man nenorite duoti". Ką dary
ti — mįslė visiems. Vilniuje ir 
pajūryje gatves vaikai, narko
manai ir kiti įsimiklinę iš tolo 
užsienietį atpažinti, kad ir 
kiek cepelinų būtų privalgęs. 
Išimtis, mana u. būtų gatvės 
muzikantai ar dvi mažytes 
akiniuotos mergytės iš Šv. Jo
nų bažnyčios Vilniuje, pade
dančios savo mamos šeimą 
išlaikyti ir taupančios pinigė
lius stovyklai. 

Viena geriausių išeičių yra 
sakyti „nebeturiu", o stam
besnę auką nunešti ir perduoti 
geram tikslui, pvz., Lietuvos 
Katalikių motorų sąjungai, 
kuri Vilniuje turi keturis vai
kų bei mergaičių globos na
mus. Vienas skyrius yra trum
palaikė stotyse rastų vaikų 
globa, kurion policija atveža 
vietoj nugabendama į kalėji
mą (ir šiai įstaigai LKMS 
negauna valdiškos paramos). 
Galima paremti jaunimo są
jūdžius — skautus, ateiti
ninkus, bažnytinį Caritą, 
žmonių su negalia bendrija 

„Viltis". 
Vilniuje gera suvenyrų 

krautuvėlė yra Pilies g. 42 — 
žmonių su negalia pagaminti 
rankdarbiai, kaip ir „Guboja", 
Šiaulių g. 8 (su kavine). Ir 
Lietuvos prisiminimas, ir pa
rama geram tikslui. 

Savanorystė ir tarnyba 

Tinklalapyje 
www.savanoris.l t galima 

pasisiūlyti ir surasti, kur ir 
kaip prie gero ar įdomaus 
darbo prisidėti. Žinoma, yra 
daugybė vasaros stovyklų, ku
riose būtų vaikams ar žmo
nėms įdomu su užsieniečiais 
pabendrauti. Tada tenka kreip
tis į rengėjus, pvz., Lietuvos 
skautiją, Ateitininkų federaci
ją, Tikėjimo ir šviesos, Vilties 
ir kt. bendrijas (telefono kny
goje ar internete). Tokia pa
galba teikiama visuomeniniais 
pagrindais, t.y., nemokamai. 

Labai gražus pasitamavi-
mas yra jaunų žmonių apie jų 
gyvenamą apylinkę klausi
nėti, tai yra, padėti jiems 
didžiuotis savo kaimu, mies
teliu, vietove. Kur piliakalnis 
ar pilkapiai, kur gyveno NN, o 
jūsų biblioteka, gražus miškas 
ar paupys. Bažnyčios istorija, 
1863 m. sukilėlių kapai, pa
minklai ar partizanų kapas. 
Kuo ypatinga gamta, kokios 
tradicijos, kada atlaidai ir 
kokie... 

Kelyje ir kelionėje 

Eismo taisykles parduoda 
kioskuose. Vairuojantiems 
svarbu žinoti, kad nepažymė
tuose keliuose greitis iki 90 
km, o gyvenvietėse — 60 km 
(gyvenvietės pažymėtos balta 
pavadinimo lentele). Vasarą 
nėra bėdos, nes vėlai temsta. 
Tačiau kaimų apylinkėse at
sargiai su vyresnio amžiaus 
vyriškos giminės siūbuojan
čiais pėsčiaisiais, ypač savait
galį. Visur žmonės dėvi tam
sokus rūbus. Prie perėjos su-
stotina, jei žmogus eina, ta
čiau pėstieji neįspėja ir neiš
tiesia rankos (kaip Kanadoje). 

Nuo Atgimimo laikų pa
daugėjo degalinių su patogu
mais ir krautuvytėm bei už
kandinėm. Kitur pakelėse pa
lenkta eglute ir suoleliu pa
žymėtos poilsio vietos, kur 
dažniau pasinaudojama krū
mais negu nevalyta būdele. 

Jeigu žmogus kelyje per 
daug mandagus , toli nenu
važiuos. Automobilių nelaimių 
(avarijų) rodikliai aukštoki. 
Skenduolių nuošimtis aštuo-
niskart didesnis negu JAV 
(šalto vandens šalyse mažai 
žmonių moka plaukti). 

Vilniuje labiausiai mėgstu 
Žemaičių užeigą Vokiečių gat
vėje — dėl septynių priežas
čių. Jie nuomoja Liuteronų 
bažnyčios patalpas, po pamal
dų parapijiečiai gauna kavos 
nemokamai, pietus už pusę 
kainos, restoranas remia liu
teronų globojamą benamiams 
valgyklėlę. Patiekalai vien su 
mėsa ir vien su bulvėm — la
bai geros karštos keptuvės ko
kiems 5-7 žmonėms. Kadangi 
amerikiečiai svečiai nevalgo 
keptų rūkytų lašinių, tai jie 
lieka vis man užbaigti. Čika-
giečiai. aišku, norės aplankyti 
abi Ritos Dapkutės įstaigas — 
„Slėptuvę" ir ..Smuklę". 

Pas jėzuitus ir jų mokyklas 

Šiauliuose Šv. Ignaco baž
nyčia netoli turgaus. Vilniaus 
gatvės kieme (247b). Ten pat 
obelėtas naujokyno kiemas. 
Kaune jėzuitų Šv. Pranciš
kaus Ksavero bažnyčia Rotu
šės aikštėje..jėzuitų gimnazija 
ir Perkūno namai už kampo į 
Nemuno pusę. Vilniuje Šv. Ka
zimiero bažnyčia irgi Rotušes 

Atvykite šią vasarą į Lietuvą! 

aikštėje arba Didžioji g. 34, o 
jėzuitų gimnazija už kampo. 
Augustijonų g. Dar aptarnau
jame universiteto Šv. Jonų 
bažnyčią. Abi gimnazijos turi 
stovyklavietes arba rekolekci
jų namus — Kulautuvos Tul
pių gatvės sale, Vilniaus — 
Druskininkų kelyje ties Guobštų 
ežeru. 

Istorinės jėzuitų bažnyčios 
Vilniuje dar Šv. Ignaco, Šv. 
Rapolo, Šv. Stepono, išnykusi 
Šv. Juozapo ir Nikodemo 
(Aušros Vartų g. 16 kieme). 
Ir, aišku, Vilniaus senasis uni
versitetas, 1570—1773 jėzuitų 
globojamas. Jei dar rasite 
pastolius apie Šv. Kazimiero 
bažnyčią — ruošiamasi 400 
metų šventei 2004 m. Čia nau
jai sutvarkyta XVII a. kripta 
— visai nebaisi, o vaidenasi 
tik vienam kitam lankytojui. 

Abiejuose gimnazijose nu
matomos atvirų durų dienos 
— Vilniuje liepos 6 po 10:30 
mišių, Kauno dieną ir valan
dą paskelbsime spaudoje. 

Žinoma, dar visos istorinės 
vietos, kaip atnaujintas Kra
žių kolegijos pastatas. * 

Ir kitos vienuolijos 

Kas užsienyje draugauja 
su lietuvių vienuolynais, gali 
susigundyti aplankyti seseriš
kas ar broliškas bendruo
menes Lietuvoje. Saleziečių 
bičiuliai ras Šv. Jono Bosko 
parapiją Vilniaus Lazdynuose 
ir Kauno priemiestyje Pa
lemono bažnyčią. Pranciškonų 
draugai aplankys Kretingą. 
Vilniaus Bernardinus, vienuo
lyną prie Kryžių kalno. Kaune 
Šv. Jurgio bažnyčią. Marijonų 
centrai Marijampolėje, Vil
niaus Žvėryno bažnyčioje, 
Kauno Šv. Gertrūdos. Kapu
ciną galima sutikti Petrašiū
nuose ir Paberžėje. Dominin
konai — Vilniaus Šv. Pilypo 

• ir Jokūbo bažnyčioje. 
Kazimieriečių centras — 

Pažaislis, seserų saleziečių — 
Palemonas. Pittsburgho pran-
ciškiečių seserų galima sutik
ti Utenos Šv. Klaros ligoninė
je. Nekaltai Pradėtosios Mari
jos vargdienių („Putnamo") 
seseris Marijampolėje, Vilniu
je priešais prezidentūrą prie 
Boniffatrų bažnyčios (ten 
naujutėliai sielovadiniai Šv. 
Krwiaus namai), taip pat 
Kaune ir keliose mažesnėse 
vietose. 

Lietuvoje veikia 37 moterų 
ir kone 10 vyru vienuolijų. 

Norintieji įsigyti katali
kiškų ir suvenyrinių knygų 
u /eina j „Katalikų pasaulio" 
knygyną Vilniaus Domini
konų g., Kaune į Šv.Kazimie
ro knygyną Vilniaus g. Kny
gynai dar Klaipėdoje. Mari
jampolėje. Panevėžyje. Uk
mergėje. 

Apie ..Carito" skyrius ir 
vienuolijas, kurių u/.sienyje 
nėra, sužinoma iš .. Katalikų 
žinyno". Geriausi turistiniai 
vadovėliai ..Vilnius in your 
pocket" ir tokie pat Kaunui, 
Klaipėdai. Estijos bei Latvijos 
sostinėms. 

Apranga ir dovanos 

Lietuvoje vėsiau vasara 

A Sabaliausko (Elta nuotr. 

negu Šiaurės Amerikoje ir 
pietų Kanadoje, nekalbant 
apie Pietų Amerikos vasarą 
ar Australiją. Visada tinka 
megztinis ir lietpaltis. Nerei
kia nei paraginti svečius at
sižvelgti į Lietuvos moterų 
aprangą miestuose — tai 
vaikščiojantis madų žurnalas. 

Parduotuvėse galima rasti 
visko — tik reikia pinigų. 
Dažniau Lietuvą aplankantys 
įsimiklino dovanėlių pirkti čia 
(banko kortele). Visada tinka 
vaisiai, daržovės, būtini, bet 
brangūs dalykai, kaip kava, 
arbatos. Jeigu giminių tarpe 
yra kūdikėlių, tinka atvežti 
rūbelių. Vaikams bei paaug
liams — margų lipdukų, jau 
nekalbant apie vietovių suve
nyrus — seges, marškinėlius, 
(maikė y ra angį. T— shirt). 
Kiekviena vaikus auginanti 
šeima, s tudentai džiaugtųsi 
batais. 

Nesiribojantys Vilnium ar 
kitu didmiesčiu greitai paste
bės tarpą tarp sostinės ir 
kaimo. Valdžia miestams ski
riamų lėšų 70 nuošimčių duo
da Vilniui. Ir tame pačiame 
Vilniuje galima atkreipti dė
mesį į holivudišką išorę, paly
ginti su kiemais bei užkam
piais. 

Mes ir jūs 

Žmonių pažiūras paveikia 
išankstiniai nusistatymai. Ga
li būti užsilikusi sovietmečio 
antiamerikietiška propagan
da, iš svečių pusės priešta
ringos neigiamybės, gali būti 
ir kitų pasąmoninių jausmų. 
Kaip viena ramybės ir taikos 
malda išreiškia, ,Padėk mums, 
Viešpatie, kreipti dėmesį į tai. 
kas mus jungia, ne į tai. kas 
mus skiria". 

Nepagalvoję sakome ..pas 
mus", „pas jus". Kartais tinka 
sakyti „mūsų kaime", jei tai ir 
būtų New Yorkas ar Čikaga 
ar 19-kos milijonų Sao Paul. 
Lietuvos žmonės jautrūs tarp-
asmeniniems santykiams — 
todėl žiūrėdavo ir žiūri už
sienio filmus bei serialus. 

Daug bendro galima rasti 
savo profesijos, amato ar po
mėgio žmonių tarpe — kalba 
dalykiškesne, ir žmonės žiūri 
į bendrą siekį ar patirtį, ne 
tiek vienas į kitą. Visuomet 
stengiuosi apžiūrėti daržą ir 
sodą, pasikalbėti apie recep
tus ar rankdarbius. 

Po šešerių metų Lietuvoje 
visai svetimi žmonės po trijų 
žodžių pažįsta, kad šis žmogus 
iš kito pasaulio — kaip šv. 
Petrą Jėzaus teismo metu. .jo 
kalba išduoda, kad jis galilė
jietis", o ne dzūkas, žemaitis 
ar vilnietis. Bus ir žodžių. 
išsireiškimų, kurie savaime 
išsprunka, o Lietuvoje ne
įprasti, pvz.. ..leisk man ži
noti". ..ant telefono ar ant te
levizoriaus". ..išmesti iš auto
mobilio", jau nekalbant apie 
svetimybes — ..garbičių" ir 
kt. 

Šis rašinys nėra tiksli ir 
vî a analize, o tik užuominos 
galinčios lankytojui lengviau 
Lietuvą pajusti ir savo švent-
keliono maloniau praleisti. 
Laukiame svečių ir viešnių. 

1 

http://www.savanoris.lt


DRAUGAS, 2003 m. gegužės 24 d., šeštadienis 

S i ū l o d a r b ą 

N a m ų r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s Paslaugos f o t o g r a f a m s NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ieškomi darb in inka i valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambint i p o 6 v.v., 
te». 815-439-0037 . 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Šeima, gyvenanti Vvashington 
D C , 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. Please call: 773-237-2220. 

Skubiai reikalingi vairuotojai-
perkraustytoja i Skokie 

p e r k r a u s t y m o kompanijai . 
Privalo turėti IL vairuotojo teises. 

T e l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 . 

100 Window Washers/Gutter 
Oeaners Needed.. 

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

some English. 
NO EXPERIENCE NEEDED. We will 
train. We have ALL RES1DENT1AL 

work near your home (all eibes & suburbs). 
Full time Monday-Sunday (7 days) or P.T. weekends Sat. & Sun. or Weekdays 3-5 days. 

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

Mušt appiv in person & You can Start The 
Next Dav. 

Blue Sky Window Cleaning, Inc. 
2752 Maple Ave. E>owners Grove, IL 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on comer 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. PAID DAILY. 

No expenence needed. 
English reauired. 

Readential only/suburbs & city. 
Come today & start tomorrow. 

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

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

Across from Valli Produce. 
Ask for Will. 

Va ikams reikalinga sąžininga, 
energinga 45 m. ar vyresnė 
auklė. Gyventi 6/1. savaitėje, 

virti, valyti. Privalo kalbėti 
rusiškai. Tel. 630-443-8764, 

Marina . 

Caregiver with Nursing Degree 
needed in VVisconsin. D.L.. 

English, Sočiai Security, Nursing 
Diplomą. Call Home Care 

teL 262-657-8467 or 262-744-0520 

Dalias In-Home Care Agen. 
Inc . Įdarbiname senelių ar 

vaikų priežiūroje, namų valyme 
Tel . 7 7 3 - 2 4 7 - 6 1 2 9 a r b a 

3 1 2 - 3 7 1 - 4 4 4 5 . 

Reikalinga 

sekretorė/office manager. 

Tel. 773-297-2012. 

ĮVAIRUS P a r d u o d a 

MEMORIAL DAY GREETTNGS 
TO ALL OF OUR CUSTOMERS 

FROM 
CRAWFORD SAL'SAGE CO.IIK. 

T73-277-3W5 
JEverything fresh as a daisy". 

MEMORIAL DAY GREETTNGS 
TO ALL FROM LAWN LANES 

6750 S. Puiaski 
Chkago, IL 60629 

773-582-2525 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to 

Vilnius 
Fregata Travel 

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

Parduodamas automobil is 
NISSAN A L T I M A 2001 m. 

34,000 mylių (57 KI) . 
Yra garantija. Kaina $8.500. 

Tel. 773-847-5895. 

„Draugo" skefbirmj 

skyrius 

Tel. 1-773- 585-9500 

„Collision Experts" (Stanevičių 
šeimos biznis nuo 1959 m.) 

Remontuojame ir parduodame 
automobilius. 

2637 W. 47 St., Chicago. 
Tel. 773-523-1249. 

K E P Y K L A IR D E L I K A T E S A I 
6 2 1 6 W . A r c h e r Ave. , Ch i cago , IL 6 0 6 3 8 

T e l . 7 7 3 - 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

K A V I N E S 
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. įki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

Valgyk kugeli! 
L I E T U V I Š K A B U L V I Ų T A R K A V I M O 

M A Š I N A T I K $ 8 5 . 
Pers iunč iame \ 48 va l s t i jas U P S paštu. 

Tel. 773-875-6232. 
Sute ik iama 1 m e t ų garantija. 

3536 VV. 160 St , Markham, IL 60426. Gyvenantiems Čikagoje, 
pristatymas savaitgaliais į namus — NEMOKAMAS 

Always With Flovvers 
> Gėles Į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvines ir proginės puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

» Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• 2olynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais d i rbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

3* ., IL 60458; Tel. 888-594-6604 

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, .bascmtnt . vir
tuvės, spintelės, vonios, plytelės, 

langai, durys, laiptai, turėklai, 
grindys, santechnika, elektriką ir t.t. 

Tel. 6J0-794-O51S; 
630 853 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 
IVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A & 5 24HRS.7DAYS 
773631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė šaldymo sistema 

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

dažymai iš lauko ir vidaus. 

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

„ A D E L « W O O D W O R K 
gaminame spinteles televizo
riams, barus, knygų lentynas, 
virtuvinius ir kitokius baldus. 

Tel. 815-886-9006 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas 2 mieg. „condo" 

Wilk>wbrook su baseinu, šalia 55 

greitkelio. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

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

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

Tel. 773-434-4543 

VVoodridge išnuomojami 1-2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - 5645; 2 mieg. - S729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 6 kambariai 
I aukšte Brighton Parke. 

Šalia mokykla ir bažnyčia. 
Tel. 773-843-0104. 
Skambinti po 6 v.v. 

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

Lemont 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, 1 112 bathrooms, finished 
basement. new carpet. screened porch. 

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

Tel. 708-923-0855. 

I š n u o m o j a m a s apši ldomas 
4 k a m b a r i ų butas, 

2 mieg. Marąuette Park apyl. 
S415 į mėn. 

Tel. 773-436-7061, vakare. 

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
butas su pilnai įrengta virtuve ir 

indų plovimo mašina. Kaina S800. 
Westhester raj., prie 31 St. ir Wolf Rd. 

Tel. darbo 708-352-8822, ext 25; 
namų 708-531-8069, palikti žinutę. 

CER71FIED DENTAL ASSISTINC PRO C RAM 

• 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. 

% E r t ^ 

Teirautis tel.: 

847-401-3200 195 Arlington Heights Road, Suite 
160 Buffak) Grove, IL 60089 

SOO-775-SEND 708-599-9680 
773-434-7919 

, „ „ I SIUNTINIŲ IR KOMERCINIU * D „ 

ATLANTIC 
txpressCorp. 

S I U N Č I A M E LAIVU IR A IR CARGO 
L I E T U V A , L A T V I J A , E S T I J A , B A L T A R U S I J A , 

U K R A I N A , K A R A L I A U Č I A U S S R I T I S ' 
2 7 1 9 W . 7 1 S T S T R . C H I C A G O , I L 6 0 6 2 9 

8 8 0 1 S . 7 8 T H A V E B R I D G E V I E V V , I L 6 0 4 5 5 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

R0KVESYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-awav" 
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Į va i r i os paslaugos 

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

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

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

• S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
l D R A U D I M A I 
I Automobilio, namų. 
1 gyvybės ir sveikatos 
I Agentė Barbara Murray 
I Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
I 5710 W. 95 St.. Oak Lawn, IL 
I 708-423-5900 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
ALTOrVKMUa MMU. SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAIHV1AS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai'. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 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 

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 

Kirpėja NIJOLE 
siūlo savo paslaugas: kerpa vyrus 

ir moteris, atlieka cheminį 
sušukavimą, dažo plaukus. 

antakius ir blakstienas. 
Tel. 708-351-1666. 

Constock Realty, Group 

DAIVA J U K N I E N Ė 
Realtor 

• Nekilnojamojo turto pirkimas ir 
pardavimas, nuoma 
• Nemokama kvaIHikuota 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: darvajukra@yahoo.corn 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

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

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

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

^ f a Accent 
Homefinders 

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

Vok* Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

A u d r i u s M i k u l i s o * j « -
Tel.: 630-205-9262 - ^ ^ a 

Pager 773-260-3404 K , 0 m , * * K 

E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 

Pirkimas 
* Pardavimas J^ 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
-»• Landmark 

properties l 

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 

5?%L 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoioeM*773«54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

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

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

PARDUODA 

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. 

Drake 
Dtd 

lt Again! 

5 S Prospect. Clarendon 
Hills. Iiiinois605'4 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
PrieS parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake Realtor 

Lolita Rasimavičiute 
REALTOR 

470S S. Gilbert Ave 
L a G 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 nuosavbc, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

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

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

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

Tel. 773-259-9780, Loreta. 
Galima palikti žinutę. 

/ jeį/* # * # * f****// , 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60463 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MA2EIKA.COM 

B1G1HT INSUEANC1 AGENCY 
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 • 773-735-3400 

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

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort 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 newly 
designed and features an individua! video sereen. Of course, the sense of well being you'l l 
feel when flying on this sophist icated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenit ies. It's also the result of an enhanced quality of service you'l l 
f ind only on SAS.To find 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 SAS 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:darvajukra@yahoo.corn
mailto:amikulis@usa.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
http://WWW.MA2EIKA.COM
http://www.scandinavian.net


Ateities planuose — bendras Baltijos valstybių 
karinis dalinys 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak L. Linkevičiaus, to

liau bus tęsiami kiti Baltijos 
valstybių gynybos bendradar
biavimo projektai — bendros 
minininkų eskadros BALT-
RON, bendros oro erdvės ste
bėjimo sistemos BALTNET, 
bendros karinių mokslų kolegi
jos BALTDEFCOL. 

KAM pranešimu, ministrai 
sutarė, kad Baltijos valstybės 
turėtų glaudžiau derinti veiks
mus rengiantis tarptautinėms 
užduotims. Tokiu būdu pavyktų 
sutaupyti lėšų. 

Estijos gynybos ministro 
Margus Hanson nuomone, Bal
tijos valstybės taikos misijoms 
galėtų sudaryti bendrą karinį 
vienetą. 

Latvijos gynybos ministras 
Girtas Valdis Kristovskis pa
brėžė, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bendradarbiavimas yra 
labai naudingas, todėl būtina 
tęsti pradėtus darbus, siekti už
sibrėžtų tikslų. 

Ministrų susitikime pažy
mėta, kad šiemet į bendrą oro 
erdvės stebėjimo sistemą 
BALTNET bus įjungti keli nauji 
radarai. Tai išplės informacijos 
gavimo ir perdavimo galimybes. 

Diskutuodami karinių pa
jėgų reformos tema, ministrai 
pažymėjo, jog vyksta struktūrų 
reforma. Nuo teritorinės gyny
bos pereinama prie kolektyvi
nės gynybos principų, atitin
kančių NATO kolektyvinės gy
nybos dvasią. 

Liberaldemokratai Seimui siūlo 
,kailiu karaliene" ir operos solistą 

Atkelta iš 1 psl. 
liberaldemokratų nuostatos 

„apie tvarką, discipliną". 
Kitas LDP kandidatas — 

žymus operos solistas Virgilijus 
Noreika teigė: „Mano įvaizdis 
yra gana aiškus, man nereikia 
prisistatinėti. Pasakius mano 
pavardę, iš karto žinoma, jog aš 
esu iš Lietuvos arba tai, jog 
Lietuva yra ten, kur aš esu". 
„Suprantu žmogų, greitai pa
žįstu salę, auditoriją, moku su 
ja bendrauti. Mano kontaktiš-
kumas su įvairių sluoksnių 
žmonėmis Antakalnio rajone 
būtų teigiamas reikalas", pažy
mėjo jis. 

V. Noreika teigė esąs Libe
raldemokratų partijos narys. 
Savo anketoje jis nurodė buvęs 
Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos nariu. 
Politinės partijos „Lietuvos 

krikščionys demokratai" (LKD) 
atstovai teigia, jog V. Noreika 
buvo įstojęs ir į jų partiją, ta
čiau kandidatas to savo anketo
je nenurodo. LKD sąraše V. No
reika kandidatavo į Seimą 2000 
metų spalį vykusiuose parla
mento rinkimuose, bet nebuvo 
išrinktas. 

Laisvos parlamentarų vie
tos atsirado po prezidento rin
kimų, kuomet prezidentu buvo 
išrinktas liberaldemokratų va
dovas Rolandas Paksas, o kartu 
su juo dirbti į Prezidentūrą išėjo 
ir parlamentarų įgaliojimų atsi
sakė Dalia Kutraitė-Giedraitie
nė ir Alvydas Medalinskas. Be 
to, vadovauti Panevėžiui išvyko 
konservatorius Vitas Matuzas. 

Lietuviai tuština svetimas kredito korteles 
interneto parduotuvėse 

Atkelta iš 1 psl. 
Jeigu valstybė patenka į 

įtartinųjų sąrašą, parduotuvei 
vertėtų imtis papildomų garan
tijų, kad prekė nėra perkama 
pasinaudojus svetima kortele. 
Vadinasi, į Lietuvą užsakytos 
prekės turėtų būti papildomai 
tikrinamos: pirkėjo reikalauja
ma pateikti arba mokėjimo kor
telės atspaudo kopijas, arba 
kortelę išdavusio banko garan
tiją. 

Siekdamos išvengti nuosto
lių, kai kurios interneto parduo
tuvės apskritai atsisako siųsti 
prekes į įtartinas valstybes. 

Sukčiams, perkantiems in
ternete, pakanka turėti ant mo
kėjimo kortelės užrašytą infor
maciją: savininko vardą bei pa
vardę, kitus duomenis. 

Lietuvos kriminalinės poli
cijos biuro Nusikaitimų tyrimų 
tarnyba turi informacijos ir apie 
tokiu šiuolaikišku nusikalsta
mu verslu užsiimančias nusi
kalstamas grupuotes Lietuvoje, 
ir apie pavienius asmenis. 
„Nuolat tiriame jų veiklą. 

cesą galima vaizdžiai palyginti 
su galvų kapojimu hidra — vie
ną nukirtus, trys išauga", sakė 
vienas šios tarnybos pareigūnų. 

Vieną šios nusikalstamos 
veiklos pėdsakų dienraščiui at
skleidė tarptautinės siuntų tar
nybos UPS atstovybės Lietuvoje 
direktorius Vladas Lašas. 

Įtarimų, kad už siuntas kai 
kurie lietuviai sumoka ne savo 
pinigais, V. Lašui kildavo šiems 
atsiimant siuntinius. „Ateidavo 
studentai, pasitaikydavo netgi 
moksleivių, kurie vargiai turi 
savų pajamų ar kortelę", sakė 
V. Lašas. Atsiimant prekes, ne
retai buvo nurodomas neegzis
tuojantis gavėjo adresas. 

Anksčiau populiarios pre
kės buvo muzikos įrašų kom
paktinės plokštelės, filmų DVD 
diskai, tačiau dabar Lietuva už
versta šia produkcija, ir jos ne
beapsimoka siųsti pardavimui. 

Šiuo metu siunčiamos vaiz
do kameros, nešiojamieji kom
piuteriai, kita įranga. Yra žino
mas atvejis, kai buvo atsisiųs
tas ir 30,000 JAV dolerių kama
vęs „Rolex" laikrodis. renkama įkalčius. Tačiau šį pro-

Lietuvos dviratininko žmonos byla įstrigo 
prancūzų tardytojo stalčiuje 

Atkelta iš 1 psl . 
trečiąją vietą „Tour de 

France" lenktynėse, nariai, me
dikai 

Pati E. Rumšienė, kuri da
bar su vyru gyvena Italijoje, į 
teismo posėdžius kviesta nebu
vo. 

Advokatas mano, kad E. 
Rumšienės sulaikymo praėjusią 
vasarą „pasekmės nebus tokios 
rimtos, kaip iš pradžių atrodė". 

Iškėlus E. Rumšienei bylą, 
buvo skelbta, kad jai gresia iki 7 
metų kalėjimo ir 150,000 eurų 
(517,900 litų) bauda. 

Žemdirbių reikalavimai valstybei 
yra nepakeliami 

Atkelta iš 1 psl . 
Tuo tarpu žemės ūkio pa

ramos fonde tėra 288 mln. litų. 
Daugiau pinigų iš valstybės 

reikalaujantys Lietuvos žem
dirbiai nuo trečiadienio užtvėrė 
kai kuriuos kelius, vedančius į 
pasienį su Latvija ir Lenkija bei 

greitkelį Vilnius-Klaipėda ties 
Klaipėda. 

Ketvirtadienį jie laikinai 
patraukė kelių užtvaras, vy
riausybei pažadėjus svarstyti 
galimybes, kad už litrą aukš
čiausios rūšies pieno būtų mo
kama ne mažiau kaip 60 centų. 

* Krikščionių demokra tų 
vadovas Kazys Bobelis įveikė 
Europos Parlamento Užsienio 
reikalų komitete Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
gos atstovą Egidijų Vareikį. 
Parlamentas pakeitė savo 
ankstesnį sprendimą ir Lietu
vos Seimo stebėtojų Europos 

Parlamente delegacijos vadovo 
pavaduotoju vietoj E. Vareikio 
paskyrė K. Bobelį. 

Oficialiai teigiama, kad 
toks pakeitimas buvo būtinas 
siekiant užtikrinti proporcingą 
parlamento frakcijų atstovavi
mą delegacijos vadovybėje. 

(LR-Elta) 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

1VA 
1 708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1-773^04-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

HALINA 
1-708-4S3-S853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
[vairūs darbai 

LEOIMID 
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

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

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

Vairuotojų teisės - CDL 

DWESKM DaffiSKM 
Neseniai atvykote. Ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbte laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
teL 773-585-9500 ar užsukti 

į DRAUGO administraciją 
adresu4S45W.63St, 

Chicago, 
1.60629. 

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 

773-585-9500 • FAX 773-585-8284 

vargas. 
P3V3«te. 

adresas. 

miestas. 

tetei — 

UANO SEMOKAMA5 SKELBIMĄ S 

Siųskite paitu arba faksu 
DRAUGAS 
4545 W 63rd St 
Chicago. IL 60629 

PADĖKA 
AfA 

STEFANIJAI DUNDIENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveiki
nime su velione. 
Dėkojame gerb. prel. Ignui Urbonui už atsisvei
kinimo apeigas koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias 
ir palydėjimą į kapines. 
Dėkojame karsto nešėjams, A. Barniškiui už gie
dojimą šv. Mišių metu ir J. Lukminienei už var
gonininkavimą. 
Esame dėkingi už atsiųstas gėles, aukas šv. Mi
šioms ir aukas labdarai. Dėkojame už pareikš
tas užuojautas žodžiu ir raštu. 
Dėkojame Petkaus laidojimo namų personalui 
už nuoširdų patarnavimą. 
Tegul gailestingas Dievas suteikia Amžiną Ra
mybę a.a Stefanijai Dundienei. 

Nuliūdusi šeima 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 24 d., šeštadienis 

Skaudž ią netekt ies va landą , m y l i m a m vyrui 

AfA 
ROMUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame GRAŽI
NAI BURNEIKIENEI ir artimiesiems. Liūdime 
kartu su visais. 

Lietuvos Operos teatro režisierius . 
Eligijus Domarkas 

Lietuvos Operos teatro solistai: 
Vytautas Bakula 

Arvydas Markauskas 
Jonas Valuckas 

Arūnas Malikėnas 
Liudas Norvaišas 

Bronius Tamašauskas 

Liūdėdami pranešame, kad 2003 m. gegužės 19 d., 
sulaukęs 95 metų, mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir 
senelis 

AfA 
MYKOLAS PAŠKEVIČIUS 

Liko: žmona Ona Dokalskaitė — Paškevičienė, duk
ros Alyja ir Birutė, anūkė Aleksandra. 

Velionis buvo tapytojas. Gimė Rygoje, Latvijoje. Su 
tėvais persikėlė į Vitebską, Baltarusiją. Vitebske ir ki
tose akademijose studijavo dailę. Jo kūryba susilaukė 
ypatingo pripažinimo. Karo metu pasitraukė į Kauną, 
vėliau su šeima persikėlė \ Vakarus. Ilgai gyveno New 
York'e. Pastaraisiais metais Anaheim'e, California. Iš
leido savo darbų monografiją. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir artimuosius prisi
minti AtA Mykolą savo maldose. 

Nuliūdusi šeima 

ž VILNIUS 2003 ! 
8 JS 
jį KELIONĖS į DAINŲ ir ŠOKIŲ ŠVENTĘ JB 
JJ FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš įvairių JA V miestų. jZ 
JB Grupės ir pavieniai keliautojai Jį 
£ PIGIAUSIOS KAINOS!!! $ 
9 JB 

FUNERAL HOME 

• Pa tog io je vietoje t a r p 
Č i k a g o s i r L e m o n t o 

• 1 0 m i n u č i ų n u o Š v . K a z i m i e r o 
l i e t u v i ų k a p i n i ų 

1 1 0 2 8 S. S o u t h w e s t H w y . 
P a l o s Hl l ls , I l l inois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 - 4 4 1 0 
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
TeL 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

E-mail: broneb@aol.com 
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PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuves visoje Amerikoje. 

„Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus. 
laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 

spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ..Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų spaudos 
darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybe pasinaudoti . .Draugo" spaustuvės patarnavimu. 

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinot i , ką mūsų spaustuve 
gali Jums suteikti . 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus ..Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti v isus renginius ir organizacijas, 
todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

4645 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500: Fax: 773-585-8284 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St. 
ALL PHONES 

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

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 1 773-476-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com 

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

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

K?.-fcqr~e lietuviškai. 

Tel (773>838-H8P8 

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. Califomia 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

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

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

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


DRAUGAS, 2003 m. gegužės 24 d., š e š t a d i e n i s 

APYLINKĖSE 

Č i k a g o s i r a p y l i n k i ų N e 
k a l t o P r a s i d ė j i m o M. M a r i 
j o s seselių rėmėjų susir inki
mas bus birželio 1 d., sek
madienį. Prasidės šv. Mi-
šiomis 8 vai. ryte, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marąuet te Parke , o 
tuojau po Mišių sus i r ink imas 
vyks parapijos salėje. Visi 
rėmėjai ir svečiai maloniai 
kviečiami. 

I Č i k a g ą vė l a t v y k s t a 
„Trys tigrai" ir ne vieni, o kar 
tu su ja is — solistė J u d i t a 
Leitai tė. Koncertas ruošiamas 
birželio 14 d., šeštadienį, J a u 
nimo centro didžiojoje salėje. 
Nereikia turbūt n iekam nei 
aiškint i , kas yra tie „Trys tig
rai" ir kaip skamba solistės J . 
Leitai tės balsas. Čikagiečiai 
visus juos gerai pažįsta ir 
nuoširdžiai laukia vėl išgirsti. 
Bilietus jau gal ima įsigyti 
„Seklyčioje". 

P a s k u t i n ė p r o g a d a l y 
v a u t i pačiame šaun iaus iame 
pavasario sezono pokylyje, ku
ris ruošiamas Mokslo ir kūry
bos simpoziumo užbaigtuvių 
proga. Paskubėki te skambint i 
šiais telefonais ir užsi t ikrint i 
sau vietą: 630-257-1858 a rba 
773-436-7679. Pokylis vyks 
sekmadienį, gegužės 25 d., 
Willowbrook pokylių salėje. 

P i r m a d i e n į , g e g u ž ė s 26 
d., y ra Amerikos valstybinė 
šventė, kurioje pr i s imenami 
visi žuvusieji ir mirusieji šio 
k raš to kariai , t ad ir šventė va
d inama Memorial Day — At
minimo diena. „Draugo" " re
dakcija, adminis t raci ja ' ir 
spaus tuvė pirmadienį nedirbs. 
Linkime visiems saugaus ir 
poilsingo pirmojo šių metų 
ilgo savaitgalio! 

Č i k a g o s s k y r i a u s m i r u 
s ių r a m o v ė n ų kapa i Lietu
vių taut inėse kapinėse bus 
lankomi gegužės 25 d., sekma
dienį. Ramovėnus ir jų šeimos 
na r iu s 10 vai. r. prašoma rink
t is prie kapinių adminis t raci 
jos pastato. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinės bus lankomos 
gegužes 26 d., pirmadienį, 9 
vai. r. Prašoma r inkt is pr ie 
Romo Kalantos paminklo. 
Kviečiami visi ramovėnai , jų 
šeimų nariai š iame prasmin
game paminėjime dalyvaut i . 

A L R K M o t e r ų s ą j u n g o s 
#3 k u o p a 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. 

„Mokslo Lietuvos" vyr. redaktorius 
Gediminas Zemlickas, atvykęs da
lyvauti XII Mokslo ir kūrybos sim
poziume, apsilankė ir „Draugo" re
dakcijoje. J . Kupr io nuotr . 

„ S e k l y č i o j e " g e g u ž ė s 18 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietės programoje bus rodo
m a vaizdajuostė, paruošta 
2001 m. Lietuvoje. Klausy
s imės pasaul inio mas to solistų 
— Violetos U rman av i č iū t ė s -
Urmanos ir Virgilijaus Norei
kos koncerto, grojant Lietuvos 
Nacional in iam operos ir baleto 
tea t ro orkes t ru i . Po progra
mos bus gal ima „ la imę sugau
ti šulinėlyje". B u s bendri 
pietūs ir pasisvečiavimas. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

Visi a t e i t i n i n k a i kv ieč ia 
m i į Ate i t in inkų šeimos šven
t ę birželio 8 d., sekmadienį. 
Mišios bus 9 vai . r. Palaimin
tojo Jurg io Matulaičio misijos 
bažnyčioje, iški lmingas posė
dis — 10:30 vai . r. Pasaulio 
lietuvių centre . Renkamės 
uniformuoti . Po posėdžio mok
sleiviai a t e i t in inka i atliks vai
dinimą „Juozas" . 

P i a n i s t ė N o m e d a B a c h 
akomponuos solistėms: Lija-
nai Kopūsta i te i , Genovaitei 
Bigenytei ir Nijolei Penikaitei, 
dalyvausiančioms XII Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo už
baigimo pokylio programoje. 
Pokylis bus sekmadienį, 
gegužės 25 d., 6:30 vai. vak„ 
Willowbrook salėje, • Willow 
Springs, IL Bilietų teirautis 
telefonais: 630 -257-1858 arba 
773^136-7679. 

A t k r e i p k i t e d ė m e s į : Lie
tuvių ka ta l ikų religinė šalpa 
pers ikraus tė į naujas patal
pas. Dabar t in i s adresas yra: 
L i thuan ian Catholic Religious 
Aid, 6 4 - 2 5 Per ry Ave. Mas-
peth, NY 11378-2441, tel. 
718-326-5202; faksas 7 1 8 -
326-5206; e-paštas : 
l c r a @ e a r t h l i n k . n e t " 

A t m i n i m o š v e n t ė s — Me
m o r i a l D a y , apeigos Lietuvių 
taut inėse kapinėse (8201 S. 
Kean Ave, Just ice, IL) bus 
gegužės 25 d., sekmadienį. 
Iškilmės prasidės lygiai 11 
vai. r. Bus eisena nuo steigėjų 
paminklo, gros dūdų orkes
t ras , da lyvaus Amerikos legio
nieriai ir Moterų pagalbinis 
vienetas, ta ip pat JAV aviaci
jos R.O.T.C eskadrilė su vė
liavomis; giesmių programą 
atliks solistė Dalia Fanelli ir 
P. Zalubos vadovaujamas dū
dų orkes t ras . Visi kviečiami 
dalyvauti . Kapinių įstaigoje 
bus gal ima gauti įvairių vai
nikų ir vėliavėlių kapams pa
puošti. 

L i e t u v o s Vyč ių A m e r i k o s 
Vidurio vaka rų apygardos su
sir inkimas bus šeštadienį, bir
želio 7 d., Šv. Kazimiero sese
lių motiniškame name, 2601 
W, Marąue t te Rd. Vyčiai ren
kasi 9 vai . r. šv. Mišiom, ku
rios bus 9:30 vai. r. Šv. Kazi
miero seselių koplyčioje. Po 
Mišių bus kavutė ir susirinki
mas, vėliau — pietūs. Pietums 
vietas užsisakyti, skambinant 
Anelei Pocienei 708-636-
6837. Susir inkimą globoja Lie
tuvos Vyčių 112 kuopa. 

P a t i g r a ž i a u s i a l i e t u v i ų 
š v e n t o v ė Č i k a g o j e yra Mar
ąuette P a r k apylinkėje. Tai 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pija, kur ion į 10:30 vai. r. sek
madienių Mišias suplaukia 
marios lietuvių — ir neseniai 
atvykusių (ypač jų) ir anks
čiau čia gyvenančių. Visi 
kviečiami pasimelsti kar tu. 
Šv. Mišias aukoja parapijos vi
karas (iš Lietuvos) kun. Rim
vydas Adomavičius, gražiai 
gieda choras, vadovaujamas 
J ū r a t ė s Grabliauskienės, o 
dažnai Mišių metu girdime ir 
solistus — Margaritą bei Vac
lovą Momkus. 

Šv. K a z i m i e r o l i e t u v i ų 
k a p i n i ų 100 metų sukakties 
paminėjimo, susikaupimo ir 
mirusiųjų prisiminimo iškil
mės vyks pirmadienį, gegužės 
26 d., prie įsteigėjų paminklo, 
tuojau po ..Memorial Day" 
Mišių kapinėse. Religinei da
liai vadovaus šių kapinių di
rektorius kun. Jonas Kuzins-
kas. kalbės pasauliečių komi
teto pirm. Algis A. Regis, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šaul iams ir ramovėnams. Ti
kimės, kad gausiai dalyvaus ir 
šias kapines branginanti lietu
vių visuomenė. Vainiko padė
jimu, giesme, JAV ir Lietuvos 
himnais bus pagerbti čta am
žinąjį atilsį radę mūsų art i
mieji, o ta ip pat pasaulyje iš
blaškyti, už tėvynės laisvę 
kovoję jos vaikai. Šių kapinių 
100 metų įsteigimo sukakties 
proga jų steigėjai kviečia visus 
suar tė t i šioje gyvųjų ir miru
siųjų bendravimo šventėje. 

A t e i t i n i n k ų n a m ų g e g u 
ž inė bus sekmadienį , birželio 
8 d. Atei t ininkų n a m ų ąžuo
lyne. Pradžia 12 vai . Bus 
skanūs pietūs, muzika, gera 
nuotaika. Visi kviečiami pra
leisti malonią popietę gražioje 
gamtoje. 

D ė k o j a m e V i t u i B e r n a -
d i š i u i , O r l a n d P a r k , IL, už 50 
dol. a u k ą „Draugu i " . 

A n t h o n y W i s h n e r , Lake-
wood, OH, s u p r enumera to s 
mokesčiu a t s i u n t ė 50 dol. 
auką . N u o š i r d u s ačiū. 

SKELBIMAI 

J0N1NL5 
JONINĖS - 2003 

ARTĖJA! 
Birželio mėnesi , nuostabioje 

miško paunksnėje , vyks Joni
nių šventė ir pas i l inksminimų 
gegužinė. Ši šventė bus ypa
tinga, nes visi - maži ir dideli, 
j aun i ir seni, galės k a r t u susi
rinkti ilgiausią metų dieną. 

Marąuet te Parko visuome
nininko Joe Kulio iniciatyva, 
Čikagoje sus ibūrė pelno nesie
kiant i organizacija „Joninės 
2003", kurios t ikslas, surengt i 
vieną didelę Joninių šventę 
visų išeivijos ka r tų l ietu
viams šiemet ir, jei pasiseks , 
daugel ateinančių metų. 

Šventė įvyks birželio 22 d., 
sekmadienį, Pioneer Woods 
miške (107 St. ir 96 Ave.). 

Š v e n t ė s p r o g r a m a 

Tur ime išeivijoje nemenką 
buri dainuojančių, šokančių, 
muzikuojančių, labai gabių ir 
meniškų žmonių bei kolek
tyvų. Visi kolektyvai, kruopš
čiai surežisuoti t ea t ro režisie
rės Ilonos č i apa i t ė s , a t l iks 
savo pasirodymus. Va ikams 
planuojama surengt i įvairiau
sias sportines varžybas bei 
konkursus . Talkint i pažadėjo 
Lino Kevličiaus sporto klubo 
nariai . Suaugus ių irgi laukia 
smagios rungtys , šokiai, dai
nos, šmaikščiausio žodžio kon
kursas , ir, žinoma, l ietuviškas 
alutis su šašlykais , parūky
tomis „Medžiotojų" dešrelėmis 
bei ki tais ga rdumyna i s . 

I D A L I S 

12:30 v . p . p . - Programą 
p radės Bron ius M ū r a s . 

1 v . p . p . - L i tu rg inė dalis -
misteri ja ( k u n . R. Adoma
vičius). 

1:30 v . p . p . - Vaikiškų ko
lektyvų p rog ramė lė (vad. L. 
T a u t k u v i e n ė ir D. Gedvilienė). 

2:30 v . p . p . - Folkloro an
samblio „Gabi ja" pas i rodymas 
( V a d . Genė Razumienė) . 

3 v . p . p . - Lie tuvių liaudies 
ansambl io pas i rodymas (Vad. 
Ner inga In is ienė) . 

3:30 v . p . p . - St . Jagminie-
nės vadovau jamos kaimo ka
pelos muz ika i r da inos . 

4 v .v . - J azz ' o ansambl is . 

U D A L I S 

4:20 v .v . - A u d r o n ė Simano-
nytė . 

4:40 v .v . - Ligi t a Bamišk i s . 
5 v .v . - Gros ir dainuos 

A r t ū r a s B l a ž u k a s . 
5:20 v .v . - Arūno Augus-

taičio m u z i k a ir da inos . 
5:40 v .v . - L inksmins due

t a s „Kaukas" . 
6 v .v . - B e n d r a s ratel is , 

šokiai ir da inos (org. L. Taut
kuvienė , G. Razumienė , N . 
Inisienė). 

6:30 v .v . - Šven tę vainikuos 
kupolės sudeg in imas . 

6:15 v .v . - V a k a r ą užbaigs 
Virginijaus Švabo muzika. 

Vyks m e n o kūr in ių , knygų 
ir įvai r iaus ių l ietuviškų suve
nyrų mugė—pardavimas. Beje, 
jei yra nor inčių prekiaut i , pa
rek lamuot i savo įmonės pas
l augas ir p r ekes , a r k i ta ip 
prisidėti p r ie šventės organi
zavimo, k re ipk i t ė s telefonu: 
773-585-9500, Vitalija. 

Tai ben t J o n i n ė s žada būti! 
Gal šventės organizator ia i Jo
ninių laužo i r nega lės uždegti, 
bet t rad ic inę kar t į su ugniniu 
bes i sukanč iu r a t u - prižada. 
I r degs j i skaisč ia i , išlydėda
ma s tebukl ingą, pačią ilgiau
sią metuose dieną. 

V i t a l i j a P u l o k i e n ė 

Visuomet malonu, kai „Draugo" redakciją aplanko svečiai, o juo labiau, kai jie atvyksta iš Lietuvos. Penkta
dieni, gegužes 23 d . mus aplankė būrelis mokslininkų, atvykusių dalyvauti XII Mokslo ir kūrybos simpoziume. 
Juos atlydėjo visuomenininke Aušrele Sakalaite. Iš kaires A Sakalaitė, Lietuvos Istorijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas dr Darius Stal iūnas. vyr ..Draugo" redaktore Danute Bindokiene, Vytauto Didžiojo universiteto 
Politinių mokslų ir diplomatijos direktorius dr Antanas Kulakauskas ir Vilniaus universiteto dekanas. Knygo
tyros ir dokumentotyros instituto direktorius, prof habil dr Domas Kaunas J o no Kuprio nuotrauka. 

J O N I N E S 2 0 0 3 

Visiems p rekyb in inkams (ne mais to prekėmis) , norin
t iems dalyvauti Jonin ių šventėje, birželio 22 d., sekmadienį , 
prašome siųsti prašymą, užp i ldan t šią anke tą : 

Pavardė, va rdas 

Įmonės pavadin imas 

Dalyvių skaičius 

Prekių rūšys 

Pa ra šas 

Data 

Sąlygos: 

* Joninių šventės da t a - 2003 metų birželio 22 diena 
* Joninių šventės vieta - Pioneer Woods (107 St. ir 96 Ave.) 
* Joninių šventės la ikas - 11 v.r. - 1 v.v. 
* Dalyviai privalo pas i rūp in t i p rekybin iu s ta lu , įmonės 

pavadinimo užrašu ir p r iemonėmis , sk i r tomis 
asmenin iam pa togumui 

* Kiekviena prekyvietė šventei pas iba igus tu r i būt i su
tvarkyta 

* Už leidimą prek iau t i s u m o k a m a s v i enka r t in i s 50 dol. 
ver tės mokest is 

* Šventės organizatoriai už prekių s a u g u m ą nea t sako 
* P rašymas p rek iau t i ir prekybinis mokes t i s tur i būt i 

a ts iųs t i iki gegužės 30 d. Čekius s iųs t i adresu : 
* „Joninės 2003", 4545 W 63rd Street , Chicago, EL 60629 
* Tei raut i s galite telefonu: 773-585-9500, Vitalija 

Visi mielai kviečiami! 
. .Jonines Lncorporated" organizacinis komite tas 

• Balt ic monumente, 1108 
A m b e r Drive, Lemont , IL, 
60439. P r i e pa t PL C e n t r o . 
T e l . 630-243-8446. L e o n i d ą 
i r G e d i m i n a s KazėnaiPagei-
dau jan t atvykstame į namus . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
N o r ė d a m i tikrai kokybiškai 
i šve r s t i video į r a š u s iš 
Lie tuvoje naudojamos PAL 
s i s t e m o s į amerikietiškąją 
N T S C ir atvirkščiai, kreip
k i t ės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773^27-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

• FANTASTIKA! T O DAR 
N I E K A D NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cn t JAV bet kada . Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
s ias ryšys. Kreipkitės vaka
ra is lietuviškai į DIAL NOW 
ats tovą su 9 metų pat i r t imi 
ta rp tau t in iuose ryšiuose. T e l . 
708-386-0556 . N a u d o d a m i 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— pa t ik imiaus ias r y š y s su 
L i e t u v a be i visu pasaul iu! 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
l o s duodamos mažais mėnesi
n ia i s įmokėjimais i r prieina
ma i s nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2 2 1 2 W e s t C e r m a k R o a d . 
T e l . (773) 847-7747. 

• „ S a u l u t ė " dėkoja Vytui 
Miceikai ir Pranutei Skruodie-
nei , paaukojusiems invalidų 
vežimėlius (wheelchairs), ku
rių prašė seselė Danutė vedu
siai porai su negalia. Vežimė
l ius į Lietuvą persiuntė „Bal-
t ia Express" (Vidmantas Rap-
šys ir Algimantas Barniškis) , 
„Draugo" pastate įsikūrusi 
agen tū ra . „Saulutė" dėkoja vi
s iems, galintiems paaukot i in
va l idams ramentų i r vežimė
lių, nes Lietuvoje j ie labai 
b rangūs ir reikalingi. Juos 
ga l ima palikti Pasaulio lietu
vių centre prie „Lietuvių fon
do* (sporto) salės rūbinės su 
už ra šu , kad tai „Saulutei". 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėt i našlaičiams, beglo
b i ams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
s t u d e n t a m s Lietuvoje. Aukojo: 
Renee L. Keel $50.00 a.a. Lo-
ros Krumplytės a tminimui ; 
anoniminia i $400; teologijos 
s tudento Vytauto Almino gy
dymui — Bronė ir Kazys 
M a r k u s $50.00 bei Danguolė 
ir Pijus Bielskus $50.00; Rita 
ir Char les Rackmil $20.00 re
m i a m a i mergaitei. Labai ačiū, 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, II. 60089. 

• A-A. V a i d o t o Ko-
v a l č i u k o atminimą pagerbi
an t , jo sesuo Virginia ir Vy
t a u t a s Kupcikevičiai a ts iuntė 
„Saulutei" $380.00, kuriuos 
suaukojo R. M. Arlauskai , S. 
H. Sedlecki, G. L. Kazėnai, R. 
Murphy, V. Kosmonas, A. D,. 
Urbučiai , A. J. Traškai , A. 
Sidaravičius, K. D. Kelpšai, V. 
M. Raudžiai , L. G. Traškai , D. 
S tanka i ty tė . „Saulutė" dėkoja 
už auką vargingai gyvenan
t iems vaikams Lietuvoje i r 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
a.a. Vaidoto Kovalčiuko ar t i 
miesiems. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedz ie Avenue 
Chicago, I L 60629 
Tel . 773-776-8700 

E-mail : Gibait is@aol.com 
Tofl firee 24 br . 888-776-6742 

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

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 SLaSaBe#2300 Cbicaga, IL606O3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

DARIUS R. DIRMAMTAB 
ADVOKATAS 

VAFtAVMO Ft KHMNAUMU TEISIŲ 
SPECIALISTAS 

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

877-

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e St . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
rinkimą: m a t y s i t e gran i to 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus m ū s ų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėž inius . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, galės i te apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad j i s padarytas , 
kaip jau buvo j ū s ų pageidau
ta. S a v . Li l i ja i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . T e l . 773-233-
6335. 

• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
m a i per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $150 Adelė Sakalienė. 
$100 Gediminas Balanda, Vy
tas Miceika, Regina Snars-
kienė a.a. vyro Bronio Snars-
kio atminimui , Kazys Trečio
kas . $50 Vladas Barkauskas, 
Viktoria Karai t i s , Irena Kere-
lienė a.a. arch. Alberto Kerelio 
a tminimui , I r m a Lais-
venaitė, Elena Rožėnienė a.a. 
arch. Alberto Kerelio atmini
mui, Jadvyga Regina a.a. vyro 
Vinco Reginos a tminimui , Al
dona Trumpjonaitė-Ahlm, 
Apolinaras Varnel is . $25 Ray-
mond Graudis , Jonas Ju rkū
nas , Vytautas Musonis, Ed
vardas ir Anelė Pocius. $20 
Vytautas ir D a n u t ė Anoniai, 
Aniceta Giedrai t ienė, Kęstutis 
ir Amelija Kriaučiūnai a.a. 
arch. Alberto Kerelio atmini
mui, Ona Norvilienė, Frank 
Šilbajoris, $15 Juozas Blažys, 
Teodoras ir Ri tonė Rudaičiai. 
$10 Genovaitė Karsokas, Al
fonsas Pet ru t i s . Dėkojame vi
siems rėmėjams. „ K a r a l i a u 
č i a u s k r a š t o l i e t u v y b e i " , 
1394 M i d d l e b u r g CL, Na-
p e r v i l l e , IL 60540-7011. 

•At f tA H^ S I U N T I N I A I L A I V U 
IR LĖKTUVU PER BALTIA EXPRESS CO. LTD 

4545 WEST 63 STREET. CHICAGO, IL 60629 
Tel. 1-800-SPARNAI; 1-800-772-7624 

Darbo laikas nuo I iki V 9 v.r.-6 v.v.; IV 9v.r.-8 v.v., VI 9 v.r.-3 v.p.p. 
699 LIVELY BLVD, ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 

Tel. 1-800-AMBER XP ; 1-800-262-3797; 
Fax 1-847 952-0653; Tel. 847-952-8100. 
Darbo laikas nuo I iki V 9 v.r. - Sv.p.p. 

Siuntiniai automatiškai apdrausti $100. 
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