
* * * » **«*•* *«: 

THE LIBRAR* OF CONGRESS 
EOROPEAN READING BOOM 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON DC 20540-4830 
|„|1|||„,,I,I,,I,,III....I..IU...II.II...I.U.I...IU 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 04-16-04 

PERIODICALS 
Apni 17, 2004 
Vol. XCV 95IEJ1 METAI 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BALANDŽIO - APRIL 17, 2004 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORC 
Nr.7^T 

Kaina 75 c. 95th ANSIVERSARY 

Siame Į 
numeryje: __! 
Iš ateit ininkų veiklos. 

2psl. 

Pavojingi JAV ėjimai. 
Prezidento apkaltos 
atgarsiai . 

3psl. 

Danguolė Varnienė 
lankėsi Japonijoje. 
Moterys ir „Sočiai 
Security". J. Statkaus 
(Statkevičiaus) madų 
paroda Floridoje. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Gerbia knygnešio 
palikimą. Lietuviškas 
žodis lankysis JAV. 
Atsisveikinant Paulių 
Jurkų . Nauja knyga 
apie dail. Antaną 
Tamošaitį. Tekstiliniai 
paveikslai. 

Lietuvių fondo genezė 
ir prakt ika. 

5 psl. 

„Aleliuja" skambėjo 
Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Kaip sekasi 
Draugo fondo vajus. 
Prisimins prel. Juozą 
Prunskį. 

8 psl. 

Sportas 

* „Cleveland Cavaliers~ 
vidurio puolėjas Žydrūnas 
Ilgauskas (nuotr.) JAV NBA 
čempionato reguliariojo sezono 
rezultatyviausių žaidėjų sąraše 
užėmė 44-ąją vietą. Lietuvis 
per 81 rungtynes pelnė 1,237 
taškus. Rezultatyviausio žaidė
jo vardas atiteko ..Orlando Ma-
gic" gynėjui Tracy McGrady. J i s 
per 67 rungtynes surinko 1,878 
taškus. Įdomu, kad Z. Ilgaus
kas pagal blokuotus varžovų 
metimus su Shaquille O'Neal iš 
„Los Angeles Lakers'pasidalijo 
septintąją vietą. 

* Kauno „Žalgirio" ko
mandos v idur io puolėjas Ar
vydas Sabonis išrinktas nau
dingiausiu vyrų krepšinio ko
mandų Eurolygos varžybų an
trojo rato žaidėju, nepaisant to, 
jog Lietuvos čempionai nepa
teko į finalo ketverto varžybas. 

Naujausios 
žinios 

Partijos kelią į rinkimus grindžia ir prognozėmis, 
ir kaltinimais 

Laikinasis prezidentas į saugumo 
vadovus siūlo tarnybos senbuvį 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Socialdemokratų par
tijos dar prieš prezidento Rolan
do Pakso nušalinimą atliktas iš
samus tyrimas parodė, kad apie 
70 proc. žmonių mano. jog prem
jero Algirdo Brazausko vyriau
sybė turėtų tęsti savo darbą, to
dėl kandidatu į prezidentus bu
vo pasirinktas Česlovas Juršė
nas, rašo dienraštis ..Lietuvos 
žinios". 

Atlikus tyrimus, buvo pa
teikti šeši prezidento rinkimų 
baigties variantai. 

Jei rinkimuose dalyvautų A. 

* Rolandas Paksas 
dalyvaus prezidento 
rinkimuose. 

Konstitucinis Teismas 
n ' n a g r i n ė s nuša l in to prezi
den to remejų prašymo dėl spe
cialiosios Seimo komisijos su
darymo. 

Paulauskas, Valdas Adamkus ir 
R. Paksas, į antrąjį turą patektų 
V. Adamkus ir R. Paksas, o rin
kimus laimėtų R. Paksas. Jei 
rinkimuose dalyvautų A. Pau
lauskas ir R. Paksas. pirmąjį tu
rą laimėtų R. Paksas. Jei rinki
muose dalyvautų V. Adamkus ir 
R. Paksas, jau pirmajame ture 
rinkimus laimėtų R. Paksas. 

Jei rinkimuose dalyvautų A. 
Paulauskas . V. Adamkus. R. 
Paksas ir C. Juršėnas. į antrąjį 
turą patektų V. Adamkus ir R. 
Paksas, o rinkimus laimėtų R. 
Paksas. Jei rinkimuose dalv-

vautų V. Adamkus. Č. Ju r šėnas 
ir R. Paksas, į antrąjį turą pa
tektų Č. Juršėnas ir R. Paksas , 
o rinkimus laimėtų Č. Juršėnas . 
Je i rinkimuose dalyvautų C. 
Juršėnas ir R. Paksas. j au pir
majame ture rinkimus laimėtų 
C. Juršėnas. 

Ketvirtadienį vykusiame 
keturių politinių partijų vadovų 
susitikime LSDP ats tovavęs 
Juozas Bernatonis teigė, kad jų 
į prezidentus siūlomas dabarti
nis laikinasis Seimo vadovas C. 
Juršėnas turi realių galimybių 
patekti į antrąjį prezidento rin

kimų turą. 
Dienraščio duomenimis, to

kias išvadas J. Bernatoniui lei
džia daryti LSDP Centrinio rin
kimų štabo užsakymu dar kovo 
mėnesį, prieš R. Pakso nušali
nimą, atliktas išsamus tyrimas, 
per kurį siekta išsiaiškinti žmo
nių nuomonę dėl Seimo, Euro
pos Parlamento (EP). preziden
to rinkimų, ta ip pat atskirų 
kandidatų galimybes. 

J . Bernatonis dienraščiui 
teigė, kad tyrimas LSDP žada 
geras perspektyvas ir Seimo 
rinkimuose. Nukel ta į 7 psl. 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Laikinasis preziden
tas Artūras Paulauskas į Vals
tybės saugumo departamento 
(VSD) vadovo postą siūlo skirti 
dabar generalinio direktoriaus 
pavaduotojo pareigas einantį 
Arvydą Pocių. 

A. Paulauskas penktadienį 
pranešė žurnalistams pateik
siąs A. Pociaus kandidatūrą 
Seimui kitą savaitę, kai grįš iš 
vizito Ukrainoje. 

VSD direktorių skiria prezi
dentas su Seimo pritarimu. Jo 
kadencijos trukmė įstatymuose 
nėra nustatyta. 

A. Paulausko teigimu, laiki
numo šiame poste būti negali ir 
dėl teisinių, ir dėl politinių mo
tyvų. ..Tai yra ne politinio pa
sitikėjimo pareigos. Be to. pati 
sistema turi būti gerai veikian
ti, nes tai yra ir operatyvinį dar
bą atliekantys pareigūnai, dir
bantys atsakingą, kai kada ir 
pavojingą darbą", sakė A. Pau
lauskas. 

Teisininkas A. Pocius VSD 
dirba beveik penkerius metus. 
Jo pagrindinis darbas — ekono
minių pagrindų apsauga, pre
vencine kova prieš tarptautinį 
terorizmą. 

Lietuva ir Rusija 
derasi dėi 

bendradarbiavimo 
aplinkosaugos 

srityje 
Vilnius, balandžio 16 d. 

(BNS) — Vilniuje dvi dienas vy
ko Lietuvos ir Rusijos bendra
darbiavimo aplinkos apsaugos 
srityje jungtinės komisijos po
sėdis, kuriame, be kitų klau
simų, buvo aptartas naftos tel
kinio Baltijos jūroje naudoji
mas ir galimų avarijų prevenci
jos bei žalos atlyginimas. 

Vertindamas pirmąjį komi
sijos posėdį Aplinkos ministeri
jos sekretorius A. Spruogis sa
kė: „Ledai pagaliau pajudėjo". 

Posėdžio metu buvo aptar
ta, kaip aplinkosaugos reikala
vimus įgyvendina Nemano ir 
Sovetsko celiuliozės bei popie
riaus įmonės, vienos didžiau
sių Nemuno teršėjų, susitarta 
dėl bendrų veiksmų spren
džiant su Kuršių nerija susiju
sias aplinkosaugos problemas. 

Laikinasis prezidentas dalyvavo 
teisėjų susirinkime 

Laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas su p';i..„ jcianta Paulauskiene surengė Atvelykio šventę vaikams 
..Sveiki sulaukę Šventų Velykų". Šventėje dalyvavo apie šimtą J. Paulauskienės globojamų Vilniaus miesto spe
cialiųjų neįgaliųjų vaikų mokyklų moksleivių. Šventes dalyvius linksmino, vaikams žaisti tautinius žaidimus, ri
denti margučius, dainuoti ir šokti padėjo Vilniaus „Atgajos" specialiosios mokyklos etnografinis ansamblis. Žais
mingai nusiteikęs laikinasis valstybės vadovas vaikų komandai pralaimėjo margučių ridenimo rungtį. Nuotr.: 
Laikinasis prezidentas su žmona Jolanta Prezidentūros kiemelyje. Mykolo AmbrazoiELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(BNS) — Laikinasis preziden
tas Artūras Paulauskas tikisi, 
kad į Visuotinį teisėjų su
sirinkimą suvažiavę Lietuvos 
teisėjai aptars ir įvertins pasta
rojo laikotarpio lietuviškosios 
Temidės veiksmus ir jos „svei
katos būklę". 

„Laikotarpis šis — ypatin
gas. Mūsų teismai, nuo žemiau
sių iki aukščiausiųjų grandžių, 
laikė daugybę svarbių egzami
nų: nuo teisėjo mantiją ište
pusių kolegų iki priesaiką ir 
Konstituciją pažeidusio aukš
čiausiojo valstybės vadovo verti
nimų", sveikindamas susirinki
mo dalyvius penktadienį sakė 
A. Paulauskas. 

Tuo pačiu A. Paulauskas 
teigė, kad teisėjo sprendimus 
visuomenes nariai įvertina iš 
karto. 

„Ar teisingas prezidentas. 
Seimas, vyriausybė, žmonės pa
mato ne iš karto. Kartais tenka 

ir gerą pusę kadencijos stebėti. 
Ar teisingas teisėjas, piliečiai 
pamato iš karto", sakė A. Pau
lauskas. 

Laikinasis prezidentas tei
gė, kad Lietuvos teismų siste
ma, palyginus su kitomis pert
varką patyrusiomis valstybė
mis, yra moderni savo sutvar
kymu ir atitinka senųjų demo
kratijų teisinei valstybei kelia
mus reikalavimus — užtikrinta 
galimybė, kad kiekviena byla 
būtų nagrinėjama mažiausiai 
dviejose institucijose, veikia tei
sėjų savivalda. 

Tačiau A. Paulauskas pažy
mėjo, jog reikėtų patobulinti 
tam tikras teismų sistemos sri
tis, kad teismų sistema įgautų 
gebėjimų atlikti savo konstitu
cinę misiją pagal demokratinės 
visuomenės reikalavimus. 

Anot A. Paulausko, teisėjų 
pareigų paaukštinimas turėtų 
būti labiau pagrįstas jų pro
fesiniais nuopelnais. 

Europos Parlamentui paliko 
įspūdį lietuvės profesionalumas 

BBC televizija: Ignalinos atominė 
elektrinė — „bręstanti katastrofa' 

Viln ius , balandžio 16 d. 
(BNS) — Europos Parlamento 
komitetų pirmininkų sueiga pa
lankiai įvertino Lietuvos fi
nansų ministrės Dalios Gry
bauskaitės kandidatūrą į Euro
pos Komisijos nares. 

..D. Grybauskaitė įrodė sa
vo profesionalumą bei tinkamu
mą eiti jai pasiūlytas atsa
kingas pareigas. Parodytas pui
kus Europos reikalų išmany
mas nepaliko jokių abejonių Eu
ropos parlamento nar iams ir 
stebėtojams", rašoma EP komi
tetų pirmininkų sueigos išva
dose, kurios penktadienį cituo
jamos Finansų ministerijos pra
nešime spaudai. 

Lietuvos atstovė šią savaitę 
prisistatė Europos Parlamente 
Briuselyje. 

Anot E P komitetų pir
mininkų sueigos išvadų, atsa

kydama į jai užduotus klau
simus, ..D. Grybauskaitė paro
dė puikų su jos būsimųjų parei
gų vykdymu susijusių klausimų 
išmanymą, tvirtą apsispren
dimą atsižvelgti į Europos Par
lamento suformuotas nuosta
tas, tuo pačiu apdairiai kalbė
dama klausimais, dėl kurių Eu
ropos Parlamento ir Komisijos 
nuomones išsiskyrė". 

Lietuvos paskirtoji atstovė 
EK D. Grybauskaitė sako pasi
ryžusi siekti, kad būtų išlaiky
tos ar net padidintos švietimo, 
kultūros ir socialiniam sekto
riui skiriamos lėšos. 

Gegužės 5 d. Europos Par
lamentas oficialiai balsuos dėl 
naujųjų Europos Komisijos na
rių patvirtinimo. Po to Ministrų 
Taryba juos paskirs oficialiai, 
jie prisieks Europos Teisingumo 
teisme Liuksemburge 

Londonas-Vilnius, balan
džio 16 d. (BNS) — Ignalinos 
atominė elektrinė (IAE) — tai 
bręstanti katastrofa, o nedavus 
pažadų uždaryti jėgainę, Lietu
vos nebūtų tarp naujųjų Euro
pos Sąjungos narių. 

Tai teigiama Didžiosios Bri
tanijos valstybinio transliuotojo 
BBC parengtame išsamiame re
portaže apie planuojamą IAE 
uždarymą ir šio žingsnio pasek
mes. 

Anot reportažo, jėgainė nori 
susikurti aplinkosaugos požiū
riu palankų įvaizdį, todėl IAE 
lankytojams sukurtame video
filme demonstruojami darbinin
kai reaktoriaus salėje, netoli jė
gaines pievose besiganančios 
karvės, o dangų nuspalvina vai
vorykšte. 

Tačiau prisiartinus prie re
aktorių pastatų, „tampa aišku. 

kodėl ES nori uždaryti neseniai 
20-ies metų sulaukusią elektri
nę: pastebimi betono senėjimo 
požymiai, matomi nebaigto sta
tyti trečiojo reaktoriaus griuvė
siai". 

Pasak BBC, kai kurie aplin
kosaugininkai vadina Černoby
lio tipo jėgainę „bręstančia ka
tastrofa". Reportaže pabrėžia
ma, kad 1 milijardą eurų kai
nuosiantis IAE uždarymas lai
komas prieštaringu, nes Lietu
vos gyventojai laiko 80 proc. 
elektros energijos pagaminan
čią jėgainę ekonominės neprik
lausomybės pagrindu. 

BBC cituoja IAE vadovo 
Viktoro Ševaldino teiginius apie 
jėgainės saugą: „Ironiška, kad 
jėgainė šiuo metu yra saugiau
sia nei bet kada anksčiau. Čia 
tikrai nepasikartos Černobylis", 
sakė V. Sevaldinas. 

Prieš 10 metų Lietuvoje gimė 
pirmieji dirbt inai apvaisinti 

kūdikiai 

Gydytoja G. Bogdanskienė prie modernių klinikos prietaisų 
Mykolo Ambmo ELTA nuori 

J. Petraitis ket ina dalyvauti 
prezidento rinkimuose 

Draudžiamų da ik tų svaidytojai 
atakuoja pataisos namus 

Vilnius, balandžio 16 d. 
(ELTA) — Verslininkas Juozas 
Petraitis ketina dalyvauti Pre
zidento rinkimuose ir mėgina 
užkirsti kelią kitiems kandida
tams, savaip aiškindamas Lie
tuvos Konstituciją. 

„Politinės krizės pradinin
kai šiandien aktyviai rengiasi 
dalyvauti prezidento rinkimuo
se, nepaisant to, kad Lietuvos 
Respublikos Konstitucija kai 
kuriems iš jų tokios teises ne
suteikia", penktadienį per 
spaudos konferenciją pareiškė 
J. Petraitis. 

Šią savo nuomonę jis mėgi
no grįsti Konstitucijos 78 
straipsniu, kuris skelbia: ..Tas 
pats asmuo Respublikos prezi
dentu gali būti renkamas ne 
daugiau kaip du kar tus iš 

Juo/..!:- Petraitis 
EltOS nuotr 

eilės". 
Žodis ..renkamas", anot J. 

Petraičio, šiuo atveja turįs 
reikšti, jog tas pats asmuo gali 
dalyvauti prezidento rinkimuo
se ne daugiau kaip du kartus iš 
eiles 

Marijampolė, balandžio 16 
d. i ELTA) — Pavasariui įsibėgė
jant ir šylant orams, vis ak-
tvvesiii tampa nuteistųjų bičiu
liai, kurie miklina ranką svai
dydami per pataisos namų tvo
ras mobiliuosius telefonus, 
kvaišalus ir kitus draudžiamus, 
bet itin geidžiamus daiktus. 

Naktį jie drąsesni, bet įžū
lumo pakauk.: ir šviesiu paros 
metu. pastebi Kalėjimų depar
tamento atstovas. 

Marijampolės pataisos na
mų pareigini;.i. bendradarbiau
dami su kolegomis iš rajono po
licijos komisą- tato Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo sky
riaus, ketvirtadieni sulaikė vy
rą, per įstaiga juosiančią tvorą 
permetusi mobiliojo ryšio tele
fone. 

Balandžio 16-ąją apie pusę 
pirmos įstaigos Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus pareigūnas 
pastebėjo, kaip per tvorą perlė
kė kažkoks daiktas. Jį pakėlus 
paaiškėjo, jog tai į šampūno bu
teliuką įdėtas mobilusis telefo
nas. Tuo pat metu pataisos na
mų bei policijos pareigūnai su
laikė bandantį sprukti telefoną 
permetusi vyriškį. 

Penktadienio naktį drau
džiamų daiktų svaidytojai 
pataisos namus atakavo be per
stojo. Apie pirmą valandą parei
gūnai draudžiamoje zonoje rado 
lipnia juosta apsuktą dar vieną 
mobilųjį telefoną. 

Naujas permet imas buvo 
užfiksuotas dar po dviejų valan
dą, tačiau pareiginiai nieko ne
rado. 

Vilnius, balandžio 16 d. 
i ELTA) — Pirmosios po dirbti
nio apvaisinimo Lietuvoje gi
musios dvynukės jau atšventė 
dešimties metų sukaktį. Sis įvy
kis paminėtas ir penktadienį 
Gražinos Bogdanskienės gine
kologijos ir dirbtinio apvaisini
mo klinikoje surengtoje konfe
rencijoje. 

..Pirmoji pagalbinio apvai
sinimo procedūra buvo atlikta 
1993 metų balandį", pasakoja 
gydytoja G. Bogdanskienė. „Tai 
laikoma pagalbinio apvaisinimo 
Lietuvoje pradžia. Tuomet Vil
niaus universiteto Moterų klini
ka pradėjo bendradarbiauti su 
Londono universiteto Kara
liškąja ligonine ir čia dirbančiu 
profesoriam Gediminu Gru-
dzmsku" 

Iš pradžių parengtos Lie
tuvos poros vykdavo į Londoną, 
kur būdavo atliekama dirbtinio 
apvaisinimo procedūra. Dabar 
dirbtinį apvaisinimą galima at
likti dviejose klinikose Vilniuje 

ir vienoje — Kaune. Lietuvoje 
yra per pusšešto šimto vaikų. 
kurie gimė dirbtinai apvaisi
nus. 

Pagal statistiką. 15-18 proc 
porų visame pasaulyje skun
džiasi vaisingumo sutrikimu ar
ba yra nevaisingos 

Pasak Sveikatos apsaugos 
ministerijos Motino? ir vaiko 
sveikatos poskyrio vedėjos Auš
ros Armonavičienes. ministerija 
yra parengusi dirbtinį apvaisi
nimą apibrėžiantį įstatymą, ku
riame numatyta vaisingumo ,.\ 
dymui leisti naudotis ir dono
rais. 

Grupe Seimo nariu pateikė 
kitą projektą, kuriame tokia do
norystė neleidžiama. 

Šiuo metu Lietuvoje dirbti
nio apvaisinimo operacijos įtei
sintos sveikatos apsaugos mi
nistro įsakymu, kuriame dono
rystė nenumatyta Su donorų 
pagalba siekiančios turėti vaikų 
lietuvių poros apvaisinimui 
vyksta į užsieių 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
V ida i K u p r y t e i c / o Draugas 

4 5 4 5 W 6 3 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
e adresas: d raugas@ate i t i s .o rg 

Duok ime pozi tyvų atk i r t į mūsų val
stybę n iokojant iems reiškiniams ir 
veikėjams. Ne le isk ime savo širdyse 
apsigyventi pes imist inėms nuota i 
koms ir pr is i ta ikėl iškumui. 

AF Pirmininko laiškas 
Sveiki sulaukę Šventų, Velykų, 

Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventės! 

Ateitininkų federacijos valdybos vardu linkiu Jums Išganyto
jo Prisikėlimo šviesoje kurti ir atnaujinti savo asmeninį, šei
mos, bendruomenės, organizacijos, Tėvynės ir Dievo Tautos 

gyvenimą. Ieškodami prasmės savo kasdieniuose darbuose ir nuos
tabiose šventėse, prisiminkime Palaimintojo vysk. Jurgio 
Matulaičio žodžius: 

„Reikia mums žmonių, tai stenkimės mes juos sau išsiauk
lėti, išsilavinti. Nuo to, man rodos, ypatingai reikėtų pra
dėti mums visus visuomenės Kristuje atnaujinimo darbus. 
Omnia restaurare in Christo" 

Dešimtmečius ateitininkai Lietuvoje ir visame pasaulyje kūrė 
katalikišką kultūrą ir ugdė jaunuomenę bei augino šeimas remda
miesi savo principais. Teko išgyventi ir pajausti visokių sunku
mų—persekiojimų, trėmimų, melo, šmeižto, smurto, neteisingų 
kaltinimų, nuvertinimo. Teko laidoti j aunus ir neturėti galimybės 
padėti senam, kęsti izoliaciją nuo krikščioniškojo pasaulio ir klau
sytis vienos partijos „tiesos". Išbandymų būta daug ir įvairių 
aukų—taip pat. Velykų švenčių metu t ikrai verta, šalia Kristaus 
kančios kelio ir prisikėlimo šlovės, prisiminti mūsų Tautos kelią ir 
ateitininkų kelią. Ar kas gali suabejoti, kad Kristus myli mus. 
mūsų Tautą. Kokie panašūs esame į savo Išganytoją! Ir labiausiai 
panašūs esame sava meilės giesme per kančią Gyvenimui ir Tiesai. 

Paskutiniųjų mėnesių įvykiai Lietuvoje parodė, koks paslap
tingas ir veidmainingas yra tamsos pasaulis. Kaip j is nepasiduoda 
Kūrėjo valiai—meilės ir tiesos įsakymams. Kaip blogis klaidina 
žmones, kaip skaldo bendruomenes, ir kaip sugeba prisiderinti 
prie bet ko
kios žmogiš
kos silpnybes 
ir švęsti „sa
vo tvarką". 

O tau ta 
pasirodo yra 
pajėgi tvarky
tis tik pavir
šiuje. Pašali
nę, nors ir la
bai iškilių asmenybių klaidas, dar nesugebame pašalinti prie
žastis esančias giliau, kurios pagimdė ir gimdo toliau tautos 
politines, moralines ir kultūrines prarajas Nuskambėję iškilmingi 
teismai nuteisę vieną vadovą ir laisvėje toliau ganytis paliko visą 
jo gaują. Be triukšmo, be atsakomybės, be pamokų. 

Ilgus metus ateitininkų organizacijos nariai iš mažų, dažnai 
jau suskaldytų šukių—jaunų žmonių likimų, lipdo ir kuria švieses
nę Lietuvos ateitį — ateitininką, kaip tvirtą pilietį, patriotą, išsi
lavinusį, neprietaringą ir drąsų, kūrybingą, talentingą ir tikėjimo 
tiesa grindžianti savo ir bendruomenės kelią asmenį. Tas darbas 
stokoja jėgų. mokytojų ir auklėtojų, knygų, patalpų, pinigų, laiko, 
pritarimo. įvertinimo ir supratimo. Kas šiuo metu padeda, talkina, 
Ateitininkų federacijai Lietuvoje? Ministerijos? Lietuvos vadovai, 
švietimo sistemos, žiniasklaidos portalai ir puslapiai, politikai, 
visuomeniniai sąjūdžiai, vakarai ar rytai? Niekas iš išvardintųjų. 

Džiugu, kad ateitininkai kitose pasaulio šalyse, turėdami di
džiulę išgyvenimo be Tėvynės pagalbos patirtį , yra sukūrę savo 
paramos ir organizavimo sistemas, šiuo metu racionaliai naudoda
miesi esamais resursais gali gyventi pilnavertį bendruomeninį or
ganizacijos gyvenimą. Galime tik dėkoti šiems likimo tremti
niams—ateitininkams broliams ir sesėms, kad jie savo jėgų ir lėšų 
pagalba rėmė ir kūrė ateitininkų gyvenimą atgimusioje Lietuvoje 
iki šiolei 

Lietuvoje šiandien kaip niekada esame panašūs j kryžių ne
šantį Išganytoją. Bet nesame vieniši. Šalia jaučiame Šventosios 
Bažnyčios pulsą ir pastangas. Jaučiame didelę atsakomybę ir pa
reigą ateinančioms kartoms. 

Tai ir kviečiu Jus , padedant Katalikų Bažnyčiai, kurkime savo 
gyvenimą ateitininkiško veiksmo erdvėje. Kurkime naujas kuopas, 
mokytojų ir studentų korporacijas, darykime stovyklas ir mokymo 
kursus, kvieskime į konferencijas ir pamaldas, leiskime žurnalus 
ir laikraščius, skaitykime savo spaudą, darykime reportažus per 
televiziją, lankykime vieni kitus džiaugsmo ir liūdesio valandą, 
darykime šventes ne tik savo organizacijos nariams, bet ir kitiems 
šviesos ir tikėjimo ištroškusiems, ir net klystantiems, o ypač liki
mo nuskriaustiems. 

Duokime pozityvų atkirtį mūsų valstybę niokojantiems reiš
kiniams ir veikėjams. Neleiskime savo širdyse apsigyventi pesi
mistinėms nuotaikoms ir prisitaikėliškumui. Bukime principingi, 
naudokimės savo principais ir kurkime naujus veiklos principus 
Žiūrėkime Į aplinką, analizuokime ir skelbkime savo mintis ir dar
bus, dalinkimės. 

Liudykime Viltį savo artimųjų, draugų, kaimynų, bendradar
bių, kurso ir klases draugų, kolegų, pažįstamų ir tik sutiktųjų 
tarpe Liudykime Tiesos ir Meiles nemirtingumą. Liudykime kartu 
su Kristumi 

Švęskime kartu, turėdami: delne draugo ranką, akyse šypseną, 
tvirta žodi kalboje, giesmę būryje, atmintyje vardus išėjusių, 
ateities planuose naujas vizijas, inspiracijas ir kūrybingumo 
versmes, švęsdami Kristaus Prisikėlimo šventę. 

L i u t a u r a s S e r a p i n a s 
A t e i t i n i n k u f e d e r a c i j o s p i r m i n i n k a s 

2 0 0 4 m . b a l a n d ž i o 11 d . 

Č ikagos Part izano Daumanto-Prano Dielininkaičio kuopos penkto skyriaus berniukai ir mergaitės ruošiasi duot i 
j a u n o j o ateit ininko ižodi. Išklausė paruošiamuosius kursus ir atlikę parengiamuosius darbus, jiems per šeimos 
šventę biržel io 6 d. Lemonte bus įteikt i jaunųjų ateit ininkų ženkliukai. P i rmoje eilėje: Mari ja Zimkutė, Kristė 
Lapkutė , Vaiva Lagunavičiūte, Vija Kaniūnaitė, "Indrė Bielskutė, antroje eilėje g lobė ja Laima Aleksienė, Aleksas 
Me i lus , Aleksas Sadauskas, Rimas Grybauskas, Žara Kisieliūtė, Ieva Vizgirdai tė ir g lobėja Rasa Kasniūnienė. 

ATVIRAS PRAŠYMAS 
Ieškoma lėšų paremti sendraugių veiklą 

Šis la iškas y r a siunčiamas v i s i e m s s e n d r a u g i ų s k y r i a m s . Kaip visos 
o r g a n i z a c i j o s , ta ip ir Š i a u r ė s A m e r i k o s a t e i t i n i n k ų t a r y b a n e g a l i 
e f e k t i n g a i a t l ik t i savo p a r e i g a s , b e f i n a n s i n i ų į p l a u k ų . N u o š i r d ž i a i 
d ė k o j a m e j u m s už jūsų d ė m e s į ir a t s i l i e p i m ą . 

M ielieji sendraugiai, 
nuo 2000 metų, nesu
sidarius Ateitininkų 

sendraugių sąjungos centro 
valdybos, tas pareigas atlieka 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
taryba (ŠAAT). Jos yra nema
žos: Sendraugių stovyklos • ir 
Studijų dienų Dainavoje ruoša, 
atstovavimas ASS valdybai ofi
cialiuose renginiuose, tarpinin
kavimas ir santykių palaiky
mas su JAS, MAS, SAS centro 
valdybomis ir parama vieti
n i ams sendraugių skyriams. 
Paskutiniosios ASS CV iždas 
yra laikomas atskiroje kasoje 
ŠAAT ižde. Iki šiol, ASS CV pi
nigai buvo naudojami tik sen
draugių stovyklos Dainavoje ir 
Studijų dienų savaitgalio ruo
šai. 

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų tarybai tenka atlikti ne tik 
savo pareigas. ASS CV parei
gas, bet ir seniau buvusios AF 
valdybos pareigas. Vykdant vi
sus šiuos darbus ir šaukiant po
sėdžius. ŠAAT turi nemažai 
einamųjų išlaidų. ŠAAT iždas 
yra nedidelis ir be finansinių 
įplaukų nebegalės išsilaikyti. 

Norint, kad ir toliau ŠAAT 
veikla efektingai gyvuotų atlie
kant savo įsipareigojimus, pra

šome visų ateitininkų sendrau
gių skyrių valdybų atsiųsti pusę 
(50^) surinkto nario mokesčio 
ŠAAT iždui. 

Kai susidarys ASS CV. ši 
nario mokesčio dalis vel bus 
skiriama sendraugių iždui 

Nario mokestį prašome 
siųsti: Aloyzui Pakalniškiui, 
1619 Kaimi Court, Naperville, 
IL 60563. Čekius rašyti: Lithu-
anian Catholic Federation 
Ateitis, Inc. 

Iš anksto dėkojame visiems, 
kuriems rupi ateitininkuos dar
bai ir siekiai, atsiunčiant dides
nę ar mažesnę asmenišką auką. 

Garbė Kristui! 
Nijolė Balčiūniene 
ŠAAT pirmininkė 

2004 m. kovo 31 d. 

Registracija 
Sendraugių stovyklai 
Šįmet sendraugių stovykla 

vyks liepos 25 iki rugpjūčio 1 d. 
Dainavoje. Norintys užsiregis
truoti į šią populiarią stovyklą. 
prašomi skambinti Rūtai Kul-
bienei. tel. 847-698-3959. Pir
menybė užsiregistruoti bus 
duodama ateitininkams, pagal 
paskambinimą. 

Registracija 
Jaunučių stovyklai 

Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos vasaros stovykla vyks š.m. 
liepos 17-25 d. Dainavoje. Sto
vyklos registratorė, Grasilda 
Reinytė, praneša, kad registra
cija sklandžiai vyksta ir ragina 
jaunučius nedelsiant registruo
tis. Registracijos anketos yra 
ateitininkų tinklalapyje: 

www.ateitis.org 
Jei turite klausimų parašykite 
registratorei elek. laiškelį: 

grasilda@ameritech.net 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

v iso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
K A R D I O L O G E — ŠIRDIES L IGOS 

Midwest Hears Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-71*4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
V I D A U S L iGU G Y D Y T O J A S 

Kalbame l ietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 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. 127th Str. 
Suite 101. Lemont. IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

H a m i l t o n o kuopos moksleivis ateit ininkas Simonas Trumpickas buvo 
nuvykęs savaitei i Domin ikonu Respublika, kur kartu su savo gimnazijos 
d r a u g a i s statė namus to krašto nepasiturint iems Bestatydamas namus, jis 
spėjo susidraugauti su vietiniais vaikučiais. 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, MD. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Ortand Park. IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGflS-SlRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. te!. 773-47*-330C 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»rterfrxsurgeryancbreaEfriea)lrtcorri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family meCica- -
10811 W. 143 Št. Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Commumty Hospital 
Siiver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Khgery Hwy. Wicwbrcok 
Tei. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių. 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo specialistą 
Elgin: 847-289-8822 

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

ir Lbertyvie. www.illinoispain.com 

EUGENE C. DECKER DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuvėms sutvarkys dantis už onemarna karna 
Susitarimu! katėti anemiškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

HeaJthy Connection 
Chiropracfc & Rehab 

One 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Šiite 201/202, Lockport IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St. Lemont. IL 
60439 

1051 Essmgton Rd. #200 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
C H I R O P R A C T I C PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, galvos skausmu. 

(ir migrenos), sportiniu, traumų specaNastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia j 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/Akiniai 

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Bidge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross hospi ta l . #41 OS 

Tel. (773) 884-7960 

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 KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualme terapija. 

akununktūra 
6420 W 127 St #106. Palos Hts. IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
V I D A U S L I G O S 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūsles ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

i0400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetncs & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S . 7 9 th Ave. , Hickory Hil ls i t 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDEP 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ka lbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

VViilovvbrooR. IL 60527 
Tel . 630-323-2245 

Va landos 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. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

• -
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Pasinaudodami NATO 
plėtros proga 
VVashington, DC, 
suruoštomis iškilmėmis, 
lietuviai respublikonai 
buvo priimti 
„Rcpublican National 
Committcc" centre, kad 
galėtu aptarti prez. 
George W. Bush per 
rinkimo galimybes ir 
būdus prisidėti prie tų 
rinkimų laimėjimo. 
Sėdi iš kairės: Aušrelė 
Sakalaitė, Birutė 
Vilutienė, Birutė A. 
Vindašienė; stovi: Jonas 
Urbonas, Eugenija ir 
Jonas Geniai, Angelė 
Nelsienė, John Eddy, 
Audronė ir Mykolas 
Pakščiai, John Bobin. 

Po pasitarimo, vykusio š.m. balandžio 3 d. Jaunimo centro 
ateities klausimais, visuomenininkas Algis Regis (kairėje) ir 
JC tarybos pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas. 

E. Šulaičio nuotr. 

Laimėtojai jais džiaugiasi 
ir didžiuojasi, gars indamiesi , 
kad Vakarų pasaulis Pakso nu-
šalintojus sveikina už demo
kratijos laimėjimą ir Lietuvą 
giria. 

Nedaug Vakarų pasaul io 
spaudos skaitau. Pavar tau tik 
„New York Times". „Wall Street 
Jou rna l " , „Chicago Tr ibūne" 
puslapius, trejetą žurnalų, kai 
ką užgriebiu Internet t inkle. 
Apie Pakso nušalinimą žinių 
radau tik čia paminėtuose tri
juose Amerikos dienraščiuose, 
tačiau mano akies jos išskirti
nai nepatraukė. Rašiniai ruoš
ti, naudojantis Lietuvos žinia-
sklaida, kartojamos daug kartų 
jos skelbtos neigiamos mintys. 
O tai leidžia manyti, kad jos 
specialiai Pakso kaltintojų pa
kiš tos . „Chicago Tr ibūne" 
(2004, April 7) apie Pakso ap
kal tos baigmę rašan t i s Alex 
Rodriguez pastebi, kad jam tal
kino Giedrius Drukteinis iš Vil
n iaus . Šiek tiek išsiskiria „Wall 
S t ree t Journal", pr imindamas, 
bet irgi gana retoriškai, kad šia 
apka l ta Lietuva „pamokė de
mokratijos" didžiąsias Europos 
valstybes, kurių sukčiaujantieji 
vadovai nuo panašių veiksmų 
aps ig ina autor i te t in iu būdu. 
Todėl ir kyla klausimas, ar ir 
t iek šių žinių pasaulyje būtų 
buvę be prieš Rolandą Paksą 
nusiteikusių kartais net ypa
t ingų Lietuvos žiniasklaidi-
ninkų pastangų. Nes kas gi už
sienio spaudai Lietuva? Ką 
reiškia jos neišprususių poli
t ikų peštynės dėl valdžios ir 
kas bus jos prezidentas, kai Va
karų dėmesys sutelktas j rimtą 
pavojų pasauliui keliantį, nuo
lat plintantį, terorizmą ir su juo 
susijusį, nežinia, kada ir kaip 
pasibaigsiantį, karą Irake. 

Iš tikrųjų gerai būtų, jeigu 
kur is nors profesionalus politi
nių įvykių tyrinėtojas, vakarie
tis žurnalistas, visą šią Lie
tuvos prezidento Rolando Pak
so apkaltos eigą bešališkai iš
nagrinėtų ir aprašytų. Lietuvos 
žurnal is ta i šio uždavinio kol 
kas atlikti negali, nes no tik 
pusmečio apkaltos eiga. bet ir 
visas Rolando Pakso preziden
tavimo laikotarpis, parode, kad 
jo atžvilgiu nešališkos žinia-
sklaidos nebuvo. Apstulbusi 
net ikėtu Pakso laimėjimu, taigi 
visus savo numatymus pranio
vusi, užsidegė pykčiu ir piešė jį 
tik neigiamai O Lietuvos gy
ventojus jo „nedorybėmis" norė
dama įtikinti tvirčiau, pagalbos 
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ieškojo užsieniuose. Ar mūsų 
prezidentas labai kenkia Lie
tuvai pasaulyje, ar nesu
trukdys jai patekti į NATO, į 
Europos Sąjungą, daugybėmis 
kartų klausinėjo jie kiekvieną 
nučiuptą užsienio valstybi
ninką, politiką, diplomatą, žur
nalistą, provokuodami jį nori
mo neigiamo atsiliepimo apie 
Lietuvos valstybės vadovą. Ir 
pykdavo, kai šie atsakydavo, 
kad šis vyksmas yra Lietuvos 
vidaus reikalas ir jokios įtakos 
Vakarų pasauliui neturi. Šalia 
to, Lietuvos žurnalistai labai 
stengėsi paveikti užsienio vals
tybių valdžias Lietuvos prezi
dento nelankyti Lietuvoje ir jo 
nepriimti pas save. Apie tai net 
nesamas istorijas kūrė. kaip, 
pvz., po užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio apsi
lankymo Vašingtone. „Lietuvos 
rytas" piktai priekaištavo JAV 
ambasadoriui, kodėl jis drįsta į 
Lietuvos Prezidentūrą kelti ko
ją, kalbėtis su Konstituciją pa
žeidusiu, priesaiką sulaužiusiu, 
apsimelavusiu prezidentu ir 
kodėl nuolat įtaigavo preziden
tą Bush Paksą priimti. Koks 
bešališkas įvykio tyrinėtojas 
gali atsirasti tokioje aplinkoje? 

Tai pastebėjo ir nuosaikes
ni Lietuvos laikraštininkai. 
Nemaža Lietuvos žiniasklaidos 
dalis visiškai nesiskiria nuo sa
vo kolegų Rusijoje ir Baltaru
sijoje, kur, visi žinom, spauda 
yra valdžios kontrolėje, rašo ba
landžio 15-tą „Delfi" bendra
darbis Darius Varanavičius. 
Masalas, kuris pateikiamas iš 
viršaus, gandų, slaptų pažymų 
ar telefoninių pokalbių išklo
tinių pagalba, puikiai tinka ir 
mūsų žurnalistams, teigia Va
ranavičius Pagal jį, skirtumas 
tik toks, kad Rusijos ir Balta
rusijos prezidentai — neklys
tančios asmenybės, o Lietuvos 
— su įstatymais prasižengian
ti, pažeidžiama grėsmė Lietu
vos saugumui. Iš savo pusės ga
liu pridėti, kad šių žinių sklei
dimu ypač pasižymėjo „Lietu
vos rytas" ir „Veidas". Ir kaip 
viskas pasikeitė į Prezidentūrą 
įžengus Artūrui Paulauskui. 

kurį nuo pirmos dienos ėmė 
girti Lietuvos televizija, pastebi 
Varanauskas. Ir man atrodo, 
taip jau anksčiau rašiau, kad 
dėl to dabar visiems labai ne
skanu. Tai matyti ir iš beveik 
visuotinio politikų pasimetimo, 
ieškant kandidatų į preziden
tus. Apie tai jau rašo ir bešališ
kesnį politologai. 

Politikai „...neturi tiesiogi
nio betarpiško kontakto su 
žmonėmis, juose nėra vadi
namojo grįžtamojo ryšio, tautai 
paliekama galimybė tik klau
syti, tačiau jai nėra galimybės 
išsakyti savo nuomonę ir abe
jones. Vilnius liko Vilniuje" — 
rašo „Kauno dienos" vedamasis 
balandžio 10-tą. Ir tai galiu tik 
patvirtinti, nes pagal konserva
torius, visos partijos, tiksliau 
— tik keliolika jų vadovų Vil
niuje, turi susitarti dėl vieno 
bendro kandidato ir jį primesti 
tautai balsuoti, nes kitokiu at
veju, pagal „Veidą", tie burokai 
bei runkeliai vėl nežinia ką gali 
išrinkti. O kad vilniečių parink
tam kandidatui nebūtų varžo
vo, Vytauto Landsbergio pas
tangomis Seime buvo priimtas 
įstatymas, įpareigojantis Vy
riausią rinkimų komisiją (VRK) 
įtaigauti Paksą pirmalaikiuose 
rinkimuose nekandidatuoti ir 
įspėti jį, kad Konstitucinio teis
mo nurodyti prasižengimai yra 
neišnykstantis pagrindas jam 
bet kada apkaltą atnaujinti. 
Gerai bent, kad šį įstatymą vis 
dėlto susiprato vetuoti laikinai 
prezidento pareigas einantis 
Artūras Paulauskas. Matyt ir 
šiam, nors taip pat labai ar
šiam. Pakso priešui, buvo gėda 
po tokia nesąmone pasirašyti. 
Tai tokia. Vakarų giriama, 
demokratija vyrauja tarp poli
tikų Vilniuje. Kuo ji skiriasi 
nuo buvusios sovietinės? 

Matyt dėl to nejaukiai jaus
damasis, Paulauskas apie Pak
są jau ir gerų žodžių pradėjo 
ieškoti Prisiminęs apkaltos lai
kotarpiu nutrauktų daug jo 
skatintų uždavinių ELTA ben
dradarbiui Paulauskas ta ip 
pasakė: „Aš manau, kad prezi
dento Pakso tikslai, kuriuos jis 

kėlė, buvo teisingi, ir juos rei
kia tęsti". Įdomu, ar jis turėjo 
omeny ir Pakso keltas pa
grindines valstybės atramos 
vertybes — tautą, šeimą, jauni
mo auklėjimą. Bažnyčią? Ir 
kažin ką pagrindinis preziden
to nuvertėjas, dabar jau pats 
šios kėdės siekiantis, Pau
lauskas galvoja apie savo elgesį 
jau čia minėtame „Kauno die
nos" vedamajame, vienos did
miesčio inteligentės žodžiais 
išreikštą, tokį teiginį skaityda
mas: „Mano artimieji — docen
tas, medikas, inžinierius ir dai
lininkas — nėra 'įsimylėję' 
Pakso, tačiau tik vienas dai
lininkas apkaltos baigmę svei
kina, o kiti vienareikšmiai 
smerkia ją už tai, kaip buvo da
roma, kodėl tai buvo daroma, 
už dvigubus standartus, už są
mokslininkų blogą praeitį, už 
jų politinį nebrandumą, už pa
sekmių nenumatymą" ir t.t. Ir t.t. 

Daugybė tokių klausimų 
Lietuvos visuomenėje, ypač 
nepolitizuotoje, kyla dabar, dar 
daugiau kils jų ateityje. Todėl 
viso šio vyksmo bešališkas tyri
mas būtinas. Įdomiausias tur
būt būtų Borisov vaidmuo, ypač 
paskiausias jo nusigrūdimas 
pas Paksą, baigęs jį, kaip Lie
tuvos prezidentą, sužlugdyti. 
Jeigu ne tas Pakso suklupimas, 
vargu ar kaltintojai Seime būtų 
sukrapštę net 85 balsus? Ne
jaugi prezidento galvon neatėjo 
mintis, kad šiai misijai Borisov 
galėjo būti specialiai kaltintojų 
siųstas. Ypač, kai Vilniaus apy
gardos teismas po ilgo delsimo 
staiga nepritarė Migracijos 
departamento sprendimui iš
siųsti jį iš Lietuvos, Migracijos 
departamentas sutiko klausi
mą persvarstyti iki... liepos 
mėnesio, ir sprendimas — tur
būt jau ir dabar aiškus: Bori
sov gali likti Lietuvoje. Atpil
das už paskutinę kulką Paksui 
į pakaušį. O vėliau — gal ir 
Lietuvos pilietybė? 

Kitas būtinai tyrinėtinas 
reiškinys — Borisov pilietybe 
Kodėl išimties keliu pagal tą 
patį ydingą įstatymą pilietybes 
teigdami Adamkus ir Brazaus
kas Konstitucijos nepažeidė, o 
Paksas ją pažeidė? Turbūt neži
nai, kad Konstituciniame teis
me sėdi Paulausko bendrakur
siai, sovietiniai bendražygiai, 
a i šk ina man v ienas , juos 
visus p a ž į s t a n t i s t rečia-
bangis , buvęs konservato
r ius , Landsberg io , Adam
kaus rėmėjas. 

DANUTE BINDOKIENE 

Pavojingi JAV ėjimai 
Šiuo metu populiarumo konkurse Amerika 

pirmosios vietos tikrai nelaimėtų, ypač musul
monų — arabų pasaulio — kraštuose. Vašing
tono politika prastai vertinama ir Europoje, iš
skyrus neseniai į NATO priimtas valstybes, ku
rios išreiškia Amerikai ir padėką, ir lojalumą, 
žinodamos, kad jų saugi ateitis iš dalies pri
klauso nuo šio krašto palankumo. 

Negalima teigti, kad vien karas Afganis
tane (vėliau Irake) sukiršino musulmonus i r 
sukėlė degančią neapykantą Amerikai. Tai 
pasireiškė jau anksčiau, ypač teroristų išpuoliu 
2001 m. rugsėjo 11-ąją, o kariuomenės pasiunti
mas į Afganistaną buvo tų išpuolių pasekmė. 

Visgi didžiausias Vašingtono politika nepa
sitenkinimo laužas liepsnoja Palestinoje, nes 
Amerika ginčuose tarp žydų ir palestiniečių ne
abejotinai stovi Izraelio pusėje, ignoruodama 
palestiniečių prašymus bei reikalavimus, kad 
okupantas pasitrauktų iš jų žemių ir netruk
dytų sukurti nepriklausomos Palestinos valsty
bės. Juk tokia prielaida buvo padaryta prieš 
daugiau kaip 50 metų, kai buvo kuriama 
Izraelio valstybė. 

Nesibaigiančios kovos tarp palestiniečių ir 
žydų, nepaisant ir Amerikos, ir Jungtinių 
Tautų pastangų sulipdyti pastovesnę taiką, taip 
pastaraisiais trejais metais suaštrėjo, kad jokie 
planai ar pasiūlymai sėstis prie derybų stalo 
neveikia. Galbūt ir dėl to, kad palestiniečiai ne
sitiki laimėti, jeigu deryboms vadovaus Va
šingtonas. 

Iš dalies toji nuojauta pasitvirtino, kai š.m. 
balandžio 14 d. JAV prezidentas George W. 
Bush, Baltuosiuose rūmuose besilankančiam 
Izraelio premjerui Ariel Sharon prižadėjo viską, 
ko tasai prašė: a. nereikės iškraustyti žydų ko
lonistų iš vadinamojo Vakarų kranto vietovių; 
b. nebus suteikta teisė palestiniečiams, pabė
gusiems iš savo tėvynės 1948 m. arabų-žydų 
karo metu, grįžti į savo teisėtus namus (tikima, 
kad pabėgėlių yra keli milijonai — žydai bijo, 
kad grįžusieji sudarys gyventojų daugumą 
Izraelio žemėse ir ateityje pateks net į valdžią). 

O ką už „šią paslaugą" pažadėjo Sharon0 

Nagi, iškelti savo tautiečius iš Gaza ruožo. 

kuris Izraeliui jau ir nebe pelningas, ir nebe 
saugus. Taip pat atiduoti nedidelį kąsnelį 
Vakarų kranto žemių, pasiliekant pačią di
džiausią dalį, prieinančią prie Jeruzalės miesto 

Nereikėjo nei ..planų", nei „taikos kelio", 
nei derybų. Nereikėjo klausti ir palestiniečių, 
kaip jiems toks sprendimas atrodo, ar yra pri
imtinas? Argi reikia stebėtis, kad Ariel Sharon 
taip plačiai šypsojosi, spausdamas prez. Bush 
ranką? Įdomu ir tai. jog vos prieš dvi dienas tas 
pats JAV prezidentas savo ūkyje Texas valstijo
je viešinčiam Egipto prezidentui Hosni Mu-
barad išsireiškė, kad nesiruošia pritarti prem
jero Sharon planui ir palikti Izraeliui Vakarų 
kranto teritoriją, kurią neseniai žydai atitvėrė 
„nepereinama tvora". Tai nebe pirmas kartas, 
kai Vašingtonas užtikrino, kad dėl šios teritori
jos turi vykti derybos ir baigtis abipusiu, t.y. 
žydų bei palestiniečių, susitarimu. 

Toks staigus ir vienašališkas ..problemos 
sprendimas" Izraelio naudai nustebino ne vien 
arabų pasaulį, bet ir JAV sąjungininkus Eu
ropoje. Visiems aišku, kad šis skaudus reikalas 
ne tik neužsibaigė, o pablogėjo. Jis stipriai 
sukiršino musulmonus, net ir tuose kraštuose, 
kurie dar rodė Amerikai palankumą. 

Rodos, kaip tik dabar, kai Irake laimėjimo 
galimybių svarstyklės gerokai pasviro žemyn, 
kai Rūgėjo 11-osios išpuoliams tirti komisija 
„atkasa" keistų faktų, tiesiog badančių pirštu į 
vyriausios valdžios abejingumą ir nepakanka
mai kreiptą dėmesį į pateiktus duomenis apie 
gresiantį pavojų, Vašingtonas turėtų ieškoti 
kuo daugiau draugų, o ne dauginti priešų skai
čių. Vargiai daug paguodos suteiks JAV pilie
čiams nuolatinis prezidento užtikrinimas, kad 
Irake tvarka bus įvesta, kad iš esmės viskas ten 
vyskta taip, kaip numatyta; veltui ir Valstybės 
gynybos sekretorius kasdien žiniasklaidai aiš
kina, kad nėra ko rūpintis vėl Irake įsiliepsno
jusiais mūšiais. įkaitų grobimu ir vienas po kito 
žūstančiais kariais. Tačiau tie optimistiški 
žodžiai skamba vis tuščiau, kai kalbama viena, 
o elgiamasi kaip tik atvirkščiai. Kažin ar kaina, 
kurią teks Amerikai sumokėti už 04.14 d. 
pažadą Izraeliui, nebus per aukšta? 
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Pirmoji dalis 

Paryčiais, vos prašvitus, matau, kaip Jonas 
išeina į kaimo vieškelį ir nueina neatsigręždamas 
autobusų stotelės link. Didelio čia daikto, na, ir 
tegul, sėkmės jam! Ir vis tik sugrįžusi namo apsi-
ašaroju. Tetos juokiasi iš mano ašarų, jos 
nesupranta, ko aš čia ašaroju ir ko man taip 
skaudu. 

Gyvenimas studentų bendrabutyje, Dainavos 
gatvėje pasirodė ne toks jau blogas, kaip įsivaiz
davau. Kambario draugės geros merginos. Be to, 
kartu su manimi į inst i tutą įstojo keletas 
uteniškių: Judickas, Norvaišis, Šimkūnaitė, 
Ramelytė... Taigi, yra ir draugų, su kuriais riša ir 
dviejų metų pažintis Utenoje. Sutikdami 1958-
uosius mano kambarėlyje geriame šampaną iš 
puslitrinių stiklainių: kitokių indų dar neįsigi-
jome. Susiradau darbą klinikų patologines 
anatomijos laboratorijoje: perrašinėju skrodimo 
protokolus anglų kalba. Kad ir nedidelė algelė. 
bet geras priedas prie stipendijos. Susiperku 
beveik visus reikalingus daiktus, tik išeiginiams 
batukams niekaip negaliu susitaupyti Ką suval
gai, — nematyti, o ką nešioji, — mato visi, todėl 
stengiuosi nepersivalgyti. Draugėms bepigu: grįž
damos iš namų, visuomet prisiveža keptų vištų, 
žąsų, pyragų. Aišku ne visuomet jos susipranta 
pavaišinti ir mane, todėl stengiuosi kur nors 
išeiti, kada jos dalijasi atostogų įspūdžiais ir 
vaišinasi skanėstais. Karts nuo karto tėvelis at
siunčia truputį pinigų, tad prasikursiu. nepražu 
siu ir aš. Mėgstu gaminti. Sekmadieniais ben
drabučio virtuvėje, anglimis pakurta ligi raudo 
numo, įkaista didžiulė viryklė Kai draugiu 
skanėstai spintelėse baigiasi. į didclj bendra 
puodą sudedame, ką turime kopūstus, bulves, 
morkas. Viską užspirginame lašinukais ir val
gome lyg tikrą skanėstą prie bendro stalo 

Vakarais mėgstu užbėgti į Soborą, kur gera 
tyloje pasimelsti, pavesti save Aukščiausiajam 
Pasimeldžiu, ir lengviau pasidaro. J šokius 
nevaikštau, nors drauges kalbina „neužsisedeti". 
kad senmerge nelikčiau. Netraukia manęs tu 
šokiai, nenoriu ir kas kartą su kitu palydovu 
pareiti. Naujos pastovesnes draugystes neieškau 

Šokti mėgstu, tačiau savoje kompanijoje su pažys
tamais ir draugais, o čia — svetimi veidai. Stovi 
mergaičių minioje, laukdama malonės, kol kas 
pakvies. Matyt, labai nemadinga esu. Kartą kitą 
nueinu į simfoninį koncertą. Man patinka rimta 
muzika: priverčia susimąstyti, įsijausti ir pakilti 
virš žemės rūpesčių ir vargų. Skrendi sau garsų 
nešama į aukštesnius pasaulius, būties 
viršukalnes... Gaila tik, kad tenka vel nusileisti į 
bendrabučio bruzdesį ir kasdieninį gyvenimą. 

Studijų metai lekia tarsi paukščiai Atostogas 
dažniausia praleidžiu Obeliuose, savaitę kitą 
pasisvečiuoju ir Pavirinčiuose. Vis artimiau 
susidraugaujame su Antanu, vis labiau patinka 
man jo šiltas mėlynų akių žvilgsnis, plati atvira 
švpsena... Gaila tik. kad mūsų draugystė vasa
rinė, tik atostogų metu. o išvykus man į Kauną. 
Antanas apie kitas merginas sparną rėžia. 
Laiškų nuo jo retai tesulaukiu, nes sakosi gražiai 
rašyti nemokąs... Be to. ir jo sveikata buvo pašli
jusi: plaučiuose rasti tuberkuliozes židiniai ir 
kavernos. Teko jam ne vieną mėnesį praleisti 
Rokiškio tuberkuliozinėje ligoninėje Susiruošusi 
aplankyti radau meiliai besikalbantį su labai 
dailia juodaplauke mergaite, taip pat ligone 
\Vliau sužinosiu, kad ji labai greitai mirė. nes 
tuberkuliozė jau buvo sunaikinusi jos plaučius 

Kartais, vaikščiodama Žaliakalnio gatvėmis, 
slapta stebiu šviesius langus, vakarais uždangs
tytus rausvomis ar gelsvomis užuolaidomis. Kas 
ten. už tu užuolaidų, kur gyvena, tikriausia, 
laimingi ir mylintys žmones'1 Aš taip pasiilgau 
namu šilumos, laimės tarp saviškiu, kurie seniai 
paliko mane vieną pasaulyje Taip trokšta širdis 
užuojautos, jaukumo, meiles Taip mažai viso to 
mano daliai buvo skirta' Aišku, tai tik mano iliu
zijos, bet gyvenimas už tu šviesiu langu man atro
do labai gražus, viliojantis, paslaptingas Ar aš 
turėsiu karia nors savo butą. mylint) vyra. vaikus, 
židinį, prie kurio galės sušilti ir pailsėti mano 
\-leniša. pasaulio kryžkelėse sugrubusi širdele' 
Šlama Žaliakalnio klevai ir tuopos, kuždasi su 
pralekiančiais vėjais... 

Bus daug i au 
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DANGUOLĖ VARNIENĖ LANKOSI 
JAPONIJOJE 

Pernai lapkričio mėnesį 
Danguolė Razutytė-Var-

nienė, Los Angeles „Spindulio" 
ansamblio vadovė, Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokytoja ir ilgametė šio miesto 
veikėja, lankėsi Tokijo ir kituo
se Japonijos miestuose, kaip 
žymiosios „Fulbright Memorial 
Fund" mokytojų programos 
dalyvė. Tai kultūrinio pobūdžio 
kelionė, į kurią konkurso ir 
rekomendacijų keliu patenka, 
ypatingai talentingi bei kvali
fikuoti Amerikos pradinių ir 
vidurinių mokyklų pedagogai. 
Šios trijų savaičių viešnagės 
tikslas yra užmegzti ryšius tarp 
abiejų kraštų, pasidalinti patir
tim, pažinti kultūrą. 

Danguolė, viena iš 200 mo
kytojų iš visos Amerikos, pa
gerbta šiuo pažymėjimu. Pro
gramą organizuoja ir globoja 
Japonijos valdžia kartu su 
Amerikos Tarptautinio švieti
mo institutu (The Institute of 
International Education). Pasi
kalbėjus su Danguole, paaiškė
ja, kad ji per trisdešimt metų 
mokytojavimo laikotarpį svajo
jo apie tokią kelionę. Savo kas
dieniniame darbe pradžios mo
kykloje Danguolė dažnai įveda 
ta rp tau t ines temas klasėje, 
ruošia tarptautinius vaikų pa
sirodymus, atsineša įvairių 
kraštų kultūrines mokymo 
priemones į klasę, yra mokyk
los pareigūnų gerbiama ir 
įvertinama; ji ne sykį išmokė 
savo įvairių rasių mokinius 
lietuviškų tautinių šokių ir 
dainų. Tad ši pedagoginė pre
mija jos užpelnyta. 

Japonijoj su kitais peda
gogais keliavo po įvairias vie
toves, lankėsi mokyklose, dali
nosi žiniomis su mokytojais. 
Nustebino savo amerikietes ko
leges, kai padovanodavo japo
nams lietuvišką vaikų vaizda
juostę ..Mes dainuojame". Visur 
pabrėžė savo lietuvišką kilmę ir 
darbą. Giliausią įspūdį paliko 
apsilankymas Hiroshima mies-

Pedagogė, ,,Spindulio" tautinių šokių ansamblio vadovė Danguolė 
Varnienė ir Lietuvos ambasadorius Japonijai Algirdas Kudzys, susitikę 
Tokijo mieste. 

te, kuriame su kilnia pagarba 
minimi karo meto žuvusieji. 
Viename kaime gyveno su žvejo 
šeima, patirdama japonišką 
buitį, miegodama ant šiaudinio 
kilimėlio, pusryčiams valgy
dama žuvį ir įvairius vandens 
gyvūnus, susikalbėdama vienu 
kitu žodžiu, veido išraiška ir 
gera valia. Stebėjosi, kad šei
mininkų kukliuose namuose 
suskaičiavo net devynis televi
zorius ir keturis kompiuterius! 

Nevien Amerikai atstovavo 
Danguolė. Atliko ir lietuvišką 
pareigą. Tokijo mieste tuoj su
sirado Lietuvos Respublikos 
ambasadorių Japonijai ir Fili
pinų salom, Algirdą Kudzį, ku
ris su dideliu susidomėjimu 
atvyko į viešbutį, susipažino su 
Danguole ir pasiūlė „Spindulio" 
ansambliui 2005 metais atvykti 
j tarptautinę prekybos parodą. 
Štai susidarė dar vienas ke
lionės laimėjimas, kuriuo 

Danguolė galėjo pasididžiuoti 
mokytojų tarpe. 

Ambasadorius Kudzys, ma
lonus ir gabus, be lietuvių kal
bos, kalba japoniškai, angliškai, 
rusiškai. Paaiškino, kad Tokijo 
mieste gyvena maždaug 60 
lietuvių. Padovanojusi ambasa
doriui Los Angeles jaunimo 
vaizdajuostę, Danguolė par
sivežė naują svajonę - vykti į 
Japoniją su „Spinduliu". 

Grįžusi į Kaliforniją, ji vyk
do ..Fulbright Memorial Fund" 
programos įsipareigojimus: įgy
tomis žiniomis praturtina savo 
mokinius, rengia vis tobules-
nius tarptautinius pasirodymus 
ir festivalius, o lietuviukus šo
kėjus vilioja į repeticijas su 
pažadu netrukus pašokti Ja
ponijos publikai. Jos sumanu
mas, energija ir užsimojimai 
yra beribiai. Sveikiname Dan
guolę! 

Marv tė Newsom 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 Vtfest 71 Street, 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax . 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

Ką moterys turėtų žinoti apie 
„Sočiai Security" 

Jei moteris niekada nedirbo 
ir rūpinosi vaikų auginimu bei 
namų priežiūra, ji gali gauti 
„Soc. Security" išmokas pagal 
jos vyro darbo duomenis. J i gali 
gauti išmokas (benefits), kai j is 
išeina į pensiją, tampa invalidu, 
ar miršta. 

Moteris gali gau t i n a š l ė s 
pensiją, jei ji yra 60 m. ar vyres
nė, o jei ji yra invalidė - su
laukus 50 m. Suma priklauso 
nuo jos .amžiaus ir nuo išmokų 
(benefits) sumos, kurią gali 
gauti, ar gaudavo jos vyras. 

Našlės išmokos yra 71 172 
proc. mirusio vyro pensijos, jei 
jas pradeda gauti, sulaukus 60 
m., ir 100 proc. vyro pensijos, jei 
išmokas pradeda gauti, sulau
kus viso pensijinio amžiaus . 
(Pradedant 2005 m., našlės am
žius gauti šimtaprocentines iš
mokas palaipsniui bus padidi
namas, kol pasiekis 66 m. (2011 
m. ir 67 m. 2029 m.). 

Jei našlė yra invalidė, o jos 
amžius yra tarp 50 ir 59 m., 
mėnesinės išmokos būtų 71 1/2 
proc. mėnesinės vyro pensijos. 

Moterys turėtų žinoti apie 
šias tris galimybes: 

1. Jei dirbote ir galite gauti 
savo pensiją, galite imti suma
žintą pensiją, sulaukusi 62 m. i r 
gauti nesumažintą našlės pen
siją, sulaukusi tikrojo pensijinio 
amžiaus. 

2. Jei turite teisę į savo pen
siją, nes dirbote, tai gal norėtu
mėte imti sumažintą naš lės 
pensiją, kol pasieksite pensijos 
amžių ir tada prašysite savo 
pensijos. 

3. Jei tęstumėte darbą ir 
sulaukusi pensijos amžiaus, 
jūsų išmokos (benefits) kasmet 
padidės tam tikru procentu. 
Pvz., jei gimėte 1939, jūsų iš
mokos padidės 7 proc. kiekvie
nais metais, kai tęsite darbą tu
rėdama 65 m. ir 4 mėn. amžiaus 
iki 70 metų. 

Joc ia i Security" tarnauto
jai paaiškins jums, kuris atvejis 

būtų j ums geriausias. 
Kaip našlė, galite gauti Me-

dicare, sulaukusi 65 metų, re
miantis vyro darbo duomeni
mis. Medicare reikia prašyti 3 
mėn. prieš jūsų 65-tąjį gimta
dienį. 

Jei ištekate prieš j ums su
einant 60 m., negal i te gauti 
našlės išmokų tol, kol esate iš
tekėjusi. 

Jei ištekate po savo 60-tojo 
gimtadienio, gal i te ir toliau 
gauti našlės išmokas pagal mi
rusį vyrą. Bet jei naujasis vyras 
gauna „Soc. Security" išmokas, 
galite prašyti žmonos išmokų 
pagal jį, jei ta suma būtų dides
nė, negu jūsų našlės išmokos. 
J ū s negalite gauti abiejų. 

Jei esate našlė su vaikais, 
naš lės išmokas gal i te gauti , 
nepa i san t jūsų a m ž i a u s , jei 
augina te vaikus , j aunesn iu s 
negu 16 m. arba invalidus. Su
augę vaikai irgi gali gauti iš
mokas pagal mirusį tėvą, kol 
jiems sueina 18 m., a rba 19 m., 
jei visą laiką mokosi pradinėje 
ar aukštesniojoje (high school) 
mo-kykloje. Naš lės išmokos 
j u m s bus sus tabdytos , kai 
vaikams sueis 16 m., ar kai jie 
nebebus invalidai . Papras ta i 
išmokos sustoja, j ums ištekėjus, 
bet yra išimčių šiai taisyklei. 
Paaiški -nimus su te iks „Soc. 
Security" įstaiga. Išmokos 
vaikams gali būti tęsiamos. 

Jei esate 50 m. ar vyresnė ir 
gaunate „Soc. Security" išmo
kas, nes auginate vaikus, jūs 
galite gauti Medicare, jei esate 
invalidė. 

I š s i s k y r u s i o m s ž i n o t i n a : 
Jei esate išsiskyrusi, galite 

gauti „Soc. Security" išmokas 
pagal buvusį vyrą (jei j is gauna 
„Soc. Security" išmokas), ar yra 
miręs, šiomis sąlygomis: 

1. jūsų vedybos tęsėsi 10 m. 
ar ilgiau; 

2. esa te an t rą ka r t ą ne
ištekėjusi; N u k e l t a i 7 psl. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS 

Prieš kelias dienas Lietuvių fondo narius pasiekė Lietuvių fondo 
vadovybės kvietimas į metinį Lietuvių fondo narių suvažiavimą 
2004 m. gegužės 8 d., Lemonte, Pasaulio lietuvių centre. Prie kvie
t imo pridėta Lietuvių fondo Tarybos rezoliucija, kurioje siūloma, 
kad suvažiavimo metu būtų panaikinti dabar galiojantys Lietuvių 
fondo įstatai ir priimti nauji. 

Naujų įstatų projekte JAV Lietuvių Bendruomenė nebeda 
lyvauja Lietuvių fonde, kaip buvo per 43 metus, nuo pat Lietuvių 
fondo įkūrimo. Lietuvių Bendruomenė yra „išjungiama" iš darbo 
Pelno skirstymo komisijoje, nebelieka dabartiniuose įstatuose 
numatyta pareiga užtikrinti skaidruma, ypač (tikėkimės, kad to 
niekuomet nebus) Fondo likvidavimo atveju. 

Pažymėtina, kad JAV Lietuvių Bendruomenė atsisakė savo ku
riamo Geležinio fondo ir su Milijoninio fondo iniciatoriais 1961 m. 
sutarė, kad steigiamas „vienas bendras Lietuvių fondas prie JAV 
Lietuviu. Bendruomenės" (protokolas nr. 5, V. Ignaitis, Lietuvių 
fondas, psl. 31-32). JAV Lietuvių Bendruomenė buvo uoli ir darbin
ga talkininkė ugdant Lietuvių fondą. Per pirmąjį Lietuvių fondo 
veiklos dvidešimtmetį, 64 JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
surinko ir įmokėjo į Lietuvių fondo iždą 1,789,294 dol. (tai tuomet 
sudarė 86 proc. Lietuvių fondo kapitalo). Fondo pradininkai 
nuveikė nepaprastą darbą. Buvo padėtas finansinis pagrindas ir 
taip pat suteiktas Lietuvių fondui taip būtinas juo pasitikėjimo 
užnugaris, kuris Fondą lydėjo visus jo veiklos metus. Lydi ir dabar. 
Be galo svarbu visuomenės pasitikėjimą išlaikyti ir pateisinti — 
vienašališkai nenutraukti bendradarbiavimo su JAV Lietuvių 
Bendruomene saitų. 

Lietuvių fondo pateiktame naujųjų įstatų projekte yra ir kitų 
probleminių pakeitimų. Nerimą kelia pašalinimas iš įstatų kai kurių 
saugiklių. Gaila, kad apie šitokį esminį Lietuvių fondo pasikeitimą 
nežino plačioji visuomenė. Naujieji įstatai nebuvo aptarti spaudo
je. Apie naujuosius įstatus su Lietuvių fondu neturėjo progos tartis 
JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė. 

Kreipiamės į Lietuvių fondo vadovus prašydami š.m. 
gegužės 8 d. įvyksiančiame metiniame suvažiavime nepateikti nau
jųjų Lietuvių fondo įstatų projekto. Skubėti nėra reikalo. Savo ruož
tu JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė darbingai dalyvaus, ku
riant ir tobulinant Lietuvių fondo įstatus. 

Kreipiamės ir į Bendruomenės žmones, visus, kuriems 
rūpi išeivijoje tautinis išlikimas, Lietuvių fondo narius bei rėmėjus ir 
labai nuoširdžiai prašome: 

• įsigilinti į siūlomą įstatų projektą; 
• nepr i tar t i kraštutiniam ir žalingam posūkiui, kuris nutrauk

tų ilgametes bendradarbiavimo tarp JAV LB ir LF tradicijas ir tvarkaj 
• pareikšti savo nuomonę viešuose pokalbiuose, diskusijose 

ir spaudoje; 
• dalyvauti LF met in iame suvažiavime ir balsuoti prieš 

galiojančiu. įstatų panaikinimą ir pateikto įstatu, projekto priėmimą.; 
• o jei negalite patys dalyvauti LF narių suvažiavime, prašome 

perleisti savo balsus („proxies") JAV LB Krašto valdybai ir siųsti 
juos Krašto valdybos vicepirmininkei dr. Laimai Karosienei, 3 Oak 
Gate Dr., Branford, CT 06405. 

Siūlome susimąstyti ir Lietuvių Bendruomenės, ir Fondo 
žmonėms (daugeliu atvejų esame vieni ir tie patys žmonės); 
neleiskime įsivyrauti susiskaldymui tarp dviejų iš mūsų pagrindiniu. 
JAV lietuvių institucijų. 

Regina Narušienė 
JAV LB Prezidiumo 
p i rmin inkė 

Vaiva Vėbraitė 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė 

ADV 009793 
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JUOZAS STATKUS (STATKEVIČIUS), LIETUVIS MADŲ KŪRĖJAS 

Alpark madų salone, Palm Beach, FL. Iš kairės: Palm Beach LB apylinkes pirm. Kęstutis Miklas. VVilhelmin.i 
Gedgaudienė, Audrey Gruss, madų kūrėjas Juozas Statkus (Statkevičius), Aldona Lipskiene, Rima Diedomene 

Juozas Statkus (Statkevičius) 
yra gerai pažįstamas Lietu

voje, Paryžiuje ir visoje Euro
poje -Jis yra sukūręs teatro pas
tatymams kostiumų, Lietuvoj 
pasižymėjęs, kaip išradingas, 
originalus, elegantiškas mote
riškų drabužių kūrėjas Ir štai, 
didžiulė staigmena, Juozas 
Statkus atvyko j garsųjj Palm 
Beach miestą, Floridoje. Apie 
Juozo Statkaus kolekcijos pris
tatymą buvo rašyta „Palm 
Beach Post" ir „Palm Beach Dai

ly NVvvs" laikraščiuose. Kovo 4 
d ..Palm Beach Daily Nevvs" iš
spausdino straipsnį apie Juozą 
Statkų, jo mecenate Audrey 
Butvydaite-Gruss, ir žinią, jog 
Juozas Statkus pristatys kovo 
4-6 d. savo drabužių kolekciją 
Alpark salone 

J Palm Beach Juozui Stat
kui ir jo padėjėjai Jūratei Pran-
kienei sąlygas atvykti sudarė 
žinoma Palm Beach gyventoja, 
lietuvaitė Audrey Butvydaitė-
Gruss. kuri su vyru žiemas 

praleidžia Floridoje Audrey 
Gruss yra Amerikos - Lietuvos 
Ekonominės plėtros komisijos 
nare, domisi Lietuvos gyveni 
mu, aukoja Lietuvos labdarai 

Pernai, besilankydama Vii 
muje. Audrey Gruss susipažino 
su Juozu Statkumi, aplanke jo 
madų saloną, įsigijo jo sukurtų 
drabužių Juozo Statkaus talen 
tas. jo sukurti drabužiai sūdo 
mino Gruss ir jinai, grįžus i Fkj 
rida parode jo sukurtų drabužiu 
nuotraukas Palm Beach madų 

salono savininkėms Sami Al
park ir Rene Gallardo. Jos buvo 
nustebintos Juozo S ta tkaus 
drabužių meniškumu, kokybe, 
įdomiomis detalėmis ir pakvietė 
Juozą Statkų parodyti savo 
kolekciją jų salone. 

Juozas Statkus užaugo so
vietų pavergoje Lietuvoje, Kau
ne, kur apie madas tuo laiku 
nebuvo daug kalbama. Tačiau 
lietuvės moterys visuomet 
stengėsi apsirengti gražiai ir 
stilingai. Beveik visos mokėjo 
megzti, siuvinėti, tad papuošda
vo savo drabužį kokia siuvinėta 
detale, ar nusimegzdavo naują 
megztinį. Domėjimąsi drabu
žiais Juozas Statkus priskiria 
savo močiutei, kuri siuvo gra
žius, stilingus drabužius. O, 
nuėjus į teatrą, vaikui akyse 
žėrėdavo spalvingos dekoracijos 
ir artistų apdarai. Vėliau, jau 
paauglys, kai nueidavo į kiną, 
vėl matydavo kino artistes, vil
kinčias, ar tai istorines, ar tai 
spalvingas sukneles. Aišku, jau
nuoliui patiko ir kar ta is iš 
Vakarų atklydę madų žurnalai, 
kuriuose Juozas matė labai 
skirtingą pasaulį nuo okupuo
tos Lietuvos. 

Nusprendęs studijuoti dai
le, kostiumų istoriją Juozas 
Statkus persikėlė į Vilnių. J i s 
sukūrė daug kostiumų teatro 
pastatymams, ėmė domėtis ir 
šiuolaikinių madų kūr imu. 

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybe, Juozui Sta tkui susidarė 
sąlygos studijuoti Olandijoje ir 
Švedijoje. Didžiausią įtaką Juo
zo S ta tkaus gyvenime padarė 
žinomas scenografas Aleksand
ras Vasilievas, kuris j am sudarė 
galimybę gyventi ir studijuoti 
Paryžiuje, kur pirmais metais 
gavo premiją už geriausiai de
biutuojančio kūrėjo kolekciją ir 
ki tais metais premiją už di
džiausią pažangą padariusio 
kūrėjo. Juozas S ta tkus kuria 
drabužius ne tik Lietuvos, bet ir 
kitų Europos šalių moterims, o 
kolekcijos p r i s t a tymas Palm 
Beach buvo Juozo S ta tkaus 
debiutas Amerikoje. 

Į Alpark salone JBOZO Stat
kaus kolekcijos pristatymą bu
vo pakviestos ne tik amerikie
tės, bet ir apylinkėse gyvenan
čios lietuvės. Kovo 7 d., sekma
dienį, Lietuvos garbės konsulas 
Palm Beach mies te Stanley 
Balzekas Jr . konsulato patal
pose suruošė Juozui Statkui ir 
jo padėjėjai Jūra te i Prankienei 
susitikimą su apylinkės lietu
viais. Susirinkę turėjo progos 
susipažinti su j aunu lietuvių 
kūrėju, pabendraut i , išsiklau-
sinėti apie Lietuvos gyvenimą, 
madas. Visi buvo sužavėti J. 
S ta tkaus nuoširdumu, papras
tumu. 

Porą dienų po labai sėkmin
go kolekcijos pristatymo, „Palm 

Juozo Statkaus sukurtos suknutes Alpark madų s; 

Beach Daily News", po vieno 
labdarai skirto vakaro, buvo 
įdėta didele Audrey Gruss, pa
sipuošusios J. Statkaus sukurta 
vakarine suknele, nuotrauka. 

Po Palm Beach įvykusio 
sėkmingo kolekcijos pristatymo 
Juozas Statkus su savo padėjėja 
Jū ra t e Prankiene išvyko į NVw 
Yorką, k u r turėjo kitą savo 

kolekcijos pristatymą. Palm 
Beach apylinkių lietuviai džiau
giasi, jog lietuvaite Audrey 
Butvydaite-Gruss atidarė jau
nam lietuviui kūrėjui Juozui 
Statkui, kelią į Amerikos madų 
pasaulį Tikimės, jog J Statkus 
ne paskutinį kartą atvyksta į 
JAV. Linkime jam sėkmės. 

Dalia Augūnienė 



Lietuvių fondo genezė (kilmė) 
ir praktika 

DRAUGAS, 2004 m. balandžio 17 d. šeš tadienis 5 

DR. PETRAS KISIELIUS 

Norint kalbėti apie LF pra
džią ar net apskritai apie Lie
tuvių fondą, būtinai reikia pir
miausia sustoti prie Lietuvių 
Bendruomenės. LF yra darinys 
dviejų vienetų (veiksnių): nau
jai susiorganizavusios ir stip
rios išeivijos — Lietuvių Bend
ruomenės ir jauno, gajaus, priva
čios iniciatyvos sąjūdžio, vado
vaujamo dr. Antano Razmos. 

Pirmiausia keletas žodžių 
dėl „Milijoninio fondo" idėjos: iš 
kur yra kilęs šis žodis ir ko
kiomis aplinkybėmis. Lietuvių 
fondo steigimo galimybių svars
tymų būta ir anksčiau, dar 
prieš Lietuvių fondo įsteigimą. 
Lietuvių fondo knygoje, išleisto
je 1994 m., A. Rėklaitis ir A. P. 
Bagdonas 53-čiame puslapyje 
mini bent 3 autorius, rašiusius 
įvairioje lietuviškoje periodinėje 
spaudoje apie lietuvių fondo 
reikalingumą. 

1956 m. vasario 3 d. Lie
tuvių fronto bičiuliai (LFB) pa
skelbė savo gausios organizaci
jos nariams šimto šimtininkų 
fondą. Šiam fondui savo šimtinę 
yra pasiuntęs ir dr. Razma. 
1960.05.29 Lietuvių fronto bi
čiuliai, „pagerbiant žuvusius 
Julijoną Butėną ir Juozą Lukšą, 
kaip laisvės kovotojų simbolius, 
ir pratęsiant bičiulių anksčiau 
parodytą inciatyvą, steigiant 
fondą rezistencijai prieš okupa
ciją bei komunizmą, o taip pat 
studijinei bei kūrybinei veiklai 
remti", pasiryžo rasti 100 bičiu
lių — mecenatų, kurie per tam 
tikrą laiką įneštų po 1,000 dol., 
tai yra 100 tūkstantininkų. Dr. 
A. Razma buvo aktyvus LFB 
narys ir stropus aukotojas. Be 
to, jis buvo Amerikos ir Ka
nados LF bičiulių valdybos na
rys tuo metu (1960 m.!, kai man 
teko valdybai pirmininkauti , 
esant vykdomojo vicepirmi
ninko pareigose. Valdybos posė
džiai vykdavo mano šeimos na
mo rūsyje, Cicero, IL. Tuo laiko
tarpiu posėdžiuose buvo disku
tuojama LFB didesnio fondo 
reikalai. Tad ir šiame rūsyje dr. 
Razmos asmenyje galėjo gimti 
tūkstančio tūkstantininkų fon
do idėja su didele ateitimi. Šią 
milijoninio fondo idėją jis pa
skelbė dienraštyje „Draugas" 
1960.12.08 d. straipsniu „Milijo
no dolerių fondas lietuviškiems 
reikalams ir to fondo parlamen
tas". JAV LB valdyba jau 1959 
m. pabaigoje įsteigė ekonominių 
reikalų tarybą, kuriai buvo pa
vesta steigti LB fondą, pavadin
tą „Geležiniu fondu" Tad fondo 
idėjų netrūko, bet kai kurie šių 
autorių, tik laikraščiuose pam
inėti, nerodė jokių gyvybės žen
klų. Yra žinoma, kad tūkstan
čiai gerų idėjų gyvenime tiesiog 
uždūsta, jeigu jų įgyvendinimu 
nesirūpinama arba rūpinamasi 
nepakankamai. Milijoninio fon
do paskelbta mintis rado atgar
sį visuomenėje, nes krito į gerą 
dirvą. J i jau iš karto turėjo už
nugarį. Vos tik anuomet „Drau
ge" pasirodė dr. Razmos straips
nis „Milijono dolerių fondas lie
tuviškiems reikalams ir to fon
do parlamentas", jau poros ar
timiausių dienų bėgyje buvo 6 
tūkstant ininkai . Štai jų nu
meruota eilė: 

1. dr. F. Kaunas, 2. dr. K. 
Šukys, 3. dr. A. Razma, 4. V. 
Naudžius. 5. dr. B. Poškus, 6. 
dr. P. Kisielius Tokia buvo su
tar ta pirmųjų šešių aukotojų 
sąrašo tvarka. Kiti 9 tūkstanti
ninkai iš pirmųjų 15 LF narių 
numeracijoje: 7. Jonas Andriu
lis, 8. Juozas Vineikis, 9. vet. dr. 
Antanas Valiuškis, 10. dr. Ri
mas Vienužis, 11. Jonas Lioren-
tas, 12 Leonardas Dambriunas, 
13. dr. Romualdas Gineitis. 14. 
vet. dr. Pranas Jaras , 15. dr. 
Sophie Šimoliūnas. 

Dr Razma buvo vienas iš 
tų, kuris neleido savo iškeltai 

idėjai uždusti. Tvirtinčiau, kad 
nemažiau už jo 1,000 tūkstanti
ninkų idėją vertintina jo valia, 
tikėjimas, į „Milijoninio fondo" 
galimybes ir jo instinktas. Tai 
t ikras žemaitiškas užsispyri
mas ir pastovumas. Jis su nepa
prastu užsidegimu skambino, 
rašė, kalbėjo savo draugams, 
pažįstamiems ir net jam nežino
miems asmenims, ypač gydyto
jams ir turtingesniesiems as
menims, ieškodamas visų pir
ma tūkstantininkų — greičiau 
pasieksi milijoną. Jis ne kartą 
kartojo: „Žmonės turi pinigų, tik 
reikia mokėti juos paimti". 
Rezultatai aiškūs. 

Tučtuojau į LF veiklą įsi
jungė dr. K. Ambrozaitis, dr. G. 
Balukas, dr. F. Kaunas, dr. J. 
Valaitis ir aktyviai jame reiš
kiasi iki šių dienų. „Milijoninio 
fondo" idėjai nebuvo abejingas 
ir visas Lietuvių fronto bičiulių 
sąjūdis, pačioje pradžioje siųs
damas tūkstantines. 

Dr. Razmos paskelbta „Mili
joninio fondo" idėja buvo pa
traukli, tad šią idėją ir jos vys
tymo eigą aktyviai rėmė ir šio 
straipsnio autorius. Viena svar
bi aplinkybė, kuri lėmė LF sėk
mę — to meto „Draugo" vyriau
sias redaktorius ir moderato
rius buvo straipsnio autoriaus 
artimi draugai — dr. kun. V. 
Rimšelis ir kun. P. Garšva, jo 
gimnazijos metų bendraklasiai. 
Taip pat jo artimas draugas ra
šytojas A. Baronas buvo vienas 
„Draugo" redaktorių. Jie visi aiš
kiai pritarė „Milijoninio fondo" 
įdėjai. O dr. A. Razma buvo 
autoriaus svainis (sesers vyras). 

Kun. Rimšelis ir pirmąjį 
„Milijoninio fondo" dr. Razmos 
straipsnį koregavo, pirma jį 
išdiskutavęs su autoriumi. Tad 
dienraščio „Draugo" puslapiai 
tapo visiškai atviri „Milijoni
niam fondui" ir jį globojantys 
straipsniai už fondą turėjo pir
menybę laiko bei vietos atžvil
giu, nebuvo leidžiama prieš mi
lijoninį fondą rašyti dienraščio 
puslapiuose net „Draugo" re
daktoriams. Kažin, kaip būtų 
sekęsi „Milijoniniam fondui" be 
„Draugo" pagalbos? 

Kun. Rimšelis praeityje yra 
keletą kartų tvirtinęs: ką 
„Draugas" remdavo, visuomet 
praeidavo. Tad toji dienraščio 
besąlyginė parama Lietuvių 
fondui, manau, buvo tikrai lem
tinga. Tuo pat metu, kaip anks
čiau minėta, JAV LB diskutavo 
savo kuriamo „geležinio fondo" 
įstatus bei praktišką jo naudo
jimą, kur reiškėsi nemaži nuo
monių skirtumai. Lietuvių fon
do entuziastai suprato, kad čia 
reikia tartis su JAV Lietuvių 
Bendruomene dėl vieno bendro 
fondo, ypač, kad dauguma Lie
tuvių fondo pradininkų buvo 
taip pat ir Lietuvių Bend
ruomenės nariai, be to, pagrin
diniai Lietuvių fondo rėmėjai 
buvo taip pat JAV LB Tarybos 
nar ia i , kurie turėjo nemažą 
balsą Lietuvių Bendruomenės 
sprendimuose. Tas ir lėmė Lie
tuvių Bendruomenės spaudimą 
kartu eiti su „Milijoninio fondo" 
iniciatoriais. Tai buvo abiems 
pusėms pats išmintingiausias 
sprendimas. Pagaliau, 1961 m. 
kovo 19 d., įvyko Lietuvių Bend
ruomenės veikėjų ir Lietuvių 
fondo iniciatorių pasitarimas 
Čikagoje, Alicijos Rūgytės bute, 
dėl susitarimo organizuoti ben
drą milijonini fondą. Tarp mili
joninio fondo iniciatorių, vado
vaujamų dr A Razmos ir JAV 
LB „Geležinio fondo" atstovų — 
Stasio Barzduko (JAV LB pir
mininkas) ir Algirdo Nasvyčio 
(JAV LB vicepirmininkas), buvo 
surašytas bendras išsamus pro
tokolas Nr. 5. Šis susitarimas 
savo protokole 1961 m. kovo 19 
d. rašo: 

1. Lietuvių fondas steigia
mas prie JAV Bendruomenės. 

2 Fondui lėšas telkia jo ini

ciatoriai ir Bendruomenė. 
3. Lietuvių fondą saugoja ir 

jo neliečiamumą laiduoja pati
kėtiniai, parinkti iš aukotojų 

4. Lietuvių fondo pelną kas
met paskirsto fondo komisija, 
sudaryta iš Lietuviu Bendruo
menės Centro valdybos atstovu 
ir aukotoju atstovų. 

Pagaliau Lietuvių fondo 
klausimas, svarstytas JAV LB 
III Taryboj, posėdžiavusioje 
1961 m. rugsėjo 2-3 d. New Yor-
ke „New Yorker" viešbutyje. Ta
rybai fondo klausimą referavo 
dr. Nasvytis ir dr. Razma, ko-
referentai J. Švedas ir teisi
ninkas A. Kėželis. Taip pat bu
vo sudaryta komisija suderini
mui pasireiškusių dviejų Lie
tuvių fondo organizavimo link
mių. Komisijos vardu dr. V. 
Vardys pateikė tokį Lietuvių 
fondo organizavimo principų 
projektą: 

1. Fondo tikslai formuojami 
pagal lietuvių kultūros išlaiky
mo tikslus ir „Internal Revenue 
Code" punktus, įgalinančius 
atleidimą nuo mokesčių. 

2. Fondo įstatai gali būti 
keičiami LB Tarybos pritarimu. 

3. Fondo valdybą renka 
aukotojai. 

4. Fondo pagrindinio kapi
talo pajamoms skirstyti sudaro
ma komisija, į kurią po lygų 
skaičių narių skiria fondo va
dovybė ir LB centro valdyba. 

5. Komisija sprendžia pap
rasta balsų dauguma; balsams 
pasiskirsčius lygiomis, sprendi
mo nėra. 

6. Fondo nariais gali būti 
pavieniai asmenys ir organi
zacijos. Fondo nariai gali neat
šaukiamai atsisakyti balsavimo 
teisės. 

7. Lietuvių Bendruomenė, 
kaip ir kiti asmenys bei organi
zacijos, fonde turi tiek balsų, 
kiek per ją įnešama aukų. 

8. Balsų skaičius fonde nėra 
ribotas. 

9. Sudaroma komisija fondo 
įs ta tams perredaguoti pagal 
šiuos principus. 

Tai buvo III Tarybos pirmo
ji sesija. Šio straipsnio autoriui 
teko būti vienam susitarimo 
pagrindinių dalyvių. 

Projektas buvo priimtas Ta
rybos narių visais balsais (32). 
Tai tikroji Lietuvių fondo pradžia. 

Bendruomenės „Geležinio 
fondo" ir iniciatorių „Milijoninio 
fondo" susijungimui daug įtakos 
turėjo Stasys Barzdukas, to 
meto JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas. Jis matė, kad pa
grindiniai iniciatoriai „Milijoni
nio fondo" yra taip pat Lietuvių 
Bendruomenės nariai, o ne
maža jų dalis yra LB tarybos 
nariai: dr. A. Razma, kun. P. 
Garšva, D Bielskus, adv. A. 
Kėželis, dr. P. Kisielius, dr. V. 
Vardys. Niekas tuomet nebūtų 
drįsęs pagalvoti, kad ateis toks 
metas, kada LF bandys visiškai 
atsiriboti nuo LB, kurios veikė
jai ir vadovai tiek daug aukojo 
nuoširdaus darbo, talento bei 
aukos LF augimui. „Fondui lė
šas telkia jo iniciatoriai ir Lie
tuvių Bendruomenė" (žiūr. Pro
tokolas Nr. 5 1961.03.19 Čika
goje). 

Tikrasis LF lėšų telkimas 
prasidėjo 1962 metais. Buvo su
daryti vajaus komitetai. Vėliau 
sugalvota pinigų telkimo vajų 
vykdyti per Bendruomenės 
apylinkes. Apylinkėms buvo nu
statytos kvotos Iki 1968.12.31 
per apylinkes surinkta kvotų 
suma 260,150 dol (53 apylin
kės). Iki 1972.03 31 iš 64 apy
linkių surinkta kvotų suma: 
691,490.38 dol., o iš viso LF tuo 
metu jau turėjo 736.118.31 dol. 

Pvz., Cicero apylinke iki 
1964.05.15 Lietuvių fondui 
surinko 12,514 dol. Iki 
1968.12.31 į fondą įnešta 20,100 
dol., o iki 197203.31 surinkta 
Cicero apylinkėje 35,168 doL 
Cicero apylinkės kvota buvo 

35,000 dol., taigi jau 168 dol. 
virš kvotos. 

Maąuette Parko apylinkes 
kvota buvo 155,000 dol. Ši 
apylinkė 1968.12.31 surinko 
40,700 dol. O iki 1972.03.31 
surinko 142,685.81 dol., da r 
trūko 12,314.19 dol. 

Straipsnio autorius, gyven
damas Cicero, IL, buvo taip pat 
aktyvus JAV L. Bendruomenės 
tarybos narys ir aktyvus LF 
lėšų teikėjas tiek Cicero, tiek ir 
visoje Amerikoje. 

Ar būtų įvykęs tuomet susi
tarimas, jeigu ne kai kurie JAV 
LB tarybos nariai, kurie buvo 
taip pat tarp „Milijoninio fondo" 
iniciatorių, ir buvo taip pat įta
kingi LB taryboje: D. Bielskus, 
kun. P. Garšva, dr P. Kisielius, 
dr. A. Razma, dr. V. Vardys ir kiti. 

Laiko tėkmėje LF nar ių 
skaičius gausėjo, kapitalo 
įnašai didėjo, Lietuvių fondas 
sukaupė 1,000,000 dol. 1974 m. 
— per pirmuosius 13 metų. Per 
paskutinį 10—mėtį dėl stambių 
palikimų LF pasiekė 15 mln. 
dol., išdalindamas pelno apie 1 
mln. dolerių kasmet. 

Tai t ikrai teigiami fondo 
reiškiniai. Tačiau, kur yra dide
li pinigai, ten atsiranda ir bėdos 
— ir taur iausia demokratija 
išvirsta diktatūra — šiuo atve
ju LF Tarybos diktatūra. 

Demokratinėje LF vadovy
bėje yra grupė narių, kurie nėra 
susipažinę su tikrąja LF kūri
mosi istorija, liudijančia, kiek 
Lietuvių Bendruomenės vado
vai ir nariai yra prisidėję prie 
LF lėšų telkimo, o jos įtakingi 
vadovai sudarė sąlygas dviejų 
fondų susijungimui ir tolimes
nei jauno lietuvių fondo globai. 
Ar tas jau turi būti pamiršta ir 
ramia sąžine visiškai nubrauk
ta, einant jėgos įsigalėjimo keliu. 

Metinis LF suvaž i av imas 
Pagal LF įstatus, metinis 

narių suvažiavimas yra vyriau
sias LF organas. Jis aptaria LF 
veiklą, siūlo sumanymus, pro
jektus. Vyriausias organas — 
tai vyriausioji įstaiga visų kitų 
tarybų, valdybų, komisijų, kitų 
padalinių tiesioginis ar netie
sioginis viršininkas. Visi čia 
minėti pareigūnai ar jų gru
puotės jo sprendimams turi be
sąlygiškai paklusti. į suvažiavi
mo kompetenciją įeina ir paties 
suvažiavimo tvarkymosi reika
lai, būtent: įvairių komisijų iš
rinkimas, jų darbo priežiūra, 
suvažiavimo dalyvių balsų bei 
įgaliojimų teisėtumo t ikr ini
mas, pripažinimas ar atmeti
mas, tikrinimo būdo nustaty
mas, vadovybės išr inkimas, 
darbotvarkės sudarymas. Nei 
federaliniai, nei Illinois valsti
jos įstatymai bei aktai tai ne
kliudo, todėl ir nė viena LF 
įstaiga, neišskiriant nei tary
bos, valdybos, nei kontrolės ko
misijos, neturėtų teisės suva
žiavimui kliudyti taip elgtis. 

Jau daug metų, kai meti
niuose suvažiavimuose nar ia i 
taip elgtis negalėjo ir negali. Ta 
teisė jiems paneigta LF Ta
rybos, kuri, privilegijuota padė
timi naudodamasi, įgaliojimais 
susitelkia vyraujančių balsų 
daugumą ir nariams viską dik
tuoja. Suvažiavimas tampa be
reikšmis LF narių telkinys, tik 
rankų kilnotojas pagal LF tary
bos nurodymus. 

Tą patį tenka pasakyti ir 
dėl darbotvarkes LF tarybos 
suvažiavimui paruošta darbo
tvarkė laikytina tik kaip tary
bos siūlomas projektas, kurį su
važiavimas gali svarstyti, pri
imti ar keisti. Balsuojama t u n 
tų būti tik akivaizdinių dalyvių 
balsais: vienas dalyvis — vienas 
balsas. 

Ligšiolinė 40 metų LF prak
tika rodo, kad metinio suvažia
vimo 3 asmenų prezidiumas yra 
skiriamas LF tarybos ir tik iš 
tarybos narių Kai kurie jų nesi-

Lietuvių fondo pelno skirstymo komisija 1971 m. Sėdi iš kaires: dr Jonas Valaitis, dr. Gediminas Balukas. dr. 
Kazys Ambrozaitis; stovi: dr. Ferdinandas Kaunas, Jonas Kavaliūnas, kun. Jonas Borevičius. dr. Antanas 
Razma, Anatolijus Kairys. 

drovėdavo elgtis gana dikta
toriškai, net įžeidžiančiai. Šioji 
vadovybė turėtų būti renkama 
ne vien iš tų pačių LF tarybos 
narių, o vieną ar du suvažiavi
mo vadovybės narius — iš su
važiavimo LF narių, balsuojant 
ta ip pat akivaizdinių dalyvių 
balsais. 

Turime pripažinti, kad LF 
nėra grynai finansinė instituci
ja . J i yra visuomeninė finansinė 
įstaiga, tad LF veikloje turi at
sispindėti visuomeniškumo prin
cipas. Juk LF nariams niekas 
nemoka procentų ar laiko bėgy
je nesidaugina šėrai ir nariai 
negali atsiimti savo indėlių, 
kaip vyksta finansinėse institu
cijose. Tokių metinių suvažiavi
mų būdo pakeitimas yra būti
nas . 

Pagal LF įstatus, suvažiavi
mus kviečia LF taryba. Savaime 
aišku, kad į juos negali susi
rinkti visi 7,000 (ar daugiau) LF 
narių, pasklidusių po visą Šiau
rės Ameriką ir savo pagal įna
šus turimais balsais dalyvauti 
sprendimuose, todėl LF įstatai 
numato ir išeitį. I suvažiavimą 
negalintis atvykti narys gali 
įgalioti kurį nors kitą LF narį 
suvažiavime dalyvauti, atiduo
damas jam savo balsus. Svarbu 
j am tik žinoti, kuris narys su
važiavime dalyvaus, atitiks jo 
nuomonę ir norės jo balsais nau
dotis, įgaliojimui yra paruoštas 
ati t inkamas blankas, kurį įga
liotojas turi užpildyti, nurody
damas įgaliojamojo vardą, 
pavardę, jį pasirašyti ir nusiųsti 
įgaliojamam asmeniui. Tuos 
blankus kartu su kvietimu į 
suvažiavimą visiems LF na
riams išsiuntinėja suvažiavimo 
kvietėja LF taryba. Kol kas 
viskas gerai Tačiau kvietime 
LF taryba įrašo ir tokį sakinį: 
„Suvažiavime negalintieji daly
vaut i nariai prašomi įgalioti 
kitus LF narius ar bet kurį 
l ie tuvių fondo tarybos, valdy
bos ar kontrolės komisijos narį, 
kurių sąrašas paduotas že
miau". O tame sąraše vardai, 
pavardes ir tikslus adresai. Va. 
čia ir visa beda 

Visa toji medžiaga — taigi 
kvietimai ir (galiojimų blankai 
— paruošiami, išspausdinami ir 
išsiuntinėjami LF darbo talka ir 
lėšomis, ir jie pasiekia kiek 
vieną Lietuvių fondo narį. įga
liojimo blanką paštininkas at
neša jiems i namus. Sakykite. 
kuris kitas LF narys, norėda
mas įgaliojimais gauti balsų, to
kią privilegija turi'* Pirma, —jis 
neturi LF narių adresų, antra, 
— neturi ne tokios darbo talkos. 
trečia, kiek jam kainuos me
džiagos paruošimas, išspaus
dinimas ir išsiuntimas, jeigu jis 
norės taip pat. kaip ir LF tary
bos, valdybos ar kontroles komi
sijos narys, su savo prašymu 
pasiekti kiekvieną LF narj'1 Dviejų 
tūkstančiu dolerių tikrai ne
užteks O LF vadovybes nariai, 
naudodamiesi savo tarnybine 
padėtimi, visa tai gauna nemo
kamai Tad ar cia nėra diskri
minacija, ar t,o yra etiška ir pa
galiau, ar tai yra teisėta? Dau
gumas suvažiavime negalinčių 

dalyvauti LF narių ir norinčių 
ką nors įgalioti, teturi tik vieną 
pasirinkimą — įgalioti kurj nors 
vadovybės narį. Kitų narių gal 
nė nepažįsta arba neturi ad
resų, o pagaliau, jeigu ir pažįs
ta, nežino, kas iš jų suvažiavime 
dalyvaus. įgaliojimą norėdamas 
panaudoti, siunčia jį LF vadovy
bės nariui, net nežinodamas, 
kaip įgaliotinis juo naudosis. 
Tokiu būdu LF vadovybė įgalio
jimais visada susirenka pakan
kamai balsų visapusiškai suva
žiavimą kontroliuoti. Ir taip 
daro jau daug metų, į nieką ne
kreipdama dėmesio. Kartą pa
teiktas prašymas į įgaliojimų 
prašančių LF vadovų sąrašą 
įrašyti eilinį fondo narį buvo 
atmestas. Kaip į tokį LF 
vadovybės elgesį visuomenė turi 
žiūrėti. Aiškųjį reikia stabdyti, 
bet kas žino, kaip? Lietuvoje yra 
įstatymas už tarnybinės padė
ties panaudojimą asmeniškiems 
reikalams numatantis net baus
mes. O čia, atrodo, niekas nieko 
negali padaryti Kažin, kaip į 
tai atsilieptų IRS, jeigu viską 
žinotų? 

Argi gali būti leistina LF 
tarybos, valdybos, kontrolės 
komisijos nariams ir sekretoria
tui LF lėšomis ir darbo talka 
pasigaminti įgaliojimų prašan
čius lapelius, įrašyti į juos savo 
pavardes ir adresus, patalpinti 
juos tarp kitų, kiekvienam LF" 
nariui siunčiamų dokumentų 
bei kvietimą j suvažiavimą LF 
iždo apmokamu paštu, kai tuo 
tarp kiti LF nariai tokiomis 
privilegijomis pasinaudoti nega
li? Tai kitų LF narių diskrimi
nacija. Tad šitoks įgaliojimų 
telkimosi būdas yra neleistinas 
nei teisiškai, nei etiškai ir j is 
turi būti tučtuojau sustabdytas! 

Suvažiavimuose iškildavo 
mirusios Salomėjos Šagamo-
gienės 3,657 balsų įgaliojimo 
klausimas ir niekad nebuvo ga
lima išsiaiškinti, kiek laiko po 
mirties toks giminystes ryšio 
neturintis palikimas galioja ir 
ar iš viso galioja. Tačiau toks 
teisėtumas niekuomet nebuvo 
patikrintas. 

Taip pat jau seniai sklinda 
žinios apie kai kuriu tarybos 
narių pasidalinimą į LF įstaigą 
atsiųstais nevardintais įgalioji
mais, apie dalies įgaliojimų per
leidimą vieno tarybos nario 
kitam nariui, jei pirmasis jų 
gavo per daug. 

Šie visi įtarimai ir neaišku
mai niekuomet neturėjo galimy
bes būti patikrinti Užuominos 
apie jų patikrinimą susidurdavo 
su LF tarybos narių nepalan
kiomis nuotaikomis ir atsaky
mu, kad viskas yra patikrinta 
I,F tarybos komisijos Toks pa
tikrinimas turi būti daromas 
suvažiavimo išrinktos specialios 
komisijos Iki šiol LF taryba 
paskiria ir griežtai savo rankose 
laiko suvažiavimo registracijos 
tarnybą ir niekas niekados 
tokios ..privačios" LF vadovybės 
veiklos netikrino 

Labai visiems įkyrėjo dabar 
vykdomi LF tarybos rinkimai, 
k.n daugelį metu I.F tarybos na
riai, privilegijuotu ir diskrimi 

JAV Lietuvių Bendruomenes tarv-
bos suvažiavime 1961 m rugsėjo 2-
3 d. dr. A Nasvytis kairėje) svei
kina dr. A. Razma, priėmus mili
joninio fondo projektą. 

naciniu būdu susitelkė balsus, 
perrenka save arba išrenka tik 
tuos, kurių jie nori. I kritiką 
girdimas toks a t sakymas . 
„Mums visai nesvarbu, kas ką 
kalba, j tai nekreipiam dėmesio. 
Fondas auga. žmones aukoja, ir 
viskas, ko mums reikia". 

Į LF tarybos rankas daž
niausiai patenka ir po suskai-
čiavimo balsavimo lapeliai. Iš 
šių lapelių galima surasti, kas 
už ką balsavo, tu r in t regis
tracijos duomenis. Sužinoma ar 
tarybos nariai vieningai balsa
vo. Tad kaip matome. LF taryba 
viską nutaria, viską kontroliuo
ja, visuose LF reikaluose domi
nuoja, net suranda, kas už ką 
nebalsavo. Diktatūra visą laiką 
jautėsi įr pačioje taryboje. Ta
ryboje jaučiama baime, varžo
masi atvirai išreikšti savo nuo
mone, kuri gali būti skirtinga, 
netinkama Tarybos vadovybei. 
Tokiu atveju sekančiuose Ta
rybos rinkimuose nelauktai iš 
tarybos būsi mandagiai išskrai
dintas privilegijuotu įgaliojimų 
tvarka 'Blisntrubas, Naudžius. 
Lenkauskiene, dr. Remeikis. 
Remiene ir kiti" 

Kaip išvengti čia minimų 
netikslumų? Kaip grąžinti tar
pusavį sutarimą ir pasitikėjimą 
tarp šm dviejų didžiųjų išeivijos 
organizacinių vienetu — Lietu
vių Bendruomenes ir Lietuvių 
fondo i sutarimą 1961 metų ko-
vo Čikagoje ir susitarimą 1961 
metu rugsėjo men Nevv Yorke 
— Lietuvių fondo pradžią1 

LF niekuomet nebuvo ap
kal t intas nesąžiningu pinigų 
tvarkymu Turiu gilias simpati
jas abiems šiems didiesiems 
lietuvybės išlaikymo vienetams 
nuo pat jų pradžios, kaip vienas 
įu dalyvių nuo pat pirmųjų mi
nučių ju žingsniu Neturime lie
tuviškos energijos aruodo, kad 
galėtume ją eikvoti tarpusavio 
santykiams be rezultatu mūsų 
t a u t u Tenebūna samdomi ad
vokatai dėl tuščio laimėjimo, o 
tik del mušu suartėjimo. Lie
tuvių fondas ir Lietuvių Bend
ruomene tučtuojau turi susėsti 
prie taikaus stalo Ta kalba ir 
Lietuviu fondo, ir Lietuvių Rend 
ruomenos veteranas Vytautas 
Kutkus siu organizacijų vadovy
bėms savo laiškuose po LF su 
važiavimo 2(K).H m gegužės men 

Tegyvuoja Lietuviu Bend
ruomenė, tegyvuoja Lietuviu 
fondas, tegyvuoja mušu tauta ir 
mušu tėvynė Lietuva' 
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Siūlo darbą 

Namų remonto ir statybinės paslaugos Parduoda NEKINOJAMASIS TURTAS 

: SPA CONSTANTINE 
• REIKALINGI 
: • manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
; «odos priežiūros specialistas/estetikas 
: Tel. 708-945-8051, Conie. 

Reikalingas vyras dirbti 
parke (nemokamai 
apgyvendiname). 

Tel. 847-980-7887. 

SEMI-TRAILER MECHANIC. 
Busy fleet shop needs experienced 
semi-trailer mechanics. Third shit't 

positions open. Good pay and bene-
fits. Mušt be able to read and speak 

English. Call for appointment. 
773-379-971 l,ext 117. 

Installers vvanted windows. 
doors, aluminum siding. 

Experienced only 
708-645-0055 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chcago, IL 60629 
Prekyba. instaJavimas, aptemavimas 
— LJcensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

.soffits", „deck's". „guiters'.plokšti 
ir ..shingle" stogaH cementas, 

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

Caregiver job for live-in position 
in W isconsin; good pay; mušt 
have valid work permit, S.S., 

D.L. and experience. 
Call 262-657-8044 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

nereikalingus 
daiktus, 

tatybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
.I.itensed. insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Siūlo išnuomoti 

IŠNUOMOJAMAS ŠVIESI S IR 
SAULĖTAS VASARNAMIS MiJ-ican.. 

ežero paplūdimyje 4 mieg., 2 vonios. «\ ve
liamasis ir valgomasis kambariai, urtuve. 

vidaus kiemas. 90 min. nuo Čikagos 
$l.650/savaitei. 

Tel. 630-941-0368 (tik angliškai) arba 
www.dunecottage.com 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — S600-S640; 

2 mieg. — $680-5720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

APT. FOR RENT 
3 rms.. 1 bdrm.. 2nd floor. applian-

ces, coin-laundry, ovvner heated. 
S350 per month + 1 1/2 security. 

71 st. & Spaulding. 773-581-7883. 

IŠNUOMOJAMAS ATSKIRAS 
KAMBARYS su baldais moteriai 

Brighton Parke. 
Tel. 773-847-7541; 

773-841-7541 (mob.) 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
AlbertSelevi 

TiL 
A. Ibi 

CONSTRUCT l O N 

Work: 312-38&8088; 815-272-5193 
Cell/fax: 815-744-

5360; 773-581-5920 
www.zikonstnjction.com 

PLUMBING & SEVVER 

Santechnikos ir kanalizacijos 
darbai. Keičiame vandens 

šildytuvus, pompas, tualetus, 
kranus, vamzdžius, vonias, 
dušus. Valome kanalizaciją. 

Videoinspekcija, žemos kainos, 
1,5 metų garantija. 

Tel. 708-785-5080 
630-399-9083 

{VAIRUS 

Pigiausi av ia -b i l i e ta i į L ie tuvą 
i r v isą E u r o p ą ! 

Europietiško maisto parduotuvė 
LOMBARD VVORLD FOOD 

1247 
S. Main St., Lombard, IL 

Tel.: 6 3 0 932 9622 

Jūsų laukia: įvairiausios dešros, sūriai, rūkyti mėsos gaminiai, kon
servai, saldainiai, prieskoniai, duona, pieno produktai, saldumynai, 
švieži ir šaldyti cepelinai ir t t . 

Čia taip pat rasite latvišku, lenkišku, rusišku, ukrainietišku. vokišku. 
prancūzišku ir kitokiu maisto produktu. 
Pristatome maistą i namus 10-200 žmonių. Daugiau nei 30 žmonių 
— pristatymas nemokamas; iki 30 — 510 (10 mylių atstumu) 
Geriausia vieta pavalgyti taxi ir sunkvežimių vairuotojams. 
Perkantiems daugiau nei už $30 — nuolaidų kuponas kitam 
apsipirkimui. 

il&MlįĘfBĘi: 
JAU DABAR l 

1-800-514-9989 
w w w . d o i e r i s . c o m 

Tickets@doieris.com 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

fr&sslrorp. TIK PER kxpressi 
SAUGU, GREITA IR PATIKIMA. 

8801 S 78th Ave, BRIDGEVIEVV, IL 60455 
Tel. 708-599-9680: 800-775-7363 

2719 W 71st St, CHICAGO, IL 60455. 
Tel. 773-434-7919 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

F 

BUŠO ADMINISTRACIJA APLEIDO 
LIETUVĄ 

Šių metu vasario 27 d. prezidento Bušo 

administraci ja nutraukė „Amerikos balso" radijo laidas į Lietuvą. 

„Amer ikos balsas" Vilniuje nuti lo. 

RAGINKITE PREZIDENTĄ BUŠĄ NEAPLEISTI LIETUVOS ŽMONIŲ! 
Raginkite jį atnauj int i „Amerikos balso" radijo laidas į Lietuvą! 

Skambinkite ir rašykite Baltiesiems rūmams! 

President George W. Bush 
The VVhite House 

1600 Pennsylvania Ave 
VVashington DC 20500 

USA 
Telefonas: (202) 456-1111 

faksas: (202)456-1414 
EI.paštas: president@whitehouse.gov 

AOV 00794 

r 

LEMONT TOWNHOUSB 
Beautiful 3 Bedroom 3 /: bath, l rs t 

floor Master Bedroom. Kinished 
basement. Hardvvood floors. Grani te . 

Bv Owners. 630-243-9X84. 

Discounted Airline tickets 
v from New York and Chicago 

" to Vilnius 
FREGATA TRAVEL; 250 West 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMENYS KTTOGRAFANB 
IR MĖGĖJANS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai 
Otf Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St.. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

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

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

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851: 

773-844-3649. Regina 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

BANKINĖS PASLAUGOS 

BANKIONE. (Archer & Ked/iel 
"Kredito pradžia 
'('VkineVmirjomostos sąskaitos 
•rAiskokis/PerfmunsaMmas 
"Kiti įvairus tankintai prujuktai 
Nuoširdus lietuviškas aptarnavimas ir infor 

macijos suteikimas. Tel. 773-627-4066. 

Nuo šiol korteles 

skambinimui į 

Lietuva nusipirksite 

„DRAUGE"! 

•--

Draudimo paslaugos 

• STATE FARM INSURANCE 
1 Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray 

• Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
, 5710 VV. 95 St.. Oak Lavvn, II. 
I 708-423-5900 

Z 
A u d r i u s M i k u l i s Qnmy, 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 ! ! •" 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
' Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
" Pirkimas į — _ •^0r. 
* Pardavimas ^ 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 
s^sgg 

Ortujy .̂ Accent 
Homef inders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa tar 

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Onluifc r2l 
P r o - T e a m 
Bus. : 708-361 -0800 
V«ce M a t 773^54-7X20 
Fax : 708-361-9618 

E-mai l : 
d.i.rnayerC" wor ldnt t .a t t .ne t 

DANA ŠČERBAII Ė MAYEB 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANTTh MAYKR Profesionaliai ir 

sų/iningai patarnauja mio 1W6 m. 
Nuosavybių Įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
m Landmark _ 

properties įį. 

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

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar pr iemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavyb ių į ka inav imas ve l t u i 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolų 
• Pensininkams nuolaida 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemessk lypą. Vel tu i 
ikamoju nek i lno jamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O'FLAHERTY FtEALTORS 
a SUlLDEftS. Inc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRA2INA J O N A V l C l E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

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

HtaEura 
Drake 

Did 
lt Again! 

5 S Prospect. Care".3cr> 
Hills, UlmOiS 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobi le 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės t 

Drake Rsaltor 

Orrfuifc. 
Lolita Rasimavičiutė 
REALTOR 

21 
Demrn i s , I n c . 

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

• Mielai atsakysiu Į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti 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 : l o l i ta . ras ima@centu ry21 .com 

mmdaugasbubUauskas .cendantmidwost .com — 50 valstijų. 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
t e l . 888 -844-9888 , 

m o b i l u s 651-343-0286 

CENDANT 
Mortgage 

1. Z!^"£Z^ižZ^žO^^^ B! 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 g35th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

.Lietuva, Marijos žemė" — 14 dienų kelionė rugpjūčio 7-20 d. 
Drauge keliauja kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Dėl informacijos ir rezervacijų skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė M. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414. E-mail: mamabar3@aol.com 

EiiaaBBgjgiBjgjgrgrBrgrgî r̂ ^ 
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A l w a y s Wi th F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* ( t d e s vtvom progom. KftS I 1 lettiva 
* Ccuottfftės ir aukšro <tiltau$ aranžuotės 
• \ rs t t i \ incs ir ptopnes koniporK'iffM (konMi!u<.'iio,v - rwn>okanKn* 
• Dovanu krepšeliai. Mivcnvr.n, pj\ftkslat, 
• I j i d o t u v m k r c p i c l u i . \ . i intk^i %„>7ontr»c\ geič^ 
* Bj7'n\tiu. pokvlni s.ilm ir sul t t i i f ko ra \ t nus gclcmis if 
balionais i nuolaida 20%) 

Lemont , 1120 S. State St.; Te l . 630-2S7 0339 
Justice 8 0 1 5 W. 79 St.; Tel . 708 594 6604 

Pris tatome ( j kago f c , H>«. apvltnkvvt - | A V . I i r tuvo fe i r \ t \ a m c pav^uK^c 

vvvv^fV.alvvay s w i t h f l o w e r s . c o m 

http://www.dunecottage.com
http://www.zikonstnjction.com
http://www.doieris.com
mailto:Tickets@doieris.com
mailto:president@whitehouse.gov
mailto:amikulis@usa.com
http://worldntt.att.net
mailto:jonavicius@home.com
http://mmdaugasbubUauskas.cendantmidwost.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
file:///t/amc
http://withflowers.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. !ntertax. ITAR-TASS, BNS 

2mių agentūrų pranešimais) 

Ką moterys turėtų žinoti apie 
„Sočiai Security" 
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EUROPA ARTIMIEJI RYTAI 

KOPENHAGA. 
Pietų Irake pagrobtas vie

nas danų verslininkas, penkta
dienį pranešė „Danish Broad-
casting News". Ketvirtą dešimtį 
metų einantis vyras buvo pa
grobtas netoli Bagdado, per plė
šikų užpuolimą kelyje, netu
rėjusį jokio politinio motyvo. 
Minėtas verslininkas iš Kopen
hagos, kuris į Iraką atvyko 
steigti Basroje kanalizacijos 
verslo, tikriausiai buvo pagrob
tas antradienį vakare. Danija 
parėmė JAV vadovaujamą įsi
veržimą į Iraką ir šioje valstybė
je yra sutelkusi maždaug 500 
savo karių. 

JAV 

NEYV YORK. 
Žinovai prognozuoja, kad 

JAV dolerio kursas euro atžvil
giu šį mėnesį turėtų sustiprėti. 
Šveicarijos bankas UBS padidi
no JAV dolerio kurso augimo 
per mėnesį prognozę nuo 1.25 
JAV dolerio iki 1.18 JAV dolerio 
už eurą. Tuo tarpu JAV investi
cijų bankas ..J F Morgan" savo 
prognozę šių metų birželio pa
baigai padidino nuo 1.27 JAV 
dolerio iki 1.25 JAV dolerio už 
eurą. JAV valiutos paklausa pa
didėjo netrukus po to. kai vy
riausybė patvirtino, jog kovo 
mėnesį atsiradusių darbo vietų 
skaičius buvo didžiausias per 
daugiau kaip ketverius pasta
ruosius metus. Šią savaitę pa
skelbti mažmeninės prekybos 
apyvartos ir vartojimo kainų 
duomenys įtikino rinkas, jog 
JAV Federalinis iždo bankas jau 
ateinantį ketvirtį padidins ba
zines palūkanų normas. UBS 
prognozėmis. JAV dolerio stip
rėjimas dar šiek tiek tęsis, ta
čiau dvylikos mėnesių progno
zių bankas nepakeitė ir. kaip 
anksčiau, mano, jog JAV dolerio 
kursas metų pabaigoje bus 1.4 
dolerio už eurą. 

BAGHDAD. 
Irako šiitų dvasinė vadovy

bė imsis ..radikalesnių priemo
nių", jei JAV vadovaujamos są
jungininkų pajėgos įžengs į 
šventąjį Najaf miestą, penkta
dienį įspėjo šiitų dvasinio vado
vo Ali al-Sistani atstovas. ,,Iki 
šiol mums sekėsi užkirsti kelią 
okupacinėms pajėgoms į mūsų 
šventuosius miestus, tačiau jei 
jie ryšis pulti šiuos miestus, pa
sekmės bus labai liūdnos, nes 
tai yra raudona linija, kurios 
nevalia peržengti", penktadie
nio pamoksle sakė al-Sistani 
atstovas Abdul Mehdi al-Kar-
balai. Atsisakyti ketinimų jėga 
suimti Moątad al-Sadr JAV 
įkalbinėja ir lenkų kariniai pa
reigūnai, atsakingi už saugumą 
pietiniame Irake. ,,Mėginimas 
įžengti į Najaf bus katastrofa, ji 
pastūmės pagrindinius šiitų va
dovus nusigręžti nuo mūsų", 
vieno aukšto diplomato, neno
rėjusio kad būtų minima jo pa
vardė, žodžius citavo dienraštis 
..Gazeta Wyborcza". Jau dešimt 
dienų šiitų dvasininko Moątad 
al-Sadr kovotojai kontroliuoja 
Najaf. kurį apsupę JAV kariai. 
JAV, kaltinanti M. al-Sadr pra
ėjusiais metais organizavus vie
no dvasininko nužudymą, ragi
na radikaliam dvasininkui išti
kimus kovotojus pasiduoti. Kru
vini susirėmimai tarp sukilusių 
M. al-Sadr kovotojų ir sąjungi
ninkų karių Vidurio ir Pietų 
Irake tęsiasi jau dvi savaites. 

įkaitų artimieji ir Japonijos po
litikai negalėjo patikėti jų žo
džiais ir nuslėpti savo susierzi
nimo. ..Kaip jie galėjo taip pa
reikšti, kai tiek iškentėjo ir pri
vertė tiek daug žmonių dieną ir 
naktį dėl jų stengtis?" piktinosi 
premjeras. Tai. kad buvo paleis
ti 18 m. Noriaki Iniai. 32 metų 
laisvai samdomas žurnalistas 
Soichiro Kori varna ir 34 metų 
humanitarines pagalbos dar
buotoja Nahoko Takato. labai 
padėjo Japonijos premjerui Ju-
nichiro Koizunii. kuriam teko 
patirti didžiausią savo politinę 
krizę, kai pagrobėjai pagrasino 
nužudyti įkaitus, jei jis neišves 
iš Irako japonų karių. Tačiau ki
tų dviejų Irake dingusių japonų 
likimas vis dar nežinomas, be 
to. toliau vyksta karštos disku
sijos dėl šios Tokijo karinės už
duoties. 

AFRIKA 

JAPONIJA 

TOKYO. 
Trys paleisti japonų įkaitai 

penktadienį turi išvykti iš Ira
ko, tad Japonijos vyriausybė ga
lėjo lengviau atsikvėpti, tačiau 
valstybėje jau pasigirdo prieš
taringi; vertinimų dėl dviejų bu
vusių įkaitų prisipažinimo, kad 
jie vis tiek nori dirbti Irake. 
Penktadienį tai išgirdę paleistų 

JOHANNESBURG. 
Pietų Afrikos Respublikos 

Afrikos valstybinis kongresas 
'AVKi penktadienį švenčia di
džiausią savo rinkimų pergalę 
nuo to laiko, kai žlugo aparthei-
das. Rinkimai parodė žmonių ti
kėjimą prezidento Thabo Mbeki 
pažadu, kad ekonominę galią 
šioje turtingiausioje Afrikos val
stybėje turės ir gyventojų dau
gumą sudarantys juodaodžiai, 
kurie praėjus 10-čiai metų nuo 
to laiko, kai buvo panaikintas 
baltųjų valdymas, vis dar gyve
na skurde ir turi spręsti dideles 
nedarbo. AIDS ir nusikalstamu
mo problemas. Tačiau rinkimų 
pergalė taip pat padidino spau
dimą AVK tesėti pažadus. T. 
Mbeki. kurį parlamentas šį mė
nesį turėtų paskirti eiti prezi
dento pareigas antrą kadenciją, 
žadėjo pasinaudodamas savo 
įgaliojimais toliau siekti ekono
minių ir socialinių pokyčių šioje 
valstybėje, kur ekonomine pras
me vis dar dominuoja baltųjų 
mažuma, o nedarbas siekia 40 
procentų. 

Partijos kelią i rinkimus grindžia ir prognozėmis, ir kaitinimais 
A t k e l t a i š 1 psl . 
..Jei jie vyktų dabar, mūsų par
tija ir Darbo partija laimėtų po 
50 vietų, o likusios 40 tektų vi
siems kitiems", sakė J. Berna
tonis. Šis tyrimas rodo. kad da
bartiniai LSDP sąjungininkai 
socialliberalai net neperžengtų 
5 procentų ribos. 

Komentuodamas apklausos 
rezultatus. C. Juršėnas Lietu
vos radijui penktadienį teigė, 
kad A. Brazauskas, kaip žmo
gus, kaip ūkininkas, kaip vado
vas, kaip socialdemokratų par
tijos vadovas yra tikrai vertina
mas Lietuvoje. 

J i s taip pat pabrėžė, kad to
kia didelė ir įtakinga partija 
kaip LSDP tiesiog negali netu
rėti savo kandidato. 

..Man atrodo, nedarykime 
baubo iš buvusiojo prezidento, 
nepadidinkime tų grėsmių arba 
baisumų, kurie gali būti. jei jis 
sugalvoja kandidatuoti", apie 
R. Pakso galimybes sake C. 
Juršėnas , pažymėjęs, kad kai 
kas pervertina nušalinto prezi
dento sėkmę. 

..Jeigu kandidatuoja — te
gul, pakariausime", pažymėjo 
C. Juršėnas . 

Tuo tarpu opozicine Tėvy
nės sąjunga kaltina valdančiąją 
LSDP populizmu ir išpuoliais 
prieš kadenciją baigusį prezi
dentą Valdą Adamkų. 

TS centrinio rinkinių štabo 
pirmininkės parlamentares Ra
sos Juknevičienės penkiadienį 
išplatintame pareiškime reiš
kiama nuostaba del LSDP va
dovų Vytenio Andriukaičio ir 
Gedimino Kirkilo pareiškimo, 
kuris, konservatores nuomone. 
pasižymi ..įžūliais išpuoliais 
prieš prezidentą V. Adamkų". 
kurį opozicine Liberalų ir cen
tro sąjunga siūlo kandidatu pir
malaikiuose prezidento rin

kimuose. Tėvynės sąjunga taip 
pat linkusi paremti V. Adam
kaus kandidatūrą. 

Atsisakius rinkimuose kan
didatuoti premjerui Algirdui 
Brazauskui, LSDP savo kandi
datu siūlo laikinąjį Seimo pir
mininką Česlovą Juršėną. 

Anot R. Juknevičienės. 
..rimtai politinei partijai nede
rantis" pareiškimas vertintinas 
..tik kaip parama populistinės 
politikos atstovams". 

Ketvirtadienį socialdemo
kratai ir liberalcentristai apsi-
šaudė griežtais pareiškimais, 
apkaltinę vieni kitus sugriovus 
vieningo kandidato į preziden
tus paieškas. 

Konservatoriai teigia, kad 
socialdemokratų ..vienpartinis 
sprendimas" iškelti Česlovo 
Juršėno kandidatūrą į prezi
dentus pagristas ..neaiškiomis 
apklausomis" ir .. tiesiog nerim
tai atrodo". 

fiiimRmmfKfffj,. 
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Atke l t a iš 4 psl. 
3. esate 62 m. ar vyresne (Jei 

vyras yra miręs, galite gauti „Soc. 
Security" išmokas, sulaukus 60 
m. ar 50 m., jei esate invalidei: 

4. negalite gauti padidintų 
išmokų pagal savo darbą, jei jis 
yra didesnis negu puse jūsų bu
vusio vyro nesumažintų išmokų 
(You are not entitled to an in-
creased benefit on your ovvn 
record which exceeds one half of 
your ex-husband"s unreduced 
benefits). 

Jei buvęs vyras dar neima 
pensijos, bet gali ja gauti, su
laukęs 62 m. ar vyresnis, jus ga
lite gauti „Soc. Security" išmo
kas pagal jį, jei buvote išsi
skyrus mažiausiai 2-jus metus 
ir atitinkate aukščiau minetom 
sąlygom. 

Jei buvęs vyras yra miręs, 
galite gauti „Soc. Security" iš
mokas pagal jį, jei ir nebusite 
išgyvenus su juo 10 metų šiomis 
sąlygomis: 

1. jei auginate jo vaiką, jūsų 
gimdytą vaiką, ar įvaikintą, ir 
vaikas yra jaunesnis, negu 16-
m. ar invalidas; 

2. jei neištekėjote 2-ą kartą: 
3. jei negalite gauti išmokų 

| tokios pat sumos ar didesnes 
pagal savo darbą 

Išmokos bus mokamos jums, 
kol vaikui sueis 16 metų, ar jis 
pasveiks iš invalidumo. 

Suma, kurią gaunate, kaip 
išsiskyrusi žmona, neturi įta
kos į sumą išmokų, kuria gauna 
(ar gautų) jūsų vyro naujoji 
žmona pagal jo uždarbio duomenis 

Daug moterų gauna dides
nes „Soc. Security" išmokas, 
remiantis buvusio vyro darbo 
duomenimis, negu jų pačių, ypač jei 
vyras yra micęs. Jei niekada 
neprašėte iš „Soc. Security" iš
mokų pagal vyro darbo duome
nis, turėtumėte tai padaryti. 

Prašant juras reikės jo „Soc. 
Security" numerio. Jei jo netu
rite, reikės duoti jo gimimo datą 
ir vietą, ir jo tėvų pavardes. 

Pas taba : Tos pačios sąly
gos taikomos išsiskyrusiems vy

rams, kurie gali gauti „Soc. Se
curity" išmokas (su buvusių žmo
nų. „Soc security" duomenunis). 

Moterims svarbu žinoti, kad 
jų „Soc. Security" duomenyse 
butų jų tikslus vardas ir pa
varde. Pavardę keičiant vedybų, 
skyrybų ar kitais atvejais, apie 
tai reikia pranešti „Soc. Secu
rity" įstaigai, ypač, jei dirbate, 
nes tai bus reikalinga, kai ateis 
laikas pačiai prašyti pensijos. 
Pranešant apie pavardės pasi
keitimą, reikia užpildyti „Ap
plication For A Sočiai Security 
Number Card" (Forrn SS-5). 
Reikia turėti tapatybes doku
mentus. Jei gimusi ne JAV, rei
kia įrodymo, kad esate pilietė, 
ar teisėta nuolatinė gyventoja 
(lavvful alien status, t.y. turėti 
„žalią kortelę"). Formą prašy
mui galite gauti, paskambinusi 
„Soc. Security" 1-800-772-1213. 

Jei esate 65 m. ar vyresnė, 
akla, ar invalide ir jūsų ištek
liai yra žemiau nustatytos ri
bos, galite gauti mėnesines iš
mokas (benefits) pagal „Supple-
mental Security Income" (SSI) pro
gramą. 

Paprastai, kad asmuo ga
lėtų gauti SSI. turi gyventi JAV, 
arba Northern Mariana Island 
ir būti JAV pilietis. Bet ir kai 
kurie nepiliečiai gali gauti SSI. 
Informacija apie „Supplemental 
Security Income" (No. 05-
11000) gaunama bet kurioje 
„Soc. Security" įstaigoje. 

Daugiau informacijos apie 
visus čia minėtus klausimus ga
lite gauti, skambinant 1-800-
772-1213 darbo dienomis nuo 7 
v.r. iki 7 v.v. Automatinis telefo
nas teikia informaciją ištisas 24 vai. 

„Soc. Security" įstaigos pap
rastai yra labai užimtos pra
džioje savaitės ir pradžioje mė
nesio. Jei galite palaukti, skam
binkite kitu laiku. Neprigirdin-
tiems - 1-800-325-0778. Kom
piuteryje 

www.socia lsecur i ty .gov 

(Naudotasi „Soc. Security" 
brošiūra „What every women 

shouid know") 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuviu kapiniu 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllis. Illinois 

(708)974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S C \LIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
! I-MONT, 12401 S. ARCHER A V E <<t DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. X7 ST. 
TINI.EY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

AI . l .PHOM.S 
CHICAGO 1 773 4 7 6 2345 

NAT!ONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 
T e l . 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i laidotuvių pa ta lpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse ir priemiesčiuose 

Pa ta rnav imas 2 4 vai . 

t k 
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LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILL5, 9 2 3 6 S. ROBERT5 ROAD 

NEVVLOCATION 
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK 

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

A t A 
VERONICA BAJALIS 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 2004 m. balandžio 10 d., 9:24 vai. ryto, su laukus 

82 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs Aldon Brox, marti Carol, anūkės : 

Jeanette ir Cristina; John Bajalis, marti Colleen, anūkai : 
Julia su vyru John, Daniel su žmona Sara, Eric, Emily ir 
Christy; duktė Danutė Bajalytė. Taip pat giminės Lietu
voje. 

Laidotuves privačios. 
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįs tamus 

prisiminti a.a. Veronicą savo maldose. 

Nuliūdę: sūnūs, duk tė , a n ū k a i , b ro l i s B r o n i u s , 
sesė Ada'ir kiti g iminės 

Lietuvos Operos buv. solistei 

A t A 
ALEI KALVAITYTEI 

VELBASIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą 
jos sūnui GEDIMINUI BRUNO MORKŪNUI, 
anūkėms DANUTEI, AUDRONEI ir LIDIJAI su 
šeimomis bei visiems artimiesiems. 

Dr. Linas ir dr. Aleksandra Simonaičiai 
su šeima 

Algis ir Lionė Simonaičiai su šeima 
Birutė Keturkienė 

Jonas Gražys 
Jokūbas ir Gražina Gražiai 

A t A 
VLADUI OVERLINGUI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame io 
dukra MONIKA, mušu jaunystės draugę, jos 
šeimą, mamą ir seserį su šeima. 

Marija Andrijonaitė 
Rita Rašymienė 

Judita Stanislovaitienė 
Vilija Va kary tė 

Rašytojui, dramaturgui 

A t A 
prof. ALGIRDUI LANDSBERGIUI 

iškeliavus į amžinybę, širdingai užjaučiame jo 
šeimą, gimines ir artimuosius. 

Liūdime ir mes kartu, netekę žymaus lietuvio, 
talentingo kūrėjo. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU DIREKTORIAI 

jau dau« metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam Ien«\ai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo uremation) pa tarnavimus. 

GERALD F. D A I M I D — 
nepriklausomas d i rek to r ius 

4330 So. ( alifornia A ve, Chicago. IL 60632 

1 -773-523-0440; 1 -708-873-0500 

DEMESK) DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis 

laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jusu 

skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia paskambint i 

tel. 773 585 9500 ar užsukti į DRAUGO administracija 

adresu 4545 VV. 63 SL, 

Cbkago, IL 60629. 

http://www.socialsecurity.gov
file:///LIFORNIA
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLISKESE ALELIUJA 
PREL. DR. JUOZO PRUNSKK) pir
mąsias mirties metines minint, 
šv. Mišios bus aukojamos sek
madienį, balandžio 25 d., 9 v.r., 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. Lemonte. Maloniai 
kviečiame visus gimines, prela
to gerbėjus, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir po 
to pusryčiuose PLC mažojoje 
salėje. Nuliūdus prelato sesuo 
dr. Ona Garūnienė su šeima. 

" 
BALANDŽIO 18 D, PO 10:30 V.R. 
Šv. Mišių Jėzui tų koplyčioje 
įvyks velykinis koncertas. Nors 
koncertas bus nemokamas, ta
čiau aukos bus priimamos kop
lyčios atnaujinimui. Giedos Ni
jolė Penikaitė, dainininkas ir 
kompozitorius iš Lietuvos Al
girdas Motuzą ir Agnė Gedvi
laitė su mama. Vargonais 
akompanuos Dalia Gedvilienė. 
Maloniai kviečiame dalyvauti. 

BALANDŽIO 18 D. 1 V.P.P. Jau
nimo centre bus rodoma vaizdo 
juosta .,Pažaislio vienuolyno 
idilės". Trumpą žodį tars inž. 
Algis Liepinaitis. Prašome ap
silankyti. Rengėjas - Jaunimo 
centras Čikagoje. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė butų paskelbta palaimin
tąja. Mišios bus šį šeštadienį, 
balandžio 17 d., 9:30 v.r., se
selių motiniškame name, 2601 
West Marquette Road., Chica-
go. Mišias aukos kunigas Ja
mes Halstead. Kunigas James 
Halsteaci yra DePaul universiteto 
Religijos katedros profesorius. 
Yra daug kartų lankęsis Lietu
voje. Prašome visus dalyvauti. 

„DAINAVOS'' ANSAMBLIO kon
certas įvyks sekmadienį, ba
landžio 18 d.. 12:30 v.p.p., tuo

jau po šv. Mišių Lietuvių fondo 
salėje, PLC. Po koncerto vaišės 
didžiojoje salėje. 

KVIEČIAME VISUS Į PAVASARINĮ 
Atvelykio pasilinksminimą, ku
ris įvyks Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd St. Čikagoje, balandžio 
17 d., 7 v.v. Bus skanaus mais
to, gros smagi muzika, vyks lo
terija. Ruošia gen. T. Daukanto 
Jūros šaulių kuopa. Dėl infor
macijos skambinti tel. 773-583-
7205. 

CICERO JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS 
„Klaipėda" metinis susirinki
mas vyks balandžio 18 d., sek
madienį, 12 v.p.p. Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose, 
susirinkimų kambaryje (įėji
mas - iš galo, nuo bažnyčios). 
Susirinkime visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo bus pabendravimas. 
Atvykite. 

TĖVAI JĖZUITAI NUOMOJA rim
tiems vyrams kambarius. Vir
tuvė ir dušai bendri. Kamba
riuose praustuvai. Tel. 773-
737-8400. 

„SEKLYČIOJE" BALANDŽIO 21 D., 2 
v.p.p.. trečiadienio popietės 
programoje bus rodoma vaizdo 
juosta „Lietuvos II Eucharis
tinis kongresas Kaune", kurią 
parūpino Albina Ramanaus
kienė. Kviečiame atvykti ir įdo
miai praleisti laiką. 

^o*^ 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

Pavasario žiedams 
skleidžiantis 

Dauguma mėgstame gėles. 
Ypač pavasario žiedus, kurie po 
žiemos ledų ir sniegų vėl sušildo 
mūsų jausmus ir nuotaikas, vėl 
papuošia mūsų aplinką. 

Lietuvos darželiuose visada 
žydėjo pavasarinės gėlės: žibu
tės, narcizai, hiacintai ir mar
gaspalvės tulpės. Jos žydi ir Ame
rikos darželiuose, palangių va
zonuose ir parkų alėjose. Gė
lėms žmones išleidžia nemažai 
pinigo, jas besodindami, pirkda
mi dovanoms vardinių, gimta
dienių, vedybų ir laidotuvių pro
gomis. Gėles pakelia žmogaus 
norą gyventi, kurti, džiaugtis ir 
pamiršti gyvenimo sunkumus. 

Išeivijoje mūsų lietuviška 
spauda yra kaip pavasario žie
dai, mums suteikianti norą ir 
pastangas būti savimi, gyventi, 
kurti ir džiaugtis, pamirštant 
aplinkos, kasdienio gyvenimo 
sunkumus 

Gėlėms mes išleidžiame 
daug dolerių Jų negailėkime ir 
mūsų lietuviškai spaudai, kuri 
yra mūsų pavasario žiedai, žy
dintys visus metus 

Pavasario žiedai nuvysta. 
Deja, mes negalim leisti nuvysti 
mūsų spaudos žiedams, mušu 

laikraščiams, skirtingais var
dais, kaip kad įvairiaspalviai 
yra ir pavasario žiedai. 

Vieno „pavasario žiedo" -
.Draugo" žydėjimu rūpinasi ir 
Draugo fondas. Nepagailėkime 
jo paremti bent su tiek dolerių, 
kiek jų išleidžiame pavasario 
žiedams. 

Br . J . 

PAVASARIO VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 800 dolerių: 
Marija Remienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 5,000 dol.. Wes-
tchester. IL. 

Su 300 dolerių: 
Pranute Brundzienė, kun. 

Pr. Garšvos atminimui, iš viso 
300 dol . Bloomington, IN. 

Su 200 dolerių: 
Gediminas Balanda, ga r 

bės narys , iš viso 12,400 dol., 
Warren. MI 

Zita Žvirzdys, iš viso 900 
dol.. Lacev. VV'A 

Zenonas ir Milda Vieraičiai, 
iš viso 200 dol . Chicago, IL. 

Su 100 dolerių: 
Marytė ir Juozas Vizgirdai. 

g a r b ė s nar ia i , iš viso 2.400 

Bnghton Parko parapijos choras. 

Skaudūs pavasario spindu
liai skverbiasi pro skrie
jančio automobilio langą. 

Pavasaris... Pakelėse, gyvybės 
pilni, pasiruošę išvaduoti ža
lumą iš žiemos gniaužtų, me
džių pumpurai, ryškiai geltonai 
žydintys krūmai, skaidriai mė
lynas dangus, vėjas, kvepiantis 
gaivumu... Velykų rytas... Pri
sikėlimas... Dvasia pilna džiu
gesio ir vilties. 

Lekiu į savo brangią Brigh-
ton Parko parapiją. Čia apsi
lankius, visada sieloje lieka ra
mu ir gera. Atvėrus bažnyčios 
duris, regiu ją pilną besišypsan
čių, besisveikinančių, šventiš
kai nusiteikusių žmonių. Krykš
taujantys mažyliai liudija, kad 
parapija gyva ir su kiekviena 
diena stiprėja. Džiaugiuosi sa
vais žmonėmis, nes mums rei
kia Dievo, mums reikia meilės, 
mums reikia vienas kito. Kokia 
graži mano tauta! Širdyje dėko
dama Viešpačiui, kylu laiptais 
giedoti su savo choristais. Visi 
pasipuošę, šventiškai nusiteikę. 
Maestro A. Barniškis sveikina 

dol., Putnam. IL. 
Monika Lembertas, ga rbės 

n a r ė , iš viso 1.350 dol., Santa 
Monica, CA. 

Birutė ir Paulius Gyliai, 
ga rbės na r i a i , iš viso 1,200 
dol., Olympia, WA. 

Adelaida Balbata, ga rbės 
n a r ė iš viso 4.700 dol., St. Pe-
tersburg. FL. 

AL. Čepulis. M.D. iš viso 
700dol.,Willoughby, OH. 

Kęstutis Petrauskas, iš viso 
400 dol.. Lagūna Beach, CA. 

Aldona ir Juozas Lekys, iš 
viso 400 dol.. Chicago, IL. 

Stefa ir Vytautas Prial-
gauskai, iš viso 300 dol.. Palos 
Hills. IL. 

Terese ir Justinas Glamba. 
išviso 100 dol.. Orland Park. IL. 

S u 50 doler ių : 
Apoloma Andrašiūnas. gar

bės narė , iš viso 1.470 dol., Or
land Park. IL 

Kazys ir Elena Majauskai. 
ga rbės na r i a i , iš viso 1.100 
dol., Chicago. IL. 

Antanas Osteika, iš viso 
550 dol, VVarren. MI. 

Liudas ir Albina Rama
nauskai, iš viso 450 dol . Oak 
Lawn. IL 

Irena Baleišis, iš viso 370 
dol . Chicago. IL. 

Edmund Kazragis. iš viso 
150 dol. Oak l.;iwn. IL 

Kun Zenonas Smilga, iš 
viso .350 dol . Fishers Island. N. Y. 

Jonas Mezinskas. iš viso 50 
dol . Oak Lawn, IL 

Michalina Krutkevicius. iš 
viso 50 dol Berwvn. IL 

Su 40-30 doleriu: 
Madas ir Anele Barkauskai, iš 

viso 305 dol . Pt Pleasant, NJ. 
Virg in i ja Balčiūniene, iš 

visus malonia šypsena. Bažny
čia nutyla ir prasideda Velykine 
Vigilija. 

Procesija, kurios priekyje 
eina dieviškai gražios lietuvai : 

tės su ilgais baltais rūbais, gie
dant chorui apeina bažnyčią. Vi
sa bažnyčia nušvinta šventa ug
nele tikinčiųjų rankose laikomo
se žvakutėse. Aleliuja... Kaip 
niekada gražiai ir pakiliai gieda 
choras. Komunijos metu 
suskamba kanklės Pasijunta
me tarsi Lietuvoje. Graudu ir 
šviesu širdy, nes mes ilgimės ir 
mylime savo gimtine Ji viena 
vienintelė ir pati didžiausia 
brangenybė. Kristaus Prisikėli
mas suteikia mums Viltį, kad 
ateis diena, kai Lietuvoje išnyks 
visos blogybės ir Kristaus palik
tos vertybės bus saugomos ir 
branginamos mūsų visuomenė
je. Tuomet kiekvieno dvasia iš 
tikrųjų išgyvens Prisikėlimą. 
Skamba kanklės, žmonės vie
nas po kito priima komuniją, 
susikaupę savo širdy, prisimena 
paliktus artimuosius, draugus... 
Visi tampame tarsi vienas kū-

viso 30 dol., Alphazetta, GA. 
Su 25-20 doler ių: 
Eugenia Kolupailaitė, iš vi

so 750 dol., Chicago, IL. 
Victoria Pikelis, iš viso 650 

dol.. Chicago, IL. 
Loretta Stukas, iš viso 225 

dol.. Vvatchung. NJ. 
Algis Navikauskas. iš viso 

225 dol.. Brookfield, CT. 
Birutė ir Remigijus Mėlinis, 

Nuotr. A. Barniškio. 

nas Dievo akivaizdoje. Nuosta
biai gražios, t ikrai šventinės 
Prisikėlimo Mišios baigiasi. 
Sveikiname vieni kitus ir ilgai 
nesiskirstome. 

Norisi padėkoti visiems vi
siems, kurie sukūrė tą dvasingą 
atmosferą: seselei Ramutei, taip 
prasmingai papuošusiai altorių, 
paruošusiai mergaites procesi
jai, pakvietusiai Genės Razu-
mienės kanklininkes. Kunigui 
Jauniui Kelpšai, kuris visuomet 
sugeba suburti ir palikti žmonių 
širdyse norą sugrįžti. Didžiuo
juos savo tautiečiais, kurie taip 
gausiai dalyvavo Mišiose, atsi
lankė sparčiai augančioje mūsų 
parapijoje. Manau, kad daugelis 
iš jų liks su mumis. 

Noriu pasidžiaugti ir mano 
kolegomis choristais, vadovau
jamais A. Barniškio. Giedojome 
iš visų jėgų, iki apsvaigimo, iš 
visos dūšios! Tas nuostabus Ve
lykų rytas išliks mūsų širdyse, 
kaip pats šviesiausias ir gra
žiausias šį pavasarį-

Apolonija 
S t e p o n a v i č i e n ė 

iš viso 25 dol., Manalapan, N. J. 
Andrius Butkūnas. iš viso 

310 dol.. Farmington Hills, MI. 
Sofija Palionis, iš viso 220 

dol.. Peoria. AZ. 
Alexandra Gylys, iš viso 280 

dol., Olympia, WA. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
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BILIETUS ŠVENTEI GALIMA ĮSIGYTI: 

„Lie tuvėlė je" (5741 S. Harlem. Chicago, IL, tel. 773-788-
1362). 

PLC, sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p (14911 127th Street, 
Lemont, IL). 

. .Seklyčioje", darbo dienomis nuo balandžio 26 d. (2711 W. 
71st Street. Chirago. IL). 

Bilietus taip pat galima užsisakyti paštu. Užsisakymo formas 
galima rasti internete, adresu: 

www.javlb .org /ssvente04 

Už bilietus galima mokėti -JAV valiuta arba čekiu. Apgailestau
jame, bet kreditine kortele atsiskaityti negalima. 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

'Skersai gatvės nuo ,Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advoka tas 
J o n a s Gibai t is 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu Specialistas. 

Raštines Čikagoje ir Woodndge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• 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 West C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

• Baltic monuments , 1108 
Amber Drive, Lemont , EL, 
60439. Prie pat PL Centro . 
Tel . 630-243-0791. Gedimi
nas Kazėnas. Pageidaujant at
vykstame į namus. 

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Casi-
mir Memorials, 3914 W. l l l t h 
St. Tur ime didelį pasirin
kimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pa
gal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Prieš pas ta tan t pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai. TeL 773-233-6335 

• DĖMESIO! VIDEO 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC 
ir atvirkščiai , kreipkitės į 
INTER-VIDEO 3533 S. 
A r c h e r Ave. , Chicago, EL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Pet ras Bernotas. 

• J ū s taps i te v i enas iš
r inktųjų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15,9, 
per JAV 4,9 et. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškas ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviškai 
l DIAL NOW atstovą su 10 
metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Pasiteiraukite savųjų tarpe — 
greičiausiai jie jau naudoja 
DIAL NOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask-
laidą. DIAL NOW —patiki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

* K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
m a i per Mažosios Lie tuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Laima Ardickienė, 
Adolfas Brinkis, Š a r ū n a s Už
giris. $75 Rūta D u d ė n a s , dr . 
Daina Variakojis. $50 S ta sys 
Baras, Charlie Bridgen, Alek
sas J a n k ū n a s , Eugen ia Pa
kulis, Algis Regis, J u o z a s Sa
bas, Povilas ir Nijolė Stel 
mokas, dr. Jonas Valai t is . $ 3 5 
Rimas Domanskis. $ 3 0 Vikto
ras Makiejus. $25 F r a n k Bal
dauskas , Algerd ir D a n u t ė 
Basiulis, Feliksas ir J a n i n a 
Bobinai, Jonas ir N ina J u r k -
šaitis, Vitas ir Regina Kaz
lauskas , J a d v y g a Kl iorys , 
Juozas Kojelis, V y t a u t a s ir 
Genovaitė Musonis, M a r t y n a s 
ir Astrida Paupera i , J o n a s ir 
Irene Smalstys, N a r i m a n t a s 
Udrys. $20 Petronel le Cicė
nas, Henry ir Gilma Eleks is , 
Leonardas Gerulai t is , J o n a s 
Kučinskas, Vacys ir Alfonsą 
Laniauskai, Emilija Pakš t i e 
nė, I rena Suš insk ienė . $ 1 5 
Salomėja Idzel is , B r o n i u s 
Juodel is , Eugene K u č i n a s . 
$10 Es te ra A l šėnas , J o n a s 
Prakapas . $5 Elena Radzevi
čiūtė. Dėkojame vis iems rė
mėjams. 

„Kara l i auč iaus k r a š t o 
lietuvybei", 1394 M i d d l e b u r g 
C t , Naperville, EL 60540-7011. 

• „ L i e t u v o s N a š l a i č i u 
globos" komitetas nuoširdžiai 
visiems dėkoja už atsiųstą pa
ramą Lietuvos naš la ič iams, 
ypač St. Joseph/St. Vincent pa
rapijiečiams, a ts iuntusiems per 
St. Joseph's Church Clearing 
Account, Scranton, PA $10,050 
net 67 našlaičių globai: $300 — 
atsiuntė Victoria Kara i t i s . 
Union Pie.r. MT- S915 — 
Barbara Clow. Middletown, CT; 
po $150 — Kazys Almenas, 
College Park, MD; Apol Varne
lis, Dowagiac, MI; Patricia Za-
kiewicz, Atkinson, NH; Anta
nas Valaitis, Eastlake, OH, Da
nutė Bobelienė, Massapeąua 
Park, N.Y.; $100 — Edward 
Budelis, Eldensburg, MD; $50 
— Stasys Žukauskas. 

A. a. O n u t ė s R u i b i e n ė s 
atminimui suaukotus $805 — 
atsiuntė Janina Ruibytė. Auko
tojai: Janina Gaigalas, Lilija 
Ja-sas, L. ir V. Garbonkai, E. ir 
M. Praninskai, S. ir M. Ado
maičiai, Petras Jasulai t is , Z. ir 
J. Širkai, Jurgis Prapuolenis, 
Živilė Šimaitis, Vytautas ir Da
lia Januškiai, Rimantas ir Re
gina Griškeliai, Dominic ir Ada 
Misiuliai, Janina Nalis, Leo
nas Maskaliūnas, Raminta Ja-
cobs. Rita Kisielius, Geraldine 
Davis, Gintaras ir Daina Aukš
tuoliai, J. ir R. Užupiai, Asta 
Mikunas, Regina Panaras . 

Almos fondui aukojo: 

a.a. Bron io R a i l o s 7 metų 
mirties atminimą pagerb ian t 
$100 — žmona Daneta ir dukra 
Neringa Raila. 

a a . Juujos Kunčinskienės 
atminimui $50 ats iuntė Dan
guolė Griganavičienė. 

Visiems aukotojams da r 
kartą ačiū! 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71st Street , 
Chicago, EL 60629. 

„Draugo" AUKOTOJAI 
Gražiojoje Floridoje pa

togiai įsikūrę, mūsų geraširdži
ai tautiečiai nepamiršta savo 
..Draugo": šie Florida valsijos 
gyventojai paaukojo po 50 dol 
kiekvienas: 

Jonas Zubavičius, Chipley; 

Hill; 
Vida J Matulis, S tuar t ; 
Jonas Kučinskas, Sunny 

Išles Beach; 
Ona Kaselis, St . Pe ters -

burg. 
Jūsų aukas nuoširdžia i 

įvertiname ir esame dėkingi už 
Kazys T. Bagdonas, Spring paramą 

http://www.javlb.org/ssvente04
mailto:Gibaitis@aol.com



