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Šiame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 
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Lengva mokyti, 
sunkiau pasimokyti. 
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Svarbus Lietuvos 
konsulato pranešimas 
dėl pensijų išmokų. 
„Draugas" pagerbs 
geriausius lit. mokyklų 
mokinius. Lietuvis 
apdovanotas už drąsą. 
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Šio šeštadienio priede: 
Spaudos draudimas 
1864-1904. Vertingas 
baltų kultūros šaltinis. 
„Dainavai" t inka ir 
tango. Kultūriniai 
subatvakariai Bostone. 
J . Kelero „Laiškai iš 
Vilniaus". Leidiniai. 

Kodėl keičiami 
Lietuvių fondo įstatai. 
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Kaip sukurta giesmė 
„Parveski, Viešpatie". 
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Ar šiemet švęsime 
Jonines. Draugo fcndo 
pavasario vajus. 
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itas Lietuva ir Lenkija pavertė nuoširdžia draugyste 

Sportas 
* Švedijoje vyks tanč iose 

Europos boks in inkų t reč io-
s iose o l impinėse a t rankos 
žaidynėse Lietuvos atstovams 
nepavyko iškovoti olimpinių 
kelialapių. Buvęs olimpietis 
Ivanas Stapovičius svorio kate
gorijoje iki 54 kg suklupo j au 
pirmojoje dvikovoje, nusileidęs 
rumunui Bogdan Dobrescu taš
kais 15:19. Kitas žaidynėse da
lyvavęs mūsiškis Vitalijus 
Šiukšta (64 kg) laimėjo pirmąją 
dvikovą prieš suomį Jussi Koi-
vula 43:28. tačiau ketvirtadienį 
ketvirtfinalyje jį įveikė baltaru
sis Sergej Bykovski. Tačiau tei
sę dalyvauti Atėnų olimpinėse 
žaidynėse jau anksčiau pelnė 
šių metų Europos čempionato 
bronzos medalius iškovojęs Ro
landas Jasevičius (69 kg) ir Ja
roslavas Jakšto (per 91 kg). 

* Lietuvos moterų krep
šinio lygos (LMKL) čempio
nato finalo antrosiose rungty
nėse ketvirtadienį pirmūnės 
Vilniaus „Lietuvos telekomo" 
krepšininkės svečiuose vėl nu
galėjo Marijampolės „Arvi" ko
mandą ir žaidime iki trijų per
galių pirmauja 2-0. Trečiosios 
finalo rungtynės, kurios gali 
tapti jau paskutiniosiomis, 
įvyks sekmadienį Vilniuje. Per
galės atveju vilnietės iškovos 
čempionų titulą, nepralaimėju
sios nė vienerių rungtynių. 

* Kinijoje vyks t anč i ame 
š iuo la ik inės p e n k i a k o v ė s 
taurės varžybų rate į finalą pa
teko abu Lietuvos atstovai — 
Andrejus Zadneprovskis ir Ed
vinas Krungolcas. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos transporti
ninku s t e n d a s p r i p a ž i n t a s 
geriausiu Maskvos tarptautinė
je parodoje. 

* Lietuva pakvietė ESBO 
atstovus stebėti prezidento ir 
Europos Parlamento rinkimus. 

Nuotr. (iš kairės): Lenkijos 
nas iškilmių Seime metu. 

įininkas laikinasis seimo pirmininkas Č. Juršė-
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius , balandžio 23 d. 
(BNS) — Laikinasis preziden
tas Artūras Paulauskas džiau
giasi, kad istorijos paveldėtas 
neapykantas Lietuva ir Lenkija 
pavertė nuoširdžiausia drau
gyste. 

Tai A. Paulauskas penkta
dienį sakė savo kalboje Seime, 
minint Lietuvos ir Lenkijos 
draugiškų santykių ir gero kai
myninio bendradarbiavimo su
tarties pasirašymo dešimtmetį. 

„Drauge stovėdami ant Eu
ropos Sąjungos slenksčio, mes 
jau esame jūs. O jūs jau esate 
mes", sakė A. Paulauskas. Abi 
valstybės visateisėmis ES na
rėmis taps kitą šeštadienį. 

A. Paulauskas savo kalboje 
atkreipė dėmesį, kad kiekvienas 
užsienio valstybės vadovas, pa
radiniu k iemu patenkantis į 
Seimą, visada praeina pro ne
didukę skulptūrą — šarvais ap
sirengusią, raitą moterį Graži
ną, nors teigė negalintis paaiš

kinti, kodėl svečius pasitinka ne 
didieji kunigaikščiai Vytautas 
ar Gediminas. 

„Žinau tik, kad Gražina nie
kada čia nestovėtų, jeigu mes 
žiūrėtume į Lenkiją, o Lenkija 
žiūrėtų į mus ne kaip į geriau
sius bičiulius, o taip, kaip buvo 
žiūrima mūšų tarpusavio ne-
apykantų tarpukariu. Bet jeigu 
ji čia stovi, vadinasi, mūsų val
stybės jau pakankamai nutolo 
nuo tos praeit ies , kuri mus 
skyrė", kalbėjo A. Paulauskas. 

Seime kalbėjęs užsienio rei
kalų ministras Antanas Valionis 
pasveikino abi valstybes žen
giant į naują tarpusavio santy
kių etapą. 

„Tikiu, kad ieškodami bend
ro vardikl io, vadovaudamiesi 
draugiškų santykių ir geros kai
mynystės sutartyje prieš de
šimtmetį išdėstytais principais, 
sukursime dar glaudesnį, dar 
brandesni dviejų istorinių part
nerių bendradarbiavimą", teigė 

A. Valionis. 
Lietuvos ir Lenkijos drau

giškų santykių ir gero kai
myninio bendradarbiavimo su
tartį 1994 m. balandžio 26 dieną 
Vilniuje pasirašė tuometiniai 
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 
Algirdas Brazauskas ir Lech 
Walęsa. 

Sveikindamas susirinku
sius A. Brazauskas prisiminė, 
kad pasirašydamas sutartį tada 
sakęs, jog istorija tars žodį apie 
šią sutartį. 

„Dabar drąsiai galiu tvir
tinti, kad žodį ta rė tikrai nu
veikti darbai ir pasiekti tikslai. 

Esu įsitikinęs, kad pastara
jame dešimtmetyje išplėtoto 
abipusiai naudingo bendradar
biavimo principo mes laikysi
mės ir ateityje. Mums supranta
mi vienų kitų rūpesčiai ir tiks
lai, mes dažnai jų sieksime kar
tu dirbdami išsiplėtusioje Euro
pos Sąjungoje ir NATO", teigė 
A. Brazauskas. 

Buvę prezidentai vienas kitą į t ik inėjo da lyvaut i r inkimuose 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS) — Ketvirtadienį vakare 
susitikę du kadenciją baigę pre
zidentai Valdas Adamkus ir Al
girdas Brazauskas įtikinėjo vie
nas kitą dalyvauti prezidento 
rinkimuose ir neleisti jų vėl lai
mėti po apkaltos nušalintam 
prezidentui Rolandui Paksui. 

V. Adamkaus referentas Au
drius Penkauskas teigė, jog šia
me susitikime kadenciją baigęs 
prezidentas ragino socialdemo
kratų vadovą, premjerą A. Bra
zauską kandidatuoti pirmalai
kiuose prezidento rinkimuose 
vardan Lietuvos valstybinių 
tikslų, tačiau šis diplomatiškai 
atsisakė. 

A. Penkausko teigimu, tuo
met V. Adamkus pakvietė social

demokratus pasiūlyti nepartinę 
kandidatūrą, „kurią galėtų pa
remti jis pats ir kuri galėtų su
vienyti daugumą Lietuvos žmo
nių". 

Kaimynystėje Turniškių ra
jone gyvenančių prezidentų V 
Adamkaus ir A. Brazausko susi
tikimas ketvirtadienį užtruko 
iki pat vidurnakčio. V. Adam
kus buvo prezidentu 1998-2003 
metais, A. Brazauskas — 1993-
1998 metais. 

Tuo tarpu penktadienį Sei
me apsilankęs A. Brazauskas 
žurnalistams teigė, jog jis pats 
ragino V. Adamkų dalyvauti pir
malaikiuose rinkimuose ir įžvel
gęs pastarojo palankų nusitei
kimą. 

„Manau, jog jis turėtų kan

didatuoti", sakė A. Brazauskas. 
Vėliau žurnal is tams pa ts V. 

Adamkus patvirtino, jog A. Bra
zauskas įtikinėjo jį dalyvauti 
prezidento rinkimuose. 

„Tai yra šventa teisybė, bet 
mes susitarėme, jog da r yra lai
ko pagalvoti", sakė V. Adamkus, 
iki šiol nea tsk le idž iant i s , a r 
kandidatuos. 

Galutinį savo žodį j i s žada 
pasakyti „galbūt šeštadienį , 
galbūt pirmadienį". Šeštadienį 
rengiamas ooozicinės Liberalų 
ir centro tarybos posėdis, ku
riame bus svarstomas dalyvavi
mo prezidento rinkimuose klau
simas. Liberalcentristų valdyba 
jau yra nusprendusi kelt i V. 
Adamkų į prezidentus. 

Laikinasis prezidentas Ar

tūras Paulauskas penktadienį 
žurnalistams V. Adamkų įverti
no kaip „r imtą kandidatą". 
Anksčiau jis teigė atsisakysiąs 
dalyvauti rinkimuose, jeigu juo
se dalyvaus V. Adamkus. 

Penktadienį Seime trum
pam susitikę A. Paulauskas, V. 
Adamkus ir A. Brazauskas tei
gė apie politiką nekalbėję. 

Šią savaitę socialdemokratų 
vadovas pakartojo, jog partija 
neatšauks savo sprendimo kelti 
kandidatu į prezidentus Česlo
vą Juršėną. 

Socialdemokratai paragino 
socialliberalus paremti C. Jur
šėno kandidatūrą ir pareiškė 
manantys, jog nuo kairės ir nuo 
dešinės rinkimuose turėtų būti 
iškelti atskiri kandidatai. 

Kaune nušautas alkohol io 
bendrovės valdybos pirmininkas 

Kaunas , balandžio 23 d. 
(BNS) — Kaune penktadienio 
popietę nušau ta s alkoholinių 
gėrimų bendrovės „Italiana In
ternational" valdybos pirminin
kas ir didžiausias akcininkas 
Valdas Jakut is , jo brolis suža
lotas. 

Kaip pranešė Kauno apy
gardos prokuratūra, 45 metų 
Valdas Jakut is 2 vai. 25 min. po 
pietų buvo užpultas prie savo 
namų Kaune, Sukilėlių gatvėje. 

Vyriškis kar tu su metais 
jaunesniu broliu sėdo į automo
bilį ,,VW Passat" , kai žudikas 
ar keli žudikai apšaudė juos iš 
pistoleto. 

Valdas Jakutis nuo šūvių į 

krūtinę žuvo vietoje, o jo brolis 
Gediminas Jakutis sužalotas ir 
nugabentas į Kauno medicinos 
universiteto klinikas. 

Pasak medikų, jo gyvybei 
pavojus negresia. 

Policija įtariamųjų dar ne
nustatė. Pareigūnų duomeni
mis, nuo įvykio vietos, iškart po 
verslininkų apšaudymo link 
Jaunimo aikštės per individua
lių namų kiemus nubėgo stam
baus veido vyriškis, kuris galėjo 
būti užsimaukšl inęs tamsių 
plaukų peruką, buvo užsidėjęs 
tamsius akinius ir vilkėjo ilgą 
slepiamosios spalvos lietpaltį. 
Šiuo metu apklausiami jį matę 
liudininkai. Nuke l ta į 7 psl. 

Darbo partija rems P. Auštrevičių 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS) — Darbo partija pirma
laikiuose prezidento rinkimuo
se nusprendė remti buvusio eu-
roderybininko Petro Auštrevi-
čiaus kandidatūrą. 

Tai nuspręsta balsų daugu
ma penktadienį Kėdainiuose 
vykusiame Darbo partijos tary
bos posėdyje, kuriame dalyvavo 
75 tarybos nariai. 

„Darbo partijos pirminin
kas Viktoras Uspaskichas yra 
įsitikinęs, jog P. Auštrevičius 
yra vienas tinkamiausių vado
vauti Lietuvai ir eiti prezidento 
pareigas bei galintis atstatyti 
prezidento ir valstybės įvaizdį", 
sakė partijos atstovė spaudai 
Dalia Grigoravičiūtė. 

P. Auštrevičiaus kandidatū
rą taip pat nusprendė remti ir 
opozicinė Tėvynės sąjunga. 

Penktadienį Vyriausioji 
rinkimų komisija užregistravo 
P. Auštrevičių pretendentu būti 
kandidatu į prezidentus. 

P. Auštrevičius žurnalis-

-

Petras Auštrevičius 

tams teigė vertinąs partijų pa
ramą, tačiau rinkimuose daly
vaus kaip nepartinis kandida
tas ir neigė turįs kokių nors įsi
pareigojimų jį parėmusioms 
partijoms. 

Tėvynės sąjungos užsaky
mu atliktos apklausos duome
nimis, P. Auštrevičius turi gali
mybių patekti į antrąjį rinkimų 
ratą, jeigu juose nedalyvautų 
Valdas Adamkus. 

Konservatoriai 
apskųs teismui 

sprendimą dėl R. 
Pakso 

kandidatavimo 
Vilnius , balandžio 22 d. 

(BNS) — Opozicinė Tėvynės są
junga (TS) ketina apskųst i ket
virtadienį Vyriausiosios rinki
mų komisijos (VRK) pri imtą 
sprendimą leisti apkaltos būdu 
nušalintam prezidentui Rolan
dui Paksui vėl dalyvauti rinki
muose. 

„Aš manau, kad, iš tiesų, 
mes tai padarysime", sakė TS 
pirmininkas p a r l a m e n t a r a s 
Andrius Kubilius. A. Kubiliaus 
teigimu, tai bus padaryta , kai 
tik partija užregistruos savo 
kandidatą rinkimuose. 

VRK sprendimą Vyriausia
jam administraciniam teismui 
gali apskųsti pats kandidatas 
arba jo patikėtinis. P. Auštrevi
čius jį palaikančių konservato
rių sprendimo nekomentavo. 

Apdovanoti 2003 metų autoriai ir at l ikėjai 
Vilnius, balandžio 23 d. 

'ELTA) — Pasaulinės intelekti
nės nuosavybės dienos — ba
landžio 26-osios proga Vilniuje 
įteikti apdovanojimai populia
riausiems 2003 m. meninin
kams ir Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos 
(PINO) valstybiniai apdovano
jimai. 

Taikomosios dailės muzie
juje penktadienį surengtoje ap
dovanojimų ceremonijoje kul
tūros ministrė Roma Žakaitie-
nė įteikė PINO apdovanojimus 
atomo fizikos tyrinėtojui, Lietu
vos mokslo premijos laureatui, 
Vilniaus pedagoginio universi
teto profesoriui Romualdui Ka
razijai ir pianistui, Nacionali
nės premijos laureatui, Lietu
vos muzikos akademijos profe
soriui Petrui Geniušui. PINO 
valstybiniai apdovanojimai lite
ratūros, mokslo ir meno kūri
nių autoriams bei atlikėjams 
įteikti antrą kartą. 

Populiariausiais meninin-

Kultūros ministrė R. Žakaitienė apdovanoja at 
fesorių Romualdą Karaziją. Valdo Kopūsto ELTA i nuotr 

kais pripažinti šeši laureatai: 
populiariausiu rimtosios muzi
kos autoriumi tapo Faustas La
tėnas , populiariosios muzikos 
autoriumi — Laimonas Žiulpa, 
populiariausiu dainų tekstų au
toriumi — grupės „Bavarija" 
narys Juozas Liesis, populia

riausia dramaturge — Vilniaus 
teatro „Lėlė" pjesių autorė ir 
aktorė Nijolė Bumickienė. 

Populiariausiais dailinin
kais pripažinti Svajonė ir Pau
lius Stanikai. Populiariausios 
knygos autoriumi tapo poetas 
Justinas Marcinkevičius. 

K. Prunskienė dar neišteisinta 
dėl bendradarbiavimo su KGB 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS)— Praėjusiais metais Vil
niaus apygardos teismo priim
tas sprendimas, išteisinantis 
buvusią Kazimierą Prunskienę 
dėl bendradarbiavimo su sovie
tiniu saugumu, nėra formaliai 
įsigaliojęs, nes bus apskųstas. 

„Klausimas dar lieka atvi
ras", sakė VRK pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas, gavęs atsa
kymą dėl šios bylos iš Apelia
cinio teismo pirmininko Vyto 
Miliaus. 

Jeigu Vilniaus apygardos 
teismo sprendimas neįsiteisės 
iki birželio 13 d. numatytų pir
malaikių prezidento rinkimų, 
valstybės vadovo posto siekianti 

K. Prunskienė turės savo pla
katuose nurodyti bendradarbia
vimo su KGB faktą. 

Apeliacinis teismas skundą 
dėl Vilniaus apygardos teismo 
sprendimo ketina nagrinėti ba
landžio 29 dieną. Skundą patei
kė buvęs parlamentinės komisi
jos KGB veiklai tirti pirmi
ninkas Balys Gajauskas. 

1992 m. Aukščiausiasis 
Teismas patvirtino K. Pruns
kienės bendradarbiavimo su 
KGB faktą. Pernai paaiškėjo, 
jog byloje trūksta įrodymų. K. 
Prunskienės kandidatūrą į pre
zidentus iškele jos vadovauja
ma Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga. 

Prezidento 
rinkimuose 
dalyvaus ir 
J. Veselka 

Vilnius, balandžio 23 d. 
(BNS) — Seimo narys Jul ius 
Veselka penktadienį pa te ikė 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 
(VRK) pare iškiminius doku
mentus dalyvauti prezidento 
rinkimuose. 

Neįtakingai Lietuvos liau
dies sąjungai „Už teisinga Lie
tuvą" vadovaujantis J . Veselka 
anksčiau žadėjo nekandidatuo
ti, jeigu rinkimuose bus leista 
dalyvauti po apkaltos nušalin
tam prezidentui R. Paksui . J. 
Veselka teigia galįs a ts i imti 
kandidatūrą R. Pakso naudai . 

Sulaikytas buvęs sveikatos apsaugos ministras 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS) — Buvęs sveikatos mi
nistras Konstantinas Romual
das Dobrovolskis dviem paroms 
sulaikytas t i r i an t korupcijos 
sveikatos apsaugos sistemoje 
bylą. 

Tai paskelbta penktadienio 
popietę Vilniuje įvykusioje Spe
cialių tyrimų tarnybos spaudos 
konferencijoje. 

Buvusiam ministrui pa
teikti įtarimai dėl dokumentų 
klastojimo. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
ketvirtadienį sulaikė ir ap
klausė Sveikatos apsaugos 
ministerijos sekretorių Vid
mantą Joną Žilinską bei dviejų 
prekyba medicinine įranga už
siimančių bendrovių vadovus. 

K. R. Dobrovolskis. 
G<*dimino Žilinsko 'ELTA1 nuotr 

Šios apklausos ir sulaiky
mai susiję su STT atliekamu 
ikiteisminiu tyrimu dėl galimai 
neteisėtų kai kurių Sveikatos 

apsaugos ministerijos pareigū
nų ir kitų asmenų veiksmų, 
vykdant konkursus ir pa
sirašant sutartis dėl medicini
nės įrangos įsigijimo, pranešė 
STT atstovė spaudai. 

STT pareigūnai sulaikė ir 
apklausė Sveikatos apsaugos 
ministerijos valstybės sekreto
rių V. J. Žilinską, bendrovės 
..Limeta" generalinį direktorių 
Vytautą Vidmantą Zimnicką ir 
bendroves „Medita" direktorių 
Vidmantą Kačkų. 

STT tyrėjai pateikė minė
tiems asmenims įtarimus dėl 
kyšio priėmimo, piktnaudžiavi
mo tarnyba ir papirkimo. 

Visi trys asmenys sulaikyti, 
atliekamas tolesnis jų veiksmų 
tyrimas. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųs t i : 

V i d a i K u p r y t e i c / o D r a u g a s 

4 5 4 5 W 6 3 St C h k a g o , IL 6 0 6 2 9 

e -adresas : d r a u g a s @ a t e i t i s . o r g 

Susipažinkime su 
Vaidotu Vaičaičiu 

Ateitininkų sendraugių sąjungos 
pirmininką užkalbino Ramunė Kubiliūtė 

Ramunė: Vaidotai , po 2003 m. 
į v y k u s i o A t e i t i n i n k ų kon
greso, buvai i šr inktas Sen
draugių ate i t in inkų centro 
v a l d y b o s p i r m i n i n k u . Ko
k ias pare igas anksč iau ėjai, 
n u o kada veiki ate i t ininkų 
e i lėse? 

Vaidotas: Ateitininkų veikloje 
dalyvauju nuo 1992 metų, kai 
būdamas Vilniaus Universiteto 
studentu tapau teisininkų-eko-
nomistų korporacijos JUSTITIA 
narys. 1994 metais buvau XIV 
AF Kongreso Vilniuje org. komi
teto pirmininku. 1994-2000 m. 
Vilniaus krašto ateitininkų val-

A t e i t i n i n k u s e n d r a u g i u są j ungos 
p i r m . V a i d o t a s Va i ča i t i s . 
Nuotrauka iš Vilniaus ateitininku tinklalapio 

dybos pirmininkas; 2000-2003 
AF vicepirmininkas, o nuo 2003 
rugsėjo — ASS pirmininkas. 
Taip pat nuo 1993 metų beveik 
kas met dalyvauju JAS vasaros 
stovyklose Berčiūnuose. AF val
dybos posėdžiuose ASS atsto
vauju aš, kai negaliu — ASS CV 
sekretorė — Auksė Marmienė. 

Ramunė: Šiaurės Amerikoje 
v e i k i a m e be s e n d r a u g i ų 
a te i t in inkų centro valdybos, 
nors yra aktyvių ate i t ininkų 
grupių įvair iose v ietovėse , 
kurioms vadovauja sendrau
giai. Ir mūsų rengiama sen
draugių ate i t in inkų stovyk
la Da inavoje yra daug iau 
še imynin io pobūdžio , t.y. la
b iau s tovyk lauja še imos 
ka ip pask ir i s endraug ia i . 
Papasakok truputį apie Lie
tuvos sendraugius — kiek j ų 
yra, kokia jų veikla? 

Vaidotas: Lietuvoje mes ta ip 
pat jaučiame sendraugių veik
los formų tam tikrą krize Be to. 
kad sendraugiai dažniausiai 
yra vietovių valdybų nariai (Pa
nevėžio, Marijampolės. Tolšių. 
Šiaulių) jaučiu, kad sendraugiai 
su dideliu malonumu geriau 
veikia kartu su studentais ir 
moksleiviais, o ne — atskirai 
Čia galima butų paminėti Vil
niaus krašto ..evangelizacines" 
išvykas su giesmėmis į įvairias 
parapijas (pvz. Inturke Molėtu 
raj , Marijampole, Panevėžys, 
Stakliškes - Prienų raj , Smil

giai - Panevėžio raj. ir kt.), kai 
giedoti į parapijas važiavo tiek 
sendraugiai, tiek studentai ir 
vyresnieji moksleiviai. Toks pa
vyzdys yra ir dalyvavimas Vil
niaus krašto ateitininkų valdy
bos rengiamuose moksleivių 
renginiuose per kazimierines ir 
Aušros Vartų Marijos atlaidus. 

Ramunė: Ate i t in inkų e lek
t r o n i n ė j e konferenci joje , 
esu skaič ius i ž inučių, kad 
dabart inė AF valdyba važi
nėja po Lie tuvos rajonus , 
sus ipažint i su ate i t ininkais 
ir jų rūpesč ia is . Kokį pasise
k imą esa te turėję sus i t in
kant su Lietuvos sendrau
giais , kurie gyvena mažes
n iuose miestuose? 

Vaidotas: Tikrai, mano kadenci
jos ASS CV stengiasi apvažiuoti 
visas vietoves, kuriose yra sen
draugių. J au susitikome su Pa
nevėžio ir Telšių sendraugiais, 
kitą savaitę — per vadovų kur
sus numatomas susitikimas su 
Marijampolės sendraugiais. Kol 
kas pastebėjome, kad vietovėse 
sendraugiai atskirai nuo kitų 
amžiaus grupių atei t ininkų 
veikti nenori, nes didelė dalis 
sendraugių yra moksleivių kuo
pų globėjai, kurie yra labai už
siėmę. 

Ramunė: 2004 m. kovo mėn. 
pradž io je v y k u s i a m e Vil
n i a u s Krašto a t e i t i n i n k ų 
savaitgalyje sendraugiai tu
rėjo savo programą. Papasa
kok, ką norėjai per tas sesi
jas ats iekti? Kiek teko paste
bėti, yra nemažai jaunų sen
d r a u g i ų , mokytoju , k u r i e 
dirba Vilniaus krašto ateiti
n inkų kuopose kaip globė
jai. Kaip sendraugiai remia 
jų pastangas? 

Vaidotas: Sendraugių progra
mos pagrindinis tikslas buvo 
socialinio pobūdžio: sudaryt i 
sąlygas jiems susitikti, paben
drauti ir pasidalinti savo rūpes
čiais ir mintimis, nes Lietuvoje 
po sovietmečio nėra tradicijos 
vyresnio amžiaus žmonėms 
jungtis į klubus ar bendruome
nes. Kitas tikslas — paklausti, 
kuo ASS CV gali jiems padėti, 
taip pat supažindinti juos su AF 
ir įvairių sąjungų veikla. Kaip 
atskiras tikslas — sudaryti gali-
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N u o t r a u k a R i m o s K u p r y t ė s 

VĖLIAUSIOS Ž I N I O S APIE ŠIOS VASAROS STOVYKLAS DAINAVOJE 

Jaunučių— liepos 17-25 

DĖMESIO: Stovyklos registra
torė, Grasilda Reinytė, praneša, 
kad nuo balandžio 19 d. mer
gaičių skaičius jaunučių sto
vyklai pasiektas. Registracijos 
formos gautos po tos datos bus 
j au skiriamos į laukiamųjų 
sąrašą. Berniukams dar yra 
vietų, bet esate raginami nedel

siant registruotis, nes ir jų gali 
greit pritrūkti. 
Registracijos anketos yra atei
tininkų tinklalapyje: 

w w w . a t e i t i s . o r g 

Jei turite klausimų parašykite 
registratorei elek. laiškelį: 

grasilda@ameritech.net 

mybes kuopų globėjams pasida
linti savo patirtimi. Taigi, kaip 
matai, — sendraugių susitiki
mo tikslai yra „minimalist i
niai"... 

Ramunė: Ar pas i seka į sen
draugių ei les pritraukti jau
nųjų ir m o k s l e i v i ų ateiti
ninkų tėvus? Ar į ateit inin
kus Lietuvoje žiūrima, kaip 
jaunimo auklėj imo organi
zaciją, kurioje suaugę dar 
nerado sau vietos? 

Vaidotas: Kol kas per atsikūru
sios Lietuvoje ateitininkijos 14 
veiklos metų, kiek žinau, pavy
ko įtraukti į savo veiklą tik 
keletą tėvelių. Tai reikia pripa
žinti kaip ateitininkijos svarbų 
veiklos barą ateičiai. Kiek žinau 
jau ketvertas metų Redos So-
pranaitės iniciatyva per vasaros 
stovyklas Berčiūnuose yra orga
nizuojamos tėvelių dienos per 
kurias tėveliai susitinka su AF 
vadovybe ir turi galimybę jai 
užduoti klausimus. Tačiau tėve
liai kažkodėl mažai domisi tuo, 
ką veikia ir su kuo bendrauja jų 
vaikai... 

Ramunė: Teko skaityti , kad 
Lietuvoje įsikūrė jaunų šei
mų ateitininkų grupės ir jie 
ruošia stovyklas. Kieno rė
muose jie veikia? Sendrau
gių? Ar j ie galvoja visai 
atskirai veikti? 

Vaidotas: Tikrai tokia iniciaty
va Lietuvoje veikia, ją sudaro 
daugiausia Kauno jaunos ateiti
ninkų šeimos. Kol kas jie neturi 
aiškios struktūros, manau, atei
ty tai bus vienaip a r kitaip for
malizuota. 

Ramunė: Lietuvoje , ypač 
Vilniuje ir Kaune gyvena 
nemažai buvus ių Šiaurės 
Amerikoje v e i k u s i ų atei
tininkų, kurie pastoviai gy

vena Lietuvoje. J ie arba Lie
tuvoje dar dirba, ar jau išėję 
į pensiją. Kaip juos įtrau
kiate į sendraugių eiles? Ar 
jie patys siūlosi kaip nors 
prisidėti ar padėti? O gal iš 
v i so jie mažai prisijungia 
prie Lietuvos ate i t in inkų 
veiklos? 

Vaidotas. Nepasakyčiau, kad 
Lietuvoje gyvena „nemažai" bu
vusių ŠA ateitininkų. Sakyčiau 
— keletas. Deja, artimų kontak
tų su jais neturime: jaunesnieji 
užsiiminėja verslu-ar yra labai 
užsiėmę kunigystės darbuose, o 
vyresnio amžiaus žmonės del 
amžiaus sunkiai gali kaip nors 
prisidėti... 

Ramunė: Kokius ryš ius 
palaikote su užjūryje gyve
nančiais ateitininkais? Ko
kie optimalūs ryšiai turėtų 
būti? Kaip atvažiavusiej i 
sendraugiai į Lietuvą trum
pesniam laikui galėtų prisi
jungti bent dalinai? 

Vaidotas: Nemanau, kad atvy
kusieji sendraugiai turėtų 
stengtis padėti išimtinai Sen
draugių sąjungai. Pastaroji są
junga neveikia dėl savęs, jos 
veikla gali būti prasminga tik 
tada, kai ji padeda moksleivių ir 
studentų veiklai. Todėl many
čiau, kad atvykę ateitininkai 
yra laukiami visuose mūsų 
veiklos baruose: vasaros stovyk
lose, vadovų kursuose (p. Laima 
Šalčiuvienė daug daro šiame 
veiklos bare), ateitininkiškoje 
spaudoje — „Ateities" žurnale 
ar laikraštėlyje „Jaunystės vizi
jos". AF raštinės darbe (raštinė
je yra daug darbo, nes neturime 
AF generalinio sekretoriaus), 
kuopų ir vietovių lankyme ir 
pan. 

Ramunė: Ačiū už pokalbį! 
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Stovykla prasidės tuoj po Šokių 
šventės. Žinias teikia Liudas 
Landsbergis el-paštu: 
liudas@mindspring.com 

Sendraugiu — 
liepos 25 - rugpjūčio 1 d. 

Norintys užsiregistruoti prašo
mi skambinti Rūtai Kulbienei, 
tel. 847-698-3959. Pirmenybė 
užsiregistruoti bus duodama 
ateitininkams, pagal paskam-
binimą. 

Stovyklos Lietuvoje 

Jei norėtumėte stovyklauti su 
ateitininkais Lietuvoje, pasi
teiraukite Ateitininkų fede
racijos rašydami el-paštu: 
af@ateitis.lt 

Dermatologijos l igų 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 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
K A R D I O L O G E — Š I R D I E S L I G O S 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Dovyners Grove, IL 60515 
630-719^799. 

prikiauso Gooci Samaritan, Central 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 w 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos paga' susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 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, pūsles, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 

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

A l i u t ė M a l i n a u s k i e n ė , ses D a i v a K u z m i c k a i t ė ir S A m e r i k o s a t e i t i n i n k u t a r y b o s a t s tovė A t e i t i n i n k u f ede rac i j os 
t a r y b a i R a m u n ė K u b i l i ū t ė A t e i t i n i n k u federac i jos t a r y b o s p o s ė d y j e V i l n i u j e š .m. k o v o m ė n . 

VIDAS J NEr/lCKAS M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.certerlc<surgeryarxtx8asthea»ruOT! 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 VV. 143 S t Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communrty Hospital 
Silver 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. Nngery Hwy. Wtowbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRuNSMS, MD 

M A U N A K V . R A N A , M D 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
Sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozes ir gydymo spedaSstai 
Elgin: 847-289^8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

lietuviams sutvarkys dantis už pnenamą kaną. 
Šusterima kabe* angfcskai aroa ietuvSkai. 
4 6 4 7 W 103 St , O a k L a w n , IL 
55 E VVashington, S t e 2 4 0 1 , 

Ch i cago , IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Cnirr̂ ractic & Rehab 

One 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACnC PHYSIOAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo, galvos steusmų 

flr migrenos), sportiniu traumų specaiastas 
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 rnylia j vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeiand Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital. #410S 

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,manualinė terapija, 

akupunktfira. 
6420VV 127St#106, PatasHts. IL60463 

Te l . 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 sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chirago, L 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. . Hickory Hil ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame l ietuviškai 
10 S. 640 Kmgery Highvvay 

Wi l !owbrook, IL 60527 
Tel . 630 -323-2245 

Valandos pagal susi tar imą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
Dr. DANA M. SALIKUS 

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

Valandos pagal susitarimą 
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Prof. Kazys ir Gabrielė Varneliai 
Vilniaus senamiesčio XV a. pirklių 
rūmuose (Didžioji g. 26) atidarė 
savo muziejų, galeriją ir darbo 
studija. 1998 metais šioms meno, 
antikvarinių baldų, skulptūrų, 
žemėlapių ir knygų kolekcijoms 
pervežti i Lietuvą iš „Villa 
Virginia", Stockbridge, 
Massachusetts, prireikė net šešių 
40 pėdų ilgio talpintuvų. Norint 
aplankyti šį nuostabų muziejų, 
galima kreiptis el-paštu: 
kvmuziejus@yahoo.com 

Medical Technologies nuotrauka. 
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jaunieji Čikagos ir 
apylinkių Lietuvos Vyčių 

šokėjai su vadovu Frank 
Zapoliu ir mokytojomis. Ne 
tik jaunieji, bet ir vyresnieji 

Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių šokėjai ruošiasi daly

vauti Tautinių šokių šventė
je, vyksiančioje š.m. liepos 

pradžioje. 

Zigmo Degučio nuotrauka 

Rolando Pakso apkalta pa
sibaigė, Lietuvos prezidentas 
nuverstas, tačiau šio vyksmo 
per pusmetį sukeltas politinis 
jaukalas tik dar padidėjo. At
rodo, kad jį nuvertę politikai 
daugiau suglumo, negu jis pats, 
turbūt tokio savo likimo nesi
tikėję iki seimūnų balsavimo 
pabaigos. Labai įdomu būtų 
paieškoti Pakso tokio ypatingo 
užsispyrimo priežasčių, bet tai 
jau kita tema, priklausanti 
tikrai ne man, bet kuriam nors 
labai artimam jo painiojamų 
politinių — asmeninių reikalų 
žinovui, todėl į šias „lankas" ir 
nesileisiu. Mane, tikiu — ir 
mano straipsnių skaitytojus, 
domina tolimesnė Pakso veikla 
bei jos padariniai, todėl noriu, 
bent apgraibomis, šį klausimą 
pakedenti. 

Atrodo, kad nušalinimo 
staigmena, jeigu ji iš tikrųjų 
buvo, kieto žemaičio visiškai iš 
klumpių, taip pat žemaitiškų, 
neišvertė. Rolandas Paksas, 
dabar j a u aiškiai atsitiesęs, 
pasiskelbė prezidento kėdės 
sieksiąs iš naujo. O čia irgi nie
ko netikėto, nes taip jis net ke
lis kartus teigė apkaltos laiko
tarpiu. Tačiau šiš jo pareiškimas 
dar kartą iš klumpių verčia jį 
niokojusius Vilniaus politikus. 
Panašiai, kaip apkaltos eigoje 
jo atsisakymas paklusti kaltin
tojų reikalavimui atsistatydinti 
ir taip visiems palengvinti gy
venimą. Nekreipė jis net į jų 
žadamas lengvatas, net į prezi
dento — pensininko privilegi
jas. Dėl to kaltintojai, penkis 
mėnesius kankinęsi iki apkal
tos pabaigos, iš naujo kanki
nasi dėl jo pareikšto kandida
tavimo į prezidentus, net neži
nodami, ką daryti. O jų susi
rūpinimas ne be pagrindo. Nors 
jie vienas kitą nuolat tikina, 
kad nušal in tas Paksas pir
malaikių rinkimų laimėti ne
gali, tačiau, atrodo, šiuo tei
giniu patys labai abejoja. 

Ir kas bus, jei jų nušalintas 
prezidentas rinkėjų valia vėl 
grįš į Prezidentūrą, šiaušiasi 
jiems plaukai? Prieš tai jie ir 
suskato kovoti. Suglumę, su
mišę, net tarp savęs piktai pirš-
tais badydamiesi. 

Kovoja jie net keliais fron
tais, tik kol kas nė vienas ne
sėkmingas. Pirmas bandymas, 
pastangos išlaikyti visų prieš 
Paksą apkaltą, ar ne tikroviš
kiau būtų sakyti — perversmą, 
kūrusių bei vykdžiusių politikų 
bei partijų vienybę, žlugo. Da-

MES IR PASAULIS 
Nepriklausoma skiltis 

Partijos, ar tik Vilniaus 
politikų klubai? 

bar jie stengiasi bet kokia kai
na sukliudyti Paksui kandida
tuoti, bet vėl, savo sėkme abejo
dami, kar tu ieško kandidato, 
galinčio Paksą nurungti, jeigu 
ne pirmajame, tai bent j au 
antrajame rate. Kliudomasis 
frontas, bent mano nuomone, 
jau net iki absurdo eina. 
Nuolatinė jų atrama — Kons
titucija, labai stipriai suvei
kusi apkaltos laikotarpiu, šį 
karta j iems nebepadeda, Pak
sui kandidatuoti ji nedraudžia. 
Nedraudžia nė kiti įstatymai, o 
priimti naujų toji pati Kons
titucija nebeduoda laiko. Pak
sui kandidatuoti turi būti leis
ta, teigia „Teisės projektų tyri
mo centro" ekspertai. Taip sa
ko ir kiti nešališki teisės žino
vai. O paskiausios apklausos, 
po viso Pakso sumurdymo at
liktos šios savaitės pradžioje, 
rodo geresnę jo padėtį, negu 
prieš praėjusius rinkimus. Nors 
Adamkų dar jos sugeba iškelti į 
pirmą vietą, bet Pakso iš antros 
išgrūsti nebeišeina, nors ir 
gerokai apklausų duomenis 
„gydant". Tad kelią bandoma 
užtverti per techniškas įstai
gas: Vyriausią tarnybinės eti
kos komisiją Seime ir 'Vy
riausią rinkimų komisiją. Eti
kos komisija, spėčiau, ne be Paksą 
nušalinusių politikų įtakos, 
nusprendė, kad dėl tarnybinių 
— privačių interesų nesuderi
namumo Paksas trejus metus 
negali gaut i valdiško darbo. 
įdomu tik, ar ši komisija bandė 
patikrinti, kiek tokių interesų 
nesuderinusių politikų dabar 
valdininkauja, net pačiose vir
šūnėse? Šiuo itin skubiai su
kurptu dėsniu pasinaudodama, 
rinkimų komisija Pakso įregist
ravimą sustabdė ir klausė jos. 
ar jis gali kandidatuoti į prezi
dentus? Taigi techniškiems rin
kimų vykdytojams etikos biu
rokratai dabar yra aukščiau ir 
už Konstituciją O rinkimų ko
misiją sudaro atstovai Paksą 
kaltinusių partijų, garsiai ir 
plačiai šaukusių, kad Konsti
tucija yra vyriausias valstybes 
įstatymas, kurį prezidentas 
šiurkščiai pažeidė ir už tai bu

vo pašalintas. VTEK pakartojo 
tą patį sprendimą, tik įmant
riai jį pagrąžinusi, ir rinkimų 
komisija vėl nežinojo, ką dary
ti. Todėl, lyg plaudamasi ran
kas, ji ketino spręsti taip, kad 
klausimas atsidurtų teisme. O 
teismų laikysena apkaltos lai
ku kėlė daug abejonių dėl jų 
nešališkumo. Tačiau šiandien, 
balandžio 22-rą, šį straipsnį 
ruošiant, internete pasirodė 
rinkimų komisijos sprendimas: 
6:2 komisijos pirmininkui Ze
nonui Vaigauskui balsuojant 
už. nutarta Paksą įregistruoti. 
Bet irgi ne tikra, ar iš čia Vil
niaus partinių politikų jauka
lai sprendimo neperkels į teis
mą? 

Tačiau ne kitoks jis yra ir 
dar viename jų prieš Paksą 
kovo lauke.Tai kandidatų į pre
zidentus parinkimas. 'Vienoks 
jis būtų, jeigu Paksas kandida
tuotu, ir kitoks, jeigu jo bandy
mui grįžti į Prezidentūrą kelias 
būtų užkirstas. Bet ir vienu, ir 
kitu atveju, kandidatų parin
kimą spręs tie patys, Paksą iki 
šiol doroję Vilniaus politikai. 
O čia ryškėja jau ypatingesnis 
jų mąstymo bruožas, skatinan
tis šių uoliai demokratiją bei 
jos saugojimą pabrėžiančių 
politikų klausti, ar jie žino, kas 
iš tikrųjų yra demokratija, o 
jeigu žino, tai kodėl ją sviedžia 
patvorin? Mes rinksim kandi
datus, drožia tuzinas partijų vadų 
Vilniuje porai milijonų balsuo
jančių Lietuvos piliečių, nė 
akim nemirkteldami. Ir dar 
gražiau: tars imės dėl vieno 
bendro kandidato, kad provin
cijos piliečiai, tiksliau — nieko 
neišmanantieji runkeliai ir bu
rokai, vėl Pakso ar panašaus į jį 
neišrinktu Ne tik į balsuotojų 
mases jie neatsižvelgia, bet nė j 
savo partijų atstovus. Susi 
kvietę į Vilnių, jie sugeba pa 
versti juos tik rankų kilnoto
jais, primenančiais sovietinius 
laikus. Nors Lietuvoje iš viso 
politinės partijos dar neprigijo 
šios, joms priklauso tik vienas 
nuošimtis balsavimo teise tu 
rinčių piliečių, bet praktiškoje 
veikloje nei jų nėra. Visą veik 

ią kontroliuoja Vilniuje susi
spietę, vos ne į privačius klube-
lius susibūrę, visada tie patys 
ir beveik jau amžini jų vadai, 
sudarydami programas, kurių 
beveik visos tokios pat, parink
dami kandidatus į Seimą, da
bar — jau ir į Europos parla
mentą, ir nori parinkt i tik 
vieną kandidatą į prezidentus, 
ir piktai tarpusavyje unkščiasi, 
negalėdami ta ip padaryti. Ar 
tai demokratija? 

Todėl Lietuva tik džiaugtis 
gali, kad jie bent dėl to nesu
taria, ir piliečiai bent šiokį tokį 
pasirinkimą turės , nors Pakso 
iš rinkimų išgrūdimas, jeigu 
jiems pasiseks, jų žodžiais ta
riant, bus j au šiurpus demo
kratijos pažeidimas. Juk Ro
landą Paksą rinko ir išrinko vi
si Lietuvos piliečiai, net triuš
kinančiai a tmesdami jo varžovą 
Valdą Adamkų, kuris iš 60 
rinkiminių apygardų laimėjo 
tik penkias. O pašalino jį Sei
mas, kurio pusė net netie-
siogiškai, bet per partijų sąra
šus rinkta. Sprendimas išmesti 
— vos tik kelių sunkiai su
krapštytų balsų persvara. Kal
tinimai, ypač už pilietybės su
teikimą ir neva valstybės pas
lapčių išdavimą Borisov dau
geliui net juokingai menki, tre
čias irgi abejotinas, todėl ir ne
įrodytas. Ir kai taip akivaiz
džiai visos tautos išrinktas ir 
visais atžvilgiais abejotina ap
kalta šiurkščiai pašalintas pre
zidentas Rolandas Paksas nori 
grįžti atgal pas jį į aukščiausią 
Lietuvos pareigybę įsodinusius 
rinkėjus ir čia pasitikrinti Sei
mo sprendimą, tie patys su juo 
susidorojusių partinių Vilniaus 
klubų atstovai bando užkirsti 
jam kelią. Ne Konstitucija, ne 
įstatymais, bet techniškomis, 
biurokratinėmis priemonėmis, 
dargi šališkai j as naudodami 
Mano manymu, tai jau ne de
mokratija, bet t ik savo pačių 
sprendimo labai išsigandusių 
Vilniaus politikų sunkiai su
prantamas žaidimas, antrą 
kartą na ik inant i s , iš karto 
nepasisekus sunaikinti, žmogų 
tik už tai. kad tas žmogus prieš 
jų norą ir valią laimėjo Lie
tuvos prezidento rinkimus Vi 
liuosi, kad VRK sprendimas 
išsilaikys. 

Manau, — negražiai atsi
tiko, bet kad taip daugiau ne
bepasikartotų, Lietuvai reikia 
tikrų politinių partijų, bet ne 
jas vaizduojančių Vilniaus poli
tikų klubų. 

DANUTE BINDOKIENE 

Lengva mokyti, sunkiau pasimokyti 

Buvusio Lietuvos prez. Rolando Pakso ap
kalta ir jos užbaiga Amerikos žinia-
sklaidoje rado nemažai atgarsio. Tvir

tinti, kaip kai kas bando, kad ir JAV, ir Lie
tuvos (o gal ir kitų Europos valstybių) žinia-
sklaida tik papūgiškai kartoja jai kažkieno 
įpirštas tendencijas „visapusiškai suniekinti 
prez. Paksą", yra nelogiška ir net juokinga. Ži-
niasklaida, tiesa, kartais gali būti ir tendencin
ga, bet demokratinėje valstybėje ji atlieka labai 
svarbų vaidmenį, iškeldama net nemalonius 
reiškinius. Tik totalitarinėje sistemoje žinia-
sklaida (tai, deja, vyksta ir XXI a.) yra pažabo
ta tampriais valdžios pavadžiais ir turi eiti jai 
nustatytu keliu arba susilaukti liūdnų pasek
mių (prisiminkime padėtį Rusijoje, Baltarusi
joje, Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Kuboje ir kt.). 
Dėkui Dievui, Lietuvos žiniasklaida yra laisva, 
galinti pasakyti savo nuomonę ir pirštu baks
telėti į valstybėje iškylančias negeroves. Jeigu ji 
kartais pamiršta, kad laisvė taip pat turi ribas 
ir šiek tiek jas peržengia, tai ši padėtis visgi pri
imtinesnė ir lengviau pataisoma, negu dikta
toriškas žiniasklaidos varžymas. 

Lietuvos prezidento apkaltai ir jos pasek
mėms amerikiečių žiniasklaida skyrė gan ne
mažai dėmesio. Tačiau nebūtinai tuo dėmesiu 
siekta parodyti Lietuvos vidaus politikos nei
giamąsias puses. Pavyzdžiu galėtume paimti žy
maus laikraščio „The Wall Street Journal 
Europe" straipsnį, išspausdintą š.m. balandžio 
8-11 d. laidoje. Straipsnis pavadintas „The 
Lesson from Vilnius" — pamoka iš Vilniaus. 
Jame Lietuva pagiriama, kad jos Seimas su
teikė \isoms Europos valstybėms vertingą pa
moką: „niekas, net ir prezidentas, demokrati
nėje santvarkoje nestovi aukščiau įstatymų". Ir 
toliau rašoma: „Lietuviai turėtų didžiuotis savo 
pasiekimu. Per vos truputį daugiau kaip dvyli
ka metų laisvės, ši Baltijos valstybė pravedė 
keletą laisvų rinkimų, sutiko ir išleido tris 
prezidentus, ir dabar vėl atsigaivino apsišvari
nimu. Jie (lietuviai) mums tvirtai primine, kad 
demokratijos širdis yra įstatymas. Galingieji 
privalo tarnauti savo rinkėjams". 

Straipsnyje pabrėžiama, kad ir įsitvirtinu

sios, vadinamosios Senosios Europos, valstybės 
galėtų iš Lietuvos pasimokyti. Pr imenama, kad 
Prancūzijos prezidentas slepiasi po visuotinio 
„imuniteto skėčiu" ir teisėtvarkai neleidžiama 
net jam užsiminti apie pastebėtą korupciją; 
Vokietijos kancleris gudriai išsisuko iš kaltini
mų dėl jo partijos finansavimo; Italijos Berlus-
coni jau išleido nemažai pinigo, besistengdamas 
išsilaikyti valdžios viršūnėje... 

Straipsnis baigiamas pasiūlymu, kad „gal
būt Europos Sąjunga galėtų pasiųsti prancūzų 
parlamentarus ir prokurorus į Rytų Europą 
(šiuo atveju — Lietuvą) pasimokyti demokra
tinių procesų". 

Čia kyla klausimas: kaip atsilieps Amerikos 
(ar kurios kitos demokratinės valstybės) žinia-
sklaida apie Lietuvos Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimą, kad Rolandas Paksas gali 
vėl kandidatuoti į prezidentus? 

Galbūt nusivils, galbūt atsil iepimas bus 
taip pat teigiamas, nes Lietuva vėl pasirėmė 
aukščiausiu valstybės į s ta tymų rinkiniu — 
Konstitucija. Nepaisant asmeniškų ar partinių 
nuomonių, nepaisant, kad Rolandas Paksas 
rastas kaltu, šiurkščiai pažeidęs tą pačią Kons
tituciją ir sulaužęs prezidento priesaiką, Kons
titucija ir prezidento r inkimų įs ta tymas ateina 
jam į talką — leidžia dar kar tą kandidatuoti. 
Kaip turėtų jaustis R. Paksas po tokio Vyr. 
rinkimų komisijos sprendimo? Ar jis supranta, 
kas atsitiko? Ar supranta , kiek toli pažengusi 
Lietuva, kad įstatymas, t.y. Konstitucija, yra 
svarbiau už viską ir vals tybės piliečiai, 
nepaisant, kokias pareigas jie užima, privalo jį 
gerbti9 

Žinoma, galime sakyti , kad tokia prielaida 
Konstitucijoje yra nemaža klaida. Bet, kas su
rašant Konstitucijos punk tus , ypač neseniai ne
priklausomybę atkurusioje valstybėje, galėjo 
net susapnuoti, kad piliečių balsais išrinktas 
prezidentas, prisiekęs Konstituciją gerbti ir jos 
laikytis, savo priesaiką sulaužys? 

Nedaug laiko iki prezidento rinkinou. Kas 
išaiškins Lietuvos piliečiams, kad j iems suteik
ta balsavimo laisvė įpareigoja gerai apgalvoti, 
už ką atiduodamas balsas? 

BALSAI IS TOLIMO UŽSIENIO 
„Amerikos baiso" ir „Laisvosios Europos" lietuvišku laidu misijai baigiantis 

JONAS CESNAVICIUS 
Nr2 

Tačiau viešajame Vilniaus krašto gyvenime 
buvo vartojamos rusų ir „tuteišių" kalbos, poli
t iniame gyvenime vyravo prosovietinės nuo
taikos. Tuo tarpu lietuvių švietimo tinklas, lietu
viškas kultūrinis gyvenimas nuo Sniečkaus tapi
mo Lietuvos „šeimininku" čia buvo slopinamas. 
Jauniesiems specialistams būdavo sudaromos 
tokios sąlygos, kad jie turėdavo išsikelti kitur, net 
neatidirbę paskirto termino. 

Tuo laiku man dar ne dvidešimtes nebuvo. 
Labai norėjau mokytis. Įstojau į Vilniaus 
Politechnikumą tobulinti žinių kino technikos sri
tyje. Viskas būtų buvę gerai, bet neturėjau nei 
buto. nei lėšų. O iš tėvų kokia galėjo būti parama, 
jei jie patys keletą maišų grūdų per pusmetį kol
choze teuždirbdavo. Taip ir tekdavo verstis atsi
tiktiniais ar laikinais uždarbiais. Kai neskirdavo 
vietos bendrabutyje, tekdavo nakvoti darbovietė
je ar neoficialiai bendrabutyje. Mokslams 
įpusėjus, grupės dauguma jau buvo įstoję į kom-
somolą. Užsispyrusiai nestojančių likome tik 
keletas, o baigiantis mokslams — tik du ar trys... 
Kai kartą grįžau į tėviškę, tėvas papasakojo, kad 
į laukus pas jį buvo atėjęs kažkoks nepažįstamas 
dručkis ir, nė neprisistates. ilgai apie mane 
klausinėjo. Karinis komisariatas pradėjo 
reikalauti įvairių pažymėjimų. Būdavo, pristatai 
jiems vieną, o po kurio laiko jie ve! reikalauja to 
paties. Nors ir žinojau, kad pagal galiojančius 
sovietinius įstatymus manės negali pašaukti 
karinei prievolei, visgi savo noru ir iniciatyva 
nešiau pažymėjimus apie tėvų nedarbingumą ir 
invalidumą, tikėdamasis apsidrausti. Tačiau 
vieną dieną, kai jau už visas mokymo dalykus 
buvo atsiskaityta ir liko tik gamybine praktika 
bei valstybiniai egzaminai, gavau šaukimą ; 
vietinę armiją. Paskirta diena ir valandą atvyku
sius pašauktuosius nugabeno į pirtį. Ten ką 
apkirpo, ką apkarpė, o paskui nuvežė Į respubli
kinį kannj komisariatą. O ten neapsakoma net
varka, dvokas, ypač prakaito Nei maitinimo, nei 
ramybes, nei šildymo (gruodžio men. *. Nakvojome 
ant triaukščių medinių naru Taip už aukštu 
mūrinių sienų išbuvome užrakinti tris par • 

Paskui iš Vilniaus geležinkelio stoties 

nugabeno į Kuibyševą (Samarą) ir pristatė į Jca-
rinį" dalinį Nr. N. Kabutėse rašau todėl, kad dar 
ir šiuo metu buvusių komunis tų valdomoje 
Lietuvoje vyksta diskusijos, a r įtraukti į stažą 
tarnybą sovietinėje armijoje. Tame kariniame 
dalinyje, vadinamame „strojbat" (darbo balta-
lionu'. kariška buvo tik padėvėta kariška apran
ga, o nedarbo laiku ir savaitgaliais vyko muštras. 
Karininkai ten dažnai gana žiauriai elgėsi su 
pabalti Keista, kad SSRS armijoje, kur 
„nebuvo jokios t a u t i n ė s diskriminacijos", iš 
kareivinėse apgyvendintų darbo batalionų eilinių 
(manau, nesuklysiu) tik keli buvo rusai O čia 
buvo įvairiausių tautybių: estų. moldavų, čiu-
vašų. mordvių, totorių, ukrainiečių, Pavolgio vo
kietis, armėnų, azerbaidžaniečių, gruzinų... Visi 
puskarininkiai (jaunesnieji, vyresnieji...) buvo 
rusai. Pradedant nuo viršilos ir aukščiau — buvo 
visa grandinė ukrainiečių. Štabo majorai ir „zam-
politas" — rusai. Lietuvius gaudydamas „v na-
nad vne očeredi" (budėjimui be eilės, ištisą parą 
trinti veltiniu grindis ir budėti prie raudonos vė
liavos' pasižymėjo štabo viršininkas J. Leznia-
kov. Dalinio vado pavarde buvo rusiška, o veidas ry
tietiškas. Darbo bataliono eiliniai dirbo Engelse. 
Šichanuose. Toljatyje. Saratove... Vėliau vienos 
TV laidos metu. minint Didžiosios Britanijos prem
jeres gini,t del SSRS ginklavimosi cheminiais 
ginklais, supratau, kad mūsų vaikinai dirbo 
minėtų miestu objektuose Per pusantrų n 
darbo prievolės vos ne vos pavyko atsiskaityti už 
putra, karine kasd ien inę , parad ine , darbine 
aprangą („bušlata". kerz in ius aul inius, šim
tasiūlę, veltinius \ kuria nauja tekdavo pasi
džiaugti tik vieną kitą dieną. Vėliau ji bu-. 
pavagiaana ir. vadinamojoje ..kaptiorkoj" tekdavo 
griebti, kas tik po ranka pakliūdavo, kad nelik 
tum plikas kaip tilvikas ir nereikėtu 
prieš viršilą (be kurio žinios vagysčiū negalėjo ir 
būti. nes jo žinioje buvo r a k t a i ' ..už neru 
pestinguma" Pusantrų metų prireikė tam. kad 
mano tėvo ir mano surinkti pažymėjimai bei pa
teikti žemiausiam karinio komisariato padali
niui, eiies tvarka, nukeliautų pas ..aukščiausią
jį". Taip .klaida" buvo ati taisyta Bus d a u g i a u 

mailto:kvmuziejus@yahoo.com
file:///isoms
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
# 

Antanas Jucėnas (dešinėje) apdovanojamas aukščiausiuoju šerifo depar
tamento medaliu už heroiškumą gaisro metu San Diego, CA, apylinkėje. 

LIETUVIS APDOVANOTAS 
UŽ HEROIŠKUMĄ 

Didįjį penktadienį, kai 
krikščioniškasis pasaulis pri
siminė Jėzaus mirtį ir kančią, 
San Diego, County, California, 
šerifo skyrius prisiminė savo 
žmones, kurie dėl savo kai
mynų, dėl kitų žmonių gerovės 
buvo pasiruošę net savo gyvybę 
paaukoti. Iš viso buvo apdova
nota apie 800 pasišventusių 
asmenų. 

Apdovanotųjų gretose buvo 
ir vienas lietuvis, Antanas Ju 
cėnas. Jam buvo suteiktas „Me
dai of Honor", pats aukščiausias 
šerifo apdovanojimas. Jų buvo 
iš viso tik trys. 

Spalio mėn. gale, 25-26 d., 
degė maždaug ketvirtis visos 
San Diego apskrities (County). 
Buvo padaryta nepaprastai 

daug žalos, žuvo žmonių, gyvu
lių ir, aišku, gyvenviečių. Jei ne 
gaisrininkai, policininkai, šeri
fai ir visokie savanoriai, kažin 
kiek būtų buvę žuvusių. An
tanas Jucėnas, su savo partne
riu Juan Tamayo buvo paskirti 
padėti žmonėm keltis iš pavo
jingų gaisro vietų į saugesnes 
vietoves. Kai pamatė, kad ugnis 
jau jiem ant kulnų lipa, bandė 
ją gesinti. Tuo tarpu, pasirodo, 
buvo pranešta visiem asmenim 
iš ten evakuotis. Jie to įsakymo 
nenugirdo. Taip, bandant išgel
bėt pastatą, jie liko vieni du. 
Staiga nuo kalno atvažiavo 
sunkvežimukas, kurį vairavo 
John Roach. Jis sakė, kad jį 
turėjo sekti jo vaikai, bet jie 
kažkur prapuolę. Jucėnas su 

Tamayo, bėgo paimt savo auto
mobilio, bet kiti šerifai jau buvo 
jį nuvežę į saugesnę vietą, 
manydami, kad jie patys 
paskutiniai išvyksta iš tos 
stoties. 

Tad, nieko nelaukdamas, 
Jucėnas, eidamas, po to šliauž
damas pagal žemę, nes taip bu
vo jie išmokyti elgtis gaisro 
atveju, rado vieną, smarkiai ap
degusią moterį, Allyson Roach. 
Jis jai padėjo nueiti į saugesnę 
vietą ir tada jos paklausė, ar jų 
automobilis neužsidegė. Ji , ne
labai aiškiai, bet davė jam ži
not, kad jų automobilis užside
gė ir jame dar yra jos sesuo. 

Jucėnas, nieko nelaukda
mas, grįžo į vis smarkiau įsi-
liepsnojantį gaisrą, ieškot tos 
merginos. Pasidarė nuo dūmų 
taip tamsu, nebegalima kvė
puot, kad jis pats prarado nuo
voką, ir net nebežinojo, į kurią 
pusę suktis, kur ieškot to auto
mobilio. Laimei, jo partneris 
pradėjo jo ieškot, ir Jucėnas, 
girdėdamas jo balsą, nors jau 
pats buvo beveik pra randąs 
sąmonę, rado partnerį, ar part
neris rado jį. Tos merginos 
degančiame automobilyje taip 
ir nerado. Kai šiaip taip jie 
pasiekė saugią vietą, Jucėno 
plaukai buvo nudegę, akiniai 
nuo karščio taip pat nebeper-
matomi, buvo labai sunku 
kvėpuot, nes j is buvo prisi
traukęs į plaučius daug smal
kių ir dūmų. 

Kadangi jis nedvejojo ir, 
net rizikuodamas savo paties 
gyvybe, išgelbėjęs vieną moterį, 
ieškojo kitos, jam buvo įteiktas 
„Medai of Honor". 

Malonu matyt, kad lietuviai, 
vis dėlto tarp amerikiečių pa
sižymi ir gerais, net didvyriš
kais darbais. Taip pat, įdomu, 
kad visur galima rasti bent po 
vieną lietuvį. Visur mūsų esama. 

L i u d a Avižon ienė 

rznmmmmmmmmmmmm m i 
„DRAUGAS" NORI PAGERBTI GERIAUSIUS LIETUVIŠKŲ 

MOKYKLŲ MOKINIUS 
Baigiasi i it. mokyklų moks lo metai . Visi džiaugiamės ir d idžiuojamės jų mokiniais, 

kurie savo šeštadienius prale idž ia l ietuviškoje apl inkoje, mokosi l ietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geograf i jos , l i teratūros ir kitų dalykų. Ž inome, kad visose tose mokyk
lose yra daug gerųjų, p i rmaujanč ių mokinių, todė l dienraštis „D raugas" nor i juos pa
gerbt i , paskelbti ir dar apdovano t i . 

Skiriama viena p i rmo j i p remi ja — 50 do l . „U.S. Savings Bond" ; dvi antrosios - po 
25 do l . „U.S. Savings B o n d " . 

Gali dalyvauti visi I i t. mokyk lų moksleiviai nuo p i rmos iki dešimtos klasės. 

Kviečiame mokyto jus ir tėvus iki šių mokslo metų pabaigos siųsti 

. .DRAUGO" REPAKCIIAI šia informaciją: 

Moksleivio vardas ir pavardė 

Adresas, telefonas 

Mokyklos pavadinimas ir miestas, kuriame ji veikia 

Moksleivio pažymių vidurkis 

Moksleivio lietuviška veikla (kurioms organizacijoms, tautinių šokių grupėms, 
chorams, klubams priklauso) * 

Mokyklos vedėjo-direktoriaus pavarde 

Asmens, kuris moksleivį rekomenduoja, pavardė, vardas, adresas ir telefonas 

Moksleivio nuotrauka (jei pageidausite, bus grąžinama) 

KIAUŠINIAI BE TRYNIŲ 
Albanijos sostinėje vartotojai susirūpino, kad 

parduotuvėse pirkti kiaušiniai buvo be tryniu (tas, 
be abejo, labai patiktų amerikiečiams, kurie susi
rūpinę savo cholesteroliu). Ir ne vienas ar du kiau
šiniai, bet ištisi jų tuzinai, pirkti keliose sostines Ti
rana parduotuvėse. Mokslininkai šį reiškinį tiria ir 
stengiasi nustatyti, dėl ko kai kurios vištos padėjo 
kiaušinius be tryniu. Manoma, kad tai galėjo atsi

tikti dėl kažkokios įtampos ar net lesalo. Beje, jau 
kiek anksčiau šiame mieste paskelbta, kad gaidys 
padėjo kiaušinį. Deja, žinios niekas negalėjo patvir
tinti, nes paukštis prarado galvą, artėjant musul
monų šventei. Įeigu taip būtų atsitikę senojoje Lie
tuvoje, mūsų senoliai būtų mėginę „iš gaidžio kiau
šinio išsiperinti aitvarą". Matyt, Albanijos gyvento
jai šio tikėjimo nežinoję, todėl gaidi suvalgė. 

ChTr 

Visuose lietu
viškuose rengi
niuose Čikagoje 
ir Lemonte daž
niausiai sutinka
ma pora: 
gen. garbės kon
sulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza 
ir žmona Asta. 

Indrės 
Tijūnėlienės 
nuotr. 

Dr. Dalia Maleiškaitė-Jodvvalienė su sūneliu Jonuku. 
Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Sesutės (iš kairės) Jurgita (Jūra) Gvidienė ir Elena Carter malo
niai leidžia laiką lietuviškame renginyje. I. Tijūnėlienės nuotr. 

• 

Svarbus LR konsulato pranešimas 
dėl pensijų išmokėjimo 

Pastaruoju metu LR Gene
ralinis konsulatas Čikagoje gau
na daug Lietuvos piliečių, gyve
nančių JAV, pak laus imų dėl 
lietuviškų pensijų išmokėjimo 
tvarkos. Konsulatas kreipėsi į 
LR Valstybinio socialinio drau
dimo fondo valdybos Užsienio 
pensijų skyrių, p r a š y d a m a s 
paaiškinti, kokia tvarka skiria
mos lietuviškos pensijos JAV 
gyvenantiems Lietuvos pilie
čiams. Kaip mus informavo 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Užsienio pensijų 
skyrius, šiuo metu galiojantys 
teisės aktai trimis atvejais nu
mato galimybę skirti ir mokėti 
lietuviškas pensijas užsienyje 
gyvenantiems asmenims: 

1. 1995 m. kovo 3 d. Vy
riausybės nu ta r imas Nr. 316 
„Dėl valstybinio socialinio drau
dimo pensijų skyrimo ir mokėji
mo Lietuvos Respublikos pilie
čiams, nuolat gyvenantiems už
sienyje, tvarkos". Šis teisės ak
tas numato galimybę skirti ir 
mokėti visų rūšių (senatvės, in
validumo, našlių ir našlaičių) 
socialinio draudimo pensi jas 
asmenims, įgijusiems reikalau
jamą darbo (draudimo) s tažą 
atitinkamai pensijai skirti dir
bant Lietuvoje ir išsaugoju
siems Lietuvos Respublikos pi
lietybę. Pagal šį teisės aktą pen
sijos paprastai skiriamos Lie
tuvos Respublikos pil iečiams, 
kurie, gyvendami užsienyje, su
laukia senatvės pensijos am
žiaus ar tampa neįgaliais. Kal
bant apie neįgaliuosius, pažy
mėtina, kad pensijos j iems yra 
skiriamos tik tada, kai Lietuvos 
medicinos ekspertai patvir t ina 
jų negalią. 

2. Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo 41 
str., įsigaliojęs 1998 m. sausio 1 
d. J is nustato, kad asmenims, 
kuriems Lietuvoje jau buvo pa
skirta pensija ir po 1998 m. sau
sio 1 d. persikėlus nuolat gyven
ti į užsienį, tęsiamas paskirto
sios pensijos mokėjimas nepri
klausomai nuo turimos piliety
bės. Čia svarbu, kad išvykimas 
iš Lietuvos būtų legalus. 

3. 2003 m. sausio 17 d įsi
galiojęs Lietuvos-JAV tarpvy
riausybinis susi tar imas dėl pen
sijų mokėjimo į užsienį. Šis susi
tarimas įpareigoja skirti ir mo
kėti senatvės, iš tarnauto laiko 

ir našlių ir našlaičių (nėra inva
lidumo) pensijas JAV pilie
čiams, turintiems reikalaujamą 
darbo (draudimo) stažą Lietu
voje. Susitarimas aktualus as
menims, kurie dar nebūdami 
pensininkais išvyko iš Lietuvos 
ir įgijo JAV pilietybę. Deja, šis 
susitarimas nėra „pilnas", t.y. 
toks, kokios yra įprastinės Lie
tuvos su kitomis šalimis sudaro
mos sutartys dėl socialinės ap
saugos (pvz., Kanada) . Jame 
nėra nuostatų dėl stažų suma-
vimo, nustatant teisę į išmoką, 
nėra numaty tas išmokų eks
portas plačiąja prasme. 

Visais išvardintais pensijų 
mokėjimo asmenims, gyvenan
tiems JAV, atvejais teisės aktai 
nenumato piniginių išmokų 
siuntimo (pervedimo į sąskaitas 
JAV, bankinių čekių ar pašto 
perlaidų siuntimo) į JAV, o yra 
mokamos į gavėjų asmenines 
sąskaitas bet kuriame banke, 
esančiame Lietuvos teritorijoje. 

Šiame rašte išdėstytos pen
sijų mokėjimo ir skyrimo sąly
gos tik labai bendrais bruožais. 
Detalesnio paaiškinimo (kokie 
dokumentai reikalingi išmokai 
skirti, stažo, uždarbio pensijai 
skirti skaičiavimo tvarka ir kt.) 
galima asmeniškai kreiptis į 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos (VSDFV) Užsie
nio pensijų skyrių. Jo adresas: 
T. Ševčenkos 16, 3 korpusas, LT 
- 2009. Vilnius, tel.: 2136626; 
2136627; 3126637; fax: 
2136671; ei. paštas — 

uzsienis@sodra . l t ; 
sauja@sodra. l t 
Remdamiesi Lietuvos Res

publikos Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos 
(VSDFV) Užsienio pensijų sky
riaus pateikta informacija, pa
pildomai teikiame šiuo metu ga
liojančių teisės aktų dėl galimy
bės skirti ir mokėti LR pensijas 
užsienyje gyvenantiems asme
nims išdėstymo tvarką: 

I. Lietuviams, kurie pensi
nio amžiaus sulaukė jau gyven
dami JAV, pensijų apskaičiavi
mas ir išmokėjimas bus atlieka
mi pagal tokias pačias taisykles, 
kurios taikomos Lietuvos Res
publikos piliečiams, gyvenan
tiems Lietuvoje, laikantis Pen
sijų įstatymo (13-16 ir 54 
straipsnių nuostatų . Pilietis, 
norintis gauti pensiją, VSDFV 

Pilietis, kuriam paskirta ir mokama pensija, 
privalo kiekvienų metų gruodžio mėnesį 

pateikti pažymą, įrodančią, kad jis gyvena 
užsienyje. Laiku nepateikus šios pažymos 

pensijos mokėjimas sustabdomas. 

Užsienio pensijų skyriui 
(Ševčenkos gatvė, 16c, Vilnius, 
LT-03111, tel. (8-5) 2136643, 
faks. (8-5) 2136671 ei. paštas: 

uzsienis@sodra.lt) turi pa
teikti prašymą skirti pensiją, 
dokumentus. įrodančius asmens 
stažą, dokumentus, įrodančius 
asmens draudžiamąsias paja
mas bei Lietuvos Respublikos pi
liečio notariškai patvirtintą pa
so kopiją. Pensija skiriama nuo 
teisės į pensiją atsiradimo da
tos, bet ne daugiau kaip už 12 
mėnesių atgal nuo prašymo su 
visais reikiamais dokumentais 
gavimo mūsų skyriuje datos. 
Pensijos apskaičiuojamos ir 
skiriamos litais. 

Pilietis, kuriam paskirta ir 
mokama pensija, privalo kiek
vienų metų gruodžio mėnesį 
pateikti pažymą, įrodančią, kad 
jis gyvena užsienyje. Laiku 
nepateikus šios pažymos pensi
jos mokėjimas sustabdomas. 

II . Tam. kad Lietuvos pen
sininkui (nepriklausomai nuo jo 
pilietybes), po 1998.01.01 per
sikėlusiam gyventi į JAV, pensi
jos mokėjimas būtų tęsiamas, 
jis turi pateikti šiuos dokumen
tus: 

1 Prašymą tęsti pensijos 
mokėjimą. Prašyme reikėtų nu
rodyti, kokia pensija asmeniui 
buvo mokama ir kuriame 
SODROS skyriuje. Jeigu pensi
ninkas neprisimena, kuriame 
skyriuje jam buvo mokama pen
sija, jam reikėtų nurodyti tiks
lią paskutinę gyvenamąją vietą 
Lietuvoje. 

2. Asmens dokumento (pa
so, leidimo gyventi ar pan ) no
tariškai patvirtintą kopiją; 

3. Pažymą, kad negauna 
pensijos pagal JAV įstatymus 
už Lietuvoje įgytą draudimo 
stažą, o jei pensija gauna, pažy
moje turi būti nurodvta, už kokį 
draudimo stažą ji paskirta; 

4 Dokumentą, patvirtinantį 

gyvenamąją vietą JAV. Tai gali 
būti namų savininko raš tas , 
policijos patvirtinimas, savival
dos organų pažyma, Lietuvos 
diplomatinės atstovybės pažy
ma ar pan. JAV institucijų 
išduotos pažymos tur i būti 
išverstos į lietuvių kalbą ir nus
tatyta tvarka legalizuotos arba 
patvirtinti pažyma „Apostille". 

Gavus visus reikalingus do
kumentus, pensijos mokėjimas 
tęsiamas nuo tos dienos, kada 
buvo sustabdytas. 

III. Lietuviai, įgiję JAV pi
lietybę ir norintys gauti Lietu
vos pensiją, turi pristatyti šiuos 
dokumentus: 

1. Dokumentą, patvirtinantį 
gyvenamąją vietą JAV. Tai gali 
būti namų savininko raš tas , 
policijos patvirtinimas, savival
dos organų pažyma, Lietuvos 
diplomatinės atstovybės pažy
ma ar pan.; 

2. Prašymą skirti pensiją; 
3. Dokumentus, įrodančius 

draudimo (darbo) stažą Lietuvoje; 
4. Dokumentus, įrodančius 

asmens draudžiamąsias paja
mas; 

5. JAV pilietybę patvirti
nančio dokumento notariškai 
patvirtintą kopiją. JAV institu
cijų išduoti dokumentai turi bū
ti išversti į lietuvių kalbą ir nus
tatyta tvarka legalizuoti. Šiems 
asmenims pensija apskaičiuoja
ma pagal tas pačias taisykles, 
kurios taikomos Lietuvos pilie
čiams. 

Visais išvardintais pensijų 
mokėjimo asmenims, gyvenan
tiems JAV, atvejais teisės aktai 
nenumato piniginių išmokų 
siuntimo į JAV. Jos yra moka
mos į gavėjų a s m e n i n e s 
sąskai tas bet k u r i a m e ban
ke, esančiame Lietuvos ter i 
torijoje. 

D a n g i r a West 
konsule 

mailto:uzsienis@sodra.lt
mailto:sauja@sodra.lt
mailto:uzsienis@sodra.lt


JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
C h i c a g o , !L 6 0 6 2 9 
Tel. 773 -476-2655; fax. 773-436-6906 

/ / 

Apie papildomas 
Sočiai Security" išmokas 

SSI (Supplement Security 
Income) yra mėnesinės išmokos 
asmeninėmis 65 m. ar vyres
niems, arba akliems, arba ne-
primatant iems, arba invali
dams (neįgaliems), kurių pa
jamos yra mažos ir tur tas ne
didelis. SSI yra ne tik suaugu
siems, bet ir vaikams. 

Asmenys, kurie gauna SSI, 
paprastai gauna ir maisto kor
teles (food stamps) bei Medicaid 
(gydantis, padeda apmokėti 
daktarų ir ligoninės sąskaitas). 
Galima gauti ir kitų socialinių 
patarnavimų. Apie tai teirau
kitės vietinėje socialinių patar
navimų įstaigoje (local Sočiai 
services Department) arba 
Welfare (šalpos) įstaigoje. 

SSI išmokų gavimas pri
klauso nuo jusų ir jūsų sutuok
tinio turto ir pajamų. 

Į pajamas įeina jūsų (ir 
sutuoktinio) uždarbis, „Soc. 
Security" išmokos ir pensijos, 
gaunamos iš darboviečių, o taip 
pat maistas, rūbai ir pastogė, 
kurie yra jums duodami. 

Jūsų pajamų riba priklauso 
nuo valstijos, kurioje gyvenate. 
Skambinkite 1800-772-1213, 
kad sužinotumėte, kokia ta riba 
yra jūsų valstijoje. 

Sprendžiant, ar galite gauti 
SSI, „Soc. Security" neskaičiuo
ja visų jūsų pajamų. Prie 
pajamų nepriskaičiuojami pir
mieji 20 dol. nuo daugumos 
mėnesinių įplaukų. Taip pat 
neskaičiuojami pirmieji 65 dol. 
nuo mėnesinio uždarbio (jei 
dirbate), o po to prie pajamų 
skaičiuojama tik pusė uždarbio 
per 65 dol. Nepriskaičiuojamos 
ir maisto kortelės, ir pastogė, 
gaunama iš nepelno siekiančios 
organizacijos bei didelė dalis 
šildymo ir elektros (home ener-
gy) priemokų. 

Jei esate studentas, dalis 
uždarbio ar stipendijos neįskai
toma į pajamas. 

Dirbančiam neįgaliam as
meniui (invalidui), „Soc. Se
curity" nepriskaičiuoja prie pa
jamų tos algos dalies, kuri išlei
džiama mokant už reikmenis ar 

patarnavimas ryšium su in
validumu. 

Akliems irgi nepriskaičiuo
jama prie pajamų išlaidos iš 
algos, kurias jie moka ryšium 
su darbu, pvz., už transportą. 

Į turtą įskaitomi nama i , 
banke turimos sąskaitos, gryni 
pinigai, akcijos ir obligacijos 
(Stocks and bonds). 

Pavienis asmuo gali gauti 
SSI, jei jo tur tas yra ne didesnis 
kaip 2,000 dol. (sutuoktinių -
3,000 dol.). 

Į turimą turtą neįskaičiuo
jama: 

1. Jūsų namas , ku r i am e 
gyvenate ir sklypas, an t kurio 
jis pastatytas. 

2. Gyvybės apdrauda (life 
insurance) 1,500 dol. vertės ar 
mažesnė. 

3. Automobilis. 
4. Pasilaidojimo vietos ka

pinėse jums ir jūsų šeimos na
riams. 

5. Laidotuvių išlaidos iki 
1,500 dol. jums ir jūsų žmo
nai/vyrui. 

6. Akliems ir inval idams 
prie turto nepriskaičiuojami da
lykai naudojami darbui. 

SSI skiriama dar ir pagal 
šias taisykles: 

1. Turite gyventi JAV ar 
Northern Mariana Islands. 

2. Turite būti JAV pilietis 
arba nuolatiniai legaliai gy
venantis šalyje (t.y. turėt i „žalią 
kortelę") (Daugiau informacijos 
apie tai yra brošiūroje „Supple-
mental Income for Noncitizens)" 
(No. 05-11051) 

3. Jei tur i te teisę gaut i , 

„Soc. Security" išmokas. 
4. Jei esate neįgalus (invali

das), tur i te naudotis „vacational 
rehabil i tat ion" pa ta rnavimais , 
jei tokie yra j ums siūlomi. 

Prašant SSI, kiekvienas at
vejis yra skir t ingas ir apie gali
mybes gauti SSI išmokas reikia 
teirautis „Soc. Security" įstaigoje. 

Prašant SSI yra reikalingi 
šie dokumentai: 

1. „Soc. Security" kortelė, a r 
dokumentas su „Soc. Security" 
nr. (record of your „Soc. Securi
ty" nr.) 

2. Gimimo metrikai, a r ki
tas , amžių įrodantis, dokumen
tas . 

3. Informacija apie namą, 
kuriame gyvenate, pvz., moka
ma skola, ar nuomos sutar t is su 
šeimininko parašu . 

4. Algos kvitai, banko kny
gutės , apdraudos , laidotuvių 
santaupų dokumentai ir ki ta in
formacija apie pajamas bei turtą. 

5. Jei prašote SSI dėl in
validumo, reikia jūsų daktarų 
pavardžių, adresų, ir telefonų, 
ligoninių ir klinikų pavadinimo, 
adresų, telefonų. 

6. Įrodymas, kad esate JAV 
pilietis, ar „eligible noncitizen 
s ta tus" (galinčio gaut i SSI 
nepiliečio s ta tusas) . 

„Sočiai Securi ty" įs ta igai 
reikia nurodyt i ir banką bei 
sąskaitos numerį , kur jūsų mė
nesinė SSI išmokos bus tiesio
giai siunčiamos, nes ta ip yra 
saugiau. 

(Naudotasi broš iūra 
„Supplement Security 

Income") 
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RŪKE — P R A R A D O D A R B Ą 

Airijoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos 
valstybėse, draudžiama rūkyti įvairiose įstai
gose ir apskritai valdiškuose pastatuose. Pra
ėjusį mėnesį Airija uždraudė rūkymą restora

nuose ir ypač smuklėse, kur, pagal įsisenėju
sias tradicijas, airiai po darbo dienos stabtelė
davo „parūkyti ir alaus bokalą išgerti". Nors 
airiai ir nepatenkinti naujais potvarkiais, bet 
didžioji gyventojų dalis stengiasi prie jų prisi
taikyti. Neprisitaikantys — nukenčia. Taip 

atsitiko ir John Deasy, Airijos parlamento na
riui, opozicijos Fine Gaei partijos atstovui, 
kuris pagautas rūkant smuklėje prie baro. 
„Politikai turi rodyti pavyzdį", sakė partijos 
vadovas, jį atleisdamas. Svarstoma ar Deasy 
reikėtų dar nubausti pinigine bauda. NYT 

BERŽO VYNAS ŽALIASAI 
LIBERTAS KL IMKA 

Pašalui iš žemės traukiantis, lapuo
čių skaidulomis pajuda žemės 
syvai. Neša jie gyvybinę jėgą į ša

keles, į pumpurus. Net ant vėjo nulauž
tos beržo šakelės kotelio pakimba 
melsvas sulos lašelis ir sužėri brangak
meniu, pagavęs saulės spindulėlį. Pa
kelti vėsų sulos ąsotį prie lūpų, -
pajausti tikrąją pavasario gaivą! 

Sulos seniau kaimo žmonės prisileis
davo tiek, kad pakaktų ir vasaros dar
bymečiu atsigaivinti. Tik reikėdavo ją 
užraugti statinaitėje, dėl skonio įdėjus 
aviečių kotelių, serbentų šakelių, kartais 
apynių. Užpildavo paviršių avižomis, 
kurios sudygusios sudarydavo želmenų 
plutą. Vėsioje vietoje, kamaroje ar rūsyje 
taip paruoštą sulą galima išlaikyti iki 
rugiapjūtės. Tada, plutą praplėšus, tik 
semk saldrūgštį, labai gerai troškulį 
malšinantį, gėrimą. Sakydavo, kad ir 
putra, suloje virta, yra saldi be pradaro. 

Saldžiausia - klevų sula, o ypač po 
šaltos žiemos. Pa ta r l ė sako: „Nebėr 
žiemų šaltų, nebėr nė sulų saldžių". Kai 
pradėdavo bėgti sula, senovėje žmonės 
jau dažnai būdavo baigę grūdų atsargas; 
iš čia ir toks graudokas apgailestavimas: 
„Kai yra sulelės - nebėra duonelės, kai 
yra duonelės - nebėra sulelės..." 

Per Velykas lalautojams su dainomis 
l ankan t kaimynus, priedainiuose vis 
girdėti „vynas žaliasai": 

,A.nt tėvulio dvaro rūtelių darželis, 
Vyneli mano žaliasai". 
Arba: „Oi ant dvarelio stov žalia grūšelė, 
Vynelis vyno žaliasai"; 
„Ten ant kalno, an žvyrinėlio, 
Oi vyną, vyną žaliausia". 
Tikriausiai tas vynas ir yra sula, gaivusis 

pavasario gėrimas. Antraip, kodėl jis „žaliasai"? 
Turi sula stebuklingų galių: nagi raganos 
nusiprausia joje naktį ir įgauna galių apžavams 
bei visokiems kerams. Ir net oru gali skrieti į 

Berželiai 
vyneliu ". 

kviečia į pavasario vaišes ir žada „užgerti žaliuoju 

Šatrijos kalną, jeigu nusimaudo suloje Jurginių 
naktį. Taip pasakoja sakmės. Todėl ąsotėlį prie 
beržo vakare geriau apversti dugnu į viršų. 

Štai mįslė klausia: „Tutinas suladinas -
marti medį pažadina. Kas?" Atsakymas - tai 
pjūklas. Graudu žiūrėti į pavasarį nupjautą medį, 
- jo kelmas verkia. Bet atskrenda čia sulos 
atsigerti paukšteliai, vidurdienį susirenka mar
gaspalvis drugelių būrys, tuntas skruzdėlių, 
vabalėlių. Visokiai miško gyvasčiai norisi paska
nauti pavasario gaivos. 

KODĖL KEIČIAMI LIETUVIŲ FONDO ĮSTATAI 
. ' . . , . - i 

Lietuvių Fondo narių metinis 
suvažiavimas įvyks 2004 m. gegužės 
8 d., kuriame, tarp kitų reikalų, bus 
svarstomas LF įstatų pakeitimas. 
Pereitų metų LF narių suvažiavimas 
didele balsų dauguma (85%) priėmė 
naujus „Articles of Incorporation", 
kuriais vadovaujantis LF taryba siūlo 
LF įstatų pakeitimą. Įstatų projektas 
buvo išsiųstas visiems Lietuvių Fon
do nariams, kurie vieninteliai turi tei
sę ir savo balsais nutars ar šiuos įsta
tus patvirtinti. Pakartojame 2003 m. 
lapkričio mėn. 15 d. „Drauge" (lapkr. 
22 d. „Amerikos lietuvyje" — d. „Lie
tuvių balse", — d. „Dirvoje") spaus
dintą LF vadovybės pareiškimą, kuris 
išsamiai atsako į šiuo reikalu kelia
mus klausimus: 

LIETUVIŲ FONDAS IR 
JAV LB REZOLIUCIJA 

Vienas iš viešų visuomenę klaidi
nančių pasisakymų apie Lietuvių 
Fondą buvo „Drauge" 2003 m. spalio 
24 d. paskelbta „JAV LB XVII 
Tarybos rezoliucija Lietuvių Fondo 
reikalu". Norime LF nariams ir lietu
vių visuomenei pateikti reikalingą 
informaciją apie LF veiklą ir esamą 
padėtį. 

Savo tikslų sėkmingai siekdamas 
Lietuvių Fondas dabar turi daugiau 
kaip 7,200 narių (asmenų, korporaci
jų, organizacijų, draugijų, sambūrių 
ir klubų) suaukotą virš 15 milijonų 
dolerių kapitalą. Lietuvių švietimui, 
kul tūrai , mokslui, jaunimui, žini-
asklaidai ir panašiems lietuvybės 
išlaikymo reikalams pasaulyje (įskai
tant ir Lietuvą) jau išdalino apie 11 
milijonų dolerių. Didelė tos paramos 
dalis per visus metus teko JAV 
Lietuvių Bendruomenei. 

1950—1960 metuose buvo 
paskelbtos kelios lietuviškų fondų 
idėjos, bet jos toliau neišsivystė 1960 
m. gruodžio 8 d. „Drauge" pasirodęs 
dr. Antano Razmos straipsnis .Mi
lijono dolerių fondas lietuviškiems 
reikalams ir to fondo parlamentas" 
sukėlė gyvas diskusijas. Po mėnesio 
Čikagoje buvo pirmasis organizatorių 
posėdis, vėliau sekė keli „milijoninio 
fondo" organizatorių pasitarimai 

Penktajame posėdyje 1961 m. kovo 19 
d. buvo tartasi su atvykusiais dviem 
JAV LB Centro (dabar Krašto) valdy
bos atstovais. Po to sekė dar 11 
posėdžių, kuriuose vyko įvairios 
diskusijos ir buvo užprotokoluoti 
įvairūs nutarimai. 

1961 m. rugsėjo 2-3 dienomis 
New Yorke vykusioje JAV LB III 
Tarybos pirmoje sesijoje ilgai keliuose 
posėdžiuose buvo diskutuoti 
„Geležinio fondo" šalininkų atstovo 
JAV LB Centro valdybos vicepirm. dr. 
Algirdo Nasvyčio ir „Milijoninio 
fondo" organizatoriaus dr. Antano 
Razmos išsamūs pranešimai. Sesijai 
pirmininkavo Stasys Barzdukas, 
sekretoriavo Vytautas Kamantas. Po 
ilgų diskusijų visi 32 Tarybos nariai 
pritarė dr. A. Razmos siūlomo, pačių 
aukotojų tvarkomo, Fondo steigimui 
šalia Lietuvių Bendruomenės. 

Pirmasis organizavimo principas 
buvo. kad Fondo tikslai formuluojami 
pagal lietuvių kultūros išlaikymo tikslus 
ir „US Internal Revenue Service 
Code" punktus, įgalinančius atlei
dimą nuo mokesčių. Kitas, kad Fondo 
įstatai galės būti (reiškia, nebūtinai 
turi būti) keičiami LB Tarybos pri
tarimu. Trečias, Fondo vadovybę 
renka aukotojai (reiškia Fondą tvarko 
patys jo nariai). Toliau, kad Fondo 
nariais galės būti pavieniai asmenys 
ir organizacijos. Lietuvių 
Bendruomenė, kaip ir kitos organi
zacijos, Fonde turės tiek balsų, kiek ji 
įneš aukų. 

Galutinai sutvarkius organi
zacinius reikalus, paruošus būsimuo
sius įstatus (Bylaws) ir organizato
riams pakvietus pirmuosius 12 direk
torių. Lietuvių Fondas kaip 
„Lithuanian Foundation" buvo inkor
poruotas 1962 m. kovo 14 d. Illinojaus 
valstijoje kaip pelno nesiekianti nžhrių 
korporacija (Not For Profit Corpo
ration), kurios pagrindinis tikslas yra 
lietuvybės išlaikymas, neprasižen
giant „US Internal Revenue Service 
Code Section 501(cX3)" nuostatams. 
Jokių nurodytų priklausomybių ki
toms organizacijoms ar korporacijoms 
oficialiuose užregistruotuose doku
mentuose nebuvo ir nėra. 

Įsteigto savarankiško Lietuvių 
Fondo direktoriai (arba LF Tarybos 
nariai) priėmė pirmuosius LF Įs ta tus , 
kurie suteikė įvairių teisių JAV LB. 
Pirmieji direktoriai išrūpino iš IRS 
įstaigos mokesčių atleidimą aukoto
jams, nus ta tė visuotinio LF narių 
metinio suvažiavimo datą, organizavo 
lėšų telkimą, ir kitus darbus. Visi LF 
Tarybos nariai arba direktoriai, nuo 
pirmųjų iki dabartinių, dirbo ir dirba 
veltui. LF Tarybą sudaro 18 rinktų 
narių, jų kadencija yra tr ims metams, 
metinis LF narių suvažiavimas kiek
vienais metais renka 6 narius—direk
torius. 

Per pirmuosius du dešimtmečius 
JAV LB apylinkės, apygardos ir 
Krašto valdybos talkino Lietuvių 
Fondo veiklai ir augimui. Bendromis 
pastangomis buvo pasiektas apie 2 
milijonų dol. LF kapi ta las . Apie 
35,000 dol. sumą suaukojo JAV LB. 
Lietuvybės išlaikymui buvo išdalinta 
per 1 milijono dolerių suma, kurios 
didelė dalis teko JAV LB. 

Per paskutinius du dešimtmečius 
JAV LB parama LF keitėsi. Kai LF 
Taryba pasiūlė LF Įstatų pakeitimą, 
kuris leistų lengviau ir be nuostolių 
skirstyti didesnes LF pajamų sumas 
lietuvybės išlaikymui ir tuo daugiau 
padėti pačiai JAV LB, tai LB pareigū
nai smarkiai kovojo prieš tokį pasiū
lymą. Tačiau pasiūlymas buvo priim
tas ir įsigaliojo Kai JAV LB atstovai 
kėlė priekaištus LF vadovybei, kad jie 
susirenka įgaliojimus ir ta ip neva 
viską tvarko metiniuose LF suvažia
vimuose, ta i LF Taryba pas iū lė 
pakeisti LF Įs ta tus ir pana ik in t i 
įgaliojimų (proxies) sistemą. 1999 m. 
LF narių suvažiavimas n u t a r ė 
panaikinti įgaliojimų sistemą 7,114 
balsais (71%) už ir 2,934 (29%) prieš. 
Tada tie patys JAV LB žmonės kovo
jo prieš jų pačių anksčiau pasiūlytų 
pakeitimų įgyvendinimus. JAV LB 
Taryba balsavo prieš Įstatų pakeiti
mo patvir t inimą Nepa tv i r t inus 
pakeitimo, klausimas grįžo atgal į LF 
narių 2000 m suvažiavimą, kur iame 
už pakeitimą pasisakė 8,048 (69%) 
balsai, prieš balsavo 3,596 (31%). 
Negavus 75% balsų daugumos likta 

prie senos įgaliojimų sistemos, prieš 
kurią vėl iš naujo dabar rašoma. 

Per paskutinius dvejus dešimt
mečius LF be JAV LB paramos 
sutelkė dar apie 13 mil. dol. ir išaugo 
iki 15 mil. dol. Per tą patį laikotarpį 
LF lietuvybės reikalams išdalino apie 
10 mil. dol., kurių didelė dalis teko tai 
pačiai JAV LB, kurios dabartiniai 
vadovai kovoja prieš Lietuvių Fondą. 
Vien tik per paskutinius trejus metus 
LF davė virš 500,000 dol. JAV LB. 

Pr ieš , per ir po 2003 metų 
gegužės mėnesį įvykusio LF metinio 
narių suvažiavimo, ši JAV LB akcija 
prieš LF ypat ingai sustiprėjo. 
Suvažiavime paaiškėjo, kad iš JAV 
LB Krašto valdybos 15 narių tik 7 yra 
Lietuvių Fondo nariai ir iš JAV LB 
XVI Tarybos 65 narių tik 37 buvo LF 
nariai . Iš dabart inės naujos JAV LV 
XVII Tarybos rinktų 60 narių tik 35 
yra LF nariai . (Už šių statistinių 
duomenų pateikimą LF Tarybos na
rys Vytautas Kamantas yra patrauk
tas į JAV LB Garbės Teismą). Sunku 
suprasti , kodėl kai kurie dabartiniai 
JAV LB vadovai, patys nebūdami 
Lietuvių Fondo nariais, nori kontro
liuoti LF veiklą, spręsti LF Įstatų 
keitimus ir nurodyti LF nariams ką ir 
kaip jie turi daryti. Šiuo metu JAV 
LB KV ir LB apylinkių įnašas į LF 
esantį 15 milijonų dol. kapitalą yra 
tik truputį virš 46,000 dol. 

Prieš penkerius metus JAV LB 
Krašto valdyba (pirm. Regina F. Na-
rušienė) nu ta rė ir įsteigė JAV LB 
ribose veikiantį savo „Endowment 
Fund". kuris telkia aukas neliečia
mam kapitalui ir naudoja tik jo pa
lūkanas. Tas JAV LB įsteigtas fondas 
išaugo tik iki 54,000 dol. Atrodo, kad 
per penkis metus JAV LB nepasise-
kus sukelti didesnes sumas savam 
fondui, dabar ieškoma būdų padaryti 
ir Lietuvių Fondą JAV LB KV fondu 
ir iždu. 

LF Taryba ir valdyba visus savo 
nar ius informuoja, jiems siunčia 
finansines metines apyskaitas, deta
lius p raneš imus apie paskirstytus 
pinigus, iš anksto informuoja apie 
n u m a t o m u s pakei t imus, suteikia 
kiekvienam nariui progą iš anksto 

dalyvauti LF Įstatų keitime ir susi
pažinti iš anksto su svarbiais pasiūly
mais prieš kiekvieną metinį narių 
suvažiavimą taip, kaip to reikalauja 
Ilinojaus valstijos įstatymai. LF yra 
atviras visiems savo nariams ir taip 
pat visai lietuvių visuomenei. 

Paskelbtoje JAV LB Tarybos re
zoliucijoje rašoma, kad „JAV LB Ta
ryba atsisako tvirtinti 2003 m. 
gegužės 3 d. Lietuvių fondo priimtus 
inkorporavimo dokumento pakeiti
mus Mes laikome tuos pakeitimus 
neturinčius teisinės galios ir nepri
tariame visiems galimiems pakeiti
mams... Papildomai, mes patvirti
name JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos prezidiumo pirmininkės 
raštišką 2003 m. gegužės 13 d. pareiš
kimą, pateiktą Lietuvių Fondo Tary
bai". 

LF neprašė ir JAV LB Taryba 
neturi teisės tvirtinti „The Articles of 
Amendment of Lithuanian Founda
tion, Inc.), nes to nereikalauja nei 
įstatymai, nei LF Įstatai. Vadovau
damasis „Illinois General Not For 
Profit Corporation Act" nuostatais ir 
amerikiečių nepelno korporacijų 
advokatų specialistų patarimais, LF 
narių metinis suvažiavimas 2003 m. 
gegužės 3 d. po ilgų diskusijų abso
liučia balsų dauguma, 85% (8.321 bal
sams) pasisakant už, ir tik 1598 (1,473 
balsams) pasisakius prieš, nutarė 
pakeisti „Articles of Incorporation". 
Dokumento pakeitimas jau įregist
ruotas Ilinojaus valstijos sekretoriaus 
įstaigoje ir teisiškai galioja. Inkor
poravimo dokumentus keisti gali tik 
LF metinis narių suvažiavimas, pagal 
Ilinojaus valstijos „General Not For 
Profit Corporation Act" 

JAV LB Tarybos rezoliucijos 
patvirtintame (2003 m gegužės 13 d.) 
laiške LF Valdybos pirm Povilui 
Kiliui <ne LF Tarybai). JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirm Regina F. 
Narušis rašė: „..You are further ur-
gentty advised that any futi/re action 
taken by the Foundation in reliance 
upon those ,Articles of Amendment" 
utll be nuli and void as a matter of 
lavo and ivill subject its action to judi
nai examination ivith potential grave 

legal and financial conseąuences". 
Tiesiai sakant, mandagiai grasinama 
teismu. 

Rezoliucijoje kaltinama, kad „... 
jau kuris laikas kaip Lietuvių fondas 
savo veiksmais ardo susitarimo 
dvasią bei Lietuvių fondo įstatus, api
brėžiančius JAV Lietuvių Bendruo
menės teises;..." Iš tikrųjų. LF nariai 
ir jų rinkti vadovai skrupulingai ir 
pareigingai augina ir tvarko LF, 
siekia inkorporavimo dokumentuose 
nurodytų tikslų, ir dirba pagal Ilino
jaus valstijos įstatymus bei IRS nuos
tatus. Atrodo, kad keli dabartiniai 
JAV LB vadovai, klaidindami kitus, 
patys neša nesantaiką į lietuvių vi
suomenę savo kalbomis, raštais, 
straipsniais, skundais teismams ir 
rezoliucijomis prieš LF Iš LF Tarybos 
18 narių net 10 yra buvę PLB ir JAV 
LB vadovai, valdybų nariai ir pirmi
ninkai, kurie gerai supranta. Lietu
vių Fondo parama yra labai reikalin
ga lietuvybės išlaikymui. Lietuvių 
Fondas visad rėmė ir remia svarbius 
Lietuvių Bendruomenės projektus, 
kasmet maždaug skirdamas 20-25% 
nuo bendros paskirstymo sumos. 

Lietuvių Fondo vadovybe ir toliau 
tvarkys Lietuvių Fondą laikantis 
„IRS" ir Ilinojaus valstijos įstatymų. 
Tai yra oficiali Lietuvių Fondo pozici
ja. LF vadovybė daugiau šiais klausi
mais nerašys ir neatsiliepė į JAV LB 
ar privačių asmenų pasisakymus ar 
pareiškimus. Tačiau, jeigu bus 
reikalinga, LF vadovybė toliau infor
muos LF narius visais, su Lietuvių 
Fondo veikla susijusiais, klausimais. 

Lietuvių Fondas dėkoja už paro
dytą pasitikėjimą jo vadovybei ir 
suaukotą 15 milijonų dol kapitalą. 
Kviečiame visus lietuvius tapti 
Lietuvių Fondo nariais, kad LF kapi
talas kaip galima greičiau pasiektų 
20 mil dol ir kad LF galėti; kiekvie
nais metais paskir>t\t: bent 2 mil. 
dol. lietuvybės darbams remti. 

Dr. An tanas Razma 
LF Tarybos p i r m i n i n k a s 

Povi las Kilius 
LF Valdybos p i r m i n i n k a s 
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Siūlo darbą 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

-masažistas-terapistas 
•odos priežiūros specialistas/estetikas 

Te l . 708 -945 -8051 , C o n i e . 

R E I K A L I N G A M O T E R I S 

A R K A N S A S valstijoje p r i ž i ū r ė t i 

moterį su g\ ven imu . 

$1,800 į mėn. 

773-474-6012. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Installers wanted windows, 
doors, aluminum siding. 

Experienced only 
708-645-(M)55 

WINDOW VVASHERS/GLTTER 
CLEANERS 

Mušt have own car 
Men <&Women 1-3 person teams 

Mon-Sat 7am - 5 pm, 
fui! time or part time 

Make $ 100 + per person. PA1D DAILY 
No expenence needed, will train 
Residential only/ suburbs & eity 
Come today & start tomorrovv 

515 E. Golf Rd. #208, Ariington Hts. 
(Arlingtoin Office Sųuare) 

190 to Ari . Hts Rd.. North to Golf. 
SE corner , Across from Valli 

Produce; Ask for VVill. 

SEMI-TRAILER M E C H A N R . 
Busy fleet shop needs expenenced 
semi-trailer mechanics. Third shift 

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

English. Call for appointment. 
"773-379-971 l , e x t 117. 

S k u b i a i r e ika l ing i v a i r u o t o j a i -

perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 

Tel. 847-673-3309. 

Siūlo i šnuomot i 

IŠNUOMOJAMAS ŠVIESUS IR 
SAULĖTAS VASARNAMIS Mičigano 

ežero paplūdimyje. 4 mieg.. 2 vonios, gyve
namasis ir valgomasis kambariai, virtuvė, 

vidaus kiemas. 90 min nuo Čikagos. 
51,650/savaitei. 

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

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys „basement" 
vyriškiui VVestmont. 

Tel. 708-989-9162 (mob.) 

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

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

APT. EOR BENT 
3 rms.. 1 bdrm.. 2nd floor. applian-

ces. coin-laundry. owner heated. 
$350 per month + 1 1 / 2 security. 

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

IŠNUOMOJAMAS 1 
MIEG. butas Marąuette 

Park rajone. 
Tel. 708-955-2808. 

OtMeSiC4 DEMtSIO' 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto. 

taoau sfcdbtis laikraštyje 
brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS įūst) 
skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia 
paskambinti tei. 773 -58S-9S00 ar užsukti i 

DRAUGO adminrstraciįa adresu 4545 W 
6i St, Chicago, lt 60629. 

SLAUGOS PASLAUGOS I I V™**** PASLAUGOS 

D o r a š e i m a p r i i m s gyven t i 1 -2 
senyvo amžiaus žmones su pi lna 

globa. Geras šviežias maistas . 
gyvensi te g raž iame švariame name 

Oak Lawn. be kasdieninių 
rūpesčiu. Nebrangiai . 

630 -670-8336 ; 708-430-3983 . 

PIANIM, !R FORTEPIOM. 
DERINIMAS. 

MOKAU GROTI PIANINU 
džiazas, improvizacija, popmuzika 

Pianistas kokteiliu vakarėliams. 
Tel. 708-323-8453. 

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 

m 
350 N. Clark, 

Chicago, IL 60610 
312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Rooseveit. 
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. 

Ubui mmjs ĘM. , 
< 7E!f!fiU3rW 

yMOjomų 
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Š i l d y m a s 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cricsgo, IL 60629 
Prekyba, nstaiavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-S31-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

bereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betonų, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žiivinas Vencius 
AibertSelevi 

CONSTRUCTION 

Work: 312-38eV8088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwzilconstruction.com 

P L U M B I N G & S E W E R 

'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 

Europietiško maisto parduotuvė 
LOMBARD VVORLD FOOD 

1247 
S. Main St., Lombard, IL 

Tel.: 650-932-9622 

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 į namus 10-200 žmonių. Daugiau nei 30 žmonių 
— pristatymas nemokamas; iki 30 — S10 (10 mylių atstumu) 
doriausia vieta pavalgyti taxi ir sunkvežimių vairuotojams. 
Perkantiems daugiau nei už $30 — nuolaidu, kuponas kitam 
apsipirkimui. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

TIK PER \TLANUC 
tressi^orp. EĘSSmm 

SAUGU, GREITA IR PATIKIMA. 

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

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

Pigiausi avia-bilietai į Lietuvą 
ir visą Europą ! 

K L M 

Luft**nu 
tnternefca 

1-800-514-9989 
www. doteris.com 

Twkets@doleris.com 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

itoti*a*te 

P A D E D A M E j S I B Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 

ĮVAIRUS 

Vyresn io amžiaus moteris 
ieško darbo senelių priežiūroje 
su gyvenimu. Kalba lietu-vių, 
rusų, truputį anglų kalbomis, 
vairuoja automobilį. Tel. 630-
327-1492. 

Vyras , A m e r i k o s pilietis 
ieško darbo senelių priežiūroje, 
lietuvių arba rusų šeimose, turi 
patirties, dirbo ligoninėse, gali 
gyventi ka r tu . Tel. 773-767-
1583. 
* Mote r i s gali prižiūrėti sene
lius, ligonius a r vaikus. Tel. 
773-767-1583. 
* Mote r i s gali pakeisti savait
galiais arba išleisti atostogų iki 
birželio 8 d Tel. 708-388-3106. 
skambinti nuo pirmadienio iki 
penktadienio. 

* Vidu t in io amžiaus moteris, 
išdirbusi 8.5 metų lietuvių 
šeimoje,mirus močiutei, ieško 
darbo su gyvenimu, grįžimu ar 
nakt imis . Kalba lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai. Tel. 773-
847-7541. 

56 m. m o t e r i s ieško darbo 
žmonių priežiūroje, gali gyventi 
kar tu . Minimali anglų kalba, 
turi rekomendacijas, gerai ga
mina maistą. Tel. 312-421-6770. 
* Vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 773-581-1141. 
* Mote r i s gali pakeisti šešta
dieniais ir sekmadienia is su 
grįžimu į namus bet kokiame 
darbe, arba padėti vyresniam 
žmogui tik šeštadieniais ir sek
madieniais. Tel. 708-220-3202. 

Parduodama elektrinė 

kilnojama ligoninės lova. 

Gerame stovyje. 

Tel. 773-585-9500, Valentinas. 

LEMONT TOWNHO"USE 
Beautiful 3 Bedroom 3 /- bath. lrst 

floor Master Bedroom, Finished 
basement, Hardvvood floors. Granite. 

By O w n e r s , 630-243-9884. 

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 

G E / R C A ATSTOVYBF. 
2346 W . 69th S t r ee t 
Te l . 773-776-1486 

Paslaugos fotografams 

MARQLETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMESY5 fOIOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-avvay" 
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. 

3 3 1 4 W . 6 3 St . 
T e l . 773-776-8998 

Draudimo pas laugos 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų. 

gyvybes ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murrav 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W . 9 5 S t . . O a k L a w n . IL 

7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 

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

A U T O M O B I L I O . 
N A M U . S V E I K A T O S IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 \Vest 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 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

BANKINES PASLAUGOS 

B\NKIONF.. (Archer & Kedzie) 

*Krrtii!opr,Kih.i 
*Ct'kines/I.iiir«)rnisK)s saskaHc* 
*r^sk<*WPerfinansavimas 
*Kiti ivarnjv Kulkini,u pnxiukt.o 
Nuoširdus lietuviškas aptarnavimas ir infor

macijos suteikimas. Tel. 77.Vr>27-4066. 

„ D r a u g o " ske lb imu 
skyrius 

Tel 1 773-58S 9500 

GWk0k A u d r i u s Miku l is 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis @ usa. com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas Įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

0"M^ 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voice\lai:773«4.7820 
Fax: 708-361-9618 

F-mail : 
d.i .mayer@ worldnet.att .net 

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

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

( > M k j Accent 
Homef inde r s 

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

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

Page r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa tar 

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
-rjį---=T- Landmark 
l ~ 5 5 ! properties m 

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

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

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessk lypą. Veltui 
įkainoju neki lno jamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

O'FLAHSRTY FiEALTORS 
& SU1LDHRS, Inc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČ IENĖ 
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 
jonavicius@home.com 

Drake 
Dkj 

lt Again! 

5 S Prospect. Ciareroon 
Hills. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnoja mop 

turto įkainavimas. 
PneS parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake Realtor 

Or&iij^ 
Lol i ta R a s i m a v i d u t ė 
REALTOR 

4705 S. Ci lber t Ave. 
LaCrange, IL 60525 D e m m i s , Inc . 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbc, 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 
Te l . 7 0 8 612 8 5 7 3 m o b . 

E-maii: Ioiita.rasima@century21 .com 

mindaugasbubUaiAskas.cendantmidwest.coni — 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 

C E N D A N T 
Mortgage 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

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

B M&SMSISMSSI&^'SU^"SM^'^S}^^JSJS^S!SMSS&&&S!SSSMSSS^MSS B 

Alvvays With Flovvers 
Naujovė — salonas Lemon te ! 

• Cičlč^ visnm progom, gėl« į Lietuva 
• F.gzotinc^ tr aukšto stiliaus aranžuotes 
• Vestuvines ir proginės kompoHciįos (konsultacifos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuolaida 20Ov>' 

Lemont 11 20 S S ta te St.; Tel. 630-257 0 3 3 9 
Justice 8015 W 79 St ; Tel. 708 594 6 6 0 4 

Pnstatome ("jkagoie. ios apvlinkese, )AV. Ijetuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

http://www.dunecottage.com
http://wwwzilconstruction.com
file:///TLANUC
http://doteris.com
mailto:Twkets@doleris.com
file:///Vest
http://worldnet.att.net
mailto:jonavicius@home.com
http://mindaugasbubUaiAskas.cendantmidwest.coni
mailto:vyttours@earthlink.net
http://-vvww.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.alwayswithflowers.com


Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters. AP, !nterfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentorų pranešimais) 

EUROPA 

: 

RYGA. 
Latvija nusprendė išsiųsti 

dar vieną Rusijos diplomatą, 
kuris bandė gauti informacijos 
apie NATO ir kai kuriuos Lat
vijos vidaus ir užsienio politikai 
svarbius įvykius. Užsienio rei
kalų ministerija nurodė, kad 
penktadienį valstybės sekreto
rius Maris Riekstins iškvietė 
Rusijos pasiuntinį Latvijoje Igor 
Studenikov. M. Riekstins įteikė 
pasiuntiniui raštą, kuriame sa
koma, jog remdamasi valstybės 
saugumo tarnybos informacija 
Latvijos Užsienio reikalų minis
terija patvirtina, kad vienas Ru
sijos ambasados darbuotojas at
liko veiksmus, nesuderinamus 
su diplomato teisine padėtimi. 
Sis diplomatas paskelbtas ne
pageidaujamu asmeniu ir per 
72 valandas turi išvykti iš Lat
vijos. Premjeras Indulis Emsis 
paprašytas pakomentuoti, ar di
plomato išsiuntimas nepakenks 
santykiams su Rusija, pažymėjo 
taip nemanąs ir pabrėžė, kad 
„remiantis Vienos sutartimi, tai 
normali praktika". Premjeras 
mano, jog tai, kad neseniai buvo 
išsiųsti keli Rusijos diplomatai 
iš Lietuvos ir Estijos, rodo „kaž
kokią tendenciją". Tačiau Rusi
jos diplomato padarytas pažei
dimas buvo „labai konkretus" ir 
niekaip nesusijęs su atvejais 
gretimose valstybėse, pridūrė I. 
Emsis. 

MADRID 
Naujasis Ispanijos minis

tras pirmininkas penktadienį 
dienraštyje „EI Mundo" spaus
diname interviu sakė. jog daug 
svarbiau išlikti Europos bran
duolyje, negu ginčytis dėl balsa
vimo galių Europos Sąjungos 
konstitucijoje, kuri, jo nuomone, 
bus pasirašyta iki metų vidurio. 
Jose Luis Rodriguez Zapatero 
sakė, kad Ispanija siekia veikti 
su kitomis sąjungos valstybėmis 
kaip „Europos variklis", patvir

tindamas, jog Madrid keičia po
litiką, kurios laikėsi buvęs mi
nistras pirmininkas Jose Maria 
Aznar, užmezgęs glaudžius san
tykius su JAV ir blokavęs ES 
konstitucijos projekto priėmi
mą. „Pasieksime susitarimą. 
Europos konstitucija bus priim
ta Airijos pirmininkavimo laiko
tarpiu", sakė J. L. R. Zapatero. 
Airija pirmininkaus ES iki bir
želio 30 d. 

11 "" 
JAV 

AZIJA 

TBILISI. 
Adžarijos autonominės res

publikos vadovas Aslan Abaši-
dzė pareiškė, jog Gruzijos cen
trinė valdžia rengia jėgos akciją 
krizei santykiuose su autonomi
ja įveikti, o Gruzijos preziden
tas Michail Saakašvili savo 
ruožtu davė suprasti , kad jo 
kontroliuojama kariuomenė gali 
laisvai judėti po valstybę, taip 
pat ir po Adžarijos teritoriją. Jis 
kreipėsi į JAV ir Rusiją, prašy
damas padaryti įtaką Gruzijos 
vadovybei. Centro ir Adžarijos 
valdžios santykiai pašlijo kovo 
viduryje, kai Gruzijos preziden
tas M. Saakašvili su ginkluota 
palyda nebuvo įsileistas į Adža-
riją. Autonomijai buvo įvestos 
ekonominės bausmės, kurios 
vėliau po M. Saakašvili ir A. 
Abašidzė susitikimo buvo at
šauktos. M. Saakašvili reika
lauja, kad A. Abašidzė nugink
luotų vietos ginkluotus būrius ir 
paklustų centrui. Penktadienį ji 
griežtai atsakė į Adžarijos vado
vo kaltinimus. „Įsiveržimas į 
Adžariją man tas pats, kaip įsi
veržimas iš kairiojo Kuros upės 
kranto į dešinįjį. Kalbant apie 
šio asmens užpuolimą, tai. re
miantis jo pareiškimais, per 
pastaruosius 10 metų buvo 
įvykdyti 74 išpuoliai prieš jį. o 
šis — 75-asis", sakė M. Saakaš
vili. Parlamento pirmininkė Ni-
no Burdžanadzė taip pat sakė 
nieko nežinanti apie galimą pa
sikėsinimą į A. Abašidzę. 

WASHL\GTON, D. C 
Irakas „skendi nežinomybė- j 

je" prieš birželio 30 dieną pla- j 
nuojamą valdžios perdavimą j 
laikinajai vyriausybei, ketvirta
dienį sakė JAV gynybos sekreto- i 
rius Donald Rumsfeld, mėgin- i 
damas paaiškinti stiprėjantį pa-
sipriešinimą amerikiečių vado-, 
vaujamai okupacijai. D. Rums- ' 
feld sakė, kad „dabar yra trum-1 
pas pereinamasis laikotarpis", 
kuris tęsis iki birželio 30-osios. j 
Gynybos sekretor ius pabrėžė, j 
kad Jungtinių Tautų (JT) spe
cialiojo pas iunt in io L a k h d a r i 
Brahimi ir Laikinosios sąjungi-! 
ninku valdžios kontaktų dėka i 
gali būti parengtas vienas a r ke- i 
Ii modeliai, vadovaujantis ku
riais bus galima grąžinti suve
renitetą irakiečiams. „Su Dievo i 
valia pas i r inks ime teisingą j 
kryptį šiame sudėt ingame kely
je ir bus suformuota tokia vy
riausybė, kuri vėl sugrąžins at
sakomybę už šią valstybę į pa
čių Irako žmonių rankas" . Savo 
kalboje D. Rumsfeld taip pat 
kalbėjo apie pažangą, kuri , pa
sak jo, per t rumpą laiką buvo 
pasiekta Afganistane. Pasak jo, 
Afganistanas, ka ip i r I rakas , 
neturėjo patirt ies, ka ip elgtis 
panašiose situacijose, tačiau ga
liausiai atsirado Didžioji Tary
ba, išrinktas prezidentas. 

ŠIAURĖS KORĖJA 

PYONGYANG. 
Milžiniška katastrofa Siau

rės Korėjoje, kurios metu sprogo 
atsarginiame kelyje stovėję du 
vagonai su dinamitu, įvyko ne 
jiems susidūrus, o dinamito pa
kliuvus ant elektros laidų, pra
nešė Jungt inės Tautos (JT). Pa
sak pranešimo, d inamitas ga
bentas į statybas. Iki šiol rasta 
50 kūnų. daugiau nei 1,000 
žmonių sužeista, tačiau aukų 
skaičius t iksl inamas. 

Kaune nušautas alkoholio bendrovės valdybos pirmininkas 
Atkelta iš 1 psl. 

Ikiteisminiam įvykio tyri
mui vadovauja Kauno apygar
dos prokuratiiros Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyri
mo skyrius. 

Bendra Lietuvos ir JAV įmo
nė „Italiana International" yra 
viena didžiausių putojančio vy
no gamintojų Lietuvoje. Pernai 
bendrovė tikėjosi pasiekti apie 
10-20 proc. didesnę apyvartą 
nei 2002 metais, kai ji buvo 17 
mln. litų. 

Kauno bendrovė apie 15 
proc. visų gaminių eksportuoja į 
JAV Izraelį. Didžiąją Britaniją, 
Vokietiją, Lenkiją. Latviją, Es
tiją ir Baltarusiją. Kita gamyk

los produkcija platinama per di
džiuosius šalies prekybos cen
trus. 

Bendrovę „Italiana Interna
tional" valdė 4 fiziniai asmenys 
(du Lietuvos, po vieną JAV ir 
Lenkijos), o kontrolinį akcijų 
paketą — V. Jakutis . 

V. Jakučio pavardė buvo mi
nima Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) pažymoje dėl ga
limų grėsmių valstybiniam sau
gumui ir Prezidentūros atstovų 
ryšių su įtartinos reputacijos as
menimis, kurią praėjusių metų 
rudenį tyrė parlamentinė komi
sija. 

Kaip sakė vienas Preziden
tūros skandalą tyrusios komisi

jos narys, V. J a k u t i s domėjosi 
alkoholio bendrovių „S tumb
ras" ir „Alita" privatizavimu, 
per tarpininkus bandė sužinoti, 
kokią informaciją apie šių įmo
nių privatizavimą Prezidentū
rai teikė VSD. 

V. J a k u t i s Kara l i auč iaus 
srityje turėjo bendrą verslą su 
prieštaringos reputacijos Rusi
jos verslininku Anzori Aksent-
jev-Kikališvili. siejamu su Rusi
jos mafija. 

Verslininkas V. J a k u t i s bu
vo kviestas liudyti į kal t inimus 
tuometiniam prezidentui Rolan
dui Paksui nagrinėjusią Seimo 
specialiąją tyrimo komisiją, ta
čiau neatvvko. 

Artilerijos bataliono parengtis — tikslų kryžkelėje 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS) — Lietuvos kariuomenės 
Artilerijos bataliono koviniam 
pasirengimui būtinų naujų šau
dymo vietų netoli Pabradės stei
gimas rimtai įstrigo — dėl skly
pų artileristams perdavimo vi
siškai išsiskyrė Švenčionių rajo
no savivaldybės tarybos ir Kraš
to apsaugos ministerijos tikslai. 

Balandžio pradžioje Šven
čionių rajono taryba nusprendė 
pritarti papildomų penkių skly
pų artilerijos vietoms suteiki
mui Krašto apsaugos ministeri
jai (KAM), su sąlyga, kad KAM 
savo lėšomis 2004-2005 metais 
perstatys keturis tiltus per Žei
menos ir Meros upes. 

Be to, savivaldybės taryba 
paprašė Vyriausybę kaip atlygi
nimą už suteikiamus artilerijos 
vietoms sklypus ir su tuo susiju
sius nepatogumus, į Švenčionių 
rajono biužetą kasmet skirti po 
2 milijonus litų 

Švenčionių valdžios iškeltos 
sąlygos pasirodė visiškai nepri
imtinos Krašto apsaugos minis
terijai. KAM valstybes sekreto

riaus Valdemaro Serapino 
Švenčionių merui išs iųstame 
laiške teigiama, jog savivaldy
bės keliamos sąlygos yra „ne
realios". 

Anot KAM. lėšos, skirtos 
krašto apsaugos tikslams ir už
daviniams vykdyti, negali būti 
naudojamos kitų institucijų tik
slams. Tačiau, suprasdami sun
kią rajono padėtį. KAM siūlo In
žinerijos bataliono jėgomis ir 
technika vieną tiltą, esantį Cen
trinio poligono karinio mokymo 
teritorijoje, perstatyti, jeigu sa
vivaldybė arba urėdija tam skir
tų statybinių medžiagų. 

Vilniaus apskri t ies virši
ninkas Feliksas Kolosauskas 
susidariusią situaciją apibūdino 
kaip aklavietę. 

Pernai gruodį Švenčionių 
rajono taryba nepritarė Pabra
dės centrinio poligono išplėti
mui papildomais žemės skly
pais. Kovo pradžioje kariškiai 
Pabradėje surengė parodomuo
sius šaudymus \ juos pakviesti 
kai kurie vietos politikai įsitiki
no, kad iš naujų vietų triskart 

per metus rengiami mokomieji 
šaudymai nesukels grėsmės ap
linkiniams gyventojams, neda
rys žalos gamtai i r netrukdys 
turizmo plėtrai Švenčionių ra
jone. 

Tąkart rajono meras Vytau
tas Vigelis vylėsi, kad mainais į 
rajono tarybos pa lankumą cen
trinė valdžia galėtų padėti ra
jonui plėtojant tur izmo infra
struktūrą, tiesiant ir remontuo
jant kelius ir t i l tus, kitais klau
simais. 

Artilerijos ba ta l iono hau
bicų „M50" šaudymo nuotolis 
siekia 11.2 km, tačiau Centri
nis, o juo labiau kiti kariuo
menės poligonai yra per maži. 

Lietuva yra įsipareigojusi 
iki 2006 m. pertvarkyti nuolati
nės parengties brigadą „Gele
žinis vilkas" pagal NATO vals
tybėms taikomus kar in ius kri
terijus. Artilerijos bata l ionas 
bus vienas iš ketur ių šios briga
dos batalionų. Artilerijos batą 
lione yra 3 baterijos po 6 haubi
cas, jame t a rnaus maždatig 500 
žmonių. 

Pauliu< Jurkus. 

Kaip buvo sukurta 
giesmė „Parveski, 

Viešpatie" 
PAULIUS ĮURKUS 

Kai pasibaigė Antrasis pa
saulinis ka ras . Vakarų Vokie
tijoje atsirado apie 70.000 lietu
vių, kurie negalėjo grįžti į Lie
tuvą, nes LietuVa buvo Sovietu 
Sąjungos okupuota. Vokietija 
irgi buvo sąjungininkų išdalin
ta: šiaurę valdė Anglija, per 
vidurį - Amerika, pietus -
Prancūzija. Aš gyvenau ameri
kiečių zonoje Lichtenfelse, Ba
varijoje. Ten mūsų buvo 150-
200. Amerikiečiai mums leido 
organizuotis. Tuojau išrinkom 
komitetą, ir tas komitetas pri
sistatė karo komendantui, kuris 
tvarkė miestelio reikalus. Ko
mendantas mus priėmė ir skyrė 
mums daug dėmesio. Davė salę, 
kur būtų patogu susirinkti 
drauge praleisti laiką. Tai bu
vusi kavinė, gana didoka, švie
si, plačiom durim, laiptais į gat
vę. Čia mes ir pradėjome savo 
veiklą. Čia per dieną rinkosi 
lietuviai, susitiko su savo drau
gais, aptarė savo reikalus. 

Priešais salės lauko duris 
stovėjo didoka keturkampė ko
lona. Ant jos sienų buvo patogu 
kabinti informacinius lapelius, 
paieškojimus. Centrinė siena 
prašyte prašėsi kokio nors 
didesnio paveikslo, skelbimo. 

Mes gi buvome pabėgėliai, 
neturėjome nieko, tik savo jau
nystę, savo drąsą, kad nugalė
sime sunkumus, kad grįšime į 
Lietuvą. Man ir atėjo mintis pa
rašyti kažką panašaus į eilė
raštį, kuris mums primintų mū
sų troškimus. Suradau didesnį 
popieriaus lapą ir ten didelėm 
raidėm įrašiau: 

Kaip grįžtančius namo 
paukščius 

Parveski, Viešpatie, ir mus 
Į žemę mūs tėvų, tėvu. 
Težydi vėlei Lietuva 
Kaip tavo slėnių lelija, -

Tebūna vėl namuos 
ramu...-

Prie kolonos centrinio šono 
pritvirtinau plakatą. Kiekvie
nas įėjęs tuojau ir pamatė jį, ir 
perskaitė. Visi pasijuto, kad yra 
tremtiniai, kad visi nori grįžti į 
Lietuvą. Plakatas turėjo pasi
sekimą. 

Kartą atėjo kompozitorius 
Juozas Strolia. Sustojo, susi
domėjo, apėjo aplink koloną ir 
pieštuku į blonknotėlį nusirašė 
tekstą. Po dvejų ar trejų metų 
gavau iš jo laišką su žinia, kad 
jis tiems žodžiams sukūrė mu
ziką. Dabar reikia dar pridėti 
tris ar keturis posmus, ir bus 
naujas kūrinys - nauja giesmė! 

Jo prašymą išpildžiau -
parašiau ir pasiunčiau. Man gi 
teko dar keletą metų laukti, kol 
šį kurinį išgirdau. 

Pirmą kartą tai buvo Nevv 
Yorke. Koncertavo oktetas. 
Sėdėjau balkone vienui vienas. 
Ir publikai, ir man giesmė 
padarė didelį įspūdį. Mane 
pasveikinti į balkoną susirinko 
visi draugai, pažįstami, bičiu
liai. Kūrinys palietė visų širdis. 
Ir visiems buvo gera. miela. 

Antrą kartą girdėjau Va
šingtone. Giesmę atliko bene du 
chorai, solo giedojo Vaznelis. Ir 
vėl didžiulis įspūdis mus tiesiog 
sukrėtė: mes dainuojame lietu
viškom širdim, ir Lietuva gyva! 
Ir man buvo gera, kad savo žo
deliais, savo rūpestėliais prisi
dėjau prie to didelio darbo, ir 

visi papuošėme Lietuvą! 
Giesmė buvo giedama visa

me pasaulyje, kur tik buvo lie
tuvių Ir visi jie džiaugėsi, kad 
giesmė paliečia mus visus, mus 
stiprina, mus kviečia dirbti 
Lietuvos labui. 

Šis straipsnelis buvo 
išspausdintas 2002 m. 
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GAIDAS DAIMID 
JIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbu p:it;irn;i\imą liūdesio \alandoje. 
Jų la ido j imo namai \ r a Čikagoje i r priemiesčiuos 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
At l iekame i r k imo sudeginimo Hremationi patarna\ imus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas direktorius 

4330 So. California W . ( hicago. IL 60632 

1 -773-523-0440; 1 -708-873-0500 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A t A 
JURGIS 

JANELIUNAS 

1912-2003 
Ankstyvą praėjusių me

tų pavasarį , pasinaudojęs iš 
Anapus gau tu pakvietimu, 
devyniasdeš imt vienerių 
metų buvimo Žemėje kraitį į 
sparnus iškeitęs, vienuolis 

brolis Jurgis Jane l iūnas išlaisvintos sielos sparnais sklan
do mums dar nepasiekiamoje Aukštybių erdvėje. 

Brolis Ju rg i s nekūrė romanų, apysakų, poezijos pos
mų, — vienuolyne jis tvarkė, prižiūrėjo ir saugojo kitų 
parašytas knygas. Neparašęs nei vieno psichologinio, pe
dagoginio, teologinio veikalo, godžiai skai tė , studijavo 
jėzuitų namuose sukauptus kūr inius ir manuskr ip tus . 
Netapo kunigu, tačiau atmintyje turė tomis žiniomis mielai 
dalinosi. Brolis Jurg is nerinko aukų didžiosioms vienuoly
no. Jaun imo centro, — Lietuvybės Švyturio, — statyboms. 
— keturis savo gyvenimo dešimtmečius j is paaukojo, dirb
damas papras tus , būtinus kasdienybės darbus . 

Ne atsisveikinimo su Gyvenimu metinių, ne Jurginių 
dienomis, ne šv. Mišių metu. bet visada, kai paliesite lietu
vių jėzuitų koplyčios. Jaunimo centro, kavinės, Čiurlionio 
galerijos, L i tuan i s t inės mokyklos. Li tuanis t ikos , Pe
dagoginio l i tuanist ikos institutų, archyvų, Tyrimo ir studi
jų centro duris , maloniai prašau mintyse prisiminti, geru 
žodžiu paminėti , vis naujų ir naujų pavasarių žiedais ir 
kvapais apdovanoti kuklų žmogų, šviesų, dorą ir rūpes
tingą vienuolį Jurgį Janeiiūną. 

. . .Nepamiršau Tavęs, broli -lurgi! Man suteikta valia ir 
galia po „mirties" apdovanoju Tave aukščiausiu Kasdieny
bės Riterio ženklu. įteikdama lietuvių jėzuitų vienuolyno 
kiemelyje amžinai Tau žydėsiantį ir kvepėsiantį magnolijos 
medį. 

Aštuoner ius metus nesuskaičiuojamas valandas su 
šypsena, darniai ir maloniai, kasdienius darbus su broliu 
Jurgiu dirbusi 

Aldona Jurkutė-Kriš to la i t i s 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
EMILIJA LANDSBERGIENĖ 

Mirė 1984 m. balandžio 24 d. Šv. Mišios už jos sielą 
bus aukojamos Prisikėlimo bažnyčioje Kaune, pranciš
konų koplyčioje New Yorke. Katalikų universitete Va
šingtone. 

Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile. 

Duktė G r a ž i n a su šeima, s ū n u s Alg imantas su 
šeima, a.a. s ū n a u s Algirdo šeima, s e s u o Jadvyga Ma
tu la i t i enė , k i t i giminės bei artimieji Amerikoje ir 
Lietuvoje 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CAL1FOKMA 
\1ARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S ARCHER A VE. (& DERBY RD ) 

EVERGRF.HN PARK. 2929 W. 87 ST. 
T1NLEY PARK. 16600 S OAK PARK AVE 

AI 1 PHONES 
CHICACO 1 773 4 7 6 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel . 1 800 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 

Turi l a ido tuv ių patalpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse ir pr iemiesčiuose 

Patarnavimas 2 4 va i . 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MEW LOCATION 
3240 W. 79 » . MMKIUETTE PARK 

ALL PHONES 1 708-430 5700 

file:///alandoje
file:///1ARQUETTE
http://www.petkusfuneralhomes.com
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CIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

LIETUVIŠKAS VAIKU DARŽELIS 
„Spindulėlis" nuo balandžio 19 
d. skelbia vaikų registraciją 
2004-2005 mokslo metams. 
Vaikų amžius nuo 3 iki 5 metų. 
Vaikai priimami visai dienai ar 
pusei dienos, dviem, trim ar vi
som penkiom dienom. Darže
lyje sukurta aplinka, kurioje 
vaikas galėtų būti atviras, jaus
tųsi saugus, suprastas ir iš
k lausytas , padrąsintas savi
raiškai. Darželyje vaikai moko
mi eilėraščių, dainelių, lavina
mi praktiniai sugebėjimai ir 
įgūdžiai. ,,Spindulėlis" dirba 
penkias dienas per savaitę, nuo 
8 v.r. iki 5 v.v. Dėl registracijos 
kreipkitės adresu: 9000 S. 
Menard Ave., Oak Lawn, IL, 
arba teiraukikes tel. 708-422-
1433, darželio darbo valando
mis. 

GEGUŽĖS 15 D., 730 V.V., Jauni
mo centro didžiojoje salėje 
įvyks aktorės iš Lietuvos Olitos 
Dautartaitės spektaklis „Inty
mi išpažintis". Autorius - I. 
Bergmanas, režisierius - V. V. 
Landsbergis. Po spektaklio ak
torė padainuos keletą roman
sų. Bus vaišės, muzika ir, jei 
publika pageidaus, šokiai. Bi
lietai parduodami „Lietuvėlė
je", „Seklyčioje", ..Lithuanian 
Plaza Bakery & Deli" ir „Atlan
toje". Rengia „Teatras-studija 
Kaukė". 

„CHICAGO PARK DISTRICT" 
praneša, kad gegužės 8 ir 9 d., 
3501 N. Kilbourn Ave. į vaka
rus nuo Milwaukee Ave. ir Ad-
dison St.. vyks organinių auga
lų bei daržovių sėklų pardavi
mas. Telefonai pasiteiravimui: 
773-685-3351.773-685-3359. 

ŠVČ MERGELĖS MARIJOS 
NEKALTO Prasidėjimo parapija 
kviečia visus, kurie nepriėję 
pirmosios komunijos, suaugu
sių katechezei, kun prasidės 
gegužės pradžioje. Norintieji 
kreipkitės į kun. Jaunių Kelp
šą, tel. 773-523-1402. 

AUTOBUSAS ! „TRUBADŪRO' spek
taklį išvažiuos iš Marquet te 
Parko 1:15 v.p.p. nuo parapijos 
bažnyčios, 69th St. ir Washte-
naw, o už 15 min. sustos prie 
Brighton Parko bažnyčios, 44th 
St. ir Califomia. Norintiems va
žiuoti autobusu reikia regist
ruotis „Seklyčioje", arba susimokė
ti atėjus prie autobuso. Nevė
luokite, nes autobusas nelauks. 

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

DĖMESIO! SAMDOMAS AUTO
BUSAS į „Trubadūro" spektak
lį. Autobusas išvyksta iš PLC. 
balandžio 25 d.. 1:45 v.p.p. Re
gistruotis prašome telefonais: 
708-346-0756, 630-243-0791. 
Organizuoja LB Lmonto apylin
kės socialinių reikalų skyrius. 

SVC MERG. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapija, 2745 W. 
44th St., Chicago, gegužės 16 d. 
švęs 90 metų jubiliejų. Esan
tieji ir buvusieji parapijiečiai 
kviečiami vieningai dalyvauti 
šioje šventėje. Iškilmės prasi
dės šv. Mišiomis 2:30 v.p.p. 
bažnyčioje. Vaišės ir programa 
vyks New Martiniąue, 8200 S. 
Cicero Ave., Burbank, IL. 
Pradžia 5 v.v. Kaina 35 dol. Bus 
autobusas, kuris nuveš ir par
veš norinčius dalyvauti ban
kete. Kaina 2 dol. Dėl informa
cijos ir bilietų skambinkite 
Evelinai Oželienei tel. 773-254-
7553, arba Marijai Kincienei, 
tel. 773-927-4990. Norintieji 
programos leidinyje skelbti sa
vo verslą ar sveikinti jubilie
jaus proga, prašome skambinti 
anksčiau nurodytais telefonais. 

GEGUŽĖS 1 D., ŠEŠTADIENĮ, 6 V.V., 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
St. Čikagoje, vyks Lietuvos 
Šaulių sąjungos 85 metų įkūri
mo ir 50 metų atkūrimo sukak
ties minėjimas - banketas. Bus 
trumpa programa, vakarienė, 
šokiams gros Algimanto Bar-
niškio grupė. Vietas užsisakyti 
tel.: 773-434-3713, 773-582-
1076. Visi kviečiami į šventę. 

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA 
kviečia visus į 4—tus kasme
tinius „Pavasario šokius", ku
rie vyks šeštadienį, gegužės 1 
d., 7 v.v (Michigan laiku) „Gin
taras Resort" vasarvietėje 
(15860 Lake Shore Rd., Union 
Pier. Michigan). Gros brolių 
Švabų grupė. Bilietai parduo
dami ..Milda's Corner Market". 
Skambinti tel.: 269-469-9880. 
269-469-0231, arba e-paštu: 
milda@triton.net. Jei atnešite už
kandį, gausite gėrimą nemokamai! 

GEGUŽĖS 2 D., 12:30 V.P.P. VISI 
kviečiami į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos. Lemonte, didžio
joje salėje ruošiamus Motinos 
dienos pietus. Pabendrausime, 
bus trumpa programa, pietūs 
paruošiami Aldonos Šoliūnie-
nės. gros nuotaikingas orkest
ras šokiams. Stalus ir pavienes 
vietas prašome užsisakyti pas 
B. Kronienę, tel. 630968-0184. 

TAUTOS FONDO METINIS NARIŲ 
susirinkimas įvyks 2004 m. ge
gužes 15 d., 10 v.r. Tautos fon
do raštines patalpose, 307 West 
30th St.. New York, 10001. Pa
kvietimai nariams jau išsiun
tinėti. Jei esate Tautos fondo 
narys ir negausite pakvietimo 
iki balandžio 30 d., prašome 
kreiptis į TF raštinę, tel. 212-
868-5860, faksu 212-868-5815 
arba el-paštu: Tautfd@aol.com. 
Visi TF nariai ir svečiai malo
niai kviečiami dalyvauti. 

„SEKLYČIOJE'' BALANDŽIO 28 D, 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje dr. Bronius Jančiukas 
kalbės apie joga. Bus demonst
ruojami pratimų jedesiai. At
vykite! 

Ar švęsime Jonines šiais 
metais? 

SKELBIMAI 

„Linksminkimos, pakol jauni esma..." 

TAUTINIU ŠOKIU ANSAMBLIO „GRANDIS" 
45-ERIŲ JUBILIEJINIŲ METŲ KONCERTAS 

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 15 D. 
6 : 3 0 V.V. 

Mothor McAuley gimnazijos auditorijoje 
3737 W. 99th St.. Čikagoje 

Jubiliejaus proga „Grandis" ruošia sukaktuvinę programą, 
kurioje bus išspausdinti geradarių sveikinimai ir skelbimai: 
visas puslapis — 100 do l . . puse puslapio — 60 dol. , ketvir
tis puslapio — 40 d o l . Prašom paremti ..Grandį", kuri išlai
kiusi gražias lietuvių kul tūros savybes jau 45-erius metus. 

Sveikinimus ir skelbimus prašom siųsti iki gegužės 3 d.: 
Vidai B raza i t y t e i 

„Grandis" Anniversarv Programl2 St. Montz Dr., Unit 
201Palos Park . IL 60464 

v idabl213@homai l .com 
te] 708-280-8678 

Joninių spaudos konferencijoje dalyvavo: Amerikos lietuvių televizijos vadovas Arvydas Reneckis, „Savo radijo" 
atstovas Martynas Sadauskas, komiteto narys Algis Morkūnas, Joninių komiteto vadovas Joe Kulys, kun. Rim
vydas Adomavičius, „Amerikos lietuvio" vyriausiasis redaktorius Bronius Abrutis. Amerikos lietuvių radijo va
dovas Anatolijus Siutas ir „Draugo" dienraščio žurnalistė Vitalija Pulokienė. Jono Kuprio nuotrauka. 

Balandžio 20 d. Marąuette 
Parko bažnyčios parapi
joje vyko Joninių organi

zacinio komiteto surengta spau
dos konferencija, kurioje daly
vavo Joninių organizacinio ko
miteto nariai, savaitraščio 
„Amerikos lietuvis", lietuviškų 
radijų stočių - „Savas radijas" 
ir „Amerikos lietuvių radijas", 
„Amerikos lietuvių televizijos" 
ir „Draugo" dienraščio atstovai. 

Žiniasklaidai buvo pateikta 
šių metų Joninių šventės pro
grama. Kas gi šiemet laukia 
lankytojų? Kur Joninių šventė 
įvyks ir kas atliks meninę pro
gramą? Apie tai papasakojo 
Joninių organizacinio komiteto 
nariai. 

Šių metų naujovės 

Joninių organizacinis ko
mitetas šiais metais iš peties ki
bo į darbą. Šiemet, žinoma, rei
kalai einasi sklandžiau. Matyt, 
padeda praeitų metų patyri
mas. O patirti teko visko - ir 
priekaištų, ir pagyrimų. Bet, ko 
nebūna - pirmas blynas... 

Organizacinio komiteto pir
mininkas Joe Kulys, atsakin
gas už šventės vietą, laiką ir 
įvairiausius renginiui reikalin
gus leidimus, pasakojo kokiu 
principu buvo pasirinkta vieta 

Joninėms, ir kur. Taigi šiemet, 
birželio 19 d. visi lietuviai 
kviečiami į tautinę šventę, kuri 
įvyks: 5900 West gatvė Oak Fo-
rest priemiestyje. Tačiau svar
biausia, žmonių patogumui, rei
kėjo išspręsti automobilių staty
mo problemą. Šiemet automobi
liams skirtų vietų bus net 5,000! 
Tai kainuos 5 dol. vienam auto
mobiliui, tačiau, tuo pačiu už
tikrins jūsų nuosavybės apsau
gą. Anot J. Kulio, pernai metais 
į vasaros šventę atvyko apie 
6,000 žmonių, o šiemet tikimasi 
dar daugiau. 

Šiais metais planuojama 
pakeisti meninės programos 
atlikimą. Noras sukviesti visus 
dainuojančius ir šokančius ko
lektyvus, žinoma, sveikintinas. 
Deja, dėl laiko stokos, organiza
cinių nesklandumų, pernai vi
siems dalyviams pasirodyti ne
pavyko. Labai gaila, patirtis ro
do, kad dalyvių skaičius turi 
būti perpus mažesnis, be to, ri
bojamas pasirodymo laikas, 
atliekamų dainų ar šokių skai
čius. Kunigas Rimvydas Ado
mavičius, komiteto narys, atsa
kingas už meninę programą 
sakė. kad šventėje dalyvaus 
naujai susikūrusi lietuviška 
grupe „Cigar band", kaimo ka
pela ..Sodžius" ir kiti atlikėjai. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
TeL:773-585-9500 

Pavasario vajus tęsiasi 
Jau nemažai Draugo fondo 

narių ir rėmėjų atsiliepė į 
pavasario vajaus DF laiš

kus su didesniu ar mažesniu 
įnašu. Galbūt dalį nuo atsaky
mo sulaikė asmeniški rūpesčiai, 
balandžio 15 d. pildant „Federal 
Income Tax". Ta data jau praėjo 
ir DF pavasario vajus eina tolyn 
per gegužės ir birželio mėnesį. 

Ne visuose DF pavasario 
vajaus vokeliuose buvo pridėti 
čekiai Draugo fondui. Iš Kęs
tučio Ječiaus, gyv. Villa Park, 
IL, buvo gautas malonus paža
dėjimas į Draugo fondą įnešti 
iki 500 dol. „Maching" įnašą 
„kada spaudoje pastebėsiu Bro
niaus Juodelio auką Draugo 
fondui". Tą galima patikrinti 
DF kompiuteryje. 

Skaitant „Draugą" nuo 1993 
metų, buvo lengva pastebėti 
Draugo fondo skiltyje, kad Bro
nius Juodelis jau nuo 1993 me
tų yra Draugo fondo garbės na
rys (su 1,000 dol. įnašu), o iki 
dabar yra įnešęs 1,400 dol. į 
Draugo fondą, greta jo 10 metų 
nuolatinio darbo Draugo fondo 
raštinėje Norint „mačinti" Bro
niaus Juodelio įnašus Draugo 
fonde, reikia ne 500 dol. įnašų iš 

Kęstučio Ječiaus, bet 800 dol. 
prie jo iki šiol įneštų 600 dol. 
įnašų Draugo fonde. 

Žinoma. Draugo fondas bus 
dėkingas, gaudamas pažadėtus 
(parašu patvirtintus) 500 dol. 
dabar, likusią 300 dol. „mach
ing" sumą gaunant kada nors 
vėliau. 

Pavasario vajus tęsiasi. 
Kviečiame visus, kurie į jį dabar 
neatsiliepė, paremti su dides
niu, ar mažesniu įnašu, kad DF 
galėtų patenkinti didėjančius 
„Draugo" leidybai reikalingus 
prašymus. 

B r . J u o d e l i s 

PAVASARIO VAJAUS 
ĮNAŠAI 

Su 615 doler ių : 

A a Kosto Dočkaus, ga rbės 
na r io atminimui suaukota šer
menyse, per P. Kisielių, M.D. iš 
viso 2.415 dol.. Cicero, IL. 

Su 200 doler ių : 

Donatas ir Marian Greb, 
garbės na r i a i , iš viso 3,605 
dol.. Piodmont, CA. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

I TeL 630-257-0200, Lemont, TL 

Beje, jis maloniai kvietė visus 
norinčius dalyvauti Joninių 
šventėje užsiregistruoti tel. 
773-776-4600. 

Dar viena naujovė - Joninių 
internetinis puslapis. Praeitų 
metų įspūdžius, aprašymus bei 
visą pluoštą nuotraukų galima 
bus pamatyti adresu: www. jo
nines, org. Ten bus galima rasti 
informaciją apie šventės vietą; 
šventės laiką - pradžią ir pabai
gą; sąlygas bei anketas norin
tiems prekiauti maistu (su vi
somis reikalingomis maisto ruo
šos ir pardavimo atsakomybės 
apdraudomis bei įstatymais nu
matytomis sąlygomis), kitomis 
prekėmis; informaciją apie or
ganizacinį komitetą ir kaip su 
juo susisiekti. Taip pat galima 
bus pareikšti savo nuomonę ar 
pageidavimą; sužinoti meninės 
programos atlikėjus bei pasis
kaityti apie lietuviškus Joninių 
papročius. 

Panašu, kad Čikaga šiemet 
ne šurmuliuoja, o verda nuo lie
tuviškų renginių gausos. Viena 
kitą vydamos lietuviškos šven
tės garsina mūsų tautą - mažą, 
bet tvirtą savo gyvomis tradici
jomis, išlaikomomis ne tik Lie
tuvoje, bet ir išeivijoje. 

Vitalija Pu lok ienė 

Su 100 dolerių: 
Kostas Stankus, garbės na

rys, iš viso 1,870 dol., Homer 
Glen, IL. 

MVbmen's Guild of the Bal-
zekas Museum. g a r b ė s na rės , 
iš viso 1,200 dol., Chicago, IL. 

Vytautas ir Ona Gutauskai, 
ga rbės n a r i a i , iš viso 1,800 
dol., Michigan City, IN. 

Birutė Prasauskienė, gar
bės n a r ė , a.a. Algimanto Pra-
sausko atminimui, iš viso 1,000 
dol., Lomita, CA. 

Brigita Tamošiūnas, gar
bės na rė , iš viso 1,000 dol., Le
mont. IL. 

Benius ir Vita Neveraus-
kai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,100 dol., Sterling Hts, MI. 

Kazys ir Teresė Kazlaus
kai, g a r b ė s n a r i a i , iš viso 
1,700 dol., Gurnee, IL. 

Irena Sušinskienė, iš viso 
900 dol., Cleveland, OH. 

Vysk. Paulius Baltakis, iš 
viso 800 dol., Maspeth, N.Y. 

Jonas Vidžiūnas, iš viso 
300 dol., Valencia, CA. 

Su 50 doler ių : 

Janina Cukurienė, ga rbės 
na rė , iš viso 1,700 dol., Chica
go, IL. 

Gražina Kenter, g a r b ė s 
n a r ė , iš viso 2,000 dol., Dan-
bury, CT. 

Genovaitė Ankus, iš viso 
950 dol., Oak Lawn. IL. 

Kazys Prišmantas, iš viso 
500 dol.. Vista, CA. 

Regina ir Rimantas Griš-
kelis, iš viso 150 dol.. Hinsdalc, 
IL. 

Dr. Antanas Sužiedėlis, iš 

Advoka t a s 
J o n a s Gibai t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės 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. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaDe #2300 Chicago, BL 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 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

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

Raštines Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gvnejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susi tarimą 

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

• Baltic monuments , 1108 
A m b e r Drive , Lemont , EL, 
60439. Pr ie pa t P L Cen t ro . 
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 pas i r in
kimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pa
gal jūsų pageidavimą, brė
žinius. Pr ieš p a s t a t a n 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 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC 
ir a tvirkščiai , k re ipk i tės į 
I N T E R - V I D E O 3533 S. 
A r c h e r Ave . , Chicago, BL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas. 

• J ū s t ap s i t e v i e n a s iš
r inktų jų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15,9, 
per JAV 4,9 et. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškas ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviškai 
į 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! 

viso 150 dol., Washington, D.C. 
Julijona Fraser, iš viso 100 

dol., EI Cerrito, CA. 
Su 25 do le r ia i s : 

Ona Skardienė, iš viso 475 
dol., Euclid, OH. 

Petronilla Mesec, iš viso 170 
dol,VVaukegan, IL. 

Michael Vansauskas, iš viso 

• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
lietuviškų mokyklų pa ramai 
per Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: $100 
Jurgis Bendikas, Niką Trump-
jonai tė-Buckhal ter , Kęstut is 
Chesonis, Dal ius Vasys. $50 
Adelaida Balba ta , Vytau tas 
Graužinis , Aleksandras J a s -
čemskas, Genovaitė Kaufma-
nas, Juozas Kungys, Kostas 
Stankus, Ema Žobrienė. $35 G 
J. Pauliukonis. $30 Algis Kaz
lauskas , Ha l ina Milaknienė, 
Jonas ir Marija Šimonis. $25 
William Bur imaukas , Algis ir 
Stasė Damijonaičiai, Stasys ir 
Ella Juodžiai, Juozas ir Giedrė 
Končiai, Kostas Norvilą, Maria 
Vaitkus, Eugenijus ir Irena Vil
kas, Frank Zapolis. $20 Jonas 
ir Valerija Juodvalkiai , Elena 
Purtulis, Mar ta Šarka, dr. Li
nas Sidrys, F rank Šilbajoris, 
Tomas Venclova. $15 Teodoras 
ir Ritonė Rudaičiai, Danutė 
Uogintas, A leksandras Veri-
kas. $10 Alber tas Balilonis, 
Ona Barauskas , Lungen Svel-
nis, Robertas Tamulionis, Vale
rija Vaičjurgis, Vytautas Zda
nys. $5 Juozas Briedis, J . V. Lo-
patauskas, Dalia Stonys. Dė
kojame visiems rėmėjams. „Ka
r a l i a u č i a u s k r a š t o l i e tuvy
bei" , 1394 M i d d l e b u r g Ct. , 
N a p e r v i l l e , IL 60540-7011. 

• A ^ L Viktoro Kažemėkai-
čio atminimą pagerbiant Rima 
Kažemėkaitis „Saulutei", Lie
tuvos vaikų globos būreliui at
siuntė $210, kuriuos suaukojo 
S. Krasovich $10 , S. Landry 
$50, V. Prochaska $25 , K. 
Landry $40, E. Landry $25 ir 
perduoti Almos Adamkienės 
fondui Lietuvoje P. L. Vainius 
$50, A. Hatley $10. „Saulutė" 
dėkoja už aukas padėti vargin
gai gyvenantiems vaikams Lie
tuvoje ir re i šk ia nuoširdžią 
užuojautą 2004 m. sausio 19 d. 
mirusio a.a. Viktoro Kažemė-
kaičio šeimai bei artimiesiems. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams va ikams , dau
giavaikėms šeimoms bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: dr. 
Zbigniew Brzezinski $250, 
Anoniminiai (M) $1,000, Bro
nius ir Bronė Kūkalis $20, a.a. 
Vandos Draugelienės atm. Rita 
Rackmil $20. Joan Stanavich 
$100, Vita Zigmant ienė $50 
nuo gaisro nukentė jus ia i A. 
Venckaus še imai . Tęsiant 
konkrečiam vaikui metinę pa
ramą —Marytė Zablockienė 
$240, Philadelphia Skauta i -ės 
(per Alę Mačiūnienę) $240, 
Danguolė ir Pijus Bieiskus 
$240, Meilutė Kusak $240, 
Sharon ir Je rome Mc Nellis 
$300, I rena Jasu la i t i s $240, 
Nijolė Banienė $250, Raminta 
ir dr. Algirdas Marcher tas 
$240, Ramunė Račkauskienė 
$240. Labai ačiū, „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid) 419 
W e i d n e r Rd , Buffa lo Grove , 
IL 60089, t e l . (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339. 

50 dol., Lyons, I L. 
Vincas Skupeika, iš viso 25 

dol., Cooper City, FL. 
Su 20-10 d o l e r i ų : 
Elena Purtul is , iš viso 70 

dol., St. Pete Beach, FL. 
Jan ina Rukšėnas, iš viso 10 

dol.. Los Angeles, CA. 
Visiems širdingai dėkojame 

F o n d o i ž d i n i n k a s 
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