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Iš ateitininkų veiklos. 
2 psl. 

Moterys „žiurkių 
lenktynėse". „Mes ir 
pasaulis". 

3psl. 

Motinos meilė ir auka. 
Tau dovanoju šilagėlių 
ilgesį. „Draugo" 
bendraamžė. Mamukas. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos diena. 
Trijų literatūrų ryšiai. 
Humanitarinių premijų 
laureatai . Apie Algirdą 
Landsbergį. Laiškai iš 
Vilniaus. Leidiniai. 
Prisimintas Adeodalas 
Tauragis. Dovana VDU 
bibliotekai. 

Kultūra, karas ir taika 
Europoje. „Sočiai 
Security" išmokos 
mirt ies atveju. 

5 psl. 

Pavasario „lietus" 
Draugo fonde. 
Daina ir giesme bus 
pagerbta Dievo Motina 
ir mūsų mamos. 

8 psl 

Sportas 
* Šeštadienį prasidė

s iančiose 87-osiose daugia
d i e n ė s e dviračių lenktynėse 
„Giro d Italia" dalyvaus vienin
telis Lietuvos dviratininkas — 
Tomas Vaitkus iš Belgijoje re
gistruotos komandos „Land-
bouwkrediet-Colnago". Tai bus 
pirmasis 22 metų lietuvio star
tas antrose pagal prestižą (po 
„Tour de France") daugiadie
nėse dviratininkų lenktynėse. 

Lietuvos penk iakov i -
n i n k ė Laura Asadauskaitė 
iškopė į Vengrijoje vykstančio 
pasaulio taurės varžybų ketvir
tojo rato finalą. Ketvirtadienį 
vykusių atrankos varžybų A 
grupėje 20-metė vilnietė užėmė 
devintąją vietą. A ir B grupėse 
kovojo po 22 sportininkes. Į šeš
tadienį vyksiantį finalą iš kiek
vienos grupės pateko po 16 pen-
kiakovininkių. 

* Joniškyje vykstančių 
Lietuvos krepšinio A lygos 
(LKAL) finalo ketverto varžybų 
pirmosiose pusfinalio rungty
nėse penktadienį Pakruojo 
„Meresta" kiek netikėtai nu
galėjo „Jonavos Sporto klubą" 
80:72 ir tapo pirmąja finalinin
ke. Jos varžovė paaiškės po an
trųjų pusfinalio rungtynių, ku
riose susitinka Joniškio „Žiem
gala — Šiaurės vilkas" ir Pas
valio „Pieno žvaigždės". 

Naujausios 
žinios 

i 

* Lietuvoje azartinių lo
š imų automatų salonų skai
čius ir toliau auga. 

* Nuo liepos Lietuvoje 
atpigs dujos. 

* Kadenciją ba igus io 
prez idento rėmėjai tarsis 
dėl rinkimų kampanijos organi
zavimo. 

* Lietuvoje prognozuoja
ma sparti ekologiniu ūkių 
plėtra 

Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė registruoti R. Paksą 

Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis. Valdo Kopūsto (ELTA; nuotr 

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 
— Vyriausioji rinkimų komisija 
t VRK) penktadienį atsisakė re
gistruoti per apkaltą nuo prezi
dento pareigų nušalintą Rolan
dą Paksą kandidatu į preziden
tus ir nusprendė nutraukti jo 
surinktų parašų tikrinimą. 

Toks nutar imas , už kurį 
vienbalsiai balsavo 11 VRK na
rių, parengtas atsižvelgiant į 
šią savaite Seimo priimtas Pre
zidento rinkimų įstatymo patai
sas, draudžiančias apkaltos pro
ceso tvarka nuo pareigų nuša
lintiems asmenims penkerius 
metus siekti prezidento posto. 

Komisijos nario Juliaus Ja
saičio teigimu. Seimo priimtos 
įstatymo pataisos nepaliko ko
misijai kito pasirinkimo. 

„Jeigu vadas liepia ka
reiviui kristi į purvyną, tai jis 
neturi laiko svarstyti, ar tai ne

prieštarauja žmogaus teisėms", 
sakė J. Jasaitis. 

R. Pakso patikėtinis Libe-
raldemokratų frakcijos seniū
nas Henrikas Žukauskas siūlė 
komisijai atidėti sprendimą tol, 
kol Konstitucinis Teismas iš
nagrinės penktadienį įteiktą 29 
par lamentarų prašymą ap
svarstyti, a r Prezidento rinki
mų įstatymo pataisos neprieš
tarauja Konstitucijai. 

„Sveikas protas sako, jog 
žaidimo taisyklės viduryje žai
dimo negali būti keičiamos, nes 
kitaip tai bus nesąžiningas žai
dimas", komisijos nar iams aiš
kino R. Paksą remiantis parla
mentaras Rolandas Pavilionis, 
pridūręs, jog draudimas R. Pak-
sui kandidatuoti pažeistų „tei
sėtus rinkėjų lūkesčius". 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas pažymėjo, jog komi

sijos sprendimas „nėra šventa 
karvė" ir R. Paksas turi teisę jį 
apskųsti Vyriausiajam adminis
traciniam teismui bei dar su
spėti į „rinkimų traukinį". 

H. Žukauskas žurnalistams 
patvirtino, jog toks skundas bus 
paduotas pirmadienį kartu pra
šant VRK kreiptis į Konstitu
cinį Teismą dėl Prezidento įsta
tymo pataisų. 

Vyriausiasis administraci
nis teismas skundą dėl kandida
to registravimo turės apsvars
tyti per 72 valandas. 

H. Žukauskas tikisi palan
kaus teismo sprendimo. 

„Manau, jog mūsų kandida
tas iki gegužės 18 d. tikrai bus 
užregistruotas kandidatu", sa
kė R. Pakso patikėtinis. 

Pats R. Paksas šią savaitę 
pareiškė, jog „pergalė nenumal
domai artėja". 

Česlovas Juršėnas: kalba tur i i š l i k t i pagarbos objektu 
Vilnius, gegužės 7 d. 

(ELTA) — Mūsų kalba turi iš
likti ne tik saviškių, bet ir užsie
niečių dėmesio ir pagarbos ob
jektu, mano Lietuviškos spau
dos lotyniškais rašmenimis at
gavimo 100-mečio minėjimo ko
misijai vadovaujantis laikinasis 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. 

Penktadienį Seime minint 
Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-metį, 
jis pasidžiaugė, kad būtent šios 
šventės išvakarėse mūsų kalbos 
tvarkytojai pagaliau tapo ryž
tingesnį ir ėmėsi tikrinti, kaip 
paslaugų teikėjai vykdo įstaty
mų nustatytą tvarką — skelbti 

iškabas valstybine lietuvių kal
ba. 

Laikinasis Seimo pirminin
kas C. Juršėnas linkėjo, kad jie 
tai darytų ne tik jubiliejinėmis 
progomis. 

Pasiekę narystę Europos 
Sąjungoje, iš tikrųjų galime kur 
kas atkakl iau, jo nuomone, 
spręsti tautinio paveldo proble
mas. 

Anot C. Juršėno, vertybių 
globa, fondų pristatymas visuo
menei neabejotinai gali tapt i 
viena iš naujų veiklos krypčių 
ne vien paminklosaugininkams, 
bet ir politikams, tarp jų — vy
riausybės nariams, savivaldy
bių merams. 

Kita vertus, mes patys, anot 
jo, privalome savikritiškai apsi
dairyti: ar esame pagarbūs iš
likusiems paminklams, ar tin
kamai įprasminame valstybin
gumą gatvėse ir aikštėse, pasta
tuose ir leidiniuose? 

„Be to, jei dangoraižių še
šėliuose paliksime bažnyčių 
bokštus, gali būti, kad suvieno
dintas kraštovaizdis taps nepa
trauklus užsienio svečiams", sa
kė C. Juršėnas. 

Jo nuomone, minima šimta
metė sukaktis yra viena džiu
giausių lietuvių tautos švenčių, 
ji pa'iečia mC.ų tapatybės es
mę, gimtąją kalbą, viešąjį žodį, 
kurį svetima jėga norėjo iš mū

sų atimti. 
C. Juršėno nuomone, perga

lę dėl lotyniškųjų raidžių kaž
kuria prasme galima būtų su
gretinti su Lietuvos krikštu, su 
stojimu į Europos Sąjungą. 

Ši sukaktis siaurąja pras
me. C. Juršėno teigimu, — Lie
tuvos švietimo, kultūros, meno, 
mokslo, politikos žmonių šven
tė, kurioje daug istorinės išmin
ties ir sektinų pavyzdžių. 

„Kova dėl lietuviškosios 
spaudos, kaip žinome, pagimdė 
pasaulinio masto fenomeną — 
knygnešystę, kuria didžiuosi
mės tol, kol bus gyva lietuvių 
tauta", teigė laikinasis Seimo 
pirmininkas C. Juršėnas. 

Kroati joje į avariją pateko 
l ietuvių autobusas 

Vilnius , gegužės 7 d. 
(ELTA) — Grįžtant po atostogų 
Kroatijoje penktadienį, apie vi
durdienį, netoli Zagreb miesto 
avariją patyrė Šiaulių universi
teto autobusas, vežęs 30 univer
siteto dėstytojų. 

Šešiolika žmonių nuvežta j 
ligoninę. 

Kroatijos policija praneša, 
kad avarija įvyko netoli Krinica 
miestelio. Sužeistieji — šešioli
ka keleivių — yra ligoninėje, 
nenukentėję lietuviai apgyven
dinti viešbutyje. 

„Avarija įvyko stipriai ly
jant lietui, kalnuose. Autobusas 

apsivertė posūkyje", telefonu 
sakė autobusu važiavusi Šiau
lių universiteto dėstytoja Irena 
Kl i ma ša us ki enė. 

Praėjusį šeštadienį pradė
jusi ekskursiją po Kroatiją, 
penktadienį grupė jau grįžo į 
Lietuvą. 

{ kelionę vyko Šiaulių uni
versiteto dėstytojai ir studentai. 

Iš viso kar tu su vairuotoju 
autobusu keliavo 31 žmogus. 

Iš Šiaulių universitetui pri
klausančio nenaujo autobuso, 
pasak įvykio liudininkės I. Kli-
mašauskienės, liko „metalo lau
žo krūva". 

Teismas 
patenkino 
pareigūno 

skundą 
Vilnius, gegužės 7 d. 

(BNS) — Vilniaus apygardos 
administracinis teismas penk
tadienį patenkino Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
I VSAT) vado Algimanto Songai
los skundą dėl neteisėto atleidi
mo iš darbo. 

Teismas panaikino vidaus 
reikalų ministro įsakymą dėl 
atleidimo iš darbo kaip netei
sėtą ir įpareigojo A. Songailą 
grąžinti į tarnybą bei priteisė 
piniginį atlyginimą už privers
tinę pravaikštą, skaičiuojant ją 
nuo vasario 18 dienos iki spren
dimo įvykdymo. 

Sprendimas įsiteisės, jeigu 
per nustatytą laiką jis nebus 
apskųstas, arba skundą išna
grinėjęs Lietuvos Vyriausiasis 
administracinis teismas atmes 
jį ir paliks galioti dabar pa
skelbtą sprendimą. 

„Vertinu taip — yra atsta
tytas teisingumas, todėl, kad 
jūs pamenate iš pat pradžių aš 
sakiau — nuobauda turi atitik
ti nusižengimą. Aš manau, tą 
patį nustatė teismas", po teis
mo sprendimo žurnalistams sa
kė A. Songaila. 

A. Songaila iš pareigų buvo 
atleistas už pareigūno vardo 
pažeminimą. 

A. Songaila skunde teigė, 
kad ministro Virgilijaus Bulovo 
įsakymas yra neteisėtas ir ne
pagrįstas, jame nėra nurodyta, 
kuo jo elgesys pažemino parei
gūno vardą. 

A. Songailą nemalonumai 
užgriuvo po to, kai pernai lap
kritį paviešinus VSD pažymą 
buvo atskleisti šių pareigūnų 
ryšiai su Renata Smailyte. Ma
noma, kad jos prašomi pasie
niečių vadai liepdavo pavaldi
niams per sieną greitai praleis
ti nurodytus automobilius. 

Prancūzijos teismas leido suimti 
dviratininką R. Rumšą 

„Li teratūra ir menas 
jubiliejų 

/ / švenčia 

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 
— Bonville teismas išdavė tarp
tautinį arešto orderį Lietuvos 
dviratininkui Raimondui Rum
šui ir lenkui gydytojui Krzystof 
Fisek. 

Kaip teigia dienraštis „Le 
Monde", teisėjas Franck Gues-
don, kuris yra pralaimėjęs 
šmeižto bylą prieš R. Rumšą, 
trečiadienį pareiškė, kad R. 
Rumšas „yra susijęs su už
draustų vaistų (veterinarinių 
bei skirtų žmonėms) kontraban
dos ir nelegalaus importo orga
nizatoriais bei vadovais, ir j is 
gali būti vykdytojas ar kitaip 
susijęs su šia byla". 

K. Fisek išrašyti receptai 
buvo kartu su medikamentais. 
2002 metais rastais dvirati
ninko žmonos Editos Rum-
šienės automobilyje. 

Šiuo metu Prancūzijoje vyk
sta dviračių sporto komandos 

„Cofidis" dopingo skandalo tyri
mas, į kurį yra įsipainioję ir ko
mandos nariai iš Lenkijos. Buvo 
teigta, kad lenkai organizuoja 
dopingo preparatų pervežimą iš 
Rytų Europos. 

Profesionalaus dviratininko 
karjerą R. Rumšas pradėjo 1996 
m., o reikšmingiausią pergalę 
iškovojo 2002-ųjų sezone, pres
tižinėse „Tour de France" lenk
tynėse užėmęs trečiąją vietą. 

Tačiau net rukus atsidūrė 
dopingo skandalo centre: tąkart 
Prancūzijos pasienyje buvo su
laikyta bei beveik tris mėnesius 
kalinta jo žmona Edita, automo
biliu į Italiją gabenusi dopingo 
preparatus. 

E. Rumšienei buvo iškelta 
byla dėl „pagalbos naudojant 
dopingą, jo laikymo ir gabeni
mo", jai grėsė iki septynerių me
tų kalėjimo. Vėliau ji už 20,000 
eurų užstatą buvo paleista. 

Parodos pristatyme 'iš kairės): „Literatūros ir meno" vyriausiasis redak
torius Kornelijus Platelis, laikinasis Seimo pirmininkas Česlovas Juršė
nas, laikinasis prezidentas Artūras Palauskas ir premjeras Algirdas Bra
zauskas. Valdo Kopūsto ELTA I nuotr 

I l s i I I ^ M 

• • • 

.jH|HJp 

RJvtt *̂ * '***&W9MB' 

Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Airijos premjeras Bertie Ahcrn I i * -
tadieni ministro pirmininko Algirdo Brazausko ir Airijos premjero darbo 
pusryčių metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas ES santykiams su Kytų 
kaimynais. Pasak A. Brazausko, ES — Rusijos dialoge daugiau dėmesio 
turėtų būti skiriama aplinkosaugai ir ypač Raitijos jurai Nuotr. (iš kai
rės): Bertie Ahem ir Algirdas Brazauskas. Tomo č>mis«-vo<ELTA • n.iotr 

Vilnius, gegužės 7 d. 
(ELTA) — Bemaž 60 metų Lie
tuvoje einantis kultūros savait
raštis „Literatūra ir menas" iš
leido jubiliejinį — 3000-ąjį nu
merį-

Šia proga, prasmingai suta
pusia su spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-me-
čiu. Parlamento galerijoje penk
tadienį atidaryta paroda „'Lite
ratūros ir meno' savaitraščio 
istorija fotografijoje" ir pristaty
tas jubiliejinis numeris. 

Rašytojų sąjungos savait
raščio „Literatūra ir menas" vy
riausiasis redaktorius, poetas 
Kornelijus Platelis sakė, kad 
garbingo numerio išleidimas 
daugiau reiškia ne skaityto
jams, kiekvieną penktadienį 
imantiems naują „Literatūrme-
nį", o dabart iniams ir buvu
siems redakcijos darbuotojams 
ir bendradarbiams. 

Pasak redaktoriaus, mažai 
Lietuvoje tėra kultūros žmonių, 
nesusijusių su „Literatūra ir 
menu", leidžiamu nuo 1946-ųjų 
vasaros ir patyrusių daugybę 
permainų. 

Pasak jau penkioliktojo re
dakcijos vadovo, savaitraščio is
torijoje būta visko: ir proletaria
to diktatūrą bei socialistinį re
alizmą liaupsinančių straips
nių, ir ideologiniu vėzdu besi-
švaistančios kritikos, ir už gerą 
pateikiamos prastos kūrybos. 
Tačiau visais priespaudos lai
kais šis savaitraštis buvęs libe
ralesnis už aplinkinius parti
nius „organus", nes ir kultūra 
yra žmoniškesnės tematikos oa
zė, nepaklūstant i ideologijai 
kaip spalvos, muzikos garsai, 
sunkiai „pagaunama" poezija ir 
proza. 

Didžiausia savaitraščio po
puliarumo banga buvusi Sąjū
džio laikais, kai tiražas siekda
vęs net 70,000 egzempliorių ir 
būdavo išperkamas. 

Vėliau savaitraštis išgyveno 
sunkius laikus, keitėsi redakto
riai, būta daug laikinų, ėmė 
jaustis profesionaliai rašančių 
autorių stygius, bet pastarai
siais metais leidinys atsigauna, 
šįmet buvo solidžiai paremtas 
Spaudos, radijo ir televizijos re 
mimo fondo. 

P. Auštrevičius 
nesitrauks iš 

r ink imu kovos 
Vilnius, gegužės 7 d. 

(BNS) — Rinkėjų parašus Vy
riausiajai r inkimų komisijai 
(VRK) penktadienį įteikęs bu
vęs vyriausiasis euroderybinin-
kas Petras Auštrevičius teigia 
nesitrauksiantis iš rinkimų ir 
a tmeta priekaištus dėl deši
niųjų balsų skaldymo. 

24,000 rinkėjų parašų įtei
kęs P. Auštrevičius VRK pirmi
ninkui Zenonui Vaigauskui tei
gė, jog jie rodo „ketinimų rim
tumą". Pre tendentas žadėjo 
VRK pateikti papildomų pa
rašų. 

„Aš turiu įgyvendinti tai, 
ko manęs prašo rinkėjai. Šiems 
24 tūkstančiams, kurių para
šus įteikiau, pasakiau, kad aš 
einu. Mano pasiryžimas yra eiti 
ir aš savo nuomonės nekeičiu", 
teigė pretendentas į preziden
tus. 

P. Auštrevičiaus teigimu, 
renkant parašus buvo susidur
ta su „pakankamu entuziazmu 
ir parama". 

J is atmetė kaltinimus, jog 
toliau dalyvaudamas rinkimų 
kampanijoje skaldo dešiniųjų 
balsus. 

„Aš nematau savo veikioje 
jokių skaldymo veiksmų arba 
požymių", teigė P. Auštrevičius. 
pažymėjęs, jog savo rinkėjais 
laiko visus tuos, kurie tiki juo ir 
„tuo, jog ateities Lietuva gali 
būti kuriama bendru darbu". 

P. Auštrevičių remia Tė
vynės sąjunga (TS) ir Darbo 
partija. Konservatoriai taip pat 
yra išreiškę paramą ir liberal-
centristų iškeltam kadenciją 
baigusiam prezidentui Valdui 
Adamkui. 

Opozicines Liberalų ir cen
tro sąjungos atstovai paragino 
konservatorius „nežaisti dvigu
bų žaidimų", bet apsispręsti su 
kuo jie yra — su milijonieriaus 

Nukelta į 7 psl. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s igs t i : 

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

4S45 VV 63 St C h i c 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 

Grąžinkime L ie tuva i 
Adelę Dirsy tę 

Ateitininkų konferencija Telšiuose 
Jurgita Raudytė 

S m. balandžio 15 d. 
Adelei Dirsytei būtų 

• sukakę 95 metai. Kas ši 
iškili moteris — mokytoja, atei
tininkė, daugelio nepriklauso
mos prieškario Lietuvos laik
raščių ir žurnalų bendraautorė, 
karitietė, gulago kalinė — dau
gumai žmonių Lietuvoje men
kai arba visai nežinoma Nors yra 
dedamos Šiaurės Amerikos 
ateitininkų pastangos, kad jos 
palaikai butų grąžinti \ Lietuvą, 
mes, kurie labiausiai turėtume 
ją gerbti ir rūpintis jos atmi
nimu, delsiame ir net nesiruo
šiame ką nors daryti. Atrodo, 
pasaulis apie ją žino kur kas 
daugiau, negu mūsų tėvynė. La
gerio sąlygomis jos su draugė
mis sukurta maldaknygė „Ma
rija, gelbėk mus" yra išversta į 
daugiau negu 14 pasaulio kal
bų. A. Dirsytė yra įtraukta į 
kankinių sąrašą ir yra užvesta 
jos kanonizacijos byla. Gal ne
trukus turėsime vieną lietu
vaitę šventąją. 

Tuo tikslu balandžio 17 d. 
Telšiuose buvo suorganizuota 
konferencija „Grąžinkime Lie
tuvai A. Dirsytę". Renginys 
prasidėjo Telšių šv. Antano 
Paduviečio katedroje šv. Mišio-
mis, kurias aukojo kunigai E. 
Astrauskas ir monsinjoras K. 
Gasčiūnas. Pamoksle mons. 
K.Gasčiūnas prisiminė tūkstan
čius kankinių ir kovotojų, neži
nomų šventųjų, kurie krauju 
pasirašė, kad mūsų tauta būtų 
laisva. Šv. Mišių metu 14 atei
tininkų iš Mažeikių ir Telšių 
davė įžodį. 

Buvo nešamos aukos. Besi-
skleidžiantys lelijų žiedai pri
minė A. Dirsytės šventumą ir 
kankinystę ir išreiškė mūsų 
pasiryžimą sekti jos pavyzdžiu, 
rūpintojėlis simbolizavo Sibiro 
tremtinių ir lagerio kankinių 
kančias, iš duonos nulipdytas 
rožančius reiškė, kad mes pa
tikime savo Tėvynę Švč. Mer
gelės Marijos globai, o sužėlę 
kviečių daigai buvo ženklas, 
kad iš moralinio purvo prisikels 
mūsų tauta ir liudys viltį Eu
ropai ir visam pasauliui. 

Po Šv. Mišių renginys per
sikėlė į Telšių Vincento Borise-
vičiaus katalikiškąją gimnaziją, 
kur susirinkę ateitininkai iš 
Telšių, Tryškių, Varnių, Palan
gos, Kaltinėnų. Mažeikių išsa
miai susipažino su A. Dirsytės 
asmenybe. Konferencija malda 
ir įžangos žodžiu pradėjo kun. 
V. Šiaudvytis. Buvo perskaity
tos kun. K. Trimako bei Šiaurės 
Amerikos ateitininkų tarybos 
pirmininkės N. Balčiūnienės 
sveikinimo telegramos. Tada 
Telšių ateitininkai parodė spek-
taklėlį, padėjusį visiems geriau 
suvokti A. Dirsytės arešto, tar
dymo, lagerio epizodus. Spek-
taklėlio gale visi sustoję sukal
bėjome maldą, prašydami A. 
Dirsytei altorių garbes. 

Po meninės programos kal
bėjo viešnia S Žinskytė, sovietų 
okupacijos metu drauge su da
bartiniu Panevėžio vyskupu 
Jonu Kaunecku organizavusi 
eucharistijos bičiulius Telšiuo
se Ji ypač pabrėžė, kad tik 
malda radėjo ir padės išvengti 
vis Kių pavojų net ir sunkiau
siose aplinkybėse Buvusi Tel

šių Vincento Borisevičiaus ka
talikiškosios gimnazijos direk
torė A. Raudienė klausė jauni
mo, kas iš tiesų yra tvirtas žmo
gus ir iš kur tvirtybės galėjo 
semtis kankinė A. Dirsytė. 
Tarpe svečių buvo ir Stasė Ged
gaudienė, telšietė, A. Dirsytės 
bendražygė Sovietų lageriuose, 
ateitininkė nuo 1935 m., išsau
gojusi ne tik jos ranka gulage 
rašytą sveikinimą, iš duonos 
padarytą rožantėlį, bet ir gyvą 
jos atminimą. Mes supratome, 
kad S. Gedgaudienė buvo labai 
patikima A Dirsytės bičiulė, 
nes jai Adelė buvo pavedusi 
ypatingą misiją — iš vyrų lage
rio slaptavietės parnešti Šven
čiausiąjį Sakramentą. 

Po pietų vyko diskusijos, 
kuriose gilinomės į šių dienų si
tuaciją, kuo mes, būdami jauni , 
galime prisidėti, kad mūsų tau
ta išliktų dora ir skaisti. J au 
niausi dalyviai savo mintis iš
reiškė piešdami, o vyresnieji il
gai diskutavo, kam juos kviečia 
A. Dirsytės asmuo ir kam įkve
pia jos maldos žodžiai: Marija, 
sužadink mūsų krūtinėse milži
nų galią, išlaikyk skaisčią Tau
tos dvasią..., leisk prisikelti ir 
mūsų šventai Lietuvai, kad kitų 
tautų tarpe šviestų, spindėtų, 
kaip šviesi žvaigždė ir garbintų 
Tavo Sūnaus ir Tavo begalinį 
gailestingumą. 

Kokie aktualūs šie žodžiai 
ypač šiuo metu, kai esame pri
imti į Europos Sąjungą. Apiben
drinant diskusijas vienu saki
niu galima pasakyti tokią min
tį, kad tik vienybėje su Dievu, 
tik sekdami mūsų tautos šven
tąją ir ypač A. Dirsytės pavyz
džiu, nepaisydami iškylančių 
sunkumų ir pr ieš taravimų, 
dirbdami dėl dvasinių, o ne tik 
materialinių vertybių, mylėda
mi kitus taip, kaip mokė mus 
Kristus, mes galime subran
dinti savo Tėvynėje tuos vai
sius, dėl kurių nedvejodami 
mirė, aukojo savo kančias ir 
kentėjimus A. Dirsytė ir kit i 
tūkstančiai mūsų tautos sūnų ir 
dukterų. 

Po rimtų diskusijų jauni 
mas persikėlė į „Ateities" vidu
rinę mokyklą, kur dar linksmi
nosi savo bendraminčių būryje. 

Č i k a g o s A l f o n s o L i p n i ū n o / p r e z i d e n t o A . S t u l g i n s k i o k u o p o s m o k s l e i v i a i ruoš ias i d u o t i moks le i v i o a t e i t i n i n k o 
i ž o d į . I šk lausę p a r u o š i a m u o s i u s ku rsus ir a t l i k ę p a r e n g i a m u o s i u s d a r b u s , j i e m s p e r šeimos šven tę b i r ž e i i o 6 d . 
L e m o n t e b u s u ž r i š a m o s ža l i os m o k s l e i v i o a t e i t i n i n k o j uos te lės . P i r m o j e i lė j iš ka i rės : A lg is Grybauskas, R a m ū n a s 
S t a n č i a u s k a s , g l o b ė j a D a i n ė Q u i n n ir D a i n a N o r u š y t ė . A n t r o j e i l ė j : G i n a G y l y t ė , V incas Sidrys, D a i n a A n n a r i n o ir 
S i g a P o s k o č i m a i t ė . N u o t r a u k o j e n e m a t y t i d a r t r i j ų k a n d i d a t ų : Paul iaus Riškaus, G in ta rės Radvi la i tės ir D a i v o s 
R a g a i t ė s . N u o t r a u k a Reg inos Čyva i t ės 

Čikagos moksleivių Velykinis susirinkimas 

Č
ikagos moksleivių ateiti
ninkų kuopos nariai susi
r inko balandžio 18 d., 

atšvęsti Šv. Velykas. Susirin
k imas prasidėjo Dainavos an
samblio koncertu, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. kuria
me dainavo mūsų kuopos globė
jai ir nemažai kuopos narių. Po 
gražaus koncerto nukeliavome į 
Ateitininkų namus toliau tęsti 
programą. Pavalgę skanius 
velykinius pietus , išklausėme 

moksleivių kandidatų paruoš
tas temas. Kandidatams buvo 
užduota pagvildenti įvairias te
mas apie Ateitininkiją: apie 
ateitininkų sąjūdį, apie atei
t ininkų veiklą ateityje, apie 
penkis principus, ir apie tris 
pamatinius klausimus. Po pris
tatymų vyko diskusijos. Šiais 
metais kandidatų kursus pra
vedė Dainė Quinn. Labai dėko
jame j ai už įdėta laiką ir darbą. 

Birželio 6. 

Ateitininkų kalendorius 
Gegužės 15. Clevelando Jaunųjų ateitininkų kuopos metinis veik
los užbaigimas ir iškyla. Informacija: r a m u n e t @ e a r t h l i n k . n e t 

Gegužės 16. Los Angeles ateitininkų Šeimos šventė. Šv. Mišios 
10:30 v.r. ir jaunimo įžodis šv. Kazimiero bažnyčioje; užkandžiai ir 
jaunimo programa parapijos salėje, 2718 St. George Street, Los 
Angeles. Informacija: Dalilė Polikaitienė polik@verizon.net 

Detroito ateitininkų šeimos šventė ir įžodžio iškilmės 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Šv. Mišios 10:30 
v.r., o svetainėje iškilmės 12 v. Šventės metu 
kalbės dr. Petras V. Kisielius, Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos vicepirmininkas. 

Birželio 6. Čikagos ateitininkų šeimos šventė, 
Lemonte. Jaunimo įžodis ir abiturientų atsisvei
kinimas. Šv. Mišios 9 v. r. Pal. Matulaičio misi
joje, iškilmės 10:30 v.r. Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje. Informacija: rasakas@aol .com 
arba l a l eksa@amer i t ech .ne t 

Birželio 6. Ateitininkų namų gegužinė Atei
tininkų namų sode tuoj po Ateitininkų šeimos 
šventės - 12 vai. Pietūs, loterija, muzika ir šo
kiai, žaidimai vaikams. Informacija: k l aus i -
m a i @ a t n a m a i . o r g 

Petras V. Kisielius 
kalbės De t ro i t o 
Šeimos šventėje 

L i e p o s 4 - 1 6 . M o k s l e i v i u a t e i t i n i n k ų s ą j u n g o s 

s t o v y k l a . D a i n a v o j e . M a n c h e s t e r , M I . 

Informacija: Liudas Landsbergis Hudas® mindsp r ing . com 

Liepos 1 7 - 2 5 Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovykla, Dainavoje, 
Manches ter , MI. Informacija: Ona Daugirdienė 
o d a u g i r d a s @ h o t m a i l . c o m . 

Liepos 25 - rugpjūčio 1 Sendraugiu ateitininku stovykla, 
Dainavoje. Manchester , MI. Informacija: Rūta Kulbienė, 
Kulbis@aol .com arba te le fonu 847-698-3959 

Po diskusijų prasidėjo sma
gioji susirinkimo dalis — nu
sileidome į apatinę salę ritinėti 
margučius ir šiaip pabendrauti. 

Po susirinkimo daug moks
leivių dar pasiliko padėti supa
kuoti dėžes „Saulutės" organi
zacijos ladbaros siuntai į 
Lietuvą. 

Sugrįžom į namus pilni ve
lykinio džiaugsmo. 

Regina Č y v a i t ė 

j 
Dermatologijos ligų ir odos vėž io 
specialybė, kosmet inė c h i r u r g i j a , 

viso veido a t j a u n i n i m a s 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M D 
KARDIOLOGE — Š IRDIES L I G O S 

Midwest Heart Specialiste 
3825 Hkjhland Ave, Tower 2, Suite 400 

Dovimers Grove, IL 60515 
630-71^-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Centrai 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame l ietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 

Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
VUA BUBLYS. M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia PI.. Orland Park, IL 

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

moks* / a v ę k o n f e r e n c i j o j e a p i e A d e l e D i r s y t e . lOĮ I 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
! < A R r r > ' Y V v - 3 R D E S LJGOS 

7722 S. Kedzie Ave 
! Chicagc IL 60652 
i Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
ww^^xr*arfo^urgeryancbreastriee*ruxrn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

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

Priklauso Palos Community 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. 610 S. Kingery Hwy, WIcwbrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK3S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

skausmo diagnozes ir gydymo specialistą 
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 si/?vatkys dantis už pnenamą kaina. 
Susitarimui <abeti angištei arte ietuviškai. 
4 6 4 7 W 103 St , Oak L a w n , IL 
55 E VVashington, Ste 2 4 0 1 , 

Ch icago. IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.PuodžiOnienė 
Healthy Connecuon 
Chtopractic & Rehab 

One 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

1000 S. State Street, 
Šiite 201/202, Lcckport IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASARIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 
50439 

1051 EssingtonRd.#200 
Joliet, IL 60435 

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

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaMo, gak/oe skausmu 

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

B e r w y n , IL 6 0 4 0 2 
T e l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9 0 5 5 S . R o b e r t s R o a d 

H i c k o r y Hi l ls , IL 
1 mylia | vakarus nuo Harler^ Ave. 

T e l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 4 0 5 5 
V a ^ - l o - ^ o a - a v ^ - ' a ' ^ a 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9830 S.R idge land Ave . 
Ch icago R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holv Cross Hospital. #41OS 

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.manualine terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Palos HtS, IL 60463 

T e 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 & Gynecoiogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W . 111 St, Chicago, L 6 0 6 5 5 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a r b a 7 7 3 - 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. , H ickory Hi l 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 
DANUI GYDYTOJA 

Ka lbame l ietuviškai 
10 S 640 Kingery Highvvay 

Wi l lowbrook. IL 6 0 5 2 7 
Tel. 630-323-2245 

Va landos pagal sus i ta r 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. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 
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DRAUGAS, 2004 m. geg štadieius 

Gegužės 1-ąją 

Lietuva šventė 

priėmimą į Europos 

Sąjungą 

Jono Gulevičiaus nuotrauka. 

Įstojimą į Europos Sąjungą 
dešimt dienų švęsti žadėjusi, 
Lietuva neištvėrė. Kaimas iš 
viso beveik nešventė, politikai 
Vilniuje jau pirmadienį grįžo į 
kovą su Rolandu Paksu. „iš 
paskutiniųjų" siekdami užkirs
ti kelią nušalintam prezidentui 
iš naujo kandidatuoti. Jo pa
kartotinio išrinkimo baimė nu
stelbė net šį istorinį įvykį. Nors 
ir keista, bet gal šis politikų 
elgesys iš tikrųjų nemato taip 
labai išpūstos jo reikšmės. Juo 
labiau greitos, nes Europos 
Sąjungos nauda Lietuvai yra 
daug ir pagrįstai abejojančių. 

„Gegužės pirmoji bus epo
chinė Europos istorijos data, — 
Varšuvoje sakė ES plėtros 
komisaras Guenter Verheugen. 
— Tai Europos atsakas į šaltojo 
karo pabaigą ir galimybę užgy
dyti praeities žaizdas, karo ir 
diktatūrų žaizdas'. Tiksliai pa
sakyta, bet tais žodžiais Eu
ropos Sąjunga apibrėžiama jau 
nebe kaip ekonominis, bet kaip 
politinis telkinys. Ir kas Lietu
vai svarbiau: 25 valstybių 450 
milijonų gyventojų didžiausia 
pasaulyje laisvosios prekybos 
zona, — taip sąjungą aptaria 
Briuselyje įsikūrę jai vadovau
jantieji biurokratai, — ar maž
daug tūkstantį kilometrų į 
rytus, iki Baltarusijos. Rusijos. 
Ukrainos sienos pasistūmėjęs 
politinis blokas, žadantis atei
tyje net savo ginkluotas pajė
gas sukurti? 

Pirmiausia žvelkim į eko
nominę pusę. Šiuo atžvilgiu se
nosios ES narės ir naujokės la
bai nelygios. Mažyčio Liuksem
burgo bendras vidaus gaminys 
yra dešimt kartų didesnis, negu 
didžiausios ES naujokės Lenki
jos. Menkiausiai atlyginamas 
Vokietijos darbininkas Lietu 
vos kaimo žmogui yra milijonie
rius. „Noriu aiškiai pasakyti, 
kad mūsų netenkina atsilie
kančios Europos Sąjungos 
šalies įvaizdis. Lietuvos pilie
čiams turi būti duota ne tik tei
sė Europos sąjungoje gyventi ir 
po ją laisvai keliauti, bet ir toi-
sė gyventi taip, kaip Europos 
Sąjungoje ir būti visaverčiais 
Europos piliečiais", — kalbėjo 
užsienio ambasadoriams laiki 
nasis Lietuvos prezidentas Ar 
turas Paulauskas. Gerai, kad 
netenkina, bet, kaip jis anks
čiau teigė, ES gyvenimo lygį pa 

MES IR PASAGUS 
Nepriklausoma skiitis 

Žengiame į Europos 
Sąjungą (II) 

siekti ir šį įvaizdį panaikinti 
mums prireiks keliolikos, o gal 
net ir keliasdešimt metų. Ko 
gero ir dar ilgiau truks, o gal ir 
iš viso Lietuva to lygio nepa
sieks, jeigu Paulauskui, o šalia 
jo. ir kitiems Vilniaus politi
kams, svarbiau bus tarp savęs 
purtytis, kaunantis dėl valdžios 
lovio, bet ne dirbti del krašto 
gyventojų gerovės. 

Stebimės s ta t is t ikomis . 
Lietuvos ekonominius rodiklius 
gretinančiomis su kitais ES 
kraštais ir rodančiomis juos 
santykiu dešimt prie vieno Lie
tuvos nenaudai. Bet ar ne pa
našius santykius rodo mums 
vidaus ekonominio gyvenimo 
duomenys, gretinant kaimo ir. 
tarkim, sostinės gyventojus'7 O 
šie irgi po pusmetį turi batams 
taupyti, kurių kainos jau seniai 
vakarietiškos, o uždarbiai dar 
vis rytietiški. Važiuosim dirbti į 
vakarus, džiaugiasi darbingi 
jauni žmonės, tačiau kur tie 
vakarai juos dės? Juk pramoni
nėje Europoje visiškai kitokie 
reikalavimai: žymiai aukštes
nės kvalifikacijos ir lietuviams 
neįprastos spartos reikalau
jantieji darbo įgūdžiai. Berods 
Vokietija teigia dar septynerius 
metus neįsileisianti darbininkų 
iš rytų. Žinoma, valgyklose 
indų plauti ypatingų kvalifi
kacijų nereikia Bet čia ir gludi 
viena iš didesnių Lietuvos bo
dų, o gal net ir tautos tragedija. 
Berlyne indu plovėjas uždirba 
daugiau, negu Kaune prade
dantis medicinos gydytojas ar 
inžinierius. O sunkesnio j u o d o 
darbo" darbininkai, net kelis 
kartus daugiau. Todėl ir deda į 
stalčius išsimokslinę lietuviai 
universitetų diplomus, kaip ar
chyvinę medžiagą, vyksta į va
karus paprastu juodu darbu 
pragyvenimą užsidirbti ir 
dingsta Lietuvai ir kaip profe
sionalai, ir kaip lietuviai 
Dingsta jie ir patys sau. kaip 
žmonės, iš aukščiausios sociali

nės pakopos tėvynėje nukritę į 
pačią žemiausią vakaruose ir 
t apę svetimtaučių pastumdė
liais. Tiesa, pasiseka vienam 
ki tam, porą svetimų kalbų 
mokančiam, ryžtingam griež
tųjų mokslų profesionalui gauti 
darbą savo specialybėje ir išsi
laikyti bent jau vidutiniokų 
eilėse, bet kol kas tai dar tik 
retos išimtys. 

Panaši skaudi patirtis ly
dėjo ir ne vieno iš pokario 
i 'antrabangių) išeivių gyveni
mą. Bet jiems nebuvo pasirinki
mo. Okupanto iš tėvynės išvyti 
pragyvenimui užsidirbti jie 
turėjo griebti tokį darbą, koks 
pakliuvo, ir už jo užsikabinus 
laikytis. Pažinau viena teisi
ninką, dviem doktoratais pa
sipuošusį tarptautines teisės ži
novą, kuris pelnėsi sau duoną 
plieno gamykloje, ant keliamo
sios mašinos kablio užkabinė
damas sunkius sabalus plieno. 
O jo aplinka, mažaraščiai, kai 
kurie — ir beraščiai, juodadar
biai, iš jo tyčiojosi: šiam darbui 
gauti nepakanka turėti vieno 
doktorato, reikia dviejų Bet šis 
senyvas žmogus kitur ir kito 
darbo gauti negalėjo Sakėsi 
patenkintas esąs. kad. darbi
ninkų unijos globojamas, gali 
šioje darbovietėje išsilaikyti. 
Tarp trečiabangių tokiu tragiš
kų atsitikimų nežinau, bet tik
rai nesistebėčiau, jeigu jų butų. 
nes daugumas jų. nemažai ir 
aukštuosius mokslus baigusių. 
irgi tik fizinio darbo dar
bininkai. 

Ką Lietuvai žada tokia pa
dėtis9 Darbo jėgos, o ypač sme
genų, nutekėjimas, ryškus ir iki 
įstojimo į Europos Sąjunga, 
durims plačiai atsivėrus į Eu
ropa dar daugiau pagausės. O 
Lietuvos vadovai, apii tai vie
šai pabambėję, grįžta atgal 
grumtis del valdžios lovio, ku 
ris žymiai sparčiau prie vaka
rietiškų patogumu artėja, o į 
Briuselį pakriuvuskji - jau 

tokiais pačiais maloninasi. O 
ką Lietuvai duos iš ES iždo 
gaunami pinigai, kol kas dar 
nelabai aišku. Tačiau vargu, ar 
jie tą fizinės darbo jėgos ir 
smegenų nutekėjimo srautą 
sustabdys, nors ir labai atsa
kingai būtų naudojami. 

Man kažkaip aiškesnė 
Lietuvos į ES įstojimo politinė 
nauda. Nors dėl šio žingsnio 
Maskvos meška žymiai mažiau 
urzgė negu dėl NATO narystės, 
tačiau visiems iš jos išsilaisvi
nusiems kraštams Europos Są
junga kai kuriais atžvilgiais 
gali duoti nemažiau, negu JAV 
galybe pasikliaunanti karinė 
organizacija. Kaip E S narė, 
Lietuva turės derintis prie kitų 
jos narių civilizacijos ir nuolat 
tolti nuo šiuo atžvilgiu žymiai 
atsilikusių, per 50 metų oku
pacijos laikotarpį pirštų, rusų 
įgūdžių. Tai keis Lietuvos žmo
nių kultūrinį požhirį. bet dar 
daugiau — praktišką buitinį 
gyvenimą. Visa ta patirtis jau 
turės įtakos ir į Lietuvos san
tykius su Rusija, nuo kurios 
mes visgi nepabėgsim, nes jau 
ir dabar stipri Maskvos koja 
įkelta į Lietuvos ekonominę 
sritį. Nafta, dujos ir gera dalis 
elektros energijos jau jos. „Ne 
tankais, bet ekonominėmis 
priemonėmis susigrąžinsim 
Baltijos kraštus", — neseniai 
viešai skelbė Maskvos patikėti
nis oligarchas Chubais. šiuo bū
du ketinantis spręsti Rusijos 
politinius siekius. Vakaruose 
įgyti nauji Lietuvos politikų 
įgūdžiai ir Briuselio pagalba, 
su kuriuo pats Putin da r 
derasi, norėdamas iš jo ką nors 
iškrapštyti Lietuvos nenaudai, 
gal padės paveikiau gintis nuo 
šių Rusijos tikslų. Žinoma. 
jeigu ES vadovai Maskvai 
nepasiduos. Bet kol kas čia dar 
tik samprotavimas, tikrove ga
lintis tapti tik Lietuvos vadovų 
sumanumu, kurio dabar dar 
visgi nematyti. Mažeikių naftos 
liūdnas likimas yra geriausias 
šios stokos liudininkas. Pana
šus buvo ir Kauno elektrines, o 
ypač „Lietuvos dujų", pardavi
mas Rusijos valdžiai priklau
sančiai „Gazprom" bendrovei, 
irgi vos nopadovanojimu pakvi
pęs. Ir atliktas kaip tik Mask
vai labai patogiu politiniu lai
ku, Pakso apkaltos karštliges 
vidury. 

SES. ONA MIKAILAITE 

Moterys „žiurkių lenktynėse n 

Gegužė: gamtos grožio ir švelniu jausmų 
pritvinkęs mėnuo. Marijos ur motinų 
mėnuo. Mėnuo išpuoštas ir iškvėpintas 

svaiginančiu žydinčių alyvų aromatu ir dvel
kiantis kažkuo dangišku. 

Gegužės mėnesį gerbiame motinas, močiu
tes ir moteris, besireiškiančias kūrybiškai vi
suomeniniame gyvenime. Moteris — gyvybės ir 
gyvastingumo nešėja. 

Vakaruose įsigalėjęs kovingasis feminizmas 
gerokai nuvertino motinos vaidmenį, kurį anks
tesniais laikais visos kultūros gerbė savitu 
būdu. Štai balandžio pabaigoje JAV sostinėje 
surengtos protesto eitynės už moterų teises — 
teises naikinti jose prasidėjusius kūdikius. De
monstruojančių buvę apie pusę mln. Rengėjos 
demonstracijoje dalyvauti buvo pasikvietusios 
žymias feministes, kaip aktorę Sybill Shepherd, 
buvusią kandidatę į prezidentus Carol Moseley 
Braun ir garsiąją Gloria Steinem. jau kelis 
dešimtmečius davusią kovingajam feminizmui 
balsą savo įsteigtu žurnalu ir pasirodymais. 
Kandidatas John Kerry buvo neseniai pareiš
kęs, jog jis remsiąs moterų teises daryti abor
tus, net ir dalinai gimusiems, kūdikiams („par-
tial birth abortions"), kuriuos prez. Bush vy
riausybė ką tik uždraudė. Šalia marširuojančių, 
eilėmis išsidraikė abor tams nepritariantys, 
nors jų būta daug mažiau — gal apie 1,200. Vie
nas jų suriko: „O kokį pasirinkimą turi kūdi
kis?" Mat, abortams pritariančios savo poziciją 
vadina moters pasirinkimo teise („pro-choice:">. 

Tikintiesiems toks laisvo krašto vertybių iš
sigimimas negali nebūti gilaus liūdesio priežas
timi. Pastaruoju metu tačiau pastebėta teigia
ma kai kurių moterų apsisprendimo kryptis: 
atsižadėti net pelningų darbų ir pasilikti na
muose auginti mažus vaikus. Sociologai yra pa
stebėję, jog JAV yra tapusi darboholikų šalis. 
kuri darbui pašvenčia net daugiau valandų 
negu japonai. Nuo 2002 m. pastebėta, jog šeimų 
tėvai drauge atidirba 91 valandą savaitėje. 
Kiek lieka laiko šeimai? 

Pokary gimusios moterys veržte veržėsi įsi
tvirtinti karjerose, pasinaudoti naujai atsive
riančiomis darbo sritimis, prie kurių jų motinos, 
likdamos namų šeimininkėmis, negalėjo prieiti 
Dabartinės jaunos moterys užaugo namuose De 

namų, iširusiose Jžengusios t darbų 
areną, jos patyrė ekonomikos nepastovumą ir 
darbe rado kur kas mažiau pasitenkinimo: ilgas 
valandas dirbti yra priverstos motinos, kurios 
vienų vienos augina šeimą, be vyro pagaloos. 
Tokių JAV šiuo metu yra daug. Jos ne^a itm 
sunkią gyvenimo naštą. 

Dirbančioms moterims-motinoms sprendi
mas likti namuose- su mažais vaikais, paliekant 
kuriam laikui seimus finansinę naštą vyrui vis 
dėlto nėra lengvas. Aukšto rango darbuose. 
pvz., įstaigų ar įmonių vadyboje, tenka pašvęsti 
60-70 vai. savaitėje. Taigi jaunos mamos pa
lengva ima trauktis iš „žiurkių lenktynių" (ang
liškai: „rat race tai nuolatinis, išse-
miantis skubėjimas, neleidžiantis atsikvėpti ir 
neduodantis laiko ramiai pamąstyti. Dirban
čioms jaunoms mamoms su mažais vaikais tos 
..žiurkių lenktynės" tampa ypač nualinančiomis. 

Iš gerų darbų pasitraukiančios, moterys at
stovauja palyginti nedideliam ir gana privilegi
juotam demografiniam sektoriui. Jos paprastai 
yra apie 30 metų. gerai išsimokslinusios, įsigi
jusios profesinio ar akademinio iygio laipsnius. 

Psichologė Daphne de Marneffe, neseniai 
išleidusi knygą „Maternal desire" („Motiniš
kumo ilgesys";, teigia, jog feministės ir ameri
kiečių visuomene aplamai nekreipia dėmesio į 
moters prigimtine trauką būti su savo vaikais, 
ypač mažais, ir suteikti jiems būdingą moti
nišką globą bei auklėjimą. Namuose būdamos, 
moterys įvertina ramesnį, žmoniškesnį tempą, 
atranda džiaugsmelius, stebint vaiko fizinį bei 
psichini išsivystymą. Kai kas kritikuoja šios 
autorės teigimus, tvirtindamos. jog pasisekimas 
darbų baruose duoda moteriai savigarbos. 
Atsižadėdama savo karjeros moteris skaudžiai 
išgyvena tapatybes praradimą. 

Besigrožėdamus geguže, gal verta mums, 
moterims, susimąstyti, iš kur kyla ir kas 
palaiko moteriškąją tapatybe. Marijos mėnuo 
juk primena, kad moters teigiama įtaka karų 
draskomam • didesnė, jeigu 
ji su dideliu uoiurau dalyvauja „žiurjįįų,Jenk-
tynėse". Visuomeninis moterų veikimas tampa 
itin vertingas tuomet, kai moteris yra tvirtai 
subrendusi gyvendino patyrimu, turėjusi progos 
įsimąstyti į tikras renimo vertybes 

SAGUTE 
(Apsakymas) 

ONA MOTUIZAITĖ Nr.5 

— Vienintelė išeitis — tai visai nekreipti į ja 
dėmesio, — patarė Daumantas. 

Albinas patraukė pečiais, nieko nepasakė, tik 
pagalvojo, kad patarti kitam visada lengviau, 
negu padaryti. Jis negalėjo atsisakyti jos. 
prisiversti nematyti tos, kurią visa širdimi 
mylėjo, savo užsispyrėlės gražuolės. Tada drau
gai pasisiūlė patys susitikti su ja ir pasikalbėti. 
Albinas neprieštaravo. 

— Aš žinau, kur ją surasti . — pasakė Vidas 
— Važiuojame: Vaikinai sėdo į Vido „Mazda" ir 
nukūrė į Valakupius. Antrajame paplūdimyje 
draugai lengvai surado Ivoną — Sagutę. 
Merginos aikštelėje žaidė kamuoliu. Studentai 
mašinoje paskubomis persirengė, su glaudėmis 
pribėgo prie merginų būrelio ir įsijungė į žaidimą. 
Merginos neprieštaravo. Jaunimas žaidė juokau
damas. Studentai beveik visus metimus perduo
davo Ivonai — Sagutei. Paskui visi kartu upėje 
išsimaudė. Susėdę an t žolės šnekuc; 
Daumantas prisėdo prie Ivonos ir paklausė: 

— Ivona, kodėl tu vengi Albino9 Jis puikus 
vaikinas. Gražus, gerai mokosi, gabus studentas. 
Ateityje bus profesorius, patikėk manimi. 

Mergina tylėdama pakėlė rankas ir ištraukė 
iš viršugalvyje susuktų plauku segtuką Ilgi. 
šlapi plaukai išsiskleidė jai ant nugaros prieš 
saulę. Jaunas kūnas, nudegęs saulėje rusvai. 
atrodė gundančiai. Ji įsmeigė akis į Daumantą, iš 
po ilgų blakstienų mėlynos akys žiurėjo šaltai ir. 
neslėpdama susierzinimo, nusijuokė: 

— Jūs jo advokatas? Žinote, tojau per daug: 
— Ji pašoko iš vietos ir nubėgo prie upės Jos 
drauges braidžiojo vandenyje. 

Albinas sėdėjo atokiau ir akimis ją sekė. Dau
mantas priėjo prie Vido, atsisėdo šalia ir, ran
komis atsirėmęs j žeme. apmaudžiai prašnek 

— Vietoj Albino aš mielai paskandin 
„vaidilutę". 

Vidas nusijuokė 
— Nesuprasi merginų Sagutes širdis su šar

vais, neperšaunama. — nutilo, pažvelgė į Albi 
ir surimtėjęs pridūrė. — Gaila Albino Jsimylėj 

kaip Romeo. Ar nejuokinga? 
— Nė trupuči ' Mergina išvaizdi, ver ta 

bet man ji nepatinka. — atvirai kalbėjo 
Daumantas — Šaka, kaip ledas. Jos grožis ats
tumiantis. 

Man ii taip pat nepatinka. Gražuolė sausa. 
. — kritikavo merginą Vidas. 

Draugai pakilo ir pn< ę atsisėdo ia Albino. 
Pastarasis sėdėjo susim \ mt smilgos 
stiebelį Draugai pradėjo jį atkalbinėti. 

— Albinai, suprask, ji dar labai jauna, vaikiš
ka Jos Jai rūpi tik šokiai, žaidi
mai. — pasakė V, 

— Spjauk į jos puse ir pamiršk! — patarinėjo 
Daumantas. — Ar maža aplink gražių, mielu 

nų? 
s, pagaliau prašneko: 

— Protu jums pritariu, bet tai padaryti man 
bus sunku. Staigiai išrauti Sagute iš širdies nepa-

įsisiurbė į 
mano širdį. Butų puiku, jei hutu galima lengvai ją 

rdies iš; i Keikia laiko. Tik 
laikas gydo visas dvasines ligos. Taip. mano 
mielieji, taip... 

sija buvo b<: i ..a. drau
gai sėdo į žiavo, 

. -.buvo 
atkreipusios dėmesį. Vaikinu paliko paplūdimį ir 

nas I ei jų ! --išsipildžiusias viitis. 
Kartą Albinas, atsitiktinai nos 

drauge R . kad Ivonos mažoji sesutė 
Laimutė guli I tia palvos trauma 

• de. 
Vieną 

susitiko su K įtre. Kaip nekeik 
buvo vien.-, be d) bu skirtr 

ik nematą, visos 
mi- . kad ji čia. 
kad jie abu .->'• - iru. mintimis jis buvo 

Po filmo priėjo :r pasisveikino Mere.utc. 
itj nustebusi, žiurem į jį, nesuprasdama 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fWr 

Motinos meilė... 
Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Motinos meilė ir 
auka 

ARK1VYSK. SIGITAS 
TAMKEVIČIUS 

Motinos dienos proga pap
rastai pasakome savo motinoms 
daug genj žodžių, nes jos šito 
yra užsitarnavusios. Šiandien 
išmetę iš atminties ta.s išimtis, 
kai motinos užmiršusios savo 
pašaukimą palieka vaikus liki
mo valiai, pamąstykime apie 
gerąsias motinas. Bažnyčia jų 
priekyje mato Dievo Motiną 
Mariją ir jos garbei skiria vise 
gegužės mėnesi. Marija yra 
motinų motina, ir jos asmenyje 
pagerbiam visų motinų meilę ir 
pasiaukojimą. 

Norėdamas pasakyti moti
noms gerų žodžių, pasiremsiu 
tuo, kas apie jas rašoma Evan
gelijoje, ir kaip šitai kino juosto
je įkūnijo Melas Gibsonas. 
Visame pasaulyje neviena
reikšmiškai buvo priimtas jo su
kurtas filmas „Kristaus kan
čia". Kai kas jame įžiūrėjo anti
semitizmo apraiškų, kiti - per 
daug žiaurumo, ir labai gaila, 
kad liko nepastebėtas nuosta
biai šviesus tikros Motinos 
paveikslas Štai jis 

Apaštalas Jonas pranešė 
Marijai, jog Jėzus yra suimtas. 
Nuo šio momento Marija sekė 
Sunų iki nukryžiavimo. Ji ne 
tik sekė paskui Jėzų, bet, pati 
kentėdama, stiprino Sunų, 
būdama visai arti jo. Kai su
muštas ir surakintas Jėzus 
įmetamas nakčiai į rūsį, Marija 
atsigula ant akmeninių grindų, 
tarsi norėdama išgirsti Sūnaus 
širdies plakimą. Suakmenėjusia 
širdimi, krūptelėjimu atsiliep
dama i kiekviena budelio kirtį, 
Motina stebi baisų Jėzaus 
nuplakimą, po to balta skepeta 
sušluosto Sūnaus kraują. Mari
ja nepanikuoja, nesiblaško, ji, 
atrodo, net slopina savyje 
skausmą, matome tik skaus
minga jos veidą ir retkarčiais 
riedančias ašaras Didžiausias 
skausmas paslėptas giliai širdy-

Kančios kelyje į Golgotą 
Motina nepasitraukia nuo Sū-
naus. eina iš paskos minioj*'. 
Kai Jėzus parkrinta su kryžiu
mi, j i ištaria jam tuos padus 
žodžius, kaip anuomet vaikystė 
je, kai Jėzus parpuolė ant že

mės: „Sūnau, aš esu čia". Pri
siartinusi prie Jėzaus ant kry
žiaus ji bučiuoja kruvinas 
Sūnaus kojas ir sako: „Sūnau, 
leisk man numirti su Tavimi". 
Marija kenčia ilgiau nei Jėzus. 
Jis jau miręs, jau nuimtas nuo 
kryžiaus, o Motinos kančia tę
siasi: ant kelių ji laiko baisiai 
nukankinto Sūnaus kūną. 

Per visą filmą žvelgi į šitą 
Motiną ir jos asmenyje matai 
visas gerąsias motinas, kurios 
geba užmiršti save, pajėgia 
pakelti visus išbandymus ir 
viską atiduoti vaikams: padėti, 
stiprinti juos ir vesti per gyve
nimą. 

Hedonizmu ir mirties kul
tūra paženklintas mūsų laik
metis sužaloja daugelio motinų 
paveikslą. Daugelis jų užmiršo 
tai, ką Kūrėjas labai giliai yra 
įdėjęs į kiekvienos motinos 
širdį. Jei vaikas nėra motinos 
lydimas per gyvenimą, jis ne
tenka pačios didžiausios Dievo 
dovanos, patiria pačią di
džiausią skriaudą, kuri vėliau 
galbūt prasiverš agresija ir 
žiaurumu. Tai sąmoningai 
nesuvoktas, bet užslėptas kerš
tas visuomenei, kad ji apiplėšė 
jo motiną, o drauge ir jį, 
negalėjusį patirti didžiausios ir 
brangiausios motinos meilės. 
Tie tūkstančiai šalia mūsų 
gyvenančių Lietuvos vaikų, 
kurių visuomenė* bijo dėl jų 
žiaurumo yra gyvas priekaištas 
tiems, kurie suniekina moterį -
paversdami ją daiktu, egoistinio 
malonumo įrankiu. 

Šiandien neužtenka vien 
prisiminti gerąsias motinas. 
Reikia valdžios, švietimo ir 
kultūros darbuotojų rūpinimosi, 
kad visuomenes sąmonėje butų 
restauruotas tikros motinos 
paveikslas. Tikėkimės, ateis 
laikas, kai bus renkamos ne 
grožio karalienės, ne „mis 
nelaisvės", ne nešvaraus šou 
biznio žvaigždes, bet išaukšti
namos geriausios, labiausiai 
pasiaukoti gebančios motinos. 

Tad bukite pasveikintos, 
mylimos mamos ir močiutes. 
kurios visuomet stengėtės būti 
panašios į Dievo Motiną ir su 
panašia meile ėjote per gyve
nimą ir vedėto savo vaikus -
mus visus 

NESPĖJAU 
Vėlu sugrąžinti tą laiką, 
Kurs tirpo taip pamažu, 
Lyg kažko laukei, tikėjais, 
Galvojai, žadėjai, 
Bet nejučiom sustingai 
Ir... nieko greitai nedarei, 
Nesprendei, lyg užhipnotizuota, 
Užmigdyta, nuo vieno taško iki kito; 
Vis slinko dienos, valandos, minutės, 
Kol krūptelėjai -jau vėlu... 

Kodėl, kodėl įvyko tai? 
Dabar toli, svetimam krašte, 
Ir, kai pakeisti nieko negali, 
Tas skausmas amžinas, visiems laikams 

O, juodoji naktie, o nerimo minutės, 
Lyg žaibas tvyksteli baisi mintis. 
O, MAMA, man atleisk, 
Nespėjau... 

Aldona R - J. 

Šilagėlės 

Tau dovanoju šilagėlių 
ilges j . . . 

Kiekvieną gegužį mėlynos 
šilagėlių taurės atsiveria dar 
mėlynesniam dangui, jo neiš
matuojamom gelmėm.... Kiekvie
ną gegužį baltuoju žiedlapių 
sniegu vyšnios užsninga juo
dos žemės skausmą, o gegutės 
kukuoja, motinų ašaras ir 
vargelius skaičiuodamos... 

Mielos Mamos, lietuviškų 
smutkelių Madonos, tai Jums 
mėlynos šilagėlės, vyšnių žydė
jimas, tai J u m s trumpų baltųjų 
naktų ilgesys... Jums šiandieną 
skirtos poetų eilės, giesmės ir 
maldų atodūsiai bažnyčiose.. 
Jums Jusu vaikų tyliai ištarti 
žodžiai, spėjusių padėkoti už 
nemigo nakt is , už išvargtus 
vargelius ir — nespėjusių... 

Nespėjusių, jei Jū s jau ra
miai ilsitės kalneliuose po tu
jomis, paminklais ir pakrypu
siais kryžiais... 

Tai Jūs — Motinos, dovano
jate žmogui brangiausią do
vaną — gyvenimą ir drauge su 
Kūrėju kuna te jį kuo gražesnį, 
kuo šviesesnį. Šiandieną pati 
Motina gamta savo žydėjimu, 
kvapais ir paukščių čiulbesiu 
lenkiasi Jums už seną, kaip pati 
žeme. Jūsų širdžių sopulį, 
niekam neišsakytą ir dažnai — 
nesuprastą, kad Jūsų skaus
muose pagimdyti ir nerime 
išauginti vaikai butų geri, kad 
butu laimingi, kad sunki gyve
nimo ranka jų skaudžiai ne
žeistų, o pasaulis nenuteistų už 
padarytas ir nepadarytas klai
das O, kad jie nepražūtų, ne-
paklystų šios žemes painiose 
kryžkelėse, nenugrimztų klam
pynėse ir pelkėse... Savo išau
gintus vaikus, slėpdamos aša
ras, išlydite į pasaulį ir atiduo
date visiems laikams, nes užau
gę vaikai —jau ne Jūsų. J ie au
gins savuosius vaikus ir kentės 

savo skausmą, o Jūs kentėsite 
drauge — gyvos ir mirusios, nes 
vaikai — amžinai Jūsų! Tai 
amžinas Jūsų ryšys su žeme, 
nes vaikuose pasiliekate ir 
išėjusios, bet ir amžinas ryšys 
su žmonijos Dvasia, nes dovano
ja te Visatai naujas žvaigždes. 

Gyvos ir kalneliuose mie
gančios Motinos! Jums tą rytą 
pražys aušra ir skambės visų 
bažnyčių varpai. Jums degs 
tūkstančiai žvakių, dar daugiau 
žiedų dovanos Jums Jūsų 
vaikai — gyvoms ir mirusioms... 
Ir — ne viena karšta ašara 
nuriedės skruostais ir nutiks 
ant juodos žemės motiniškos 
meilės ilgesiu... 
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Mamukas ir anūkėlė Aušrelė Čiūtelių kaime 19< 

— Mama, šią nuostabią 
gegužės kvapais ir garsais 
alsuojančią naktį sugrįžki pas 
mane. kad palinguotum prisi
minimų lingėje mažame vaikys
tės kambarėlyje... Kaip kadai
se, kai Tavo lopšinės liūliuoja
ma, užmigdavau ramiu kūdikio 
miegu... Pagrok man vėl „Mė
nesienos sonatą"! Ne, ne tuo 
pianinu, kurio seniai nebėra, 
kaip ir mažojo vaikystės kam
barėlio! Pagrok, aprimusi ant 
sidabrinės delčios, žydromis 
mėnesienos spindulių stygomis! 

Mes parymosime gegužės 
naktyje, apsikabinusios, lyg dvi 
seserys, įspėjusios gyvenimo 
mįslę... Tik Tu Ten, anapus 
Laiko ribos, o aš — dar čia.. Tau 
dovanosiu visą mėlynųjų 
šilagėlių ilgesį ir ilgai negęstan
tį sidabrinį saulėlydžių švy
tėjimą, dėkodama už gyvenimo 
dovaną ir už viską, už ką taip ir 
nespėjau Tau padėkoti... 

Teresė Paberel ienė 
Vilnius 

MAMUKAS 
Šilti jausmai užlieja širdį, 

prisimenant močiutę. Mamukas 
- taip mes ją vadinome. Taip ją 
vadino visi: sūnūs, dukros, žen
tai, marčios ir anūkai. Kodėl? 
Niekada nesidomėjau... Gal 
Žemaitijoje visos močiutės vadi
namos mamukais, o gal tai buvo 
tik mūsų šeimoje? 

Kiek vasarų praleista pas 
Mamuką Čiūteliuose, Žemaiti
jos vienkienyje. Labai ryškiai 

matau tą vaizdą, kai iš tolo per 
laukus, ateidavo Mamukas mū
sų pasitikti iš au tobusų 
stotelės, prijuostėje.' nešina švie
žiai priraškytų alyvinių obuo
lių. Ji priglausdavo mudvi su 
sese prie savo šilto kūno ir iš 
karto pasidarydavo taip gera, 
ramu. Nežinau, kiek laiko ta ip 
stovėdavome apsikabinę, kol 
galiausiai nuspręsdavome ke
liauti link namų. O namuose. 

jau laukdavo šviežiai kepta aje
rų duona ir ..kauliukai" (taip ji 
vadindavo krosnyje iškeptus 
šonkauliukus). Čia pat iš daržo 
priskindavo svogūnų laiškų, sa
lotų lapų, padėdavo ąsotį rūg
pienio, tokio tiršto, kad galė
davau kabinti su šaukštu, ir 
visi sėsdavome prie stalo. Taip, 
tai buvo seniai, bet man atrodo, 
kad tik vakar išsiskyrėme. 

Atsimenu, vieną vasarą, 
kai tėvai atvažiavo manęs pasi
imti, po to kai buvo palikę ilges
niam laikui paviešėti pas Ma
muką, aš jokiais budais nenorė
jau su jais važiuoti, per ašaras 
šaukiau: „Aš n e jūsų vaikas! Aš 
Mamuto!" 

Taip, aš ją labai mylėjau. 
Tada man atrodė, kad ir ji ma
ne mylėjo labiausiai iš visų 
anūkų. Dabar suprantu , kad 
tai buvo tik vaikiškas egoiz
mas, tačiau vis tiek svarstau, 
iš kur ji turėjo tos meilės tiek 
daug, jog kiekvienam atrodė, 
kad jis mylimas labiausiai. 

Kiekvieną kartą, ateinant 
Motinos dienai, skubu pasvei
kinti savo Mamą, o po to, jei tik 
būnu Lietuvoje, visi važiuojame 
pas Mamuką, tik šį kartą ne į 
Čiutelius, bet į Karveliškių ka
pinaites, kur ramia i ilsisi 
Mamuko kūnas. 

Aušra Kinkienė 

Sveikiname „Draugo" bendraamžę 
Viktorija Grigaliūnaitė-Žukauskienė. šiuo 

metu gyvenanti Šilutėje, taip pat yra ..Draugu" 
bendraamžė. Gimusi 1909 m. rugpjūčio 9 d. 
Kingston, Pennsylvania, į Lietuvą su mama grizo 
1922 m. aplankyti tėvų ir senelių. Aplinkybėms 
taip susiklosčius, 1930 m. ištekėjo už Pijaus 
Žukausko ir pasiliko Lietuvoje. Jie užaugino 

penkis va ikus — sūnų ir ke tur ias dukras. 
..Draugą" V. Žukauskienė pažįsta ir mielai 
skaito, kai retkarčiais jai nusiunčia dukra Teresė 
Pocienė, bet. kaip jau buvome skelbę, sveikinda
mi sukaktuvininkę ir savo bendraamžę, jai visus 
metus . .Draugą" siuntinėsime nemokamai. 

Info 

Viktorija ir Pijus Žukauskai, švenčiantys savo vedyi 
šeimos narių. 

ksinį jubiliejų 1980 metais, apsupti savo artimiausių 

Valdovų rūmų atstatymo projektas 

Pavasario „Lietus' V aldovu rūmams 
Pavasarį gamta sužaliuoja 

tik tuomet, kai iš debesėlių ją 
palaisto lietus. Nauji javų 
daigai pavasarį išauga, tik 
lietučiui juos gerai palaisčius 

Ankstyvą šių metų pava 
sarį padėta, pirmoji Valdovų 
rūmų plyta jau sienomis auga j 
viršų. Tam augimui reikalingas 
lėšų „lietus", kurį sudaro Lie
tuvos valstybės iždo finansai ir 
mūsų, JAV išeivijos simboline 
parama per Valdovų rūmų pa
ramos komitetą JAV, yra labai 
svarbūs ir reikalingi. 

To „lietaus" debesėliai išei
vijoje yra Valdovų rūmų staty 
tojai, paaukoję 1,000 litų (370 
US dolerių) ar daugiau. Pava
sario vėjai vėl nemažai jų at 
nešė: Filomena Černius - 400 
dol., Leonas Pračkaila - 600 
dol., Stasys Tiškevičius - 500 
dol., Nelė ir Vytautas Apeikįai 
- 1,000 dol., dr. Gedas ir Anita 
Grinis - 350 dol. Kiti su mažės 
nėmis sumomis. 

Darbščioji JAV LR Brook 
lyn-Queens apylinkės atstove 
Ramutė Česnavičienė atsiuntė 
ilgą sąrašą naujų aukotoju 
Valdovų rūmams, su statyte 
jais: Tadu ir Renata Alinskais -
350 dol., Vytautu Maželiu - 350 
dol. ir Ramute Žukaite 350 
dol., Kostu ir Juze Norvilais 

100 dol ir dešimčia kitų. auko
jusių mažesnes sumas. Būtų 
gražu, kad ir kitose JAV LB 
apylinkėse atsirastų Valdovų 
rūmų atstovai ar atstovės, kaip 
Ramutė, ir padėtų rūmų rėmė
jams ir su mažesnėmis sumo
mis paremti rūmų statybą. 
Rūmų statybą su 100 dol. pa
rėmė Irena ir Eugenijus Vilkas 

iš Valančia, CA. 
Kad Valdovų rūmai sėkmin

gai augtų, reikalinga ir kitų 
Amerikos lietuvių parama. 
Čekius rašykite Lith. Amer. 
Com. Valdovų rūmai vardu ir 
siųskite: Valdovų rūmai, 5600 
So. Claremont Ave. Chicago, IL 
60636-1039. 

B r . Juodel is 

muziejuje 
paramos vakaro Vilniuje, Taikomosios dailės 

I. Tijūnėlienės nuotr 
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MYKOLAS DRUNGA 

Vienas suvienytosios Eu
ropos tėvų, Jean Monnet, ka
daise yra pasakęs, kad, jeigu jis 
dar kartą galėtų iš naujo kurti 
Europos Bendriją, jis tą darbą 
pradėtų nuo kultūros, o ne nuo 
anglies ir plieno (čia tu rė ta 
omeny Europos anglies ir plieno 
bendrija, ku r i prieš pusšimtį 
metų ir buvo šiandienines 
Europos Sąjungos užuomazga). 
Tatai šiomis dienomis primena 
vokiečių žurnalistas Wolf Le-
penies dienraštyje „Welt" ir tę
sia: juk kultūra yra tasai lau
kas, kuriame Europos tautos 
gali natūraliai suaugti - jų 
ekonominę ir politinę vienybę 
įgyvendinti daug sunkiau! Kaip 
toli iki politinės vienybės liudija 
kad ir tai, jog Europa vis dar 
nesugeba susitarti dėl bendros 
užsienio politikos. 

Taigi Monnet žodžių vertė ir 
šiandien nepasenusi. Briuselio 
„sekmadieniniuose pamoks
luose" kone kas kartą prisime
nama, kad Europos kultūrinis 
pagrindas daug svarbesnis už 
politinį ir ūkinį. Tačiau šitaip 
akcentuojant kultūrą, - rašo 
Wolf Lepenies, - pamirštama, 
kokį svarbų vaidmenį kultūra 
vaidino kariniuose Europos tau
tų konfliktuose. Tai ypač galioja 
Prancūzijai ir Vokietijai, ir čia 
žurnalistas duoda iškalbingų 
pavyzdžių. 

Kai Napoleonas supliekė 
Prūsiją, kaizeris Friedrichas 
Vilhelmas III pareiškė, jog da
bar dvasia tur i atsikovoti tai, ką 
kariauna pralaimėjo, ir įsteigė 
Humboldt universitetą Berlyne. 
Savo ruožtu prancūzai po 
1870-1871 metų pralaimėjimo 
aimanavo, kad Sedano laukuose 
nugalėjo ne tik prūsų generali

nis š tabas, bet ir prūsų moky
tojas. Revanšui neužteko gink
luotis, reikėjo rinktines pran
cūzų visuomenės jaunimą siųsti 
į vokiškus universitetus, kad iš 
priešo mokytųsi. Taigi būsima
jam karui rengtasi kultūros dir
voje. 

Pirmajam pasauliniam ka
rui prasidėjus, grupė Vokietijos 
mokslininkų ir menininkų 1914 
m. spalį iškilmingai deklaravo, 
jog tai būsiąs karas už vokiečių 
kultūrą. Vokiečių intelektualai 
karo lauke kausis už Goethę, 
Kantą ir Bethoven ! Vis dėlto 
karą su milijoniniais gyvybių 
nuostoliais vokiečiams pralai
mėjus, Vokietijoje radosi vos ke
li balsai, pasisakę prieš kultū
ros išnaudojimą karo reikalams. 

Dar stipriau kul tūra pa
jungta karo tarnybai per Ant
rąjį pasaulinį karą. Savo 1940 
m. pralaimėjimu prancūzai 
įžvelgė ir visos savo kultūros 
pralaimėjimą, kaip rašė vėliau 
vokiečių nužudytas is torikas 
Mare Bloch. Vokietijos propa
ganda šnekėjo apie Kultur-
kampfą - kultūros karą - ir tuo 
turėjo omeny savo užkariavimo 
ir naikinimo žygius. Karui tam
pant vis beviltiškesniam, Hit
leris savo Berlyno bunkeryje 
vaizdavosi esąs „europietiško-
sios kultūros" gynėjas prieš 
amerikietiškąjį materializmą ir 
azijietiškąjį bolševizmą. 

Didieji Europos konfliktai 
visada būdavo karai, planuoja
mi bei vedami kultūros vardu, 
bet jie būdavo ir karai prieš 
kultūrą. Du kartus vokiečių ka
rių rankomis įvykdytas Liuveno 
bibliotekos sugriovimas per Pir
mąjį ir Antrąjį pasaulini karą 
buvo laikomas ypač barbarišku 
veiksmu. Pats- Hitleris savo 
vadavietėje skųsdavosi, kad jam 

daugiau skausmo sukelia 
vertingo paveikslo ar architek
tūrinio paminklo sunaikinimas, 
nei žmogaus gyvybių praradi
mas. Po Drezdeno subombar-
davimo (kelis mėnesius prieš 
karo pabaigą) nacių karo vado
vybė pajuto beveik palengvė
jimą: girdi, sunaikinus vertin
giausius vokiečių kultūros tur
tus , Trečiasis Reichas dabar 
galįs atleisti visas vadeles kovo
je su priešu - tarsi jis to jau 
nebūtų daręs anksčiau. Jokios 
kalbos apie Elbės krantuose 
tįsančius tūkstančius žmonių 
kūnų - kultūra yra aukščiausio
ji visa pateisinanti vertybė... 

Kad net pusšimtį metų vė
liau, ir žlugus komunizmui, į 
Europą dar negrįžo taika, 
skausmingai parodė Jugosla
vijos karai , kuriems dirvą iš 
dalies parengė kultūros institu
cija, Serbijos mokslų akademija. 
Būtent jos dėka Miloševič 
jautėsi intelektualiai pateisin
tas savo agresijoje prieš neser-
bus ir musulmonus. O, žinoma, 
kita vertus, kaip nežmoniškas 
veiksmas buvo visuotinai pas
merktas bosnių nacionalinės 
bibliotekos Sarajeve subombar-
davimas. 

Dar ilgai truks, kol politinė 
Europa kalbės vienu balsu. Tie
sa, kul tūrinė Europa turi 
kalbėti ne vienu balsu: jos 
stiprybė glūdi ne vienybėje, o 
balsų įvairovėje. Tikėkimės, 
kad su gegužės pirmąja bus 
pasibaigę europiečių tarpusavio 
karai . Tegu tai galioja ir 
kultūrų karams. Tik tegu būna 
kuo daugiau impulsų Europos 
kul tūrų ginčams, ir tegu jie 
^ūna taikūs, - baigia savo 
straipsnį Šiaurės Vokietijos 
dienrašty „Welt" žurnalistas 
Wolf Lepenies. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių re ika lu taryba 

Ruošia: A l d o n a Šmulkšt ienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

„Sočiai Security" išmokos 
mirties atveju šeimos nariams 

Kai asmuo, dirbęs ir mo
kėjęs „Soc. Security" mokesčius, 
miršta, kiti šeimos nariai gali 
gauti „Soc. Security" išmokas: 
našlės, našliai (o taip pat ir 
išsiskyrę našlės, našliai), vaikai 
ir išlaikomi tėvai. 

Kiek reikia turėti „Soc. Se
curity" kreditų, priklauso nuo 
asmens amžiaus, kada jis mirš
ta. Juo jaunesnis asmuo, tuo 
mažiau kreditų jam reikia, kad 
šeimos nariai galėtų gauti „Soc. 
Security" išmokas. Bet niekam 
nereikia daugiau kaip 40 kredi
tų (=10 metų darbo), kad ga
lėtų gauti „Soc. Security" iš
mokas. 

Yra da r ir speciali taisyklė, 
kad pomirtinės išmokos gali 
būti mokamos vaikams ir žmo
nai/vyrui auginančiam vaikus, 
jeigu ir neturima reikiamų kre
ditų. Šeimos nariai gali gauti 
išmokas, jei miręs asmuo turėjo 
kreditą už 1 1/2 metų darbą 
trejų metų laikotarpyje prieš 
mirtį. 

Šeimos nariai, galintys gau
ti išmokas: 

1. Našlė / našlys gali gauti 
visas išmokas, sulaukus 65 m. 
ar esant vyresniam (gimus prieš 
1940); sumažintas išmokas - 60 
m. (Amžius visoms išmokoms 
gauti palaipsniui kyla asme

nims, gimusiems po 1939, kol 
pasiekia 67 m. asmenims, gimu
siems 1962 ar vėliau). Invalidė 
našlė ar invalidas našlys gali 
gauti išmokas 50-60 m. Likusio 
gyvo sutuoktinio išmokos gali 
būti sumažintos, jei jis/ji ta ip 
pat gauna pensiją iš darbovie
tės, kur soc. security mokesčiai 
nebuvo išskaičiuojami. Daugiau 
informacijos apie tai gal ima 
rast i brošiūroje „Government 
Pension „Offset" (No. 05-10007). 

2. Našlė ar našlys, nepai
sant, kokio amžiaus būtų, jei 
augina vaikus, jaunesnius negu 
16 metų. ar invalidus, gau
nančius išmokas. 

3. Nevedę vaikai iki 18 m. 
amžiaus (iki 19 m jei mokosi 
visą laiką pradinėje ar gimnazi
joje). Vaikas gali gauti išmokas, 
nepaisant, kokio amžiaus be
būtų, jei jis tapo invalidu ir liko 
tokiu prieš jo 22-ąjį gimtadienį. 

Specialiais atvejais išmokos 
gali būti mokamos ir poduk
roms bei posūniams, vaikai
čiams ir įvaikintiems vaikams. 

4. Tėvams, 62 m. ar vyres
niems, kurie buvo išlaikomi 

Yra dar specialus vienkarti
nis 255 dol - išmokėjimas, jei 
miręs asmuo tarėjo pakanka
mai darbo kreditų Jį gauna tik
tai našlė /našlvs ar mažamečiai 

vaikai, jei atitinka tam tikrus 
Soc. Security reikalavimus. 

Išsiskyrusieji (žmona ar 
vyras) gali gauti išmokas pagal 
tas pačias sąlygas kaip ir našlė 
/ našlys, jei santuokoje išgyveno 
10 m. ar daugiau. Bet ši 10 m. 
taisyklė nesaisto auginančius 
mirusiojo vaikus, jaunesnius 
negu 16 m. 

Išmokos mokamos išsisky
rusiai žmonai ar išsiskyrusiam 
vyrui, kurie yra 60 m. ar vyres
ni (50-60, jei invalidai) neturi 
įtakos išmokoms, mokamoms 
kitiems šeimos nariams. 

Juo didesnis buvo dirbusio
jo uždarbis, tuo didesnės iš
mokos šeimai po jo mirties. 

Vyrui / žmonai mirus, išmo
kų reikia prašyti nedelsiant. 

Prašymui reikalinga: 
1. Mirties įrodymas - iš 

laidotovių namų ar mirties pa
liudijimas (Death Certificate). 

2. Prašančiojo ir mirusiojo 
„Soc. Security" numeriai. 

3. Prašančiojo gimimo met
rikai. 

4. Prašančiojo vedybų met
rikai, jei prašo našlė / našlys. 

5. Skyrybų dokumentai, jei 
prašoma kaip išsiskyrusio su
tuoktinio. 

6. Išlaikomų vaikų „Soc. 
Security" numeriai, jei turima. 

7. Mirusiojo W-2 formos ar 
federalinių mokesčių (tax) 
mokėjimo dokumentai (pasku
tiniųjų metų), jei buvo dirbama 
sau (self-employed). 

8. Banko pavadinimas, ad
resas ir sąskaitos numeris, kur 
galėtų siųsti išmokas. 

B u s daug iau 

Naudotasi „Soc. Security" 
brošiūra „Survivors Bencfits" 

Sveikinu su Motinos diena ir 
Tavo profesiniais pasiekimais 

i i i 

Ačiū Tau: 
už Tavo nenuilstančias 
pastangas ir pasišventimą mūsų 
trims vaikams - Ninai, Nataliai ir 
Ronnie 

Ačiū Tau: 
už Tavo visišką atsidavimą 
mūsų verslui - First Rate Real 
Estate: jo profesionalumas 
ir sėkmė yra Tavo sunkaus darbo 
vaisius 

Ačiū Tau: 
dėt to, kad prieš 27-erius metus 
už manęs ištekėjai 

Ačiū Tau: 
dėl to, kad esi mano geriausia 
draugė, mano gyvenimo 
palydovė, mano sielos dalis... 

Tavo mylintis vyras 

1 
1 

Aušra Padalino 

1 
I 

S 

Outstanding Sales Achievement Award 
presented to 

Aušra Padalino 
In recognition of the outstanding sales accomplishments in 2003: 

RESIDENTIAL VOLUME EXCEEDING 3 MILLION 

iįlChicagc 
B ; I Assocsauon of t -7 

EWREALTOR< 
^ĮįĮJ 

Steoen L Good, President m 
REALTOR* 
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UZ KIEMO TVOROS 
PASIŽVALGIUS 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Gera matyti, kad pasta
raisiais mėnesiais, gal ryšium 
su NATO ir Europos Sąjunga 
(ES), mūsų žiniasklaidoje pa
sirodo daugiau žinių iš plačiojo 
pasaulio. Gal tai padės įsisąmo
ninti tikrovę, jog daug kas gero. 
kaip ir blogo, Lietuvoje atsiran
da dėl įtakos įvykių vykstančių 
likusiame pasaulyje. Ir ne būti
nai vien tik dėl didžiųjų valsty
bių įtakos. Pavyzdžiui, gal 
mažai kas plačiame pasaulyje 
pastebėjo, jog Lietuva 1990 m. 
kovo 11 d. Nepriklausomybės 
Aktu paveikė visą pasaulinę 
politiką, pastūmėdama griū
vančių Sovietų Sąjungą į isto
rinį sužlugimą. Tad reiškia, kad 
ir daugelis kitų, dažnai mūsų 
net nepastebėtų įvykių paveikia 
ir Lietuvą. Žinoma, sunku 
numatyti, kaip tie tolimi įvykiai 
netiesioginiai paveiktų ir Lietu
vą. Tačiau retkarčiais dera pa
sižvalgyti už savo kiemo tvoros 
ir pagal visumą planuoti Lie
tuvos politiką. 

Kadangi nuo amžių pasau
lyje vyksta grumtynės tarp 
gėrio ir blogio, daug kur tai yra 
prasiveržę viešumon valsty
binių krizių forma. Matome, 
kad net, ir tokių valstybių, kaip 
JAV ir Anglija, vyriausybės 
šiandien išgyvena krizes, kalti
namos ar tai apsileidimu val
stybės saugumo srityje, ar tai 
nepagristais ir neatvirais bu
dais įsivelimu į karą. Nežinant 

visų užkulisinių tikslų bei ap
skaičiavimų, vienoje ir kitoje 
pusėje toli nuo mūsų vyks
tančiose krizėse, sunku jas įver
tinti tikroviškai. Pavyzdžiui , 
mūsų vadinamas „prezidentinis 
skandalas" ir iš to kilusi ap
kalta net užsienio lietuvių (ste
bėtojų ir žurnalistų) yra vadina
ma „cirku". Tačiau kai ku r 
Europos spaudoje buvo pastebė
ta tai, apie ką apkaltoje nebuvo 
viešai kalbėta. Ten apkal ta bu
vo aiškiai pavadinta griežtu at
siribojimu nuo Rusijos. O mūsų 
tautiečiai tai cirku vadina. Mat 
prezidentas Rolandas Paksas 
formaliai buvo pašalintas už su 
Rusija tiesioginiai nesur i š tus 
prasikaltimus, „Rusijos" net 
neminint. 

Tai primena Amerikoje ka
daise buvusią garsią bylą prieš 
Čikagos gangsterių vadą Al Ca-
pone. Jis buvo a tsakingas už 
daugelį sunkių nusikaltimų, ta
čiau nebuvo įmanoma rast i teis
mą įtikinančių įrodymų. Mat jis 
buvo asmeniškai atsitvėręs ato
kumo nuo nusikaltimų siena. 
Pagaliau jis pakliuvo į kalėjimą, 
kai buvo užtiktas jo prasižengi 
mas pajamų mokesčių įstaty
mams. O kituose reikaluose Al 
Capone liko „nekaltas" 

Tad pravar tu re tkarč ia i s 
pažvelgti už priedangų Jeigu 
dažnai sunku susipaišyti Rusi
jos ir JAV ne visai logiškuose 
santykiuose, tenka spėlioti apie 
neminimas tų kraštų politikos 
priežastis N u k e l t a į 7 psl . 

Blue Baltic Productions 
p r i s t a t o 

2 0 0 4 m. , gegužės 2 2 d. , šeštadienį, 

Beverly Arts Center 
(111 St. ir VVestern Ave., Chicago, IL) 

8:30 v.v. 
Pagr ind inė je koncer tų salėje 
Sut iks ime naujai Blujazz išleista muzikinės grupės 
„ S t r e e t d a n c e r " k o m p a k t i n ę plokštelę. 

„ S t r e e t d a n c e r " g rupės at l ikėjai : 
Kęstutis Stančiauskas - bosinė gitara 
Robert Long - pianinas 
Andrevv Scott Potter - mušamieji 
james Massoth - saksofonas 
Kraig McCreary - gitara 

7:30 v.v. 
Beverly Ar ts galer i jo je p r i s ta toma paroda 
„L i e t uv i ško m e n o pa t i r t i s ir įžvalgos" 

Dalyvauja: 

Algimantas Kezys - „Ange la i " 
Jurgis Daugvila - „Rūpinto jė l ia i " 
Robertas Kėželis - metalo skulptūra 
Irena Šaparnienė - batika 
Eleonora Marčiul ionienė - keramika 
Anus Elvikis - „GodsKrumine" 

6 v.v. 
Bever ly Ar ts Film Stud io Arvydas Reneckis pr is ta to 
k ino ciklą: „Jauni veidai Lietuvos kinematografi joje". 

In fo rmac i ja ir b i l ie ta i te l . 773-445-3838 . 
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Siūlo darbą 

Skubiai reikalingi vairuotojai-
ptrkraustvtojai Skokie 

perkraustymo kompanijai'. 
Reikia turėti Illinois teises. 

Tel. 847-673-3309. 

SEAMS1RESS (SEVVING) 
Little English. Draperies & 
Valances. Full & Part time. 
Paid Vacation & Holidays. 

Vertidrapes Mfg 773-478-9272. 

Reikalingos pardavėjos < iai) 
pilnai darbo dienai Pageidautina 

moters s. Darbas įvairiose vietovėse 
Reikia susikalbėti angliškai. 

Tel. S47-344-2510; 847-553-1393 

Skubiai reikalingi va i ruoto ja i -

perkraus ty to ja i Skokie 

pe rk raus tymo kompan i j a i . 

Tel . 847-673-3309 . 

LOOKING FOR A SEAM-
STRESS AT DRY CLEANERS. 

Experience necessary. 
Please call 708-424-1618, 

ask for Sue. 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tei. 773-736-7900. 

WINDOW VVASHERVGLTTER 
CLEANERS 

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

Mon-Sat 7am - 5 pm, 
t'ull time or part time 

Make S100 + per person. PAID DAILY 
NO expenence needed. will train 
Residential only/ suburbs & City 
Tome todav & start tomorrow 

515 E. Golf Rd. #208. Arlington HLs. 
(Arlingtoin Office Square> 

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

Produce; Ask for Will. 

Caregiver job for live-in 
position in YY'isconsin. 

SS and DL helpful. 
Call Greg 262-657-8044. 

Parduoda auto ĮVAIRUS 

Parduodu automobilį 
MERCEDES BENZ 400 SEL '93 
m. Variklis 4,2 L; 80.000 mylių. 

labai gerame stovyje. 
Tel. 708-439-7678. 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba. Lakuo jame 

Tel. 708-415-1343. 

M O K Y M O P A S L A U G O S 

CDL 
Standartiniai kursai 
Atnaujinimo kursai 

Paruošiame peregzaminavimui 

JPRESTIGE 
j (773) 838-1770 

7 dienos per savaitę 
Patogios valandos 

ŽEMOS KAINOS!!! 

Čikagoje vieši įžymi Lietuvos aktorė 
OLITA D.Ū TARTAITĖ. 

Gegužės 15 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje įvyks jos spektak

lis ..Intymi išpažintis.'" Autorius I. 
Bergmanas. Rež. VA . Landsbergis. 

Po spektaklio aktorė padainuos keletą 
..žiaurių " romansų. Bus vaišės, muzi
ka ir. jeigu publika pageidaus, šokiai. 

Bilietai parduodami „Lietuvėlėje" 
..Seklyčioje. ..! ithuanian Piaza 

Bakery & Deli". 
Rengia teatras-studija „Kaukė" 

, D r a u g o " s k e J h i m u s k y r i u s 
Tel . 1 7 7 3 5 8 5 9 S 0 0 

M-joms/ 
1 «or^fti-rNJC// / KJ 

Imto! 
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* Ieškau fotografo ves tuvėms . 
Tel. 219-871-2325. 
* Moter is ieško darbo pr iž iūrėt i 
sene l ius a r v a i k u s l ietuvių a r 
r u s ų še imose . Tel. 2 1 9 - 8 7 1 -
2325. 

* Nuoširdi ir p a p r a s t a buvusi 
mokytoja iš Lietuvos, legaliai 
g y v e n a n t i JAV, ieško v ien išo 
senyvo žmogaus , kur iuo galė tų 
rūp in t i s , padėt i n a m ų ruošoje ir 
pala ikyt i dvas i ška i . Gali gyven
ti k a r t u . Tel. 708-415-5352. 

* Gal iu su tva rky t i n a m u s , pa
g a m i n t i va lgyt i , p a b e n d r a u t i , 
palydėt i į bažnyčią tik šešta
dienia is ir s ekmadien ia i s . Tel. 
708-220-3202, Danguolė 
* Vyras. Amer ikos pilietis, ieško 

da rbo senel ių pr iežiūroje , l ie tu
vių a r b a ru sų še imose, t u r i pa
t i r t i e s , dirbo l igoninėse, gali gy
venu k a r t u . Tel. 773-767-1583. 
* Moter i s gali pr iž iūrė t i s e n e 
l ius , l igon ius a r v a i k u s . Tel. 
773-767-1583. 
* Moter i s gali pakeis t i s a v a i t 
ga l ia i s a rba išleisti a tos togų iki 
birželio 8 d.Tel. 708-388-3106. 
s k a m b i n t i nuo p i r m a d i e n i o iki 
penk tad ien io . 
* I š n u o m o j a m a s v i e n a s k a m -
ba rvs su a t s k i r a vonia. Tel. 630-
515-8890: 630-292-9725 (mob.) 
* I š n u o m o j a m a s šv iesus . ,base-
m e n t " Westmont p r i emies ty je 
Tel. 708-989-9162. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Keazie Chcagc, IL 60629 
Prekyba, irsžalavimas, aptamavtnas 

Licensed — Bonded— Insurec 

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

STASYS CONSTRUCTION 

Staiiaus-darbai. rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings". 

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

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

k nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, 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" 

Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 
R E M O N T O 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinai Vencius 
Albert Selevi 

C O N S T R U C T I O N ! 

VVork 312-38&*088; 
815-272-5193 

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

www.zikonstnKtion.com 

PLUMBING & SEWER 
„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 

ĮVA IRUS 

Europietiško maisto parduotuvė 
LOMBARD VVORLD FOOD 

1 2 4 7 
S. M a i n St. , L o m b a r d , I L 

T e l . : 6 3 0 - 9 3 2 - 9 6 2 2 

jūsų laukia: [vairiausios dešros, sūriai, rūkyti mėsos gaminiai, kon
servai, saldainiai, prieskoniai, duona, pieno produktai, saldumynai, 
švieži ir šaldyti cepelinai ir L t 

Čia taip pat rasite latvišku, lenkišku, rusišku, ukrainietišku. vokišku. 
prancūzišku ir kitokiu maisto produktu. 
Pristatome maistą į namus 10-200 imonig . Daugiau nei 30 žmonių 
— pristatymas nemokamas; iki 30 — S10 (10 mylių atstumu) 
Geriausia vieta pavalgyti taxi ir sunkvežimiu vairuotojams. 
Perkantiems daugiau nei už $30 — nuolaidų kuponas kitam 
apsipirkimui. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Ch icago, 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 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

r* Pigiausi avia-bi l ieta i į L ie tuvą 
i r visą Europą ! 

internetu 
DABAR! 

1-800-514-9989 
wnvw.doleris.com 

Tickets^doteos.com 
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VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640: 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, Janą . 

IŠNUOMOJAMAS 1 
MIEG. butas Marąuette 

Park rajone. 
Tel. 708-955-2808. 

APT. FOR RENT 
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. 

APARTMENT FOR RENT 
61 Str. & S t Louis Str . 

3 ' / , room remodeled. Newly 
dekorated. Quiet building. $450. 

708-923-6723 

Nuo gegužės 15 d . 

i šnuomojamas 2 mieg . b u t a s 

Lemonte . Tel . 630-257-2768. 

Parduoda 

PARDAVIMAS IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

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

MARQLETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

KEKMENV5 FOTOGRAFA\lS 
IR MĖGĖJA\B 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

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

r - - - - - - - - - - - — — — i 
• S T A T E F A R M I N S U R A N C E 

Automobilio, namų. 
gyvybes ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

, Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
, 5710 W. 95 St.. Oak Lavvn, IL 
• 7(18-423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GWYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėju 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 

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

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas 

G E D I M I N A S 
70S-387-4144 

NEKILNOJAMASIS 
! A u d r i u s M ? k u l i s ( > * « . 

Tel.: 630-205-9262 - ^ * 
Pager. 773-260-3404 «?«* * * * 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekjlnojarnas turtas: 
' Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas * — & ^ 
* Pardavimas JJKm^f^ ŠSŠT> 
'Surandame ^ f c S r ^ i * -

optimaliausią finansavimą 

Ortuos Accent 
Homefiiidtrs 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn, Illinois 60453 
Business 708-423-911 i 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
VoiūeM*773«4-783) 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė MAYEK 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Parduoda 

Drake 
Did 

lt Again! 

5 S Prospect. Ciarenoon 
Hilis !llino.s 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis m.este ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės i 

Drake Realtor 

A L S I P — PERFECT 
STARTER H O M E . Ranch 

2 bedroom. New bath. Oak floors. j 
Move-in condition. Ali appliances. ; 
garage. 50x10" lot. $129.900. Call 
773-262-3634 or 773-343-4631. 

DBMESKK OBMESKX 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, 

taoau sfcefctfa jįfĖ iityįc b n a g U kafeBaoja? 
Ne bėda. DRAUCAS įusu *eanma 

Sspaosdirti nemokamai. Tereikia paskarabin-
S tel. 773-585-9560 ar užsukti į ORAUCO 

adrainistradia adresu 454$ W. 
63 SU Chkagc. IL 60629 

GREIT PARDUODA 
-ra :—~ Landmark 
:- ".?5* properties & 

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 

Lolita Rasimaviciute 
R E A L T O R 

D e m m i s , Inc . 
4 7 0 5 S. C i lbe r t Ave . 
LaCrange, IL 6 0 5 2 5 

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

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: iolita.rasima@century21 .com 

mindauga.sbubliauskas.cendantniidwestcorn — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS. BANKROTAMS. KREDITO PROBLEMOJ 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
tel . 8 8 8 - 8 4 4 - 9 8 8 8 , 

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

C C E N D A N T 
Mortgage 

&ū&@&ži&žržS^32!a!3M&ibrz-:- t į> '•-' - . /žSc^5^a5^Z3ĮL'l~g."S3JBIlB 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

1 
1 
I 
1 
l I 1 1 1 i 1 
1 1 i i 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

„Lietuva, Marijos žemė" — 14 dienų kelionė rugpjūčio 7-20 d. 
Drauge keliauja kun. Gediminas Ki]auskas, SJ. 
Del informacijos ir rezervacijų skambinti Ritai. 

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

BligiagMaBiBiBjgiBiagia'gjBiâ ^ m 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS SIŲSKITE 

nANTįG 
ressLrorp. TIK PER 

SAUGU. GREITA IR PATIKIMA. 

8801 S 78th Ave, BRIDGEVIEVV, IL 6045S 
Tel. 708-599-9680; 800-775-7363 

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

http://www.zikonstnKtion.com
http://wnvw.doleris.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
mailto:vyrtours@earthlink.net
http://www.vytistours
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com


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

itrmį agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

MASKVA. 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin penktadienį buvo pri
saikdintas ir oficialiai pradėjo 
antrąją ketverių metų kadenci
ją, kurios didžiausias iššūkis 
bus skurdo kamuojamos didžiu
lės valstybės modernizavimas. 
V. Putin, kuris populiarumą pel
nė sukurtu pastovumu, kovo 
mėnesį užtikrintai laimėjo rin
kimus. Pompastiška jo prisaik
dinimo ceremonija vidudienį 
prasidėjo gausiai išpuoštose 
Maskvos Kremliaus salėse, kai 
grojant fanfaroms V. Putin pe
rėjo Georgij ir Aleksandr sales 
ir užlipo prisiekti ant pakylos 
Andriej salėje. Maždaug 1,700 
pakviestų svečių, t a rp kur ių 
buvo daug Rusijos elito, bet ne
buvo dešiniųjų jėgų. pralaimė
jusių rinkimus į Durną, ats to
vų, stebėjo, kaip 51 metų buvęs 
KGB žvalgybos karininkas, ku
rio autoritetas šiuo metu laiko
mas neginčijamu, prisiekė ta r 
nauti savo valstybei. Vyriausy
bė, vadovaujama Michail Frad-
kov, prezidentui oficialiai pra
dėjus eiti pareigas, atsistatydi
no, tačiau jau po kelių valandų 
Dūma gavo V. Putin laišką, ku
riame siūloma patvirtinti M. 
Fradkov kandidatūrą į vyriau
sybės vadovo postą. V. Putin pri
saikdinime nedalyvavo nei pir
masis prezidentas Boris Jelcin, 
kuris buvo tarp pakviestųjų i r 
prieš ketverius metus perdavė 
valdžios įgaliojimus V. Put in , 
nei buvęs SSRS prezidentas Mi
chail Gorbačiov. Pasak B. Jelcin 
protokolo vadovo Yladimir Šev
čenka. B. Jelcin negalėjo daly
vauti ceremonijoje dėl aukštos 
temperatūros ir bronchų užde
gimo. M. Gorbačiov šiuo me tu 
lankosi Vidurio ir Pietų Ame
rikoje. V Putin pasakė septynių 
minučių kalbą, kurioje pateikė 
daug nuorodų į tūks tan tmetę 
Rusijos istoriją ir kurioje pa
žadėjo ..dirbti aktyviai, atvirai 
ir sąžiningai". 

VARŠUVA 
Istorinės Lenkijos sostinės 

Krokuvos mieste penktadienį 
rengiamos gėjų ir lesbiečių ei
tynės netikėtai pr ikaustė visos 
valstybės dėmesį. Saugumą jo 
metu žada saugoti šimtai poli
cininkų, nes būgštaujama, kad 
gali įvykti seksualinių mažumų 
aktyvistų susidūrimų su katali
kiškos Lenkijos šeimų lygos ats
tovais . Lenkijos v isuomenė į 
Krokuvoje vyks tan t į festivalį 
„Tolerancijos ku l tū ra" dėmesį 
atkreipė dėl to, kad prieš seksu
alines mažumas nusiteikę ra
dikalai užsipuolė ir š iame mies
te gyvenančius Nobelio premijos 
laureatus — poetus Wieslawa 
Szymborska ir Czeslavv Milosz. 
kurie stojo ginti festivalį ir ei
tynes. Lenkijos šeimų lygos ak
tyvistai ėmė agituoti Krokuvos 
gyventojus nebepirkti jų knygų, 
o Cz. Milosz paragino grįžti ten. 
iš ku r jis ir atvyko — į Lietuvą. 
Abu Nobelio premijos laureatai , 
ta ip pat grupė žinomų aktorių 
bei Jogailos universiteto profe
sorių pasirašė atvirą laišką, ku
riame paragino tautiečius „iš
mokti sugyventi su skirtingos 
seksua l inės orientacijos žmo
nėmis ir gerbti jų pasirinkimą". 
Savo ruožtu gėjų ir lesbiečių 
pr ieš in inkai i špla t ino apie 
300,000 lapelių, kuriuose tvirti
nama, jog „homoseksualinių ry
šių legalizavimas kelia didžiulį 
pavojų visuomenei'*. 

LONDONAS. 
Britanijos vyriausybė ket

vir tadienį naujuoju užsienio 
žvalgybos tarnybos MI6 vadovu 
paskyrė John Scariett , kur is bu
vo vienas iš pagrindinių veikėjų 
skandale dėl vyriausybės moty
vų dalyvaut i I rako kare . J. 
Scar ie t t , kur is p i rmininkavo 
Jungt in iam žvalgybos komite
tu i . MI6 vadovą Richard Dear-
love pakeis šią vasarą. J. Scar
iet t buvo vienas iš įtakingiausių 
žmonių 2002 m. rugsėjį ren
giant a taska i tą , a ts idūrusią 
centre kaltinimų, jog T Blair 
vvriausvbė „sutiršt ino" Irako 

keliamą grėsmę. Kaip paaiš
kėjo, kaltinimus iškėlė ginklų 
inspektorius ir vyriausybės 
mokslininkas David Kelly, kuris 
kilus skandalui, nusižudė. 2002 
m. rugsėjo ataskaitoje dėl Irako, 
kurį prieš viešai paskelbiant 
premjerui T. Blair pasirašė J. 
Scariet t bei kiti žvalgybos 
komiteto nariai, buvo keliami 
įtarimai, kad Irakas gali per 45 
minutes paleisti į darbą che
minį ar bakteriologinį ginklą. 

AZIJA 

KARACHI. 
į tariamam kovotojui mirti

ninkui penktadienį sausakim
šoje šiitų mečetėje Karachi sus
progdinus bombą, žuvo mažiau
siai šeši ir buvo sužeista dešim
tys kitų žmonių. Mečetė yra prie 
pat senovinės islamo mokyklos 
šio Pakistano pietuose esančio 
uostamiesčio verslo rajone. 
Sprogimo metu ji buvo smarkiai 
apgadinta. Vietos valdžios pa
reigūnas Farooq Fariya sake, 
kad mečetėje į penktadienio po
piečio maldas buvo susirinkę 
daugiau kaip 100 žmonių. Pa
kistane, kuris yra JAV karo su 
terorizmu sąjungininkas, tai jau 
ketvirtas toks išpuolis per pen
kias pastarąsias dienas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHBAD. 
Šiitų dvasininkas Moqtada 

ai Sadr penktadienį pėsčias 
atėjo į Kuffa. esančios netoli 
Irako šventojo Najaf miesto, 
mečetę vadovauti šventadienio 
maldoms, nors netoliese yra su
telktos JAV pajėgos, pažadėju
sios jį suimti. Šalutinėmis gat
velėmis 'atėjusį M. ai Sadr at
lydėjo 500-600 jo ..Mahdi armi
jos" kovotojų, kurie skandavo jo 
vardą i r nešė iškėlę jo atvaiz
dus. M. ai Sadr reguliariai va
dovauja penktadienio vidurdie
nio maldoms ir sako ugningus 
antiamerikietiškus pamokslus. 

P. Auštrevičius nesitrauks iš rinkimu kovos 

Atkelta iš 1 psl. 
Viktoro Uspaskicho Darbo par
tija, ar V Adamkumi. 

..Mes raginame visoms par
tijoms ir dešinėje, ir kairėje at
sisakyti dvigubų žaidimų. Ne
galima vienu metu remti dviejų 
kandidatų. Tai nėra sąžininga 
nuostata", penktadienį Seime 
surengtoje spaudos konferenci
joje teigė liberalcentristas Sei
mo pirmininko pavaduotojas 
Gintaras Steponavičius. 

„Konservatoriai ir ki tos 
partijos turi nustoti blaškytis. 
Aš raginu, kad kuo anksčiau bū
tų pasakyta, kuris kandida tas 
turi būti remiamas", pažymėjo 
jis. 

Liberalcentristai t a ip pat 
pasipiktino konservatorių abe

jonėmis, jog e idamas į preziden
to r inkimus Valdas Adamkus 
gali patirti pralaimėjimą. 

..Apeliuoti į V.Adamkų kaip 
į kandidatą, kur is rizikuoja, yra 
neatsakinga. Toks pareiškimas 
mus tiesiog stebina", teigė G. 
Steponavičius, pažymėjęs, jog 
apk lausų duomenimis . V. 
Adamkus turi daugiausia gali
mybių patekti į antrąjį prezi
dento rinkimų ratą. 

Reaguodami į šį G. Stepo
navičiaus pasisakymą, konser
vatoriai pareiškė esą nustebinti 
l iberalcentristų nurodinėjimų, 
kaip turi elgtis Tėvynės sąjun
ga. 

Anot pareiškimo, konserva
toriai ir toliau laikysis ankstes
nės nuostatos remti du kandi

datus, o dėl vieno iš jų galutinai 
apsispręs ne vėliau kaip gegu
žės 28 d. 

Iki šios dienos kandidatai 
pagal įs tatymą gali atsiimti 
kandidatūras. 

..Prezidento rinkimuose TS 
dės pastangas vienyti jėgas ne 
su partijomis, ne su liberalais a r 
Darbo partija, o su Lietuvos rin
kėjais, tarp kurių yra įvairių 
žmonių: vieni labiau myli kon
servatorius, kiti liberalus, treti 
Darbo partiją. 

TS darys viską, kad šie 
žmonės balsuotų už jos remia
mus kandidatus", teigiama pa
reiškime, kur iame raginama 
prezidento rinkimuose susilai
kyti nuo „partinių ambicijų de
monstravimo". 

Kėdainiuose — V. Adamkaus ir V. Uspaskicho „mandagumo pietus" 

Kėdainiai-Vilnius. gegu
žės 7 d. (BNS) — Kadenciją bai
gęs prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį lankydamasis 
Kėdainiuose, susitiko su Darbo 
partijos vadovu Viktoru L'spas-
kichu. tačiau. V. Adamkaus ats
tovų teigimu, vengė konkrečių 
kalbų apie artėjančius preziden
to rinkimus 

V. Adamkus dalyvavo Kė
dainiuose vykusioje konferenci
joje apie regioninės ku l tū ros 

raidą Europos Sąjungos plėtros 
kontekste ir papietavo su Kė
dainių vienmandatėje apygar
doje Seimo nar iu išrinktu V. Us-
paskichu. 

Kaip sakė minėtame politi
kų susi t ik ime dalyvavęs V. 
Adamkaus r inkimų štabo narys 
Marius Lukošiūnas. V. Adam
kus ir V Uspaskichas, tarda
miesi susitikti pietų, iš anksto 
sutarė nekalbėti konkrečių da
lykų apie artėjančius pirmalai

kius prezidento rinkimus. 
„Jie nekalbėjo nieko konk

rečiai nei apie pirmąjį, nei apie 
antrąjį rinkimų ratą- J ie neap-
tarinėjo jokių konkretybių apie 
jokio asmens kandidatavimą", 
sakė M. Lukošiūnas. 

Pasak rinkimų štabo nario. 
V Adamkus ir V. L'spaskichas 
pasikeitė mandagumo frazėmis, 
aptarė bendrą politinę situaciją 
Lietuvoje šiai įstojus į NATO ir 
Europos sąjungą. 

Partijos neskuba registruoti kandidatų i Europos Parlamenta 

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) 
— Partijos neskuba registruoti 
kandidatų į Europos Parlamen
tą sąrašų, nors pirmadienį bai
giasi terminas tai padaryti . 

Iki penktadienio popietės 
tik keturios partijos buvo pa
teikusios savo kandidatų sąra
šus Vyriausiajai rinkimų komi
sijai (VRKt. 

Penktadieni kand ida tų į 

Europos Parlamentą sąrašą pa
teikė partijų populiarumo vietų 
lentelėje p i rmaujan t i Darbo 
partija. 

13 asmenų kandidatų sąra
šą pradeda buvusi Pasaulio 
banko patarėja ir rnivnsi Ro
lando Pakso vyriausybės pata
rėja Ona Juknevičienė. Antras 
sąraše — Nepriklausomybes 
Akto s i gna t a r a s vers l in inkas 

Arimas Degutis. 
Penktadienio popietę kandi-

datų į Europos parlamentą są
rašą pateikė ir opozicinė Tėvy
nės sąjunga. Sąrašo pirmojoje 
vietoje — ilgametis konservato
rių vadovas Vytautas Landsber
gis, į pirmąjį penketuką įrašyti 
nepriklausomybės signatarai 
Emanuelis Zingeris ir Laima 
Andrikiene 

UZ KIEMO TVOROS 
PASIŽVALGIUS 

DRAUGAS, 2004 m. gegužės 8 d., šeštadienis 

Atkelta iš 5 psl. 

Vakaruose retas politikas 
ar žurnalistas analizuodamas 
Maskvos laikyseną pamini 
nesuvaldomą rusišką imperia
lizmą, kaip Maskvos politikos 
pagrindinį akstiną. 

JAV politikoje dažnai įžiū
rimas hegemonijos" akstinas. 
Tačiau JAV politikos kritikai 
labai retai nurodo j hegemoni
jos priešingybę — į globalizmą. 
O tam yra rimto pagrindo: JAV 
akademiniame, žiniasklaidos ir 
politiniame elite vyrauja glo
balinės utopijos idėja. Todėl 
pasitaiko politinių sprendimų, 
priešingų net JAV7 interesams. 
Tad pačioje Amerikoje dabar 
yra kritikuojamas karas prieš 
Iraką, ne tiek už tai, kad yra 
kariaujama, kiek už tai , kad 
kariaujama vienašališkai, be 
aiškaus Jungtinių Tautų (JT) 
palaiminimo. 

Dabar jau kalbama apie 
didesnį JT vaidmenį Irake. 
Tačiau ir patys irakiečiai ėmė 
JT kelti nemalonius klausimus. 
Jie sako — jūs čia jau buvote 
įsitaisę, bet užteko vienos bom
bos ir pabėgote. Palikote mus. 
Priedo iškilo „švariai" pasau
linei organizacijai labai neš
varūs faktai: apie 10 milijardų 
dolerių Irako .maistas už 
naftą" projekto pinigu dingimas 
JT valdininkų ir jų „biznio" 
partnerių kišenėse. Irakas par
davė naftą, bet Irako vaikai ir 

ligoniai negavo nei maisto, nei 
vaistų. Veik viskas nuėjo Sa
damo pilių statybai, ginklų 
pirkimui ir (už tylėjimą) ky
šiams JT, Europos valstybių ir 
ypač (apie 50 proc.) Rusijos 
finansinių maklerių kišenėsna. 
Esą iš jo praturtėjęs „ir maistas 
už naftą" projekto prižiūrėto
jas, kuris buvo ar yra partneris 
su JT genseko Kofi Anan sūnu
mi. Tad korupcijos siūlai gali 
nuvesti iki JT aukštumų. Todėl 
ir visa Rusijos, Vakarų Europos 
ir JT pažiūra į JAV politiką 
Irake gali būti dažyta pas
laptingais dažais. 

Tačiau gal pats didžiausias 
pasaulinės politikos neminima
sis yra auganti karinė ir impe
rinė raudonosios Kinijos galia 
ir kylantis pavojus likusiam pa
sauliui. Daugelis politikų ir po
litologų nepastebi Kinijos, kaip 
tas rusas kaimietis besilanky
damas zoologijos sode nepaste
bėjo dramblio. 

Nuo šiol korteles 

skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

DĖMESNI DĖMESIO! Neseniai 

atvykote, ieškote darbo ar buto, tači

au skefctis laikraštyj* brangiai kam

uota? Ne beda. ORAUCAS jūsų skei 

bima išspausdins nemokamai. 

TereBda paskambinti tei. 773 585^ 
9500 ar užsukti i DRAUGO 

administracija adresu 4545 W . 6 5 St, 

Chicago. SL 60629. 

f. 

mi 

~!i)UfSEMtJ£ 

PRENUMERUOKITE „ D R A U G Ą " Į Metams JAV - 100 dol. 
Metams tik šeštadienio 

laida 60 dol. 
Metams tik „Bičiulystės" 

laida 40 dol. 

'*%>£*&' 
' n - - - . 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime 
jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St, Chicago, IL 
60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami! (JAV) 

i?ardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės v i som p r o g o m , geiės j Lietuva 
• Egzot inės ir aukš to stiliaus aranžuotes 
• Vestuvines tr proginės kompozicijos konsuhaciKv. - nemokamos' 
• Dovanu krepše l ia i , suvenyrai, paveikslai. 
• l a i d o t u v i ų krepšeliai , vainikai vayonmės gėlės 
• Ražnvčių. pokv l iu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais ' n u o l a i d a 20Ao: 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 630 257 0359 
Justice 8015 W . 79 St.; Tel. 708 594 6604 

Pristatome Čikagoje. H>\ apylinkėje. |AV, 1 ietuvoje ir visame pasaulyje. 

wvrw.alwayswithflowers.com 
_J 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

Nebeišverksi, nepakeisi nieko 
Iš ten... nei žodžio, nei žinios... 
Ir tyli žemė nuo manęs tave paslėpus 
Bet aš žinau, su manimi tu visados. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
STASYS 

DĖDINAS 
(1941—1999) 
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Gegužės 9 d. sueina 5 metai, kai pašaukus Viešpačiui 
mus palikęs iškeliavai. 

Netekties skausmas ir šviesūs praeities prisiminimai 
tebėra gyvi ir niekad neišblės. 

Liūdinti žmona Cynthia ir sūnus Adomas Matas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
ONA NAURECKAS 

1922.11.01—2003.05.12 
Jau praėjo vieneri metai, kai mus paliko mylima ma

mytė, močiutė ir sesuo. Su liūdesiu ir meile visuomet ją 
prisimename. 

Dukros Laima Rogers ir Birutė Gillespie, anūkai 
Jonas ir Vincas Bertulis , Aleksandras ir Andrius 
Mrazek, seserys Cicilia Marcinkus, Elfrida Russell, 
Ruth Auld, Ann Miller, Emilija Petkus ir Elena Pa-
berz 

A f A 
TEOFILEI MIŠAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame gi
minėms ir artimiesiems ir kartu liūdime. 

Union Pier Lietuvių draugija 

PETKUS & SON 
FUNERAL D1RECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476 2345 

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

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

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose. 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo icremation* patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W . 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 

http://wvrw.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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KONCERTAI 
MAMOS DIENAI 

GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENI, 7:30 V.V. JAUNIMO CENTRO 
ČIURLIONIO galerijoje įvyks dailininkės Sigitos Šulaitytės meno 
paroda. 
Sigita baigė Vilniaus dailės akademiją, monumentaliosios tapybos 
specialybę. Dirbo Įvairiose meno srityse: vitražo, freskos, iliustra
cijos ir dizaino. 
Šioje parodoje pristatomi keli darbų ciklai: konceptualioji abstrak
cija ir metaforinis realizmas (su siurrealizmo element:-
Visi mėgstantys meną, kviečiami atvykti ir susipažinti su talen
tinga dailininke Sigita Šulaityte bei jos menu. 

direktore. Sekmadienį, gegužės 
16 d.. 3 v.p.p. Jaunimo centre 
Rūta Kunciene skaitys praneši
mą „Spaudos atgavimo 100-
osios metinės". 

DĖMESIO VISI MICHIGAN EŽERO 
pakrantės miestelių (Beverly 
Shores, Union Rer, Michigan 
City. New Buffaio...) gyvento
jai. Jūsų patogumui, bilietai į 
XII Lietuvių tautinių šokių 
šventę (liepos 3 d.. „Allstate" 
Arena, Rosemont, IL) dabar 
parduodami „Miidas Corner 
Market", 9901 Townfioe Rd., 
Union Pier, M Taip pat 
organizuojamas 56 vietų auto
busas, kuris vyks į šventę iš Mi
chigan City, Indiana, liepos 3 d. 
11 v.r. (12 v.p p Michigan lai
ku' . Bilietai 20 dol. asmeniui 
parduodami ..Miidas Corner 
Market" Norintieji prašomi 
regis' 13 d., 
tel. 269-469-9880. 

KONCERTAI, SKIRTI MOTINOS 
DIENAI VYKS ŠVČ. MERG. MA
RIJOS GIMIMO PARAPIJOJE: 

Gegužės 8 d., šeštadienį, 5 v.v. 
vakaro Mišios (lietuvių kalba), 
melsimės už mirusias mamas. 
Jau treji metai, kaip po mūsų 
bažnyčios skliautais skamba 
„Ave Maria", skirta Dangiškai 
Motinai Marijai. Šiais metais 
šlovindami Dangiškąją Motiną, 
prašysime jos užtarimo į amži
nybę išlydėtoms savo mamoms. 
Giesmes atliks garsūs ir mums 
visiems jau gerai žinomi, mūsų 
mylimi solistai. 

G e g u ž ė s 9 d., sekmadienį. 
10:30 v.r. Mišiose melsimės už 
gyvas savo mamas Visus kvie
čiame maldai, dėkojant Dievui 
už patį nuostabiausia ir bran
giausią žemėje žmogų - Mamą. 
Po Mišių parapijos salėje vyks 
koncertas, skirtas mamoms, 
kurį atliks solistas iš Kauno 
muzikinio teatro Juozas Janu-
šaitis. Kviečiame ir laukiame 
atvykstant. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS #3 
kuopos susirinkimas įvyks ge
gužės 22 d., šeštadienį. 3 v.p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Svarbūs reikalai 
bus aptariami. Prašome visas 
nares dalyvauti 

RŪTA KUNCIENĖ, ISTORIKĖ, bai
gusi Vilniaus universitetą, dir
bo Lietuvos istorijos ir etnogra 
rijos muziejaus numizmatikos 
skyriaus vedėja Nuo 1993 m. 
gyvena JAV Jos parengta kny
ga „Lietuvos pinigai", išspaus
dinta Vilniuje, 1995 m. Rūta 
Kunciene dėstė lietuvių kalba 
Lemonto Maironio aukštesnio
joje lituanistinėje mokykloje 
Yra išspausdinusi straipsnių 
„Drauge". Nuo 2003-2004 
mokslo metų dėsto istoriją Či 
kagos Pedagoginiame lituanis
tikos institute Nuo š.m gegu
žės m. išrinkta šio instituto 

Artėja Joninių — 
šventė 

2004 m. SKELBIMAI 

Birželio 19 d., Benedictine 
Campus, 5900 West 147 
St., Oak Forest priemies

tyje, IL įvyks gražiausia vasa
ros šventė - Joninės. 

Kaip ir pernai metais Joni
nių organizacinis komitetas 
kviečia verslininkus, amatinin
kus bei visus norinčius dalyvau
ti šventėje, pristatyti savo pre
kes ir paslaugas. Tą galima pa
daryti užpildžius anketą inter-
netiniame Joninių puslapyje: 
www. jon ines .o rg , arba pa
skambinus į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapiją, tel. 773-776-
4600. Prekybinio stalo kaina, 
priklausomai nuo pasiūlytos 
prekės, kainuos nuo 50 dol. 

Šioje, Joninių-2004 šventė
je, žmonių žada būti ne vienas 
tūkstantis... Tad nepraleiskite 
progos savęs parodyti ir kitų 

pažiūrėti, susipažinti bei nau
dos apturėti! 

Joninių-2004 šventės meni
nė programa prasidės 11 v.r. 

1 v.p.p. susirinkusius pa
sveikins LR generalinis konsu
las Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius. 

1:30 v.p.p. šv. liturgija. 
2 v.p.p. svečius linksmins 

vaikučiai, programą atliks „Vy
turio" ansamblis, Gedvilienės 
vokalinis ansamblis ir kiti. 

230 v.p.p. koncertuos „So
džius". 

330 v.p.p. programą atliks 
šokių kolektyvai: „Klumpė", 
„Grandis" bei liaudies šokių 
grupė iš Minesotos. 

4 v.p.p. gros muzikiniai an
sambliai. 

6 v.v. deginsime kupole. 
8 v.v. šventės pabaiga. 

^ * ^ 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

Pavasario „Lietus" 
Draugo Fonde 

Atgijusiai pavasario gamtai 
labai reikalingas lietus. 

Kad žolytė sužaliuotų, kad žie
dai išsiskleistų, kad medžiai ir 
krūmai pasipuoštų naujais la
pais. 

Pavasario vajaus įnašų „lie
taus" labai reikia ir Draugo fon
dui, kad jis ir toliau augtų, kad 
jo vaisiai toliau remtų „Draugo" 
leidybą, vienintelio lietuviško 
dienraščio išeivijoje, kuris mus 
jungia ir informuoja. Per kovo ir 
balandžio mėnesius neblogai 
„palijo" naujais įnašais Draugo 
fonde iš narių ir rėmėjų padan
gės, tačiau didelės „liūties" ne
buvo kaip kad būdavo anksty
vesniais Draugo fondo metais. 

Draugo fondo tolimesniam 
augimui „lietaus" reikia ir per 
likusius pavasario vajaus 
gegužės ir birželio mėnesius. 

Visi mes gėrimės pavasario 

GEGUŽES 8 - 3 0 DIENOMIS, 
Lietuvių dailės muziejuje, 
esančiame Pasaulio lietuvių 
centre, vyks paroda - A. ir V. 
Zikarų sukauptos meno rinkti
nės dovana muziejui. Parodos 
atidarymas įvyks gegužės 8 d., 
šeštadienį, 6:30 v.v. 

žiedais ir žaluma, kurios be lie
taus nebūtų. Pavasario vajaus 
įnašų „lietaus" dar trūksta ir 
Draugo fondui. Dar yra likę 
vajaus du mėnesiai tiems, kurie 
dėl pavasario darbų dar nesus
pėjo atsiųsti didesnę ar mažes
nę dovanėlę Draugo fondui šį 
pavasarį. Tiems, kurie jau at
siuntė - Draugo fondas reiškia 
didelę padėką. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 500 dolerių: 
Vladas Gilys. garbės narys, 

iš viso 1,000 dol.. Sun City, CA. 
Su 300 dolerių: 
Dr. Pranas Budininkas, 

garbės narys, iš viso 1,000 dol., 
St. Pete Beach. FL. 

Su 200 dolerių: 
Ona ir Vincas Urbaičiai, 

garbės nar ia i , iš viso 1,550 

„SEKLYČIOJE" GEGUŽES 12 D., 
2 vai. p. p. popietės programo
je bus rodoma vaizdo juosta, 
kaip Klaipėdos mieste buvo šven
čiamas 750 m jubiliejus. Vaiz
do juostą parūpino A. Petraitis, 
kuris ir pats padainuos pritar
damas gitara. Atvykite! 

„IMK, MO" INELE, VISU RANKELES 
ŠOKS JAUNIMĖLIS, DAINU< 
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rdžios ,r,randies" veteranės su mokyt. Vida Brazaityte maloniai kviečia visus į 
i vyksiantį gegužes 15 d , 6:30 v.p.p., Mothcr McAuley gimnazijos auditorijoje, 

ikagoje. Bilietai užsakomi skambinant Dainai Siliūnienei, tel 630-852-3204 
M t UV i. t H 630-257-8617 IO nuotr. 

Sugūžėję į šventę, žinoma, 
alkani nebus. Tuo pasirūpins 
lietuviško maisto gamintojai . 
Kokie? Sužinosite atvykę! 

Tad, norintys dalyvauti -
skubėkite registruotis, o norin
tys pailsėti - pasižymėkite bir
želio 19 d. kalendoriuje. Kas 
žino, gal kuris šią dieną taps 
pačiu laimingiausiu žmogumi, 
suradęs paparčio žiedą, žydintį 
tik vieną kartą metuose - per 
Jonines! 

Vitalija P u l o k i e n ė 

dol., Cleveland, OH. 
Su 100 dolerių: 
Vytautas Vidugiris, garbės 

narys, iš viso 5,100 dol., R. Pa
los Verdes, CA. 

Dr. Kazys ir Marija Ambro-
zaičiai, garbės nariai , iš viso 
3,050 dol., Chesterton, IN. 

Leokadija Pačkauskas , 
g a r b ė s n a r ė , iš viso 2,200 dol., 
Leland, NC. 

Gabrielė Ročkus, g a r b ė s 
narė, iš viso 1,350 dol., Oak 
Park.IL. 

Vacys ir Ona Rociūnai, iš 
viso 850 dol.. Independence, OH. 

Angelą Katelienė, iš viso 
100 dol., Chicago, IL. 

Su 50 dolerių: 
Dr. E. R. Šilgaliai, iš viso 

650 dol., Euciid, OH. 
Brone Šimkus, iš viso 450 

dol., Santa Monica, CA. 
Su 35-25 dolerių: 
Gintarė Ivaškienė, iš viso 

35 dol., Monroe, CT. 
Vince Derenčius, iš viso 525 

dol., Sunny Hills, FL. 
Su 20-15 dolerių: 
George Likander, iš viso 

200 dol., Kankakee, IL. 
Veronika Stankevičienė, iš 

viso 20 dol., Chicago, IL. 
Elizabeth Berchau, iš viso 

15 dol., Walnut Creek, CA. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 
F o n d o i ž d i n i n k a s 

GEGUŽĖS 16 D., 3 V.P.P. JAUNIMO 
centre įvyks paminėjimas-kon-
certas „Žodžio kelias", skirtas 
lietuviško spaudos žodžio drau
dimo panaikinimo ir išlaisvini
mo 100-mečiui. Programoje yra 
patys reikšmingiausi istorijos 
faktai, apžvelgiant lietuviško žo
džio lenkinimo sudėtingą eta
pą, rusinimą ir absurdišką įsa
kymą - draudimą spausdinti kny
gas lietuviškomis ra idėmis . 
Programoje dalyvaus akt. Egi
dijus Stancikas ir dain. Min
daugas Jankauskas Bilietai gau
nami „Seklyčioje". Vaikams iki 
12 m. Įėjimas nemokamas. 

KOMP. VL JAKUBĖNO KŪRINIŲ 
koncertas įvyks gegužės 23 d.. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, Čikagoje. Čia ka r tu bus pa
minėtos ir šio Čikagoje 1976-
aisias m. mirusio žymaus kom
pozitoriaus, muzikos kri t iko, 
publicisto, pianisto ir pedagogo 
100-osios metinės. Pagrindinę 
koncerto dalį išpildys „Daina
vos" ansamblio choras, kuriam 
vadovauja muz. Darius Polikai-
tis. Bus ir vokalistų bei instru
mentalistų. Koncerto pradžioje 
trumpai apie šį daug lietuvių 
muzikai nusipelniusį asmenį 
kalbės muzikas Faustas Strolia. 

ČIKAGOS LIETUVIU VENEZUELOS 
draugijos pusmetinis susirinki
mas įvyks gegužės 13 d., ketvir
tadienį, 1 v.p.p. Šaulių namuo
se, 2417 W 43rd St. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemom, EL 

Advokatas 
J o n a s Gibait is 
Civilines 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. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių Specialistas. 

Rastines Čikagoje ir Woodndge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• N a m a m s pirkti pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel . (773) 847-7747. 

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

• Prieš užsisakydami pa
minklą aplankykite St. Casi-
mir Memorials, 3914 W. l l l t h 
St. T u r i m e didelį pas i r in 
kimą: matys i te granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pa
gal jūsų pageidavimą, brė
žinius. P r i eš p a s t a t a n t pa
minklą, galėsi te apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padary tas , 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas Nel
sonai TeL 773-233-6335 

• D Ė M E S I O ! VIDEO 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC 
ir a tv i rkšč ia i , k re ipk i tės į 
INTER-VTDEO 3 5 3 3 S. 
A r c h e r A v e . , Chicago, EL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

• J ū s t a p s i t e v i e n a s iš
r ink tų jų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines pas laugas . 
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 —pat ik i 
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

• Karaliaučiaus krašto lie
tuvišku mokyklų paramai per 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugiją Čikagoje aukojo: $200 
Gediminas Balanda. $150 Vy
tautas ir Valdamara Rašytinis. 
$50 Amerikos lietuvių centras, 
Los Angeles, CA Ona Kartanas, 
Matilda Kurapka, Alfonsas Lu
kas, Eugenia Račkauskas. $35 
Albertas Gasiūnas Gasis. $30 
A ir V. Valavičiai. $25 Sofija Je-
lionienė, Aldona J e s m a n t a s , 
Pranas ir Irena Juodaitis, Juo
zas Mikulis, Alena Rozenienė. 
$20 Vitoldas Gruzdys. $10 Al
binas Elskus, Balys Raugas. 
Dėkojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto l ietu
vybei", 1394 Middleburg Ct., 
Napervil le , DL 60540-7011. 

• „Sauhitė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: a.a. 
Vytenio S ta tkaus a tminimui 
Ramunė Dičienė $100; Ramin
tos Pusnikienės šeimai Valdas 
Aukštuolis $70, Jadvyga Gruo
dienė $100, P. Peleckas $25, 
Augustinas Orentas $10; tę
siant vaikučių metinę paramą 
Laima Braune $240, kun. Vy
tas Memenąs $240, Stanislava 
Gritenas $240 c™<ror Hrmeh-
ton $480, Laima Garbonkienė 
$300. Labai ačiū, „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid) 419 
Weidner RdL, Buffaio Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949 TAX ED 
#36-3003339. 

• A. a. Bronės Macnorie-
nės atminimą pagerbiant, jos 
dukra Regina Griškelienė atsi
untė „Saulutei" Lietuvos vai-kų 
globos būreliui $755, kuriuos 
suaukojo: J. Ruibis $50, L. ir D. 
Braune $50, A. ir J. Mockaičiai 
$25, B. ir J. Naliai $75, N. ir D. 
Etzvriler $20, A. ir A. Sauliai 
$20, Giedrė Mereckienė $50, D. 
ir D. Siliūnai $50, A. ir E. Ka
minskai $20, J. ir P. Bielskai 
$100, J. ir O. Daugirdai $40, G. 
ir R. Blinstrubai $25, M. Čer-
niutė $20, D. ir J. Januskiai $50, J. 
ir R. Slivinskai $75, P. Česienė 
$10, V. Girdvainienė $25, D. 
Urbutienė $25, Rima Sell $25. 
„Saulutė" dėkoja už aukas, ku
rios Reginos Griškelienės pa
geidavimu bus panaudotos 
Žemaitijos našlaičiams, nes a.a. 
Bronė Macnorienė gimė ir augo 
Žemaičių Naumiestyje, saulutė" 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
šeimai bei artimiesiems. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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IEŠKO GIMINIŲ 
Stanislavos Kušlytės šeima nori surasti seserį Donatą Kušlytę, 
gimusią 1913 m., II Pasaulinio karo pabaigoje pasitraukusią į 
Vakarus ir apsigyvenusią JAV. 
Daugiau apie ją nieko nežinome, ar ji turėjo šeimą, ar išgyveno 
JAV iki šių dienų? 
Ieškojome sovietmečiu, tačiau veltui. Atkūrus Lietuvos neprik
lausomybę vėl atnaujinome paieškas ir kreipėmės į LR 
Raudonąjį kryžių. Laukėme eilę metų ir neseniai gavome žinią, 
kad JAV atsisako pradėti paiešką. 
Kreipėmės į Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybą. Gavome 
žinią nuo PLB valdybos pirmininko G. Žemkalnio. J ie neturi 
galimybių pradėti paieškos. 
Todėl kreiptiames Į Jūsų dienraštį. Iš anksto dėkojame. 
A d r e s a s : Genė Petrauskienė Iki pareikalavimo. LT - 3009 
Kaunas Lithuania 

http://www.jonines.org
mailto:Gibaitis@aol.com



