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I š a t e i t i n i n k ų 
g y v e n i n i o i r v e i k l o s . 

2psl. 

Sekminių džiaugsmas 
ir stebuklas; Lietuva 
vėl pasaulio viršūnėje. 

3psl. 

Mūsų šeimose: 
Adrianos ir Raimundo 
vestuvės; išvyksta 
diakonas Gediminas; 
apie tikrąją Velykę... 

4 psl. 

Šio priedo puslapiuose: 
Kaip, laikui bėgant, 
keičiasi jaunimo 
vertybės; kalba negali 
išvengti skolinių; 
Lietuvos švietimo 
pertvarkos vizijos; 
leidiniai; koncertai . 

Nuo chaoso į vienybę; 
naudingi patar imai , 
vasaros sulaukus; 
j auna dailininkė Sigita. 

5 psl. 

Žemdirbių protestai . 
7 psl. 

Tebesitęsia Draugo 
fondo vajus; prisimins 
Baisųjį birželį. 

8 psl. 

Sportas 
* P o d a u g i a u n e i m e t ų 

p e r t r a u k o s Vilniaus ^Lietu
vos ryto" vidurio puolėjas Ro
bertas Javtokas pradėjo treni
ruotis su komanda. Prieš 3 mė
nesius Robertui JAV buvo at
likta operacija, kurios metu iš 
dešinės kojos buvo išimta meta
linė plokštelė, jungusi kaulus, 
bei į klubo sąnarį įvestas meta
linis su tvi r t in imas , pasilik
siantis krepšininko kūne visą 
gyvenimą. 

* L i e tuvos k r e p š i n i o ly
gos č e m p i o n a s Gintaras Eini
kis kreipėsi į juridines institu
cijas, kad atgautų iš Kauno 
..Žalgirio" klubo neišmokėtą at
lyginimą. „Kauno dienos" ži
niomis, skola G. Einikiui suda
ro beveik pusę milijono litų. 
..Pinigai — pagrindinis daly
kas, jie — pats didžiausias sti
mulas žaisti. Specialiai aš ne
demonstravau protesto, bet tai 
mane slėgė psichologiškai ir, ži
noma, atsiliepė mano žaidi
mui", krepšininko žodžius ci
tuoja ..Kauno diena". 

Naujausios 
žinios 

* Švedi ja b e p r o b l e m ų 
t u r ė t ų p a t v i r t i n t i Europos 
Sąjungos plėtros sutartį , žada 
Švedijos parlamento vadovas. 

* G r u p ė L i e t u v o s moky
tojų Izraelyje m o k y s i s ugdyti 
toleranciją. 

* L ie tuvos a t s t o v a s svei
k i n a Konvente dėl Europos at
eities surastą kompromisą. 

' L i e t u v i a i i Alban i j ą 
galės vykt i be v izų . 

* L ie tuva i r U k r a i n a siū
lo \ iorsa k i ta i savo ūkio spe
cialistų paslaugas. 

' S o c i a l l i b e r a l a s s iū lo 
na ik in t i Va l s tyb inę t a b a k o 
ir alkoholio kontroles tarnybą 

* .„Achemos g r u p ė " ati-
d a r o Kavarsko hidroelektrinę 

Šimtą savo darbo dienų prezidentas įvertino 
,septynetu su pliusu" 

Prezidentas B 
konferencijoje. 

>landas Paksas Prezidentūros ai 
Tomo Bauro 'Eltai nuotr 

V i l n i u s , birželio 5 d. (Elta-
BNS) — Ketvirtadienį preziden
tavimo š imtadienio proga Pre
zidentūros r ū m ų kieme sureng
toje konferencijoje valstybės 
vadovas Rolandas Paksas tikino 
sieksiąs, kad „Lietuva būtų tur
tinga, saugi i r perspektyvi Eu
ropos Sąjungos valstybė, ir žmo
gus Lietuvoje t ap tų turt ingas ir 
saugus". 

Už pirmąjį šimtadienį j is 
pas i r a šė s a u „septynetą su 
pliusu", o ka ip didžiausią klaidą 
nurodė per didelį pasitikėjimą 
„kai kur ia i s žmonėmis ir pa
reigūnais". 

„ N o r m a l i a i s , konst rukty
viais" va ls tybės vadovas pavadi
no per pirmąjį šimtą dienų susi
klosčiusius santykius su Seimu 
ir vyriausybe. 

Pak l aus t a s , kokie dabar yra 
jo santykiai su didelio visuome
nės dėmesio Lietuvoje ir užsie
nyje su laukus ia aiškiarege Le
na Lolišvili, R. Paksas užtikri-

no, kad ji nedaro jokios įtakos 
nei valstybiniams, nei asmeni
niams jo santykiams bei spren
dimams. 

Žurnalistams atkreipus dė
mesį į visuomenės apklausas, 
rodančias, jog nemažai rinkėjų 
y ra nepa tenkin t i jo r inkimų 
kampanijos finansinių rėmėjų, 
t a rp jų — dvigubą Lietuvos ir 
Rusijos pilietybę turinčio vers
lininko Juri jaus Borisovo — di
dele įtaka, R. Paksas citavo ki
tus apklausos duomenis, rodan
čius, kad daugiau kaip 53 proc. 
te igiamai vertina prezidento 
veiklą. 

Rusijos piliečiui J. Borisovui 
balandžio mėnesį per pirmąjį 
Pilietybės komisijos posėdį iš
imties t v a r k a buvo suteikta 
Lietuvos pilietybė. 

„Per 10 metų Lietuvoje iš
imties t v a r k a pilietybė buvo 
su t e ik t a daugiau kaip 900 
asmenų, gal galėtumėt pasakyti 
pavardę nors vieno, kuris jums 

užkliuvo? Aš manau, kad išim
ties tvarka ir normalia tvarka, 
nepažeidžiant Lietuvos įstaty
mų, pilietybę galima suteikti vi
siems asmenims", sakė R. 
Paksas. 

Paklaustas, iš kur gaus pi
nigų įgyvendinti savo pažadui 
kiekvienam indėlininkui grąžin
ti po 1,000 litų, R. Paksas sakė, 
kad jau yra išmokėta po 500 litų 
antros grupės indėlininkams, jis 
su premjeru ir finansų ministre 
kalbėjęs apie tokių pačių sumų 
išmokėjimą, galimybei esant, ir 
antrąjį pusmetį. 

Per 100 dienų R. Paksas 10 
kartų buvo išvykęs į užsienį — 
aplankė netolimas ( kaimynes 
prie Baltijos jūros, Briuselį, bu
vo nuvykęs pas Afganistane tar
naujančius Lietuvos karius. 

Anot R. Pakso, per kitas 100 
dienų kelionių į užsienių bus 
mažiau, o pradedant prezidento 
kadenciją, reikėjo užsienio vals
tybių vadovams įrodyti Lietuvos 

užsienio politikos tęstinumą, 
„paspaus t i ranką ir rast i 
žmogiškąjį kontaktą". 

R. P a k s a s n e t a p o „visų 
ž m o n i ų p r e z i d e n t u " 

„Nors formaliai R. Paksas 
atsisakė narystės partijoje, jam 
kol kas nepavyko išsivaduoti iš 
partinių marškinėlių ir lieka 
neoficialiu liberaldemokratų ly
deriu", sakė Liberalų ir centro 
frakcijos seniūnas Eligijus Ma
siulis. J is pridūrė, kad R. Pak
sas „kol kas nėra visų žmonių 
prezidentas". 

Opozicijos atstovai taip pat 
pasigedo R. Pakso rinkimų 
kampanijos metu duotų pažadų 
įgyvendinimo, energingos prezi
dento veiklos. „Žmonės, ku
riems jis suteikė viltį, ją greitai 
praras, nes realių žingsnių nė
ra. Per šimtą dienų Preziden
tūra nesugebėjo Seimui pateikti 
nė vieno įstatymo. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Medininkų žudynių l iudininkas 
bijo dėl savo ir šeimos narių 

gyvybių 
Viln ius , birželio 6 d. (BNS) 

— Vienintelis gyvas likęs Me
dininkų žudynių l iudininkas 
Tomas Šernas interviu dienraš
čiui „Lietuvos rytas" sakė. kad. 
atpažinęs numatomą Latvijai 
išduoti buvusį sovietų milicijos 
specialaus būrio OMON narį 
Igor Gorban kaip vieną Medi
ninkų žudynių dalyvių, jis užsi
traukė smogikų neapykantą. 

„Šeima, artimieji, giminės 
su ta baime ir gyvena", sakė jis, 
p r idurdamas , kad „nėra pa
prasta gyventi su invalidumo 
našta ir tuo pačiu metu būti pa
vojingu liudytoju". 

„O dabar dar užsitraukiau 
prokurorą ir politikų nemalo
nę", pabrėžė T. Šernas. 

Pasak dienraščio, šalia T. 
Šerno nuolat sukinėjasi asmens 
sargybinis, tačiau pats T. Šer
nas abejoja, ar apsauga padėtų, 
jei iškiltų grėsmė jo ir šeimos 
narių gyvybei. 

Dienraščiui . .Respublika" 
jis tvirtino, kad dabar turįs bi
joti ne tik omonininkų, bet ir 
prokurorų. „Kiek supratau, esu 
jų nemalonėje. Išeina, esu kal
tas , kad pažinau tą žmogų", 
kalbėjo jis. 

Nors T. Šernas teigia per 
akistatą at jinęs I. Gorban 

kaip vieną iš žudynių dalyvių, 
generalinis prokuroras Anta
nas Klimavičius Seime ketvir
tadienį pareiškė, kad jis neda
lyvavo žudant Lietuvos parei
g ū n u s Medininkų pasienio 
poste 1991 metais. 

General inis prokuroras 
pareiškė, jog, surengus atpaži
nimo procedūrą. T. Šernas savo 
parašu negalėjo patvirt inti , jog 
I. Gorban tikrai dalyvavo žu
dynėse. 

Be to. Generalinės prokura
tūros prokuroras Algimantas 
Kliunka interviu LNK sunie
kino T. Šerno teiginius, kad jis 
atpažino žudynių dalyvį. 

N u k e l t a į 7 ps l . 

K a r i š k i a i n a i k i n a 
s e n u s s p r o g m e n i s 

K l a i p ė d a , birželio 6 d. 
'El ta ; — Lietuvos kariuomenės 
Vakarų k a r i n ė s apygardos 
Kairių poligone vyksta viena iš 
didžiausių sprogmenų naikini
mo operacijų. Per birželio mė
nesį k e t i n a m a sunaikinti dau
giau nei 8,000 artilerijos svie
dinių ir ki tų pavijingų užtaisų. 

Kar i šk ių te igimu, 1992-
1993 meta is išvedant Rusijos 
kar iuomenę iš Lietuvos, viena 
didžiausių problemų buvo ka
rinio tur to , ginkluotės bei amu
nicijos išgabenimas. Tada nele
galiai buvo pardavinėjama vis
kas: šarvuota technika, auto
mobiliai, šaudmenys . Todėl ne
maži kiekiai šio pavojingo arse
nalo išsimėtė uostamiesčio apy
linkėse. N u k e l t a į 7 ps l . 

Vilniaus mero rinkiniai buvo neteisėti 
V i l n i u s , birželio 6 d. 

(BNS) — Prieš du mėnesius 
įvykę sostinės mero rinkimai 
buvo neteisėti , paskelbė Vil
niaus apygardos administraci
nis te ismas . 

Balandžio pradžioje vyku
siuose rinkimuose ankstesnis 
miesto vadovas liberalas Artū
ras Zuokas pralaimėjo socialde
mokratui Gediminui Paviržiui. 

Te i smas penktadienį pa
tenkino liberalų Algirdo Vaka-
rino ir Kęstučio Masiulio skun
dą ir paskelbė Vilniaus miesto 
tarybos sprendimus dėl social
demokrato G. Paviržio išrinki
mo meru bei liberaldemokrato 
Juozo Imbraso paskyrimo jo pa
vaduotoju neteisėtais. 

Tokį sprendimą teismas 
priėmė po Konstitucinio Teismo 

Socialdemokratas Gediminas Paviržis ''kairėje) ir liberalas demokratas 
Juozas Imbrasas. 
(KT) išaiškinimo, kad Savival
dybių tarybų rinkimų įstatymo 
nuostata, leidžianti parlamen
tarams bei kitiems savivaldybes 
kontroliuojantiems pareigū
nams dalyvauti pirmajame po 

Sauliaus Venckaus 'ELTA1 nuotr. 

išrinkimo savivaldybės tarybos 
posėdyje, prieštarauja Konsti
tucijai. 

Be to, sprendimą dėl G. Pa
viržio atstatydinimo iš Vilniaus 

Nuke l t a į 7 ps l . 

Tvarką mieste bandant iems įvesti raseiniškiams 
siūloma įte is int i savo veiklą 

Viln ius , birželio 6 d. (BNS) 
— Kriminogeninę situaciją Ra
seiniuose bandan t i ems savo 
jėgomis kontroliuoti raseiniš
kiams teisėsaugos pareigūnai , 
penktadienį miesto aikštėje su
sitikę su daugiau kaip šimtu 
miestelėnų, pasiūlė įteisinti šią 
veiklą ir tapti policijos rėmėjais. 

Kaip sakė Policijos departa
mento atstovė spaudai Danutė 
Daunoravičiūtė. susitikime bu

vo pabrėžta, kad kovos būdai tu
ri būti teisėti , nes tai , ką Rasei
nių gyventojai daro šiuo metu, 
„taip pa t balansuoja an t nusi
kalt imo ribos". 

Raseiniuose pastaruoju me
tu sus idarė sudėt inga krimino
geninė situacija — raseiniškiai 
teigia, kad mies te jau keletą 
metų akiplėšiškai siautėja nu
sikaltėliai, o policija stebi situa
ciją iš šalies ir nė ra pajėgi už

tikrinti gyventojų saugumo. 
Raseiniškiai kovoti su nusi

kaltėliais nusprendė patys, ir 
nuo savaitgalio kiekvieną vaka
rą pradėjo budėti 10-15 vyrų, 
kurie patys kartais imasi su įs
tatymais prasilenkiančių veiks
mų. Prieš savaitę Raseinių vy
rai pagavo, nuogai išrengė ir su
rišę paliko gatvėje vieną numa
nomų nusikalstamos gaujos 
vadu. Nukelta į 7 ps l . 

Gyvūnų globėjai prašo skirti lėšų 
skurstančiam zoologijos sodui 

Vilnius, birželio 6 d. (BNS 
— Tikslinant šių metų biudže
tą, Lietuvos gyvūnų globos 
draugija prašo parlamentarų 
skirti Lietuvos zoologijos sodui 
Kaune 3 milijonus litų, kurių 
reikia gyvūnų laikymo sąly
goms pagerinti. 

Kaip teigiama penktadienį 
išplatintame a tv i rame laiške 
parlamentarams ir žiniasklai-
dai, kai kurių zoologijos sodo 

gyvūnų voljerų būklė yra ypač 
bloga. „Juose gyvūnai kasdien 
kenčia, t ampa psichiniais ligo
niais, kad ir šeriami bei prižiū
rimi gerai. Yra voljerų, kurie la
biau primena kalėjimo kame
ras , o mes rodome tai savo vai
kams, kurie mano, kad taip lai
kyti gyvūnus yra priimtina", ra
šoma la iške, pasirašytame 
draugijos tarybos sekretoriaus 
Beno Noreikio. Nuke l t a į 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Renuarats AFP. Heute-S. AP, l«er!ax. fTAR-TASS. BNS 

2>rmj agentSOį pranešinate) 

EUROPA 
D u b r o v n i k , K r o a t i j a . 

Dešimtys tūkstančių piligrimų 
penktadienį susirinko Dubrov
niko prieplaukoje, kur popie
žius Jonas Paulius II beatifika-
vo Kroatijos vienuolę Mariją 
Petkovič. Ši ceremonija buvo 
100-osios popiežiaus kelionės į 
užsienį kulminacija. Ceremoni
jos metu 83 metų popiežius, 
kuris ) katalikišką Kroatiją ket
virtadienį atvyko 5 dienoms, 
pagerbė šios šalies moteris, ku
rios per 1991-1995 metų karą 
su serbais dėl nepriklausomy
bės nuo Jugoslavijos patyrė 
daug kančių. 

Ženeva . Jungtinės Tautos 
'.JT> penktadieni paragino tarp
tautinę bendriją Vakarų Kran
te ir Gazos Ruože gyvenan
tiems palestiniečiams per atei
nančius 6 mėnesius skirti 103 
mln. JAV dolerių ..Pinigai bus 

skirti aprūpinti maistu 227.500 
šeimų, t.y. maždaug 1.1 mln. 
žmonių", sakė JT palestiniečių 
pabėgėlių reikalų agentūros va
dovas Peter Hansen. Dalis lėšų 
bus panaudota atstatyti pales
tiniečių šeimų namus, kuriuos 
nugriovė Izraelio armijos bul
dozeriai, taip pat per konfliktą 
sužeistiems palestiniečiu vai
kams gydyti. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV penkta 

dienį pasmerkė radikalųjį is-
lamistų judėjimą „Hamas" kaip 
..taikos priešą", šiai kovotojų 
grupuotei n u t r a u k u s dialogą 
dėl smurto prieš Izraelį sustab
dymo. Baltųjų rūmų atstovo 
spaudai Scott McClellan tei
gimu, prezidentas George W. 
Bush ketina toliau įgyvendinti 
taikos siekius, ragindamas vi
sas konflikte dalyvaujančia -
puses nuginkluoti ..teroro inf

rastruktūrą". 
V a š i n g t o n a s . Nuverstojo 

Irako prezidento Saddam Hus-
sein pusbrolis, pravarde „Che
minis AJi", gali būti gyvas, ket
virtadienį p ranešė JAV gyny
bos depa r t amen to atstovai. Ali 
Hassan al-Majid, kur is yra 
penktasis Vašingtono ieškomų 
buvusio Irako režimo vadovų 
sąraše, gavo pravardę už tai , 
kad. kaip manoma, įsakė pa
naudoti cheminį ginklą prieš 
Irako k u r d u s 1988 metais . 
Anksčiau buvo manoma, kad 
A.H. al-Majid žuvo Pietų Irake 
per Basros bombardavimą ba
landžio 5 d. JAV gynybos sekre
torius Donaldas Rumsfeld sakė, 
jog nežino, a r j is gyvas, ar žu
vęs. 

V a š i n g t o n a s . Tikimybė 
užsikrės t i ū m a u s kvėpavimo 
takų sindromo (SARS) virusu 
lėktuve labai nedidelė, JAV įs
tatymų leidėjams ketvirtadienį 
pareiškė ligų plitimo specialis
tas Mart in Cetron. J i s pridūrė, 
jog JAV medikai , kaip ir anks
čiau mano, kad geriausias bū
das užbėgti už akių SARS — tai 

vis dėlto neįsileisti susirgusiųjų 
į lėktuvą. J is taip pat pažymėjo, 
jog šios paslaptingos ligos, 
nusinešusios visame pasaulyje 
beveik 800 žmonių gyvybes, 
protrūkis jau slūgsta daugumo
je valstybių. 

N e w York. Du svarbiausi 
„The New York Times" redak
toriai — Howell Rainės ir Gė
ralą Boyd — dėl gegužės 12 die
ną kilusio skandalo, susijusio 
su tuo, kad vienas šio įtakin-
giausio JAV laikraščio žurna
listas suklastojo dešimtis istori
jų ir klaidino tiek skaitytojus, 
tiek laikraščio darbuotojus, 
ketvirtadienį atsistatydino Re
daktoriai susilaukė griežtos 
kritikos po to, kai buvo pastebė
ta, kad buvęs ,.The New York 
Times" žurnalistas Jayson 
Blair kelerius metus apsimeti
nėjo rašąs žinutes iš įvairių 
JAV vietų, nors iš tikrųjų ne
keldavo kojos iš savo namų 
New York'e, prisigalvodamas 
citatų ir plagijuodamas prane
šimus iš kitų leidinių Sis skan
dalas išprovokavo diskusijas ir 
apie visos žiniasklaidos etiką 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos Valstybės 

Dūma antradienį priėmė prezi
dento Vladimir Pūtin įstatymo 
projektą dėl amnestijos karinių 
veiksmų Čečėnijos teritorijoje 
dalyviams. Remiantis priimtu 
nutarimu, nuspręsta „nekelti 
baudžiamųjų bylų asmenims, 
padariusiems visuomenei pavo
jingų veiksmų per ginkluotą 
konfliktą ir (arba) per kovos su 
terorizmu operacijas buvusios 
Čečėnijos ir Ingušijos autono
minės srities teritorijoje, kurie 
atsisakė dalyvauti neteisėtose 
formuotėse arba savo noru ati
davė ginklus bei karinę tech
niką". 

Maskva. Mažiausiai 11 
žmonių, tarp jų — 8 vaikai, žu
vo per penktadienio sprogimą 
daugiabučiame name Čečėnijos 
sostinėje Grozne. Dar 3 vaikai 
paguldyti j ligoninę Sprogimo 
priežastys tiriamos. Karo nua
lintoje Čečėnijoje pastaruoju 
metu vis dažniau išpuolius ren
gia separatistų kovotojai savi
žudžiai Gegužės mėnesį per du 

tokius išpuolius, kurių antrasis 
įvyko trys dienos po pirmojo, 
žuvo 78 žmonės. Ketvirtadienį 
Siaurės Osetijoje. prie pat Če
čėnijos sienos, čečėnei-mirti-
ninkei susprogdinus bombą, žu
vo 20 autobusu į oro uostą va
žiavusių Rusijos oro pajėgų 
karių 

i ^N£ MA 
Del i . Indijos pietinėje 

Andhra Pradesh valstijoje nuo 
alinančio karščio mirus dar 46 
žmonėms, aukštų vasaros tem
peratūrų nepakėlusių aukų 
skaičius valstijoje pasiekė 
1.281, o visoje valstybėje — 
1.393. Nors valstybės pietva
kariuose jau prasidėjo liūtys, 
manoma, kad sausros nualinto
je Andhra Pradesh valstijoje 
nelis da r maždaug savaitę. 
Aukščiausią žymą termometro 
stulpelis pasiekė penktadienį 
— maždaug 46.8 laipsnio pagal 
Celsijų (115 P). Daugelis žmo
nių mirš ta tvyrant karščiui 
dirbdami sunkius ūkio darbus. 
Pernai nuo karščio bangos šioje 
valstijoje mirė 1,037 žmonės 

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

Medž iagą siųst i : 
Vidai Kupry te i c / o Draugas 

4 5 4 5 W 63 St Ch icago , IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@ate i t i s .org 

Birželio mėnuo su Adele Dirsyte 

B irželio mėnuo yra Sibiran išvežimų 
paminėjimo laikas. Lietuvių išeivių 

te lk in iuose yra rengiami ištrėmimų 
minėjimai. 

Šiaurės Amerikos atei t ininkų tarybos 
programos komisijos rūpesčiu ir pagalba, 
prieš mėnesį buvo išplat intas lietuvių 
išeivių vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, 
la i škas lietuvių ir l ie tuviškos kilmės 
parapijų kunigams. Tame laiške vysku
pas Baltakis kviečia parapijos kunigus 

supažindint i t ikinčiuosius—tiek l ietuvius, t iek kitatau
čius—su Dievo ta rna i tės Adelės Dirsytės kilnia asmenybe, 
su jos maldaknyge ir kviesti \ maldos vajų, kad ji būtų pa
skelbta palaimintąja. 

Atei t ininkams vertėtų pasisiūlyti p&rapijos kunigams 
padėti , pavyzdžiui, ruošiant maldos vajų, renkant parašus 
peticijai, kad būtų dedamos pastangos, suradus šios Sibiro 
kankinės palaikus, pergabenti juos į Lietuvą. 

Taip pat pranešame, kad ilgai laukta monografija apie 
Adelę Dirsytę j au yra išspausdinta Lietuvoje ir atgabenta į 
Ameriką. 575 puslapių knygoje yra surinktos visos žinios 
apie Adelės Dirsytės gyvenimą, jos studijas, jos ateitinin-
kišką veiklą, už kurią ji sovietų valdžios buvo suimta ir iš
t remta į Sibirą sunkiems darbams. 

Knygoje yra i š spausd in t i visi jos s t ra ipsn ia i , jos 
diplominis darbas, laiškai iš Sibiro ir dvi Sibire jos ranka 
parašytos maldaknygės. Perspausdinti visi jos tardymo ir 
teismo protokolai. Apie jos kilnią artimo meilę rašo su ja Si
bire vargusios ir kentėjusios lietuvaitės. 

Ši ger iaus ios informacijos knyga g a u n a m a adresu: 
S e s u o M a r g a r i t a B a r e i k a i t ė , 600 L i b e r t y Highway, 
P u t n a m , CT 06260 USA. Kaina: 25 JAV dol. (dar 4 dol. 
siunčiant paštu) Čekis išrašomas: L i t h u a n i a n Catholic 
F e d e r a t i o n A t e i t i s . 

K u n . K ę s t u t i s A . Tr imakas 

C L N D O MOKSLEIVIAI 

Paskut iniame šių mokslo metų susirinkime, Prano Dielininkaičio/Partizano Daumanto kuopos jaunučiai 
žaidžia „atmint ies žaidimą". Iš k: Austinas Bagdady, Antanas Riškus, Dainius Šoliūnas, Kajus Kavaliauskas, 
Mantas Kisielius ir Monika Siliūnaitė. Žaidimą praveda Rama Kavaliauskienė. Rasos Kasmūnienes nuotrauka 

v 

Čikagos jaunučių žaidimų popietė 
Vija Kasniūnaitė 

Gegužės 4 d. susiėjo Dieli-
ninkaičio/Daumanto kuopos 
jaunučiai. Susirinkimo tema 
buvo „Einame žaisti". Buvo 
sustatytos stotys. Mes būre
liais ėjome stotimis. Mūsų pir
mas žaidimas buvo „apsiren
gimo rungtynės". Mums rei
kėjo bėgti iki drabužių krep
šio, greit apsirengti padėtais 
rūbais, tada greit nusirengti, 
nubėgti atgal ir suploti ran
komis su sekančiu komandos 
nariu. Pirmoji komanda apsi
rengusi ir nusirengusi laimėjo. 
Antras žaidimas buvo „bulvių 
rungtynės". Uždėję bulves ant 
šaukšto, nešėm per kambarį. 
Bulvei nukritus, reikėjo pra
dėti iš naujo. Pirmoji koman
da sėkmingai nunešiusi visas 
bulves laimėjo. Trečias žaidi
mas buvo ..reikmenų pasaka". 
Mes turėjom sugalvoti pasaką 
per penkias minutes, panau
dojant kelis daiktus. Mūsų 
pasaka buvo tokia: 

"Sykį gyveno mergaitė. Ji 
pasipuošė KAROLLAIS ir 
SAGE. TELEFONAS suskam
bėjo ir ji atsakė. Skambino 
RYKLYS ir ŽUVĖDRA. Jie 
abu buvo su ŪSAIS ir nešiojo 
AKINIUS. Jie papasakojo 

Nuotaikingi ("levelando moksleiviai susirinkę švęsti vasaros pradžią. 

mergaitei apie šiukšles, 
teršiančias jūrą ir paprašė jos 
pagalbos sutvarkyti. Mergaitė 
sukvietė drauges ir jos nuėjo 
prie jūros ir surinko šiukšles". 
(Deja, mes nesugalvojom kaip 
žodžius „kiaušinis" ir „paka-
binoklis" panaudoti pasakoje.) 

Ketvirtas žaidimas buvo 
„dorybių žodžių sudėjimas". 
Žodžiai buvo užrašyti ant po
pieriaus lapų ir išmėtyti ant 
grindų. Reikėjo suporuoti žo
džius viens su kitu. Tiek, kiek 
žodžių komanda sudėjo, tiek 
buvo gauta taškų.(Žodžiai bu
vo paiimti iš susikaupimo ryto 
pasikalbėjimų.) Penktas žaidi
mas buvo „žodžių sukūrimas". 
Mums reikėjo sudėti lietuviš
kus žodžius iš raidžių: KUR 
MES EINAME9 EINAME 
ŽAISTI. Mes sudėjome 42 
žodžius. Šeštas žaidimas buvo 
„10 Dievo įsakymų". Atsakėm 
į klausimus apie įsakymus ir 
išvardinom visus apaštalus. 
Buvo labai lengva. Septintame 
žaidime pratinom savo atmin
tį. Vadovai davė pasižiūrėti į 
padėtus daiktus ir tada juos 
uždengė; mes turėjome atsi
minti kas ten buvo ir surašyti 
popieriuje. Aštuntas žaidimas 

buvo telefonas. Pirmas žmo
gus sugalvojo sakinį apie 
penkis ateitininkų principus ir 
pasakė savo kaimynui. Tas 
pasakė kitam, o tas dar kitam 
paeiliui iki paskutiniojo, kuris 
garsiai pasakė pirmojo sugal
votą sakinį. Mums blogai 
pasisekė, nors sėkmingai mes 
pasakėm „Kristus yra mūsų 
šeimoj". Mano mėgstamiau
sias žaidimas buvo telefonas. 

Susirinkimą užbaigėm, su
vaidindami savo sukurtas pa
sakas. Įdomu, kad berniukų 
vaidinimai buvo apie vogimą, 
piratus ir blogus žmones, o 
mergaičių apie rūpestį gamta. 

Man labai patiko paskuti
nis šių mokslo metų susirinki
mas — buvo labai smagu. 

R e g i s t r a c i j a 
S e n d r a u g i u s t o v y k l a i 

Ateitininkų sendraugių stovy
kla vyks Dainavoje š.m. liepos 
13-20 d. Ateitininkai sendrau
giai, norintys dalyvauti, 
prašomi skambinti Rūtai 
Kulbienei tel. (847) 698-3959. 

Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos 
r inkimų komisijos 

pareiškimas 
Šiaurės Amerikos ateiti

ninkų tarybos rinkimų komi
sija: Stasė Kazlauskienė, Ri
mantas Laniauskas ir Pranas 
Razgaitis 2003 m. gegužės 28 
d. patikrino gautus balsavimo 
vokus ir suskaičiavo rinkėjų 
balsus. Galiojančių balsavimo 
kortelių buvo 518. Už kandi
datų sąrašą pasisakė 504 bal
savusieji, prieš sąrašą balsavo 
14. 97% balsų dauguma pasi
sakė už šios sudėties Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybą : 
Nijolę Balčiūnienę, Kristiną 
Bandžiulienę, seselę Mar
garitą Bareikaitę, Oną 
Daugirdienę, Loretą Grybaus-
kienę, Petrą V. Kisielių, 
Laurą Lapšytę, Vytą Maciū
ną. Aloyzą Pakalniškį, Darių 
Polikaitį, Kazį Razgaitį, Ma
rytę Sandanavičiūtė-Newsom. 

Šiaurės A m e r i k o s a t e i t i n i n k ų 
t a r y b o s , r i nk imų komis i j a 

Moksleivių stovyklos 
registracija prasidėjo 

Moksleivių ateitininkų są
jungos vasaros stovykla vyks 
š.m. liepos 20 d iki rugpjūčio 2 
d. Dainavoje. Stovyklos regis
tracija jau prasidėjo. Regis
tracijos anketas rasite moks
leivių ateitininkų tinklalapyje: 
www. mesmas.org. 

t r vs Olcvelando moks le iv rs 

Janinos Klimaitės nuotraukos 

Naujausias žinias apie 
išeivijos ateitininkus 

paskaitysite 
www.ateitis.org 

Kvietimas registruotis 
XTV ateitininkų 

kongresui 
Ateitininkų federacijos XIV 

kongresas vyks š.m. liepos 11-
13 d. Kaune. Vykstantys iš 
JAV ir Kanados, yra prašomi 
registruotis dvigubai, t.y. 
namuose ir Lietuvoje. 

1. Šiaurės Amerikos atei
tininkų taryba ragina visus, 
vykstančius į kongresą, nedel
siant 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 
Norintys būti atstovais 

moksleivių, studentų ar sen
draugių sąjungoms, prašome 
ręgistruodamiesi tai pažymėti 
prie savo pavardės. Atstovu 
gali būti kiekvienas, vykstantis 
iš Amerikos ar Kanados, kuris 
yra davęs ateitininkų įžodį. 

2. Kongreso ruošos ko
mitetas Lietuvoje prašo no
rinčius dalyvauti Kongrese, 
užpildyti registracijos anketą, 
randamą ateitininkų federaci
jos tinklalapyje: www.ateitis. 
lt/kongreg istracija.html ir 
nusiųsti adresu: AF raštinė. 
Laisvės ai. 13, Kaunas, Lietu
va. 

Šią ir kitą informaciją apie 
XIV Ateitininkų federacijos 
kongresą galite rasti interneto 
svetainėse www.ateitis.lt 
arba ww~w.ateitis.org. 

EDMUNDAS V2SNAS, M.D., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, iL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos paga! susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDASJ.NEMCKAS.M.D. 
KARDIOLCGAS-SIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centBrfOfsurgeryarioi>reas1rieaJ»i£om 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family meCicat clinic 
10811 W. 143 St Orland Park. iL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospitai 

Valandos paga! susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 VV. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 6 » S. Kingery Hwy, VViovvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GRJEENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatrnent 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 
BkGrove: 847-718-1212 

r Lbertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
Healthy Connection 
Ohiropracfc & Rehab 

CUc 
Manualinė ir fizine terapija, sporto 

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

patarimą'. 
1000 S. State Street, 

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9375/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaMo, geVos skausmų 

Cw migrenos), sportinių traumų s 
6645 W. Stanley Ave., 

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

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd.. Hickory 
Hills, IL 

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

Valandos pagal susitanmą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708436-6622 

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 VV. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health -Center 

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

7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235VV. 111 St, Crfago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
• Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A U Š R I N E S C H N E I D E R 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WillowbrooK, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

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.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

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

LIETUVA VEL PASAULIO VIRŠŪNĖJE 
Ir vėl per sportą. Gegužės 

22 d., 3 vai. ryto vietos laiku, 
31 metų lietuvis Saulius 
Vilius kartu su 36 metų Alaru 
Sikku įkopė į aukščiausio 
pasaulyje Everesto kalno 
viršūnę. Tai jau antras lietu
vis, pasiekęs šį 8,848 metrų 
aukštį, kopdamas iš sun-
kesnė's šiaurės, Tibetui prik
lausančios, pusės. Prieš de
šimtį metų į tą viršūnę per 
Pietų balną iš Nepalo pusės 
•buvo įkopęs Vladas Vit
kauskas. Ir abu Lietuvos al
pinistai buvo pagerbti Nepalo 
karaliaus. Jie buvo pakviesti į 
šio krašto sostinę Katmandu 
dalyvauti iškilmėse, minin
čiose penkiasdešimt metų 
sukaktį nuo pirmo įkopimo. 

Dešimt tūkstančių vyrų ir 
moterų bandė šią viršūnę 
pasiekti nuo 1953 metų 
gegužės 29-tos ryto, kai pir
mieji drąsuoliai, Naujosios 
Zelandijos bitininkas Edmund 
Hillary ir Tibeto vargšų 
šeimoje gimęs beraštis Ten-
zing Norgay, iš džiaugsmo joje 
apsikabino, iškėlė Jungtinių 
Tautų, Didžiosios Britanijos, 
Indijos, Nepalo vėliavas ir prie 
jų nusifotografavo, palikdami 
pasauliui įspūdingiausią žmo
gaus laimėjimo ženklą, rašė 
„Chicago Tribūne" gegužės 27-
tos laidoje. Iš tų 10,000 iki šiol 
tik 1,656 pasiekė viršūnę, o 
175, bandydami į ją įkopti, 
žuvo, teigia dienraštis, plačiai 
aptardamas visą šių pasiry
žusių istoriją. Sukakčiai pami
nėti iškilmės buvo suruoštos 
dar ir Londone, New Yorke bei 
kituose pasaulio miestuose. 
Malonu, kad kas nors tą įvykį 

prisimena, džiaugiasi Naujo
joje Zelandijoje gyvenantis 83 
metų Hillary. Anglijos kara
lienės Elzbietos II kviečiamas 
į prabangias iškilmes Lon
done, jis mandagiai atsisakė, 
nutaręs įvykio sukaktuves 
minėti Katmandu, sostinėje 
krašto, apsprendusio jo to
limesnį gyvenimą. Bet dabar
tiniai įvykiai mane gerokai 
nuvylė, per daug atsirado ko
pėjų, Everesto viršūnėje pasi
darė tiršta, sako šio žygio pir
mūnas. Tai yra dėl to, kad ši 
vieta dabar pasidarė šventovė, 
į kurią daugybė drąsuolių nori 
patekti, teigia Hillary ben
drininko, 1986 metais miru
sio, Tenzing Norgay sūnus 
Jamling. Ir tai turbūt tiesa. 

Tačiau tokiu Everesto popu
liarumu nepatenkintas ir 
amerikietis dr. Tom Hornbein, 
Amerikos vėliavą jo viršūnėje 
iškėlęs 1963 metais. Jo takas, 
kartu su jau mirusiu Willi 
Unsoeld, pasirinktas vakari
nėje kalno pusėje, iki šiol dar 
nepakartotas. Mes ten irgi 
buvom vieni, teigia šis 72 
metų alpinistas. Dabar šio 
kalno viršūnė jau magnetas, ir 
aš esu laimingas, kad gimiau 
tuo laiku, kuriuo man reikėjo 
gimti, ir į kalno viršūnę įko
piau tada, kada man reikėjo 
ten būti. Tai jau lyg ir pavydu 
skambėtų. Nejaugi pirmūnai 
galvoja, kad tą garbę iš jų kas 
nors atims? Atrodo, kad jie 
turėtų tik džiaugtis, tiek daug 
pasekėjų suradę. 

Everestas, anksčiau vieti
nių gyventojų vadinamas 
„Paukščių neperskrendamu 
kainu", šiuo vardu buvo 
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Sekminių beržai. 

pakrikštytas 1856 metais 
Indijos vyriausiam matininkui 
George Everest pagerbti. 
Pirmieji žinomi kopėjai buvo 
anglai: George Malory, pa
norėjęs "į tą kalną kopti tik 
to'dėl, kad jis yra, ir Sandy 
Irvine. 1924 metais į jį kopda
mi dingę be žinios. Yra spėlio-
jančių, kad jie galėjo būti pir
mieji, pasiekę Everesto vir
šūnę, bet tikrų įrodymų nėra. 
O Edmund Hillary panoro į 
Everestą kopti, kai Antrojo 
pasaulinio karo laiku, pilotau-
damas lėktuvą, kažkokiu 
būdu išmoko lipti stačiais ledo 
šlaitais. Keista, nes ką bendra 
šie du užsiėmimai turi? Matyt, 
jam geriau patiko aukštai 
lipti, negu aukštai skristi. 
Stipraus kūno sudėjimo 5 
pėdų 8 colių ūgio, Tenzing 
Norgay norėjo tik į Everestą 
įkopti, ir jau 1952 metais kar
tu su šveicaru alpinistu Ray-
mont Lambert jis buvo pa
siekęs vos ne 8,000 m aukštį. 

Anuo laiku į šį aukščiausią 
kalną pasiryžėliai kopė po
romis arba mažomis gru
pėmis, dabar jau jie tai daro 
būriais. Šį pavasarį Everesto 
viršūnę pasiekti bandė net 18 
tokių būrių, kuriuose buvo 
apie 300 kopėjų. Ir pats kopi
mas pasidarė lengvesnis, nes 
atsirado daugiau geresnių, 
modernių priemonių. Įrengtos 
arba nuolat rengiamos tar
pinės stovyklos, kuriose kopė
jai poilsiauja, atsigauna nuo 
nuovargio, pasipildo deguonio 
atsargas bei kitus reikmenis. 
Nors irgi gal tik dešimčiai 
nuošimčių jų pasiseka tikslą 
pasiekti. Vieniems sukliudo 
nenumatyti orai, sniego pūgos, 
audros, o kiti išsenka, pristin
ga ryžto, jėgų ir grįžta, tikslo 
riepasiekę. Po tų nesėkmių 
mažai jų pasiduoda iš karto, 
daugumas bando žygį pakar
toti, net po kelis kartus. 

Bėdų turėjo ir lietuvio 
Sauliaus Viliaus — esto Alaro 

Sikko pora. Jie savo žygį 
pradėjo iš 5,000 metrų aukšty
je esančio Rongbuko vienuoly
no, prie kurio kopiantiesiems 
yra įrengta nuolatinė pagrin
dinė stovykla. Kita tokia, jau 
paskutinė, stovykla yra įreng
ta 6,400 m aukštyje. Laikinos 
tarpinės stovyklos įrengiamos 
dar ir 7,000, 7,500, 7,900 ir 
8.300 m aukštyje, tačiau jos 
dažnai būna audrų sunaiki
namos. Taip atsitiko ir Vi-
liaus-Sikko dvejetukui: gegu
žės pradžioje savaitę siau
tėjusi audra sunaikino 7,500 
m aukštyje įruoštą tarpinę 
stovyklą kartu su visa kopė
jams reikalinga papildoma 
įranga ir deguonio balionais. 
Tačiau toji bėda baltiečių 
neatbaidė. Pagrindinę, 6,400 
metrų aukštyje esančią, 
stovyklą su jais kartu dar 
pasiekė ir trečias alpinistas, 
estas Raivo Plumer, tačiau, 
vos iš jos išėjus, pastarasis 
nuslydo į tarpeklį, susižeidė 
koją ir nušlubavo atgal. Bet 
kurią akimirką žygio atsi
sakyti buvo linkęs ir antras 
Viliaus palydovas Sikkas. 
JLipti į pačią viršūnę buvo 
labai sunku — fiziškai ir mo
rališkai. To neįmanoma su 
niekuo palyginti. Aš labai pa
vargau, — pasakojo vėliau 
Sikkas. — Jeigu ne Viliaus už
sispyrimas, viršūnės nebūčiau 
įveikęs", — teigė penkeriais 
metais už lietuvį vyresnis es
tas. Iš 8,300 metrų tarpinės 
stovyklos paskutinis puskilo
metris iki viršūnės pareikala
vo dešimties valandų. „Ten 
užkopę, radome apie 30 kitų 
šalių grupių susigrūdimą, 
tačiau nebuvo jokio noro su 
jais susipažinti ar bendrauti. 
Norėjosi tik kuo greičiau leis
tis žemyn", — tokiais žodžiais 
savo įspūdį aukščiausioje 
žemės vietovėje žymėjo Alaras 
Sikkas. 

Saulius Vilius buvo links
mesnis. Nulipęs žemyn, jis 

paskambino savo draugei 
Rūtai, kuri, taip pat alpinistė, 
pasiekusi 4,007 m kalno Eu
ropoje viršūnę, jį pasveikino 
su pergale, ir abu kartu 
laimėjimu pasidžiaugė. „Bet 
ten viskas kitaip, turi galvoti 
apie tuos, kurie tavęs grįž
tančio laukia. Ten daug tokių 
alpinistų, labai daug ir lavonų, 
kopėjų vadovai kartais juos 
nuo takų numėto. Bet, manau, 
naudinga išvysti ir vieną kitą 
negyvėlį, nes tada pradedi 
sveikiau galvoti", — skelbia 
„Lietuvos rytas" čia minimas 
pokalbio su Vilium ištraukas. 

Džiaugiamės dar vienu, 
jau antru tokiu, lietuvio 
laimėjimu, šiuo sportu Lie
tuvą vėl į pasaulio akiratį 
iškėlusiu. Pavienio, neturtin
go žmogaus, net ir be reikia
mos paramos ir nieko iš to 
rizikingo, gyvybei pavojingo 
žygio nelaimėjusio. Gal net nė 
Lietuvos valdžių didesnio 
dėmesio? Kas žmones tokiems 
žygiams paskatina? Juk dau
giausia tai ne milijonieriai oli
garchai, kurie, net savo 
kišenes kraudamiesi, taip ne
rizikuoja, bet mažai žinomi, 
nepasiturintys, tiesiog su ke
pure ant kampo savo užmo
jams grašių maldaujantys, 
vyrai ir moterys, ir nieko iš tų 
žygių neuždirbantys, beje, ir 
nesitikintys uždirbti. Many
čiau, jog jie tai daro, kad yra 
žmonės, dirbantys ne vien sau, 
bet ir kitiems, tarp jų — lietu
viams, lietuvių tautai, Lie
tuvos valstybei. Taip pat, kaip 
Darius ir Girėnas, Lietuvos 
partizanai, Vilniuje televizijos 
bokšto nuo okupanto gynėjai. 
Tik labai gaila, kad jų lai
mėjimus vėliau panaudoja 
kiti, nieko bendra nei su jų 
idealais, nei tikslais neturin
tys apsukruoliai, ir tik savo 
asmeniškiems reikalams. Lie
tuvoje dabar tai net per daug 
ryšku, ir, atrodo, kad dėl to 
niekas nenori sukti galvos. 

Lietuviškos Sekminės ku
pinos pavasario žalumos, gied
ros ir džiaugsmo — tai gamtos 
ir dvasinės atgaivos šventė. 
Nuo seno ši buvo lietuviams 
miela ir brangi šventė. Tai liu
dija Sekminių papročių gau
sumas, šventei pritaikytų 
giesmių nemažas skaičius ir 
tai, kad Sekminės ryškiomis 
spalvomis yra įsipynusios į 
mūsų literatūrą. 

Prieš daugmaž 50 metų 
rašytojas Pranas Naujokaitis 
rašė: „Mūsų tėvynėje birželio 
mėnuo yra vienas gražiausių 
mėnesių. Tada visi medžiai 
soduose, krūmuose ir miškuo
se žaliuoja. Rugiai jūruoja ir 
žydi. O koks puikus pievų žy
dėjimas! Jau ir šienapjūtė 
ateina. Visur šilta ir gera..." 

Jis rašė išeivijos vaikams, 
kad jie neužmirštų savo tėvų 
krašto. Ir toliau jis pasakojo, 
kodėl mums, lietuviams, gra
žusis birželis, pavasario ir 
Sekminių mėnuo, taip pat va
dinamas Baisiuoju: „Tačiau 
šis gražusis metų mėnesis 
netolimoje mūsų istorijoje yra 
atnešęs labai skaudžių įvykių. 
Štai, 1940 metais birželio vi
duryje bolševikų tankai pasi
pylė Lietuvos keliais ir atėmė 
Lietuvai laisvę. O dar po metų 
— 1941 m. birželio viduryje — 
bolševikai pradėjo planingą 
lietuvių tautos naikįnimą. Ke
lios dešimtys tūkstančių ge
riausių lietuvių buvo suimta 
ir, sugrūdus į prekinius vago
nus, užkaltais langais ir duri
mis, išvežta į tolimas Rusijos 
dykumas sunkiesiems dar
bams ir mirčiai". 

Viena tų geriausių lietu
vių buvo kaip tik mokytoja 
Adelė Dirsytė, kuri buvo jau 
Sibire, kai šie Prano Naujo
kaičio žodžiai buvo rašomi 
JAV didmiestyje. Netrukus ji, 
drauge su jaunomis ištrem
tomis gimnazistėmis, pradės 
kurti Sibiro maldaknygę. Joje 
įrašyta ir Sekminių malda — 
malda kupina ilgesio, tvirto ti
kėjimo ir vilties. Malda, kurią 
skaitydami ir melsdamiesi, da
bar galime stiprintis. Ši malda 
įrašyta ir danguje. Ši malda 
negali būti neišklausyta! 

„Kai apaštalai laukė paža
dėto Ramintojo, drauge su Jė
zaus Motina daug meldėsi. 
Atėjo Sekminių valanda: iš 
dangaus ant jų nusileido ug
nies pavidalai, kurie apšvietė 
juos, atnešė jiems apaštališko 
uolumo, kankinių drąsos, su
manumo, kalbų dovaną... Šv. 
Dvasia. Guodėja Ir Stiprin
toja, ateiki. Nusileis ir mums. 
Ir mes laukiame, ir mes pra
šome, ir mes meldžiamės. 
Ateik, atnaujink mus, atnau
jink mūsų Tautą. Suteik 
mums visų reikalingiausių 
malonių, kad mes vieningai ir 
su meile kurtume Dievo Kara
lystę savo Tėvynėje. Amen". 

Sekminių šventė iš tikrųjų. 
turi labai gilias biblines šak
nis. J i s siekia dar prieš
krikščioniškus Senojo Testa
mento laikus. Senovės žydai 
50 dienų po savo svarbiausios 
Perėjimo šventės (Pascha) 
švęsdavo iškilmingą padėką 
už pirmąjį derlių, dabar vadi
namą graikų kalba pente 
košte, nes hebrajų šventraštis 
buvo išverstas į plačiai naudo
jamą graikų kalbą. Dar vėliau 
tą dieną buvo minimas Įstaty
mo davimas Mozei ant Sina
jaus kalno. Taigi visas 50 die
nų laikotarpis buvo skiriamas 
maldai ir dėkojimui. Tai buvo 
didelio džiaugsmo šventė, į 
kurią susirinkdavo piligrimai 
iš visos žydų diasporos į Je
ruzalę. Kaip tik šios šventės 
proga Jėzaus mokiniai patyrė 
Šv. Dvasios atėjimą su didele 
jėga (it smarkus vėjas), su 
didele šviesa ir šiluma (nusi
leido ant j u ugnies liežuviai), 
kuri juo.-, silpnus, drebančius 
dėl žydų baimės, pavertė drą
siais, užsidegusiais Jėzaus 
apaštalais. Per tas pačias Sek
minių šventes jie pradėjo 
skelbti Jėzų viešai, nebijoda
mi nieko. 

Mūsų protėvių tikėjime 
Šv. Dvasios atėjimas, jos pa
galba ir paguoda labai buvo 
vertinami. Senosiose žemaičių 
kantičkose (1859 m.) Šv. Dva
sios meldžiama su dideliu ilge
siu sunkios priespaudos metu: 

Duok ugnies Dievo malonės. 
Glausk prie tikros meilės 

žmones. 
Būkie linksmybe vargstančių. 
Malonės Tavo trokštančių. 
Priduok pagelbą varguose, 
Gelbėk mus piktuos' lai

kuose.. 
Sekminės — piemenėlių 

šventė, išpuošta ką tik suža
liavusių berželių šakomis. Ne 
vien trobos, bet ir galvijai puo
šiami vainikais, kad vakare 
juos pargenant atrodydavo, 
jog visa. giria atlinguoja. Ši 
bažnytinė šventė susipynė su 
senovės baltų pavasario šven
te, bent savo papročiais. Isto
rijos įvykiai mūšų tautai šią 
šventę iškėlė į tiesiog mistinio 
džiaugsmo ir sielvarto išgy
venimą, įsišaknrįusį mūsų šir
dyse ir atmintyje. Išeivijoje 
Pauliaus Jurkaus parašytos 
eilės tapo mūsų visų ilgesio ir 
vilties giesme: 

Kaip grįžtančius namo 
paukščius, 
Parveski. Viešpatie, ir mus: 
Į žemę mūs tėvų parveski. 
Težydi vėlei Lietuva, 
Kaip tavo slėnių lelija. 
Tebūna vėl namuos ramu. 

Į savo džiaugsmo Sekmines 
Ir mus namo. surink. 
parvesk. 
Iš tremtinio kelių liūdnų 
surinki. 
Težvdi vėlei Lietuva... 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITU ANO 

PĖDSAKU IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 

Nr.28 

Vyko revoliucija, vyravo 
chaosas ir dėl to turėjau nu
traukti savo studijas ir grįžti 
Lietuvon, kuri tuo metu vada
vosi iš Maskvos jungo. Meno stu
dijų ten netęsiau, nes Kovno 
meno akademija (?) dar nebu
vo gerai organizuota. Tuo me
tu, Kovno meno padangėje vyra
vo neoklasikinės mokyklos dai
lininkas Varnas, lietuvis, ku
rio įsiprašiau būti jo padėjėju 
— mokiniu. Pirmasis mano 
darbas buvo padavinėti jam 
kibirus dažų, nes jis tuo metu 

ruošė dekoracijas operai „Birutė" 
1924 metais išvykau į Vie

ną, kur, vykdydamas tėvo no
rą, vienerius metus mokiausi 
komercinėje mokykloje, bet 
naktimis tapiau ir sekmadie
niais lankiau muziejus ir pie
šiau gamtoje. Tuo būdu tenki
nau ir tėvo, ir savo norus. Mo
kykloje nebuvau geru mate
matiku, bet sąskaitybos moks
las vėliau. Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje, man padėjo išgyvenu. 

1924 metais grjžau į Lie
tuvą. Matydamas, jog tėvas 

priešinasi mano patraukimui 
būti dailininku, nusprendžiau 
palikti tėvų namus, žengti į 
pasaulį ir siekti savo meninių 
idealų"". 

Brazilijoje 
„Braziliją pažinau tik iš 

kelionių literatūros, romanų, 
novelių. Mane viliojo tropikų 
gamta: palmės, augmenija, 
gamtovaizdžių grožis. Tėvas, 
įsitikinęs, kad mano nusi
statymo emigruoti į Braziliją 
nepakeis, nutraukė bet kokią 
paramą. Jam atsakiau, kad 
kol turiu galvą ir dvi rankas, 
išsiversiu ir nieko man ne
trūks. 

1925 metų pabaigoje iš 
Prancūzijos uosto Le Havre 
laivu 'Croix' iškeliavau Bra
zilijon. Išlipau Santos mieste 

ir nuvykau į Sao Paulo. Iš ten, 
žingeidumo vedamas, patir
damas didelių vargų, iškelia
vau į Mato Groso valstiją. 
Nesant pasirinkimo, ten turė
jau dirbti staliumi. Man labai 
netiko tenykštis klimatas ir po 
mėnesio grįžau atgal į Sao 
Paulo. Gyvenimui užsidirbti 
toje 'naujojoje Chicagoje' dar
bavausi kaip pardavėjas, 
kavos derliaus rinkėjas, dažy
tojas. Lankiau muziejus ir 
kopijavau žymiųjų meistrų 
paveikslus". 

Argentinoje 
„Po penkerių metų įvairių 

išgyvenimų Brazilijoje nu
sprendžiau persikelti į Argen
tiną, nes sužinojau, jog Buenos 
Aires yra dailės akademija. 
Ten po ypač sunkių egzaminų. 

1930 metais, buvau priimtas į 
Academia de Bellas Artės. Joje 
mokiausi trejetą metų. kol 
susiprotėjau, jog jei visiškai 
pasiduosiu griežtai akademi
jos meninei linijai, tapsiu tik
tai profesionalas dailininkas 
— be originalumo, be sielos. 
Apleidau akademiją ir, įsikū
ręs mažame vienuolyne, kū
riau paveikslus, kurie išreiškė 
mano meninį skonį, individu
alų stilių ir mane išskyrė iš 
kitų. Tuo laikotarpiu tapiau 
daug kompozicinių ir grupinių 
scenų, kurių tobulumui pa
siekti reikėjo daugelio metų 
darbo". 

Bolivijoje 
„1936 metų kovo mėnesio 

14 dieną pirmą karta atvykau 
į Boliviją. Tam mane paskati

no noras susipažinti su šia 
didžia, egzotiška, paslaptinga 
šalim, apie kurią Buenos Aires 
man daug pasakojo senjoras 
Soux. Atvykęs į La Paz išvy
dau naują pasaulį mano dailei, 
nepaprastai šviesią aplinką, 
su niekuo nepalyginamą gam
tovaizdį ir originalius vietinių 
gyventojų tipus. Tas įspūdis 
mane privertė kuriam laikui 
likti La Paz ir sukurti nemažai 
paveikslų, kurie 1937 metų 
rugpjūtį turėjo laimės būti iš
statyti parodoje miesto rūmų 
salėje ir susilaukė tiesiog 
eulogiškų atsiliepimų La Paz 
visuomenėje. Visi norėjo įsi
gyti mano paveikslų, bet. norė
damas Bolivijos meną suartin
ti su argentinictiškuoju. nuta
riau suruošti jų parodą Bue
nos Aires ir taip nukreipti 

jaunųjų argentiniečių daili
ninkų dėmesį Andų kryptim, 
nes, mano nuomone, Buenos 
Aires tapyba vyksta akis nu
kreipus į Cezanne ar Picasso ir 
bendrai — į Paryžių. Buenos Ai
res mano paroda spaudos ir 
kritikų buvo įvertinta palan
kiai, bet šaltai priimta publi
kos. Esu tikras, kad vietoje bo-
livinės mano paveikslų tema
tikos, jie šilčiau būtų priėmę 
paryžietiškos kilmes parodą. Nors 

sanes nenuvylė, aš vis dėlto 
nutariau grįžti į Boliviją". 

Darbas Sucre 
..Sucrf'je Ateneo de Rellas 

Artės institucija man pasiūlė 
organizuoti Dailiųjų menų 
akademiją ir jai vadovauti. 
darbą pradedant 1943 metų 
liepos 36 diena. Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
DARBŠTI IR PAREIGINGA LIETUVĖ 

Adriana ir Raimundas Verbylai. 

Kasmet pavasarį, prade
dant gegužės mėn., prieš Mo
tinos dienos savaitgalį, gir
dime, kad daug šeimų švenčia 
įvairias savo narių šventes: tai 
mokyklų užbaigtuves, Pirmą
sias Komunijas ir pan. Šiais 
laikais visi turime balansuoti 
asmeninį (šeimos) gyvenimą 
su profesiniu ir dar visuo
meninės veiklos gyvenimu. 
Džiaugiamės kiekvienu savo 
šeimos nario ir pažįstamo 
laimėjimu. 

Lyana (Lya) Ancevičiūtė-
Kubilienė yra viena tų pasi
šventusių profesionalų, kurie 
pasirinko gailestingos sesers 
kelią. Tai garbinga profesija, 
pareikalaujanti daug energijos 
ir pasišventimo, o Amerikos 
lietuvaičių gailestingų seserų 
yra nemažai. Šiemet sueina 
jos karjeros dešimtmetis, dir
bant Christ Hospital, Oak 
Lawn priemiestyje, prie Čika
gos. Toje ligoninėje ji dirbo 
medicinos ir chirurgijos pa
cientų aukšte, iš pradžių visą 
laiką, o paskutiniuoju metu — 
dalį laiko. Reikia stebėtis, ką 
jinai pasiekė šalia tų- pro
fesinių įsipareigojimų. 

Lya užaugo Čikagoje ir 
priemiesčiuose, artimoje Ance-
vičių šeimoje, kartu su dviem 
broliais ir seseria, bendrauda
ma ir su plačiu tėvo bei mamos 
giminių ratu. Jaunystėje jinai 
lankė Kristijono Donelaičio 
lituanistinę mokyklą, pri

klausė Čikagos apylinkių lie- priderinant laiką, kad galėtų 

ADRIANOS IR RAIMUNDO ŠVENTE 
Neseniai nužydėję balti 

pavasario žiedai primine baltą 
baltą jaunųjų šventę Kana
doje, Toronte. Tai Adrianos Kar-
kaitės ir Raimundo Verbylos 
diena, 2002 m. gruodžio 28-ji, 
kai Torontas buvo pasipuošęs 
baltom sniegulėm, medžiai ir 
krūmai apiberti lyg žiedais. 
Jaunieji seniai buvo nuspren
dę susituokti žiemą, Kalėdų 
švenčių metu. 

Tą nepaprastą dieną buvo 
tokia giedri nuotaika, kad ne
jutome žiemos šalčio, o visų 
širdys glaudėsi prie jaunųjų 
šiltos ir skaidrios nuotaikos, 
žengiant į naują gyvenimą. 

Kalėdiškai išpuoštoje Prisi
kėlimo šventovėje susirinko 
artimiausi Adrianos ir Raimun
do giminės bei draugai iš visų 
Amerikos ir Kanados vietovių. 
Ne tik Adrianos sesuo Vilija, 
vyriausioji pamergė, bet ir jos 
pusseserės iš gausios Gylių 
šeimos, taipgi ir jauniausioji 
Rimutė Vaidilaitė iš Floridos, 
ir Raimundo pusseserė, daili
ninkė Rima Mačikūnaitė atly
dėjo Adrianą prie altoriaus. 
Pabrolių tarpe, tarp visų Rai
mundo mokslo draugų, buvo ir 
Adrianos brolis Darius. Aukas 
nešė Raimundo krikšto tėvas 
J. Žakevičius ir Adrianos krikšto 
motina Kristina Galvydytė-
McGann. 

Šventų Mišių metu kuni
gas Edis Putrimas primine jau
niesiems jų pareigas, tarpu
savio meilę ir religijos svarbą 
jų gyvenime. Vargonais grojo 
Ilona Beresnevičienė, D. Vis-
kontienė, giedojo Indrė Viskon-
taitė. Ypač jautriai skambėjo 
Mariaus Polikaičio „Kelei
viai". Adrianos dėdė Saulius 
Gylys palydėjo gitara. Giedojo 
taipgi Adrianos pusbroliai 
Aleksas ir Julius Gvliai ir S. 
Polteraitis. Maiaas skaitė 
Andrius Streit ir Linas Gylys 

Vestuvių puota buvo Mis-
sisaugoje — Anapilio salėje. 
Su duona ir druska jaunuo
sius pasitiko Adrianos tėvai 
Aušra Gylytė ir Rimas Karkai, 
taipgi Raimundo tėveliai Vio
leta Žakevičiūtė ir Juozas Ver
bylai. Puotos metu lietuviškai 
ir angliškai pranešinėjo Adrianos 
artima bičiulė Nida Januškytė 
su savo vyru Brent Walsh 

Tautiniais rūbais persi
rengusios, pamergės Adriana 
palydėjo įspūdinga „Sadute". 

Su ypač linksmu humoru jau
nuosius sveikino Adrianos tė
tis Rimas, taipgi jaunojo tėvai 
Violeta ir Juozas Verbylai, Ad
rianos močiute Julija Gylienė. 
Vyriausioji pamergė Vilija ir 
vyriausias pabrolys Daniel 
Blair pakvietė sugiedoti Ilgiau
sių metų. Kai abu jaunieji šo
ko pirmąjį valsą, Adriana savo 
vyrui Raimundui padainavo 
Edith Piaf populiarią „La vien 
en rose". 

Padėkoję savo tėvams ir 
artimiesiems, jaunieji pjaustė 
vestuvinį raguolį, ir visi daly
vavusieji įsijungė į linksmą 
šokių sriautą. Baigiantis ves
tuvių puotai, orkestrui paly
dint, Adrianą ir Raimundą iš
lydėjo savo nuotaikinga daina 
pusseserė Laima Petrulienė. 

Adriana baigė Toronto vi
durinę ir Maironio lietuvišką 
mokyklą, kur vėliau ir moky
tojavo. Šoko „Gintaro" tauti
nių šokių grupėje, buvo skautė 
ir ateitininkė. Studijavo To
ronto un-te prancūzų ir anglų 
kalbą, New Jersey Montclair 
universitete įsigijo muzikinės 
terapijos specialybę. Dvejus 
metus apsigyvenusi Čikagoje, 
stažavosi Lutheran General 
Hospital. Buvo įsijungusi į 
„Dainavos" ansamblį, taipgi 
mokėsi dainavimo pas profe
sorę Solange Sier. Dabar dirba 
su neįgaliais vaikais Ottawa 
Childrens Hospital Eastern of 
Ontario, kaip muzikos terapeute. 

Raimundas Verbyla, gi
męs Montrealyje, kur lankė ir 
lietuvišką mokyklą. Dar ir da
bar gražiai prisimena savo 
mokytoją Moniką Jonynienę, 
kuri davė jam labai stiprius 
lietuvių kalbos pagrindus. 
Ottavvoje lankė Vinco Kudir
kos lituanistinę mokyklą, šoko 
„Vingio" tautinių šokių grupė
je. Carlton universitete studi
javo žurnalistika ir verslą. 
Dabar dirba Kanados valdžios 
finansų srityje. 

Pagal žymaus vokiečių ra
šytojo Max Ehrman poemą, skir
tą jaunimui, reikia tik palin
kėti, kad jaunieji butų taikoje 
su Dievu, būtų ramūs savo 
sieloje; tarp visų netikrumų. 
kasdienybės ir neišsipildžiu
sių svajonių vis vien pasaulis 
yra gražus; ir kad butų links
mi, taip pat bandytų būti lai
mingi. 

Dalyvė 

tuviškoms bei amerikiečių 
jaunimo organizacijoms, kaip 
ir daugelis jos bendraamžių. 
Nutarusi siekti gailestingos 
sesers mokslų, įsigijo savo 
bakalauro laipsnį toje srityje 
(BSN) Southern Illinois Uni
versity — Edvvardsville. J i at
liko savo praktiką St. Louis, 
Missouri, ligoninėse, o, baigus 
mokslus, grįžo į Čikagą ir gavo 
darbą Christ Hospital, Oak 
Lawn, IL. 

1994 metais per ameri
kiečius draugus susipažino su 
savo būsimuoju vyru Andrium 
Kubilium, už kurio ištekėjo 
1995 metais. Po vedybų Lya iš 
pradžių dar dirbo visą laiką, 
bet, gimus sūnums Aleksui ir 
Lukui, perėjo dirbti į dalį 
laiko, savaitgalio dienomis ir 
per šventes. Kadangi pati 
galėjo nustatyti, kada dirbs, 
galėjo suplanuoti laisvas die
nas pagal šeimos ir giminių 
šventes bei kitus įsipareigo
jimus. Netrukus nutarė toliau 
tęsti gailestingos sesers moks
lus, žygį, kurį rėmė jos vyras, 
pats anksčiau įsigijęs magist
ro laipsnį sociologijoje (App
lied Sociology). Ištyrinėjus 
įvairių specialybių galimybes, 
apsidairius, kuriame univer
sitete norėtų tęsti studijas, 
Lya pasirinko „Nurse Practi-
tioner" magistro laipsnio pro
gramą St. Xavier University, 
Chicago. Studijas nutarė tęsti. 

pabūti ir su šeima, vaikais, ir 
dar dirbti kelis savaitgalius 
per mėnesį savo darbe Christ 
Hospital. 

Taip ir praėjo tie keli 
metai — mokslas ir studijos, 
privalomos mokslo praktikos 
atlikimas, šeima, vaikai, dar
bas ir veikla.:. Bestudijuojant 
Lya buvo Washington Sąuare 
stipendininke ir priklausė 
Sigma Theta Thau gailestingų 
seserų korporacijai (Nursing 
Honors Society „Sigma Theta 
Thau"). Aleksui ir vėliau Lu
kui lankant lietuvių Montes-
sori „Žiburėlio" mokyklėlę, įsi
jungė į tėvų komitetų veiklą, 
net du kartus padėjo orga
nizuoti lėšų telkimo mokinių 
meno parodą. 2003 metais Lya 
sėkmingai užbaigė savo ma
gistro studijas ir išlaikė egza
minus — yra „Board Certified 
Nurse Practitioner". Baigus 
šiuos gailestingų seserų spe
cialybės mokslus ir išlaikius 
egzaminus, galima dirbti įvai
riose srityse ir net prirašyti 
vaistus (išskyrus narkotikus) 
Illinois ir kai kuriose kitose 
valstijose. Galima aktyviai da
lyvauti pacientų patikrinimo 
bei priežiūros nustatymo pro
cese. Todėl tos profesijos spe
cialybė Lyai buvo patraukli. • 

Lya tikriausiai sakytų, 
kad jinai nebūtų galėjus 
ištesėti praėjusių metų be 
vyro, šeimos (ypač Alekso ir 

IŠLYDIME Į LIETUVĄ DIAKONĄ GEDIMINĄ JANKŪNĄ 

Nuostabus dalykas Baž
nyčioje yra dalijimasis. Dėl to 
pasidalinimo turime baigusį 
studijas diakoną Gediminą 
Jankūną. 

Sėkmingai baigęs filosofi
jos kursą Kauno kunigų semi
narijoje, perspektyvus, jaunas 
klierikas, buvo seminarijos 
vadovybės pastebėtas ir reko
menduotas studijoms užsie
nyje. Panevėžio vyskupas iš
siuntė studijuoti teologijos į 
Mandelein seminariją. Nuo 
pat pirmųjų dienų jaunasis 
klierikas aktyviai įsijungė į 
Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos Marąuette Par
ke veiklą. Dainavos stovykloje 
jis artimiau pažino ateitinin
kų organizaciją, todėl mielai 
sutiko tapti Čikagos ateiti
ninkų dvasios vadu. Šias pa
reigas sėkmingai atlikinėjo 
kelerius metus. Ne kartą žmo
nės jį sutikdavo Jaunimo cen
tre ir Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje. Pastarojoje 
talkininkaudavo jaunimo ir 
vaikų Mišiose. 

Kai buvo nuspręsta, kad 
Gediminas Jankūnas tinka
mai pasiruošęs priimti šven
timus, praėjusių metų lap

kričio 16 dieną, kardinolas 
Francis George jį įšventino į 
diakonus. Atlikęs pirmą svar
bų žingsnį, šį pavasarį dia
konas Gediminas sėkmingai 
žengė ir antrąjį — po ketverių 
metų studijų, sėkmingai ap
sigynė teologijos magistro 
laipsnį. Pagal vyskupų susi
tarimą, absolventas grįžta į 
Lietuvą, kur atliks pastoraci
nę praktiką ir šių metų rudenį 
bus įšventintas į kunigus, 
sulaukęs kanoninio 25 metų 
amžiaus. 

Esame dėkingi kardinolui 
Francis George, kad po dia
kono šventimų diakoną Ge
diminą Jankūną pastoracinei 
praktikai paskyrė į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo Mar
ąuette Parke parapiją. Mus jis 
gaivino savo žodžiu, jau
natvišku Dievo Žodžio išgy
venimu ir dvasios polėkiu. 
Ypač sužavėjo jo įsigilinimas į 
Didžiosios savaitės slėpinius 
ir paprastas tų paslapčių per
davimas pamoksluose. Gaila, 
kad diakonas išvyksta, bet visi 
suprantame, kad ir Lietuvoje 
reikalingi dvasingi ir aktyvūs 
Kristaus pjūties darbininkai. 

Visus, pažinusius diakoną 

Diakonas Gediminas Jankūnas. 

Gediminą, kviečiame daly
vauti išlydėtuvių Mišiose, 
kurios bus aukojamos, sekma
dienį, birželio 15 dieną, 10:30 
v.r., Marąuette Parko lietuvių 
parapijoje. Po Mišių parapijos 
salėje minėsime Tėvo dieną, o 
taip pat galėsime diakonui 
asmeniškai padėkoti už sielo
vadinę tarnystę, palinkėti lai
mingo kelio ir paprašyti, kad 
būtinai aplankytų mūsų para
piją, jau būdamas kunigu, ir 
pasidalintų kunigiškąja malone. 

Tadas Astrauskas 

Lyana ir Andrius Kubiliai su savo atžalynu. 

Luko močiučių) pagalbos. Rei
kėjo kartais prašyti pagalbos 
su vaikų priežiūra, kad būtų 
galima padirbėti studijų 
draugų grupėje. Tačiau moks
liniais pasiekimais gali 
džiaugtis jinai pati, kad turėjo 
noro, energijos bei sumanumo 
tai įvykdyti. 

Ką Lya mano toliau siekti? 
Per vasarą su šeima važiuos 
atostogų. Tada teks dirbti, nes 
yra pakviesta savo alma ma-
ter dirbti kaip klinikinė dėsty
toja gailestingoms seserims, 
siekiančioms bakalauro laips

nio. Reikės apsodinti naujo 
namo didelį kiemą, reikės pa
ruošti vyresnį Aleksą pirmam 
skyriui, o jaunesnįjį sūnų 
Luką darželiui amerikietiško-
je bei lietuviškoje mokykloje, 
atėjus vasaros pabaigai. Atei
tyje? Lya jau pradeda galvoti, 
kad būtų profesiniai įdomu 
siekti dar aukštesnio moks
linio laipsnio — doktorato. 
Galima jai palinkėti laimės ir 
energijos, nes jinai tikrai susi
lauks tolimesnio savo šeimos 
pritarimo bei gražių laimėjimų. 

Ramunė Kubiliūtė 

Liaudies menininkė Uršulė Astrienė prie savo numargintų velykaičių. 

LIETUVIŠKA V E L Y K E 

Adrianos Karkaites pamergės Iš kaires Gina Gylyte, Vika Gylyte, Monika G\ 
Karkaite, Rima MačikOnaitė, Kristina Kisielius; priekyje — Rimutė Vaidilaite 

ina, Vilija 

Kas gi iš mūsų nėra gir
dėjęs apie talentingąją liau
dies menininkę Uršulę Ast-
rienę, pasižyminčią ir nuo-
tabių margučių marginimu, ir 
įvairių raštų savo iš šiaudų 
klijuojamuose paveiksluose 
išdėstymu. 

Nors sulaukusi jau 89 me
tų amžiaus, ji ne tik pati te-
bepuoselėja šį liaudies meną. 
bet dažnai praveda kursus 
(pvz. Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Čikagoje), per
duodama jį kitiems, net ki
tataučiams. 

Uršulė Astrienė yra tikra 
..Lietuviška Velykė" — jos 
meniški skutinėti margučiai 
yra ne tik daugelio namuose, 
bet taip pat muziejuose — 

Kaune. Čikagoje, Smithsonian 
Institute. Washington, DC. 
Šiuo metu ji gyvena Grand 
Rapids, MI, tad ir vietinis 
laikraštis „The Grand Rapids 
Press" Velykų metu išspausdi
no ilgą. išsamų straipsnį apie 
U. Astrienę, jos margučius ir 
taip pat Lietuvą. Straipsnis 
iliustruotas daugybe margu
čių, jų margintojos Astrienės 
ir net lietuviškai parašytų 
margučių marginimo instruk
cijų (iš 1972 m.) teksto faksi
mile. 

Uršulės Astrienės šeima 
planuoja išleisti knygą apie 
šią nuostabią liaudies meni
ninkę ir jos atliktą lietuvių 
tautodailės populiarinimo 
darbą. Info. 



NUO CHAOSO Į VIENYBĘ 

Sekminių įvykis pasidaro 
mums reikšmingas, žiūrint į jį 
Babelio bokšto fone. Iš esmės 
reikalas čia sukasi apie kalbos 
likimą pasaulyje. Pradžios 
knyga štai kaip aprašo žmonių 
pasiryžimą: „Eikime, — sakė 
jie, — pasistatykime miestą ir 
bokštą su dangų siekiančia 
viršūne, ir pasidarykime sau 
vardą, kad nebūtume išblaš
kyti po visą žemės paviršių" 
(11:4). 

Dievas nužengė pamatyti 
pastatytą miestą ir bokštą, ir 
išvydo, kad jie viena tauta, ir 
visi kalba ta pačia kalba. Jis 
aiškino, kad tai žmonių išdi
dumo pradžia ir pagaliau jiems 
nieko nebus negalima. Tada 
Viešpats nutarė: „Eime, nu
ženkime ir sumaišykime jų 
kalbą, kad nebesuprastų, ką 
sako vienas kitam" (11:7). 
Bokšto statytojai buvo išsklai
dyti po visas pasaulio šalis ir 
visų kalbama bendra kalba ta
po suskaldyta į dabar esamas, 
daugiau negu 5,000 kalbų bei 
tarmių. 

Problema, kurią šis pasa
kojimas atidengia, nėra kalbų 
įvairumas, bet nuodėmė, kuri 
pasireiškia baime apsisaugoti 
nuo skirtingos kultūros įtakos 
ir jos žmonių — ir tokiu pa
grindu pasistatyti sau miestą 
bei aukštą bokštą. Tai yra pa
sipriešinimas Dievo tikslams. 
Jo tikslas žmonijai ne tas, kad 
visi gyventų atsiskyrę nuo 
vieni kitų, bet kad visa žmoni
ja gyventų sandoroje su juo. 
Dievas savo gyva malonės ga
lybe yra žmonijos vienybės 
šaltinis. O Dievas išsklaido 
žmones dėl to. kad apgyvendintų 
Žemę ištikimais žmonėmis, 
kurie tarnautų jam, rūpintųsi 
savo artimu ir gamta. 

Babelio bokštas liudija 
žmogaus nuodėmingus polin-

Žodiš Sekminių proga 
kius priešintis Dievo tiks
lams. Toks pasipriešinimas 
gimdo chaosą, kuris kyla iš 
žmogaus pastangų sukurti sa
vo vienybę pasaulyje be jokio 
dėmesio Dievo pažadams ir 
įsakymams. Chaosas remiasi 
baime, o baimė verčia žmones 
paklusti prievarta kuriamai 
santvarkai ir pasižymi vieno-
diškumu. 

Šiandien Babelio bokšto 
mentalitetas atsispindi įvairiuo
se religiniuose kultuose, 
etniniuose konfliktuose, valy
muose, diktatoriškuose reži
muose. Mūsų gyvenamame 
krašte visur, kur organizacijos 
ar institucijos išskiria skirtin
gų pažiūrų, skirtingos odos 
spalvos žmones, matome Ba
belio bokšto veikimo pavyz
džius. Kiekvienas žodis, dar
bas, judesys, mintys, kurios 
supriešina žmones, yra šių dienų 
Babelio bokšto atgarsiai. 

Sekminių įvykis yra Babe
lio bokšto priešingybė. -Atėjus 
Sekminių dienai, visi mokiniai 
buvo drauge vienoje vietoje", 
— taip prasideda pirmųjų 
Sekminių aprašymas Apašta
lų Darbuose (2:1). Nuo pat pir
mo Sekminių dienos aprašymo 
įvykio tema yra vienybė ir 
bendrystė užuot Babelio bokš
to žmonių išsisklaidymo, at
siskyrimo. Sekminių įvykis 
yra vienos, šventos, visuotines 
ir apaštališkos Bažnyčios 
įkūrimas. Ugnies liežuviai ir 
smarkus vėjas yra šito įvykio 
išoriniai ženklai. Šitos ben
drystės misija liudyti Jėzaus 
Kristaus Evangeliją tęsis per 
visus amžius visose pasaulio 
šalyse. 

Pastebėkime Sekminių 
įvykyje du dalykus. Pirmas — 
tai kalba: ...„daugybė žmo
nių... didžiai nustebo, kiekvie
nas girdėdamas savo kalba 

juos kalbant" (Ap. D. 2:6). 
Nemokyti apaštalai gavo gali
mybę kalbėti skirtingomis 
kalbomis žmonėms, susirin
kusiems Jeruzalėje iš viso pa
saulio. Babelio bausmė buvo 
kalbų susiskaldymas su chao
so pasekmėmis. Sekminių pa
laima — kalba suvienija žmo
niją. Babelis yra Sekminių pa
keistas. 

Antra — kas buvo kalba
ma tomis įvairiomis kalbomis? 
Apaštališka Evangelija buvo 
skelbiama. Senieji Dievo paža
dai yra išpildyti Dievo Sūnaus 
kryžiaus ir prisikėlimo dėka. 
Dievo pašaukimu ir Šv. Dva
sios suvienyta, bendrija ren
kasi tikėjimo stiprinimui ir 
santykių ugdymui. Apsisau
gojimo mental i tetas nugalė
tas. Evangelijos skelbiama 
tiesa jungia išsisklaidžiusius. 
Baimė nebesusvet;mina žmo
nes. Priešiškumas nugalėtas. 
Vyrai ir moterys, seni ir jauni, 
pagauna naują viziją ir svajoja 
naujas svajones. 

Bažnyčia gimė pirmąją 
Sekminių dieną. Pirmas Baž
nyčios stebuklas yra tas, kad 
žmonės gali ir klausytis, a 
kalbėti. Sekminių istorija tą 
apsčiai liudija. „...Jie didžiai 
nustebo, kiekvienas girdė
damas savo kalba juos kal
bant" (Ap. D. 2:69). „Tai kaipgi 
mes kiekvienas juos girdime 
savo krašto kalba?" (Ap. D. 
2:8). „Mes visi girdime juos 
skelbiant įstabius Dievo dar
bus mūsų kalbomis" (Ap. D. 
2:11). Sekminių dovana yra ta, 
kada Dievo vėjas padvelkė per 
pasaulio chaosą, mums yra 
duota nauja kalbos dovana. 
Mums yra duotos ausys girdė
jimui ir liežuvis kalbėjimui. 
Nepaisant daugybės kalbų 
įvairiuose pasaulio kraštuose, 
naujai įkurta bendrija kalba 

SIGITA STRAVINSKAITE — JUS DAR 
DAUG APIE JĄ GIRDĖSITE... 

Pirmą kartą išgirdau apie 
Sigitą prieš keletą metų bedirb
dama pas buvusį Temple uni
versiteto prezidentą Peter J. 
Liatouras. O šiandien noriu ir 
Jums papasakoti apie gims
tančią žvaigždę, kuri, be jokių 
abejonių, savo darbais garsins 
tėvynę Lietuvą. 

Profesorius Liacouras kiek
vienais metais pasirenka Temp
le universiteto „Tyler" dailės 
mokyklos studentų piešinius, 
kuriais puošia savo itin pra
bangų darbo kabinetą. Tą kar
tą profesorius pasirinko trijų 
dalių paveikslą, kuris man 
priminė Lietuvos gamtovaizdį: 
kopas ir Baltijos vandenis. 
Įsivaizduokite mano nustebi
mą, kuomet dailės mokyklos 
direktorius, man paklausus, 
kieno tokie šaunūs darbai, at
sakė: „Mūsų mokyklos pasidi
džiavimo, Sigitos Stravins-
kaitės". 

Nors pavardę ir vardą jis 
ištarė su amerikietiškų akcen
tu, man nesunku buvo supras
ti, kad Sigita yra lietuvaitė. 

Nei ruko nei savaitės, kai 
susisiekiau su Sigita ir susi
tariau susitikti .miesto centre. 
Tą dieną kaip tik vyko dailės 
šventė, taigi mes, vyną be

tą pačią liaupsės kalbą Jėzui 
Kristui. 

Kalba yra lemtingas daly
kas tikinčiųjų bendrijai. Mū
sų kalba parodo, kaip mes rū
pinamės vienas kitu, kaip 
mes veikiame, kokios mūsų 
tikrosios gyvenimo pirmeny
bės. Ištikima kalba, kuri re
miasi meile, Dievo Dvasia, 
naudoja mus ugdyti iki Kris
taus pilnatvės amžiaus saiko 
(Efez. 4:15-16). Dvasios veda
ma, mūsų kalba perduoda ne 
vien eilinius faktus, bet sufor
muoja ir sutvirtina mūsų san
tykius tikinčiųjų bendrystėje, 
net ir už jos ribų. 

Mums nereikalinga atpa
sakoti, kaip šiandien kalba 
yra piktnaudžiaujama tarpu
savyje, bendruomenėje, spau
doje, televizijoj, radijuje, rek
lamose, filmuose. Sekminės 
suteikia mums naują galimy
bę ir mūsų kalboje tai turėtų 
atsispindėti. Tegul Šv. Dvasia 
įkvepia mūsų kalbą siekti 
gero artimui, tarpusavio su
pratimo, išgijimo, paskatini
mo, ugdo tikėjimą, meilę, viltį 
mumyse ir mūsuose. 

Sekminės liudija, kad Die
vo paskutinis žodis nėra Ba
belio sąmyšis, bet žmonijos 
susitaikymas Kristuje. Užim-
kime savo vietą Kristaus ste
buklingame surinkime. Išsi
sklaidę ir atsiskyrėliai yra su
derinami Kristaus bendrystė
je. Šventoji Dvasia, kuri su
renka mus į Kristaus surin
kimą, nori, kad niekas neliktų 
vienišas ir atsiskyręs. Mūsų 
pasaulio chaose Sekminių 
pažadas lieka aiškus. 

Mūsų malda šiandien te
būna Mažosios Lietuvos vei
kėjo Kristupo Lekšo Sekminių 
eilėraštis, rašytas 1921 m. 
Sekminių proga. 

„Ūžk Sekminių veji tu, 
ūžk didžiu su smarkumu. 

Taip, jog uolos pat su
skiltų, bluznytojai, kad nutiltų. 

Ūžk per prieškrikščius 
piktuosius, ūžk per Kristaus 
atpirktuosius, 

Ūžk per šiuos ir per anus, 
ir atšildyk abiejus. 

Ūžk galiaus macningai vis 
per šio svieto gimines, 

Kad jos naują dvasią gau
tų, prieš viens kitą neb'ka-
riautų, 

Meilę teikis sugrąžinti ir 
visus naujais daryti. 

Sekmines tada tikrai švę
sim čion ir amžinai". 

+Hansas Dumpys 
Vyskupas lietuviams 

evangelikams liuteronams 
išeivijoje 
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gurkšnodamos, šnekučiavo
mės, aš jai apie Philadelphijos 
Jaunimo sąjungos veiklą pa
sakojau, o ji mane iš vienos 
parodos į kitą vedė, apie meną 
pasakojo, su savo dailininkais 
draugais pažindino ir galiau
siai truputį apie save 
papasakojo. 

Taigi, norite žinoti dau
giau apie Sigitą? Tai štai. 

Sigita gimė Kaune, prie 
Nemuno 1980 m. Po penkioli
kos metų atvyko į Ameriką, 
lankė daug skirtingų mokyklų 
ne tik Amerikoje, bet ir Aus
tralijoje. Šiais metais užbaigė 
Summa cum laude (aukštes
niu vidurkiu nei 3.75 iš gali
mų 4.0) Temple Tyler Dailės 
mokyklą, taip pat gavo Rap-
hael Sabitini apdovanojimą už 
savo meninius pasiekimus. 
Prieš pat baigiant universite
tą, ji su keliolika studijų drau
gų suorganizavo šaunią paro
dą, kuri įvyko Tyler Dailės 
mokykloje gegužės 5-11 d. 
Parodoje Sigita parodė tris se
rijas darbų: didelius piešinius, 
kurie buvo padaryti ant ar
chitektūrinių planų, taip pat 
kompiuterinius darbus ir tre
čia serija buvo grafikos darbai. 
Jos darbų pagrindas yra pap-

Sigita St.ravinskaitė 

rastos formos, kurios apibūdi
na kraštovaizdžius, paišo 
mūsų gamtą. J i stengiasi savo 
darbuose parodyti, kaip žmo
gus keičia aplinką, kurioje 
mes gyvename. Kurie gyvena 
didmiesčiuose, mato didelius 
sodus, namus ir gatves, pa
statytus žmonių. Jos darbai 
neanalizuoja žmogaus rankos 
poveikio gamtoje, nes. Sigitos 
manymu, žmogaus veiksmai 
kartais kainuoja gamtai daug 
/.alos. bet kartu duoda ir daug 
gėrio. Anot Sigitos, mus su
pantys vaizdai yra tokie ste
buklingi, nepaprasti, žada ati-
mantys ir del to. jog žn-
yra prie visa to prisidėjęs. . 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona 5mu Ikšt ienė 
2711 West71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

VASAROS AUDROS, PERKŪNIJOS, 
ŽAIBAI IR PAVOJAI 

Rimo Gedeikos nuotr. 

Ateityje Sigita nori per
sikelti į menų centrą New 
York, ir netgi tęsti studijas. 

O prieš Sigitai išsikeliant, 
ne tik aš. bet ir daug Phila
delphijos gyventojų, kurie ma
te Sigitos meną, skuba įsigyti 
jos darbų. Aš pati svajoju, jog 
dar ne vienas jos kūrinys pui
kuosis ir mano namuose. 

Taigi, jeigu kuomet užkly-
sste i Soho ar tarp Antros ir 
Market Philadelphijoje, ir jei
gu jums vaizdai primins Lie
tuva, nesidrovėkite, paklaus
kite, kas autorius — galbūt ir 
jums pavyks sutikti talen
tingą lietuvaitę Sigitą... 

Joana Gaizelytė-Lacy 

Ateina vasara. Vasaros 
metu pasitaiko audros su 
perkūnija ir žaibais. Perkū
nija ir žaibai gali būti vienas 
gražiausių gamtos spektaklių, 
bet taip pat reikia žinoti, kad 
su jais gali ateiti ir įvairūs 
pavojai. Žmonės, kurie ne
kreipia dėmesio į šio spektak
lio įspėjamuosius ženklus, ar 
nežino, ką daryti, gali smar
kiai nukentėti nuo žaibų, smar
kių vėjų, krušos ar staigaus 
potvynio. Nors audra su per
kūnija gali pasitaikyti bet ka
da, bet dažniausiai pasitaiko 
JAV-ėse tarp gegužės ir rug
sėjo mėnesių. Audrų sezonas 
įvairuoja skirtingose vietovė
se. Pietvakarių dykumoje 
audros yra beveik kas dieną 
nuo liepos iki rugsėjo mėnesio, 
bet beveik neegzistuoja liku
siu metų laiku. Apskritai, juo 
aukštesnė oro temperatūra, 
tuo dažniau audros pasirodo. 

Paprastai žaibų spektaklį 
saugiai galite stebėti iš savo 
namų ar įstaigos. Bet tai ste
bėti lauke yra rizikinga. 

Ar žinote, ką daryti, jei 
esate audroje su perkūnija ir 
žaibais? Čia keletas paaiški
nimų apie tai ir patarimų, 
kaip apsisaugoti nuo pavojų. 

Kaip gamta atstato pu
siausvyrą. Audros su perkūni
ja ir žaibais yra gamtos būdas 
išlaikyti pastovumą atmosfer
oje. Oras virš mūsų yra pas
tovus; jei sunkesnis, vėsesnis 
oras yra arti žemės ir leng
vesnis, šiltesnis oras yra virš 
jo. Nepastovumas įvyksta, ka
da oras virš žemės paviršiaus 
tampa karštu ir drėgnu, o 
aukščiau esantis oras yra 
vėsus ir sausas. Atmosfera yra 
lyg „apversta aukštyn kojom". 
Tada bandoma atstatyti pa
stovumą per procesą, vadi
namą „convenction". Tai yra: 
šiltas drėgnas oras kyla aukš
tyn, sudarydamas vandens 
lašelius, kurie krinta į žemę 
lietaus pavidalu, per audrą 
atnešdami vėsesnį ir sausesnį 
orą į žemę. Ir taip oras stabi
lizuojasi. Audra atliko savo 
paskirtį. Kai vandens lašeliai 
skubiai per debesis krinta, jų 
sukelta trintis didėja ir suke
lia didelę elektros trintį — 
neigiamą debesio dugne ir 
teigiamą debesio viršuje — ir 
čia pasidaro žaibas. Dauguma 
žaibų pasilieka debesyje, šo
kant per tarpą nuo viršaus į 
apačią. Bet jei žaibas pra
siveržia pro debesį ir žemėje 
pasitaikęs, pvz., pastatas ar 
medis, tampa teigiamos elek
tros srovės prikrautas, tada 
žaibas pasiekia žemę, kaip 
puikus ugnies plieskimas. Ir 
kai tai atsitinka, susidaro 
didžiulė kaitra, taip. kad oras 
apie žaibą tiesiog sprogsta — 
tai perkūnija. Jūs išgirstate 
perkūniją po to, kai pamatote 
žaibą, nes garso greitis yra 
daug lėtesnis negu šviesos 
greitis. Jū s galite apskai
čiuoti, kaip arti esate nuo 
žaibo, skaičiuodami sekundes, 
kurios praeina tarp žaibo ir 
perkūnijos garso. Garsas ke
liauja 1,100 pėdų per sekundę. 
Ir taip. jei perkūnija prasidėjo 
5 sekundes po sužaibavimo, 
žaibo kirtis buvo 5,500 pėdų 
nuo jūsų, arba maždaug už 
•ienos mylios. Jei laiko tarpas 
buvo 15 sek., tada žaibo kirtis 
buvo 3 mylias nuo jūsų. 

Žinokite pavojus 
Kai skaitysite šį rašinį, 

žinokite, kad tuo metu maž
daug vidutiniai 1,800 audrų 
su perkūnija vyksta kur nors 
žemėje — mūsų planetoje. 

1. Žaibavimas. Tipiškai 
per metus 73 žmonės miršta 
nuo žaibo ir daugiau kaip 300 
būna sužeistų. Žaibas nužudo 
daug daugiau žmonių, negu 
bet kuris kitas oro pavojus. 
Žaibas gali per jūsų kūną per
leisti nepaprastai didelį elek
tros kiekį. Pagalvokite, jei 
namuose elektros trenkimas, 
sukeltas 120 voltų gali jus 
smarkiai sužeisti. Palyginkite 
tai su 15 milijonų voltų iš 
žaibo! Nors galimybė būti žai
bo nutrenktam yra 1 iš 
615,000 atvejų, bet ta galimy
bė padidėja, priklausomai nuo 
to, kur esate, kai audra atei
na. Pusė žaibo sukeltų mirčių 
ir sužeidimų įvyksta atvirame 
lauke, pvz., žaidžiant futbolą 
ar beisebolą. Tėvai ir treneriai 
turėtų tai žinoti. Jei girdite 
perkūniją, vaikus nedelsiant 
patalpinkite saugiame pas
tate. Susisiekimo priemonė su 
metaliniu stogu ir šonais yra 
kitas geras pasirinkimas (bet 
ne per tornado!). 

2. Smarkus vėjai. Jie tipiš
kai ateina su audromis ir per
kūnija, ir jie gali būti 150 my
lių per valandą greičio. Kiti 
vėjai, vadinami „sausi", kurie 
neturi lietaus, nes dauguma 
vandens pasilieka virš 10,000 
pėdų aukštumoje. Tokie stip
rūs vėjai gali nulaužti me
džius ir nuplėšti namus nuo 
pamatų. 

3. Potvyniai. Lėtai einan
čios audros gali prasiveržti 
liūtimi, kuri užtvindo gatves. 
Lygumose tokios liūtys — 
vandens srovės gali nunešti 
automobilį mylią ar toliau. 

4. Kruša. Jei drėgnas oras 
kyla pakankamai aukštai ir 
lieka pakankamai ilgai debe
syje, vandens lašai gali sušalti 
ir tapti kruša. Kruša gali būti 
maži suledėję vandens gaba
lėliai, ar tokio didumo, kaip 
mažas sviedinys. (1995 metais 
kruša Dalias mies:e sugadino 
daug lėktuvų). 

5. Tornado. Audros su per
kūnija būna įvairių dydžių. 
Audra gali išaugti iš paprasto 
lietaus su retu griaustiniu iki 
didžiulės audros, apimančios 
plačią apylinkę. Labai didelės 
ir stiprios audros vadinamos 
tornadais. Jie atsiranda, kai 
žemesnės atmosferos vėjai 
pučia radikaliai skirtingais 
greičiais arba kryptimis nuo 
žemės vėjų, ir priverčia visą 
sistemą greitai suktis. Tokie 
sūkuriai tipiški vid. vakarams 
— „midwest", kada šaltas 
oras, ateinantis iš šiaurės, 
veržiasi ir atakuoja šiltą ir 
drėgną orą iš pietų, ir tai 
padaro neįtikėtinai didelius, 
besisukančius debesis, pavo
jingus vėjus, kurie gali išmesti 
automobilį į orą ar nublokšti 
namą nuo pamatų. 

Žinokite kas daryti 
Oro pranešėjai įspėja apie 

visas audras, lyg jos visos bū
tų lygiai pavojingos. Ir dėl to 
gal daugelis žmonių nebe
kreipia tinkamo dėmesio į 
tuos įspėjimus. Dažnai pra
nešėjai sako, kad yra galimybė 
audrai susidaryti, bet tiksliai, 
kur ir kada ji įvyks, negali 

pasakyti. Audra gali ateiti 
staigiai, su mažu įspėjimu, 
išskyrus tamsesnį dangų, kai 
ji artinasi. 

Užsiėmimai/žaidimai lau
ke yra puikus dalykas, bet ga
li būti mirtinai pavojingi aud
ros ir griaustinio metu. Pvz., 
golfas, važinėjimas dviračiu, 
plaukimas išstato žmogų 
prieš metalą ir vandenį, kurie 
yra elektros laidininkai. Tęsti 
savo pramogas per audrą, yra 
lyg pakvietimas žaibui. Iš
vengimas nelaimės yra daug 
geriau, negu aukos gydymas. 
Įpraskite stebėti orą ir klau
sytis oro pranešimų. Ir žino
kite, kokių apsisaugojimo 
priemonių imtis. Štai jos. 

Kaip būti saugiam. Audra 
su perkūnija ateina staiga, su 
mažai įspėjimų, išskyrus tam
sėjantį dangų, kai audros 
debesys artėja. Jei matote 
aukštus, išsipūtusius, gumu-
liuotus debesis didėjant ir die
nos šviesą greit mažėjant, lai
kykitės šių apsisaugojimo nu
rodymų: 

Jei esate arti namo ar kito 
pastato: 

1. žiūrėkite, kad visi vai
kai būtų suskaičiuoti, kad nei 
vieno jų netrūktų; 

2. lauko baldai turi būti 
pritvirtinti, kad vėjas jų neiš-
vartytų, nenuneštų; 

3. eikite į vidų. Jei audra 
yra didelė su dažnais ir arti
mais žaibais, eikite į rūsį, ar į 
kambarį viduryje namo, ar 
kito pastato; 

4. nestovėkite prie daiktų, 
kurie galėtų būti elektros lai
dininkais (kaip radiatoriai, 
vamzdžiai ir metaliniai durų 
rėmai, metalinės durys); 

5. nestovėkite prie lango; 
6. nesimaudykite ir neim

kite dušo per audrą. Vanduo 
padeda praleisti elektros sro
vę ir namo sienos ne visada 
apsaugos nuo aukštos įtam
pos žaibo; 

7. neikite arti elektrinių 
įrangų, kaip į sieną įjungtas 
radijo ar TV. Naudokite bate
rija varomus radijo imtuvus; 

8. skambinkite tik cellular 
telefonu. 

Jei esate atvirame lauke 
ar golfo lauke 

Jei jaučiate „beatsisto-
jančius" plaukus, ar jūsų oda 
„pašiurpsta", ar girdite traš
kėjimo garsus, žaibas gali 
trenkti į jus. Kriskite greitai 
ant žemės, pasilenkite į prie
kį, kojos suglaustos, rankos — 
ant kelių. Neatsigulkite lygiai 
ant žemės. Stenkitės pasi
daryti kuo mažesnis ir turėti 
minimalų kontaktą su žeme. 

Mieste 
Nestovėkite ant buto ar 

namo stogo. Kai kurie namai 
turi plokščius stogus, ant 
kurių galima stovėti per aud
rą. Pereitą vasarą New York 
mieste jaunas vyras buvo taip 
žaibo nutrenktas. 

Jei plaukiate 
1. Tuoj išlipkite iš basei

no, išbėkite iš ežero ar vande
nyno, kai tik pamatote pirmus 
žaibo ženklus ar išgirstate 
perkūniją. Suraskite pastogę 
arba eikite į automobilį. Ne-
grįžkite į vandenį mažiausiai 
30 min., kai girdėjote griaus
tinį. 

2. Nebūkite arti metalinių 
tvorų ar vėliavų stiebų. 

Jei 1 ką nors pataikė žai
bas 

Širdies ataka paprastai 
ištinka tokį žmogų. Jei žmo
gus nustoja kvėpuoti, tuoj 
šaukitės medicininės pagal
bos. 

Šie visi dalykai atrodo la
bai paprasti, bet ar mes juos 
žinome, ar mes taip darome, 
ar mes saugojamės' 

Naudotasi įvairia spauda. 
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Siūlo da rbą 

Pro Care agency 
We are looking for Engiish speaking 

nannies. careyivers. housekeepers. We 
te ic go KT/PT posi-

tions. Please call: 773-237-2220. 

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

vaikų priežiūroje, namų valyme 
Tel. 773-247-6129 arba 

312-371-4445. 

Reikalingas vairuotojas, 

turintis CDL ir žalią kortą, 

reisams j vakarus. 

Tel. 630-532-9650. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

SPA CONSTANTINB 
REIKALINGI 

• manikiūristai 
• masažistas-terapistas 
• odos priežiūros 
specialistas/estetikas 

Tel. 708-945-8051. Conie. 

VVanted. Janitor to clean halls, cut 
grass, shovel snow & other tasks. 

Call 773-581-7883. 
Handy man wanted. To do plum-
bing, carpentrv and other interior & 
exterior repairs. Call 773-581-7897 

100 VV indovv VVashers/Gutter 
CleanersNeeded. 

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

some Enslish. 
NO EXPER1ENCE N"EEDED. We vvill 
train. We have ALL RES1DENTIAL 

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

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

6:00 am - Sundown (5pm-6pm) . 
Make S500-S1.000 each person vveekly. 

Mušt applv in person & You can Start The 
Neit Day. 

Blue Skv Vv'mJovv Cleaning. Inc. 
2752 Maple Ave. Dovvners Grove. 1L 
60515 1/4 mile east of 355 of Maple 
Cameo Sq. Strip Mali (on corner of 

Maple Ave. & Vv'alnut) 
630-515-!S706.see Rich. 

Window VVashers/Gutter Cleaners 
Muit have ovvn car. 

Men & Vvomen 1-3 person teams. 
M o o - S a t 7 a m - 5 p m . 

full time or part time 
Make $100* per person. PA1D DAILY. 

Nu experience needed. 
Engiish reuuired. 

Residential onty/suburbs & city. 
• -morrovv. 

515 E. Golf Rd.# 206 Arlington Hts. 
(Arlington Office Square; 

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

Across from Vali: Produce. 
Ask for Vviii. 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

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

Įdarbinimas senų žmonių 

priežiūroje. Atlyginimas nuo 

S 00 į dieną. 

Tel. 773-732-8562. 

Siūlo i š n u o m o t i 

VVoodridge išnuomojami 1-2 

mieg.. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - S645; 2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių, 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apvl. $41$į mėn. + „securitv" 

Tel. 773-434-4543 

derame rajone išnuomojamas 2 
mieg. butas pusrūsyje, su baldais. 

D Mis po kambarį. 
galiais :;n/tantiems 

žmonėms. Atskiras įėjimas, geras 
susisiekimas, naujas remontas. 

Tel. 708-485-7609. 

Išnuomojamas 1 miegamojo 

butas pusrūsyje. 

Kaina $500 į men. 

Tel. 708-476-1155. 

Siūlo poilsio vietas {VAIRUS 

Siūlome pailsėti naujame 
erdviame name Druskininkuose. 

greta Jonyno galerijos. 
Informacija JAV tel. 303-526-

7639. emai i : raamuune@one.Lt 

„Collision Experts" (Stanevičių 
šeimos biznis n u o 1959 m.) 
Remontuojame ir parduodame 

automobilius. 
2637 W. 47 S U Chicago. 

Tel. 773-523-1249. 

{VAIRUS 
* Vyras ieško darbo prie staty
bos darbų (framing). Turi patir
t ies, kalba angl iškai. Tel. 630-
243-7727. skambint i po 6 v.v. 

Dvi moterys ieško valymo 
darbų. Arba perka namukus va
lymui. Tel. 630-881-3171. 

* 45 m. vyras ieško bet kokio 
darbo, taip pat nor i išsinuomoti 
1 kambarį. Tel. 773-544-5760. 

* Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobi l j . Tel. 
708-424-2884, palikt i žinutę. 

5 0 5 8 S. A R C H E R A V E . , CHICAGO, IL 6 0 6 3 2 
Tel . : (773) 838-8888; 
Fax.: (773) 838-8946 

3!ome ger iaus ias kainas kel ionėms j Lietuvą bei į k i tas 
asaul io šal is iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888 

INCIAME LAIVU IR AIR CARGO 
JVA, LATVIJA. ESTIJA, BALTARUSIJA. KARAL1AUČ 

1-800-775-SEND 
IŠSIUNČIAME K A S SAVAITĘ 

ATLANTIC 
txpressCorp. 

PARUOŠIAME IŠKVIETIMUS. VIZOS PRATESI! 
39 -3680 8801 78ThAve Bl 
34-7919 2719 W. 71 s t Str, CHICAGO, 

11- i 

r v 

s = - c 

0465 
0629 

Namų remonto ir statybinės paslaugos j 
1 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

A Sr C 24HRS.7DAYS 
* * ° * J 773531-1833 
• . ^ S S Z S o 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Stogai, priestatai, „basement", vir

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

grindys, santechnika, elektriką ir t.t. 
Tel. 630-794-0515; 

630-853-8062 (mob.) 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9S00 

1 Kraustymosi paslaugos 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys, dažymas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS • » • • 
VENCIUS Z g h i 
contractor CONSTRUCTION 

312-388-8088; 
312-493-8088 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

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

dažymai iš lauko ir vidaus. 

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

Nugriauname garažus, porčius, 
riekus. Išgriauname vidaus 
sienas. Išvežame šiukšles. 

Perkraustome. 
Tel. 630-965-0479; 

630-654-1024. 

Slaugos paslaugos 

. - « * * » • » 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS. 
708-387-9144 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

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

Įvairios p a s l a u g o s 

Taupykite pinigus — kalbėkite 
mobiliaisiais. 

Telefonas nemokamai . 
3.000 minučių bet kur iuo paros 

metu". Tik $49. 
Tel. 847-208-1111 (24 vai.) 

Ieškau partnerio mobiliųjų 

telefonų prekybai. 

Yra ofisas Skokie. leidimas. 

847-208-1111. 

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

BICEOT 3NSTJBANCB 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 

„Lithuania: The Indestructible Soul" 
bv Harold VVilson 

Galima šią knygą, rašytą anglų kalba, 
užsisakyti paštu: 
Baltic Bookshelf 
P.O. Box 3314 

Crofton, MD 21114, USA 
wvw.goe<^es.cofri/batticbook 

Knygos kaina (su persiuntimu) S28 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

K A V I N Ė S 
Kepyklos produktai ir užkandž ia i m ies to c e n -

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

k 

Always With Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvines ir progines puokštes 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

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

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

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

MARQUETTE 
P H O T O 
SUPPLY 

REKMENYS KHOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W . 6 3 S t . 

Tel . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 9 9 8 

Įvairios paslaugos 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

D r a u d i m o pas laugos 

r — — — — — — — — — - . — — — — i 
STATE FARM INSURANCE i 

DRAUDIMAI I 
Automobilio, namų. I 
gyvybės ir sveikatos I 

Agentė Barbara Murray I 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai I 
5710 VV. 95 St., O a k L a w n . IL I 

708-423-5900 I 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOrJBJa NMfl1 SVFJKATO8 

IR GYVYBĖS DRALTJIVIAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK Z A P O L I S 

3208 1/2 VYest 95th S t ree t 
Tel . 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėjų pas laugos 

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. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

S^a A u d r i u s M i k u l i s 
Tei.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
r S — i Landmark 
—<»*• properties 

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

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

<^5į Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Olinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

O Į M K Į 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice M a i 773354-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mav er@ vtorldnet.att.net 

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Drake 
DU 

lt Agalni 
f j f Equ* Ha.«ng Q3POrt>n*¥ 

5 S.Prospect, Ciaren<joo 
H E K M $0514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pneš parduodant 

> ar perkant. 
kreipkitės j 

Drake Reattor 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus , butus , 

ž e m e s s k l y p ą . V e l t u i 
į k a i n o j u n e k i l n o j a m ą 

turtą. Gal iu tarp in inkaut i 
gaunant f inansinę paskolą. 

O'FLAHEHTY REALTORS 
& BU1LDERS. I nc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVICIENĖ 
708-430-1000 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

mob. 708-203-5242 
jonav ic ius@home.com 

Lolita Rasimavičiute 

Detarois, Inc . 

REALTOR 
4705 S. G i l b e r t A v e . 
LaGrange, IL 6 0 5 2 5 

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

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

P a r d u o d a 

Lake Thunderbird. Purnam. IL 
Enjoy the vvonders of nature in a 

forestlike setting. Bountiful vvildlife. 
stocked lake. 2 hours Vv'est of Chicago. 

Homes and lots available. 
Realtv connections Christina Balčius 

815-437-9159. 

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. 

crTinortgage V y t A S K I C M Y S 
w 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• • Labai prieinamos sąlygos 
i • Greitas ir tobulas pa ta rnavimas 

I • Skambinkite man šiandien: 

N e m o k a m a i : (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

Loan Consultant 

"̂1, 
A JįįjjĮ 
m tm 
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(k* mm Afcfeus goes fey the designation £34<X 
Bjyf you o|| i ist cai ft Cloud 9. 

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 ovvn separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three ciasses has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of well being you'll 
feel vvhen flying on this sophisticated nevv aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

mailto:raamuune@one.Lt
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
http://vtorldnet.att.net
mailto:jonavicius@home.com
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
http://wwwscandinavian.net


Šimtą savo darbo dienų prezidentas įvertino 
„septynetu su pliusu" 

Atkelta iš 1 psl. 
Tai rodo, jog prezidento ko

manda atėjo nepasiruošusi dar
bui", teigė E. Masiulis. 

Liberalai demokratai 
džiaugiasi R. Pakso 
nuveiktais darbais 

Pasak liberalų demokratų, 
valstybės vadovui pavyko ne tik 
pasiruošti spręsti valstybės rei
kalus, bet ir aktyviai kibti į dar
bus. 

Liberalų demokratų parti
jos pirmininko Valentino Mazu-
ronio ir Seimo Liberaldemokra-
tų frakcijos seniūno Henriko 
Žukausko nuomone, tą taip pat 
patvirtina faktas, kad politiniai 
priešininkai negalėjo R. Paksui 
išsakyti svarios ir argumentuo
tos kritikos. 

Liberalų demokratų vado
vai pabrėžė, kad prezidentas 
nemažai nuveikė ypač užsienio 
politikos srityje. Jų duomeni
mis, įvyko 10 vizitų į užsienio 
valstybes, prezidentas priėmė 
kelias dešimtis užsienio valsty
bių ambasadorių, ministrų, ES 
ir NATO pareigūnų. R. Paksas 
taip pat priėmė keturių užsie
nio valstybių ambasadorių ski
riamuosius raštus. 

V. Mazuronis ir H. Žukaus
kas kaip pažymėtiną faktą vals
tybės raidoje laiko tai, kad R. 
Paksas yra pirmasis preziden

tas Lietuvos istorijoje, pasirašęs 
ir oficialiai paskelbęs Lietuvos 
Respublikos piliečių referendu
me priimtą sprendimą dėl Lie
tuvos narystės ES. 

Liberalų demokratų vertini
mu, prezidentui neblogai sekasi 
bendradarbiauti su įstatymų 
leidžiamąja ir vykdomąja val
džiomis — pasirašyti beveik du 
šimtai Seimo priimtų įstatymų, 
keturis jų prezidentas sustabdė 
ir grąžino Seimui pakartotinai 
svarstyti. Prezidento sumany
mu rengiami reguliarūs susiti
kimai su Seimo ir vyriausybės 
vadovais, kurių metų stengia
masi kuo greičiau rasti įvairių 
iškylančių problemų priežastis 
ir sprendimo būdus. 

Liberalai demokratai pažy
mi, kad vos per šimtą dienų pre
zidentas sėkmingai pradėjo 
vykdyti savo rinkimų progra
mos nuostatas: pagal jas jau 
įkurtos šešios visuomeninės ta
rybos, operatyviai informuojan
čios apie problemas valstybėje 
ir padedančios jas spręsti. 

Liberalai demokratai džiau
giasi, kad jų iškeltas į kandida
tus, o Lietuvos piliečių išrinktas 
prezidentu, buvęs partijos pir
mininkas R. Paksas vykdo savo 
rinkimų programos pažadus ir 
jau ne vienam žmogui grąžino 
viltį bei tikėjimą. 

V i l n i a u s m e r o r i n k i m a i b u v o n e t e i s ė t i 

Atkelta iš 1 psl. 
apskrities viršininko pareigų 
vyriausybė priėmė balandžio 11 
d., praėjus 2 dienoms po rin
kimų. Pagal teisės aktus, G. Pa-
viržis mero rinkimuose dalyva
vo tebebūdamas apskrities vir
šininku. 

Teismo sprendimas gali bū
ti apskųstas per 14 dienų, ta
čiau posėdyje nedalyvavęs G. 
Paviržis sakė sprendimo neskų-
siąs „miesto labui". 

Kol nagrinėjo liberalų skun
dą, Vilniaus apygardos admi

nistracinis teismas buvo su
stabdęs G. Paviržio ir jo pava
duotojo J. Imbraso įgaliojimus. 

Tačiau G. Paviržis, nelauk
damas teismo sprendimo, ket
virtadienį atsistatydino iš mero 
posto. 

„Mes dar nesvarstėme, bet 
mūsų koalicijoje yra 26 žmonės 
ir kiekvienas jų yra potencialus, 
tačiau jeigu rinkimuose kelsime 
savo kandidatą, aišku, kad kel
sime Artūrą Zuoką", po teismo 
posėdžio sakė skundą laimėjęs 
liberalas A. Vakarinas. 

M e d i n i n k ų ž u d y n i ų l i u d i n i n k a s bijo d ė l s a v o i r 
š e i m o s n a r i ų g y v y b i ų 

Atkelta iš 1 psl. 
I. Gorban turėtų būti per

duotas Latvijai iki birželio 10 
dienos. Latvijoje jam yra pa
teikti kaltinimai įvykdžius vals
tybinius nusikaltimus. 

Interpolo ieškomą I. Gorban 
pernai sulaikė Lietuvos pasie
niečiai pasienyje su Rusijos Ka
raliaučiaus sritimi. Lietuvos 
teismas buvo leidęs jį suimti iki 

birželio 21 d., tačiau dar gegu
žės pabaigoje prokuratūros pra
šymu suėmimą Medininkų bylo
je panaikino, atverdamas kelią 
jo išdavimui Latvijai. 

Tiriant bylą, buvo nustaty
ta, kad 1991 m. liepos 31-osios 
naktį septynis Lietuvos muiti
ninkus ir policininkus nušovė ir 
vieną sunkiai sužeidė būtent so
vietų OMON būrio smogikai. 

T v a r k ą m i e s t e b a n d a n t i e m s į v e s t i r a s e i n i š k i a m s 
s i ū l o m a į t e i s i n t i s a v o veiklą 

Atkelta iš 1 psl. 
Reaguodama į tokią padėtį 

Policijos departamento (PD) va
dovybė nusprendė sustiprinti 
miesto policijos pareigūnų gre
tas, atsiųsdama į Raseinius po
licininkų iš kitų miestų. 

Penktadienį Raseiniuose į 
pasitarimą susirinko viso rajo
no teisėsaugos pareigūnai, lai
kinai einantis Lietuvos policijos 
generalinio komisaro pareigas 
Vytautas Navickas, Seimo na
riai. 

Pasitarime nuspręsta, kad 
pirmiausia reikia nustatyti 

mieste atsiradusią įtampą, už
tikrinti viešosios tvarkos palai
kymą viešosiose vietose. 

Šiam tikslui pasitelktos 
Kauno policijos pajėgos ir 
Vidaus tarnybos I pulkas. 

D. Daunoravičiūtės teigi
mu, budėjimas vyksta ne tik 
Raseiniuose, bet ir aplinkiniuo
se miesteliuose. 

Be to, Policijos departamen
to vadovybė penktadienį nušali
no nuo pareigu Raseinių rajono 
policijos komisariato vadovą 
Alių Bakšą. 

K a r i š k i a i n a i k i n a s e n u s s p r o g m e n i s 
Atkelta iš 1 psl. 

1992-1993 metais vien Klai
pėdos ir Tauragės motorizuo
tieji pėstininkų batalionai Že
maitijos regione aptiko daugiau 
kaip 35,000 įvairaus kalibro ar
tilerijos sviedinių. Be to. į san
dėlius buvo pargabenta apie 20 

tonų artilerinio parako, 15,000 
kapsulių, sprogdiklių, minų. 

Siekiant užtikrinti saugu
mą, šis arsenalas pamažu buvo 
naikinamas. Paskutinieji artile
rijos sviediniai dabar bus su
naikinti Kairių kariniame poli
gone. 

G y v ū n ų g l o b ė j a i p r a š o s k i r t i l ė š ų s k u r s t a n č i a m 
zoo log i jos s o d u i 

Atkelta iš 1 psl. 
Draugijos teigimu, jei zoo

logijos sode būtų rodomi tik Lie
tuvos faunos atstovai, tai kai
nuotu pigiau, nes tinka gamti
nės sąlygos, pašarai ir t.t. Tuo 
tarpu, įsivežus gyvūną iš kitos 
klimatines zonos, reikia jam su
teikti kuo panašesnes į jo gimti
nės gyvenimo sąlygas. 

Žiniasklaidoje šią savaitę 
pasirodė pranešimų, kad, nesu
gebėdama užtikrinti tinkamų 
sąlygų nelaisvėje laikomiems 
žvėrims, Lietuva gali prarasti 
galimybę vykdyti mainus su 
kitais Europos valstybių 
zoologijos sodais ir tuomet butų 
nebeįmanoma atnaujinti kolek
ciją. 

DRAUGO biuletenis 
TUROUS 

773-S8S-9500 • FAX 773-SSS-8284 

vardas 
pavara*. 

aOresas. 

mtesas--

telef-

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Siųskite paštu arba taksu: 
DRALGAS 

4545 W. 63fd St. 
Chicago. IL 60629 

APIE ŽEMDIRBIŲ PROTESTUS DRAUGAS, 2003 m. birželio 7 d., šeštadienis 

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

TERESA 
1-773 545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, anališkai 
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 
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
Įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N Mirvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

CHEPOVS 
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 diena.. 
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 

DOMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbtis laikraštyje bran
giai kainuoja? Ne beda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 773-585-9500 ar 

užsukti Į DRAUGO admin
istraciją adresu 4545 VV 

63 St, Chicago, 
IL 60629. 

Kai žemės ūkio bendrovių 
ir žemdirbių organizacijų 
paskatinti Suvalkijos cukrinių 
runkelių augintojai pirmą 
sykį blokavo Lietuvos-Len
kijos pasienio pervažiavimo 
punktus, tuometinis Vyskupų 
konferencijos pirmininkas ar
kivyskupas Sigitas Tamke-
vičius gana kritiškai atsiliepė 
apie tokias protesto formas, 
kurios kenkia kitiems, nieko 
nekaltiems žmonėms — vežė
jams, turizmo bendrovėms, 
privatiems keliautojams. Pa
našią mintį Kauno metropoli
tas išreiškė ir dabar. „Štai 
kiek žmonių tebėra negrąžin
ta sovietmečiu nacionalizuota 
žemė — kas būtų, jei jie visi 
sukiltų protestuoti- užblokuo
dami kelius", — klausė ar
kivyskupas ir teigė, kad tokie 
piketai gali sukurti nepagei
daujamų precedentų. Dabar
tinis Vyskupų konferencijos 
pirmininkas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis, mūsų radi
jo klausiamas, kaip vertina 
šios savaitės pieno tiekėjų ak
cijas, kalbėjo: „Reikia žiūrėt, 
mano nuomone, į bendrą gėrį 
— visos tautos, viso krašto, 
visos visuomenės. Suprantu 
nuoskaudas tų pieno gaminto
jų, tų mažų ūkininkų, kurie 
labai menkas kainas gal 
gauna už savo pieną ir neran
da būdo, kaip pagerint savo 
padėtį, bet, kita vertus, gyni
mas savo pozicijų neturėtų 
atnešti nuostolių ir sukelti 
nemalonumų visam kraštui — 
ne tik vežėjams, bet kartu ir 
visiems žmonėms, kurie nau
dojasi tais keliais", — sakė 
Vilniaus arkivyskupas. 

Jo žodžiais, keliai nutiesti 
visiems naudotis, ir tie, kurie 
juos blokuoja, nuskriaudžia 
visus. Derėtų kelti klausimą ir 
kas visa tai organizuoja, — 
teigė kardinolas Bačkis. „Čia 
gal atrodo retoriškas klausi
mas, bet aš nelabai tikiu, kad 
tai būtų spontaniškas, be jo
kių interesų, ar kokių organi
zacijų veiksmas. Žinau, kad 
kitose Europos valstybėse bū
na irgi streikų, kai žmonės no
ri geresnių algų ar darbo są
lygų, ir tai yra priimtina, bet 

ten yra stiprios profsąjungos, 
kurios ne valdžios ar visuo
menės išlaikomos, o pačių dar
bininkų išrinktos ir gina jų 
interesus, eina į derybas su 
darbdaviais", — kalbėjo Vil
niaus metropolitas, netiesio
giai užsimindamas apie viešai 
narstomą klausimą, koks vals
tybės finansuojamų Žemės 
ūkio rūmų vaidmuo rengiant 
protestus. „Tokių dalykų, kaip 
kelių blokados, galima imtis 
tik esant ekstremaliai padė
čiai", — sakė kardinolas ir 
teigė tokios padėties Lietuvoje 
dabar nematąs, todėl ir negali, 
žvelgdamas iš moralinio taš
ko, pateisinti radikalių veiks
mų. 

Jis ragino, žengiant į Eu
ropos Sąjungą, reikliau per
svarstyti, kokios veiklos sri
tys, įmonės pajėgios atsi
laikyti tarptautinės konku
rencijos sąlygomis ir nuspręs
ti, ar neverta mažinti tam tik
ros produkcijos gamybos ir 
panašiai. „Visos piliečių kate
gorijos negali kentėti dėl vie
nos kategorijos, vienos veiklos 
srities", — apibendrino Vyskupų 
konferencijos pirmininkas. 

Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas taip pat pabrėžė 
mintį, kad dėl tokių protesto 
formų, kokių buvo griebtasi 
pereitą savaitę, nepagrįstai 
kenčia visai nekalti žmonės. 
Jis atkreipė dėmesį, kad jokio
je Vakarų Europos valstybėje 
nėra tokio didelio skirtumo 
tarp pieno supirkimo kainos ir 
jo kainos parduotuvėje, todėl 
ragino svarstyti perdirbėjų ir 
prekybininkų vaidmenį žem
dirbių byloje. Vyskupo Kau-
necko nuomone, net vyriausy
bei paskyrus pieno gamintojų 
reikalaujamus milijonus, pa
dėtis mažai pasikeis, tik ne
didelė lėšų dalis teks labiau
siai nuskurdusiems žemdir
biams. „Tai pasaka be galo, — 
sakė Panevėžio vvskuDas ir 
klausė: — kas gi būtų, jei 
panašiai protestuoti imtų visi, 
kurių padėtis sunki — 
policininkai, mokytojai, bib
liotekininkai". . 

Paulius Subačius 
LER iš Vilniaus 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

TME L ITHUANIAN WORLO-WIDE OAILY 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ # £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
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Grupės ir pavieniai keliautojai 
PIGIAUSIOS KAINOS U! 
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F.-mail: pencylarPcomcast.net £ 
Bronė Barakauskienė - Tel 708-403-5717 JJ 

40-24 235th Street Douglaston. N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 1 -800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
F.-mail: vyttours'2earthlink.net 
VVebsite: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė - Tel/fax 708-923-0280 

Fa x 708-403-4414 
F-mail: broneb<®aol.corn 

£ 
£ 
£ 
£ 

A t A 
BRONĖ ŠIMELYTĖ 

SADAUSKIENĖ 
Mirė 2003 m. birželio 5 d., sulaukusi 87 metų. 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Decatur, IL. 
Nuliūdę liko: dukra Asta Sadauskaitė, sūnus Zig

mas su žmona Ramune ir šeima; sūnus dr. Linas su 
žmona dr. Dalia ir šeima, kiti giminės bei artimieji 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Bronė buvo žmona a.a. dr. Jono. 
Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 10 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 11 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių aukoti Lietuvo Našlaičių globos komi
tetui. 

Nu l iūdus i še ima 

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

Buvusiai Pasaulio lietuvių centro valdybos narei 

A f A 
VIDAI JONUŠIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
ALGIUI, dukrai KRISTINAI, sūnui JUSTINUI, 
jos motinai p. IRENAI KRIAUČELIUNIENEI, 
seseriai JOLITAI su vyru ir kitiems giminėms. 
Kartu liūdime. 

PLC valdyba 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hllis, Illinois 

(708)974-4410 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

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

1 -708-430-5700 

££££££J9£££££££J9J9J3J3J3J3J9£J3J3£££££££ 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

CICERO 5940 VV. 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 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

12401 S. Archer Ave. 
(& Derhv Rd.) 
ALL P H O N E S 
1-773-523-0440 

i 

http://pencylarPcomcast.net
http://earthlink.net
http://www.vytistours.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, I I 60629 
Tel.: 773-585-9500 

PAVASARIO VAJUS DAR GYVAS 
Šių metų kovo mėnesį pra

dėtas, Draugo fondo pavasario 
lėšų telkimo vajus dar gyvas 
per visą birželio mėnesį. Dar 
nemažai ilgamečių Draugo 

^fondo garbės narių, narių ir 
rėmėjų nesuspėjo iki dabar at
siliepti į fondo pavasario va
jaus laišką. Gal vajaus laiškas 
dar tebeguli stalčiuje ar 
laiškų krepšelyje ir laukia pa
judinimo, užbaigus pavasario 
gėlių sodinimą ar pomidorų 
laistymą darže. Draugo fondas 
labai laukia visų, kurie dar 
neatsiliepė į pavasario vajų, 
didesnio ar mažesnio čekio su 
pavasario vajaus laiško at
karpa, arba ir be atkarpos, 
čekį rašant: Draugas Founda
tion ir siunčiant 4545 W. 63rd. 
St., Chicago, IL. 60629-5589. 

Gegužės mėnesio galas at
nešė gerų žinių ir investa
vimų biržoje, pakeliant turėtą 
investavimų nuosmukį. Ta
čiau kuklūs dividendai dar 
reikalauja tolimesnio kapitalo 
ugdymo, kad galėtume geriau 
patenkinti paramos prašy
mus, jau gautus iš „Draugo" 
leidėjų šiems metams. 

Pavasario vajus baigiasi 
š.m. birželio mėnesio gale. Į 
pavasario vajų jau atsiliepė 
nemažai Draugo fondo narių 
ir rėmėjų. Fondas jiems yra 
labai dėkingas. Su dėkingumu 
laukiame ir tų, kurie dar ne
spėjo ar užmiršo pasiųsti DF 
pavasario vajaus vokelio su 
auka, pagal išgales. Labai lau
kiame. 

Br. J. 
PAVASARIO ĮNAŠAI 

DRAUGO FONDE 
Su 400 dolerių: 
Dr. Augustinas Laucis, gar

bės narys, iš viso 5,800 dol.. 
St. Lovis, MD. 

Su 200 dolerių: 
Aleksandras Atutis, garbės 

narys, iš viso 1,620 dol., 
Pleasant Hill, CA. 

Su 100 dolerių: 
Jonas ir Aldona Valukoniai, 

iš viso 600 dol., Glendale, CA. 
Su 75 doleriais: 
L.D.K. Birutės dr-ja, per A. 

Pažiūrienę, iš viso 300 dol., 
Los Angeles, CA. 

Su 50 dolerių: 
Gediminas ir Birutė Biskiai, 

garbės nariai, prel. J. Pruns-
kio atminimui, iš viso 1,540 
dol., Clarendon Hills, IL. 

Nerimantas Udrys, a.a. Gin
tauto Rapšio atminimui, iš 
viso 600 dol, Farmington, MI. 

Jonas ir Gloria Sadūnai, iš 
viso 500 dol., Los Alamitos, 
CA. 

Loretta I. Stukas, iš viso 175 
dol., Watchung, NJ. 

Always with Flovvers, iš viso 
200 dol, Justice, IL. 

Veronika Paplauskas, iš viso 
250 dol., Los Angeles, CA. 

Eugenija Račkauskas, iš vi
so 50 dol., Wollaston, MA. 

Justinas Kirvelaitis, iš viso 
50 dol., Lockport, IL. 

Su 30 dolerių: 
JAV LB Capę Cod apylinkė, 

per Vida Morris, iš viso 480 
flolerių. 

Su 25-20 dolerių: 
Paulius ir Dalia Bernotai, iš 

viso 25 dol., Wayland, MA. 
Jonas Butvilą, iš viso 620 

dol., La Grange, IL. 
Su 10 dolerių: 
Louis R. Stukas, iš viso 10 

dol., Hobe Sound, FL. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
Fondo iždininkas 

Aleksandra Sagienė. Eu-
clid. OH, įvertindama „Drau
go" dėmesį ..Grandinėlei", 
švenčiančiai 50 metų jubiliejų, 
kaip padėką atsiuntę 100 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame ir 
linkime ..Grandinėlei" gyvuoti 
bent dar kita tiek metų! 

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama praleisti malonią 
popiete gražioje gamtoje, Atei
tininkų namų ąžuolyne. Le-
mont. IL. Šį sekmadienį, 
birželio 8 d., nuo 12 vai. ten 
vyks Ateitininkų namų ge
gužine. 

„Siunčiu už 2004 m. pre
numeratą 100 dol. ir 50 dol. 
Draugo7 palaikymui. Aš su
prantu, kad tai maža auka. 
bet tai nuo 85 metų senuko, 
kuris turi galybę anūką ir pro-
anūkų, o pats gyvena iš pen-
cijos. Linkiu iš širdies gilumos 
visiems laikraščio darbuoto
jams geros sveikatos. Dievo 
palaimos toliau tęsti tokį lie
tuviams svarbų darbą!" — 
taip rašo An:anas Juškys iš 
Toms River. NJ. Dėkojame 
jam už auką !r gerus žodžius 
— jokia auka nėra per maža, 
ypač. jeigu palydima tokiais 
gražiais linkėjimais. Ačiū! 

SKELBIMAI 

fA** n i r n i Algirdas Stepaitis 
> skyriaus 2003 m. naujai išrinkta vaidyba. Iš kairei: viet 
sekretorė Irena Vilimiene, iždininkas Tadas Bukaveckas. 

ivos" vvr. redaktorius Gėdinimas Zemlickas kairėje' ir Lie
tuvių rašytojų draugijos valdybos narys rašyt. Stasys Džiugas, susitikę 
XII Mokslo ir kūrybos simpoziume PLC, Lemonte. turi apie ką pasi
kalbėti. E . Š u l a i č i o nuotrauka. 

Beverly S h o r e s , IN, i r 
apyl inkių l ietuviams lietu
viškos pamaldos bus birželio 
15 d.. 1 vai. popiet. Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje. 
Mišias aukos kun. Kazimk •';;> 
Ambrasas. SJ. 

„Seklyčioje" birželio 11 
d., 2 vai. popiet, trečiadienio 
popietės programoje paminėsi
me Baisųjį birželį. Kalbės 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio pirm. Algis Regis 
— tema: ^Caip Amerikos lietu
viai sutiko Rusijos invaziją 
Lietuvoje?'" Visi kviečiami da
lyvauti ir kartu paminėti 
birželio 14 d. trėmimus. Bus ir 
bendri pietūs. Atvykite. 

Weideno stovyklos i Vokie
tijoje) mokinių ir mokytojų 
„Saulėlydžio rasa" susitiki
mas ruošiamas Darbo dienos 
savaitgalį (rugpjūčio 30-rug-
sėjo 1 d.1 Čikagoje. Apie daly
vavimą prašome pranešti Sil
vijai Baziliauskaitei Aleksiū-
nienei tel. ~08-246-3277; ar
ba laišku: Silvija Aleksiunas. 
8 Havvthorne Square. Indian 
Head Park. IL 605-4435: 
elaiškiu: silvija@att.net 

Tiek 'i.:ii« grandiecių, visi taip laukia keliones į Lietuvą, kur jie dalyvaus Dainų n 
- išvykdami, jie norėtu pabendrauti su (''įkngos ir apylinkių lietuviais, tmli 
!ur?,elio 14 d Pasaulio lietuviu 

taut inių šokių šventėje 
! visu« kviečia į koncertą 

Visus kviečiame į Gedulo 
ir Vilties dienos paminė
jimą, kuris prasidės 10:30 vai. 
r. prie Partizanų motinos pa
minklo — bus padėtos gėlės ir 
giedamas Lietuvos himnas. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje bus 
specialios Mišios už žuvusius 
Sibiro tremtyje, o tuojau po 
Mišių (12 vai.), toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Progra
mai vadovaus Jūratė Zubi-
niene. Kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc-
lauskas, giedos Laimutė Ste-
paitienė, kanklininkių ansam
blis „Gabija" atliks kelis 
kūrinius. 

A^A Algirdo Grigaičio 
mirties prisiminimas bus sek
madienį, birželio 15 d. Mišios 
bus aukojamos Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje 9 
vai. ryte. Po Mišių Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse bus 
paminklo šventinimas. Šeima 
kviečia dalyvauti ir pasimelsti 
už a^a Algirdo sielą. Tą pačią 
dieną Mišios bus aukojamos ir 
Senojoje Varėnoje. 

Lietuvių Bendruomenės 
ir ALTo Cicero skyrių val
dybos praneša, kad Tragiš
kojo birželio minėjimas įvyks 
sekmadienį, birželio 22 d„ tuoj 
po 9 vai. r. šv. Mišių. Šv. An
tano parapijos salėje. Kalbės 
kun. dr. Kęstutis Trimakas ir 
plačiai supažindins su mūsų 
tautos kankinių istorija. Šis 
paminėjimas tebūna kiekvie
nam lietuviui labai svarbus — 
»ausiai minėjime dalyvau
kime, tuo pagerbdami savo 
tautos kankinius. 

Visi kviečiami į „Gran
dies" tautinio ansamblio kon
certą šeštadienį, birželio 14 d., 
Pasaulio lietuvių centro. Lie
tuvių fondo salėje. Pabendra
vimas ir pasisvečiavimas 5:30 
vai. vak.. programos pradžia 
6:30 vai. v. Vietas užsisakyti. 
skambinant Loretai Jucienei 
tel. 708-478-8063 iki antradie
nio, birželio 10 d. 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
RĖMĖJAI ČIKAGOJE 

IŠSIRINKO VALDYBĄ 

Tėvynės sąjungos partija 
Lietuvoje neseniai šventė savo 
gyvavimo dešimtmetį. Skaldy
ta, bet nesuskilusi, šiuo metu 
besivienijanti su kitomis, 
krikščioniškas tiesas puose
lėjančiomis, jėgomis, ji verta 
didesnės išeivijos paramos. 
Tokią išvadą padarė š.m. ge
gužės 18 d. įvykusio Tėvynės 
sąjungos rėmėjų Čikagos sky
riaus susirinkimo dalyviai. 

Pagerbę buvusio Tėvynės 
sąjungos rėmėjų Čikagos sky
riaus pirmininko, arch. a^a 
Alberto Kerelio atminimą, su
sirinkimo nariai aptarė toli
mesnius veiklos planus ir 
išsirinko naują valdybą: Tė
vynės sąjungos rėmėjų Čika
gos skyriaus pirmininku Al
girdą Stepaitį. pirm. pavaduo
toju Leoną Maskaliūną. sekre
tore Ireną Vilimienę, iždi
ninku Tadą Bukavecką. info. 

Skautai akademikai 
kviečia visus akademikus iš 
arti ir toli dalyvauti jubilie
jinėje Karaliaus Mindaugo 
stovykloje, kuri įvyks Kalifor
nijoje, Holcomb Valley, rug
pjūčio 6-16 d. Užsiregistruo
kite iki birželio 15 dienos. In
formacijos teikiamos ir regis
tracijos formas galima gauti 
internetu: 
w w w . s k a u t a i . c o m / a k a d e m i k a i 
Taip pat galima kreiptis į J. 
Kirvelaitį 708-301-0072. Jei 
nesate sumokėję nario mokes
čio už 2003 metus, prašome jį 
nusiųsti Jennifer Antanaity
tei: 927 N. Noble. Chicago. IL 
60622 (mokestis yra 20 dol.i. 

Marąuette Park BALFo 5 
skyrius primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d., po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį, po lietuviškų Mišių 110:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažnyčios 
pastatyto lietuviško kryžiaus 
(Brighton Parke) bus paminėti 
birželio 14 d. trėmimai. Visi 
kviečiami susirinkti ir pagerb
ti lietuvių tautos kančią. 

• Lietuvos Našlaičių glo
bos komiteto gautos aukos: 
$300 — DLKV Lithuanian La-
dies Auxiliary, Lowel, MA glo
boja du vaikus Lietuvoje ir čia 
yra tų vaikų metinis mokestis. 
Po vieną vaiką globoja ir po 
$150 atsiuntė jų globai: Lietu
vos Vyčių 46 kuopa, Henick 
Center, PA; Andrea Weaver, 
Ann Arbor, MI; Gloria H. 
O'Brien, Westwood, NJ. $25 
auką atsiuntė Norbertas Mar-
tinkus. Visiems aukotojams 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! Lietuvos Našlaičių glo
bos komitetas, 2711 West 
71 st Street, Chicago, IL 
60629. 

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

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

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

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

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
gydymui Kunigų seminarijos 
klierikui, Vytauto Didžiojo 
universitete siekiančiam Teo
logijos laipsnio, Vytautui Al
minui (vardas ir pavardė 
kita). Daugiau informacijos 
teikia Nerijus Šmerauskas 
(tel. (773) 875-8847). Iki gegu
žės 30 dienos, „Saulutė" per
siuntė ūmine leukemija susir
gusiam studentui $1,700. Iki 
to laiko gautos sekančios au
kos: S. Danytė $20, S. J. Užu
pis $50, T. Bogušas $50, J. 
įlenda $20, A. Praitis $10, D. 
Lapkus $100, L. Čiudalienė 
$20, A. Bulotienė $100, D. Bi-
leišienė $50, O. Karalienė 
$100, E. Burlis $25, A. Gied
raitienė $20, M. Zidziunas 
$20, S. Pumputis $200, O. P. 
Michelevičius $50, A. Vala
vičius $100, R. Stavskienė 
$30, B. Hoffman $25, G. An-
kus $50, G. Valantinas $25, 
B. K. Markus $50, D. P. Biels-
kus $50, B. Krokys $10, O. 
Abromaitienė $100. Aukų su
rinkta $1,275, o „Saulutei" 
pridėjus $425, išsiųstai 
$1,700. Aukos gautos po bir
želio 1 dienos taip pat bus ne
trukus persiųstos. Labai ačiū, 
„Saulutė" („Sunlight Orphan 
Aid"), 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089. Aukos 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių, TAX ID #36-
3003339. 

• Almos fondas 
A. a. Vytauto Staškaus at

minimą pagerbdami, draugai 
Irena ir Vladas Kiliai, Valley 
Stream, NY aukoja $30. Al
mos ir Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Čekius rašyti 
Lithuanian Orphan Care, pa
žymint, kad skirta Almos fon
dui, siųsti 2711 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
T e l . 7 7 3 - 2 8 4 - 0 1 0 0 . 

TeL 630-257-0200, L e m o n t , IL 

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

6 2 4 7 S. K e d z i e A v e n u e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
T e l . 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

E - m a i l : G i b a i t i s @ a o l . c o m 
Toli firee 24 hr. 888-7766742 

Darbo va i . n u o 8 v.r . iki 5 v.v 
Š e š t a d . 8 v.r . iki 1 v .p .p . 

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

60629 
T e l . 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 

Valandos pagal sus i t a r imą 

I M I G R A C I N E S T E I S E S 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

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

DARM p, P< n i s i iAMTAS 
ADVOKATAS 

VAIRAVIMO IR KRIMINALINIU TEISIU 
SPECIALISTAS 

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

877-496-3527 
• Pr ieš užsisakydami 

paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito • 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai . Tel. 773-233-
6335. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Eglė ir Arvydas Paulikas $50 
a.a. Loros Krumplytės atm.; 
Beatriče, Linas ir Raimun-
dėlis Čepelės $240 Petro Min
daugo Simonaičio krikštynų 
proga paremti Poviliuką Lie
tuvoje; Antanas Tuskenis su 
šeima $100 a.a. Apolonijos 
Tuskenienės atminimą pager
biant paremti vargingus vai
kučius Ukmergėje; Teresė ir 
Vincas Urbaitis $120 remia
mai mergaitei; Laima ir David 
Braune $240 tęsiant mer
gaitės metinę paramą; Indrė 
ir Donatas Tijūnėlis $50 Rai
mundo Lapšio gimtadienio 
proga; Teologijos studento Vy
tauto Almino gydymui — Va
lerija Žadeikienė $50, Stasys 
Rudys $100, Ilona ir Henrikas 
Laucius $100. Labai ačiū, 
„Saulutė", („Sunlight Orphan 
Aid") 419 Weidner Rd., Buf-
falo Grove, IL 60089, tel. 
(847) 537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2(103 m. 

stovyklų m e t u . 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės i Vidą Strazdienę. 
stovyklos vedėją vidaCn'nerinua <Jrg 

Tel. 978-582-5592. 

įĮiaaiaaHBaaaasi^ą'agaaaaiaaiaaaaaiaBiro 

PLANUOJATE APSILANKYMĄ LIETUVOJE? 
Suplanuokite ir vizitą pas dantų gydytoją 

protezavimui ar implantacijai. 
www.gidenta.rt 

Prieš kelionę įvertinsime gydymo apimti, laiką ir kainą. 
Kreipkitės e-mail info@gidenta.lt 
Tel.: (370 5) 261 7143 Vilnius 
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