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Šiame \ 
numeryje: * 
Iš ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Teroristai, ar laisvės 
kovotojai? „Draugas" 
keliauja su JAV 
prezidentu (2). 

3psl. 

Mūsų šeimose. Naujoji 
Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkė. 
JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skiltis. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede. 
Kanklės ir kanklininkai 
— anuomet ir dabar. 
Įdomus tas dviejų 
pasaulių susitikimas. 
Poetai vynuogių 
derliaus festivalyje. 
Komp. Fausto Strolios 
muzikos koncertas. 

Naftos išteklių 
mažėjimo grėsmė. JAV 
LB Krašto valdybos 
svetainė. Enciklopedija 
apie Čikagą. 

5 psl. 

„Cicero lietuvių 
kavinei** — 10 metų. 
Draugo fondo skiltis. 

8 psl. 

Sportas i 

* L i e t u v o s t a u t i n i s olim
pin is k o m i t e t a s (LTOK) kar
t u su o l i m p i n e p a r t n e r e 
,.Samsung Electronics" firma 
pradėjo atranką, kurioje paaiš
kės vienintelis Lietuvos pilietis, 
dalyvausiantis 2006 m. Turino 
(Italija) žiemos olimpinių žai
dynių olimpinio deglo nešimo 
estafetėje. Iki šiol olimpinio 
deglo nešimo ceremonijoje daly
vavę du lietuviai. 1980 metais 
ši garbė Rusijoje teko 1972 m. 
vasaros olimpinių žaidynių 
Muenchen vicečempionei leng
vaatletei Nijolei Sabaitei bei 
1996 metais Ispanijoje JAV lie
tuviui moksleiviui Vytautui 
Kaikariui. 

* 53-čią k a r t ą Olandijoje 
vyks tanč iose d a u g i a d i e n ė s e 
„Olympia ' s T o u r " dviratinin
kų lenktynėse iš šešioliktosios 
vietos į antrąją bendrojoje 
įskaitoje po šeštojo etapo pakilo 
Gediminas Bagdonas. 

* Ke tv i r t ą p e r g a l ę šešto
se JAV NBA p i r m e n y b i ų Ry
tų konfe renc i jos pusf inal io 
r u n g t y n ė s e iškovojo bei į fina
lą pateko lygos nugalėtojo titu
lą ginanti Detroit „Pistons" ko
manda. Ketvirtadienį svečiuose 
„Pistons" krepšininkai 88:79 
nugalėjo Indiana „Pacers" ko
mandą ir laimėjo seriją iki ke
turių pergalių 4:2. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v o s pi l ieč ia i ko
pia į a u k š t u s E S pos tu s . 

* P r e z i d e n t a s s u t e i k ė 
p u l k i n i n k o l a i p s n į buvu
siam „Geležinio vilko" vadui. 

* L ie tuvo je vyks aplin-
k ruauens k u r s a i Bal ta rus i 
jos k a r i n i n k a m s . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.733 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Ar tikrai Lietuvai reikia tiesioginių merų rinkimų? 
DEIVIDAS VIJEIKIS 

Vi ln iu s , gegužės 20 d. 
(ELTA) — Panašu, kad jau dau
giau kaip dešimtmetį Lietuvoje 
puoselėjama tiesioginių merų 
rinkimų idėja įgauna naują pa
greitį. Šią savaitę posėdžiavusi 
valdančiosios koalicijos Politinė 
taryba pritarė šios idėjos įgy
vendinimui ir numatė pereiti 
prie tiesioginių merų rinkimų 
iki 2006 m. pabaigos arba 2007 
m. pradžios, kai vyks savivaldy

bių tarybų rinkimai. Pagal įvai
rių apklausų duomenis, šiai idė
jai pritaria didžioji dalis visuo
menės. Ja i pritaria ir preziden
tas Valdas Adamkus, ir Lietu
vos savivaldybių asociacija, ir 
dauguma politinių partijų. 

Atrodytų tokią paramą tu
rintis politinis sprendimas, net 
jeigu jis reikalauja Konstitucijos 
bei daugelio vietos savivaldą 
reglamentuojančių teisės aktų 
keitimo, turėtų būti įgyvendin
tas. Tačiau reikėtų gerai pasver

ti visus „už" ir „prieš" tokio po
litinio žingsnio reikalingumą. 

Pagrindinė problema — ta, 
kad vien tiesiogines mero rinki
mų formos įvedimo neužtenka. 
Kartu reikia išspręsti valdžios 
institucijų — savivaldybių tary
bų, merų, seniūnų ir kitų — tar
pusavio santykių problemą. Sis 
sprendimas neturė tų priešta
raut i esminėms Europos vietos 
savivaldos chartijos bei Lietu
vos Respublikos Konstitucinio 
Teismo suformuotoms nuosta

toms. Deja, kol kas dar neaišku, 
kaip tai galėtų būti įgyvendinta. 

Tiesioginių mero rinkimų 
forma nėra nauja, nors labiau
siai ji išplito per pastarąjį de
šimtmetį. Merai tiesiogiai ren
kami kai kuriose Vokietijos, 
Austrijos žemėse, Italijoje, Len
kijoje (nuo 2002 m.), Vengrijoje 
(nuo 1994 m.), Bulgarijoje, Ru
munijoje, Slovakijoje, Kipre. 

Tačiau modelis, kai atsto
vaujamosios institucijos (tary
bos) atstovai renka merą, yra ne 

mažiau populiarus. Jis naudoja
mas Skandinavijos šalyse, Čeki
joje, Lietuvoje (kol kas?), Esti
joje, Latvijoje, Ispanijoje ir kito
se šalyse. Iš Vakarų Europos 
valstybių išsiskiria Beneliukso 
šalys — čia merai skiriami vals
tybės vadovo vyriausybės teiki
mu. Tokiam paskyrimui di
džiausią įtaką turi kandidato 
kvalifikacija bei partiniai ryšiai. 

Pagrindiniai argumentai už 
tiesioginius merų rinkimus, 
įvardijami Nuke l t a \ 7 ps l . 

Bal t i jos šalių p r e m j e r a i d e r i n 
V i l n i u s , gegužės 20 d. 

(BNS) — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos premjerai penktadienį 
derino Baltijos šalių poziciją dėl 
naujosios Europos Sąjungos 
(ES) finansinės perspektyvos 
2007-2013 m. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
premjerai Algirdas Brazauskas, 
Aigars Kalvitis bei Andrus An-
sip susitiko Rygoje. 

Pasak A Brazausko, svar
biausias Lietuvai yra siūlymas 
apriboti ES struktūrinę para
mą iki 4 proc. paramos gavėjo 
bendrojo vidaus produkto, nes 
parama Lietuvai iš ES struktū
rinių fondų naujojoje finansinė
je perspektyvoje sudarys dau
giau kaip 50 proc. visos Lietu
vai skiriamos ES finansinės pa
ramos 2007-2013 m. 

Lietuvos nuomone, Europos 
Komisijos pasiūlyta ES para
mos apskaičiavimo metodologi
ja neatspindi realios Lietuvos 
augimo dinamikos. 

savo pozic i jas 

Baltijos šalių premjerai 
zauskas. 

Estijos — Andrus Ansip (d), Latvijos • Aigars Kalvitis (k) ir Lietuvos — Algirdas Bra-
AFI-ELTA auotr. 

Laura i r „The Lovers" nepateko i Eurovizi jos f inalą 
Vi ln ius , gegužės 20 d. 

(BNS/ELTA) — Lietuvos atsto
vė Laura Čepukaitė su grupe 
..The Lovers" nepateko į Euro
vizijos dainų konkurso finalą. 
Žiūrovų sprendimu šeštadienį 
Kijeve vyksiančiame finale kar
tu su kitomis vietas jau užsitik
rinusiomis 14 šalių dalyvaus 
Vengrijos, Rumunijos, Norvegi
jos, Moldovos, Izraelio, Danijos, 
Makedonijos. Kroatijos, Šveica
rijos ir Latvijos atstovai. 

Iš viso pusfinalyje ketvirta
dienį pasirodė 25 valstybių gru
pės ir atlikėjai. 

„Lietuvai pats metas susi
rūpinti savo įvaizdžiu", sakė 
LRT generalinis direktorius 
Kęstutis Petrauskis. „Akivaiz
du, kad pergalei reikia ne tik 

geros dainos, bet ir gerų santy
kių su kaimynais, o iki šiol Lie
tuva, atrodo, Europoje labiau 
pasižymėjo savo kriminalinėmis 
istorijomis, kurios užgožė puikų 
Lauros darbą". 

Pasibaigus Eurovizijai, Ki
jeve prapliupo lyti. Su ašaromis 
akyse iš Kijevo Sporto rūmų. 
kuriuose ketvirtadienį vyko Eu
rovizijos dainų konkurso pusfi
nalis, į lauką išėjo ir Lietuvos 
delegacija. Laurą apsupę žur
nalistai ir komentatoriai stebė
josi, kodėl puikiai pasirodžiusi 
Lietuva nepateko į finalą. 

„Kodėl?", klausė ir Laurą 
rengę švedų prodiuseriai, paty
rę „eurovizininkai". kurie iki 
vakarykščio pralaimėjimo manė 
žiną, ko reikia Europai. „Nesu

prantu, kas atsitiko... Tikiuosi, 
Lietuva Lauros nepasmerks, 
nes ji, nepaisant visko, šiąnakt 
buvo nuostabi" , sakė Lauros 
dainos „Little by Little" kompo
zitorius Bobby Ljunggren. 

..Tai buvo būgnų naktis, kai 
laimi tas . kas muša garsiau
siai", buvo komentuojama sce
nos užkulisiuose paaiškėjus fi
nal ininkams, ta rp kurių — pra
laimėtojais laikyti Makedonijos 
ir Rumunijos atstovai, savo pa
sirodymuose ypatingą dėmesį 
skyrę mušamiesiems. 

„Ar aš kvailas, kad žiūrė
čiau tokį š...", apie vykusį Eu
rovizijos dainų konkurso pusfi
nalį griežtai pasisakė muzikolo
gas Viktoras Gerulaitis. Pašne
kovas teigė, N u k e l t a į 7 psl . 

Opozicija t i k i s i , kad va l dan t i e j i nebepers iga lvos 
Vi ln ius , gegužės 20 d. 

(BNS) — Seimo opozicija tikisi, 
kad ketvirtadienį valdančiosios 
daugumos priimtas sprendimas 
didesniu tarifu laikinai apmo
kestinti įmonių pelną, o ne apy
vartą — galutinis. 

„Prognozuočiau, kad gal ši 
pozicija nebesikeis, nes pagal 
pozicijos kaitaliojimą dabartinė 
valdančioji dauguma ir taip ga
li duoti paraišką Guiness rekor
dų knygai. Nepamenu kito to
kio atvejo, kad taip keitinėtųsi 
pozicija per tokį trumpą laiką", 
sakė opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos seniūnės pavaduo
tojas Jurgis Razma. 

J. Razma taipogi tvirtino, 
jog valdančiosios daugumos 
sprendimas atsisakyti mokes
čio nuo apyvartos yra sveikinti
nas. 

„Priimtas sprendimas ma
žiau problemiškas, bent teisine 
prasme, tuo požiūriu galima ir 
pasidžiaugti, kad valdantieji 
nuėjo nuo abejotino požiūrio, 
kuris galėjo sukelti rimtų pa
sekmių", sakė J. Razma. 

Valdančioji koalicija ketvir
tadienį vėl pakeitė savo 

Apvogta 
Lietuvos 

ambasador iaus 
rezidenci ja 

VVashington 
Washington, DC, gegužės 

20 d. (BNS) — VVashington. DC, 
ketvirtadienį rasta apvogta 
Lietuvos ambasadoriaus JAV 
Vygaudo Ušacko rezidencija. 

V. Ušackas sakė, kad įvykio 
metu buvo išvykęs į New York, 
iš laužtas namo duris dienos 
metu aptiko jo žmona Loreta. 

Pirminiais duomenims, iš 
pastato dingo kompiuteris , 
vaizdo kamera, kai kurios šei
mos vertybės bei piniginė su 
lietuviškais V. Ušacko doku
mentais, {vykio aplinkybes ti
ria JAV diplomatinė saugumo 
tarnyba. 

Lietuvos ambasadoriaus re
zidencija yra įsikūrusi iki šiol 
saugiu laikytame rajone. 

Liberalcentristai 
svarsto, ką 

daryti su savo 
vadovu 

Vilnius , gegužės 20 d. 
(BNS) — Liberalcentristai dis
kutuoja, ką daryti su kontro-
versijon dėl galimo viešųjų ir 
privačių interesų konflikto įvel
tu partijos vadovu, Vilniaus 
meru Artūru Zuoku. 

„Partijoje yra diskusijų, ko
kios laikysenos tokioje situaci
joje turi būti partijos vadovas, 
kokios laikysenos turi būti pati 
partija. Pirmadienį šį klausimą 
aptars partijos ir Seimo frakci
jos vadovybė", sakė opozicinės 
Liberalų ir centro sąjungos pir
mininko pavaduotojas Gintaras 
Steponavičius. 

G. Steponavičius taipogi 
paneigė žiriiasklaidoje pasiro
džiusius pranešimus, jog frak
cija pradėjo rinkti parašus po 
kreipimusi, kuriame partijos 
vadovas raginamas sustabdyti 
savo įgaliojimus. 

Pasak G. Steponavičiaus, 
„klausimas labai rimtas, ką da
ryti spręsime tik po partijos ir 
frakcijos vadovų pasitarimo". 

Seimo liberalcentristų frak
cijos seniūno pavaduotojas 
Saulius Lapenas patvirtino, jog 
„buvo tokių bandymų pradėti 
rinkti parašus, kad A Zuokas 
sustabdytų įgaliojimus", tačiau 
sakė neturįs informacijos, „ar 
jie buvo įgyvendinti". 

V. Uspaskichas Seime ru
siškai perskaitė Maskvos vy
riausybei adresuotą A. Zuoko 
laišką, kuriame šis praneša, jog 
steigiant Maskvoje prekybos 
Lietuvos maisto produktais 
įmonę ir konkurse dėl žemės 
sklypo nuomos Lietuvos versli
ninkams atstovaus UAB „Eksi-
meta". 

V. Uspaskichas pareiškė, 
jog toks raštas yra vienos priva
čios bendrovės protegavimas, 
todėl Vilniaus meras turėtų 
„nedelsiant sustabdyti savo 
įgaliojimus". 

V. Adamkus n u t y l i , a r vis dar 
pas i t i k i V . Uspask ichu 

Mokesčių reformai pritarę ministrai — Zigmas Balčytis ir Kazimira 
Prunskienė Vyriausybės posėdyje. 

ankstesnę nuomonę ir nuspren
dė nuo 2006 m. dvejus metus 
papildomai apmokestinti įmo
nių pelną, o ne jų apyvartą. 

Valdančiųjų sus i tar imu. 
2006 m. pelnas bus papildomai 
apmokestintas 4 proc. tarifu, 
2007 metais — 3 proc. tarifu, o 
nuo 2008 m. vėl bus taikomas 
dabartinis 15 proc. pelno mo
kesčio tarifas. 

Kaip sakė socialliberalų va
dovas Seimo pirmininkas Ar-

Valdo Kopūsto I ELTA i nuotr 

tūras Paulauskas , kitą savaitę 
įstatymo projektas, numatantis 
papildomą pelno apmokestini
mą, bus pate iktas svarstyti Sei
mui. 

A. Pau lauskas prognozavo, 
kad dėl mokesčių reformos Sei
mas balsuos jau šį mėnesį arba 
birželio pradžioje. 

Jeigu 4 proc. verslo mokes
čiu būtų apmokestinta įmonių 
apyvarta, į biudžetą per metus 
įplauktų apie 460 mln. litų. 

Vi ln ius , gegužės 20 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus nesako, ar vis dar pa
sitiki ūkio ministru Viktoru Us
paskichu. Savo poziciją dėl mi
nistro V. Adamkus žada pa
reikšti tik po pokalbio su V. Us
paskichu ir susipažinęs su vi
sais šiuo metu vykstančio skan
dalo dokumentais. 

Šalies vadovas, be to, žada 
būti teisingas abiejų — ir V. Us-
paskicho, ir Vilniaus miesto me
ro, taip pat apkaltinto verslo 
bendrovės protegavimu, Artūro 
Zuoko atžvilgiu. 

..Vakar jau kalbėjau apie 
tai, kad skandalai drebina ir 
turbūt net iš dalies paralyžiuoja 
Vyriausybės darbą. Deja, šian
dien tuo dar kartą įsitikinau 
stebėdamas Vyriausybės valan
dą Seime. Tai, kas darosi aukš
čiausiose valdžios institucijose. 

yra tikrai žalinga valstybei ir 
žmonėms, tenka tik apgailes
tauti", po pasitarimo su savo 
patarėjais sakė prezidentas V. 
Adamkus. 

Jis čia pat ragino, kad „at
sipeikėtų mūsų politikai, atsa
kingi pareigūnai ir pradėtų eiti 
tas pareigas, kurios joms pati
kėtos". „Bet šiuo metu net 
trūksta žodžių pateisinti bet ko
kiu sveiku protu tai, kas mato
ma visiems Lietuvos žmonėms", 
sakė V. Adamkus. 

Paklaustas , a r šiandieną 
dar pasitiki ūkio ministru V. 
Uspaskichu, prezidentas po il
gokos pauzes atsakė: „Leiskite 
man pasikalbėti, pamatyti me
džiagą, ir aš pasielgsiu taip, 
kaip turi būti pasielgta". 

V. Adamkus teigė ketinąs su 
V. Uspaskichu pasikalbėti „pir
mai progai pasitaikius" 

Vilniaus 
policijos 

komisaras 
nušalintas 

nuo pareigų 

Erikas Kaliačius 
Tomo Černiševo i ELTA) nuotr 

Vi ln iu s , gegužės 20 d. 
(ELTA) — Žiniasklaidai prakal
bus apie sostinės policijos vado
vo Eriko Kaliačiaus šeimos na
rių savavališkas statybas, poli
cijos generalinis komisaras Vy
tautas Grigaravičius departa
mento Vidaus tyrimų valdybai 
pavedė atlikti tarnybinį patik
rinimą. 

Kol vyks patikrinimas, E. 
Kaliačius bus nušalintas nuo 
pareigų. 

Pasak Policijos departa
mento atstovės, tokiam nušali
nimui pritarė skubiai sušaukta 
policijos taryba, kurią sudaro 
visų apskričių policijos komisa
riatų, kai kurių teritorinių poli
cijos komisariatų ir Policijos de
partamento tarnybų vadovai. 

Vilniaus miesto Vyriausiojo 
policijos komisariato (VPK) vir
šininko pareigas pavesta vyk
dyti VPK viršininko pavaduoto
jui Sigitui Mecelicai. 

Vidaus reikalų ministras 
Gin ta ras Furmanavičius per 
Vyriausybės valandą Seime 
ketvirtadienį pripažino, kad 
sostinės policijos vadovas E. 
Kaliačius, įtariamas savavališ
komis statybomis, nekelia poli
cijos autoriteto. 

Iš Fi lharmonijos 
dingęs 

paveikslas 
grąžintas su 

laišku autor iu i 
Vi ln ius , gegužės 20 d. 

(ELTA) — Prieš tris mėnesius 
Lietuvos nacionalines filharmo
nijos fojė mįslingai dingęs tapy
tojo Vytenio Lingio paveikslas 
„Medžiokle" atsirado ne ma
žiau paslaptingu būdu. 

Vienas iš Filharmonijos 
darbuotojų penktadienį prieš 
vidurdienį paveikslą pastebėjo 
įmestą tarp dvigubų tarnybinio 
įėjimo durų. Prie jo buvo ryšu-

'. lėlis su laišku, adresuotu daili-
• ninkui V Lingiui. 

Koks tai laiškas, ar auto
rius jį pasirašė, kol kas neži
noma — Filharmonijos darbuo
tojai dailininkui skirto laiško 
neatplėšė. 

„Kadangi dėl šio įvykio bu
vo pradėtas tyrimas, apie radi-

\ nį pranešėme policijai. Pirma
dienį Vilniaus miesto 3-iojo po
licijos komisariato tyrėja ateis 
susitikti su mūsų vyriausiuoju 
dailininku Marijonu Šlektavi-
čiumi", sakė Filharmonijos ry
šių su visuomene skyriaus vir
šininkė Ieva Tamutytė. 

Minėto paveikslo Filharmo
nijoje pasigesta po vasario 20-
osios. tačiau į policiją kreiptasi 
dar po trijų dienų. 

Ant drobės aliejumi nuta
pytas paveikslas „Medžiokle" 
buvo eksponuojamas kartu su 
kitais dailininko darbais Fil
harmonijos 2-jame aukšte. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Atei t ininkų 
Gyven imo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

Studentų Ateitininkų 
savaitgalis Dainavoje 
Dainavoje, balandžio 8-10 d 

įvyko penktasis studentų ateiti
ninkų savaitgalis tema „Klajo
ju ar klausau?". Šių metų Stu
dentų atei t ininkų sąjungos 
Centro valdybą sudaro: Živilė 
Bielskutė, pirmininkė, Simas 
Laniauskas , vicepirmininkas, 
Gytis Mikulionis, iždininkas, 
Andrius Giedraitis, Vaiva La-
niauksaitė, Sigita Newsom ir 
Vytas Vaitkus — nariai. 

Sis savaitgalis buvo tikrai 
ypat ingas . Susir inko didelis 
skaičius studentų iš Klevelan-
do, Čikagos, Detroito, Kalifor
nijos, ir net Denver. Iš viso da
lyvavo 35. Prisidėjo ir Marius 
Polikaitis ir Liudas Landsber
gis. Savaitgalio kapelionas buvo 
kun. Giedrius Pe t ra s Šarka, 
OFM. Šeimininkavo Jonas Kor
sakas , Julija Krumplytė ir 
Vytas Žemaitaitis. 

Visi s tudentai susirinko 
penktadienio vakare, o progra
ma prasidėjo ankstų šeštadie
nio rytą. Pirmasis paskaiti
ninkas University of Michigan 
psichologijos ir anthropologijos 
profesorius dr. Brian Malley, J is 
kalbėjęs angliškai. J i s iš psi
chologijos požiūrio gvildeno, ko
dėl žmonės tiki. Buvo įdomu iš
girsti ir padiskutuoti apie ti
kėjimą iš kito slėnio, o ne tik ką 
tėvai ir bažnyčia mus išmokė. 

Po pietų kun. Giedrius 
Pe t ras Šarka kalbėjo apie 
..Apsisprendimus", tiksliau — 
jis kalbėjo apie tikėjimą. 

Po paskaitos, studentai su
siskirstė į tris grupeles disku
sijoms. Prof. Malley iškėlė šiuos 
klausimus: 

1. Do you think belief in 
God is „natūrai?" If so, in what 
sense? And why? If not, why 

N e p r a l e i s 
kite istorinio momento! Visi 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai kviečiami dalyvauti 
Jubiliejinėje stovykloje, birželio 
29 - liepos 4 d. Dainavoje. Pa
kvieskite savo draugus, atvyki
te kartu! 

INTERNETO SVETAINĖ 

Visą registracijos informaci
ją rasite Ateitininkų Jubilieji
nės stovyklos interneto svetai
nėje: www.a te i t i s .o rgr įub Ten 
taip pat rasite bendros informa
cijos apie stovyklą, registracijos 
anketas , narių apklausą ir nuo
t r a u k a s iš 1975 Jubiliejinės 
stovyklos. Apsilankykite! 

Registraciją tvarko Živilė 
Vaitkienė 216-642-4678; el-paš-
tas: zivilev@cox.net 

NETURI KOMPIUTERIO? 

Jeigu nepatogu prieiti prie 
registracijos anketų internete, 
kviečiame kreiptis į savo miesto 
ar rajono ryšininkus: 

BOSTONAS: Lionė Kazlauskie
nė (781) 721-0535 

not? 
2. Why is the idea that all 

religions are basically the šame 
so popular today? What politi-
cal interests does such a belief 
serve? 

3. Does it mat te r where 
belief in god comes from? Why 
or why not? 

Kun. Petro klausimai: 
1. a. Sėdi su draugu ir dis

kutuoji religinius požiūrius. 
Draugas tau pasako, kad jis yra 
katalikas, bet nesutinka su kai 
kuriais bažnyčios dėsniais. Jū
sų manymu, ar religija yra as
meniška, ar yra įmanoma pa
keisti pagrindinius bažnyčios 
mokymus bet neprarast i katali
kiško tikėjimo dvasios? 

b. Kaip toli gali nutolti nuo 
bažnyčios mokymo, bet dar vis 
būti kataliku? 

2. Daug šimtmečių žmonės 
tikėjo kad danguje yra grupė 
dievų, kurie vienaip ar kitaip 
kontroliuoja žmonių gyveni
mus. J ie atsiųsdavo lietų ir 
griaustinį ir bet kokią minutę 
galėjo nutrenkti negerą žmogų. 
Šiais laikais pasikliaujame 
tiksliaisiais mokslais, išaiški
nančiais įvairius gamtinius 
reiškinius. Ar mūsų dabartinis 
tikėjimas yra t iktai labiau 
išvystytos mintys tų pačių 
teorijų apie dievus/Dievą? Jie 
ne, kodėl? 

Šeštadienį vakare prieš va
karo programą studentai iš
klausė Šv. Mišias šventovėje. 
Vakarinė programa buvo ..senu
kų vakaras". Visi studentai ap
sirengė senukais ir dalyvavo 
„Bingo" konkurse bei šoko 
polką. Tuomi savaitgalis ofi
cialiai ir pasibaigė. 

Vytas Vaitkus 

istruokimės į 
jubil iej inę 

stovyklą 
ČIKAGA: Pranutė Domanskienė 
(708) 246-0049 
DETROITAS: P ranas Zaranka 
(734) 525-6771 
KLEVELANDAS: Živilė Vaitkienė 
(216) 642-4678 
LOS ANGELES IR VAKARAI: 
Marytė Newsom (310) 553-2836 
PUTNAMAS/CONNECTICUT: 
Ses. Margarita: (860) 928-7955 
PHILADELPHIA/BALTIMORĖ/ 
VAŠINGTONAS: Onilė Šeštokie
nė (610) 565-5498 

TORONTAS: Judita Čuplinskie-
nė (416) 533-7425 

Apklausa 
„Ateit ininkija 2005" 

Šiomis dienomis vykdomas 
didelis projektas — visų atei
tininkų, tiek aktyvių, tiek 
pasitraukusių iš veiklos, ap
klausinėjimas. Norima sužinoti 
ką nūdienos ateitininkas galvo
ja. Apklausą galima atlikti 
internete: w w w . atei t is .org 
arba wrww.ateitis.org/jub 
svetainėse. Be kompiuterio9 

Apklausą raštu parūpins Vytas 
Kliorys: tel. 216-531-6459. 
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Graži studentų grupė susirinko Studentų ateitininkų sąjungos Centro valdybos surengtame savaitgalyje 
balandžio 8-10 d. Dainavoje. 

Numaty tas Ate i t in inku federaci jos kongresas 
2006 m. rugpjūčio 18-20 d. Panevėžyje 

Ateitininkų federacijos val
dybos surengtame pasi
tarime gegužės. 8 d. Vil

niuje, kuriame dalyvavo val
dybos, tarybos, vietovių atstovai 
ir atskiri ateitininkai, buvo 
patvirtinta Ateitininkų federa
cijos kongreso data ir vieta. 
Nutarta , kad Ateitininkų fed
eracijos kongresas vyks 2006 m. 
rugpjūčio 18-20 dienomis Pa
nevėžyje. 

Taip pat sudaryta darbo 
grupė, kuri turėtų parengti siū
lymus dėl kongreso programos. 
Vėliai programos darbo grupė 
turėtų peraugti į kongreso orga
nizacinį komitetą. Į šią grupę 
bendru sutarimu pasiūlyti bei 
įtraukti: Liutauras Serapinas, 
Darius Mickevičius, Vilhelmina 
Raubaitė, kun. Gintaras Vitkus, 
SJ. Roma Čenkutė, Živilė Šepo-
raitytė, Inesa Tautkevičiūtė, 
Petras Plumpa. Petras Kim-
brys, Vygantas Malinauskas. 
Pirmas akademinės programos 
grupės posėdis numatytas š. m. 
birželio 11d. Kaune. 

Siū lomas kongreso šūkis — 
Pop. Bened ik to XV! žodž ia i 

Viena iš pasiūlymų dėl 
Kongreso šūkio ir kartu pagrin
dinės temos buvo šūkis „Ne
bijokite Kristaus!" Šie žodžiai 
paimti iš popiežiaus Benedikto 
XVI pamokslo pasakyto per 
inauguracijos šv. Mišias Šv. 
Petro aikštėje balandžio 24 d. 
Pilnesnė citata: 
„Tad šiandien primygtinai ir su 
dideliu įsitikinimu iš savo paties 
i lgo gyvenimo patirties norė
čiau jums, brangūs jaunuoliai, 
pasakyti: Nebijokite Kristaus! Jis 
nieko neatima ir duoda viską. 
Kas jam save atiduoda, tas viską 
atgauna šimteriopai. Taip, at
verkite, plačiai atlapokite duris 
Kristui — tada atrasite tikrąjį 

gyvenimą. Amen." 

Šūkis „Nebijokite Kris
taus!" pasiūlytas atsižvelgiant į 
Popiežiaus mintį, kad šian
dieniniame pasaulyje egzistuoja 
Kristaus ir krikščionybės bai
mė. Šiandien sąmoningai ar 
nesąmoningai baiminamasi , 
kad tapęs krikščionimi žmogus 
kažko tur i savo gyvenime 
atsisakyti, kažką brangaus 
prarasti. Ši baimė yra apėmusi 
šiuolaikinę kultūrą, mąstymą, 
politiką, įvairius visuomenės 
sluoksnius. J i nesvetima ir atei
tininkams. Todėl popiežiaus 
paraginimas ..Nebijokite Kris
taus!" yra rimtas iššūkis mums 
ir šiandieniniam pasauliui , 
nemažiau svarus nei savo laiku 
Pijaus X „Omnia instaurare in 
Christo!" Šūkis „Nebijokite 
Kristaus!" įgalina aktual iai 
pažvegti į šiuolaikines Lietuvos 
ir pasaulio visuomenes, kul
tūros, Bažnyčios būklę iš 
Kristocentrinės perspektyvos, o 
sykiu gali duoti kryptį mūsų 
svarstymams apie ateitininkų 
sąjūdžio vidinį ir organizacinį 
atsinaujinimą. Todėl Benedikto 
XVI mintis galėtų būti t inkama 
ir aktualia mūsų svarstymų 
Kongrese ašimi. 

Prašoma pate ik t i ir k i tus 
pasiūlymus t ema i 

Tačiau buvo nuspręsta duo
ti laiko iki 2005 m. birželio 8 d. 
pateikti kitus galimus pasiūly
mus dėl kongreso šūkio ir 
temos. Todėl visus ateitininkus, 
kurie turi minčių dėl kongreso 
šūkio ir temos prašome iki 
minėtos datos pateikti pasiūly
mus Ateitininkų federacijos 
raštinei ei. paštu ar paštu. 
Kartu prie pasiūlymo reikėtų 
pridėti trumpa paaiškinimą ir 
pagrindimą, kodėl būtent jūsų 
pasiūlytas šūkis turėtų tapti 
kongreso šūkių, kuo jis yra 

Ateitininkų sąrašų patikslinimas 
Artėjant vyksiantiems Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos 

rinkimams rudenį, taryba nori atnaujinti visų ateitininkų — 
sendraugių, studentų ir moksleivių — gyvenančių JAV ir Kanadoje 
sąrašus. Jeigu esate prisirašę prie savo gyvenamojo miesto sky
riaus, draugovės ar kuopos, gausime jūsų adresus iš jūsų miesto 
valdybos. Tačiau jei gyvenate toliau nuo aktyviai veikiančių atei
tininkų, ar norite įsirašyti į ateitininkus, prašome siųsti savo 
adresą, telefono numerį ir ei. pašto adresą iki liepos 1 dienos: 

Vytui Žemaitaičiui 418 E. Ravine Ave. Wiilow Springs, i i 60480 
arba ėl. adresu: vzemaitaitis@walshgroup.com 

Čikagos Ateitininkų 
šeimos šventė 

Čikagos ateitininkų šeimos 
šventė įvyks sekmadienį, 
birželio 5 d. Šv. Mišios Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte 9.00 vai. ryto. Iškil
mingas posėdis 10:30 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje. 11:30 vai moksleivių 
spektaklis „Pelenukas". 

Po šventės visi kviečiami į 
Ateitininkų namų gegužinę 
pasivaišinti, pabendrauti ir su 
jaunimu gamtoje pabuvoti. 

aktualus ir reikšmingas dabar
t in iams atei t ininkams. Lau
kiama ir pasisakymų bei dis
kusijų šiuo klausimu ateiti
ninkų interneto konferencijoje. 

Garbė Kristui! 
Vygantas Malinauskas, 

Atei t in inkų federacijos tarybos 
pirmininkas 

Atei t ininkų federacijos raštinė 
Aušros vartų g. 12-110 

LT-2001, Vilnius, Lietuva 

el-paštas: af@ateitis.lt 

Detroito Ateitininkų 
šeimos šventė 

Detroito ateitininkų šeimos 
švente įvyks š.m. birželio 12 d. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje Šv. 
Mišios 10:30 vai. ryto, o svetai
nėje įžodžio iškilmės 12:00 vai. 

Šįmet 11 detroitiškių yra 
pasiryžę duoti moksleivio atei
tininko įžodį. Per šventę vyks ir 
jaunimo programa — apsilankę 
išgirs atsakymus į „Tikiu" kny
gos klausimus — „Nuo meilės 
iki laimės ir gražiausių dalv-
kų". 

Derma to log i j o s ligų ir odos vėžio į 
spec i a lybė , k o s m e t i n ė ch i rurg i ja , ' 

v i so v e i d o atj a tm in imas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mail # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M D 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127thSLSte200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samantan. Central 
DuPage. Edvvard • Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS UGU. GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
5918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Vaiandos pagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tei. 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. 

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

Valandos pagai susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chhst Sgonine—s 
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THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan . 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t ad ien io la ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t , Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 

redakcija@draugas.org 
Administratorius - Vytas Paskųs 

administracija@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšel is 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r a s t ine@draugas .o rg 

skelbimai@draugas.org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

172 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-823C 
www^»r«Br)r4SuTgBryarxJbreeairee0voorri 

Dr. VILIUS MIKAmS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical chnic 
10811 W. 143 St Orland Park. IL 60467 

Pnkiauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagai susitari rną 
Tel. 708460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10S640S. Kxgervr^,VVlovvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERR! DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Egin: 847-289-8822 

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

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

uetuvtans suva*ys darto ji v&r&m, «ama 
Suasanmj! i<afcet angKka at>a lenjvSka. 
4647 W 103 S i Oak Lawn, IL 
55 E VVasrirngton, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Heatthy Connection 
Cttrrx*acfc & Rehab 

CMC 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo >r 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
16547 W. 159 th Street 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192WaiterStLemont!L 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tei. 815-723-1854 
Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSSCIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA 
nUCĮBTOB. šOiMO- J^AJB SfcSUBTnM 

(r migrenos. TOrt*"*j tratmg vacatasfe 
6645 W. Stanley Ave 

3ervyyr,. \\_ S04C2 
Tei. 7 0 8 - 484 - " M I I 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
3T.55 S i ^ b e r f s ^ o a d 

M 'CKC~y M i ; i S -L 
~Mia vakarus TUC Hartem Ave. 

Te). (708) 598-4055 
va'a-dos pagai sus'tanmą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos paga! susitarimą 

Dr. VIUJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraKtika,manualine teraūiįa, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Patos Hts. L 60463 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagai susitarimą kasdien. 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
inkstų.oOsiės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners 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 80856 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highwav 
W!Iiowbrook. IL 60527 

Tel. 830-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
<AfTXXOGAS-ŠIRDĘS UGOS 
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, , D R A U G A S KELIAUJA KARTU S U 
J A V PREZIDENTU ( 2 ) 

ALGIS ZAPARACKAS 

Lietuviai Rygoje 

Gegužės 6 d. Ryga, Latvija. 
Nusileidus Rygos oro uoste, prie 
mūsų lėktuvo privažiavo šeši 
autobusai, į kuriuos susėdus, su 
policijos palyda visus nuvežė į 
Reval Hotel Latvija viešbutį, 
laikinai tapusį Baltųjų rūmų 
centru. Mums nereikėjo praeiti 
per imigraciją ar laukti bagažo. 

Viešbutyje radom įsikūru
sią apsaugos tarnybą, Baltųjų 
rūmų raštinę, televizijos, radi
jo ir spaudos būstinę, iš kur dvi 
dienas pasauliui buvo perduo
dami įvykiai apie Latvijoje vie
šintį JAV prez. George W. Bush, 
jo žmoną Laura Bush, Valstybės 
sekretorę Candoleezza Rice ir 
patarėją saugumo klausimais 
Stephen Hadley. 

Spaudos centre susitikau ir 
lietuvį Eugenijų Bertulį, kuris 
kas dieną atvažiuodavo iš Kė
dainių patarnaut i svečiams, 
keičiant dolerius į Latvijos latus. 
Prie kompiuterio budėjo lietu
vis, atvykęs iš JAV ambasados 
Vilniuje. NBC TV buvo pasi
samdžiusi lenkus filmuotojus. 
Vienas jų, Krzystof Galica, pasi
dalino savo įspūdžiais apie 
kelionę per Lietuvą. Ypač gyrė 
Vilnių, kaip vieną gražiausių 
miestų. Pasakojo savo įspūdžius 
iš prez. Bush apsilankymo Vil
niuje 2002 metais, taip pat apie 
prez. Bill Clinton viešnagę Ry
goje prieš 11 metų. Tuomet 
prez. Clinton šiltai pasitiko dau
giau kaip 31,000 žmonių minia, 
laukusi jo prie Laisvės pamink
lo — 50 m aukščio kolonos, ku
rios viršūnėje stovi bronzinė 
moters figūra. Tai Latvijos ne
priklausomybės simbolis, prie 
kurio 1987 m. rugpjūtį vyko pir
moji demonstracija prieš sovie
tų valdžią. 

Dabar Latvijoje yra 
2,306.400 gyventojų: 58.6 proc. 
latvių, 28.8 proc. rusų, 3.9 proc. 
baltarusių, 2.6 proc. ukrainie
čių, 2.5 proc. lenkų, 1.4 proc. 
lietuvių, 0.4 proc. žydų ir 1.8 
proc. kitų tautybių. Prieš II 
pasaulinį karą latvių buvo 77 
procentai. Trečdalis gyventojų 
gyvena Rygoje, turinčioje 
732,000 gyv. Vietiniai man 
skundėsi, kad iki 75 proc. gy
ventojų kalba rusiškai. 

Latvių parlamentas, pava
dintas Saeima. Jį sudaro 100 
atstovų, išrenkamų 4 metų lai
kotarpiui. Saeima renka prezi
dentą, taip pat ketveriems me
tams. Prezidentas pasirašo įsta
tymus, skiria ministrą pirmi
ninką ir atstovauja Latvijai, 
kuri j au yra lygiateisė NATO ir 
Europos Sąjungos narė. Mūsų 
apsilankymo metu Ryga buvo 
pasipuošusi Latvijos. Europos 
Sąjungos ir NATO vėliavomis. 

S p a u d o s konferencija su 
p rez . Freiberga 

Latvijos prezidentė Vairą 
Vike-Freiberga, gimusi Rygoje 
1937 m. gruodžio 1 d. Antrojo 

pasaulinio karo metu su tėvais 
pasitraukė į Vakarus ir gyveno 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje. Emigravusi į Kanadą, bai
gė Toronto universitetą, dokto
ratą apgynė McGill univer
sitete. Dėstė psichologiją Mont-
real universitete 1965-1998 m., 
kol išėjo į pensiją. Yra gavusi 
keturis garbės diplomus, įskai
tant ir iš Vytauto Didžiojo uni
versiteto. 

1999 m. birželio 17 d. iš
rinkta Latvijos prezidente, o 
2003 m. birželio 20 d. — per
rinkta dar ketveriems metams. 

JAV prezidento atvykimas 
buvo jos asmeniškas noras pa
rodyti Latvijos sostinę ir at
kreipti pasaulio dėmesį į Lat
viją, pabrėžiant, kad naujoji 
NATO ir ES narė moka sugy
venti ne tik su savo mažumo
mis, bet ir su kaimynais — Es
tija, Rusija, Baltarusija ir Lie
tuva. 

Lietuviai norėjo, kad susi
tikimas su prez. Bush būtų visų 
trijų valstybių kar tu , tačiau 
prezidentė pasipriešino ir lai
mėjo: pirmieji prez. Bush susi
tikimai buvo skirti tik Latvijos 
ir JAV — dvišaliams reikalams. 
Pietų metu vyko bendri Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir JAV prezi
dentų pokalbiai, o po pietų — 
bendra visų keturių prezidentų 
spaudos konferencija. 

Penktadienį, prieš atvyks
tant prez. George W. Bush, Lat
vijos prezidentės atstovė spau
dai sudarė mums progą daly
vauti bendroje spaudos konfe
rencijoje, kuri vyko Pilies rū
muose. Susirinko pilnutėlė salė. 
Prez. Freiberga po trumpos 
įžangos anglų kalba atsakinėjo į 
žurnalistų klausimus. Klausiau 
ir apie santykius su kaimynais. 
Atsakė, kad bendrauja su visais 
— neseniai lankėsi Estijos kul
tūriniuose renginiuose, o prieš 
keletą dienų telefonu kalbėjosi 
su prez. Valdu Adamkum. Pre
zidentė taip pat pabrėžė, kad 
Rusija labai daug pasiektų, 
jeigu nuoširdžiai atsiprašytų už 
sovietinio režimo nusikaltimus. 

Pas i t ik t i a tvyks tanč io JAV 
p rez iden to 

Vakare su keliaujančia Bal
tųjų rūmų komanda nuvykau į 
Rygos oro uostą pasitikti atvyk
stančio prez. George W. Bush. Iš 
viešbučio išvažiavome 7 vai. 
vak.. o prezidento atvykimo lai
kas buvo numatytas keliolika 
minučių po 10 vai. vak. 

Pervažiavome beveik tuščią 
Rygą. Žmonių nebuvo matyti, 
bet policijos ir kariškių netrūko. 
Kai iš oro uosto tuo pačiu keliu 
anksčiau vykome į viešbutį, 
matėme keletą plakatų prieš 
prez. George W. Bush. bet va
kare jų jau nebuvo. Visi, kurie 
norėjo išreikšti kitokią nuo
monę dėl Bush atvykimo, galėjo 
tai padaryti kitoj upės pusėj, bet 
mes jų negalėjome matyti. 

Belaukiant prezidento, už
siėmiau vietą prie CNN TV fil
muotojo, kuris jau apie dešimt 

metų keliauja su JAV preziden
tais. Čia prisijungė ir foto 
menininkas lietuvis Mindaugas 
Kulbis. Abu kalbėjomės apie pa
žįstamus fotografus, ypač Ge
rimantą Peniką, kuris vienas 
pirmųjų JAV lietuvių užmezgė 
ryšius su Lietuvos fotografais 
bei filmuotojais. Šį kartą Min
daugas pasinaudojo mano pata
rimu kur stovėti ir jo nuotrauka 
iš prezidento atvykimo pasinau
dojo „New York Times" dien
raštis, o nuotrauka prezidentui 
kalbant — „Washington Post". 

Belaukiant taip pat kalbė
jomės su Latvijoje rusų kalba 
leidžiamo laikraščio leidėju Vla-
dimir Givoin ir Radio PLK Lud-
mila Zhimikova apie rusakalbių 
santykius su latviais. Jaunes
nieji greitai išmoksta latviškai, 
tačiau vyresnioji karta nenori 
mokytis latvių kalbos. Rusakal
biai turi savo laikraščius, TV 
programas ir radijo laidas. Jie 
norėtų susitikti su JAV prezi
dentu asmeniškai ir painfor
muoti apie esamą padėti. 

Mums besikalbant, pasigir
to straigtasparnio ūžimas ir po 
to nusileido prezidento atsargi
nis lėktuvas. Dar po 10 min. nu
sileido ir „Air Force # 1" su JAV 
prezidento delegacija. 

Prezidento jau laukė limu
zinas, o į lėktuvą nuskubėjo 
Latvijos prezidentė su delegaci
ja. Latvijos kariai sudarė var
tus, pro kuriuos praėjo JAV 
prezidentas — filmuotojai ir fo
tografai negailėjo filmų. Pre
zidento vilkstinei išvažiavus, 
spaudos atstovai pripildė tris 
autobusus. Be Baltųjų rūmų 
komandos, buvo įvairių Euro
pos, Baltijos šalių ir Skan
dinavijos kraštų žurnalistai. 
Prezidento atsargos ir „Air 
Force # 1" lėktuvų nusileidimą 
sėkmingai įrašiau į savo video 
juostą. 

Iš tuš tė jus ioje Rygoje 

Šeštadienio ryte kolega iš 
Olandijos ir aš išėjome pasi
vaikščioti beveik tuščioje Rygoje 
ir pat i r t i žmonių nuotaikas. 
Prezidentai prie Laisvės statu
los turėjo atvykti 11:30 vai. r. 
Bevaikštant patyrėme, kad 
prez. Bush apsaugos komanda 
turėjo daug įtakos, kas. kur ir 
kiek žmonių turės progą jį 
pamatyti. Vietiniai gyventojai, 
kurių didelę dalį sudaro rusa
kalbiai, buvo raginami šį savait
galį išvykti iš Rygos į savo va
sarnamius ar daržus už miesto. 
Dauguma krautuvių buvo už
daryta. Savininkai skundėsi, 
kad prez. Bush vizitas ne tik 
daug kainavo valstybei, bet 
jiems a tėmė pajamų. Mums 
viešbučio kainos buvo pakeltos 
net dvigubai. Reguliarūs vieš
bučio svečiai buvo perkelti nak
voti laive Danu upėje. Miestą 
saugojo vietinė policija, kariš
kiai ir JAV Baltųjų rūmų sau
gumo pareigūnai. Visi, kurie 
norėjo stebėti iškilmes ar būti 
arčiau prezidento, turėjo praeiti 

„Draugo" specialus korespond—M 
Zingeriu Rygoje atsakinėja į NRC H 
tažuose skyrė daug dėmesio Lietuvai. 

kairėje) su Europos Sąjungos parlamentaru Emanueliu 
ipondento Mare Shavannes klausimus —jis savo repor-

pro saugumo vartus ir tai galėjo 
daryti tik su kvietimu. 

Prie Laisvės paminklo 

Užuot važiavę autobusu, su 
olandu kolega nutarėm pėsti 
nueiti iki Laisvės paminklo. 
Perėję kontrolės punktą ir sau
gumo vartus, susitikom Ame
rikos latvius, kurie darbuojasi 
įvairiose valdžios bei kitose 
įstaigose ir padeda Latvijai. Jie 
džiaugėsi, kad su prezidento 
lėktuvu buvo atskridę apie 30 
advokatų, kurie . suruošė spe
cialų seminarą teisės klausi
mais. 

Mums besikalbant, Baltųjų 
rūmų pareigūnas, patikrinęs 
mūsų dokumentus ir, kadangi 
toji vieta buvo skirta asmenims 
tik su specialiais pakvietimais, 
mus nuvedė į kitą aikštės pusę. 
Mano kolegai tai nepatiko ir jis 
savo neigiamus įspūdžius pra
nešė per Olandijos radijo laidą. 
Man buvo gaila palikti šią vietą, 
nes vėliau čia atžygiavo lietu
viai studentai, kurie savo daina 
ir šūkiais pagyvino rimtą stebė
tojų minią, susidėjusią iš maž
daug tūkstančio žmonių. 

Vėliau sužinojau, kad lietu
vių grupę sudarė apie 20 Vil
niaus studentų, kuriems Lietu
vos žiniasklaidos atstovai pa
dėjo įsigyti pakvietimus ir daly
vauti JAV prezidento sutikime 
Rygoje. Į aikštę jie atžygiavo, 
dainuodami „Ant kalno mūrai, 
joja lietuviai", vėliau skandavo: 
„Lietuva, Estija, Latvija" ir 
„Vilnius, Talinas, Ryga!" 

Tuo metu, kai mes jo lau
kėme prie Laisvės paminklo, 
prez. George W. Bush dalyvavo 
oficialiame dviejų šalių — 
Latvijos ir JAV — susitikime. 
Dalyvavo JAV prezidentas, jo 
žmona Laura Bush ir Latvijos 
prez. Vairą Vike-Freiberga, Sa
eima, Vyriausybės, užsienio 
reikalų, Gynybos ministerijų 
vadovai, Prezidentūros pareigū
nai, Latvijos ambasadorius 
VVashington, DC, ir kiti oficialūs 
asmenys. 

įteikdama JAV prezidentui 
Trijų žvaigždžių ordiną, įsteigtą 
1924 m. Latvijos nepriklau
somybės paskelbimui (1918 m. 
lapkričio 18 d.) atminti, prez. 
Vairą Vike-Freiberga pasveiki
no JAV prezidentą ir pavadino jį 
„Kovotoju už laisvę ne tik savo 
šalyje, bet ir visame pasaulyje". 

Pri imdamas ordiną, prez. 
Bush pagyrė Latvijos preziden
tę, kaip vadovę, „kuri taip aiš
kiai kalba apie poreikį žmo
nėms būti laisviems". 

Po tų iškilmių abu preziden
tai atvyko prie Laisvės pamink
lo ir pagerbė žuvusius už laisvę, 
padėdami gelių vainikus, o kari
nis orkestras grojo JAV ir Lat
vijos himnus. 

Prieš išeidamas iš aikštės. 
prez. Bush priėjo prie susi
rinkusios minios ir keletą mi
nučių su žmonėmis pabendravo, 
pasisveikino, net pasirašė vieną 
kitą autografą. Kartu su prezi
dentu dalyvavo jo žmona Laura 
Bush, JAV Valstybės sekretorė 
Candoleezza Rice, JAV ambasa
dorė Latvijoje Catherine Todd 
Bailey ir kt. Iškilmes filmavo ir 
fotografavo ne tik Baltųjų rūmų 
spaudos tarnyba, bet ir Lietuvos 
televizija bei lietuviai fotografai. 

Tuo pat metu Rygos pakraš
tyje buvo susirinkę apie 50 
demonstrantų, kurie laikė pla
katus su užrašu: „Sustabdykim 
karą Irake". Pasikalbėjęs su 
menininke Daina Krumina, su
sidariau vaizdą, kad apie 30 
proc. gyventojų yra stipriai nu
sistatę prieš prez. Bush dėl karo 
Irake. Tačiau dauguma latvių 
teigiamai vertina JAV preziden
to pastangas, kovojant prieš 
komunizmą ir jo siekius sunai
kinti dar likusias diktatūras, 
ypač Baltarusijoje. 
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DANUTE BINDOKIENE 

Teroristai ar laisvės kovotojai? 

Mums nekelia jokių abejonių, kad Lietu
vos partizanai, apie 10 metų vedę žūt
būtinę kovą dėl savo tėvynės laisvės, 

laukdami ir nesulaukdami Vakarų pagalbos, 
nebuvo teroristai, bet laisvės kovotojai, verti pa
garbos ir amžinos lietuvių tautos padėkos. O 
kaip su Čečėnija? Ar galėtume išdrįsti čečėnus 
pavadinti teroristais, kai jie, kaip ir anuomet 
Lietuvos partizanai, narsiai kovoja su okupan
tais rusais? O kaip su palestiniečiais, siekian
čiais atgauti Izraelio okupuotas žemes ir įkurti 
savo valstybę? 

Ar galėtume teroristais vadinti disidentus 
bet kurioje totalitarinio režimo šalyje, taikiu, o 
kartais ir nelabai taikiu, pasipriešinimu sie
kiančius savo tautai laisvės, jos žmonėms ge
rovės? 

Prieš lemtingąją Rugsėjo 11-ąją, išstūmusią 
ramų ir palyginti saugų (arba bent taip many
ta) Amerikos gyvenimą iš įprastų vėžių, buvo 
nesunku nubrėžti aiškią liniją tarp kilnios ko
vos už savo krašto laisvę ar žmogaus teises ir 
piktavališką terorizmą, siekiantį neaiškių poli
tinių bei savanaudiškų tikslų. Per tą vieną vie
nintelę dieną viskas apvirto aukštyn kojom: ne 
tik valdžia, bet ir eiliniai gyventojai nebeturi 
nei krislelio simpatijų asmenims, nekaltų aukų 
krauju bandantiems įgyvendinti savo siekius, 
nors, jų nuomone, „tikslo kilnumas" pateisina 
bet kokias priemones, kuriomis jo siekiama. 

Nepaisant palankumo ir užuojautos čečėnų 
tautai , niekas negalėtų pateisinti mokyklos 
užgrobimo ir vaikų išžudymo arba kitų teroriz
mo išpuolių. Nepaisant skambių musulmonų 
dvasininkų Irake kalbų, šaukiančių į „šventą 
karą" prieš Ameriką bei jos sąjungininkus, nuo 
savižudžių susiprogdinimų visgi žūva daugiau
sia jų pačių tautos žmonės — nieko bendra ne
turintys su okupacine kariuomene ar demokra
tiniu būdu išrinkta Irako vadovybe. Taip pat 
Jeruzalėje ar kitame Izraelio mieste palestinie
čių atliktas smurto veiksmas ne tik nepastū-
mėja į priekį jų laisvės siekių, bet būtent tik 
juos stabdo. 

Taigi, kas teroristai, o kas laisvės kovotojai? 
Atsakymas jau nėra toks aiškus. 

Šios s ava i t ė s an t rad ien į Miami mieste 
(Florida) Amerikos saugumas sulaikė 77 m. 
amžiaus kubietį Luis Posada Carriles, daugelio 
taip pat vad inamą laisvės kovotoju (tokiu ir jis 
save laiko), prisiekusiu paaukoti visą savo gy
venimą ir ne t gyvybę, kad būtų nuvers tas ko
munis t in is Kubos diktator ius Fidel Castro. 
Kadangi Floridoje gyvena daug kubiečių, pa
bėgusių nuo Castro režimo represijų, šis asmuo 
ten laikomas didvyriu ir jo suėmimas sukėlė 
nemažą susierzinimą. 

Prez. Bush ir apskritai Respublikonų parti
ja, kuri t ikisi kiek galima ilgiau išsilaikyti val
džios aukštumose, ats idūrė ant dilemos slenks
čio: kaip suder int i nuolat Amerikos skelbiamą 
idealistinę kovą su bet kokiu totali tariniu re
žimu (Fidel Castro Kuba Vašingtonui seniai yra 
aš t rus kr is las akyje) ir galbūt dar st ipriau skel
biamą būtinybę kovoti su ta rp tau t in iu teroriz
mu? Negana to, Floridos (ir kitų valstijų) ku
biečiai tur i ir daug įtakos, ir pakankamai pi
nigų, ir ryžto „atsilyginti" respublikonui prezi
dentui, jeigu jis nekreips dėmesio į jų reikala
vimus. Areštavus Carriles, daugelio pagrindinis 
reikalavimas: suteikt i jam politinio pabėgėlio 
teises. Tuo t a rpu Kuboje visą savaitę vyko pik
tos demonstracijos, kaltinančios Ameriką „te
roristo globa". 

Mat, šio laisvės kovotojo kovos metodai ne 
visuomet buvę ta ikūs: 1976 m. jis lėktuve pa
keliui- iš Caracas (Venesuela) į Havaną su
sprogdino bombą. Žuvo 73 žmones. 1997 m. įvyk
dė keletą sprogdinimų Havanos viešbučiuose ir 
restoranuose — buvo ir žuvusių. Ne kar tą areš
tuotas už pasikėsinimą prieš Castro, ir kitus 
nusikal t imus. Pabėgęs iš kalėjimo, ilgainiui 
atsidūrė Amerikoje. Taigi, jo „biografijos bruo
žai" visiškai a t i t inka teroristo įvaizdžiui. Jei 
prieš 2001 m. rugsėjo 1 1 d . Carriles būtų tikrai 
suteikta politinio pabėgėlio globa, šį kartą 
Amerikos valdžia nusprendė jį deportuoti. Ir 
kaip bebūtų keista, nemaža dalis, ypač jaunes
niųjų, Amerikos kubiečių šiam nuosprendžiui 
pritarė: praėjo laikai, kai diktatūros galo buvo 
siekiama smurtu. . . 

KURI KELIONE ĮDOMIAUSIA? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.9 

Laivas pamažu yrėsi pro vis tirštėjantį ledą. Pra
plaukus pusę sąsiaurio, pakilo vėjas, sujudėjo le
dai (ižas), ir kapitonas nutarė gilyn į ledus ne
plaukti. 

Dar tik prieš mėnesį skaitėme, kad spalio 16 
d. nuo pagrindinio Antarktikos ledyno atskilo di
džiulis, 92 mylių ilgumo, apie 30 mylių platumo, 
ledkalnis, dabar pamažu plaukiąs tolyn nuo 
žemyno. Nejaugi tai tas pats, kurį matome 
dunkstant tolumoje? Laimei ar nelaimei, mūsų 
motorlaivio motoras užgeso, ir mes turime progos 
per žiūronus į jį geriau įsižiūrėti. Jo viena kranti
nė melsva, lyg ir permatoma. Ar ne miražas? 
Pasirodo, ne, bet jau atplaukia kitas motorlaivis, 
kurio vairuotojui pavyksta vėl užvesti mūsų 
motorą, ir mes paliekam stebuklingą vaizdą. 

Gruodžio 30 d. mes vėl atviroje jūroje plau
kiame link tos neramios Drake sąsmaukos. Lai
mei, šį kartą Sir Drake turbūt buvo geresniame 
ūpe, ir mūsų nemėtė, nors į antrą dieną vėjas ir 
pakilo iki per 22 jūrmylių greičio. Paskutinę metų 
dieną sutikti prabudome, vėl pajutę smarkų ban
gavimą. Ramino tiktai tas faktas, kad tolumoje 
jau matėme Falkland (argentiniečiai jį vadina 
Islas Malvinas) salyną. 

Vienas iš mūsų vadovų, šiose salose gimęs ir 
užaugęs, Allan White. savo paskaitoje ne tik mus 
iš pagrindų supažindino su salų istorija ir 
geografija, bet ir pateikė mums gana nešališką 
Falkland salų 1982 metų karo istoriją. Anglijos 
parlamente tuo laiku buvo kilę debatai, kad 
Anglijai Falkland salų išlaikymas per 
brangiai atsieinąs. Tai išgirdę, argen-
tiniečiai staiga užėmė salas ir paskel
bė jas prijungtomis prie Argentinos 
teritorijos. Taip įvykiams susiklos
čius, anglai, o ypač premjerė Margaret 
Thatcher, vadinama „geležinė ledi", 
ryžtingai pasiuntė kariuomenę atsi
imti tų salų. Po 74 dienas užtrukusio 
karo salas vėl užvaldė anglai. Šian
dien ten yra 1,500 anglų kariuomenės, 
kurie saugo apie 2,000 vietinių gyven
tojų. Tas Anglijos ekonomijai kasmet 
daug kainuoja. Salos, kurių, tiesą 
sakant, nereikėjo nei Anglijai, nei 
Argentinai. O vis dėlto kariavo! Lyg 
du vyrai, abu visiškai nuplikę, muš

tųsi dėl šukų. 
Ar tai kažkaip mums neprimena Kaliningra

do srities, kurią kadaise Stalinas buk tai siūlęs 
tarybinei Lietuvai, o Sniečkus jos atsisakęs. Da
bartinė Lietuva mielai norėtų neturėti rusiško 
kaimyno prie savo vakarinių sienų, bet. kaip juo 
atsikratyti , nei pagalvoti nedrįsta. 

Kelionės metu kartu keliaujantieji įvairių 
mokslų žinovai duodavo mums įdomių paskaitų ir 
pokalbių apie Antarktikos istoriją, geografiją, 
augmeniją, gyvūniją, bei pasakojimų apie jų 
pačių pergyvenimus ir nuotykius šiame šaltame 
krašte. Žinoma pasitaikydavo ir juokingų istorijų. 

Štai, Susan Adie, mūsų ekspedicijos vadovė ir 
gamtininke, m u m s papasakojo apie į Falkland 
salą bes i ruošiančią atvykti anglę mokytoją, 
norėjusią sužinoti , ar salose yra patogumai, ku
riuos anglai vadina WC. Mokyklos prižiūrėtojas, 
negalėdamas supras t i , ką tos WC raidės galėtų 
reikšti, nuėjo pas vietinį pastorių, kuris , pagalvo
jęs pamanė, kad tai ne kas kita kaip Wayside 
Chapel (prie kelio ramiai glūdinti nedidelė kop
lyčia). Parėjęs namo, žmogelis parašė mokytojai 
laišką, ir pasigyrė, kad „taip jie turį tokią WC, su 
vargonais, ku r galima muzikuoti, gera akustika, 
daug vietos kar tu pabūti , kar tu ten ir pavalgyti, 
ir t.t." Vargšė anglė mokytoja pasiliko Londone. 

Nepasidavė ir kiti pasakotojai. Sarah Na 
sello, kelionės direktorė, mums papasakojo apie 
savo lepūnėlį pingviną vardu .Seksas". 

B u s d a u g i a u . 

I>emaire sąsiaurio link. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE m* 
NAUJA LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBOS PIRMININKĖ 
Lietuvių fondo Tarybos 

posėdyje 2005 m. gegužės 10 d. 
nauja LF valdybos pirmininke 
buvo vienbalsiai išrinkta Sigita 
Bersėnaitė-Balzekienė, Kana
doje gimusi, lankė Toronto uni
versiteto gimnaziją ir Londono 
universitetą (University of Wes-
tern Ontario), kuriame gavo 
bakalauro laipsnį su garbės 
pažymiu anglų literatūros bei 
filologijos srityje. Universitetą 
lankydama, aktyviai dalyvavo 
lietuvių visuomeninėje ir poli
tinėje veikloje, buvo Kanados 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkė ir Kanados Lietu
vių bendruomenės Krašto val
dybos narė , dviejų Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų 
atstovė bei Baltijos jūroje vyku
sioje „Pabaltiečių laisvės ir 
taikos žygio" bei kitų protesto 
prieš Lietuvos okupaciją akcijų 
organizatorė. 

Naujoji Lietuvių fondo valdybos 
pirmininke Sigita Balzekienė. 

1989 m. Sigita Bersėnaitė 
ištekėjo už čikagiečio Balzeko 
II. Imigravusi į Ameriką, dėstė 
anglų kalbą Morton Coliege, 

toliau tęsė tapybos bei kompiu
terio grafikos studijas Čikagos 
Meno Instituto mokykloje ir 
dirbo kaip laisvai samdoma 
rašytoja ir grafikė. Jos pirmasis 
spausdintas darbas apie moti
nos kančias per Antrąjį pasau
linį karą pateko į „Chicago 
Tribūne" laikraštį. Nuo 1994 m. 
rašė marketingo medžiagas 
„Procter and Gamble" bei kito
ms įmonėms ir pelno nesiekian
čioms organizacijoms. 

Sigita Bersėnaitė-Balzekie
nė aktyviai dirbo lietuvių bei 
amerikiečių visuomeninėje 
veikloje. Paskutiniu laiku daly
vavo Pabaltiečių menų parodos, 
Mindaugo karūnavimo jubilie
jaus ir XII Tautinių šokių šven
tės rengimo komitetuose. Yra 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus tarybos narė. Buvusi 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto bei 
Hinsdale „Public Library Foun
dation" tarybos narė. Įsteigė dvi 
organizacijas išsaugoti atvirą 
žemę ir istorinius pastatus nuo 
tankios statybos Čikagos vaka
riniuose priemiesčiuose. 

Lietuvių fondo idealai ir 
lietuvybės išlaikymo tikslai 
buvo jaunystėje tėvų įskiepyti. 
(Tėvas a.a. Juozas Bersėnas 

aktyviai prisidėjo prie Kanados 
Lietuvių fondo ugdymo). Nuo 
1999 m. buvusios LF valdybos 
p i rmininkės Rūtos Staniu
lienės pakviesta į LF valdybą, 
kelis me tus joje dirbo. Per 
praėjusį LF narių suvažiavimą 
buvo perr inkta antrajai kaden
cijai kaip LF Tarybos narė. J a u 
keli metai dalyvauja LF pelno 
skirstymo stipendijų pakomisė
je. Yra šių 2005 metų LF Dr. 
Antano Razmos vardo švietimo 
premijos komisijos pirmininkė. 

Kartu su vyru Stanley augi
na du vaikus: trylikmetę dukrą 
Ireną ir dešimties metų sūnų 
Vasarį. Didžiuojasi, kad abu 
vaikai yra Lietuvių fondo na
riai. 

Sigita Bersėnaitė-Balzekie
nė jaučia didelę pareigą iš
saugoti Lietuvių fondo gerą 
vardą, žmonių pasitikėjimą ir 
kruopščiai sukauptus LF narių 
įnašus. J i mato išskirtinę progą 
atnaujinti LF veiklą su naujų 
narių į t r auk imu. Nauja LF 
valdybos p i rmininkė kviečia 
visus įsijungti į LF narių gau
sias gretas, kad LF ir toliau 
galėtų stipriai remti lietuvybės 
išlaikymo darbus . 

L F in fo rmac i j a 

iu FAUSTUI STROLIAI 

Lietuvos Vyčių choro pastatytų „Lietuviškų vestuvių" fragmentas. 

Nors labai retai gali pasi
džiaugti ir padėkoti už nepa
prastą žmogaus pasiaukojimą 
lietuvybei ir lietuviškai muzi
kai, bet komp. Faustas Strolia 
yra toks žmogus. 

Ne k a r t ą anksčiau buvo 
spausdinami straipsniai apie 
Fausto Strolios muziką, jo 
kūrinius, darbus lietuvybei, bet 
aš noriu j am asmeniškai pa
dėkoti. Turėjau laimės daly
vauti jo vedamame vyrų oktete, 
vėliau Lietuvos Vyčių chore. 
Kartu atlikome daug muzikinių 
programų, ypač įsiminė „Sep
tyni Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus". Todėl noriu iš širdies 
pasakyti: „Faustai , Tu davei 
pavyzdį mums visiems. Didžiai 
ačiū!" 

E d m u n d a s R i m k u s 

Gabija Dalia Regina Staniškytė buvo pakrikštyta 2005 m. gegužės 7 d. Svč\ M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Čikagoje. Krikšto sakramentą suteikė kun. Rimvydas Adomavičius. Iš kairės: mo
čiutė Jūratė Variakojienė, senelis Jonas Variakojis, promočiutė Zuzana Juškevičienė, tėvas dr. Vincas 
Staniškis su sūneliu Vytautu, mamadr. Renata Variakojytė-Staniškienė, kun. Rimvydas Adomavičius, 
krikšto tėvas dr. Edis Razma, krikšto motina Gitana Variakojienė, dėdė Jonas Variakojis su sūneliu 
Dovu-Jonu ir senelis Džiugas Staniškis. 

Gabijos Dalios Reginos Staniškytės krikštynų dalyviai po krikšto apeigų 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 

Marijos Gimimo 

-raiMP 

Graži lietuviška šeima: Vitas Daulys su sūneliu Aru, dukrelės — 
Gintarė ir Daiva, mama — Audra Kubiliutė-Daulienė. 

2005 m. kovo 12 d. Palaimintojo Jurgio v.i i imšo misijoje, I^mont, IL, buvo pakrikštyta 
Kristina Ingrida Sherpitis. Iš kairės: krikšto tėvas Andrius Stankus, krikšto motina Renata 
Stankienė, kun. Vytas Memenąs, Ingrida Naudžiūtė-Sherpitis su dukryte Kristina ir Chris 
Sherpitis. 

2005 m. gegužės 14 d. Elytė McCarthy (viduryje) dr. Rasos 
(Tijūnėlytės) ir dr. Pathrick McCarthy dukrelė, priėmė Pirmąja 
komuniją. Su ja kartu — pusseserės Julytė ir Ariana Žliobaitės. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialiniu reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikšt tene 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 * 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 7 7 3 4 3 6 - 6 9 0 6 

„SOCIAL SECURITY" ATEITIS 
(pabaiga) 

Kritikai del išmokų suma- darbo. 
žinimo, pensijon išėjimo am
žiaus prailginimo, sako, kad 
amerikiečiai pensijon išeina 
anksti, kad kai kuriems žmo
nėms būtų sunku dirbti ilgiau, 
negu dabar nustatyta pensijinio 
amžiaus dėl sveikatos, ar dėl 
per daug jogų reikalaujančio 

Kiti „Soc. Security" pageri
nimui siūlo, kad „Soc Security" 
mokesčiai būtų pakelti, kad 
ateityje išmokos galėtų būti 
išmokamos. J ie siūlo pakelti 
dabartinį „Soc. Security" mo
kesčio uždarbio lygį, kuris da
bar yra 12.4 proc. 

Kritikai sako, kad uždarbio 
mokesčiai (payroll taxes) jau ir 
dabar yra per dideli. Jie yra 
buvę pakelti jau 20 kartų nuo to 
laiko, kai buvo įkurta „Soc. 
Security" programa, ir kad 80 
proc. dirbančiųjų moka daugiau 
„payroll taxes" (Uždarbio/algos 
mokestį), negu „income taxes" 
(pajamų mokesčius). Ir tie kri
tikai sako, kad eventualiai „Soc. 
Security" mokesčiai turėtų būti 
pakelti net iki 50 procentų, kad 
būtų galima mokėti visas „Soc. 
Security" išmokas. 

Vel kiti galvoja, kad „Soc. 
Security" ateities finansavimo 
problema gali būti išspręsta, 
nesumažinant išmokų ar nepa-
keliant mokesčių. Jie pabrėžia, 

kad būtų leidžiama jaunes
niems dirbantiesiems turėti jų 
pačių „Soc. Security" reikalams 
asmeniškas taupymo sąskaitas. 
J ie sako, kad, investuojant į 
akcijas ir obligacijas (stocks and 
bonds), dirbantieji galėtų gauti 
aukštesnes išmokas. Šios pa
žiūros rėmėjai sako, kad „per
sonai accounts" (asmeniškos 
taupymo sąskaitos) leistu dir
bantiesiems palikti daugiau pa
likimo (pinigų) savo įpėdiniams. 

Krit ikai gi pabrėžia, kad 
„personai ret irement accounts" 
reiškia didesnę riziką dirban
t iesiems. Ir jei investavimai 
nebūtų našūs , atėjus laikui 
išeiti pensijon, tai planai turėtų 
būti pakeisti dirbančiojo nau

dai. Bet to, kritikai sako, kad 
„personai accounts" būtų bran
gu administruoti. 

Kai kurie galvoja, kad 
valdžia, o ne atskiri žmonės, 
turėtų investuoti „Soc. Security" 
rezervus į akcijas ir obligacijas 
taip, kad būtų gaunami didesni 
procentai. Finansinė rizika būtų 
ir valdžios atsakomybė, ne tik 
atskiro asmens, kuris investuo
ja 

Šios nuomonės kritikai sa
ko, kad valdžia neturėtų inves
tuoti į privačias bendroves, nes 
ta ip valdžia galėtų tapti di
džiausiu akcininku toje įmonėje. 

Yra ir kitų galimybių bei 
pasiūlymų, kurie diskutuojami, 
kad „Soc. Security" būtų su

stiprinta. 
Nors nesutar iama, kas 

turėtų būti daroma, bet 2004 
metų „Annual Report of the 
Board of Trustees" pažymi, kad 
būtų laiku apsvarstyti numato
mi „trust" fondų deficitai, kad 
būtų galima palaipsniui įvesti 
rei-kalingus pakeit imus ir iš 
anksto apie tai būtų pranešama 
dir-bantiesiems. Juo greičiau 
sure-guliavimai būtų padaryti, 
tuo butų geriau. 

Daugiau informacijos gali
ma rasti „Soc. Security" tin-
klalapyje 

www.soc ia l secur i ty .gov 
(Medžiaga - pagal .Soc. 

Security" knygelę „The Future of 
Sočiai Security") 

Remkite ir 
platinkite 

katalikišką spaudą 

i@ft& 

Tel. 

773-585-8284 

http://www.socialsecurity.gov


NAFTOS IŠTEKLIŲ 
MAŽĖJIMO GRĖSMĖ 

LB Krašto valdybos svetainė 
www.javlb.org LithuanianUSA@yahoo.com 
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VIKTORAS IAUTOKAS 

Šiuo metu kiekvienas auto
mobilio savininkas pajuto stai
gų benzino kainos šoktelėjimą 
aukštyn. Dėl kainų kilimo vieni 
kaltina valdžią, kiti — benzino 
prekiautojus, dar kiti — naftos 
tiekėjus. Kaip ten bebūtų, reikia 
į tai pažiūrėti iš ekonominio 
taško. 

Laisvoj ekonomikos rinkoj 
kainą nustato pasiūlos ir pa
klausos dėsnis. Kai pasiūla 
didesnė, o paklausa mažesnė, 
kaina krenta. Kai pasiūla ma
žesnė, o paklausa didesnė, kai
na kyla. Manau, kad būtų pra
var tu pirmiausiai pažvelgti, 
kada, iš ko ir kaip nafta atsira
do. Kodėl nafta randama žemės 
gelmėse? Kokia naftos ateitis? 

I š kur t a naf ta? 

Ką mes šiandien pilame į 
automobilio baką, yra keistas, 
jau prieš milijonus metų susi
formavęs geologinis procesas. 
Tada vandenynuose gyveno 
neapčiuopiamas skaičius viso
kiausių rūšių gyvūnų. Per dau
gelį metų kartos keitėsi. Nus
tipę gyvūnai grimzdo į vande
nyno dugną. Taip per metų 
metus dėjosi sluoksnis ant 
sluoksnio, nespėdamas supūti. 
Šis procesas vyko ilgą laiką, 
apėmė kelias epochas. Po šių 
epochų negyvus gyvūnus van
denyno dugne apdengė žemės ir 
smėlio nuosėdos, kur ias ant 
vandens paviršiaus užnešdavo 
siausdami smarkūs vėjai. Šios 
nuosėdos, nugrimzdusios į dug
ną, susiformavo j kietą skalūną, 
kuris padengė dar nespėjusius 
sluoksniuose supūti gyvūnus. 
Nuosėdų slėgis išvystė šilumą, 
kuri lėtu virimu pavertė orga
ninius gyvūnus j skystį (šian
dien vadinamą nafta) ir gamti
nes dujas. Skystis ir dujos pra
dėjo skverbtis, ieškodami sau pa
togių nubėgimo takų. Tekėjo į 
giliai žemėje susiformavusias 
uolų tuštumas ir korėtas uolas. 
Dujos susirinko viršuje, nafta 
viduryje, vanduo apačioje. Kaip 
anksčiau minėjau, šis procesas 
vyko milijonus metų, todėl du
jas ir naftą randame skirtin
guose žemės sluoksniuose, pvz.. 
vienur giliai žemėje, kitur ar
čiau žemės paviršiaus. 

Naftą ir gautus iš naftos 
gaminius žmonės naudojo jau 
gilioje senovėje. Apie 4000 m. 
pr. Kr. sumeriečiai naudojo 
naftos produktus balzama-
vimui, laivų statybai, kelių dan
gai ir kt. O apie 2000 m. pr. Kr. 
jau buvo naudojama Babilo
nijoje, Mezopotamijoj. Indijoj ir 
Kinijoj. Naftą gaudavo iš tos 
vietos, kur ji verždavosi iš gilu
mos į žemės paviršių. Vėliau 
pradėjo kasti duobes, kad galėtų 
pasiekti šį žemės turtą. Apie 
200 m. po Kr. kiniečiai gręžimo 
būdu išgavo naftą iš žemės. Iš 
tiesų jie ieškojo sūraus vandens, 
bet netikėtai užtiko naftą. 
Lengvąją arba skystąją naftą 
kiniečiai naudojo virimui ir 
apsišvietimui. 

Naftos šal t in ia i 

Modernusis naftos išgavi
mas iš žemes prasidėjo 1859 m., 
kai Tutusville. Pennsylvanijos 
valstijoje, išgręžė šulinį, kurio 
gylis siekė tik 69 pėdas. Per 
metus išgavo naftos apie 6,000 
statinių (viena statinė talpina 
50 galonų). Dabartiniai naftos 
šuliniai siekia gylį iki trijų 
mylių. 

Nafta randama visuose že
mynuose, vandenynuose ir di
džiuosiuose ežeruose. Vienur 
ištekliai didesni, kitur mažesni. 
Daugiausia nafta susiformavo 
Artimuosiuose rytuose ir Rusi
joje. Visų išteklių kiekis tik 

apytiksliai geologų apskaičiuo
tas. Vieni naftos šaltinių tyrinė
tojai žiūri į išteklius opti
mistiškai, o kiti — pesimis
tiškai. Bet visi vienbalsiai 
sutaria, kad žemėje glūdi ribo
tas naftos kiekis. Todėl vieni 
geologai tvirtina, kad naftos 
gamybos viršūnė (peak) bus 
pasiekta už penkerių metų, o 
kiti — už trisdešimt metų. Po to 
gamyba pradės mažėti, nes, 
daliai šaltinių išsekus, reikės 
juos likviduoti. Dabar JAV 
vieną po kito šulinį uždaro, nes 
iš jų jau veržiasi ne nafta, o van
duo. To mums niekas neskelbia, 
nes nepritekliaus skirtumą 
papildo iš kitų kraštų importuo
ta nafta. 

Paklausa 

Visame pasaulyje kiekvieną 
dieną sunaudojama naftos apie 
80 milijonų statinių. JAV, turin
ti tik 5 proc. viso pasaulio 
gyventojų, kasdien pareikalauja 
20 milijonų statinių, t.y. vieną 
ketvirtadalį visos pasaulinės 
gamybos. Du trečdalius naftos 
skiria benzinui, kurį naudoja 
automobiliai, sunkvežimiai ir 
lėktuvai; vienas trečdalis tenka 
kitos rūšies poreikiams, kaip 
sintetiniams rūbų siūlams, 
plastmasiniams buitiniams 
reikmenims, vaikų žaislams, 
mašinų alyvai, kelių dangai ir 
kt. 

Kaip anksčiau minėjau, 
JAV nafta mažėja. Kas metai 
uždaromi keli šaltiniai. Dėl 
didėjančios paklausos importuo
ja naftą net iš 12 valstybių. 
Daugiausia iš Saudi Arabijos 
(17 proc.), Meksikos ir Kanados 
(16 proc.), Venesuelos (13), 
Nigerijos (6), Irako (5) ir 27 
proc. iš kitų kraštų. Numatoma, 
kad per 20 metų pareikalavi
mas pakils 50 proc. Naftos 
sunaudojimas didėja ne tik 
JAV. bet ir kitur. Prieš dešimt 
metų Kinijoje gatves užkimšda
vo dviratininkai, o šiandien — 
automobiliai. Kiniečiams užteko 
savos gamybos naftos, bet dabar 
jau priversti importuoti iš kitų 
kraštų. Palyginus su 2002 m., 
Kinijoje 2003 m. automobilių 
padaugėjo 70 proc. Panašūs pa
sikeitimai vyksta ir kitose vals
tybėse, ypač Indijoje. 

Nauji p lana i 

Norint pasotinti naftos 
pareikalavimą, reikia ieškoti 
naujų šaltinių. Nebeliko sausu
moje daug vietų, kur būtų 
įmanoma juos rasti. Daugiausia 
randasi vandenynuose. Meksi
kos įlankoj, 120 mylių į pietus 
nuo New Orleans miesto, užtik
tas didelis naftos kiekis. Ją 
pasiekti nėra lengva. Vandens 
gylis apie 8.000 pėdų, o nuo van
dens dugno dar reikia gręžti 
apie 17,000 pėdų. Kaip žinome, 
toje vietovėje dažnai siaučia 
audros, uraganai, todėl tuo 
metu visi darbai būna sustab
dyti. Be to, ten išgauti naftą yra 
brangiau negu sausumoje. 
Arabų kraštai nesistengia gręžti 
daugiau šulinių, nes dabartinės 
kainos atneša didelį pelną. Taip 
pat jie gerai supranta ir žino, 
kad anksčiau ar vėliau jų šal
tiniai išseks, pasibaigs. O kas 
tada? 

Kaip anksčiau minėjau, kad 
jei nebus imtasi drastiškų skys
tojo kuro taupymo priemonių, 
tada greičiau bus pasiektas 
aukščiausias gamybos taškas, o 
po to pradės mažėti naftos ištek
liai. Žinome, kad žemė turi 
ribotą naftos kiekį — gyvenime 
nieko nėra amžino. Šiandien 
visą mūsų ekonomikos ratą 
suka naftos produktai. Suma
žėjus naftos gamybai, pradės 
lėtėti ekonomikos ratas, o laikui 
bėgant gali ir visiškai sustoti. O 

kas po to? 

Kitas ke l ias 

Neatrodo, kad šiuo metu bet 
kas dėtų dideles pas t angas , 
ka ip ieškoti ir kokiu būdu 
surast i ki tų (ne naftos) energi
jos pakaitalų. Tik vis tuščiai 
ka lba ir ka lba apie nau jus 
ieškinius, retkarčiais išgirstame 
ta i vieną, ta i kitą užuominą 
apie naują energijos šal t inį . 
Neseniai buvo paskelbta, kad 
Chicagoje at idaroma vandenilio 
kolonėlė, kur ia naudosis auto
mobiliai, varomi vandeniliu. Tai 
yra tik lašas jūroje. 

Anksčiau ir dabar automo
bilių bendrovės bando žmonėms 
įpiršti didžiuosius automobilius 
(SUVs), sunaudojančius beveik 
dvigubai daugiau benzino negu 
lengvieji, ekonomiškieji automo
biliai. Net JAV valdžia leidžia 
nurašyti 100,000 dol. nuo vals
tybinių mokesčių, jei sunkieji 
automobil iai bus naudojami 
biznio reikalams. Bet benzinui 
brangstant , atrodo, kad valdžia 
pakeitė savo nuoonę, nes dabar 
j au išdrįso prasi tar t i apie hibri
d in ius (varomus benzinu ir 
elektra) automobilius, net siūlo 
kai kurias lengvatas. Ne dėl 
valdžios lengvatų, bet dėl nuo
latos kylančių benzino kainų, 
žmonės pradėjo daugiau do
mėt is hibr idiniais automobi
liais. Jų pardavimo skaičius be 
atodairos kasdien auga. 2000 m. 
buvo užregistruota apie 7,000 
hibridų, o 2004 m. — 83,000 
per. Per ketverius metus pakilo 
960 proc. Vien tik šiais metais 
paaugo 27 proc., palyginus su 
pereitų metų tuo pačiu laiko
tarpiu. Daugiausia jų parduo
dama Kalifornijos valstijoj, nes 
t en bežinąs pasiekė net t r i s 
dolerius už galoną. 

„Toyota" ir „Honda" ben
drovės jau pagamino automobi
lius, varomus celėmis (fuel cell). 
J i e dabar bandomi rea l iame 
eismo sraute. „Honda" bendro
vė j au pralaužė „šalto užve-di-
mo" (cold s tar t ) sunkumus, t.y. 
automobilis užvedamas, nukri
tus temperatūrai iki 4 laips.F. 

Išvada 

Suglaus ta i panagr inė jus 
visų naftos tyrinėtojų, geologu, 
ekonomistų pasisakymus, pra
našavimus, atrodo, kad naftos 
išteklių ateitis nėra šviesi. Je i 
norime pratęsti naftos išteklius, 
kiekvienas žmogus turi išmokti 
taupyti ir pradėti taupyti šian
dien, o ne rytoj ar poryt. Yra 
daug būdų tai padaryti. Pami
nėsiu kelis: 

1. Pirmiausia pirkti ekono
miškus automobilius, kurie su
naudoja dvigubai mažiau benzi
no negu didieji automobiliai 
(SUFs) , o hibridiniai net t r i s 
kar tus mažiau. 

2. Statyti vėju varomus ge
neratorius. Kiekvienas genera
tor ius su taupo daugiau negu 
3,000 naftos statinių per metus. 

3. Pagreitinti kuro celių tech
niką, pritaikytą automobiliams. 

4. į t ik int i žmones (labai 
sunku pakeist i įprotį), kad 
pradėtų taupyt i benziną, atsi
sakant sunkiųjų automobilių. 

Pradžia j au matosi. Sun
kiųjų automobilių pak lausa 
sumažėjo. O tai rodo šiuo metu 
esantis gausus didžiųjų automo
bilių perteklius — gamintojai 
susirūpinę nuolatos vis augan
čiu inventorium. Per tekl ius 
neša bendrovėms didelius nuos
tolius, o ne pelną. 

Jei bendrovės bus priverstos 
perorganizuoti (dabar jau kal
bama) visą automobilių gamy
bą, tai tik tada bus įmanoma 
pratęsti naftos amžių iš dalie 
sumažės importuotos naftos 
poreikis. 

LAIŠKAI JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI 

JAV Lietuvių bendruomenė 
turi savo tinklalapį (http:/Avww. 
javlb.org), kuriame, kaip ko
kioje bibliotekoje, pilna viso
kiausios informacijos. Yra ir 
„laiškų dėžutė", į kurią be per
stojo plaukia laiškai (elektroni
niai). Dažnai prireikia nemažai 
laiko ir kelių žmonių darbo, 
norint išsamiai atsakyti besi
kreipiančiajam. 

Žmonės rašo , ieškodami 
savo šaknų; klausia apie lietu
vių kultūrą, nori išsinuomoti 
butą netoli lietuvių, prašo pa
ramos, k laus ia apie studijas 
JAV, nori mokytis lietuvių kal
bos, ieško giminaičių ar darbo, 
nori žinoti, kaip įsijungti į lietu
višką veiklą. 

Netgi suskirsčius pagal 
temas, užklausimai nėra vieno
di. Klausiantieji apie studija
vimą JAV nori žinoti JAV mo
kyklas bei universi tetus, ar 
geriau važiuoti studijuoti į JAV 
tik baigus mokyklą Lietuvoje, 
ar pradedant rašyti diplominį 
darbą, pvz., pasirinkus temą 
apie lietuvių išeiviją. 

Vienas užklausimas apie 
studijas buvo iš Pietų Ame
rikos. Į mus kreipėsi lietuvis -
senelis, kurio anūkė šiais me
tais baigia vidurinę („high 
school") mokyklą ir galvoja 
studijuoti JAV. Senelis norėtų, 
kad anūkė studijuotų ne tik ge
rame universitete, bet gyventų 
lietuvių šeimoje ir išmoktų 
lietuviškai. Susirūpinusiam se
neliui nurodėm, kokiam tinkla-
lapy išvardintos visos aukšto
sios JAV mokyklos su jų įverti
nimais. Kai jo anūkė pasirinks, 
kur studijuoti, tada bandysim 
ieškoti lietuvių šeimos, kuri 
galėtų priimti Kolumbijos lietu
vai tę bei ją supažindint i su 
lietuvių kalba ir kultūra. 

Į JAV LB kreipiasi žmonės, 
ieškantys giminaičių, išvykusių 
iš Lietuvos po II Pasaulinio 
karo arba dar anksčiau. Ban
dome padėti lietuviškos spau
dos pagalba. Rašo žmonės, ieš
kodami ir draugų, su kuriais 
nutrukęs ryšys. Vieno užklausi
mo atomazga giliai sujaudino 
net mus pačius. Mums parašė 
amerikietė, mėgindama surasti 

lietuvius draugus, su kuriais 
ryšys nutrūko dar 80-ąjį de
šimtmetį. Kai klausėm speci
fikos, sužinojom, kad abu drau
gai yra menininkai - mergina 
violončeliste, o vyrukas - pan
tomimos aktorius. Jų pavardes 
ir vardus paskelbėme bendruo
menės tinklalapyje. Praėjus 
nemažai laiko, atsiliepė vio
lončeliste! Gerąją žinią per
davėme jos ieškančiai ameri
kietei. Tačiau sužinojom ir liūd
nąją šios istorijos dalį - antrasis 
ieškomas draugas jau buvo 
iškeliavęs anapilin. Tačiau net 
netekt is neužgniaužė mums 
parašiusios amerikietės džiaugs
mo. J i taip nuoširdžiai dėkojo, 
jog sugraudino ir mus. Savo 
laimės ir jausmų pilną laiškutį 
amerikietė baigė: „atspėkit, kur 
šią vasarą aš važiuoju?" 

Į bendruomenės tinklapį 
dažnai rašo žmonės, kurių 
seneliai ar protėviai kilę iš 
Lietuvos. J ie iš savo vaikystės 
atsimena keletą lietuviškų žo
džių ir dalinasi prisiminimais, 
pvz., apie lietuviškų patiekalų 
ypatumus. Visai neseniai mums 
parašė vyriškis, kuris ieškojo 
savo ištakų Lietuvoje. Jis mums 
pasigyrė, kad vis dar moka 
gaminti patį skaniausią kugelį 
pasaulyje. 

Besikreipiantiems su gene-
ologiniais užklausimais, sten
giamės padėti , nukreipdami 
juos į Balzeko muziejų Čikagoje 
arba į Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centrą Lietuvoje. 
Čia žmonės sužino ir randa savo 
šeimos istorijų neįkainojamus 
faktus. 

| JAV LB kreipiasi ir su 
meilės rūpesčiais. Štai vienas 
l ietuvaitę įsimylėjęs ameri
kietis nori jai meilę išreikšti 
l ietuviškai. Mes, žinoma, su 
malonumu stengiamės parinkti 
kuo meilesnius ir gražesnius 
lietuviškus žodelius, kad išrink
toji būtų sujaudinta ir neats
tumtų įsimylėjėlio. 

Gaunam užklausimų apie 
lietuviškų vestuvių papročius. 
Busimoji nuotaka, amerikietė, 
kreipėsi į mus žinių apie lietu
viškus papročius, nes norėjo, 
kad vestuvės turėtų ir lietu-

f"\ TARP MŪSŲ KALBANT 
ttfk Petras Petrutts 

ČIKAGA MUŠU 
MIESTAS 

Knygų parduotuvių len
tynose apstu visokiausios 
paskirties ir apimties informa
cinio turinio leidinių. Anąsyk 
buvau savotiškai nustebintas 
vienoje lentynoje netikėtai 
užtikęs pora vienodo formato, 
vienodo apipavidalinimo, tačiau 
ne visiškai vienodo turinio 
knygų. Viena buvo skirta turis
tams, o kita neturistams. Anks
tyvesnių laidų informaciniai lei
diniai nebepardavinėjami. Rei
kalui esant, jų galima rasti ir 
pasiskaityti bibliotekose, o įsi
gyti antikvariatuose. 

Ne taip seniai knygų par
duotuvių lentynos pasipildė 
s t ambaus formato Čikagos 
enciklopedija (The Encyclo-
pedia of Chicago). Šioje enciklo
pedijoje aprašomas miestas, 
priemiesčiai, tol imesnės apy
linkės. Taipgi veikiančios ir 
nebeveikiančios įstaigos, įmo
nės, muziejai, galerijos, teatrai, 
organizaciniai vienetai, žymes
nieji asmenys ir t.t. 

Daugokai vietos skir ta 
miesto ir apylinkėse gyvenančių 
tautinių bendruomenių gyveni
mo aprašymams. 

Pagrindinis lietuvių aprašy

mas išspausdintas 197 eilutėse. 
Teigiama, kad 2000-ųjų metų 
gyventojų surašymo duome
nimis, 11,000 miesto gyventojų 
prisipažino esą lietuvių kilmės. 
O „Metropolitan Area" — netoli 
60,000 asmenų. Pažymėta, kad, 
vietos lietuvių teigimu, jau 1914 
m. Čikagoje gyveno apie 50,000 
iš Lietuvos kilusių žmonių. 

Čia pat rašoma, kad gauses
nė lietuvių imigracija į JAV 
prasidėjo vėlesniaisiais XIX 
amžiaus metais. Pirmųjų atei
vių dauguma buvo beraščiai 
Dauguma jų galvojo užsidirbti 
pinigų ir sugrįžti atgal į Lie
tuvą. 

Kiek plačiau aprašyta lietu
vių įsikūrimas Bridgeport apy
linkėje bei jų įsidarbinimas 
gyvulių skerdyklose. Nepra
leistas Upton Sinclair lietuvių 
gyvenimo aprašymas „The 
Jungle" romane. 

197 eilutėse sutelpa lietu
vių, jų veiklos bei pagrindinių 
siekių aprašymas. Suminėtas 
lietuvių katalikų Šv. Jurgio 
parapijos (1892) įkūrimas, Šv. 
Kazimiero vienuolynas. Taip 
pat tėvų marijonų leidžiamas 
„Draugas", Balzeko lietuvių 

JAV LB Religinių reikalų taryba. Sėdi iš kairės: kun. Valdas Aušra 
(liuteronų evangelikų), pirmininkė ses. Margarita Bareikaite, ses. Danutė 
Jakštaitė; stovi: kun. Jaunius Kelpšas, kun. Antanas Gražulis, SJ, kun. 
Rimvydas Adomavičius, ses. Laimutė Kabišaitytė. 

viską atspalvį. Negali nesi
džiaugti, kai gauni tokius už
klausimus ir smagu ruošti jiems 
atsakymus. 

Ateina paramos prašymų. 
Tai ir studentai, ieškantys 
stipendijų, ir nelaimės pri
spausti žmonės. Labai sunku 
negalėti tiesiogiai ištiesti pagal
bos rankos. Studentus nukrei
piame į lietuviškus fondus (Lie
tuvių fondą, Tautos fondą). 
Nelaimę ištikusių prašymus 
siunčiame JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai arba į lietuviškų 
leidinių redakcijas, kurios kai 
kuriuos laiškus išspausdina, 
kad visuomenė galėtų atsiliepti 
į pagalbos šauksmą. 

Iš Lietuvos kreipiasi, norin
tys darni atvykti į JAV pa
dirbėti. Nukreipiame į tam 
tikras agentūras 'pvz., studen
tai gali atvažiuoti pagal vasaros 
darbų programą) arba į užsienio 
lietuvių tinklapius, kuriuose 
gali patys pasiskaityti nau
dingų patarimų iš anksčiau į 
JAV atvykusių padirbėti. 

Darbuojantis bendruomenė
je, tenka pasijusti net detek
tyvu. Prieš Naujus metus į 
įstaigą atėjo ganėtinai nema
lonus užklausimas. Kreipėsi 
amerikietė, per internetinį auk
cioną pirkėjai iš Lietuvos par
davusi nešiojamą kompiuterį 
Uaptop). Išsiuntusi prekę suži
nojo, kad už prekę buvo bandy
ta atsiskaityti netikra kreditine 
kortele. Išsigandusi moteris 
kreipėsi į mus, prašydama pa
galbos, nes jos nuostolis būtų 
siekęs per tūkstant į dolerių. 
Atlikę šiokį tokį tyrimą, sužino

jome, kad Lietuvoje pirkėjos 
vardas ir pavardė nelietuviška 
ir kad telefono numeris duotas 
senu formatu (lietuviškų tele
fonų numerių formatai keitėsi 
2002 m.). Paieškoję interneti-
niuose baltuosiuose puslapiuo
se, supratome, kad ir duotas 
adresas buvo neteisingas. Ame
rikietei nusiuntėm mūsų pa
darytus a t rad imus bei pata
rėme prašyti Lietuvos paštą, 
kad šis sulaikytų siuntinį (nu
siuntėm Lietuvos pašto kontak
tinius duomenis). Del bylos 
užvedimo patarėme kreiptis į 
Lietuvos ambasadą. Bėda, kad 
nuo prekės išsiuntimo jau buvo 
praėję geros trys savaitės. Už 
poros dienų sulaukėme stulbi
nančios naujienos ir didelės 
padėkos! Lietuvos paštui pa
vyko sulaikyti s iuntinuką ir 
persiųsti atgal, o ambasada už
vedė bylą ir pradėjo rimtą ty
rimą. 

Ir toliau tęsiasi s rau tas 
įdomių, spalvingų užklausimų 
(pvz. kreipėsi vienos valstijos 
prokuroro pavaduotoja, kurią 
JAV advokatų draugija buvo 
siuntusi Lietuvai padėti rašyti 
konstituciją, kreipėsi lietuvių 
kilmės policininkas - dirbęs su 
Interpol, kuris galvoja įsteigti 
LB apylinkę, ir kt). Visiems 
atsakom ir stengiamės padėti. 
Atsakymai reikalauja ne tiek 
žinių bagažo, kiek žmogiško 
nuoširdumo ir noro padėti. Bet 
tam mes ir esame Lietuvių ben
druomenė! 

Parengė 
J ū r a t ė Mikšėn ienė 

JAV LB įstaigos vedėja 

ĮENCYCLOPEDIA 
L. HI v_ A VJ CJ 

kultūros muziejus. Lietuvių 
studijų centras. Lietuvių fon
das, Illinois universitete vei
kianti lituanistikos katedra, 
Lemonte esantis Pasaulio lietu
vių centras ir t. 

Pažymėta, kad Pasaulio LB 
1988 m. įsteigė Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte. Argi? 

Deja, nieko nepasakyta 
apie čikagiečių Dariaus ir Gi
rėno transatlantinį žygi. Čika
gos lietuvių Jaunimo centrą. 
Čikagos Lietuvių operą. .Dai
navos" ansambli ir pan. Tačiau 
rasta reikalo nepraleisti San
taros-Šviesos vadovų pastangų 
lietuvių krepšinio komandos 
pasiuntimui į okupuotą Lie
tuvą. Kažin kodėl nutylėtos 
Čikagoje suorganizuotos krep
šinio rinktinių išvykos Pietų 
Amerikoje, Australijoje ir Va
karų Europoje bei mūsų 
krepšininkų pergales prieš 
Australijos. Kanados olimpines 
komandas. 

Pagrindinis lietuvių apra
šymas baigiamas Čikagos lietu
vių vaidmeniu Lietuvos atgi
mime ir atgimusioje Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, rašoma, kad Lie
tuvoje gimęs, Čikagoje gyvenęs, 
studijavęs ir dirbęs. Valdas 
Adamkus, sugrįžę? į Lietuvą, 
buvo išrinktas Lietuvos prezi
dentu. 

Čikagos enciklopedijos pus
lapiuose, neskai tant pagrin
dinio aprašymo, daugiau kaip 
20 kar tų suminėti lietuviai 
•Lithuanians). Suinteresuo
tiems asmenims, norint plačiau 
susipažinti, kas joje parašyta ir 
neparašyta, patartinąją įsigyti, 
pasiskaityti ir padaryti savo 
išvadas. Čikagos enciklopedija 
pardavinėjama knygynuose ir 
prieinama bibliotekose. Enci
klopediją redagavo James R. 
Grossman, Ann Durkin Kea-
ting ir Janice L. Reiff. Leidinys 
sudarytas, remiantis Newberry 
bibliotekos ištekliais, bendra
darbiaujant su Čikagos istorine 
draugija. Leidėjas: Čikagos uni
versitetas (The University of 
Chicago). 

Enciklopedijos kaina — 65 
dol. 

Pagrindinj Čikagos lietuviu 
aprašvmą atliko Alfred Erich 
Senn. 

Tenka pasakyti, kad įvai
riuose leidiniuose yra daug pn-
rašyta apie Čikagą Visgi nei 
vienas ankstvvesms leidinys 
neprilygsta ilgokai lauktai 
Čikagos enciklopedijai. 

http://www.javlb.org
mailto:LithuanianUSA@yahoo.com
http://javlb.org
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D R A U D I M O P A S L A U G O S 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E " 
Automobilio, namų. 

I gyvybės ir sseikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 

i 

5 7 1 0 W . 9 5 St. , O a k L a w n , IL | 
708-423-5900 

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

A U T O M O B I L I O , 
N A M U , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentai Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Auksė S Kane, 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

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

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

HUTO, NRMfll, UERSLflS, 
SUEIKHTH, GVUVBE 

Aukšto lygio . . T x , . 
aptarnavimai 1 \ 1 

patikimai , 1 L I ' , f l _ _ _ _ = „ 
te? G R I N K E V I Č I U S 
atmolfera INSURANCE A C E N C Y 

J74S PRAJRIE AVE, BROOKF1ELD, IL 6 0 S H 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agr inkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PASLAUGOS 

Š v e d i š k a s m a s a ž a s 
Atvykstu į namus. 

Sunrider natūralūs produkta i 
(pirmai pagalbai, organizmą valy
t i , v i taminai, kosmetika, kremai) . 

Viskas natūralu ir sveika. 
Tel. 1773-620-0088, Regina. 

• • • Į V A R U S * * * 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 

G E / R C A ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th S t ree t 

Tel . 773-776-1486 

PRIIMAME GYVENTI 
vyresnio amžiaus žmones. 

Gera priežiūra, geras maistas, 
atskiras kambarys, jaukūs namai, 
jauki aplinka. Tel.: 708-301-0465 

arba 708-415-7090 
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VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

(vairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

1 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vilniaus Dienos , turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė tei/tax 708-923-0280 
E-mail: pencyiar@comcast.net 

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

H IBIBJš.:- ^777. •-, -££. 777777. 7 -7777777^777: "77771 - 777777 777 --.^.^BiBlBfiaiBlBlBilE! 

u r n ^ SURASTI, N U P I R K 11 IR A T V E Ž T I 

AL ! O M O B H J U S IŠ BET K U R I O JAV A U K C I O N O . 

P E R S I U N Č I A M E A U T O M O B I L I U S IR D E T A L E S . 

A T L I E K A M E A U T O M O B I L I Ų R E M O N T Ą ! 

T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

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

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

L 5 X - ^ 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt 

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

608 W Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt nuo 

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

mss3s&& 
m 

virtuvių į rengimas; pr iestatai ; 
ke r amikos plytelės; . . s id ings" . 

..soffits"'. ..decks"". „gu t t e r s ' . p lokš t i 
ir . . sh ingle" s toeai : c e m e n t a s . 

d a ž y m a s . Turiu oTarbo draudimą. 
S . B e n e t i s . te l . 6 3 0 - 2 4 1 - 1 9 1 2 

A M B E R C O N S T R U C T I O N C o 
D e n g i a m i - s t o g a i , k a l a m a s 

. . s id ing" . a t l i e k a m i c e m e n t o . 
. .p lumbing '* be i kiti n a m ų 

r e m o n t o da rba i . 
„ L i c e n s e d . i n s u r e d , b o n d e d " 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Kraustymosi paslaugos 
MOVING 

Ilgametis profesionalus krausty

mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 

708-387-9144 

• 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 a Kedzie Chcago, L 60629 

°rekyba, instalavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insurec 

7 dienos 
per i*v«itc 

773-778-4007 
773-531-1833 

„Draugo" 
skelbimų skyrius 

TeL 1 773-585-9500 
Tel . 

n e r e i k a l i n g u s 
d a i k t u s , 

i tybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraus tome. 

708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

Always With FIowers 
N a u j o v ė s a l o n a s L e m o n t e i \\ 

• Gėlei visom progom, gėlės j Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemon t . 1 1 2 0 S. S ta te St.; Te l . 6 5 0 - 2 5 7 0 3 3 9 
į u s t k e 801S W . 7 9 St.; Te l . 7 0 8 594 -6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse. JAV. Uetuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a i w a y s w i t h f 1 o w e r s . c o m 
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Drake 
Did 

lt Again! 
H"HJ Dopufljriff* f=J į 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hiils. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
6 3 0 - 7 4 5 - 7 5 9 3 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pnes parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės | 

Drake Reattor 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0804) 
Voioe M * 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer® worldnet.att .net 

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

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

A u d r i u s Mikulis 0 * J « . 
2 is t Choice Realtors 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 
{vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas $ 
' Pardavimas £^ 
" Surandame - - r ^ ^ ^ 5 * * * 

optimaliausią finansavimą 

izm 

GREIT PARDUODA 
J & - — First Landmark Realty 

Bus. 
Res. 

773-590-0205 
708-425-7160 

R I M A S 

S T A N K U S 

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

S I Ū L O D A R B Ą 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 

Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 

gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 

A L L CARE 

Employment Agency 

Tel . 773-736-7900. 

Skokie perkraustvmo 
kompanijai skubiai reikalingi 

patyrę CDL vairuotojai. Geras 
atlyginimas, pilnas darbo 

laikas. Būtina anglų kalba. 
Tel. 847-980-0906. 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. ; 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt j 
speak English. have work permit. 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

DALIA'S Įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių. 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

LOOKING FOR 
EXPERIENCED MANICURIST 

in Evanston 
fo r new Salon and Spa. 

Please call 847-212-2336. 

R e i k a l i n g i d a i l i d ė s , 
turintys patirties, 
dirbti Čikagoje. 

Atlyginimas S20/h ir daugiau. 
T e l . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

re - . .5-5-9500 ^ 
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S I Ū L O I Š N U O M O T I 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Vv'hipple apyl.) 

S415 į mėn. (ir daugiau) + 
..securitv"*. 

TeL 773-4344543. 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 m i e g . — S670-S710: 

2 mieg. — S770-S810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas g ražus 

! mieg. butas naujame name 

su baldais ar be. Į vakarus 

nuo Kedzie Ave. 

Tel. 708-656-6599 

K A L N E D A I N A V O S RA.J. 
i šnuomojamas 3-jų kamb. 

moderniai Į r eng tas su apsauga 
II a u k š t e bu t a s . 

Skambin t i San Francisko 
4 1 5 - 7 5 9 - 6 8 1 2 . R a s a 

y # t 

"Neringos" Stovyklos 
L I E T U V I U K A L B A 

Liepos 3-9 d.d. - Šeimų stovykla 
Liepos 10-24 d.d. - 10-16m. vaikams 
Liepos 24-30 d.d. - 7-10m. vaikams 
Liepos 24-30 d.d. - Tęsinys 13-16m. vaikams 
Rugpj. 21-27d.d. - Dvikalbė stovykla studentams 
Rugpj. 28-Rūgs. 5 d.d. - Aštuonios Meno Dienos 

Neringoje Suaugusiems 

L I E T U V I U K I L M £ S STOVTKLAUTOJAMS A N G L U KALBA 
Birželio 25-29 d.d. - Šeimų stovykla 
Liepos 31-Rugpj. 13d.d. - 7-16m. vaikams 
Liepos 13-20 d.d. - Galimas tęsinys 13-16m. vaikams 

info@neringa.org * www.neringa.org * 978-582-5592 
Neringa Inc. su Nek.Pr.Marijos Seserimis organizuoja ir praveda 

stovyklas'Neringos" stovyklavietėje Vermonte 

SL HEROJAIS PLEPĖKITE DAŽNIAU IR ILGIAU !!!! 

Š ^ M U J Š MOBILAUS- TIK 11.9 CT.Į LIETUVA 
amerikiečiu rvšiu b-vė LITCOM ist.1992 

RFGISFRUOKITF.S I lETUVISKAI 708-386-0556 

DĖMESIO! 

OfcnrKSfOf 

DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, 
Ieškote d a r b o a r buto, 

tadau skelbtis ta&raftyfe 
brandai kainuoja? 

Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 
l&pausdtns nemokamai 

TereHda paskambinti 
t e i 773-SSS-9500 

ar užsukti i DRAUGO 

administradja adresu 
4S4S VV. 63 St.. 

CTikago, i . 60629. 

Accent 
Homef inde r s 

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

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

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

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

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

Real Esta te C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

DRAUGAS 
UANIAN WORLD-WIDE DAILY 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

RUKMESYS FOTOGRAFAMS 

K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai.: kasdien n u o 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p. ; 
sekmadienia is u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

ĮVAIRŪS 

* Vyras eŠKO darbo (žalia korta). Siūlyti 
statybose, senelių ir iigonių priežiūroje su 
grįžimu namo, turi patirties. Vairuoja 
automobilį. Tel. 815-207-3365. 

" Moteris ieško darbo (žalia korta) su 
grįžimu namo. Siūlyti įvairius variantus. 
Vairuoja automobilį. Tel. 815-207-3367. 

* 50 metų moteris su dokumentais. 
vairuojanti, ieško darbo nuo antros vai. 
po pietų . Srūtyti įvairius variantus Tei. 
708-717-6388. 

* Moteris gaii pakeisti nuo gegužes 15 d. 
iki birželio 24 d. Tel.773-847-5895 arba 
773-254-7918, skambinti po 7 vai. 
vakaro. 

' Reikalingas vairuotojas turintis C D L 
kategoriją, dirbti vietiniuose perveži
muose. Tel. 224-715-0835 

* Reikalinga rnoteris 3 dienas savaitėje 
su gyvenimu Turėti automobilį, kabėti 
angliškai. Tel. 708-738-0073. po 9 v.v. 

* 56 m. moteris ieško darbo vaikų ar 
žmonių priežiūroje nuo birželio 1 d. 
Burbank rajone arba aplinkiniuose Tel. 
630-688-8288 

' Reikalingas žmogus-sponsonus žaiiai 
kortai gauti. Retkalavrnai-USA pilietis 
arba žalios kortelės turėtojas, per pasku
tinius 3 metus būtų deklaravęs mokes
čiams ne mažesnes kac 28.000 USD 
pajamas. Už pagalba atsilyginsiu. Tei. 
773-671-7987 

* Lengvai bendra kalbą randanti rnotens 
ieško darbo žmonių priežiūrose 5 dienas 
savaitėje su grįžimu namo. Patirtis, auto
mobilis, angių kalba. Tel. 708-424-9345. 

* Palangos Senoji gimnazija prašo pa
dovanoti Bostono enciklopediją. Per
siuntimas bus apmokėtas 
6055. 

M. T72rT7Q-

' Siūlomas darbas moteriai su gyve
nimu, prižiūrėt! senyvo amžiaus vyrą. 
Reikalavimai: buitine anglų kalba ir 
vairuoti automobilį. Darbas šiaurinėje 
pusete.netoli vVsconsin sienos. Geros 
darbo sąlygos Tel. 773-715-1307 

* Moteris eško darbo žmonių priežiūroje 
su grįžimu namo. Siūlyti įvainus va
riantus. Tel. 773-715-1307 

*Moterts ieško dažytojos darbo. Sąži
ninga! kokybiškai ir nebrangei išdažys 
iūsų kambarius Tel: 708-257-3178. 

NcHidoctami 
/ A . . r / r t / .•» 

i f i )\\ r e m ! ( Į *e jCe|V!- r )s lietuviška /imaskMKla, 
f ' • ' r . r / / • / - . r r . i i r / i i - r r t - - i ~ . f t r - r t f . r r t r -• ' / ' 

Tai - Justi laikraštis! Į 
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Pasaulio naujienos 
' (Rsmtamis AFP, Rautere, AP. tnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių ageraorų piane&mais) 

NEBYLYS UŽMINĖ MĮSLĘ 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Šiuo metu Europos Sąjun

gai (ES) pirmininkaujantis 
Liuksemburgas atmeta galimy
bę, kad dėl bendrijos konstituci
jos gali būti surengtos naujos 
derybos, jei vėliau šį mėnesį 
vyksiančiame referendume do
kumentui nepritars prancūzų 
rinkėjai. Tuo tarpu Vokietijos ir 
Lenkijos vadovai drauge su 
Prancūzijos prezidentu Jacąues 
Chirac toliau ragino prancūzų 
rinkėjus pritarti konstitucijai ir 
sakė, kad jų pareiga parodyti 
pavyzdį kitoms ES valstybėms. 
Naujausios viešosios nuomonės 
apklausos Prancūzijoje rodo, 
kad čia kiek stipresnės konsti
tucijos priešininkų pozicijos. 

LONDONAS 
Didžiojoje Britanijoje, kur 

klonavimo tyrimai griežtai reg
lamentuojami, pirmą kartą klo-
nuotas žmogaus gemalas. New-
castle universiteto, kuris pirma
sis šalyje gavo leidimą gydymo 
tikslais naudoti klonavimo me
todus kamieninėms ląstelėms 
išskirti, mokslininkams pavyko 
gauti klonuotą blastulę — ma
žytį, ankstyvos stadijos gemalą, 
kurį sudaro paprastas ląstelių 
kamuolėlis. Mokslininkai tikisi, 
kad šie tyrimai ateityje sudarys 
sąlygas veiksmingai gydyti to
kias ligas kaip parkinsonizmas 
ir Alzheimerio liga, taip pat — 
stuburo pažeidimus. 

Populiarus britų bulvarinis 
laikraštis „The Sun" penktadie
nį pirmajame puslapyje spaus
dina nuotrauką, kurioje Sad-
dam Hussein matomas vilkintis 
tik apat ines kelnaites. Laik
raštis cituoja šaltinius JAV pa
jėgose, sakiusius, jog jie šias 
nuot raukas perdavė „vilda
miesi suduoti smūgį pasiprieši
nimui Irake". Kitose nuotrau
kose S. Hussein įamžintas ran
komis skalbiantis drabužius ir 
miegantis ant savo lovos. Tačiau 
JAV kariškių pranešime sako
ma, kad šios nuotraukos gali 
būti padarytos prieš metus, ir 
nurodoma, kad jos pažeidžia S. 
Hussein, kaip kalinio, teises. 

HELSINKIS 
Suomijos prezidentė Tarja 

Halonen pareiškė, kad kels savo 
kandidatūrą sausio mėnesį vyk
siančiuose prezidento rinkimuo
se. Nors prieš dieną paskelbti 
visuomenės apklausos rezulta
tai rodo, kad šalies gyventojų 
parama jai mažėja, tačiau ji vis 
tiek gerokai lenkia kitus savo 
varžovus. Pirmoji moteris prezi
dentė Suomijos istorijoje, bu
vusi užsienio reikalų ministrė 
bei socialdemokrate T. Halonen 
iki šiol kuklinosi pranešti apie 
šį savo ketinimą, nors apklau
sos seniai rodo, kad ji turėtų iš
kovoti galimybę dar šešerius 
metus likti prezidente. 

TBILISI 
JAV naujuoju ambasadoriu

mi Gruzijoje paskyrė diplomatą, 
anksčiau dirbusį Lietuvoje. Ka
denciją Tbilisyje baigiantis JAV 
ambasadorius Richard Milės la
bai gerai vertina naujo diploma
t inės misijos vadovo John Tefft 
profesinius sugebėjimus ir žmo
giškąsias savybes. J. Tefft iš 
Lietuvos išvyko 2003 m. liepą, 
pasibaigus jo trejų metų kaden
cijai. 

F JAV 

NEW YORK 
JAV oro bendrovės „Ameri

ca West Airlines" ir „US Air-
ways Group" paskelbė ketinan
čios susijungti į šeštą pagal dydį 
JAV oro bendrovę. Be to, šis 
sandoris leis „US Ainvays" už
baigti bankroto procedūrą, rašo 
britų verslo dienraštis „The Fi
nancial Times". Sandoriui ben
drovės užsi t ikr ins papildomą 
1.6 mlrd. dolerių finansavimą. 

KANADA 

OTTAWA 
Kanados ministro pirmi

ninko Paul Martin mažumos li
beralų vyriausybė vakare vieno 
balso persvara laimėjo balsavi
mą dėl pasitikėjimo, kuris buvo 
surengtas po ne vieną savaitę 
t rukusios politinės suirutės. Le
miamą balsą atidavė parlamen
to pirmininkas, kurio dėka pa
rengtas biudžetas buvo patvir
t in tas 153 balsais prieš 152. 

Ar tikrai Lietuvai reikia tiesioginių meru rinkimų? 
Atkelta iš 1 psl. 
jų šalininkų Lietuvoje, yra to
kie: tiesioginiai mero rinkimai 
sustiprintų savivaldą, padidin
tų savivaldybių savarankišku
mą, stabilumą, atsakingumą; 
žmonės galėtų išsirinkti tuos 
asmenis, kuriais labiausiai pa
sitiki; tiesioginiai merų rinki
mai padidintų visuomenės daly
vavimo rinkimuose aktyvumą: 
tiesiogiai išrinkti merai būtų 
priversti geriau atstovauti vie
tos gyventojų — o ne partijų — 
interesams. Pažymima ir tai, 
kad tiesioginių merų rinkimų 
sistema gana sėkmingai įgyven
dinta kitose valstybėse. 

Tačiau reikėtų pripažinti, 
kad esama daug ir svarių argu
mentų prieš tiesioginius merų 
rinkimus. Bene didžiausia prob
lema, kurią puikiai suvokia 
dauguma įstatymų leidėjų ir 
kuri jau minėta anksčiau — ne
aišku, kaip bus išspręsta val
džių tarpusavio santykių prob
lema vietos savivaldos lygme
niu. Akivaizdu, kad, jei meras 
būtų renkamas tiesiogiai, išlai
kant egzistuojantį savivaldos 
modelį, kuriam esant didžiau
sios galios sukoncentruotos sa
vivaldybių tarybose, padėtis iš 
esmės nepakistų. Greičiau at
virkščiai: atsirastų dar daugiau 
problemų ir politinio konflikto 

židinių. 
Todėl, keičiant merų rinki

mų sistemą, būtina iš pagrindų 
keisti ir nuo 1995 m. Lietuvoje 
veikiantį vietos savivaldos mo
delį. Čia yra keletas problemi
nių aspektų. Pirmiausia kyla 
klausimas': kaip išvengti užpro
gramuoto konflikto, kai tarybos 
dauguma ir meras priklauso 
skirtingoms politinėms parti
joms ir laikosi skirtingų nuosta
tų principinių savivaldybės 
veiklos krypčių klausimais? 

Susiklosčius tokiai situaci
jai, atsiranda nemaža tikimybė, 
kad visa savivaldybės veikla ga
li būti paralyžiuota. Net jei būtų 
įtvirtintas modelis — beje, re
miamas tiek dabartines politi
nės daugumos, tiek Lietuvos sa
vivaldybių asociacijos, — kur 
meras vadovauja tiek atstovau
jamąja^ tiek vykdomajai val
džiai. Su šiuo modeliu susijusi 
ir kita galima problema: jo įtvir
tinimas prieštarautų tiek Eu
ropos vietos savivaldos chartijos 
2 straipsniui, tiek pastaraisiais 
metais Konstitucinio Teismo su
formuotai vietos savivaldos 
sampratai , kurios pagrindas — 
valdžių atskyrimas — yra vie
nas esminių demokratines vi
suomenės principų. 

Viena iš baimių, kurias išsa
ko politikai — pavyzdžiui, Lie

tuvos krikščionys demokratai — 
yra ta. jog, stiprinant mero in
st i tutą ir įvedant tiesioginius 
merų r inkimus, būtų suduotas 
s t iprus smūgis politinėms parti
joms. O juk dar 1995 m., kai bu
vo įtvirt inta proporcinė savival
dybių tarybų rinkimų sistema, 
viena iš pagrindinių tokio pasi
rinkimo priežasčių buvo noras 
stiprinti politines partijas bei jų 
teri torinius padalinius. 

Yra ir daugiau klausimų, į 
kuriuos turė tų būti atsakyta, jei 
norima įgyvendinti šią reformą. 
Tai smarkiai didėsiantys rinki
mų kaštai , mero kontrolės ir at
sakomybės klausimas, galimas 
populistų atėjimas į valdžią. 

Atlikus 1996-2002 m. rin
kimų aktyvumo tyrimus Lenki
joje. Estijoje. Latvijoje. Vengri
joje. Bulgarijoje, Slovakijoje ir 
Čekijoje paaiškėjo, kad rinkėjų 
aktyvumas buvo didesnis tose 
valstybėse, kuriose merai ski
r iami atstovaujamosios val
džios f apie 54 proc.), o ne tose, 
kur merai buvo renkami tiesio
giai (apie 51 proc.). 

Autorius yra Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto rVUTSPMI) dok
torantas. 
Sis komentaras yra Eltos ir VU-
TSPMI bendro projekto dalis. 

Laura ir „The Lovers" nepateko i Eurovizijos finalą 
Atkelta iš 1 psl. 
jog jam visiškai neįdomus Euro
vizijos konkursas. 

„Tai yra mėšlo gabalas Eu
ropos mastu", taip V. Gerulaitis 
įvardino tarptautinį dainų kon
kursą. — 'Chaltūra', pagrįsta 
pinigais, o ne menas", savo min
tis apie Eurovizijos konkursą 
tęsė pašnekovas. 

„Buvo Laura ir užėmė pas
kutinę vietą, taip ir turėjo bū
ti", teigė muzikologas. Pasak V. 
Gerulaičio, „lenda ten visokie 
kvailiai, laimi kažką, tuščias 
reikalas", savo griežtą nuomonę 
apie Eurovizijos konkursą iš
dėstė pašnekovas. 

„Neturėtume rautis plau
kų", sakė kita muzikologė Zita 
Kelmickaitė apie ką tik pra
ūžusio Eurovizijos konkurso 
pusfinalį. 

Anot Z. Kelmickaites. patir
ties trūkumas ir laimė, pado

vanojusi antrą pasirodymo vietą 
pusfinalyje, l ietuviams lėmė 
vietą tarp pralaimėtojų. 

„Man vakar buvo gaila, kad 
Laura nepateko į finalą, nors 
per atrankinį ratą aš už ją ne
balsavau", prisipažino muziko
logė. Anot jos, Laura buvo išsi
gandusi, „siaubo pilnomis aki
mis", tačiau atrodė labai stilin
gai. 

„Nei Rasa Kaušiūtė , nei 
Violeta Riaubiškytė tikrai gėdos 
nebiitų padariusios", teigė mu
zikologė. 

Dar viena Lauros Čepu-
kaitės ir „The Lovers" nesėk
mės priežastimi Z. Kelmickaitė 
įvardijo Lietuvos atstovų pasi
rodymo vietą pusfinalyje. „Po 
tokių baisių austrų jų pasirody
mui buvo labai palanki padėtis", 
šypsojosi muzikologe. 

„Apsuptis jos buvo tokia, 
kad ji iš tikrųjų galėjo švytėti 

kaip brangakmenis", teigė Z. 
Kelmickaitė. 

Muzikologė pastebėjo, jog 
Lietuvos atstovai nepateko į fi
nalą ir dėl dar vienos priežas
ties - pat ir t ies trūkumo. 

Anot grupės ..Skamp", taip 
pat prieš keletą metų dalyvavu
sios Eurovizijoje, nario Viktoro 
Diawaros Vee, konkursas praėjo 
kaip j au įprasta. Muzikantas 
pastebėjo, jog šiais metais ypa
tingai visi vieni kitus kopijuoja. 

Be to, pašnekovas buvo nu
sivylęs konkurso padalinimu į 
dvi dalis. Pasak V. Diawaros, 
kitoms šalims toks padalinimas 
galbūt yra naudingas, tačiau 
mūsų šaliai nuo to tik dar blo
giau. 

„Norint patekti į finalą, rei
kia praeiti pusfinalį, o čia yra 
tiek daug politikos", teigė prieš 
porą metų Eurovizijos konkurse 
dalyvavęs atlikėjas. 

Didžiosios Britanijos poli
cininkus ir globos darbuotojus 
suglumino netoli Anglijos pa
plūdimio klaidžiojęs vyras, per
mirkusiu puošniu kostiumu — 
pareigūnams jis nepratarė nė 
žodžio, bet vėliau surengė vir
tuozišką koncertą pianinu. 

Vyriškį, vilkėjusį juodu kos
t iumu ir ryšėjusį kaklaraištį, 
pastebėjo Kent mieste policija. 
Pareigūnai nuvežė jį į psichia
trijos skyrių, tačiau nepavyko 
nustatyti vyro tapatybės, nes jis 
visą laiką tylėjo. Nuspėti ga
limą vyro išsilavinimą globos 
darbuotojai galėjo tik tada, kai 
j a m davė pieštuką ir lapą 
popieriaus, ant kurio jis nupiešė 
fortepijoną. Tada vyriškis buvo 
nuvestas į ligoninės koplyčią, 
kur kelias valandas grojo pia
ninu. 

Nors vyro nuotrauka buvo 
išspausdinta Nacionalinės din

gusių asmenų pagalbos linijos 
(NMPH) tinklalapyje, neatsira
do žmonių, kurie jį būtų pažinę. 
„Apie jį žinome labai mažai. 
Ligoninėje, kur juo rūpinamasi, 
jis visai nekalba su darbuoto
jais. Tačiau jis pianinu puikiai 
skambina klasikinius kuri
nius", — pranešime teigė 
NMPH atstovas spaudai. Pasak 
laikraščių, kai kurie liudininkai 
policijai sakė matę šį vyrą kon
certuojant Europoje. 

„The Daily Telegraph" 
nurodė, kad vyras, kuriam yra 
apie 30 metų, galėjo patirt i 
nervinį išsekimą. Ši istorija 
primine 1996 metais „Oskaru" 
apdovanotą filmą „Švytėjimas" 
(„Shine"), kur iame aktorius 
Geoffrey Rush suvaidino aus
tralų pianistą David Helfgott 
turėjusį įveikti nervinį 
išsekimą, kad vėl galėtų groti. 

(Delfi) 

JAV PREZIDENTAS 
MĖGINO ŠOKTI 
GRUZINŲ ŠOKĮ 

JAV prezidentas George W. 
Bush, atvykęs vizito į Gruziją, 
drauge su savo kolega Michail 
Saakašvili daug laiko praleido 
Tbilisio centre. 

Kaip papasakojo Gruzijos 
valstybės ministras Georgij 
Baramidzė, pagal protokolą 
buvo numatyta, kad senamies
tyje G. W. Bush sustos tik ke
lioms minutėms, bet jis pasiliko 
aikštėje daugiau kaip pusva
landžiui ir žiūrėjo, kaip šoka 
gruzinai. 

„Juo labiau niekas nesi
tikėjo, kad G. W. Bush ateis į 
sceną ir spaus rankas artis

tams", — sakė G. Baramidzė. 
Pasak ministro, Amerikos pre
zidentui pažeidus protokolą 
ėmė nervintis jo apsaugos dar
buotojai. 

Po to G. W. Bush ir M. 
Saakašvili beveik pusantros 
valandos praleido artimiau
siame restorane (pagal protoko
lą vakarienė restorane turėjo 
trukti 30—40 minučių). G. W. 
Bush restorane turėjo būti 
vaišinamas nacionaliniais pa
tiekalais ir vynu. {ėjęs į res
toraną JAV prezidentas mėgi
no sušokti gruzinų šokį. 

(BNS) 

IŠVARĖ TIKINČIUOSIUS, 
BALSAVUSIUS UŽ J.KERRY 

Vienos North Carolina bap
tistų bažnyčios pastorius iš ben
druomenės išvarė devynis na
rius, kurie pernelyg mažai pa
laikė JAV prezidentą George W. 
Bush. pranešė JAV žiniasklai-
da. „Niekam neleisiu nuro
dinėti, kokios turi būti mano 
politinės pažiūros", — televizi
ja i teigė Frank Lowe. 

Frank Lowe, kuris jau 35 
metus dirbo East Wennesville 
bendruomenės diakonu, y ra 
vienas iš devynių išvarytųjų. 

Pastorius Chandler pareiš
kė, kad visa ši istorija — nesu
sipratimas. Jo advokatas nuro

dė, kad nė vienas žmogus dėl 
savo politinių pažiūrų iš ben
druomenes išvarytas nebuvo. 

Tačiau F. Lowe tvirtina, ką 
kita. Anot jo, Chandler liepė 
visiems, kurie per Amerikos 
prezidento rinkimus balsavo už 
John Kerry, melstis ir prašyti 
atleidimo arba palikti bažnyčią. 
Pastoriaus pyktį sukėlė libe
ralios J. Kerry pažiūros į homo
seksualumą ir abortus. 

Baptistų bendruomenės yra 
nepriklausomos viena nuo kitos 
ir gali pačios spręsti dėl savo 
narių. 

(Elta) 

KAS VAŽINĖJA PURVINAIS 
AUTOMOBILIAIS? 

Po Svarstyklių, Vėžio, Žu
vų, Jaučio ir Ožiaragio žvaigž
dynais gimę vairuotojai ma
žiausiai rūpinasi savo automo
bilių švara, rodo tyrimas, atlik
t a s , nagrinėjant astrologines 
vairuotojų valyvumo priežastis. 

Vandeniai, avinai, skorpio
nai ir liūtai automobilius plau
na kartą per savaitę, šauliai ir 
dvyniai — kartą per dvi, o 
mergelės — karta per mėnesį. 

Likusieji važiuoja į automo
bilių plovyklas arba stveria 
kibirą bei vandens žarną tik 
tuomet, kai jų transporto prie
monė tampa „pernelyg purvina 
važiuoti", teigiama tyr ime, 
kurio metu buvo apklausta dau
giau kaip tūkstantis žmonių. 
Tyrimą atliko automobilių prie
žiūros priemonių firma „Com-

ma" iš Pietryčių Anglijos. 
Į klausimą, kokį kitą juodą 

darbą pasirinktų užuot tradi
ciškai sekmadienio rytui pa
liekamo mašinos plovimo, 36 
proc. apklaustųjų atsakė, kad 
mieliau eitų pjauti vejos. 

Visi liūtai, žuvys ir jaučiai 
r inktųsi vargą prie viryklės, 
svarstyklės ir skorpionai — 
indų plovimą. Kas trečias iš 
vandenių, užuot plovęs mašiną, 
noriau rūšiuotų šiukšles. 

„Panašu, kad vandens ženk
lai ne visai pateisina savo 
vardą, o su kibiru ir skuduru 
kur kas dažniau galima paste
bėti ugnies ženklus — liūtus, 
avinus ir šaulius", — sakė ben
drovės „Comma" atstovas Mike 
Bewsey. 

(BNS) 

IŠGELBĖJO SMAUGLĮ 
Ugniagesiai, iškviesti gesin

ti užsiliepsnojusios saunos pa
čiame Ukrainos miesto Donecko 
centre, neiškart suprato, kad 
stora žarna, už kurios jie vis 
kliuvinėjo, yra... trijų metrų 
ilgio smauglys. 0 kai pamatė 
turį reikalą su reptilija, tai vos 
nepaspruko. 

Vis dėlto ugniagesiai įveikė 
instinktyvią baimę ir už uode
gos ištempė iš degančio pastato 
nuo karščio ir dūmų troškusį 
smauglį. Pasak pirtininkų, 
smauglį „už didelius pinigus" 
nusipirko egzotiką mėgstantys 
saunos savininkai. 

(Itar-Tass-Elta | 
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KURIA MIRTINĄ 
CENTRIFUGĄ 

JAV išradėjas kuria ginklą, 
kuris iki didžiulio greičio įsuka 
metalinius rutuliukus ir paskui 
juos „išspjauna". Šis naujo tipo 
ginklas jau patraukė kai kurių 
ginklų pramonės atstovų dė
mesį. 

Ginklas, pavadintas DREAD, 
sukur tas JAV ginklų pramonės 
veterano Charles St. George, 
įkūrusio bendrovę „Leader 
Propulsion Systems". Jis tvirti
na, kad tolesniu jo ginklo tobu
l inimu susidomėjo viena di
džiausių JAV ginklų gamybos 
bendrovių. Be to, išradėjas su
kūrė reklaminį vaizdo klipą, 
kur iame matomas prototipinio 
ginklo veikimas. Jo teigimu, 
2005 metų rugpjūtį bus paga
mintas naujas to paties ginklo 
prototipas. 

Ginklas sudarytas iš ap
valios kameros, kuriame rutu
liukai įsukami iki didelio grei
čio. Vienoje pusėje esantis išlei
dimo mechanizmas kelis rutu
liukus išspjauna vieną po kito. 

C. St. George sakė, kad 
rutuliukai išmetimo momentu 
lekia apie 300 metrų per se
kundę greičiu — panašiai kaip 
ir nešiojamų šaunamųjų ginklų 
kulkos. Jo teigimu, pabaigtas 
ku r t i DREAD ginklas būtų 
tylesnis už įprastinius šauna
muosius ginklus, mažiau linkęs 
gesti, jame tilptų daugiau amu
nicijos. DREAD rutul iukus 
išmeta labai greitai vieną po 
kito, todėl taikinys atakuoja
mas grėsmingos smogiamosios 
jėgos. Reklaminėje informacijo
je teigiama: „Dėl neįprastai 
aukš to dažnio tarpai t a rp 
išmetamų rutuliukų yra tik 8,5 
milimetre, todėl taikinys ata
kuojamas didesne mase nei 
naudojant bet kurį kitą ginklą". 

C. St. George informacijos 

apie ginklo taiklumą ar šūvio 
atstumą nepasakojo, taip pat" 
neaiškino, kaip tiksliai veikia 
sistema, nes tokia informacija 
yra komercinė paslaptis. Tačiau 
mokslinio humoro žurnalo 
„Annals of Improbable Re
search" redaktorius Mare 
Abrahams atrado patentą, C. 
St. George išduotą 2003 metų 
lapkričio mėnesį. Patento objek
tas — „Centrifuginis šovinių 
stūmos ginklas". Patento apra
šyme teigiama, kad rutuliukai 
laikomi keliose siaurose ka
merose, išsidėsčiusiose radialiai 
aplink centrinę apvalią kamerą. 
Rutuliukai kartu su kameromis 
įsukami iki didelio greičio. 
Mechanizmas po kiekviena 
s iaura kamera automatiškai 
nukreipia po vieną kamuoliuką 
į mažesnį skyrių tos kameros 
krašte . Kai paspaudžiamas 
gaidukas, kamuoliukai išlei
džiami link nukreipiančiojo 
takelio ir labai greitai iššauna 
iš disko pro skylutę jo šone. 

„Sistemos veikimas visiškai 
tikėtinas, — sakė tinklalapio 
„DefenseReview.com" redakto
rius David Crane. — Šis gink
las taikinius galėtų atakuoti 
tr iuškinančia ir naikinančia 
jėga". 

Žurnalą „Jane's Infantry 
Weapons" redaguojantis Terry 
Gander sakė, kad panašūs gink
lo veikimo mechanizmai buvo 
siūlomi ir anksčiau. Tačiau jie 
silpnai gretindavo rutuliukus ir 
buvo tinkami naudoti tik kaip 
minių kontroliavimo priemonė. 
„Viskas priklauso nuo naudo
jamo energijos šaltinio. Būtų 
labai įdomu sužinoti, koks yra 
šio ginklo šūvio nuotolis", — 
sakė T. Gander. 

(Delfi) 

Prenumeruokime ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje", gegužės 25 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje turėsime progos susi
pažinti su Vytautu V. Lands
bergiu - teatro ir kino režisie
riumi, rašytoju ir dainų kūrėju. 
Dalyvaus ir Amerikos lietuvių 
televizijos vadovas Arvydas 
Reneckis. Visi maloniai kviečia
mi ir laukiami. 

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 
bus sekmadienį, birželio 5 d. 
Pradžia 9 v.r. su šv. Mišiomis 
Pal. J. Matulaičio misijoje. Po 
to, 10:30 v.r. bus iškilmingas 
posėdis PLC didžiojoje salėje. 
Kun. Lipniūno/prez. Stulgins
kio moksleivių ateitininkų kuo
pa pasirodys po posėdžio. 
Ateitininkų namų šventė-ge-
gužinė vyks po vaidinimo. 

LINKSMAS PAVASARIO POBŪ
VIS - plaukiojimo sezono ati
darymas įvyks gegužės 21 d., 
šeštadienį, Jaunimo centro ka
vinėje, Čikagoje. Kepsime šaš
likus, bus gaivinančių gėrimų ir 
linksma muzika. Loterijoje bus 
galima išlošti plaukiojimą laivu 
po Mičigano ežerą. Pradžia 7 
v.v. Ruošia gen. T. Daukanto 
Jūrų šaulių kuopa. 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPŲ 
sklypų savininkų draugijos 
metinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 22 d., po 
šv. Mišių, 12:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centro Posėdžių kam
baryje. Dalyvaus draugijos na
riai ir norintys jais tapti, kad 
galima būtų tęsti darbą ir pri
imti svarbius nutar imus dėl 
kapinių išsaugojimo ir lietu
viško vardo įamžinimo. Drau
gija buvo įkurta 1967 m. be 
narių teisės uždaryt ją, nes tau
tiečių Čikagoje ir jos apylinkėse 
vis daugėja, ir kapinės - mūsų 
amžinojo poilsio vieta - kasmet 
didėja, tad būtina pagarbi jų 
priežiūra savomis jėgomis. 
Valdyba tikisi Jūsų pareigingu
mo ir aktyvaus dalyvavimo 
susirinkime. 

LEMONTO APYLINKĖS LB val
dyba kviečia visus birželio 12 d. 
į Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misiją paminėti Ge
dulo ir Vilties dieną. 10:30 v.r. 
padėsime vainiką prie Parti
zano paminklo misijos sodelyje, 
o 11 v.r. bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už tuos, kurie 
per prievartą buvo išvežti ar 
turėjo palikti savo gimtuosius 
namus, bėgdami nuo raudonojo 
maro. Mišių metu giedos operos 
solistė Nida Grigalavičiūtė ir 
Genovaitė Bigenytė, smuiku 
gros Dainora Petkevičiūtė. 

ALDONA AISTIENĖ ATVYKSTA | 
Čikagą ir dalyvaus Jono Aisčio 
knygos „Raštų III tomo" sutik
tuvėse bei pasidalins prisimini
mais apie jį. Knygos pristaty

mas vyks gegužės 22 d., sekma
dienį, 12:30 v.p.p. PLC, Le-
monte, lietuvių dailės muzieju
je. Sutiktuves rengia JAV LB 
Kultūros taryba ir kviečia 
visuomenę apsilankyti ir pa
gerbti iškilų rašytoją ir poetą. 

PRELATO IGNO URBONO 70-IES 
metų kunigystės šventė rengia
ma gegužės 29 d. Šv. Mišios bus 
aukojamos 11 v.r., pagerbimas 
ir pietūs - 12:30 v.p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont. Kvie
čiame rezervuoti vietas, skam
binant Vandai Gvildienei, tel. 
630-271-9136. 

ČIKAGOS SKYRIAUS RAMOVĖNŲ 
susirinkimas įvyks gegužės 22 
d., sekmadienį, 12 v.p.p. Jau
nimo centre. Visi skyriaus na
riai kviečiami susirinkime daly
vauti. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
tracija. Užsiėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais, trečiadie
niais bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kar tu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 708-
423-5489 ar Elytę Sieczkowski, 
tel. 708-403-7858. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
„Grandis" metinis koncertas su 
kapela „Sodžius" vyks Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, sekma
dienį, gegužės 22 d. Pradžia 3 
v.p.p. Po koncerto pasivaišin
sime, pasidžiaugsime jaunųjų ir 
vyresniųjų šokėjų gabumais ir 
tada kviesime apsilankiusią 
publiką įsijungti į folklorinius 
šokius, kuriuos praves „Gran
dies" mokytojai. Tai 46-ųjų 
„Grandies" veiklos metų pabai
gos šventė, kurią gražiai pra
turtins „Sodžiaus" kapela. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto, 
skambinant Onutei Smilgienei, 
tel. 708-226-9482. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
turtą! JAV LB Kultūros taryba 
imasi darbo įamžinti tai, kas 
buvo pastatyta, nupirkta, įkur
ta lietuvių imigrantų pastan
gomis, išleidžiant knygą „Lie
tuvių židinių pėdsakai JAV". 
Jau trejus metus renkama in
formacija ir nuotraukos. Knyga 
redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Vvestchester. IL 60154. 
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Skelbiamas jaunųjų dailininkų konkursas, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 15-kos metu sukakčiai paminėti. 

Konkurso organizatoriai: JAV LB Kultūros taryba ir 
Čiurl ionio galerija Čikagoje. 

Konkurso tema - „Atgimusi Lietuva". 
Atl ik imo technika įvairi: tapyba, aliejus, tušas, akvarelė, 

tempera ir kt. 
Darbų dydis ne mažesnis, kaip 16x20 coliai (inčai), arba 

40x50 cm. 
Konkurso dalyviai: išeivijos ir Lietuvos jaunimas nuo 12 

m. iki 18 m. ir nuo 18 m. iki 25 m. 
Konkurso darbų atsiuntimo terminas 2005 m. lapkričio 1 d . 
Darbai bus premijuojami: pirmoj i premija 300 dol., dv i 

premijos po 200 dol. ir tris premijos po 100 dol. 
Konkursui darbus siusti Čiurl ionio galerijos adresu: 5620 

S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636 JAV. 
Kartu su darbu atsiusti t rumpa biografija Darbo kitoje 

pusėje užrašyti vardą, pavarde, amžių ir nuoroda „Dailės 
konkursui". Kilus klausimams, kreiptis i Laima Apanavičienę 
Čiurlionio galerijos adresu, arba e-paštu: laimaa@hotmail.com. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

SEKMINĖS CICERO L IETUVIU 

POMIRTINIAI PALIKIMAI 
DRAUGO FONDUI 

Draugo fondo vajų laiško 
atkarpoje yra viena eilutė, kuri 
sako: „Draugo fondui norėčiau 
skirti testamentinį palikimą 
$ ". Daugumoje ji lieka ne
užpildyta. Per visą Draugo fon
do veiklos laikotarpį tik du kar
tus ji buvo užpildyta, pridedant 
ir testamento kopiją. Vienas iš 
jų buvo a.a. Vytautas Vidugiris, 
daugelio metų skautiškos idėjos 
brolis, energingas ir tvir tas 
kaip ąžuolas. 

— Aš nenoriu tavo mirties 
ir to palikimo. Geriau būk DF 
garbės nariu kol gyvas, — jam 
rašiau gyvam, pakvituodamas 
gautus 5,000 dol. įnašus. 

Bet atėjo nelaukta žinia, 
kad sustojo plakusi Vytauto 
širdis. Po pusmečio atėjo ir 
10,000 dol. pomirtinis paliki
mas, kuris galėjo būtį po 10 ar 
20 metų. 

...„Ir nežinosi nei kada, ta 
paskutinė valanda" — sako 
Bernardas Brazdžionis. Todėl 
labai išmintinga viskam pa
siruošti iš anksto ir į testamen
tą bei vajaus laiško atkarpą 
įrašyti didesnį ar mažesnį po
mirtinį palikimą Draugo fondui. 

Kodėl dienraščiui „Draugui" 
per Draugo fondą? Juk yra daug 
kitų lietuviškų laikraščių išeivi
joje ir Lietuvoje. 

„Draugas" yra seniausias ir 
vienintelis lietuviškas dien
raštis išeivijoje. „Draugas" turi 
Draugo fondą, kurio investavi
mai neša pelną, kuriuo remia
ma „Draugo" leidyba. Pomir

tiniai palikimai lieka fondo ka
pitale kaip finansinė jėgainė 
ateičiai, juos vienkartiniai ne
išleidžiant, jiems nešant paja
mas ateičiai. 

„Draugo" leidyba tęsiasi jau 
per 96 metus ir ji tęsis dar eilę 
dešimtmečių, pagal leidėjų 
ateities planus. 

„Draugas" apjungia ir infor
muoja plačiąją lietuvių ben
druomenę išeivijoje ir atlieka 
svarbų lietuvybės išlaikymo 
darbą. „Draugas" palaiko ir 
skatina lietuvybę palaikančių 
organizacijų veiklą, skelbia jų 
renginius kiekvieną dieną, ko 
negali atlikti savaitraščiai arba 
mėnraščiai. 

Draugo fondas per dvylikos 
metų veiklą jau įsipilietino kaip 
patikima, gerai tvarkoma, stip
ri finansinė institucija, turinti 
aukų nuo federalinių mokesčių 
nurašymo privilegiją ir kiek
vieno įnašo pakvitavimą bei 
skelbimą spaudoje, ko neturi 
kitos panašios institucijos. 

Testamento parašymas nė
ra sunkus darbas, užsukus į 
advokato raštinę. Draugo fondo 
tarybos narys adv. Vytenis Lie
tuvninkas (jo raštinė prieš 
„Draugą" kitoje gatvės pusėje, 
tel. 773-284-0100) veltui pa
rašys testamentą kiekvienam, 
kuris testamente Draugo fondui 
skirs bent 1,000 dolerių pomir
tinį palikimą. 

Pasinaudokime šia advoka
to paslauga. 

Br. J . 

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

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toū 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. 

Advoka tas 
Vyten is L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, EL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe «2300 ChicagD. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
duodamos m a ž a i s mėnes i 
niais įmokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l Sa -
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k ; 
R o a d . TeL (773) 847-7747. ! 
i i 

• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
mai per Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugiją Čikagoje aukojo 
$100 Laima Ardickienė, Victo-
ria Karaitis, Rita Švarcas $40 
Joseph Bernot, Edward Juš-
kaitis, Vytenis Radzevičius. 
$30 Saulius Vydas. $25 Rūta 
De Abreau, Irena Kerelis, Sa
lome Nerges, Zenonas ir Stasė 
Obeleniai, Linas Sidrys. $20 
William G. Burimauskas, Stase 
Didžiulienė, kun. Rapolas Kra
sauskas, Joseph Noreika, Ago
ta Tiškus, Apol Varnelis. $10 
Romualdas Jagminas. Dėkoja
me visiems rėmėjams „Karal
i auč iaus k r a š t o l ie tuvybei" , 
1394 M i d d l e b u r g Ct. , Na-
pervi l le , IL 60540-7011. 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išvers t i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amerikietiškąją 
:NTSC ir atvirkščiai, kreip-
ikitės į INTER-VTDEO 3533 
S. A r c h e r Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773527-9091. 

Sav. Pe t ras Bernotas. 

•PIGLAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 

I net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
i įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM: 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

S K E L B I M U 
SKYRIAUS 

T E L 773 -5B5-9SOO 

PADANGĖJE 
Sekminės Cicero lietu

viams nebuvo vien tik religinė 
šventė. Po rytinių pamaldų Šv. 
Antano bažnyčioje, kurioje kaip 
ir kiekvieną sekmadienį, šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. dr. Kęstutis Trima
kas, gana didelis būrys susi
rinko lietuviams skirtame kam
baryje pabendravimui ir ka
vutei. 

Mūsų tautiečiai tą patalpą 
vadina kavine, nežiūrint, kad ji 
veikia tik kartą savaitėje, ne
pilnas dvi valandas. 

O per Sekmines ši kavinė 
minėjo apvalią sukaktį — savo 
gyvavimo dešimtmetį. Taigi 
buvo neeilinė šventė ne tik šios 
kavinės įsteigėjams, jos talki
ninkams, bet ir visiems Cicero 
lietuviams, kurie čia užsuka po 
lietuviškų pamaldų bažnyčioje 
išgerti kavos ar arbatos ir 
suvalgyti gabalą pyrago, o taip 
pat pasiklausyti įvairių kalbė
tojų, daugumoje svečių iš Lie
tuvos ir padiskutuoti rūpimais 
klausimais. 

Šį kartą lankytojai, kurių 
buvo daugiau 60 (gaila, kad 
patalpa yra ankštoka ir sunku į 
ją sutalpinti didesnį būrį tau
tiečių) buvo pavaišinti ne vien 
tik kava ir pyragu. Ant stalų 

Marija Remienė pravedė Cicero lietuvių kavinės 10 metų minėjimo pro
gramą. Sėdi Milda Šatienė ir Aleksas Šatas. 

matėsi šeimininkių paruoštų 
sumuštinių, namuose keptų 
tortų ir gėrimo, kuris vadinosi 
„punšu". 

Kadangi nuolatinis sekma
dieninių susibūrimų programų 
pravedėjas dr. Petras Kisielius 
netikėtai turėjo atsigulti ligo
ninėn, tai jį pavadavo Marija 
Remienė. J i apibūdino kavinės 
sukaktį ir kvietė sveikintojus. 
Nemažas būrys čia sveikino 
pagrindinę kavinės šeimininkę 
Mėtą Gabalienę, jos vyriausią 
talkininkę Jonę Bobinienę bei 

Cicero lietuvių dvasios vadas kun. dr. Kęstutis Trimakas sveikina Cicero 
lietuvių kavines vyr. šeimininke Metą Gabalienę. Šalia stovi talkininke 
Jone Bobinienę. Ed. Šuiaičio nuotraukos. 

k i t as moteris, kurios padėjo 
kavinei gyvuoti dešimtį metų. 

Sveikintojų ir kalbėtojų 
t a rpe buvo LB Cicero apyl. 
pirm. Mindaugas Baukus, tos 
valdybos narė Ona Venclo
vienė, Jaunimo centro tarybos 
pirm. Milda Šatienė, Vytautas 
Zalatorius, Bronius Bikulčius, 
Mar ius Prapuolenis, Aldona 
Zailskai tė , Jonė Bobinienę, 
kun. Kęstutis Trimakas ir kiti. 

Buvo pažymėta, kad kavi
nės a ts i radimui mintį davė 
Jadvyga Dočkienė, kuri kartu 
su savo vyru Kostu jau ilsisi Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Vienas iš kavinės lankyto
jų — adv. Sauliaus Kuprio jau
n iaus ias sūnus Jonukas tą 
dieną minėjo savo gimtadienį. 
Tada jam buvo sugiedota „Il
giausių metų". 

O daugiausia linkėjimų ir 
gėlių susilaukė pagrindinė ka
vinės vedėja Mėta Gabalienę, 
kuri užsitarnavo visų pagarbos 
ir padėkos. 

Visi lankytojai sergančiam 
dr. P. Kisieliui pasirašė kortelę 
su linkėjimais greičiau pasveik
ti ir vel sėkmingai pravesti sek
madieninius mūsų tautiečių 
susibūrimus kavinėje. 

E. Šu la i t i s 

SKELBIMAI . . . . . . / ....---.. v.- _. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Jonas Treška $25, 
Birutė Kožicienė $100 studento 
paramai, „Saulutės" Floridos 
sk. ižd. Regina Snarskienė 
$500 studenčių paramai bei dr. 
L. Radavičiui Vilniaus psi
chinės ligoninės ligonių užim
tumo reikmenims. Gražina 
Kriaučiūnienė $600, Illinois 
Tool Works Builder Div. $50 
a.a. Mečio Javo atm., a.a. Sta
sės Maurukienės atm. aukojo 
Irma ir Gediminas Deveikiai 
$25 bei Aušra ir Aigis Sauliai 
$30. Labai ačiū, „Sau lu t ė " , 
(Sunl ight O r p h a n Aid), 414 
F r e e h a u f St., L e m o n t , IL 
60439, tel . (630) 243-7275. 
TAX ID #36-3003339. 

• A.a. Lore t tos Grigal iū
n i e n ė s atminimą pagerbiant, 
jos vyras Ray Grigaliūnas atsi
untė Lietuvos vaikų globos 
būreliui „Saulutė" $305, ku
riuos suaukojo: J. Ališauskas, 
V. Aukštinaitis, B. ir M. Bikul
čius, S. ir A. Bernatavičius, K. 
ir D. Razma, J. Mikulis, R. Kar-
tavičius, D. A. Kirka, B. Ma-
leckienė, V. ir A. Markevičius, 
E. ir A. Pocius, B. ir A. Slons-
kis, O. Staniulienė, A. ir V. Va
lavičius, M. Vanagas, S. Vir-
kutis, Josephine U. „Saulutė" 
dėkoja už aukas padėti vargin
gai gyvenantiems Lietuvos 
vaikams ir reiškia nuoširdžią 
užuojautą Ray Grigaliūnui bei 
kitiems artimiesiems. 
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„Draugo" redakcinis kolektyvas 
ir administracija nuoširdžiai sveikina 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos kleboną Anthony Markus, 

švenčiantį 25 metų kunigystės jubiliejų 
ir kun. Rimvydą Adomavičių, 

minintį 10 metų kunigystės metines. 
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Esi tu kunigas, ir tavo rankos neša 
Dangun ir ašaras, ir džiugesį žmogaus. 
Ir Viešpaties malonės šventą lašą 
Šventų Mišių aukoj maldaująs gaus. 

Palikęs žemei savo žemės rūbą seną, 
Tu gyva Viešpaties dvasia apstvilkai, 
Ir žemės grūdo dangišką pateną 
Dievop iškėlęs, tartum Ostiją, laikai. 

Bernardas Brazdžionis 

Nuoširdžiai sveikiname Švč. Mergelės Marijos 
i Gimimo parapijos kunigą Rimvydą Adomavičių, 
| švenčiantį 10-ies metų kunigystės jubiliejų. 

Nuoširdžiai linkime gausios palaimos tolimes-
I nėję Dievo tarnystėje. 

Čikaaos lietuviai 
i 
i: 

1 

^ūmzoiū^^o^A^somsmj^ssms^ssss^msmš^Sssmsmo^s^ 'E 

mailto:laimaa@hotmail.com

