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Siame 
numeryje: 
Iš a te i t in inkų gyveni
m o i r veiklos. 

2psl. 

Stov ime ant švenčių 
s lenksč io ; partijų d a u g , 
p a s i r i n k i m o mažai . 

3 psl. 

Atei ty je nereiks k u r o , 
n e l i k s Žemės t r aukos ; 
d ž i a u k i m ė s saugia 
v a s a r a ; „Roman" t r u p ė 
viešėjo Kaune. 

4 psl. 

Šio šeštadienio p r i e d e : 
m a e s t r o A. Kučiūnas; 
s t ebuk l ingas ša l t in ių 
v a n d u o ; lietuvis i š r a d o 
kinematograf i jos žanrą; 
poezi jos kavinė; 
Z. Zinkevičiaus d a r b a i . 

Mei lė a rabų kara l iu i ; 
V y t a u t o Didžiojo un - t a s 
n e p a m i r š t a savo 
absolventų . 

5 psl. 

L R gen. konsulato 
Čikagoje skyrius 
pe r s ike l i a \ „Draugo" 
p a t a l p a s ; pasižymėję 
motor la iv iu spor te ; 
ba igės i DF pavasar io 
va jus . 

8psL 

Sportas 
* Lietuvos dviračiu čem

pionato aukso medalį vyrų 
atskiro starto lenktynėse penk
tadienį iškovojo klaipėdiet is 
Tomas Vaitkus, 25 km atstumą 
įveikęs per 31 min. 40.61 sek. 
Sidabro medalį laimėjo Rai
mondas Vilčinskas, bronza ati
teko Dainiui Kaireliui. Čempio
nato aukso medalį moterų at
skiro starto lenktynėse iškovojo 
Diana Žiliūtė, 20 km atstumą 
įveikusi per 26 min. 40.76 sek. 
II vietą užėmė Edita Pučins
kaitė, bronzos medalis įteiktas 

* Ateinanti sezoną Vito-
ria „Tau Ceramica" (Ispani
ja) komandoje žais 23 metų Lie
tuvos krepšininkas Arvydas 
Macijauskas (nuotr.). 

Ketvirtadieni N e w 
York'e įvykusioje NBA nau
jokų biržoje lygos klubai pasi
rinko 21 užsienio krepšininką. 
Tai rekordinis kasmet rengia
mos biržos legionierių, kviečia
mų į NBA, skaičius. 

Naujausios 
žinios 

* Danijoje s tud i javęs 
l ie tuvis kadetas — ta rp ge
riausiųjų. 

* Kitą savaitę ke t inama 
versti Kauno rajono merą. 

* Socialliberalai ir libe-
raldemokratai a iškinasi , ku
rio didesni išdavikai. 

Vytautas Landsbergis įspėja dėl pogrindinio 
Rusijos įsiveržimo 

Vilnius , birželio 27 'd. 
(BNS) — Vienas konservatorių 
vadovų Vytautas Landsbergis 
spėja, kad, siekdama užgrobimo 
tikslų, Rusija artimiausiu metu 
mėgins infiltruoti sau palankius 
pareigūnus aukščiausiose Lie
tuvos valdžios institucijose ir 
Valstybės saugumo departa

mente. 
Kaip teigiama penktadienį 

išplatintame parlamentaro V. 
Landsbergio pareiškime, „pra
laimėjusi tiesioginę teritorinę 
ekspansiją vakarų kryptimi, tik 
mėgindama dar prilaikyti 1945 
m. laikinai gautą Karaliaučiaus 
kraštą, Rusija pakeitė savo tak

tiką kaimynų atžvilgiu". Tačiau, 
anot konservatoriaus, „strategi
j a nepasikeitė — tai tikslai iš
laikyti tiek įtakos posovietinėse 
'interesų zonose', kiek įmano
ma, dėl kai ko susiderant su Va
karų valstybėmis". 

„Lietuva yra viena labiau
siai Rusijai rūpimų vietų. Čia 

siekiama įsitvirtinti energetiko
je, nejudamo turto rinkoje, žval-
gybiškai ir kriminališkai, įsi
brauti į bankus. Vėl iš traukta iš 
atliekų karinio tranzito kilpa. 
Bus toliau periminėjama ir in
filtruojama žiniasklaida", teigia 
V. Landsbergis. 

Nukel ta į 7 ps l . 

NATO karinio komiteto vadovas mato didžiulę Lietuvos pažangą 
aukščiausiojo rango NATO val
stybių karininkai. 

Penktadienį su Lietuvos 
kar iuomenės vadu, generolu 
majoru Jonu Kronkaičiu susiti
kęs H. Kujat pažymėjo, kad 
„sąjungoje vykstantys pokyčiai 
tiesiogiai palies ir Lietuvą. J ie 
bus įgyvendinami kaip tik pir
mosiomis Lietuvos narystės 
NATO dienomis, todėl dabar jū
sų kariuomenės pertvarka tur i 
būt i įgyvendinta kuo sklan
džiau, kad vėliau, jau būdami 
sąjungos nariais, būtumėt pa
siruošę naujiems uždaviniams". 

H. Kujat pastebėjo, jog Lie
tuvoje kuriamos subalansuotos 
karinės pajėgos su ryškiu mo
biliu ir greitai perdislokuojamu 
elementu. „Šiaurės Atlanto su
tarties 5 straipsnis padarė di
delę įtaką Lietuvos karinių pa
jėgų struktūrai", sakė H. Kujat. 

Nukelta į 7 psl . 

Garbės sargybą apeina Lietuvos kariuomenes vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis (kairėje) ir NATO 
Karinio komiteto pirmininkas generolas Harald Kujat. Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius , birželio 27 d. 
(BNS) — Vilniuje viešintis NA
TO Karinio komiteto pirmi

ninkas Harald Kujat pabrėžia 
sklandžios Lietuvos kariuome
nės pertvarkos svarbą. 

NATO karinis komitetas — 
aukščiausioji NATO karinė va
dovybė, o komiteto nariai yra 

P r a l a i m ė t a pirmoji 
p e n s i n i n k ų byla p r i e š 

L i e tuva 
Vilnius , birželio 27 d. 

(BNS i — Pensiją dėl darbo pra
radęs klaipėdietis Eugenijus 
Stasytis pralaimėjo pirmąją 
pensininkų bylą prieš Lietuvos 
valstybę. 

Lietuvos Vyriausiojo admi
nistracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija penktadienį 
nusprendė atmesti pensininko 
skundą kaip nepagrįstą. Teis
mo nutartis yra galutinė ir ne
apskundžiama. 

Pats E. Stasytis į teismą 
neatvyko, tačiau anksčiau yra 
sakęs, jog teisybės ieškos Euro
pos žmogaus teisių teisme 
Strasbūre. 

„Svarbiausia, kad teisėjai 
viską supranta, bet negali pri
imti man palankaus sprendi
mo. Va tau ir nepriklausomi 
teismai", sakė pensininkas. 

Iš Valstybinio socialinio 
draudimo fondo „Sodra" Klai
pėdos skyriaus klaipėdietis 
prašė priteisti Nukelta į 7 psl. 

Skandalingasis Kauno 
politikas — saugumo akiratyje 

Vilnius , birželio 27 d. 
i BNS) — Valstybės saugumo 
depar tamentas baigia, r inkt i 
medžiagą apie Lietuvos laisvės 
sąjungos (LLS) vadovo Vytauto 
Šustausko bandymus daryti įta
ką Kauno nusikaltėlių autorite
tu laikomo Henriko Daktaro sū
nui Enrikui iškeltos baudžia
mosios bylos eigai. 

Speciali Valstybės saugumo 
departamento komisija atliko 
medžiagos išslaptimmo proce
dūras. Neatmetama galimybė, 
kad baudžiamoji byla gali būti 

iškelta ir V. Šustauskui, ir ki
tiems tyrimui bandžiusiems da
ryti įtaką asmenims, kurie kol 
kas nėra įvardijami. Tačiau no
rėdami iškelti baudžiamąją by
lą parlamentarui , prokurorai 
visų pirma turėtų gauti Seimo 
sutikimą. 

Nusikaltimais į ta r iamas 
Kauno miesto savivaldybės ta
rybos narys Enrikas Daktaras 
teismo sprendimu ketvirtadienį 
buvo išleistas į laisvę, jam pa
skirtas namų areštas. 

Nukel ta į 7 psl. 

A n t r a j a m e B u d ų k a i m e b a i g i a s i 
„ ž i b a l i n ė s l e m p o s " e r a 

Jonavos rajono savivaldy
bės t a ryba ketvirtadienį nu
sprendė pagaliau skirti lėšų 
elektros linijai į Antrąjį Būdų 
kaimą. Tam rajono biudžete nu
matyta 28.000 litų. 

Antrojo Būdų kaimo žmo
nės be elektros gyvena visus 13 
nepriklausomybės metų, elekt
ros čia nebuvo ir sovietmečiu. 

Nors šiais metais Jonavos 
rajono taryba nebuvo numačiu
si aprūpinti elektra Antrojo Bū
dų kaimo, tai padaryti rajono 
valdžią paskatino didžiulis ži-
niasklaidos bei Seimo pirminin
ko susidomėjimas. 

Rajono Tarybos posėdyje 
dalis jos narių nenorėjo pritarti 
tam, Nukelta į 7 psl. 

N e b a i g ę m o k s l ų 
s t u d e n t a i n e b u s 

š a u k i a m i į 
k a r i u o m e n ę 

Vi ln ius , birželio 26 d. 
(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
priėmė Karo prievolės įstatymo 
pataisą, panaikinančią am
žiaus ribą, iki kada studijuojan
tys jaunuoliai turi atlikti priva
lomąją karo tarnybą. 

„Ši pataisa sudarė galimy
bes studentams normaliai stu
dijuoti ir baigti aukštąsias mo
kyklas, o kariuomenė gali ieš
koti savo papildymui kitų re
zervų", sakė pataisų autorius, 
Liberalų ir centro frakcijos se
niūnas Eligijus Masiulis. 

Iki šiol, vadovaujantis Karo 
prievolės įstatymu, s tudentai 
nebūdavo nešaukiami į kar inę 
tarnybą, kol studijuoja baka
lauro studijose, tačiau ne ilgiau 
kaip iki 24 metų. Jei studentas 
mokosi magistratūroje, tai jam 
karinę prievolė atidedama stu
dijų laikotarpiu, bet ne ilgiau 
kaip iki 26 metų. 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuva per trumpą laiką padarė didžiulę pažangą, ir Mongolija norėtų 
pasinaudoti šia sėkminga patirtimi, penktadienį po susitikimo su prezi
dentu Rolandu Paksu (kairėje) tvirtino Lietuvoje viešintis Mongolijos pre
zidentas Natsag Bagabandi. Kalbėdami bendroje spaudos konferencijoje, 
valstybių vadovai buvo vieningi, kad šis pirmasis Mongolijos prezidento 
vizitas Lietuvoje turėtų duoti naują impulsą valstybių bendradarbiavi
mui. Sutarta, kad Mongolija bei Lietuva turėtų plėtoti santykius ekono
mikos, švietimo bei kultūros srityse. Tomo Bauro ELTA emu 

Rusija siūlo Lietuvai pasirašyti 
gynybos susitarimą 

V i l n i u s , birželio 27 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos mi
nis t ras Linas Linkevičius tei
giamai vert ina pasiūlymą pasi
rašyti gynybos sus i ta r imą su 
Rusija. 

Maskvoje penktadienį vie
šinčiam Lietuvos kraš to apsau
gos minis trui tokį pas iūlymą 
pateikė Rusijos Valstybės Dū
mos Gynybos komiteto pirmi
ninkas, armijos generolas And
rėj Nikolajev. 

Savo ruožtu, Lietuvos kraš
to apsaugos minis t ras pasiūlė 
imtis kitų papildomų saugumą 

stiprinančių priemonių. Valsty
bės Dūmoje vykusiame susiti
kime L. Linkevičius kalbėjo 
apie galimybes bendradarbiau
ti, vykdant aplinkosauginius 
projektus, pavyzdžiui nukenks
minant Baltijos jūroje palaido
tus II pasaulinio karo laikų che
minius ginklus. Ministras taip-
pat pasiūlė įsteigti „karštąją li
niją", kuria būtų galima įspėti 
ar gauti informaciją dėl karinių 
lėktuvų skrydžių pasienio ra
jonuose. 

Tokia „karštoji linija" vei
kia ta rp Rusijos ir Lenkijos. 

Bus tiriamas Baltijoje paskandinto 
cheminio ginklo poveikis aplinkai 

V i l n i u s , birželio 27 d. 
(BNS) — Lietuvos Jū r in ių tyri
mų centro mokslinių tyr imų lai
vas „Vėjas" išplaukė t i r t i vieno 
iš Baltijos jūros rajonų, kur ia
me po Antrojo pasaulinio karo 
buvo s k a n d i n a m a s chemin i s 
ginklas. 

Mokslininkų ekspedici ja 
t i rs cheminio ginklo poveikį ap
linkai Baltijos rajone, esančia
me uį 70 jūrmylių i Vakarus 
nuo Klaipėdos. 

Kasmet didėjantis paskan
dintos ginkluotės išsiveržimo į 

aplinką pavojus kelia nerimą 
visoms Baltijos jūros regiono 
valstybėms. Kol kas sukaupta 
per mažai duomenų, kad būtų 
galima nuspėti cheminių me
džiagų elgseną jūrinėje aplinko
je. 

Jūr in ių ty r imų centras 
dabar vykdo Aplinkos ministe
rijos patvirtintą tyrimų progra
mą. „Vėjo" ekspedicijoje taip 
pat dalyvauja Geologijos ir geo
grafijos inst i tuto bei Karinių 
jūrų pajėgų specialistai. 

Nuke l ta į 7 psl. 

Jurgis Kairys — pirmųjų pasaulyje 
oro lenktynių nugalėtojas 

Celtvegas , birželio 27 d. 
(BNS) — Žymiausias Lietuvos 
akrobatinio skraidymo meis t ras 
Ju rg i s Kairys penk tad ien į 
Austrijoje laimėjo pi rmąsias pa
saulyje oro lenktynes. 

„Pergalė. Jėga. Vieną lauru 
vainiką jau tur iu . Gal ir rytoj 

pasiseks", sakė J. Kairys iš kar
to po nusi leidimo Ceitvego 
mieste, kur su šešiais garsiau
siais lakūnais išmėgino savo jė
gas įveikdamas sudėtingą kliū
čių ruožą. įrengtą prie pat že
mės. 

Nukel ta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Re-raaniis AFP. Reuters. AP, lntertax. Ff AR-TASS BNS 

žinių aįjentflrų pranesunais) 

JAV 
Vašingtonas. FBI penkta

dienį ryte surengė seriją anti-
teroristinių paieškų Vašingtono 
apylinkėse ir suėmė 7 įtaria
muosius. CNN, remdamasi neį
vardytais žvalgybos pareigū
nais, pranešė, kad visi sulaiky
tieji įtariami teikę paramą Pa
kistane įsikūrusiai radikaliai 
musulmonų kovotojų grupuotei 
,.Lashkar-e-Taiba", kovojančiai 
prieš Indijos valdymą ginčija
mame Kashmyr'e. 3 žmonės su
laikyti Maryland, trys — Vir-
ginia, vienas — Pennsylvania 
valstijose, sakė savo pavardės 
nenorėjęs skelbti FBI pareigū
nas. CNN teigimu, nėra jokių 
įrodymų, kad sulaikytieji pla
navo išpuolį prieš JAV. 

New York. Jungtinės Tau
tos (JT) Rusijos siūlymu įtrau
kė buvusį Čečėnijos prezidentą 
Zelimchan Jandarbijev į grupių 

ir asmenų, įtariamų ryšiais su 
Osama bin Laden ir jo ekstre
mistine organizacija „ai Qae-
da", sąrašą. Z. Jandarbijev, ku
ris yra pirmasis į t rauktas į 
sąrašą Čečėnijos separatistas, 
jau 3 metus gyvena Qatar'o sos
tinėje Dohoje. Rusijos valdžia 
nesėkmingai reikalauja jį iš
duoti. 

Vašingtonas. Irako sosti
nėje penktadienį į veidą sužeis
tas amerikietis kareivis, pra
nešė JAV Gynybos depar ta
mento pareigūnas, tačiau išsa
mesnės informacijos apie su
žeistojo būklę nesuteikė. 

EUROPA 
Londonas. Vašingtonas j 

Iraką nusiuntė penkių nepri
klausomų specialistų komandą, 
kuri turės įvertinti JAV pasi
rinktą pokario strategiją, nes 
vis dažniam pasigirsta kritika, 
kad amerikiečiai nebuvo gerai 

pasirengę Irako okupacijai, 
penktadienį pranešė britų dien
raštis „Financial Times". JAV 
gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld įpareigojo ekspertus 
įvertinti dabartinę JAV civili
nės administracijos Irake vado
vo Paul Bremer politiką, nes 
vis garsiau kritikuojami JAV 
veiksmai pokarinio Irake. JAV 
prezidento George W. Bush ad
ministracijos sprendimas pasi
telkti nepriklausomus pareigū
nus „liudija didėjantį Vašing
tono susirūpinimą dėl nesiliau
jančių išpuolių prieš sąjungi
ninkų pajėgas", rašo dienraštis. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Tel Avivas. Sus i tar imas 

išvesti Izraelio kariuomenę iš 
Gazos Ruožo gali būti pasirašy
tas netrukus, penktadienį pa
tvirtino Izraelio užsienio rei
kalų ministras Silvan Shalom 
po derybų sų JAV ambasadoriu
mi Tel Avive. Pagrindine kliu 
tis susitarimui yra Izraelio ne
noras perduoti palestiniečiams 
kontroliuoti pagrindini kelią 
per Gazą. kuriuo naudojasi žy

dų naujakuriai. Čia palestinie
čių kovotojai dažnai rengia 
prieš juos išpuolius. 

Gaza, Gazos Ruožas . Ra
dikali palestiniečių grupuotė 
..Hamas" penktadienį pranešė 
nusprendusi nutraukt i išpuo
lius prieš izraeliečius. Šis žing
snis turėtų gerokai sustiprinti 
viltis, kad bus įgyvendintas Ar
timųjų Rytų taikos „kelio gai
rių" planas, kuriuo siekiama 
nutraukti daugiau kaip 2.5 me
tų nesiliaujantį kraujo pralieji
mą tarp Izraelio ir palestiniečių 
bei iki 2005 metų Vakarų 
Krante ir Gazos Ruože įkurti 
Palestinos valstybę. .. 'Hamas' 
aptarė paskutiniųjų įvykių 
raidą ir nusprendė skelbti pa
liaubas arba nutraukti kovos 
veiksmus", sakė šios grupuotės 
įkūrėjas ir dvasinis vadovas, 
šeichas Ahmad Yassin. 

IRAKAS 

Bagdadas . Į pietus nuo 
Bagdado esančiame Kufos 
mieste vėlai ketvirtadienį va
kare per pasalą žuvo vienas 
JAV jurų pėstininkas, penkta

dienį pranešė JAV kariuome
nės jūrų pėst ininkų majoras 
Riek Hali. Nuo gegužės 1 die
nos, kai JAV prezidentas Geor
ge W. Bush paskelbė pagrindi
nių kovų Irake pabaigą, šioje 
valstybėje iš viso žuvo j a u 57 
JAV kariai. 

B a g d a d a s . JAV pajėgos 
sulaikė tris irakiečius, kurie , 
kaip į tar iama, yra susiję su 
dviejų JAV karių dingimu ne
toli Bagdado, penktadienį pra
nešė JAV kariuomenė. Šie du 
kariai trečiadienį dingo iš savo 
posto, esančio apie 40 km į pie
tus nuo Irako sostines. Kanai 
dingo per smėlio audrą, todėl 
kiti kareiviai jų pagrobimo ne 
pastebėjo ir apie įvykį sužinojo. 
kai patruliai nea ts i l iepė per 
raciją. 

Bagdadas Karo metu tele
vizijos ekranuose nuolat figų 
ravęs buvęs Saddam Hussein 
informacijos minis t ras Moham 
med Said al-Sahhaf ketvir ta 
dienį vel pasirodė arabų televi 
zijote. J is sakė pats pasidavė-
JAV pajėgoms Irake ir buvęs 
apklaustas ir paleistas, tariau 

tvirtino, jog visiškai nežino, kur 
dabar galėtų būti jo buvęs va
dovas. 

| PIETŲ AFRIKA 
J o h a n e s b u r g a s . Buvęs 

Pietų Afrikos Respublikos pre
zidentas Nelson Mandela penk
tadieni dar ka r t ą pasmerkė 
JAV prezidento sprendimą su
rengti karinę operaciją Irake ir 
sakė. kad per ateinanti nv 
planuojamą pirmąjį George W. 
Bush vizitą į Afriką gali su juo 
ir nesusitikti. N. Mandela, sa
kė, jog G. W Bush nederėjo ap
eiti Jungtinių Tautų ir jėga nu
versti Irako prezidentą. 

TRANAS 
Teheranas . Per r, 

nusiritusią aut i -ybinių 
protestu bangą Irano saugumo 
pajėgos iš viso sulaikė 4.000 
žmonių, iš kurių maždaug puse 
vis dar kalinami, ponk' 
pranešė Irane is pro
kuroras ajatola Abdolnabi 
maži. Tai pirmieji oficialūs 
menv-s apie masinių t l 
metu - ' žmonių .-kairiu 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
DETROITE 

„Nesušviskite kaip greit perdegą degtukai, be t spin-
dėkite kaip švyturiai, kurie skleidžia šviesą ir saugo 
nuo paklydimo" — linkėjimas jauniems ateitininkams 

Detroito ateitininkų šei
mos šventė įvyko per 
Sekmines. Dievo Apvaiz

dos bažnyčioje Detroito atei
tininkai su vėliavomis dalyvavo 
Sv. Mišiose, kurios buvo auko
jamos už Sibiro kankinę Adelę 
Dirsytę. Mišias aukojo kun. 
Viktoras Krišėiūnevičius ir pa
rapijos klebonas kun. Aloyzas 
Volskis, kuris Mišių pradžioje 
pasveikino ateitininkus jų šven
tėje, linkėdamas jiems Švento
sios Dvasios globos. Mišių metu 
Sekminių giesmę darniai sugie
dojo Linas Mikulionis, Edvar
das Skiotys, Vitas Underys ir 
Pranas Zaranka, o Mišioms bai
giantis Taura Underienė jaut
riai perskaitė Adelės Dirsytės 
sukur tas maldas ir maldą į 
Viešpatį, kad Adelė Dirsytė 
būtų paskelbta šventąja. 

Šeimos šventė vyko parapi
jos svetainėje. Sendraugių sky
riaus pirmininkas Pranas Za
ranka visus pasveikino ir primi
nė Sekminių psalmės priegies
mį: „Viešpatie, atsiųsk savo 
Dvasią ir atnaujink žemes 
veidą"—tai labai susišaukė su 
ateitininkų šūkiu: „Visa atnau
jinti Kristuje". Trumpa malda 
buvo prisimenami mirusieji 
Detroito ateitininkų šeimos 
nariai ir Sibiro kankinė Adelė 
Dirsytė. 

{nešamos vėliavos. Praside
da iškilmingoji posėdžio dalis— 
moksleivių ateitininkų įžodžio 
davimas. Birutė Bublienė per
skaito jos paruoštų įžodžiui 
kandidatų protokolą. J mokslei
vius ateitininkus yra pakeliami 
šie kandidatai: Aras Butkūnas, 
Danius Giedraitis, Paulius 
Jankus , Laura Karvelytė, Arija 
Kasputytė, Svaja Mikulionyte, 
Ingrida Miškinytė, Inga Moss, 
Renatas Tukys. Vija Underytė, 
Alaną Zomboraitė. įžodžiui 
vadovauja dvasios vadas kun. 
Aloyzas Volskis, buvusi Atei
t ininkų federacijos tarybos 
pirmininkė Birutė Bublienė ir 
Detroito Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo moksleivių atei
tininkų kuopos globėja Rusnė 
Kasputienė. Kandidatai pri
klaupdami pabučiuoja vėliavą, 
gauna ženklelį, apjuosiami 

Jaunučių stovykloje Dainavoje Laima Aleksienė skaito vadovų proklamaciją. Iš kairės stovyklos slaugė Vita 
Annarino, Adomas Daugirdas, Daiva Kisieliene su Žibute Kisieliūte, Vija Underytė, Grasilda Reinytė, kun. 
Vaidotas Labašauskas ir Vita Aukštuolienė. Kazio Razgaič io nuotrauka 

juostele ir ir pasveikinami ran
kos paspaudimu. 

Sendraugių vardu nau ja i 
pr is iekusius moksleivius pa
sveikino Pranas Zaranka, linkė
damas sekti Kristų, dirbti ir au
kotis Dievui ir Tėvynei, gyventi 
pagal duotąjį įžodį. Svečias Juo
zas Polikaitis perdavė Mokslei
vių ateitininkų sąjungos centro 
valdybos pirm. Liudo Landsber
gio sveikinimą ir ka r tu palin
kėjo išminties skirti gėrį nuo 
blogio, turėti drąsos ir ištver
mės laikytis ateitininkų princi
po: kovoti už tiesą ir teisingu
mą. „Nesušviskite ka ip greit 
perdegą degtukai, bet spindė-
kite kaip švyturiai, kur ie sklei
džia šviesą ir saugo nuo pakly
dimo,".baigė J. Polikaitis. 

Jaunuč ių kuopos globėja 
Alma Jankienė papasakojo apie 
Detroito Aušros Vartų jaunučių 
kuopos veiklą, kurią ji globoja 
k a r t u su Rita Giedra i t i ene . 
Kuopoje 29 jaunučiai ir jaunia i . 
Šių metų veiklos t ema —„Pa
ženklinkime pasaulį meile ir 
viltimi"—išvystė įvairiais susi
rinkimais. Vėliau rinktasi pasi
ruošti Šeimos šventės progra
mai. 

Apie moksleivių atei t ininkų 
Kara l iaus Mindaugo kuopos 
veiklą papasakojo Svaja Miku
lionyte, paminėdama, kad kuo
poje 17 narių, kuopos globėja — 
Rusnė Kasputienė ir ja i pade
danti Ingrida Korsakienė. Kuo
pos valdybą sudarė Gytis Miku
lionis—pirmininkas, Vija Unde
rytė—vice-pirmininkė, Svaja 
Mikulionyte—sekretorė, Laura 
Sirgėdaitė—iždininkė ir An
dr ius Giedra i t i s—ryšininkas . 
Moksleiviai, kaip jaunučia i , pa
sirinkę metų temą: „Paženk-
linkim mūsų pasaulį meile ir 
viltimi", nusiuntė į Lietuvą ne
turtingiems vaikams dvi dėžės 
batų ir kuprinių, rašė kalėdi
nius sveikinimus visoms Lietu
vos moksleivių kuopoms, daly
vavo Žiemos kursuose. 

Paliekantys moksleivius ir 
„kylantys" į s t u d e n t u s Lina. 
Bublytė, Gytis Mikul ionis i r 
Laura Sirgėdaitė buvo apdova
noti kun. St. Ylos „Ateitininkų 

vadovu". 
Apie sendraugių veiklą pa

kalbėjo skyr iaus pi rmininkas 
Pranas Zaranka. Detroito sen
draugių sąraše yra 53 nariai. 
Praėjusio lapkričio mėn. buvo 
i š r ink ta kontrolės komisija: 
J a n i n a Udr ienė ir Jonas 
Urbonas, o dėl ligos pasitrauku
sio Benedikto Neverausko. vice
pirmininko, pareigas eiti sutiko 
Leonas Petronis . Baigdamas 
savo pranešimą, reto darbštu
mo sendraugis P ranas Zaranka 
išreiškė viltį, kad atsiras žmo
nių, kurie sutiks sudaryti naują 
sendraugių valdybą ir dabarti
nę gražiai paleis į „pensiją", ta
čiau iki tokio „baliaus", su Die
vo pagalba ši valdyba žada lai
kytis iki „paskutiniųjų". 

kuojanti Urtė Mačikėnaitė. Se
nas atsiskyrėlis (Romas Šonta) 
pa ta rė surasti kaimietę, kuri 
dainuodama migdo savo kūdikį. 
Tokia kaimietė (Monika Miku
lionyte) užliūliuoja karalių, o 
šis užmiega ir pasveiksta. 

Meniškoji šventės dal is 
buvo užbaigta moksleivių dai
nomis. Po to visi smagiai ir 
šeimyniškai pasivaišino ir 
pabendravo. 

Jonas Mikulionis 
Ateinančiuose „Iš Ateitininkų gy
venimo" numeriuose galėsite pa
skaityti, kaip kituose miestuose 
švenčiama ateitininkų tradicinė 
„Šeimos šventė". 

Vasaros stovyklos 
Liepos 20-27 Los Angeles Moks
leivių ateitininkų stovykla, Santa 
Barbara, CA. Informaciją teikia 
Kristina Bandžiulienė tel. (661) 
272-9928. 
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Moksleiviu ateitininkų stovykla 
Dainavoje REGISTRACIJA VYKS
TA DABAR. Registracijos anketas 
rasite www.mesmas.org arba 
skambinkite MAS CV pirm.Liudui 
Landsbergiui tel: 708-533-2022. 

rugpjūčio 10-17 Sendraugių 
sąjungos stovykla, Kenne-
bunkport, Maine. Informacija, 
teikia Juozas Rygelis tel. (860) 
923-3043. 
Rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d. 
Studijų dienos Dainavoje. 

Šeimos šventės metu bendrauja dalis veikliųjų Detroito sendraugių. Iš k: 
Birutė ir Viktofas Veselkos, Benediktas Neverauskas, kun. Aloyzas 
Volskis, prof. J u s t i n a s Pikūnas, kun. Viktoras Kriščiūnevicius ir Juozas 
Polikaitis. 

Šeimos šventės paskai
t ininkas, buvęs Ateitininkų fe
deracijos vadas ir padėjęs Atei
t ininkų federacijai a ts ikur t i 
Lietuvoje, Juozas Polikaitis pa
sidalino mint imis apie vieną 
ateitininkų šeimos narę, Sibiro 
maldaknygės autorę , Adelę 
Dirsytę. 

Po paskaitos jaunučiai su
vaidino Jono Mackevičiaus pa
saką, „Stebukl ingą dainelę", 
kurią įscenizavo kuopos globė
jos, puikios skaitovės Rita Gied
raitienė ir Alma Jankienė. Joms 
vadovaujant matėme karalių, 
(Miką Giedraitį) sergantį nemi
go liga ir art i mirties. Jo nega
lėjo užmigdyti net gražiai smui-

Dftroito |.iunu<*i;ii susirinkę Šeimos šventes metu. Iš k : globėja Alma Jankienė , Mikas Giedraitis. Diana 
Karvelyte. Manus .lankus. Aleksa Miškinyte, Urte Mačikenaite (prieky), Rima Giedraityte. Monika Mikulionyte, 

ikiite. Liana Šontaite ir Romas Šonta Jono U r b o n o n u o t r a u k a 

J o n o Urbono nuotrauka 

Sendraugių stovyklos 
paskaitų programa 

Sendraugių atei t ininkų 
stovykla įvyks liepos 13-20 d. 
Dainavoje. Nors jau visos vietos 
stovykloje užimtos, neužsire
gistravę sendraugiai ateitinin
kai mielai kviečiami atvykti į 
stovyklą paskaitų metu. Pa
skai tos vyks kasdieną nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
10 vai. ryto baltųjų rūmų salė
je . Prašome atvykti! 

P r o g r a m a 
P i r m a d i e n į , l i e p o s 14 d. 
Vaclovas Kleiza ir Arvydas 
Barzdukas—„Pris iminimai iš 
Lietuvos, Vokietijos ir Ameri
kos 1940-1958 ir mūsų ateitis". 
A n t r a d i e n i , l i epos 15 d. 
Vita Aukštuolienė praves dis
kusijas apie knygą: „Wh.y God 
Won't Go Away", parašytą 
Newberg, D'Aąuilli ir Rouse 
Bus padaryta psichologinė ap
žvalga ir diskutuojama maldos 
bei religinių apeigų reikšmė. 
T r e č i a d i e n į , l i epos 16 d. 
Paulius Jankus — „Kūno prie
žiūra ir pasiruošimas kasdieni
niam judėjimui". 
K e t v i r t a d i e n į , l i epos 17 d. 
Pilypas Narutis — „Lietuva ir 
atei t ininkai globalinėje siste
moje". 
P e n k t a d i e n i , l i epos 18 d. 
Lituanistinių mokyklų mokyto
jų simpoziumas — „J.A.V. litu
anistines mokyklos 2003 m. ir 
ateityje". Dalyvaus lituanisti
nių mokyklų mokytojos, direk 
tores iš Detroito, Čikagos, San 
Diego, Clevelando ir kitur 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 1 2 7 * Str. 

Suite 101 , Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst 
ligoninėms. 

IL 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.certerforsurgerya,«lyeas)reaaruqri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical elinie 
10811 W. 143 St Orland Park. L 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

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

Dantų gydytoja 
4635 VV. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10S.640S.Krgeryri/ty.WlowtKMk 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DAJLLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei K 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EfcGrove: 847-718-1212 

ir Ubertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tol. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambirrb 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

S 
Dr. VTda I.Puodžionienė 

Healthy Connectton 
-m Chimpractic&Rehab 

z ^ One 
Manualinė ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šiite 201/202, Lcckport, L 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt.. Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaras, kaklo, gafcos skausmų 

(ir migrenos), sportinių traumų specafestas 
6645 W, Stanley Ave., 

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

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

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

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
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 KAVALI0NAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecoiogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, B. 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANUI GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook. IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurge 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SAUKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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PARTIJŲ DAUG — 
PASIRINKIMO MAŽAI 

JŪRATĖ LAUČIŪTĖ 

Nors V. Uspaskicho suma
nytas referendumas dėl rinki
mų sistemos pakeitimo, atro
do, žlugo, tačiau jo pagrindinė 
idėja, nukreipta prieš dabar 
egzistuojančią partinę siste
mą, nemari, kaip komunizmo 
šmėkla, ir, kaip anoji šmėkla, 
tebeklaidžioja po Lietuvą. Ir 
klaidžios tol, kol atsiras kitas 
guvus iniciatorius, tegul ir ne 
toks pinigingas, tačiau geriau 
pažįstantis bailoką ir suktoką 
mūsų elektoratą (atsiprašau 
už tokį įvertinimą, bet nei 
ankstesni prezidento rinki
mai, nei dabartinė farsu virtu
si Vilniaus mero rinkimų dra
ma neduoda pagrindo galvoti 
kitaip). 

Teoriškai įmanomas ir ki
tas šmėklos atsikratymo va
riantas: jei dabartinės parti
jomis pasivadinusios grupelės 
draugų ar klanai reformuotųsi 
į politines organizacijas, atsto
vaujančias ne tik savo vadų ir 
jų švogerių, bet ir tam tikrų, 
už tas organizacijas balsuo
jančių visuomenės sluoksnių 
interesus. Bet, deja Lietuvoje 
teorija — vienu keliu, o prak
tika — kitu keliu. 

Per nepriklausomybės me
tus Lietuvoje jau spėjo užaugti 
gražus būrys politikos teo-
retikų-politologų, bet realios 
įtakos politinei situacijai, po
litinei kultūrai jie neturi, nes 
daugiau vienas su kitu ar su 
debesimis diskutuoja. Tuo tar
pu vadinamųjų partijų progra
mas, strategijas ir taktikas 
kuria ne profesionalai — teo

retikai, o „praktikai", t.y. tie, 
kurių rankose sutelkiami par
tijos pinigai (o ne partinė iš
mintis). Debesėlis pinigų mai
šui, žinia, ne kompanionas! 
Todėl ir turime vieną į kitą 
panašias, lyg klonuotas, įvai
rių partijų programas, ir visos 
jos tokios aptakios, slidžios, 
kad nėra už ko užsikabinti 
kilnių idėjų išalkusiai širdžiai. 

O jei imsime nagrinėti, ko
kiems visuomenės sluoks
niams tos partijos, partijėlės ir 
partijukės atstovauja, visai 
nubusime. Nes kad ir ką jos 
įrašytų į savo dokumentų pir
muosius puslapius, iš tikrųjų 
praktiškai visos stumdosi ir 
grumdosi dėl mažutės saujelės 
elektorato simpatijų — vieti
nės reikšmės oligarchų ir šiaip 
milijonierių. Nespjautų jos ir į 
nevietinių milijonierių intere
sus, bet mūsų vis dar negloba-
lizuotam elektoratui nelietu
viškas kapitalas alergiją tebe
kelia. Na, tikėkimės, nebeil
gai. Kai anglų kalba įsigalės 
ne tik eurobiurokratų kabine
tuose, bet ir pradinėse mokyk
lose, padėvėtų rūbų parduotu
vėse bei naujųjų dvarininkų 
fazendose, o į Seimą rinksime 
bet kurios šalies pilietį, nusi
pirkusi kurio nors rajono gy
ventojų meilę ir balsus, stam
biojo kapitalo interesus norin
čios atstovauti partijos galės 
lengviau atsikvėpti. O kol kas 
— žiūrim, ką turim. 

O turim aibes meilės prisi
pažinimų žemdirbiams, smul
kiems ir vidutiniams versli-
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS 
KONSULATAS ČIKAGOJE 

ČIKAGA, 2003 m. birželio 25 d. 

Mieli tautiečai, 
Likus keletui dienų iki mano išvykimo į Lietuva naujam 

darbui, norėčiau padėkoti visiems, kuriuos teko, dirbant 
Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje, sutikti, ir už 
parama, patarimus ir už kritiką, padėjusią tobulinti kon
sulato darbą. Per penkis su puse metų, praleistų Čikagoje, 
teko sutikti daug puikių ir įdomių žmonių, daug ko išmok
ti ir sužinoti. Esu nuoširdžiai dėkingas už šią, 
praturtinančią patirtį. 

Šia proga norėčiau palinkėti visiems sėkmės jūsų 
asmeniniame gyvenime, darbinėje ir visuomeninėje veiklo
je. Tikiu, kad ir toliau sėkmingai puoselėsite lietuvybe JAV 
bei skatinsite visokeriopus Lietuvos ir JAV ryšius. 
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Ačiū ir sėkmės visiems, 
Giedrius Apuokas llšįj 

Generalinis konsulas 

DRAUGAS, 2003 m. birželio 28 d., šeštadienis 

Danutė Bindokien 

-. .^j;: -^rzč.:. _ ^-.'^s^^ssisss^sss^ia. 

Trimitai skelbia šventės pradžią... 

ninkams, lietuviškos kultūros 
kūrėjams ir puoselėtojams ir 
tokias pat aibes tuščių pa
žadų, nuo kurių nei patys ža
dėtojai liesėja, nei tie, kuriems 
žadama, riebėja. 

Štai socialdemokratai ža
dėjo keisti santykius tarp že
mės ūkio produkcijos gaminto
jų, perdirbėjų ir prekybininkų, 
kad būtų apribotos galimybės 
atimti dalį pelno iš gamintojų 
perdirbėjų ir prekybininkų 
naudai. O ką turim? Žemdir
bių protesto akcijas, kurias 
išprovokavo vyriausybės iniciaty
va sumažintos pieno supir
kimo kainos — perdirbėjų, 
pardavėjų naudai. O vyriausy
bei, beje. vadovauja social
demokratų partijos pirmininkas. 

Kita valdančioji partija, 
socialliberalai, žadėjo sumažinti 
prekybos antkainį pienui ir jo 
produktams. kad pieno 
perdirbėjai galėtų padidinti jų 
produkcijos didmenines kai
nas, o tai. savo ruožtu, neva 
paskatintų perdirbėjus padi
dinti pieno supirkimo kainas... 
O ko sulaukėm? 

Taigi, kol žemdirbiui saulė 
patekės, rasa akis išės... 

Žemės ūkio ministerija ką 
tik patvirtino svarbiausių že
mės ūkio ir maisto produktų 
gamybos kvotas bei interven
cines kainas 2004-siems me
tams. Už vieną perteklinę grū
dų toną numatyta mokėti 
349.8 Lt. už sviesto toną — 
11.332 Lt. lieso pieno miltelių 
— 7,090 Lt. Ar ne keista, kad 
numatyta mokėti ne pieno 
gamintojams už pieną, o pieno 
perdirbėjams, kai tuo tarpu 
bus mokama ne už duoną ar 
miltus, o tiesiog už grūdus, ne 
už dešras ar kumpius, o tie
siog už mėsą (už perteklinę to
ną jautienos numatoma mo
kėti 5.386 litus.). Kas galėtų 
paneigti, jog šį sąrašiuką su-
darinėjusią ranką vedžiojo 
pieno perdirbėjų klanas? 

Viešai prisipažinti atsto
vaują stambaus kapitalo inte
resams drįsta, atrodo, vien tik 
liberalai, ir tai — be soclibera-
lų. Kitos dešiniosios partijos, 
įvairios konservatorių ir krik
demų atmainos, jau ne pirmi 
metai iš dešiniojo pakraščio 
droviai traukiasi į centrą, nes, 
nors joms ir labai reikia oli
garchų pinigų, bet ne mažiau 
reikia ir inteligentų, intelek : 
tualų balsų. Pastarieji niekur 
ir niekada, išskyrus nebent 
Nobelio premijos laureatus, 
milijonų nežarstė. 0 Lietuvoje 
dauguma jų (ne laureatų) balan
suoja ant pačios kraštutinės 
skurdo ribos, todėl pagal savo 
pajamas ir galvoseną inteli
gentija nebetinka net į viduri
nįjį sluoksnį. Tad nereikia ste
bėtis, kad, tikrovėje (o ne pro
gramoje) atstovaudami intere
sams turtingųjų sluoksnių, dėl 
kurių simpatijų ir kreditų de-
šiniosioms parjijorns tenka at
laikyti stiprią tarpusavio kon
kurenciją, konservatoriai pra
rado daug vidutiniuoju sluoks
niu netapusios inteligentijos 
balsų ir praktiškai nieko ne
padarė, kad pagausėtų kita vi
suomenės vidurio grupė — 
smulkūs ir vidutiniai ūki
ninkai bei verslininkai. 

Erdviausias politinių žai
dimų laukas dėl nevykusių 
socialinių ir kultūrinių refor
mų Lietuvoje atiteko kairio
sioms partijoms: ir konkuren
cija nedidelė, ir minia išal-
kusiųjų, kurie labai norėtų, 
kad motina — partija juos 
papenėtų, niekaip nemažėja. 
Ne veltui bolševikai laimėjo 
valdžią, Leninui paskelbus, 
jog „yra tokia partija" — mai
tintoja. Kartais net kyla įtari
mas, kad socialdemokratai są
moningai nevykdo savo pačių 
deklaruojamos skurdo ir nely
gybės mažinimo programos, — 
kad tik nesumažėtų už juos 
balsuojančių skurdžių. 

Eltos nuotrauka. 

Tačiau, kita vertus, politi
kos pradžiamokslis skelbia, 
jog tik ta valstybė, ta politinė 
sistema yra stabili, kurios vi
suomenės kiekybinę ir koky
binę daugumą sudaro vidutinioji 
klasė. Būtent tokioje sistemoje 
paklausios būtų įvairios cen
tro partijos. Tačiau Lietuvoje, 
politinių pasakų žemėje, yra 
net keletas partijų, besivadi
nančių centro partijomis, bet 
nėra nė vienos partijos, ką 
nors konkrečiai nuveikusios, 
kad Lietuvoje, kaip normalioje 
demokratinėje valstybėje, 
atsirastų gausus ir pajėgus 
centro elektoratas. 

Nėra partijos, kuri mūru 
stotų už tai, kad smulkių ir 
vidutinių verslininkų bei ūki
ninkų nežlugdytų ydinga mo
kesčių sistema ir suįžūlėjusių 
banditų, reketininkų, kontra
bandininkų gaujos. 

Nėra partijos, kuri ne žo
džiais, o protinga valstybės fi
nansų paskirstymo ir per
skirstymo politika skatintų 
investicijas į žmogų, į visuo
menės sveikatą ir išsilavini
mą. Paliegusi ir pusiau beraš
tė tauta gali išauginti tik bu
kus kompiuterių klavišų spau-
dytojus, o ne žinių visuomenę, 
ne mokslininkus, lygiaverčius 
tarptautinės mokslininkų bend
rijos partnerius. 

Nėra partijos, kuri ne žo
džiais, o veiksmais, sąžiningų 
ir kvalifikuotų specialistų dar
bu užtikrintų kiekvieno visuo
menės nario fizinį ir moralinį 
saugumą, apsaugotų jį tiek 
nuo smurto gatvėje, tiek ir nuo 
smurto, populiarinamo per 
žiniasklaidą. 

Pagaliau, nėra partijos, at
stovaujančios interesams tų 
žmonių, kuriems Lietuva — 
ne geografinis terminas, ne 
kokios nors sąjungos regionas 
ar pakraštys, o prigimtinė. 

Nukelta į 4 psl. 

Jau beveik ant švenčių 
slenksčio 

Bene pirmą kartą po dau
gelio metų užsienio lietuvių — 
bent Šiaurės Amerikos žemy
ne — veikla taip aptilo. Ir ne 
vien vasara dėl to kalta, nors 
paprastai kasmet vasaros se
zonas gerokai pakeičia mūsų 
veikliuosius šiokiadienius ir 
savaitgalius. Šią vasarą, gal 
daugiau kaip bet kada, mūsų 
tautiečių išsiruošė į Lietuvą 
švęsti didžiųjų švenčių, su
plaukė į tėvynę iš visų šalių, 
nelyginant musulmonai į Mec-
cą ar senovės žydai į Jeruzalę... 

Ir kodėl nešvęsti, ir ko ne
sidžiaugti? Tėvynė vėl nepri
klausoma, jau tvirtai įsijungu
si į laisvųjų demokratijų šei
mą, jau Lietuvos vardas pa
garbiai (t.y. dažniausiai, ne
bent jos vaikai užsienyje iš
krečia kokią „kiaulystę") vėl 
minimas pasaulyje. Be to, 
2003-ieji lietuvių tautai pa
dovanojo reikšmingą sukaktį: 
750 metų nuo Lietuvos valsty
bingumo įtvirtinimo per jos 
valdovo Mindaugo krikštą ir 
vainikavimą pirmuoju sujung
tos, vieningos valstybės kara
liumi. 

Nors užsienio lietuviai tą 
sukaktį taip pat stengėsi pras
mingai paminėti, bet visgi tai 
ne tas pats, kaip iškilmės tė
vynėje, kada į jas įsijungia ne 
tik tauta, gyvenanti jos terito
rijoje, bet ir jos dalis, išblašky
ta po visą planetą. 

Ką besakytume, lietuviai 
moka suruošti iškilmingas 
šventes — patys jomis pasi
džiaugti ir kitiems pasirodyti, 
pasididžiuoti. Nepaisant, kiek 
tarpusavio nesutar imų val
džios viršūnėse ar žemesnėse 
jos pakopose, kai reikia ką 
bendromis jėgomis atlikti, lai
kinai į šalį pastumiami kivir
čai, negailima nei lėšų, nei 
darbo, kad tik viskas būtų 
kiek galima šauniau. Atrodo, 
kad ir Mindaugo sukakties iš
kilmės — o jos tęsis ne vieną 
dieną — įeina į šią ..bendro 
darbo" kategoriją. Dėl to dau
gelis jaučiame pavydą mūsų 
tautiečiams, kurie tomis die
nomis gali viešėti tėvynėje. 

Verta dėmesio, kad dvi 
valstybės, Amerika ir Lietuva, 
švenčia savo valstybingumo 
šventę kone tą pačią dieną: 
pirmoji liepos 4-ąją. pastaroji 
— 6-ąją. Žinoma, tai tik suta
pimas. Amerikai dar toli gra
žu iki 750 m. — ji nei trijų 
šimtų metų amžiaus negreit 
sulauks. Tačiau šios dvi. 
mums taip svarbios, valstybės 
visgi turi panašumų: ir meilę 
laisvei, ir demokratijos princi
pus, ir net dalinasi tais pačiais 

vaikais. Amerika motiniškai, 
kone nuo savo egzistavimo 
pradžios, yra priglaudusi šim
tus tūkstančių lietuvių, ieš
kančių geresnio gyvenimo, 
laisvės, saugumo arba tik nuo
tykių. 

Amerika, lyg pats tvirčiau
sias magnetas, visuomet trau
kė ir dabar tebetraukia lietu
vius imigrantus. Vieni čia le
galiai atvykdavo, kiti atrasda
vo siauras dureles, pro kurias 
vargais negalais įsisprausda-
vo į Dėdės Šamo žemę, dar ki
tus likimo vėjai kažkaip neti
kėtai čia atpūsdavo. Nepai
sant, kaip, kada ir dėl ko, 
didžioji dalis tų atvykėlių visgi 
niekuomet daugiau iš šio kraš
to neišvyko, net ir tuomet, kai 
sąlygos gimtojoje žemėje pasi
keitė, kai priežastys, išvijusios 
į tolimus kraštus, pranyko. 
Kadangi kiekvienas žmogus 
turi laisvą valią, turi teisę pa
sirinkti, niekas už tai nei vie
no mūsų tautiečio kaltinti ar 
priekaištauti negali. 

Tačiau vieną priekaištą 
galime pareikšti. Jeigu asmuo 
pasirenka gyventi JAV-se, 
jeigu deda daug pastangų, kad 
galėtų į šį kraštą patekti, nau
dotis jo teikiamomis privilegi
jomis, valgyti jo duoną, netu
rėtų kiekviena pasitaikiusia 
proga savo geradarį peikti. O 
postringauti, kad Amerika yra 
atsilikęs, nekultūringas kraš
tas, kad čia žmonės kažkokie 
lengvabūdžiai, turintys per 
daug pinigų, laisvės, bet sto
kojantys išsiauklėjimo, drau
giškumo, net artimo meilės, 
besirūpinantys tik savo banko 
knygele, rezidencija ir mašina. 
Kultūringas europietis, pate
kęs į tokią pilką „amerikoniš
ko vidutiniškumo masę", tie
siog dūsta... 

Ir veltui kas mėgintų įro
dinėti, kad būtent Amerikoje 
yra kaip tik atvirkščiai: visko 
visiems užtenka, tik reikia 
bent kiek pasidairyti, neapsi
tverti siauražiūriškumo tvora, 
nepaskęsti tik toje pačioje 
baloje, kurioje tariamai murk
dosi ta pilkoji amerikiečių 
masė. O kaip greitai mūsų 
tautiečiai, net dabar, po ne
priklausomybės atkūrimo į šį 
kraštą atvykę, paskęsta! Dėl 
„trupinio aukso" atsisakyda
mi savo vertybių, to amerikie
tiško „laimės žiburio" sie
kiant. 

Bet ir vėl — tai jų reikalas, 
tai jų privilegija. Tačiau laiky
kimės bent paprasčiausių 
etikos taisyklių ir neterškime 
lizdo, kuriame radome užuo
vėją nuo gyvenimo vėjų. 

VILNIAUS PILYS 
6. V a l d o v ų r ū m ų v i e t o j e — m i e s t o p a r k a s 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Vien medžių pasodinta 
apie 600. 

Tuo pat metu tvarkyta ir 
skvero dalis tarp Katedros ir 
Botanikos sodo. Vieta čia buvo 
žemesnė, tad žemės paviršius 
apie vieną metrą buvo pa
keltas. Alėjas ir takelius išpy
lė žvyru. Prie takelių buvo pa
statyta apie 150 suolų. Čia 
taip pat įrengti gėlynai ir ve
jos, pasodinta apie 500 deko
ratyvinių krūmų ir apie 300 
medžių. 

Abi skvero dalys jungėsi 
buv. Valdovų rūmų vietoje. 
Čia taip pat buvo sodinami 
medžiai ir dekoratyviniai krū
mai, įrengiami gėlynai ir ža
lios vejos. Apie metro storio 
žemių sluoksnis užpiltas ir 
virš rūmų griuvėsių. 

Pašaliečio akims visa tai 
labai gražu. Tačiau medžių 
pasodinta ir tiesiog virš rūmų 

pamatų, kurie vietomis yra 
visai negiliai. Netrukus me
džių šaknys pradėjo skverbtis 
į mūrą ir jį ardyti. Medžio dėl 
to neapkaltinsi. Jis auga ten. 
kur jį pasodino žmogus. O ir 
žmogus vargu ar specialiai 
tuos medžius sodino ties mū
ru. Vargu ar paprastas so
dininkas suvokė, kad darbas, 
kurį su meile darė savo mies
to labui, nepraėjus nė pus
antro šimtmečio, bus įvardin
tas kaip svarbiausio Lietuvos 
istorijos paminklo naikinimas. 

7. A u k š t u t i n ė p i l i s 

Vilniuje buvo dvi mūrinės 
pilys: Žemutinė ir Aukštutinė. 
Apjuostos viena galinga mūri
ne siena, jos sudarė vieningą 
stiprią gynybinę sistemą. Gy
nybai sumaniai buvo panau
dota ir gamtos aplinka. Iš visų 

pusių pilys buvo skalaujamos 
vandens, jų prieigas saugojo 
stačiašlaitės kalvos ir tankūs 
miškai. Istorija rodo, kad tai 
buvo neįveikiama tvirtovė. Pa
ėmęs Žemutinę pilį, priešas 
pergalės nešventė — valdovas 
ir įgula jau buvo Aukštutinėje. 

Aukštutiniosios pilies (Ge
dimino) kalno viršūnė visu pe
rimetru taip pat buvo apjuosta 
gynybine siena. Viršūnė (aikš
telė) yra ovalo formos, ištęsta 
rytų-vakarų kryptimi. Jos 
ilgis 110-120. plotis — 50-60 
m. Rytų galo tebestovi rezi
dencinių rūmų liekanos, vaka
rų gale — aštuoniasionis bokš
tas. Dar dviejų bokštų lieka
nos išliko pietinėje ir šiaurinė
je aikštelės dalyje. 

Kasant griovius šių stati
nių pamatams, buvo ardomi 
senesni kultūriniai sluoksniai, 
kurių storis išlikusiose vietose 
dar ir dabar siekia 3-5 m. XX 
a. atliktų archeologinių ty
rimų metu nustatyta, kad 
žmonių gyvenimo pėdsakai 
šiame kalne siekia žalvario 
amžių. Vėlesniais laikais 

kalno viršūnė stiprinta žemių 
pylimais, akmenimis ir medi
niais aptvarais. Ankstyviausi 
pastatai taip pat buvo medi
niai. Jų sienas sudarė statme
nai įkalti iki 10 cm skersmens 
stulpeliai, išpinti žabais. 

Kalnas iš esmės pasikeitė, 
pastačius čia mūrine pilį. Vir
šūnę juosusios gynybinės sie
nos ilgis siekė 320 m. o storis 
— beveik pustrečio metro. Pa
imti šią pilį buvo sunku dar ir 
dėl to. kad kalno šlaitai buvo 
pliki ir statūs (siekia 35—40°). 
Aptvare galėjo tilpti nemaža 
įgula, kuri niekada nestokojo 
geriamo vandens. Netoli vir
šūnės dar ir dabar tebesrove
na požeminio vandens versme, 
ncišdžiūstanti net karščiau
siomis vasaros dienomis. Van
duo — tai išgyvenimo ilgos ap
supties atveju garantas. 

Vartai į pilį buvo padaryti 
šiaurės pusėje, kur yra pati 
žemiausia aikštelės dalis. 
Aptvarinė (gynybinė) siena 
ties vartais buvo dviguba. Tad 
priešas. įsiveržės pro vienus 
vartus, atsiremdavo dar į vie

ną sieną. Antrųjų vartų jis 
turėjo ieškoti siaurame akme
niniame koridoriuje, ant gal
vos krintant rąstams, byrant 
akmenims, liejantis įkaitintai 
dervai. Visa tai gynėjai turė
davo pasiruošę iš anksto. O 
kur dar strėlių ir iečių kruša! 
Visa tai pilį darė neįveikiamą. 
Šį teiginį paremia faktas, kad 
kryžiuočiai jos niekada nebuvo 
paėmę. 

Dabar jau retas teabejoja, 
kad mūrinė pilis Gedimino 
kalne statyta ne vėliau, kaip 
XIV a. Ilgainiui, ypač po Kry
žiuočių ordino sutriuškinimo, 
pilis nustojo gynybinės reikš
mės, pradėjo nykti. Manoma, 
kad gynybinę funkciją, tegu ir 
sumenkėjusią, ji dar atliko 
visą XV ir XVI a. 1610 m. Vil
niuje siautęs gaisras buvo per
simetęs ir į pilių teritoriją. 
Smarkiai nukentėjo Katedra, 
Žemutines pilies Valdovų rū
mai, sudegė daugelis kitų pa
statų. Gaisras, atrodo, pasiekė 
ir Aukštutinę pilį. Po jo pas
taroji buvo rekonstruota ir 
paversta bajorų kalėjimu. Dar 

porą dešimtmečių ji buvo 
prižiūrima, kol XVII a. vidury, 
karo su Maskva metu. buvo 
galutinai suniokota. 

XVIII a. pradžioje kar.o su 
švedais metu Rusijos caro Pet
ro I parėdymu pilis dar bandy
ta pritaikyti karo reikmėms, 
joje įrengiant maisto ir amuni
cijos sandėlius. Tačiau tai pi

lies neišgelbėjo. XVIII a. gale 
iš jos tebuvo likę griuvėsiai, 
kuriuos užfiksavo to meto dai
lininkai. P. Smuglevičius va
karinį bokštą dar piešė ke
turių aukštų. Šimtmečiu anks
tesni paveikslai rodo šį bokštą 
turėjus smailą, piramidės for
mos stogą. 

Bus daugiau 

S*T3 
Aukštutinė pilis Žemutinės pilies 
(', Brauno atlaso 
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Humanitarinių. Socialinių 
Didžiojo universitete. 

mokslų ir Menų fakultetų rūmai Vytauto 
E. Katino nuotr. 

Birželio 21-ąją Vytauto Di
džiojo universitete įvyko šio 
universiteto absolventų susi
tikimas. Jie buvo pakviesti 
rinktis į fakultetus, kuriuose 
studijavo, o vėliau buvusiems 
studentams surengtos iškil
mės Didžiojoje salėje. Susi
rinkusiuosius pasveikino rek
torius Vytautas Kaminskas, 
pažymėdamas, kad šis rengi
nys skirtas pirmosios laidos 
absolventams, prieš dešimt
metį studijavusiems VDU, ir 
žadėjo, jog tokie susitikimai 
bus rengiami kasmet, pirmąjį 
savaitgalį po diplomų įteikimo 
ir taps gražia tradicija. Tad 
jau kitais metais didžiausias 
dėmesys bus skiriamas antro
sios laidos absolventams ir 1.1. 

Prisimindamas pirmąją 
laidą, kurioje nebuvo nei dvie
jų šimtų absolventų, rekto
rius ją lygino su gausiu šiais 
metais gavusių diplomus stu
dentų būriu. Taip pat buvo pa
gerbti ir tuometiniai univer
siteto vadovai. V. Kamins
kas pasidžiaugė, kad prabėgus 

beveik dešimtmečiui po uni
versiteto atkūrimo jis yra 
viena labiausiai vertinamų 
aukštųjų mokyklų Lietuvoje 
— pagal stojančiųjų konkursą 
jis nusileidžia tik Vilniaus 
universitetui. Svarbiausios 
priežastys, vyliojančios stoti į 
VDU, rektoriaus nuomone, 
yra čia suteikiamas funda
mentalus, plataus profilio hu
manitarinis išsilavinimas, ge
ras įvairių užsienio kalbų 
mokymas ir, žinoma, liberali 
studijų sistema, kuri leidžia 
studentui pačiam koreguoti 
savo studijų programą. Ren
ginio metu buvo prisiminta 
VDU istorija' universiteto įkū
rimas, uždarymas ir jo indėlis 
į mokslo ir kultūros raidą, 
davus pradžią kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų atsiradi
mui. V. Kaminskas taip pat 
pristatė dabartinius VDU fa
kultetų ir institutų vadovus, 
kiekvienam jų negailėdamas 
neoficialių, šmaikščių pasta
bų, pagyvinusių renginį. Susi
tikimo metu pasisakė ir pir

mosios absolventų laidos ats
tovas Nerijus Pačėsa. 

Po rektoriaus kalbos buvo 
surengtas „nominacijų" įteiki
mas buvusiems VDU studen
tams, kurie dabar eina svar
bias pareigas įvairiose Lietu

vos ir užsienio organizacijose. 
Nors pirmoji absolventų laida 
ir nebuvo gausi, o dar mažiau 
jų birželio 21-ąją susirinko į 
Didžiąją salę, tačiau susipa
žinus su jų veikla, tapo 
aišku, kad nuo pat atkūrimo 

VDU yra aukštoji mokykla, 
suteikianti įvairialypio asme
nybės tobulėjimo galimybes, 
kurios atveria plačias ateities 
perspektyvas. 

Tomas Pabedinskas 

Vytauto Didžiojo Kaune Aplinkotyros ir informatikos fakultetai . E. Katino nuotrauka. 

MEILE ARABŲ KARALIUI IR JO TAUTAI 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Šių metų kovo mėn. pasi
rodė nauja knyga „Tikėjimo 
šuolis" („Leap of Faith"), 
parašyta Jordano karalienės 
Noor. Tuos, kuriuos anksčiau 
sužavėjo romanas „The King 
and I", sušildys Jordano kara
lienės Noor ir dabar jau miru
sio karaliaus Hussein didinga 
meilės istorija. Kaip dažnai 
gyvenime atsitinka, staiga, 
vieną gražią dieną, galima 
tapti valdove, musulmone ir 
aštuonių vaikų pamote. Tai 
buvo reikšmingas 26 m. 
amerikietės pasiryžimas! Ta
čiau jos vedybos, rašo ji savo 
knygoje, tebuvo tik pradžia 
gyvenimo, kurio ji neįsivaizda
vo. Atsiminimus ji skiria 
„Mano mylimajam Hussein, 
mano gyvenimo šviesai". Ji 
pasirenka ir giliai prasmingą 
šūkį: „Darbuokis gyvenimui 
šioje žemėje, tarytum gyven
tum amžinai, ir darbuokis dėl 
gyvenimo danguje, lyg mir
tumei rytoj". Per visą šią įdo
mią knygą (arti 500 psl.) pi
nasi josios įvairūs darbai, tar
tum ji būtų pasiruošusi gyven
ti su saule. 

„Tikėjimo šuolis" yra dra
matiškas ir įkvepiantis pasa
kojimas apie jaunos amerikie
tės nuostabią kelionę į vyro 
širdį ir jo tautos-glėbį. Gimusi 
1951 m. JAV-ėse, įžymioje, 
turtingoje amerikiečių šeimo
je: tėvas — arabų kilmės 
(Najeeb Halaby; senelis pa
augliu atvyko iš Beirut, Leba-
non), o motina — europiečių, 
švedų kilmės (Doris Carl-
quist). Dukra buvo auklėjama 
kaip privilegijuotoji. Lisa Ha
laby įstojo į Princeton univer
sitetą, pirmaisiais metais įsi
leidus į jį moteris. Baigė 1974 
m., gaudama architektūros ir 
miesto planavimo diplomą. 

Už poros metų. keliauda
ma su tėvu į Jordaną, kur jis 
lankėsi aviacijos verslo reika
lais, Lisa atsitiktinai oro uoste 
buvo supažindinta su karaliu
mi Hussein ir karaliene Alia. 
Plačiai gerbiamas arabų pa
sauly savo nuosaikumu ir kil
me (jo gimine kilusi iš pranašo 
Mohameto). Hussein a t r ū k u s 
tapo labiausiai pasaulyje pa
geidaujamu viengungiu, kai 
tragiškai sraigtasparnio avari
joje žuvo jo žmona. Kai jie su
sitiko antrą sykį, Hussein. 
„pametęs galvą", įsimylėjo 
atletišką, nuoširdžiai atvirą, 
geltonplaukę savo seno draugo 
dukterį. Jis beveik kasdien 
kviesdavo Lisą vakarienės, 
nuolat skambindavo telefonu, 
ir ji netikėtai suprato, jog ka
ralius „sukasi 'apie ją" gan 
rimtai. Akylioji žiniasklaida 
nesnaudė, ir paskalų malūnas 

pradėjo suktis: „Ar tai būsimo
ji Grace Kelly?" Spauda įniko 
juos tašyti: jam 42 m., jai tik 
26 m., ji net 2 coliais aukštes
nė (nei amžius, nei ūgis jos 
niekad nejaudino, prisipažįsta 
ji), jis tris kartus vedęs, ji bū
sianti ketvirtoji žmona, o na
muose — trys mažamečiai (5, 
3 ir 2 m.). Po viesuliškos, slap
tos draugystės Hussein pasi
piršo Lisai, o ji, dešimt dienų 
rimtai svarsčiusi, ištarė „taip". 
Karalius paskambino jos tėvui 
į Ameriką, prašydamas duk
ters rankos. Jų vestuvės įvyko 
1978 m. vasarą, ir Lisa Halaby 
tapo Noor Al Hussein, Jordano 
karalienė. Naują vardą parin
ko jai pats Hussein (arabiškai 
— „šviesa"), suteikdamas ka
ralienės titulą (ji džiaugėsi ir 
tuo, ir tuo). Prieš pat sutuok
tuves ji perėjo į musulmonų ti
kėjimą, ir tai buvo jos pasi
rinkimas, Hussein to nereikalavo. 

Nuo šio momento praside
da jos pasakojimas. Ji žvelgia 
vyro akimis, daugiausia ati
dengdama nepaprastus Hus
sein mėginimus įvesti taiką 
Viduriniuose Rytuose. Ji apra
šo susitikimus su Yasser Ara-
fat, Suddam Hussein, Amvar 
Sadat. Hosni Mubarak. Kadafi 
(Qaddafi). JAV prezidentais, 
daugelio kitų kraštų valdovais 
ir valstybių prezidentais, vie
šėjimus Irane pas šachą Rėza 
Pahlavi. 

Puikiu iškalbingumu bei 
atviru bešališkumu (be krislo 
pasigyrimo ar savęs išaukšti
nimo) karalienė Noor kalba 
apie įvairias kliūtis, su kurio
mis jai. naiviai jaunai nuo
takai karališkame dvare, teko 
susidurti, sukylant prieš dusi
nantį uždarumą rūmuose; ji 
kalba apie jos sėkmingas 
grumtynes, bandant susikurti 
sau darbo sąlygas. Ji veikė 
kaip humanistė, o rūmuose iš 
jos buvo laukiama namų šei
mininkės, savo vyro laimės kū
rėjos. Noor palaipsniui apsisiau
tė karalienės skraiste. Jos 
džiaugsmai bei reikalavimai 
augo. Po nesėkmingo pirmojo 
nėštumo, kurį ji skaudžiai iš
gyveno, per šešerius metus ji 
pagimdė keturis vaikus. Sun
kiai sekėsi suderinti motinys
tę ir padėties įsipareigojimus, 
tačiau ji mėgino savo maža
mečius vaikus laikyti prie sa
vęs, net skraidydama po pa
saulį su vyru, atkakliai ieš
kančiu taikos. Noor išsamiai 
dėsto karaliaus pasiryžimą su
kurti arabų vienybę ir jo sva
jonę taikingai gyventi greta 
Izraelio. Jos pačios veikla — 
kaitriuose steigė kilimų audi
mo arteles, stengėsi pagerinti 
Jordano žmonių sveikatą, jų 

švietimą ir kultūrą. Politinę 
pasaulio sceną ji užleido savo 
vyrui. Retkarčiais praverda
ma uždangą į savo šeimyninių 
rūpesčių sferą, Noor elgiasi 
labai atsargiai, neleisdama as
meniškoms problemoms už
gožti visuomeninių. Karalienė 
Noor pateikia daug informaci
jos, net žavingų atsiminimų iš 
savo gyvenimo nuo vaikystės 
dienų Amerikos arabo, labai 
sėkmingo politikoje bei versle, 
savo tėvo šeimoje. 

Karaliaus Hussein žmona 
visus 20 m. traukė prie savęs 
žmones. Nors buvo diplomatiš
ka, tačiau neišvengė daugeliui 
užminti ant nuospaudos savo 
teiginiu: „Žydai, musulmonai 
ir krikščionys gyveno santai
koje Viduriniuose Rytuose, iš 
tikrųjų Palestinoje, šimtme
čiais. Taip buvo iki sionizmo 
iškilimo ir Izraelio įkūrimo, 
kai įsišaknijo priešiškumas". 
Tuojau pasigirdo balsų, jog 
„Jos didenybė, žinoma, įsisavi
no jordaniškas pažiūras (ir 
mes tuo visai nesistebime), 
nes ji yra moteris, kuri stovėjo 
užnugary vieno pačių svar
biausių žaidėjų Viduriniuose 
Rytuose dvidešimtojo amžiaus 
antroje pusėje". 

Nepaprastai įdomi autorės 
nuomonė apie Saddam Hus
sein (dabar viena aktualiausių 
temų). Saddam Hussein, kuris 
beveik niekad neapleisdavo 
savo krašto, buvo taip susi
rūpinęs savo saugumu, jog, at
vykęs į Jordano sostinę Am-
man. su milžiniška asmenine 
apsauga atsisakė apsistoti, 
kaip buvo iš anksto suplanuo
ta, Irako ambasadoriaus na
muose. Paskutinę minutę ka
rališkoji pora turėjo prašyti 
šešių šeimų persikelti į vieš
butį, kad galėtų apgyvendinti 
Irako prezidentą su jo gausia 
palyda. Per visą savo viešnagę 
Jordane, Saddam nepalietė jo
kio maisto, išskyrus tai, ką pa
gamindavo jo paties virėjai. 

Senovėje Irakas (tada Ba
bilonas) buvo civilizacijos, in
telektualinio „rango" lopšys. 
Didis karalius Nabuchadana-
saras (Nebuchadnezzar II) 
įrengė savo karalienei kabantį 
sodą — septintąjį senovės pa
saulio stebuklą. Tačiau Noor, 
lankydamasi Bagdade, giliai 
susijaudino, radusi naująjį 
meną pridengtą politika. Kai 
ją nuvedė į Valstybės meno 
galeriją, ji pamatė tik Saddam 
Hussein šlovinimą. Tas menas 
priminė jai vokiečių propa
gandą II pasaulinio karo me
tu. Tačiau labiausiai ją su
jaudino apsilankymas vaikų 
darželyje — ir mažyliai buvo 
mokomi garbinti vadą. Tai ją 

tiesiog sukrėtė. Užuot diegtų 
tautos tapatybės pažinimą, 
valstybė vertė į savo kraštą 
žvelgti tik per vieną, visaga
lintį vadą. 

Žingeidus autorės žvilgs
nis ir į Kadafi (Libijos dikta
torių, kurį JAV nutildė bom
bardavimu, visam laikui už-
gniauždamos jo teroristinius 
polinkius). 1969 m. nuvertęs 
vakarietiškai nusiteikusią ka
raliją, Kadafi pasiskelbė kraš
to vadovu. Pasižymėjęs ūmiu 
būdu (visko galima iš jo ti
kėtis), jis išmetė visus pran
cūziškus ir angliškus užrašus. 
Lankydamas karalių Hussein 
jo karalystėje, jis nuolat prie
kaištavo dėl angliškų užrašų 
šalia arabiškų gatvių bei par
duotuvių pavadinimuose. Grį
žęs Libijon, jis puolė Hussein 
už jo ryžius su Vakarais, net 
metė neužtarnautą asmenišką 
įžeidimą jo žmonos adresu. 
Kadafi pasiūlė Sirijai mili
jonus dolerių, kad pašautų Hus
sein lėktuvą. Tačiau Sirijos 
prezidentas atsisakė, saky
damas, kad tada joks arabų 
vadovas nebebus saugus ore. 

Hussein taikos misija susi
laukė vaisių ir patenkinamo 
atpildo, įskaitant didesnę 
arabų vienybę ir taikos sutartį 
su Izraeliu, o taipogi ir griežtų 
stabdžių, tokių kaip Persijos 
įlankos karas ir Izraelio minist
ro pirmininko Rabin (kurį 
Hussein vadino draugu jo lai
dotuvėse) nužudymas, pasikė
sinus izraelitui. 

„Tikėjimo šuolis" yra nuos
tabus dokumentas. Autorė, 
karaliaus žmona ir bendra
darbė, nupiešė neįveikiamojo 
karaliaus Hussein portretą, 
įamžino jo viso gyvenimo pas
tangas į karų teriojamą kraštą 
įvesti taiką. Pateikė ir vaizdą 
iš vidaus — kaip auga ne
susipratimai tarp JAV-ių ir 
arabų šalių. Šie patrauklūs at
siminimai baigiasi vėžio pa
kirsto Hussein mirtimi 1999 
m. vasario 7 d. Dangus tuo me-tu 
prapliupo nesustabdomu verks
mu, rašo autorė. Karalienė at
sisuko į Hussein vyriausiąjį 
sūnų (37 m.) Abdullah, saky
dama: „Mirė karalius — 
tegyvuoja karalius!" — ir ap
kabino } \ . Dabar Jordaną val
do karalius Abdullah II bin 
(arabiškai — „sūnus") Al Hus
sein, Hussein ir princesės Mu-
na sūnus; jo žmona — kara
lienė Rania ir trejetas vaikų. 
Karalius turi keturis brolius ir 
septynias seseris. Paveldė
tojas eina tėvo pėdomis. 

Į Jordaną, mažą (Indianos 
valstijos dydžio, trim su puse 
mln. gyventojų) ir neturtingą 
kraštą, karaliaus Hussein lai
dotuvėms suskrido viso pa
saulio žymūnai bei galiūnai — 
kraštų vadovai: karaliai, pre
zidentai, šachai, sultonai ir 

daug kitų kilmingųjų — ke
turi JAV prezidentai: Bill 
Clinton, George W. Bush, Jim-
my Carter ir Gerald Ford; 
Mubarak, Aga Khan, Arafat, 
Belgijos karalius Albert su 
karaliene Paola, Japonijos 
sosto įpėdinis Naruhito su 
princese Mosako, Ispanijos 
karalius Juan Carlos su kara
liene Sofija, karalienė Beatrix, 
princas Charles. Tony Blair, 
Jacąues Chirac. Gerhard 
Schroeder. Boris Jelcin, Izra
elio premjeras Netanyahu ir 
prez. Ezer Vveizman su dele
gacija, Vaclav Havel, JT gen. 
sekr. Kofi Annanl su žmona, 
Austrijos prezidentas, Airijos 
prezidentė, Pietų Afrikos vi
daus reikalų ministras, dau
gelis kitų atidavė paskutinę 
pagarbą visų mėgiamam 
„Nuosaikumo balsui"! 

Per visą gyvenimą Hus
sein ir Noor nepagrįstais gan
dais, nuogirdom, kartais labai 
žalingom paskalom persekiojo 
pasaulio žiniasklaida. Net ir 
laidotuvių metu skelbė, jog 
Noor, pagal musulmonų tikė
jimą, nedalyvavo laidotuvėse. 
Tai netiesa, rašė ji. Kartu su 
visomis moterimis atsisveiki
nusi su velioniu, Noor pasikvi
etė Hussein seserį princesę 
Basma, ir jos kartu, stovė
damos prie Hussein tėvų mau
zoliejaus karališkose kapi
nėse, stebėjo, kaip Hussein sū
nūs lydėjo savo tėvą į pas
kutinę žemiškąją kelionę. 
Noor aiškino, jog tikėjimas ne
draudžia, bet tai įsisenėjusi 
tradicija, ir ji buvo begaliniai 
dėkinga, kad jai leido iki pas
kutinės minutės atsisveikinti 
su savo geriausiu gyvenimo 
draugu, bendradarbiu, myli
muoju, vyru — karaliumi 
Hussein. 

Pabaigoje karalienė Noor 
įvertina savo pačios pasirin
kimą: „Žiūrėdama į mudviejų 
nuotrauką, kuri apėjo viso 
pasaulio laikraščių pirmuo
sius puslapius, aš matau jau
ną moterį, nutviekstą optimiz
mo ir vilties, besišypsančią vi
sa savo širdimi gražiam barz
dotam vyrui, atsiliepiančiam 
jai tuo pačiu. Aš buvau per
pildyta laimės ir ramybės. Aš 
jaučiau, jog gyvenimas neturi 
ribų, kad kiekviena svajonė ir 
tikslas įmanomas. Aš atida
viau savo gyvenimą savo vyrui 
ir Jordanui, su visais jų 
reikalavimais ir atsakomybę 
bei įsipareigojimais, jų žlugi
mais ir stabdžiais, jų laimėji
mais bei nusivylimais. Aš 
šuoliu šokau į tikėjimą, o tikėjimas 
gausiai apdovanojo mane!" 

Amerikos žiniasklaidoje 
pranašaujama, jog karalienė 
Noor. ši ryški, protinga, sąmo
jinga bei narsi asmenybė, kaip 
autorė ir ateityje bus dažnai 
matoma bei girdima. 

TARP MUŠU KALBANT 

NUO „MILDOS" IKI 
„RAMOVOS" 

Vaikštinėjant Bridgeport 
apylinkės gatvėmis, ypač Hals-
ted gatve, negalima nepaste
bėti besikeičiančios aplinkos. 
Anksčiau Bridgeport gyveno 
daugybė lietuvių. Būta kalbų, 
kad vienas pirmųjų šios apy
linkės gyventojų buvo ateivis 
iš Mažosios Lietuvos. Jo pa
vardė, girdi, buvo Portas. Jis 
prie tilto (Bridge) pardavinė
davo savo augintas daržoves. 
B r i d g e + P o r t = B r i d g e p o r t . 
Ankstyvesniais laikais buvo 
teigiama, kad Portas buvo 
tikrasis Bridgeport įkūrėjas. 

Dabar Bridgeport nedaug 
beliko lietuvių. Daugelis išsi
kėlė į kitas apylinkes, o jų prie
auglis (vaikai, vaikaičiai) pa
t raukė į tolimesnius prie
miesčius. Pastaraisiais metais 
čionai pagausėjo, trečiaban-
giais vadinamų, mūsų tautie
čių. 

Besižvalgydamas Bridge
port pagrindinėje (Halsted) 
gatvėje, stabtelėjau prie nese
niai nugriauto namo sklypo. 
Čia anksčiau stovėjo. Antano 
Olšausko pastangomis pasta
tyti, o vėliau „pažangiečių" 
valdyti. „Mildos" namai. Tuš
čią sklypą supa vielinė tvora, 
kurioje kabo iškaba su užrašu, 
jog čia bus pastatyta Čikagos 
miesto policijos 9-tos apylin
kės būstinė. Čia pat stovi dvi
aukštis mūrinis namas, kurio 
apačioje veikia (o gal veikė?) 
„Modern Bookstore". Šio „mo
dernaus" knygyno vitrinoje 
anksčiau buvo galima matyti 
komunistinės pakraipos kny
gos ir leidiniai. Dabar vitrina 
pridengta rudos spalvos popie
riumi. Prie durų prilipdytame 
užraše sakoma, kad čia veiku
sioms įstaigoms ir organizaci
joms skirtas s iuntas reikia 
pristatyti toje pačioje gatvėje 
esančiu naujuoju adresu. Už
raše įvardinta „Communist 
Party of Illinois. Young Com
munist League"... Taipgi „Vil
nis" ir „Lithuanian Workers 
Fund". Beje. greta „moder
naus" knygyno gatvėje stovėjo 
lengvas automobilis, kuriame, 
puikavosi „No war for oil" 
spalvotas plakatėlis. Ką gi, gy
vename laisvoje šalyje, kurio
je, anot patarlės. „Kaip kas iš
mano, taip save gano". Nors, 
atviriau kalbant, nelengva 
suprasti, kad „Vilnis" ir jai gi
miningas fondas dar turi pa
sekėjų ir įstengia tęsti pra
gaištingą veikimą. 

Dabar šioje apylinkėje 
griaunami kai kurie senesnės 
statybos namai. Jų vietoje 
ketinama statyti naujus, mo
dernesnės architektūros pas

tatus. Ne per seniai Bridge
port atsilankę Čikagos miesto 
pareigūnai, važinėję-vaikšti-
nėję po visą apylinkę, užėjo 
atsikvėpti ir pasisotinti į dau
gelį metų lietuvių valdomą, 
dabar Gražinai Bičiūnaitei 
priklausančią, „Healthy Food" 
valgyklą. Teko nugirsti, jog tie 
miesto pareigūnai apžiūrinėjo 
apylinkėje vykstančius pasi
keitimus. Jiems netrūko šnek
tos ir užkandžiaujant valgyk
loje. 

Ir aš neiškenčiau, neužėjęs 
į tą, lietuviams priklausančią, 
valgyklą. Čionai srėbiau ska
nius šaltibarščius ir gardžia-
vaus skaniais koldūnais. 

Besisotindamas stebėjau 
kitoje gatvės pusėje stovinčius 
didokus dviaukščius namus. 
Prieš daug metų šių namų 
antrame aukšte gyveno Ste
pono Dariaus šeimyna. Sako
ma, kad kitados apačioje veikė 
valgykla, o vėliau čia buvo įsi
kūrusi Budriko įvairių reik
menų parduotuvė. Sakoma, 
kad Juozas P. Budrikas buvo 
sumanus prekybininkas. Jis 
išleido porą lietuvių kalba lei
dinių ir lietuviškai įdainuotų 
plokštelių. Jis taip pat rėmė 
lietuvių organizacinį veikimą. 
Pagaliau jo pagrindinę klien
tūrą sudarė, čia pat gyvenę ir 
ne per toli uždarbiavę lietuvių 
ateiviai. 

Antanas Vanagaitis arti
mai bendravo su prekybinin
ku Budriku ir jam talkininka
vo lietuvių radijo programų 
paruošimui bei jų atlikimui. 
Kaip žinia. A Vanagaitis vėliau 
pradėjo ir ilgokai vadovavo 
JAV lietuvių pirmajai kasdie
ninei „Margučio" radijo laidai. 

Pasisotinęs lietuviškais 
patiekalais, išėjau į gatvę pla
čiau pasidairyti. Eidamas iš 
tolo pamačiau „Profesional 
Building", kuriame prieglobstį 
rado anksčiau paminėtos lie
tuvių ir nelietuvių įstaigos bei 
įstaigėlės. Tuo metu manasis 
laikrodis jau rodė vėlyvą lai
ką. Todėl nebeteko praverti 
„Profesional Building" durų. 
Tiesa, teko dirstelėti į kitoje 
gatvės pusėje tebestovinčius 
„Ramovos" namus. Jie buvo 
pastatyti to paties, anksčiau 
minėto Olšausko dėka. Jo 
sūnus Antanas Olis plačiai 
reiškėsi lietuvių visuomeninė
je veikloje. „Ramovos" duryse 
buvo užrašas „Danger. No 
Trespassing". Neseniai didieji 
laikraščiai rašė, kad kažkokie 
žmonės panoro „Ramovą" pa
versti menui tarnaujančiais 
namais. 

Petras Petrutis 
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BE TRAUKOS, BE KURO 
VIKTORAS JAUTOKAS 

Nėra tiksliai žinoma, bet 
tik manoma, kad prieš pusę 
milijono metų žmonės panau
dojo ugnį. Pirmasis ugnies šal
tinis tikriausiai buvo medis, 
kuris, tūkstančius metų tar
navęs žmonijai kaip šilumi
nės energijos šaltinis, dar ir 
šiandieną tebenaudojamas. 
Medį pakeitė akmens anglis, 
nafta, gamtinės dujos, o vėliau
siai — branduolinė energija. 
Visi šie šiluminės energijos 
šaltiniai stumia pirmyn mūsų 
ekonomijos ratą. Be jų viskas 
sustotų. Visur eitume pėsti 
(sveikatai būtų pliusas). 

Nors turime įvairius ener
gijos šaltinius, bet mokslinin
kai vis dar ieško naujų šalti
nių. Vienas jų, dominantis 
mokslininkus, yra žemės trau
ka, kuri anksčiau buvo visiš
kai neprieinama. Tvirtino, 
kad ji egzistuoja, bet jos nega
lima keisti. Fizikai ją laikė 
nekintama savybe — uždraus
ta keisti. 

Dabar, technologijai pa
žengus didelį šuolį į priekį, 
pradedama kitomis akimis 
žiūrėti į žemės trauką, tiria
ma, kaip būtų galima ją pa
keisti, panaudoti energijos 
gavimui. Žinome, kad, išme
tus į viršų bet kokį daiktą, jis 
nukris žemėn, nes žemė jį prie 
savęs traukia. Siunčiant as
tronautus į erdvę, reikia galin
gos raketos, kuri sunaudoja 
daug kuro, kad nugalėtų že
mės trauką. Todėl dabar daro
mi įvairūs tyrimai, kaip su
mažinti žemės trauką. 

Bandymus pradėjo vykdy
ti didžiausia pasaulyje lėktu
vų gamybos bendrovė Boeing, 
įsteigusi tyrimų grupę GRASP 
(Gravity Research for Ad
vanced Space Propulsion). Jei 
šiai tyrimų grupei, pasisektų 
pakeisti ar sumažinti žemės 
trauką, tada pasikeistų visas 
erdvių tyrinėjimas, paleng
vėtų astronautų siuntimas į 
erdves, pasikeistų viso pasau
lio susisiekimo sistema, nes 
tada lėktuvų, automobilių, 
traukinių ir kt. varomajai 
energijai būtų panaudota že
mės trauka. Tai būtų tam tik
ras variklis, kuris imtų žemės 
trauką, paverstų ją į ne
išsenkantį energijos šaltinį. 
Šis naujasis variklis pakeistų 
šiandieninius. 

Pažvelkime, kodėl ir kada 
buvo pradėta galvoti ir tirti, 
kaip paversti žemės trauką 
stumiamąja jėga. 

Rusų mokslininkas Evge-
ny Podkletnov 1992 m., dirb
damas Technologijos universi
tete Tampere mieste, Suomi
joje, atliko bandymą, kuriuo 
jam pasisekė sumažinti žemės 
trauką. Savo bandymų išva
das paskelbė anglų „Fizikos" 
žurnale. Po straipsnio pasiro
dymo buvo fizikų išjuoktas ir 
atleistas iš universiteto. Visa 
tai neliko be atgarsio. Netru
kus jo atliktu tyrimu susido
mėjo amerikiečių erdvių tyri
mų centras — NASA (Natio
nal Aeronautics and Space 
Administration). Čia Ameri
kos mokslininkai bandė pa
kartoti E. Podkletnov teoriją, 
bet nepasisekė, nes neturėjo ir 
nežinojo jo specifinės for
mulės. NASA rūpėjo ši nauja 
teorija, nesigailėjo paskirti di
delės sumos pinigų vienai 
amerikiečių bendrovei, kad 
pagamintų tokios rūšies apa
ratūrą, kokią rusų moksli

ninkas naudojo. Nedelsiant 
bendrovė pasisamdė E. Podk
letnov kaip patarėją. Reikia 
pasakyti, kad Boeing bendro
vė taip pat pasinaudojo jo pa
tarimais. 

Pastaruoju metu E. Podk
letnov tęsia Maskvoje bandy- . 
mus Tyrimų centre; suprojek
tavo „impulso traukos" gene
ratorių, kuris gali iššauti labai 
trumpą traukos impulsą, le
kiantį nepaprastu greičiu tie
sia kryptimi, pereinantį kiau
rai per bet kokį daiktą, visiš
kai neprarasdamas energijos. 
Panaudojus lazerį, kaip taiko
mąją priemonę, impulsas pa
jėgia suardyti bet kokį daiktą, 
esantį net už 200 km. 

Boeing bendrovė jau pasi
gamino ir išbandė impulso 
traukos generatorių. Savo ga
mybos lėktuvams bei erdvė
laiviams" vietoj dabartinio 
kuro planuoja varomajai jėgai 
panaudoti šį naują energijos 
šaltinį. Kiekvienas naujas 
išradimas gali būti panaudo
tas ir kitiems reikalams, pvz., 
karui, smurtui ir kt. 

Atsirado daugiau JAV lėk
tuvų gaminimo bendrovių, 
kurios šioje srityje daro ty
rimus, pasinaudodamos E. 
Podkletnov patarimais. Bet 
Boing bendrovė yra viena iš 
pirmųjų pradėjusi tyrimus, 
todėl yra toliausiai pažengusi. 

Įdomu, kad jau prieš 50 
metų buvo kalbėta apie žemės 
traukos panaikinimą. Ypač 
tuo domėjosi erdvių tyrinė
jimų mokslininkai, dirbantys 
Martin, Bell Aircrat ir Con-
vair bendrovėse. Bet praslin
kus keleriems metams, viskas 
nurimo, nutilo. Manoma, kad 
tuo metu mokslininkai šitaip 
galvojo: „Jei pasiseks suma
žinti ar visiškai panaikinti že
mės trauką, bus pakeistas pa
saulis". Todėl dėl šios prie
žasties jų tyrimų pasiekimai 
tapo visiškai įslaptinti. 

Grįžtant atgal į 1920 me
tus, JAV išradėjas Thomas T. 
Brown atliko bandymus su 
žemės trauka. Panaudojo dis
ko formos kondensatorių, vir
šutinę pusę pakrovė teigiamu, 
o apatinę neigiamu elektros 
krūviu. Diskas rodė polinkį 
kilti teigiamo krūvio linkme. 
Pastaruoju metu NASA moks
lininkai planuoja užpatentuoti 
asimetrinio kondensatoriaus 
prietaisą, turintį varomąją 
jėgą. Nežinia, ar NASA moks
lininkai žinojo, kad jų pri
etaisas esąs panašus į T. T. 
Browno ankstyvesnį prietaisą. 
Kodėl šie prietaisai turi varo
mąją jėgą ir kyla į viršų? Nie
kas negali tos savybės išaiškinti. 

Neseniai teko kalbėtis su 
vienu Boeing bendrovės inži
nieriumi, kuris patvirtino, kad 
jie intensyviai dirbo ir dirba 
šioje srityje — padaryta didelė 
pažanga. Jei pasiseks (sakau 
— pasiseks) pažaboti žemės 
trauką ir panaudoti ją varo
mąja jėga, jau anksčiau minė
jau, kad tada pasikeistų visa 
pasaulio susisiekimo sistema 
— važiuotume automobiliu, 
skristume lėktuvu, plauktume 
laivu be kuro. Nereikėtų susi
siekimui naftos, mažai jos rei
kalautų kiti gyvenimo poreikiai. 

Nėra kuro, žlunga ekono
mija, nes visas ekonomijos 
ratas sukamas naftos energi
ja. Suradus naujus kuro šal
tinius, atsipalaiduotume nuo 
naftą teikiančių valstybių. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalu taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmuikštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 775-456-6906 

Prie Čikagos miesto panoramos tautinių šokių grupės „Letunas" šokėjai, kurie jau trečią kartą vyks ta Lietuvon 
ir dalyvaus liepos 5—6 d. Vilniuje vyksiančioje Dainų ir šokių šventėje. Pirmoje eilėje iš Kairės: La ima ir Donatas 
Vasiliauskai, Rimantas Dirvenis, vadovė Nijolė Pupienė. Teodoras Rudaitis, Rūta ir Viktoras J au toka i . Rugilė ir 
Algis Šlapkauskai, Vida ir Šarūnas Rimai; II eil.: Vytas ir Gražina Karaičiai, Maryte Meškauskai tė ir Liudas 
Volodka, Dalia ir Juozas Liubinskai, Audronė ir Arvydas Tamuliai. Dalia ir Jurgis Anysai, Genė ir Rimvydas 
Rimkai. - Arvydo Tamulio nuot rauka . 

PROFESIONALIOS „ROMEN" TRUPES SPALVOS 
Į Kauną atvykusi vieninte

lio pasaulyje profesionalaus 
čigonų teatro trupė norėtų 
dar kartą pakartoti gastroles. 
Juos į Kauną pasikvietė Pa
žaislio muzikos festivalio orga
nizatoriai, norėję neapsiriboti 
vien tik rimtosios muzikos 
koncertais ir į renginius su
traukti kuo įvairesnę publiką. 
Pasak festivalio vadovo Jus
tino Krėpštos, ..Romens" — 
labai įdomu grupė, su ryškiu 
tautiniu koloritu, jie — neei
liniai profesionalai. 

Dvylika juodbruvių atli
kėjų, atvykusių iš Maskvos, 
Kauno publikai surengė tris 
įspūdingus koncertus — dai
nuojami ugningi romansai bei 
šokami "temperamentingi šo
kiai, nepaliko abejingų, vertė 
publiką pasijusti ne tik žiū
rovais, bet ir dalyviais. Reikia 
pažymėti, kad paskutinysis 
ir pats svarbiausias pasirody-

universiteto didžiojoje salėje. 
,,Romen" teatras, kurio 

pastatas stovi Maskvoje, Le-
ningradskaja prospekte, žino
mas visame pasaulyje. 600 
vietų trupės salėje spektak
liai su šokiais ir dainomis 
vyksta kiekvieną dieną. Ir salė 
visuomet būna pilna. Jų gas
trolių maršrutai apraizgę vi
są Žemės rutulį: Amerika. Ja
ponija, Centrinė Europa, 
Skandinavija,., turbūt leng
viau pasakyti, kur jie dar nė
ra buvę. „Romen" artistai 
yra lankęsi ir-Lietuvoje. Vil
niuje. Tai įvyko 1973-aisiais. 

.,Romen" teatro vizitinė 
kortelė yra spektaklis „Mes — 
čigonai", pasakojantis apie či
gonų kelią iš Hfdijos į Ispaniją, 
Rumuniją, Rusiją. Populia
rūs ir spektakliai „Grušenka". 
,,Keturi jaunikiai". „Karštas 
kraujas". Pats naujausias, la
bai nuotaikingas spektaklis. 

mas vyko Vytauto Didžiojo — „čigonas ir Afrikoje čigonas". 

„Romen" artistai, gyve
nantys kosmopolitiškoje Rusi
jos sostinėje, tebesilaiko senų 
ir griežtų čigoniškų tradicijų. 
Nuo 1931-ųjų m. veikiančiame 
unikaliame čigonų teatre dir
ba daugiausia šeimos ir šeimų 
dinastijos. Šeimų vaikai nuo 
mažens įtraukiami į progra
mos spektaklių kūrimą. Ne
svarbu, kad jie vilki madingais 
drabužiais, tačiau pagal seną
sias tradicijas, uošvę vadina 
mama, o šešurą — tėveliu. Jei 
vyresnis eina pro šalį, jaunes
nysis privalo pasisveikinti. Po 
pirmosios nakties reikia vi
siems parodyti paklodę, kad 
būtų aišku, jog jaunoji buvo 
nekalta. Jaunimas, nors ir la
bai retai, bet jau kartais su
laužo tradiciją, leidžiančią 
čigonui tuoktis tik su čigonai-
te. Na. o moterys vienos links
mintis niekur nevaikšto... 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

iešejusi ..Romen" trupė 

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMISIJA 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba sudarė 
Valdovų rūmų paramos ko
misiją, kuri rūpinasi užsienio 
lietuvių parama šiam projek
tui talkina ir pataria PLB 
valdybai ir Valdovų rūmų 
paramos fondui Vilniuje. 

Į komisijos branduolį bu
vo pakviesti ir dirba: Do
natas Astras (verslininkas, 
tautodailės rėmėjas), Laima 
Braune (PLB fondo direkto-

Atkelta iš 3 pel. 

neatimama ir nepadovano-
jama už kažkokius nuopelnus 
valdžiai ar partijai, vertybė, 
vardan kurios ne tik gyvena
ma, bet ir numirštama. Nes 

PARTIJŲ DAUG... 
kaip jokie, net ir patys ge
riausi, vaikų namai neatstos 
vaikui tėvų, taip ir joks kitas, 
pats svetingiausias ir turtin
giausias, kraštas neužpildys 
tuštumos širdy, kuri atsiranda 
išsižadėjus tėvų krašto — 

tėviškės. 
O kam reikalingas kelias, 

jei jis neveda j šventyklą? 
Kam reikalinga partija, jei 

ji ne atstovauja savo rinkėjų 
interesus, o tik tarnauja vadų 
ir vadukų ambicijoms? 

rė), Vytautas Jonaitis (JAV 
LB tarybos narys). Vytautas 
Kamantas t PLB fondo direk
torius), dr. Benius Kušlikis 
(buvęs JAV LB apylinkes 
pirmininkas). Kazimieras 
Laukaitis (LB PLB fondo di
rektorius, JAV tarybos narys;, 
dr. Edmundas Lenkauskas 
(PLB fondo direktorius). Gra
žina Liautaud (visuomeni
ninke, „Lietuvos Vaikų vil
ties" pirmininkė), Juozas Lu
kas (PLB fondo direktor 
Kęstutis Slotkus (PLB fondo 
direktorius) ir Jonas Treška. 
Jr. (PLB fondo direktorius1. 
Komisija ateityje plėsis. 

Komisijos adresas yra: 
1107 Pinewood Drive NVV. 
Grand Rapids MI 49544 USA, 
Tel. 616—791—7333. 

Aukos Valdovų rūmų pa
ramai užsienyje telkiamos per 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės fondą: Lithuanian 
World Community Founda
tion. PO Rox 140796. Grand 
Rapids MI 49514 — 0796 

Sąskaitos No. 2968959. 
Fifth Third Bank. banko 
kodas 519960165. PLB fondas 
yra registruotas Illinois ir 
Michigan valstijose. -JAV 
FoderaI II) No. 36—3097269. 
ir turi reikalingus nuo JAV 
federalinių mokesčių atleidi
mus aukotojams. Šioje sąskai
toje jau yra sutelkta 49.610 
dol Rėmėjų vardai ir pavar-

hus paskelbtos spaudoje, 
jas galima dabar matyti inter
nete WWW.lvT.lt 

PLBinf. 

DŽIAUKIMĖS SAUGIA VASARA 
85 laipsniai F. — šilta, ma

lonu ir gražu! Žmonės džiau
giasi vasara, deginasi saulėje, 
maudosi baseinuose, ežere, il
sisi paplūdimiuose, vaikščioja 
parkuose, dalyvauja geguži
nėse, žaidžia tenisą, golfą ir vi
saip kitaip džiaugiasi vasaros 
teikiamais malonumais. Tai 
prie ko čia saugumo klausi
mas? Ogi, kad visoje toje va
saros grožybėje, šilumoje tyko 
įvairių pavojų, pvz., būti įkąs
tam pavojingo vabzdžio, pri
siliesti prie „poison ivy", arba 
tiesiog perkaisti , „perkepti" 
saulėje. Gerai, jei protingai 
elgsitės, viso to jūs galite 
išvengti. 

Per karšta. „Heat exhaus-
tion" — persikaitinimas gali 
būti tada, kai per ilgai esate 
kaitrioje saulėje ir jūsų kūnas, 
prakai tuodamas p ra randa 
daug skysčių bei druskų. O jei 
dirbate kaitroje sunkų fizinį 
darbą, pavojus perkaisti dar 
padidėja. Teniso žaidėjai gali 
nustoti per daug skysčių kūne, 
išprakaituodami, jei žaidžia 
per ilgai karštoje saulėje. To 
išvengti galima, žaidžiant 
anksti rytą, kada oras dar yra 
vėsesnis. Žaidėjai turėtų da
ryti dažnas pertraukas, kad 
per daug neišprakaituotų, ir 
gerti daug vandens ar vaisių 
sulčių, bet jie neturėtų gerti 
šaltos arbatos, kavos, alaus ar 
bet kokio kito gėrimo, kuris 
turi kofeino ar alkoholio, nes 
tai verčia dar daugiau 
prakaituoti , ir dar daugiau 
kūno skysčių bei druskų 
prarasti. Perkaitimas — „heat 
exhaustion" gali atsitikti ir 
esant namuose — viduje, jei 
temperatūra ir drėgmė yra 
aukšta ir jei dėvite storus, 
aptemptus rūbus, kas kliudo 
prakaito išgaravimui. 

Jei esate perkaitęs — ir 
per daug išprakaitavęs, jausi
te svaigulį, pykinimą ir didelį 
galvos skausmą, jūsų oda bus 
drėgna ir lipni, muskulų spaz
mai, mėšlungis ir pagaliau ga
lite prarasti sąmonę. Kai tik 
bet kuris šių simptomų pasiro
do, pasišalinkite iš vietos, kur 
yra karšta, eikite į vėsesnę 
vietą, atpalaiduokite aptemp
tus rūbus, dėkite šlapius kom
presus ant odos ar purkškite 
šaltu vandeniu ir gerkite daug 
vandens ar vaisių sulčių. 

Vabzdžių įkandimai. Jei 
vykstate į gamtą, pvz., mišką, 
nepamirški te pasiimti su 
savim pirmos pagalbos dėžutę. 
Jos jums prireiks, jei susidur
site su šiais kenkėjais: 

1. Erkės („tieks"). Vaikščio
jan t miške ar pievoje, gali 
jums įkąsti erkė ir galite gauti 
..Lyme disease", „Rocky Moun-
tain spotted fever" ir kitokias 
sunkiai pagydomas ligas. Kad 
to išvengtumėte, vilkėkite nuo 
galvos iki kojų šviesius rūbus, 
dėvėkite skrybėlę. Pasitepkite 
vaistais prieš vabzdžius ran
kas a r odą. kuri neuždengta, 
bet ne veidą. Savo drabužius 
papurkškite vabzdžius nubai-
dančiu skysčiu, turinčiu „per-
methrin". 

Kai sugrįšite namo po to
kios iškylos, nusivilkite rūbus 
ir patikrinkite galvą bei visą 
kūną. ar nėra erkių. Jei ran
date erkę. pašalinkite ją kuo 
greičiau, geriausiai ištraukite 
ją su pincete laukan. Tada 
patrinkite tą vietą alkoholiu 
ar kitu dezinfekuojančiu skys
čiu. Erkę (dėkite į stiklainį su 
alkoholiu ir nuneškite dakta
rui, kad jis patikrintų, ar nebuvo 
erkė apsikrėtusi kokia liga. 

2. Uodai. Jų įkandimas pap
rastai yra daugiau erzinantis, 
negu pavojingas. Bet pasku

tiniu laiku Amerikoje uodai 
gali perduoti ir encephalitą 
arba vadinamąjį „West Niles 
fever". Apie namus pašalin
kite viską, kur gali veistis 
uodai — indus su stovinčiu 
vandeniu. Pasipurkškite nuo
dais prieš uodus, kai einate į 
lauką, ypač vakare. Žiūrėkite, 
kad languose būtų geri siete
liai, pro kuriuos uodai ir vabz
džiai neįlįstų į kambarį. Nie
kas taip neerzina, kaip naktį 
uodo zirzimas, norint užmigti. 

3. Bitės, vapsvos ir širšės. 
Jų įgėlimas paprastai yra 
nekenksmingas, išskyrus skau
dų sutinimą, kuris tęsiasi ke
lias valandas. Bet yra žmonių, 
kurie alergiški šių vabzdžių 
įgėlimams tai gali būti labai 
skaudu, gali darytis bloga, 
svaigti galva, sunku kvėpuoti 
ir atsirasti išbėrimai. Yra 
žmonių, kurie turi tokią didelę 
alergiją šiems vabzdžiams, 
kad jų įgėlimas gali privesti 
net iki mirties. Jei esate toks 
jaut rus šiems vabzdžiams, 
gaukite specialių vaistų — 
injekcijų ir tuos vaistus visada 
nešiokitės su savimi. Jei jums 
bitė, vapsva ar širšė įgėlė ir 
dar tupi ant jūsų rankos, pa
šalinkite ją ir jos geluonį su 
pincete. Nuplaukite įgeltą 
vietą su muilu ir vandeniu bei 
užtepkite antiseptinių vaistų. 
Neprisišaukite šių vabzdžių 
su kvepalais, kvepiančiais deodo-
rantais, nuo saulės nudegimo 
tepalais, naudokite nekvepian
čius. Gerai apsižvalgykite prieš 
gerdami lauke, kad neprary
tumėte vieno tų vabzdžių. 

Maistas vasarą. Vasarą 
būna daugiau apsinuodijimo 
maistu, nes daugumas bakte
rijų geriausiai veisiasi šilumo
je. Atminkite, kad maistas, 
kurį parsivežate į namus, jau 
gali būti užkrėstas. Kad ap
sisaugotumėte nuo apsinuodi
jimo maistu, reikia: 

1. nuplaukite visus vaisius 
ir daržoves; 

2. nusiplaukite rankas šil
tu vandeniu ir muilu, prieš ir 
po maisto paruošimo, ypač, 
kai dirbate su žalia mėsa, 
paukštiena ir kiaušiniais; 

3. atskirai laikykite mais
tą, kurį reikia virti ar kepti, 
nuo to maisto, kurį patiekiate 
žalią-nevirtą; 

4. visą mėsą gerai išvir
kite/iškepkite, ypač maltą mė
są, kiaulieną ir paukštieną; 

5. nelaikykite virto/kepto 
maisto ilgiau kaip valandą ant 
stalo. Jį įdėkite po valandos į 
šaldytuvą. 

Jei būnate daug saulėje, 
išsitepkite tepalu, kuris su
laiko saulės spindulius (sun-
screen). Atminkite, kad buvi
mas saulėje yra pagrindinė 
odos vėžio priežastis, odos 
išdžiūvimas, pageltonavimas 
ir dėmėtumas. 

Ypatingą dėmesį kreipkite 
į vaikus. Vasarą vaikams atsi
tinka įvairių nelaimių. 

1. Miške. Neleiskite vai
kams valgyti bet kurių žalu
mynų ar uogų. Apipurkškite 
vaikus purškalais. kurie at
baido vabzdžius. 

2. Vandenyje. Niekada ne
palikite vaikų vienų. Nenu
leiskite nuo jų akių. Nepasi
tikėkite vien tik vandens sar
gais. 

3. Kieme. Žiūrėkite, kad 
vaikai negalėtų prieiti prie 
įvairių chemikalų, kaip žo
lėms purkšti nuodų, benzino ir 
visokių kitokių nuodingų 
skysčių ar miltelių, kuriuos 
laikote žolei, daržui. 

Naudotasi įvairia spausdinta 
medžiaga. 

http://WWW.lvT.lt
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Siūlo darbą 
Pro Care agtncy 

We M iooking for English speaking 
nannies. caregivers. housekeepers. We 
have live-in or come & go FT/PT posi-

tions. Please call: 847-391-4164. 

\Vindow \ \ ashers/Gutter Cleaners 
Mušt have own car. 

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

full time or pan time 
Make S10O+ per person. PAID DAILY. 

No expenence needed. 
English reauired. 

Residential ordy/suourbs &. ciry. 
Come todav & start tomorro*w. 

515 E. Golf R'd.# 208 Arlington Hts. 
(Arlinaton Office Suuare) 

190 to Ari Ffts. Rd.. N'orth to Golf. SE 
comer 

Across irom Valli Produce. 
Ask for Will. 

,303 TAXI" 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia angių kalba. 

Apmokome. Atlyginimas nuo 

$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. 847-368-8914; 

847-366-9783, Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main St., Mount 

Prospect. IL. 60056. 

Reikal ingas e l ek t r ikas . 

Darbas šiauriniuose Čikagos 

priemiesčiuose. 

Tel . 773-627-4017. 

P i lnos d a r b o d i e n o s d a r b a s 

su gyven imu, 

įvairiose valstijose. 

Te l . 630-330-9471 

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

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

Skubiai reikalingi vairuotojai-

perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 

Tel. 847-673-3309. 

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

vaikų priežiūroje, namų valyme. 
Tel. 773-247-6129 a r b a 

312-371-4445. 

SIŪLOME D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjė joms 
kompani jonėms ir namų 

ruošos da rb in inkėms . Ga l ima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti . 
Kreiptis: 

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

Te l . 773-736-7900 . 

Siūlo išnuomoti 

Woodr idge i šnuomojami 1-2 

mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - S645:2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, J aną . 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg. butas 67 & VVhipple 
apyl. $415 i mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

I šnuomojami 6 k a m b a r i a i 
I aukšte Brighton Parke. 

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

Lenkiškai tel. 773-586-4658. 

Išnuomojamas naujai dekoruotas. 
modernus 2 mieg. butas su virtuvės 

įranga, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms (kaina su nuolaida). 

66 PI. ir Marųuette Rd. 
Tel. 708-656-6599. 

Brighton Park rajone po 
remonto išnuomojami atskiri 

kambariai. 
Labai geras susisiekimas. 

Tel. 773-297-8595. 

Siūlo pailsėti 

Slaugos paslaugos 

Siūlome pailsėti naujame 
erdviame name Druskininkuose. 

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

7639. email: raamuuneC" one.I.t 

Priimame gyventi žmogų su mai
tinimu, priežiūra arba slauga. 

Geros sąlygos, rūpestinga 
priežiūra, žema kaina. 

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

Kęstas ir vėl visus kviečia praleisti 
savaitgalius prie Niagaros krioklio. 

Pagal atskirą susitarimą, galimos kelione: 
į Niujorką. Majamį ir net po visą 

Amerika Informacija ir registracija 
tel. 708-598-2162 arba 708-259-9552. 

[BĮiaaaaBigigiBEiaiBEiaBiBrBJBBfBiaiaBiBEiBis.'ri gjjjji aigjBiaaaaBMBi B 

VILNIUS 2003 
KELIONĖS l DAINŲ IR ŠOKIU ŠVENTĘ FINNAIR 

ir kitomis oro linijomis iš įvairių JAV miestų. 
Grupės ir pavieniai keliautojai 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

raromįj 

40-24 235th Street 
Douglaston, N Y 11363 

Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 
Fax. 718-423-3979 

E-mail: vyttours@earthl ink.net 
Web site: www.vyt is tours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: b roneb@aol .com 
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^ P E R S I U N Č I A M E į L I E T U V Ą 
R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 
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Namų remonto ir statybinės paslaugos 

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 Xr K 24HRS.7DAYS 
" • «* 773-531-1833 

mTžSSZZ^ 312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliaciia 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrinė saldymo sistema 

Medžio darbai , elektra, 
santechnika, grindys, dažvmas.-
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS _ # -

VENCIUS Z l l i 
contractor CONSTRUCTION 

312-388-8088; 
312-493-8088 

Nugriauname garažus, purčius. 
dekus. Išgriauname vidaus 
sienas. Išvežame šiukšles. 

Perkranstome. 
Tel. 630-965-0479; 

630-654-1024. 

Atlieku 
dažymo darbus iš lauko ir 
vidaus. Butų remontai už 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

MONTMENTAL CONSTRUCTION 
INC. Geriausios.kainos ir kvalifikuotas 
darbas. Naujų ir senų grindų instalia

vimas, šlifavimas ir dažymas. Yra 
draudimas. Nemokamas įvertinimas. 

TeL 773-386-2096. 

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

MARQUETTE 
P H O T O 
SUPPLY 

RHKMENYS FTJIOGRAFA\E 
IR VIĖGSĖJAMS 

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.jp.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

O M K ~ 

laOuceFleutois 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikuiis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas * 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

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

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

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

GREIT PARDUODA 

a j c £ 
Landmark 
properties S 

OrtuiK-
2! 

Accent 
Homefinders 

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

VoiceMail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

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

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

O r A j ^ . 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VcioeMai: 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer(2 worldnet.att.net 

DANA ŠČERBAIT Ė MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arjpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

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

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St.. O a k Umm, IL 

708-423-5900 

Drake 
Did 

lt Again! 
t s» ' - -~ - ' — - > 
5 S Prospect Ciarendon 

) s 50514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste t 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
neKiinojamojo 

turto Įkainavimas, 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
- • ! T < *es 

Drake Realtor 

Teitai paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinar.sinę paskolą. 

/ • r L A M E f r r / R S A L T O R S 
& B U 1 L D S R S . Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

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

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

Skomanto pasaulis 
„Belaisvis" ..Šėtono legatas" 
..Juodos lemtis" ..Plėšikų pilis" 
..Ventės kalvis" ,,Mindaugo sūnus" 
..Šiaulių mūšis" „Vilke" 
„Liepsnojantis bokštas" — -

Baitic Booksheff Skomanto serijos knygos... Istorija ir nuotykiai. Dešimtyje jau 
P.O. Box 3314 sišėjusių apysakų veikia žemaičių rikio šeima. Veržlus pasakoji-

Crofton, MD mas, kvapą gniaužiantys nuotykiai, vietovių, kįjr vyksta veiksmas, 
21114, USA gausa — tai neabejotini šių apysakų privalumai. (Rašyta ir anglų 

www.goecrties. kalba). Knyga su persiuntimu $12. 
com/ba!ticbook Galima užsisakyti šias knygas paštu. 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOBO J a NAVIU SVEIKATOS 

IR f ;Y\ w s DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Or'f. Mgr. 

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

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

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

„ D r a u g o " s k e l b i m u 

s k y r i u s 

T e l . 1 - 7 7 3 5 8 S - 9 S O O 

Lolita Rasimavičiutė 
REALTOR 

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

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

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

P E R K A P a r d u o d a 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W . Archer A v e . , Chicago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen-

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

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

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851: 

773-844-3649. Regina 

Pirksiu namą Marąuette 
Park ar Brighton Park 

rajonuose. 
Tel. 773-510-8941 

Lake i'hunderbird. Putnam. IL. 
Enjoy the wonders o\ rtature iri a 

forestiike setting. Bountit'ul uiidlife. 
stocked lake. 2 hours West of Chicago. 

Homes and iots availabte.' 
Realtv Connections Christina 

Balčius 815-437-9159. 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir i kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

A!ways With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 

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

progoms su 20% nuolaida 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapu. tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithfiowers.com 

8 0 1 5 W . 7 9 St. Justice, IL 6 0 4 5 8 ; Te l . 888 -594-6604 

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

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

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

DĖMESIO! DOMENO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikras 

tyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai. Tereikia paskambin t i 

tel. 773-585-9500 ar užsukti i DRAUCO administraci ja adresu 

4 5 4 5 VV. 6 3 St., Chicago, B. 60629. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all th ree ciasses has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course. the ąense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced guality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
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Vytautas Landsbergis įspėja dėl pogrindinio Rusijos įsiveržimo 
Atkelta iš 1 psl. 

Jis mano, kad Lietuvos val
stybė turi sustiprinti savo |>ozi-
cijas trijuose „tradiciniuose, 
strategiškai gerai parinktuose 
mažosios geopolitikos taškuose" 
— Visagine, Kėdainiuose, Klai
pėdoje. 

Konservatorius teigia jau 
dabar regįs „Rusijos baimės 
varžomą prokuratūrą, sovieti
nių teroristų nepersekiojančią 
ir tarptautiniais žmogaus teisių 
klausimais užčiauptą vyriausy
bę, tikriausiai jau infiltruotą 
Prezidentūrą". Konservatoriaus 
teigimu, „yra duomenų", kad 
aukštas Prezidentūros pareigū
nas iki 1991 m. spalio dirbo 
SSRS karinėje žvalgyboje. 

„Nesunku numatyti, kuria 
kryptimi dabar bus nukreiptos 
tolesnės pastangos. Artimiausiu 
metu Rusija stengsis užvaldyti 
jau ligi šiol gana atsargų Lie
tuvos valstybės saugumo depar

tamentą", teigia V. Landsber
gis. 

„Todėl kadenciją baigusio 
prezidento Valdo Adamkaus 
perspėjimas, kad VSD vadovybę 
keisti dabar ne laikas, yra ver
tas ypatingo visuomenės, parti
jų ir šalies vadovų dėmesio", tei
gia konservatorius. 

Šią savaitę prezidentas Ro
landas Paksas patvirtino, jog 
jau 5 metus VSD vadovaujantis 
Mečys Laurinkus bus paskirtas 
Lietuvos ambasadoriumi neį
vardytoje užsienio valstybėje. 

Reaguodama į V. Landsber
gio pareiškimą, penktadienį 
Prezidentūra „kategoriškai at
metė visas profesoriaus spėlio
nes dėl menamos Rusijos agen
tų įtakos aukščiausiai šalies 
institucijai". 

.Apgailestaudamas dėl dar 
vieno Vytauto Landsbergio pa
reiškimo, valstybės vadovas 
kviečia profesorių, atidėjus bai

mes, visą energiją nukreipti 
konstruktyviam darbui Lietu
vos žmonių labui", sakoma pre
zidento atstovo spaudai Rosval-
do Gorbačiovo pasirašytame 
pranešime spaudai. 

Pranešime spaudai sakoma, 
kad „daugelio Lietuvos žmonių 
jau seniai nestebina vieno iš 
konservatorių lyderių, Seimo 
nario Vytauto Landsbergio pa
reiškimai apie Lietuvai gresian
čius pavojus". „Ponas Lands
bergis žinomas kaip baimių ir 
grėsmių 'specialistas', ne kartą 
pranašavęs Lietuvai likimą Ru
sijos glėbyje. Vytauto Lands
bergio laikais buvo rezgami vi
suomenę supriešinę garsūs 
KGB voratinkliai, tačiau vora
tinkliai suplyšo, o konservato
riaus baimės bliūško viena po 
kitos. Neabejojame, jog toks li
kimas laukia ir naujų Vytauto 
Landsbergio eskaluojamų gąs
dinimų", sakoma pranešime. 

NATO karinio komiteto vadovas mato didžiulę Lietuvos pažangą 
Atkelta iš 1 psl. 

Jis taip pat priminė, jog ko
lektyvinė gynyba sudaro sąjun
gos pagrindą, ir valstybės narės 
turi atsižvelgti tiek į savo vals
tybinius tikslus, tiek į kolekty
vinės gynybos poreikius. 

H. Kujat penktadieni taip 
pat susitiko su prezidentu Ro
landu Paksu. 

Po susitikimo prezidento 
patarėjas Alvydas Medalinskas 
sakė, jog H. Kujat negailėjo 
komplimentų Lietuvos kariuo

menei ir jos vadams. 
„Jis sakė, kad Lietuvos ka

riuomenės vadas Jonas Kron-
kaitis padarė viską taip idealiai, 
kad jokių pastabų, jokių prie
kaištų, gali būti tik komplimen
tai", sakė A. Medalinskas. 

Bus tiriamas Baltijoje paskandinto cheminio ginklo poveikis aplinkai 
Atkelta iš 1 psl. 

Gauti tyrimų rezultatai pa
dės įvertinti paskandinto che
minio ginklo rajono ekologinę 
būklę ir jo poveikį aplinkai. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
Europoje liko apie 290,000 tonų 
Vokietijos karinės pramonės pa
gamintų cheminių ginklų, tu
rinčių 65,000 tonų 14 rūšių ko
vinių nuodingųjų medžiagų. 

Didžiąją dalį šių aktyviųjų 
medžiagų sudarė ipritas, nervus 
paralyžiuojančios dujos, ašari

nės dujos ir plaučius dirginanti 
nuodingoji medžiaga fosgenas. 

Karo pabaigoje Vokietijos 
karinė amunicija atiteko sąjun
gininkėms — JAV, Didžiajai 
Britanijai, Prancūzijai ir SSRS, 
kurios cheminę ginkluotę skan
dino jūrose. Viena iš tokių vietų 
yra už 70 jūrmylių į Vakarus 
nuo Lietuvos krantų. 

Šioje vietoje, į pietryčius 
nuo Gotlando salos, SSRS ka
rinės pajėgos paskandino apie 
2,000 tonų cheminio ginklo, tu

rinčio tūkstantį tonų aktyvio
sios medžiagos. 

Aviacinės bombos, artileri
jos sviediniai buvo išmėtyti 
1,200 kvadratinių kilometrų 
plote, iš kurio mažiau kaip 
dešimtadalis priklauso Lietuvos 
ekonominei zonai. 

Šis sąvartyno plotas gali bū
ti dar labiau išplitęs, kadangi 
dėžės ir talpintuvai su pavojin
gomis medžiagomis buvo skan
dinami laivams plaukiant. 

Jurgis Kairys — pirmųjų pasaulyje oro lenktynių nugalėtojas 
Atkelta iš 1 psl. 

Kliūčių ruožą J. Kairys įvei
kė specialiai šioms oro lenkty
nėms parengtu lėktuvu „Sū26". 

Su lietuviu varžėsi triskart 
pasaulio čempionas vengras Pe-
ter Besenei, britai Paul Bon-
homme ir Steve Jonės, vokietis 
Klaus Schrott ir Alex McLean iš 
Ispanijos. 

Lenktynių dalyviai turėjo 

įveikti 600 ir 250 metrų teritori
joje įrengtus penkis kliūčių ruo
žus. 

J. Kairys pasakojo, kad jam 
reikėjo įveikti 9 vartus, atlikti 
po dvi vertikalias figūras, pra
skristi 4 metrų tūpimo juostoje, 
be to, buvo įrengti 14 metrų, 12 
metrų ir 10 metrų oro stulpai, 
tarp kurių reikėjo praskristi ne
palietus „sienelių". 

Lenktynes vertinanti ko
misija už lakūnų klaidas skirda
vo baudos taškus, kurie buvo 
paverčiami papildomomis' se
kundėmis. 

J. Kairys sakė nepadaręs nė 
vienos klaidos. 

Lėktuvai skrido vidutiniu 
240 kilometrų per valandą grei
čiu, o užduotims atlikti buvo 
skirtos 2 minutės 40 sekundžių. 

Pralaimėta pirmoji pensininkų byla prieš Lietuvą 
Atkelta iš 1 psl. 
daugiau nei 6,000 litų neišmo
kėtos pensijos. Jos jis sakė ne
gavęs dėl Konstitucijai priešta
raujančių apribojimų, taikytų 
dirbantiems pensininkams. 

E. Stasytis taip pat prašė 
priteisti ir atstovavimo išlaidas 
bei neturtinę žalą. 

Viltis atgauti neva priklau
sančius, bet neišmokėtus pini

gus pensininkams atsirado ta
da, kai praėjusių metų lapkritį 
Konstitucinis Teismas nustatė, 
jog 2001 metais pensininkams, 
turintiems draudžiamųjų paja
mų, įvesti apribojimai, nelei
džiantys gauti visos paskirtos 
senatvės pensijos, prieštarauja 
Konstitucijai. 

Šių metų sausį klaipėdiečio 
skundą išnagrinėjęs Klaipėdos 

miesto apygardos administraci
nis teismas nustatė, kad „Sod
ros" Klaipėdos skyrius pensijas 
sumažino ir mokėjo galiojančio 
įstatymo pagrindu. 

Konstitucinio Teismo išaiš
kinimas atgaline data negalio
ja, todėl pensininko E. Stasyčio 
ieškinys netenkintinas kaip 
nepagrįstas. 

Nebaigę mokslų studentai nebus šaukiami į kariuomenę 
Atkelta iš 1 psl. 

Kaip sakė E. Masiulis, „stu
dijų procesas yra užsitęsęs, stu
dentai prieš sesiją eina padir
bėti, kad būtų kuo susimokėti 

už mokslus", todėl nemaža dalis 
studentų nespėdavo baigti stu
dijų iki 24 ar 26 metų. 

Lietuvoje yra maždaug 
25,000 šaukiamojo amžiaus jau

nuolių. 
Kiekvienais metais atlikti 

privalomosios karinės tarnybos 
pašaukiami apie 5,000 jaunuo
lių. 

Antrajame Būdų kaime baigiasi „žibalinės lempos" era 
Atkelta iš 1 psl. 
kad šiemet skubos tvarka būtų 
skirtos lėšos kaimo elektrifika
vimui. 

Kaip posėdyje kalbėjo Tary
bos narys, liberaldemokratas 

Algimantas Gaižauskas, „be 
šviesos žmonės gyveno šimtą 
metų ir dar gali gyventi". Pasak 
jo, svarbiau yra skirti trūksta
mas lėšas ligoninės remontui. 
Kaip sakė A. Gaižauskas, „kaž

kas sukėlė triukšmą, o mes sku
bam skirti pinigus". 

Vis dėlto ligoninei lėšų imti 
nutarta iš kito fondo, ir už kai
mo „apšvietimą" Tarybos nariai 
balsavo vienbalsiai. (BNS) 

Skandalingasis Kauno politikas — saugumo akiratyje 
Atkelta iš 1 psl. 

Balandžio pradžioje suim
tas E. Daktaras įtariamas pa
dirbtų pinigų ir narkotinių me
džiagų laikymu bei pardavimu. 

E Daktaras buvo išrinktas į 
Kauno miesto savivaldybės ta
rybą pagal Lietuvos laisvės są
jungos sąrašą. 

BNS žiniomis, Generalinės 
prokuratūros pareigūnai penk
tadienį teigė, kad į laisvę paleis
tas E. Daktaras trukdys bylos 
tyrimui. Informacijos apie ban
dymą daryti įtaką E Daktaro 
bylos eigai teigia turįs ir Vals
tybės saugumo departamentas 
(VSD). 

VSD žiniomis, įtariamojo 
tėvas Henrikas Daktaras ieško
jo įvairių ryšių ir bendravo su 
asmenimis, galinčiais „reikia
ma" vaga pakreipti jo sūnaus 
bylos eigą. Kaip penktadienį 
pranešė VSD, tarp tų asmenų 
yra ir Seimo narys Vytautas 
Šustauskas. 

* Šiaulių miesto meru iš
rinktas socialdemokratas 
Vytautas Juškus, iki šiol vado
vavęs Šiaulių apskrities valsty
binei mokesčių inspekcijai. Jis 
pabrėžė visų partijų koalicijos 
būtinybę ir sulaukė buvusių 
opozicinių jėgų atstovų paramos 
— surinko 26 tarybos narių bal
sus iš 30. V. Juškus, prieš ke

letą metų būdamas Seimo na
riu, vadovavo Seimo Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisi
jai. Jis yra vadovavęs Šiaulių 
televizorių gamyklai, dirbęs 
banke, universitete, vadovavęs 
Šiaulių dramos teatrui. Išrink
tas meru, jis žadėjo sumažinti 
27 mln. litų savivaldybės skolas 
įvairiems kreditoriams, tarp jų 

ir įmonėms. (VŽ-Elta) 
* Lietuvos jūreivystės 

kolegijos ir Klaipėdos univer
siteto jūreivystės instituto ab
solventams buvo įteikti jūrinių 
mokymo įstaigų baigimo diplo
mai bei suteikti bakalaurų ir 
magistrų laipsniai. Visi 22 ab
solventai sėkmingai išlaikė eg
zaminus. (K-Elta) 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE P ARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

O R LAN D PARK, 9900 W . 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICACO 1-773-476-2345 

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

www.pe tkus funera Ihomes .com 

DRAUGAS, 2003 m. birželio 28 d., šeštadienis 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi l a i do tuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apy l inkėse i r priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai . 

informacija te lefonu: 708-229-1126 

www.e-bimas.com 

siuntiniai laivu S1J6/lb 

siutintai oru $2.90 ib 

siuntinių paėmimas iš namų 

siunčiame automobilius ir motociklus 

siunčiame pinigus 

s iunt in ia i p r i i m a m i adresu: 
5 3 0 6 W 7 9 t h St. Burbank , IL 6 0 4 5 9 

p i r m a d i e n į - penktad ien į n u o 9 v.r. iki 6 v.v. 
šeštadienį n u o 9v. r . iki 2v.v. 

taip pat visą savaitę priimame siuntinius parduotuvėse: 
"Ven ta" ir "L ietuvėlė" 

sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12:00 v.p.p. priimame siuntinius 

"Pasaul io Lietuvių Centre", Lemonte 

Nuo šiol korteles 
skambin imui į Lietuvą 

nusip i rks i te 
„ D R A U G E " ! 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

r 
Eastem 
€UROB€ 

l l l t t u i i s 

TURGUS 
Valentinas Krumplis 

1 773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 

IVA 
1 708-499 9861 

kalba lenkiškai angliškai, 
Darbai jvairūs 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

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

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

TERESA 
1 773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai Įvairūs 

HALINA 
1 708 453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
Įvairus darbai 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Af A 
JUZEFĄ 

GALĖJUTĖ " 
PAULAUSKIENĖ 

Gilių minčių 
rašytoja ir 

deklamatorė 

1998 m. birželio 29 d. Amžinybėn iškeliavo gilių* 
minčių rašytoja ir deklamatorė a. a. Juzefą Galėjutė-
Paulauskienė, mūsų mylima motina, sesuo, teta ir mo
čiutė. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

A. a. Juzytės penkerių metų mirties sukaktį pa
minėsime Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke sekmadienį, birželio 29 d. 
per 10:30 v.r. Mišias. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti 
Mišiose ir pasimelsti už jos sielą. 

Dukros 
lauskaitė 

Brigita Krasauskienė ir Nelia Pau-

JJeliudėk žalia girele, nes ateis laikai 
uždainuos tau linsmas dainas Lietuvos vaikai" 

PADĖKA 
A t A 

JADVYGA ŠAKALIENĖ 
MAŽRIMAITĖ 

Mylima Mama, Močiutė, Uošvienė, Prosenelė, mirė 
2003 m. gegužės 2 d., palaidota gegužės 7 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Rimvydui Adomavičiui 
už maldas koplyčioje, šv. Mišių auką, jautrų pamokslą, 
giesmes ir palydėjimą į kapines. Ypatingas ačiū Jam už 
aplankymą Jos namuose, dieną prieš atsiskiriant Jai su 
šiuo pasauliu. 

Esame dėkingi kun. Jonui Kuzinskui už atsilan
kymą koplyčioje ir maldas. 

Dėkojame Jūratei Grabliauskienei už vargonavimą 
ir jautrų giedojimą. 

Nuoširdi padėka visiems, atsilankiusiems koplyčioje 
bei laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje. Ačiū už gėles, aukas šv. Mišioms, 
Lietuvos Dukterų draugijai bei šeimai Jos atminimui. 

Dėkojame Petkaus laidojimo namų personalui už 
nuoširdų patarnavimą. 

Nul iūdusi šeima 

PADĖKA 
A t A 

Dr. LILIJAI IGNATONIENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime ir ka
pinėse. 

Dėkojame gerb. kun. Jonui Kuzinskui už maldą prie 
velionės ir gerb. kun. Rimvydui Adomavičiui už aukotas 
jausmingas šv. Mišias' Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir atsisveikinimo apeigas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinių koplyčioje. 

Mūsų padėka solistei Jūratei Grabliauskienei už 
vargonų muziką ir giedojimą šv. Mišių metu. 

Dėkojame Petkaus laidojimo namų personalui už 
nuoširdų patarnavimą. 

Esame dėkingi visiems, kurie pareiškė užuojautą 
asmeniškai, laiškais ir mintimis. Ačiū už gėles ir aukas 
„Lietuvos Vaikų vilčiai", „Mercy Lift", „Saulutei" ir 
Korp. „Patrija". 

Nul iūdusios sūnų šeimos 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1 ^47-803^439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

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

CAROLINA jANITORIAL, Inc. 
1 708-415-1211 • 1 708^37 8904 

Kvcsti Fugeniiu 
kalba lietuviška' 

viešbučiu kambariu tvarkv-
ir padavėjos 

IEONID 
2881 N Milvvaukeo 

1 773 395 8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Mirus darbai 

http://www.petkusfuneraIhomes.com
http://www.e-bimas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE m 

BILIETAI l VIOLETOS URMANOS 
KONCERTĄ „PAJUDĖJO" 

PASIŽYMĖJĘ MOTORLAIVIŲ SPORTE 

Irena Kriaučeliūnienę 

..Bilietai praėjusį sekma
dienį gerokai pajudėjo, - pa
pasakojo Irena Kriaučeliū-
nienė. Violetos Urmanos kon
certo organizacinio komiteto 
nare . a tsakinga už aukų rin
kimą ir bilietų platinimą. -
Štai Jurgis ir žmona Valaičiai 
iš Stamford, CT, girdėję Vio
letą Urmanavičiūtę New 
Yorke, panoro pasidžiaugti jos 
'užburiančiu balsu' dar kar tą 
ir ryžtasi atskrist i į Čikagą; 
atvažiuos ir Wisconsin gyve
nant is J. Prapuolenis, o 
čikagiškiai Vytautas ir Jolan
ta Mikūnai įsigijo net 10 bi
lietų - sau ir draugams. Vikto
ras ir Milda Šatai tapo kon
certo rėmėjais, paaukoję 250 
dol. Buvo ir dar dvi rėmėjos, 
kurios nenorėjo skelbti savo 
pavardės. Manau, kad mums 
praėjęs sekmadienis buvo sėk
mingas, tuo labiau, kad tą 

dieną Lemonte mes t ik pra
dėjome savo darbą". 

- Ką žmonės kalba apie 
būs imą renginį? - pak laus i au 
I. Kriaučeliūnienę. 

- Visi džiaugiasi! Sako, 
bū tų nusikal t imas neišgirs t i 
Urmanos , kuri pat i pas mus 
a tvyks ta . J u k ją kviečia dai 
nuot i „Metropolitan", o pas 
m u s j i a tvyksta da inuot i pa
prastoje salėje. Bū tų didelė 
gėda, jeigu mes tos salės 
neužpi ldytume. Ir iš t iesų, t ie, 
ku r i e pirko bilietus, t i k ra i pir
ko iš pareigos, - sakė organi
zacinio komiteto narė . — Man 
Lemonte padeda Vanda Gvil-
dienė ir Irena Gal inienė. Esu 
labai patenkinta , kad pasis iū
l iau JAV LB Kultūros t a rybos 
pirmininkei Marijai Remienei , 
ku r i yra pagrindinė organiza
torė , atlikti šias pare igas . Po 
visų mano netekčių čia a š ga
liu nukreipti savo min t i s k i ta 
l inkme ir tuo pačiu p a d a r y t i 
gerą darbelį. Be to, m a n labai 
įdomu. 

Bilietus galima įsigyti 
..Seklyčioje" (2711-15 Wes t 
71st Street, Chicago, IL 
60629) tel. 773-476-2655; fax 
773-436-6909. 

Nuo šiol kiekvieną sekma
dienį bilietai į Violetos U r m a 
nos koncertą bus pa rda
vinėjami ir Lemonte. Pasau l io 
Lietuvių centro vestibiulyje, 
po 9 ir 11 vai. šv. Mišių. 

Dėl bilietų ir aukų koncer tu i 
surengti galima kre ip t i s į or
ganizacinio komiteto na rę 
Ireną Kriaučeliūnienę te l . 
630-734-9626. 

R e n g ė j a i 

L i e p o s 2 d., t r e č i a d i e n i o 
p o p i e t ę , „Sek lyč io j e" p r o g 
r a m o s n e b u s . Vėl r inksimės 
liepos 9 d. 2 vai. p.p. Linksmai 
ir saugiai praleiskite JAV ne
priklausomybės dieną. 

B i r ž e l i o 28 d., š e š t a d i e n į , 
8 vai. ryto, Palaimintojo Jur 
gio Matulaičio misijos bažny
čioje bus aukojamos Mišios už 
a^a Oną Aldoną L a u r i n a i 
t i e n ę , kurią Viešpats pasi
šaukė prieš 5 metus. Draugai , 
giminės ir pažįstami prašomi 
ją prisiminti savo maldose. 

L e m o n t o LB v a l d y b a vi
s u s k v i e č i a į birželio 29 d. 
ruošiamą gegužinę, kuri vyks 
PLC sodelyje ir prasidės 12 
vai. Šia gegužine a t idaromas 
vasaros sezonas Lemonte. Bus 
prisiminti ir pasveikinti visi 
Jonai ir Jonės, švęsime Pe
trines, o linksmą programą at-
liks Stasė Jagminienė. Gros 
naujas muzikinis vienetas, 
veiks įdomi loterija, o j au 
vaišių skanumėlis — ką ir be
kalbėti! Visi kviečiami atvyk
ti, pasižmonėti, pasišokti, pa
dainuoti ir smagiai praleisti 
sekmadienio popietę. 

N e k a l t o Šv. M. M a r i j o s 
P r a s i d ė j i m o parapijos baž
nyčioje (Brighton Parke) nuo 
pirmojo liepos mėnesio sekma
dienio, 6 d., lietuviškų Mišių 
l a i k a s p a s i k e i č i a — M i š i o s 
b u s 10 va i . r. anksčiau — 
10:30 vai. r.) 

Šių m e t ų b i rže l io 30 d . 
s u e i n a lygia i še še r i m e t a i 
nuo Igno Miliausko mirties. 
Už jo sielą birželio 30 d., pir
madienį. 8 vai. ryte. Mišios 
bus aukojamos Nekalto Mer
geles Marijos Prasidėjimo par
apijos bažnyčioje Brighton 
Parke ir taip pat Kennobunk-
porte. Liūdinti šeima prašo 
a i Igną Miliauską prisiminti 
-avo mali 

Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys maloniai kviečia visus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasi
melsti, kad kongregacijos 
įsteigėja Motina Mari ja Kau
pai tė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios vyks šį 
šeštadienį, liepos 5 d., 9,30 
vai . r., seselių Mot in i škame 
name, 2601 West M a r q u e t t e 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kun. Jaun ius Kelpšas, Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Pras idėj imo 
parapijos vikaras . Pamoks l a s 
bus lietuviškas. P r a š o m e daly
vauti . 

Angl i jos L i e t u v i ų k l u b a s 
birželio 29 d., sekmadienį . 12 
vai., Vytauto Didžiojo šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str . , 
Chicago. rengia vasa ros ge
gužinę. Bus įvairūs pietų pa
tiekalai ir kiti pr iedai . Gros ir 
dainuos Algimantas Barniš-
kis. Anglijos Lietuvių klubo 
valdyba visus maloniai kviečia 
atsi lankyti . 

C h i c a g o s i r a p y l i n k i ų N e 
k a l t o j o P r a s i d ė j i m o Š v č . M. 
Mar i j o s s e s e l i ų r ė m ė j a i 
minės arkiv. J u r g i o Matu
laičio paskelbimo pa la imin tuo
ju šventę š. m. liepos 13 d. 
(sekmadienį). 10,30 vai r. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. Mišios, 
tuoj po šv. Mišių parapijos 
salėje vyks paminėj imas . Apie 
arkiv. Jurgj Matulai t į ir Si
bire kankintą Adelę Dirsytę, 
maldaknyges ..Marija, gelbėk 
mus" autorę, kalbės kun. dr. 
prof. Kęstutis T r i m a k a s . Bus 
kavute. Nariai ir svečiai malo
niai kviečiami. 

Ar r u o š i a t e r e n g i n į i r 
d a r n e p a s k e l b ė t e ? Ateinan
čią savaitę jau liepos pradžia 
ir bus spausd inamas „Rengi
nių kalendorius". Paskubėk i t e 
iki kito pirmadienio, birželio 
30 d., atsiųsti p r aneš imuką ir 
bus įdėtas į kalendorių. Bū
tina pateikti raš tu . 

Tarptautinės klasės motorlaivių sporto žymūnai Artūras Taranda 
'kairėje) su sūneliu Ainiu ir Algirdas Mateiionis „Draugo" redakcijoje. 
Jono Kuprio nuotr. 

„Draugo" redakcijoje lankėsi vaus ime, bent iš savo kišenės. 
Lietuvos motorlaivių sporto O gal kas ir padės, gal tėvy-
entuzias ta i Ar tū ra s T a r a n d a nainių firmoms bus reikalinga 
ir Algirdas Mateiionis', kur ie mūsų reklama, 
papasakojo, kad į Ameriką a t - ^ ^ T a r a n d a t u o j a 

vyko .eskoti paramos savo n u o 1 9 7 9 m . J i s n e ka r ta buvo 
sporto šakai . 

Tai aukš tų pasiekimų - pa
saulinio lygio spor t in inkai . 
Ar tū ras T a r a n d a papasakojo: ' 

- Motorlaivių sportui Lietu
voje šiemet sukako j a u 50 

Lietuvos ir buvusios Sovietų 
Sąjungos bei Europos čem
pionu, 500 kub. cm klasėje — 
Europos čempionato laimė
toju. Yra laimėjęs daugelį 
t a rp tau t in ių varžybų. 2000-

metų. Veikia ir šios sporto a i s į a i g J Q { „ formul 

šakos federacija. Atvykome X 2 0 01-ais ia is važiavo ir I, ir II 
formulėje. Iš Baltijos ir visos 
posovietinės erdvės valstybių 
jis buvo vienintelis, dalyvavęs 

Ameriką, norėdami ras t i pa ra 
mos motorlaivių sportui . Lie
tuvoje p ra radome viltį su ras t i 
paramos. Bet ir toliau daly- J'J, " F . . T . / tokioje aukštoje klasėje, 
vaus ime varzvbose po Lietu
vos vėliava, l ietuviai buvom ir Algirdas Mateiionis spor-
liksim. Bandvsim š, rudenį, t U 0 J a n u o 1 9 8 3 m - K e l e ^ 
rugsėjo rnen.. dalyvaut i 125 k a r t 4 yra buvęs Sovietų Są-
kub. cm klasės motorinių J u n g ° s čempionu. Aukščiau-
valčiu pasaul io čempionate s i a s J° Pasiekimas - pasaulio 
Floridoje. J a m e dalyvaus Al- t au rės II vietos laimėjimas, 
girdas Matei ionis . Dabar J i s yra daugelio ta rp taut in ių 
ieškome lėšų, bet ar a t s i ras varžybų nugalėtojas ir prizi-
rėmėjų, a r ne, vis tiek daly- n inkas , yra sportavęs 250 

PAVASARIO VAJŲ UŽBAIGUS 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST63rd STREET 

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

Su birželio mėnesio pabaiga 
baigiasi 2003 m. Draugo fondo 
pavasar io vajus. J o metu pa
vyko sutelkt i 30,000 dol. fondo 
nar ių ir rėmėjų dėka . J i e m s 
priklauso didelė DF padėka. 

Nepavyko sutelkt i tiek, k iek 
anks tesn ia i s pavasar io vajais. 
Aukotojų sąrašas š iame va
juje gana ilgas, tač iau įnašų 
sumos mažesnės . Kai kur ie 
„Draugo" skaitytojai paaukoja 
tiesiai „Draugo" adminis t rac i 
ja i . Ačiū j iems. S k i r t u mas t ik 
toks, kad, aukojant Draugo 
fondui ir lėšas investuojant , 
g a u n a m a s 5-10 nuošimčių 
pelnas. J u o y ra r emiama 
„Draugo" leidyba, nepanaudo-
j a n t įnašo, kur i s ir toliau augi
na pagrindinį milijoninį Drau
go fondo kapitalą . Augant D F 
kapi ta lui , didėja pa lūkanų 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

kiekis, kuris a t iduodamas 
„Draugo" leidybai. 

Vasara , su savo malonu
mais , yra atostogų metas . 
Draugo fondas atostogų ne tur i 
ir gautos vasaros aukos Drau
go fondui visuomet bus mielai 
laukiamos ir priimamos. 

Auksinis rudenėlis su daržų 
ir sodų gėrybėmis atneš ir 
Draugo fondo rudens vajų. J i s 
bus sukaktuvinis, švenčiant 
Draugo fondo 10 metų veiklą. 
Per tą laikotarpį buvo sutelk
tas daugiau kaip milijono do
lerių kapitalas ir „Draugo" lei
dybai iki dabar išmokėta 
575,485 doleriai. 

Pagal dabart inę DF investa
vimų biržą, pagrindinį DF 
kapitalą sudaro 1,098,000 do
lerių. 

kub. cm motorlaivių t a r p t a u 
tinėje klasėje. Š iemet rugsėjo 
mėn. vyksiant is 125 kub . cm 
klasės motorlaivių pasau l io 
čempionatas Floridoje spor t i 
ninkui bus savot i škas bandy
mas užkar iau t i nau j a s žemes . 
Šita klasė j a m ir jo kolegai y r a 
neįprasta ir j ie d a r joje n ė r a 
dalyvavę. Tai mažesn io galin
gumo motorlaiviai , b e t j i e y r a 
labai perspektyvūs , nes pa
saulyje šiuo metu sparč ia i vys
tomi, nė ra tokie b r a n g ū s ir 
rengiama d a u g va ržybų . Lie
tuviai, padedami es tų , vengrų 
ir italų kolegų, iš Lie tuvos 
perveš techniką, k a i ką p i rks 
ir Amerikoje komplek tuos . 

Lietuvoje A r t ū r a s T a r a n d a 
tur i įsteigęs motor in ių valčių 
sporto klubą, bet , jo nuomone , 
Lietuvoje šiuo m e t u vystyt i 
šią sporto šaką n ė r a perspek
tyvų. Valstybė sk i r i a lėšų t ik 
varžyboms rengt i , be t tokiu 
atveju nega l ima pas iek t i 
aukštų pas iekimų ir spor t a s 
nesivysto. O dėl n e p a l a n k i ų 
labdaros į s ta tymų n e į m a n o m a 
rast i privačių rėmėjų. Nors 
pradeda veikti n a u j a s labda
ros į s ta tymas , p e r e i n a m a s i s 
laikotarpis bus s u n k u s . Tre t i 
metai j is dalyvauja varžybose 
be Lietuvos p a r a m o s , remia
mas draugų ir motor in ių 
valčių sporto e n t u z i a s t ų . 

Ar tūras a t s inešė gražia i 
išleistą motorlaivių F - l spor to 
pasaulio katalogą, k u r i a m e 
ta rp šalių, p roduktyv ia i daly
vaujančių šioje spor to šakoje, 
beje, y ra pažymėta ir L ie tuva , 
o ta rp žymiausių spor t in inkų 
- ir pa t s A r t ū r a s T a r a n d a . 

Ar tū ra s y ra ir motor la ivių 
konst ruktor ius . La iva i , ku
riais j is rung tyn iau ja , y ra jo 
pat ies tobul inami. 

Ar tūras T a r a n d a š iuo m e t u 
gyvena Floridoje, o Algirdas 
Mateiionis - Čikagoje. Su j a i s 
gal ima susisiekt i e mai lu : 

megasportas@one.l t 
„ D r a u g o " inf. 

P A V A S A R I O Į N A Š A I 
D R A U G O F O N D E 

S u 200 d o l e r i ų : 
Juozas Mikulis , g a r b ė s n a 

r y s , iš viso 3,200 dol., West-
chester, IL. 

Aleksandras A tu t i s , g a r b ė s 
n a r y s , iš viso 1,620 dol., 
P leasan t Hill, CA. 

Jaunų jų Ate i t in inkų są
junga , Prel . J . P r u n s k i o a tmi
nimui , iš viso 200 dol., Hins-
dale, IL. 

S u 100 d o l e r i ų : 
Dr. Pe t r a s J o k u b k a , g a r b ė s 

n a r y s , iš viso 1,900 dol., St. 
Pete Beach, FL. 

S u 50 d o l e r i ų : 
Vy tau ta s Pe t rušev ič ius , iš 

viso 150 dol., F r a n k l i n , MI. 
Bronė Š imkienė , iš viso 350 

dol., S a n t a Monica, C A. 

S u 2 5 - 2 0 d o l e r i ų : 
Mečys Aukš tuol i s , iš viso 

175 dol., Richmond H t s . OH. 
P r a n a s Visvydas , iš viso 125 

dol., S a n t a Monica, CA. 
Ju rg i s Kisiel ius, iš viso 20 

dol., New Haven , CT. 
Visiems nuoš i rdž ia i dėko

j ame . 
F o n d o i ž d i n i n k a s 

A+A V i d o s J o n u š i e n ė s at
minimui , Algis J o n u š a s , Le-
mont . IL. a t s iun tė 50 dol. 
auką „Draugui" . Su nuo.šir-

užuojauta dėl žmonos Vi
do?- mir t ies , dėkojame už 
auką. 

J o n a s P a l i u l i s iš VVaterbu-
ry. CT, ne tik pra tęsė „Drau
go" p renumera tą ki t iems me
tams , bet dar pridėjo 50 dol. 
auką. Labai dėkojame! 

LR GENERALINIO KONSULATO 
ČIKAGOJE SKYRIUS PERSIKELIA J 

„DRAUGĄ" 
LR Generalinio konsulato 

Čikagoje skyrius, iki šiol vei
kęs Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje, keliasi į naujas pa
ta lpas . Dėl kraustymosi liepos 
3 d., ketvirtadienį, priėmimo 
Balzeko muziejuje nebus. Nuo 
š. m. liepos 8 d. klientai bus 
priiminėjami „Draugo" patai-

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 
• Balt ic monumen te . 1106 

A m b e r Dr ive , L e m o n t , IL, 
60439. P r i e p a t P L C e n t r o . 
T e L 630-243-8446. L e o n i d ą 
i r G e d i m i n a s Kazėna iPage i -
dau jan t a tvyks tame į n a m u s . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
N o r ė d a m i t ik ra i kokybiška i 
i šve r s t i v ideo į r a š u s iš 
Lie tuvoje naudo jamos PAL 
s i s t emos -į amer ik ie t i šką ją 
N T S C i r a tv i rkšč ia i , k re ip 
k i tės į I N T E R - V I D E O 3 5 3 3 
S. A r c h e r Ave . , Chicago, I L 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
P e t r a s Be rno ta s . 

• F A N T A S T I K A ! T O D A R 
N I E K A D N E B U V O ! Tik 19,9 
cento s k a m b i n a n t į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada . Jok ių 
papi ldomų mokesčių. Tikslus 
apska ič iav imas . Kokybiškiau
s ias ryšys. Kreipki tės vaka
ra is l ietuviškai į DIAL N O W 
ats tovą su 9 metų pa t i r t imi 
t a rp tau t in iuose ryšiuose. T e L 
708 -386-0556 . N a u d o d a m i 
DIAL N O W p a s l a u g a s , t u o 
pačiu remia te išeivijos l ietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— p a t i k i m i a u s i a s r y š y s s u 
L ie tuva be i visu pasaul iu! 

• „ S a u l u t ė " , Lietuvos vai
k ų globos būrel is dėkoja už 
a u k a s padė t i našlaič iams, be
globiams ir inval idams vai
k a m s , daugiava ikėms šei
moms bei s tuden tams Lietu
voje. Aukojo: Kris ta ir Kasty
tis Šoliūnai a t s iun tė $220, ku
riuos suaukojo a.a. Loros 
Krumply tės a tmin imui : K K. 
Šoliūnai , D. T. Matusaičiai , E. 
J . Har r i s , D. T. Vasi l iauskai , 
Mė ta ir Lorenzo, A. Tijūnė-
lytė, M. Tijūnėlis, R. Idzelytė, 
V. Žemai ta i t i s , A. Norvilas, T. 
Mikai ty tė , L. Lapšytė, L. Mi-
kuč iauska i tė , L. Landsbergis , 
E. Tuskenytė ; Marytė Zabloc-
kienė $240 tęs ian t berniuko 
met inę paramą; teologijos s tu
dento, klieriko Vytauto Almi
no gydymui Fi lomena Černius 
$100 ir Zita Dapkienė $20 . 
Labai ačiū, „ S a u l u t ė " ( S u n -
l i g h t O r p h a n Aid) , 419 
W e i d n e r Rd . , Buf fa lo 
G r o v e , II 60089, t e l . (847) 
537-7949. TAX I D #36-
3003339 . 

K o r p ! N e o - L i t h u a n i a v y r . 
v a l d y b a k v i e č i a visus golfo 
mėgėjus į met inę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club. 13070 
McCar thy Rd„ Lemonte . Visas 
pelnas sk i r iamas s t ipendi
joms. Kviečiame ir ne golfo en
tuz ia s tus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir sus ipažint i su 
šių metų s t ipendin inkais . 
Daugiau informacijos - skam
bint i Edui Modestui - 630-
794-0500. 

R a d i j o i r t e l e v i z i j o s m u 
z i e j u s I The Museum of Broad-
cast Communicat ion), pas ta 
raisiais metais veikęs Kul tū
ros centro patalpose, išsikelia 
į naują, nuosavą, 50 kv. pėdų 
ploto, pas ta tą S ta te ir Kinzlie 
gatvių kampe (įėjimas iš S t a t e 
gatvės). Numa toma visą mu
ziejų a t idaryt i iki šių metų pa
baigos. 

Advoka t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Ciklinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibai t is@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

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

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

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

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą ap l ankyk i t e St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Tur ime didelį pasi
rinkimą: ma tys i t e g ran i to 
spalvą, dydį ir t .t . Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius . P r ieš p a s t a t a n t 
paminklą, galėsite apžiūrėt i 
ir įsitikinti, kad jis padary tas , 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. S a v . Li l i j a i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . T e l . 773-233-
6335. 

• L i e t u v o s N a š l a i č i ų g lo
b o s k o m i t e t a s gavo aukų: 
$1,000 — dr. Teresė ir Algis 
Kazlauskai skir ia ne tur t in
goms daugiavaikėms šeimoms 
per Vytauto Landsbergio fon
dą. $450 — Ona ir P r a n a s 
Michelevičiai, St. Pete Beach 
FL — tai trijų vaikų paramai 
Lietuvoje. $300 — The Tau
ras Club, Scranton, PA — 
dviejų vaikų met inė pa rama . 
$170 — Verutė Ringutė , Chi
cago, IL — globojamo našlai
čio metinė pa rama . $150 — 
vieno apleisto vaiko paramai 

.Lietuvoje — Lola J anusk i s , 
South Pasadena, FL. $150 
Danutė Varaneckienė, Chica
go, IL, našlaičio Lietuvoje me
tinis paramos mokestis . $100 
— Edward V. Zunar is , Wollas-
ton, MA. $100 — Dorothy E. 
Dumb, Far Rockaway, NY. 
$100 — Major Anne Kriza-
nauskas, Mėsa, AZ. $25 — 
Mary Mitchell, Livonia, MI. 
$20 — Jeane t t e Merion, NJ . 
$20 — John Kvietys, Taylors, 
SC. Lietuvos vaikų-našlaičių 
vardu dėkojame visiems dos
niems aukotojams už jų au
kas. L i e t u v o s N a š l a i č i ų glo
b o s k o m i t e t a s , 2711 Wes t 
71 s t S t r e e t , C h i c a g o , I L 
60629. 

• A. a B r o n ė s S a d a u s 
k i e n ė s atminimą pagerbda
mi, aukoja Lietuvos vaikams: 
$50 — Terry ir Linda Krug, 
Bartlett, IL. $50 — Dauman
tas ir Jadvyga Dikiniai, I. Jan-
sen, E. Baughman. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkoja
me! L i e t u v o s N a š l a i č i ų glo
b o s k o m i t e t a s , 2711 West 
71st S t r e e t , C h i c a g o , IL 
60629. 

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

pose adresu : 4 5 4 5 Wes t 63rd 
s t reet . Chicago, IL, 60629. 

Pr iėmimo la ikas : an t rad ie 
niais ir ke tv i r t ad ien ia i s 8,30 
a.m.-l p.m. 

Visais k l a u s i m a i s kreipt is 
tel. 1-312-397-0382. 

LR Genera l in i s konsu la t a s 
Čikagoje 

KAlTtA ^̂ į̂  EXMUE8S 

S I U N T I N I A I L A I V U I R 
L Ė K T U V U P E R 

B A L T I A E X P R E S S 
C O . L T D 

4545 WEST 63 STREET, CHICAGO. IL 60629 
Tel. 1-773-585-0944; 1-800-772-7624 

Dirbame nuo pirmadienio Iki penktadienio nuo 9 y.r. - 6 v.v. 
ketvirtadienį nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
ieitadlenį nuo 9 v.r.-i v.p.p. 

699 LrVELY BLVD, ELK GROVE VTLLAGE, IL 60007 
Tel. 1-800-262-3797:847-952-8100 

Dirbame nuo pirmadienio Iki penktadienio 
nuo 9 v.r. - Sv.p.p. 

Siuntimai automatiškai apdrausti $100 

mailto:megasportas@one.lt
mailto:Gibaitis@aol.com

