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Iš atei t ininkų veiklos. 
2psl. 

Devintinės. Į sąlytį su 
žmonėmis. Gelbėkime 
Atgimimo videoįrašus. 

3 psl. 

Devintinių vainikėliai. 
Mūsų šeimose. Dar apie 
„Sočiai Securityw. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede. 
Stasys Pilka — Lietuvos 
t ea t ro grafas. Žmogus 
i r laimė. Jono Aisčio 
knygos sutiktuvės. 
P. Kanto kūrybos 
paroda. „Grandies" 
šokimėlis. 

„Draugas" keliauja 
k a r t u su JAV 
prezidentu (3). Latvijos 
prezidentės gyvenimas. 

5 psl. 

Draugo fondas tęsia 
pavasar io vajų ir l aukia 
įnašų. Senatorius 
taikosi į gubernatorius. 
Memorial Day iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse: Mišias aukos 
vyskupas, dalyvaus 
Lietuvos Vyčiai ir kt. 

8 psl. 

Sportas 
* XTV-ajame Europos oro 

bal ionų čempionate Vengri
joje po dvylikos pratimų aš
tuntąją vietą su 7,836 taškais 
užima Rimas Kostiuškevičius. 
Vienuoliktas tarp 81 varžybų 
dalyvio yra 7,459 taškus su
rinkęs Gintautas Mockaitis. 

* Antrą nesėkme iš e i l ė s 
Vokietijoje vyks tanč io se 
septynių komandų Europos 
motobolo pirmenybėse patyrė 
Lietuvos rinktinė, ketvirtadienį 
0:7 turėjusi pripažinti varžybų 
šeimininkų pranašumą. 

88-ą kartą Italijoje vyks
t a n č i ų prest iž inių „Giro 
d'Italia" dviratininkų lenkty
nių 18-ame etape „Lampre-
Caffita" komandos narys Ma
rius Sabaliauskas aplenkė vos 
13 varžovų bei finišavo 141-as. 

* Trečią pergale iš e i l ė s 
JAV W VBA čempionate iš
kovojo bei Rytų konferenci
joje pirmauja Indiana „Fe-
ver" komanda, kurioje rungty
niauja Jurgita Štreimikytė-Vir
bickienė. Ketvirtadienį svečiuo
se „Fever" krepšininkės 67:59 
įveikė New York „Liberty" ko
mandą. Lietuvos krepšininkė 
nugalėtojoms šį kartą taškų ne
pelnė, per 16 minučių prame-
tusi visus tris dvitaškius ir su
rinkusi 3 pražangas. 

. 
Naujausios 
žinios 

* Mokesčių į s t a t y m u s 
v imi> planuojama pri imti 
birželio 7-ąją. 

* Socialliberalai prade-
da r ' loš t is savivaldybių tary
bų rinkimams. 

* C. Juršėnas d a l y v a u s 

blejos posėdyje. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.756 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Kompartijos gniaužtuose: koks bus prezidento žodis? 
VYTAUTAS RAPŽVILAS 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(ELTA) — Prie skandalų įpra
tusiam ir nuo jų pavargusiam 
Lietuvos piliečiui gali atrodyti, 
kad įsiplieskęs ūkio ministro ir 
sostinės mero vaidas tėra pa
prastas, ne sykį regėtas susis-
tumdymas prie valdžios lovio. 
Tad lyg ir nieko naujo. Tačiau 
kivirčo pobūdis ir mastas , jo ke
liami aistrų verpetai verčia ma
nyti, jog šį kartą ne viskas vys
tosi kaip įprasta. 

Oligarchinių verslo grupuo
čių siekiai daryti įtaką valdžiai 
bei jų tarpusavio kovos dėl įta
kos politikams niekada nebuvo 
paslaptis. Šis tamsus lietuviš
kojo politinio gyvenimo aspek
tas visada buvo daugiau ar ma
žiau žinomas a r bent jau aiš
kiai nujaučiamas. Ir vis dėlto 

Vytautas Radžvilas 
Sauliaus Venckaus fELTA) nuotr 

dar nė vienos tokios grumtynės 
nebuvo taip akivaizdžiai pate
kusios į patį viešosios erdvės 
centrą, kur jos vyksta aukš
čiausiu valdžios lygiu ir todėl 
yra apšviečiamos geliančiai 

ryškios viešumos šviesos. 
Būtent šis konfl iktas pa

galiau apnuogino ir k i tus mūsų 
viešojo gyvenimo skaudu l iu s . 
Vienas labiausiai šiomis dieno
mis krintančių į akis skaudulių 
— toli gražu ne puiki moralinė 
ir pilietinė lietuviškosios žinias-
klaidos sveikata. 

Turbūt smarkiai nesuklys-
tume teigdami, kad nemenkos 
dalies žiniasklaidos. ne vieno 
politikos komentatoriaus a r po
litologo profesinis sąžiningumas 
ir nešališkumas j au senokai kė
lė abejonių įžvalgesniems ir kri
tiškiau mąstantiems piliečiams. 
Tačiau šį kartą, atrodo, per
žengtos visos padorumo ribos. 

Iš šalies stebint, kaip anks
čiau palaižūnams lyg ir neprik
lausę — pilietimės drąsos bei 
principingumo nestokoję — 
analitikų ir komentatorių būrio 

atstovai staiga pradeda nertis iš 
kailio ginčydamiesi , kur is iš 
skandal i s tų „geras", o kuris 
„blogas", norisi klausti — kada 
šitaip elgiantis bus sunaikinti 
paskutiniai pasitikėjimo viešai 
tar iamu žodžiu likučiai? Taip 
pat tenka suabejoti, ar mūsų 
valstybėje da r apskritai egzis
tuoja laisva ir nepriklausoma 
žiniasklaida. 

Jos va idmuo nušviečiant 
pastarųjų dienų įvykius yra itin 
svarbus, maža to — jis gali būti 
lemtingas. Mat jei vis labiau įsi-
plieskiantis skandalas aiškina
mas — dar ir tendencingai sto
jant į vieno a r kito konflikto da
lyvio pusę — tik kaip nuožmus 
dviejų verslo grupuočių ir joms 
atstovaujančių politikų kivir
čas, tai ne t ik nusižengiama ele
mentarios profesinės etikos rei
kalavimams, bet ir nepateisina

mai susiaurinamas aiškinimo 
laukas bei šiurkščiai iškraipo
mas pats šio kivirčo pobūdis ir 
turinys. 

Kitaip tariant, sąmoningai 
arba nesąmoningai nuo visuo
menės nuslepiame skandalo es
mė ir jo galimi padariniai visos 
valstybės ateičiai. Reikalo esmę 
atskleidžia tik gerokai platesnis 
pastarųjų savaičių įvykių kon
tekstas. 

Iš karto reikia pasakyti, kad 
šie įvykiai iš pažiūros ne itin 
tarpusavyje susiję ir, maža to, 
atrodo neturį tiesioginio ryšio 
su šiame komentare svarstoma 
tema. Tačiau, kaip pamatysime 
netrukus, vis dėlto įmanoma 
rasti tam tikrą bendrą jų var
diklį bei atskleisti jų sąsajas su 
ministro ir mero dvikova. 

Neseniai pasibaigęs bra-
zauskininkų Nukelta į 7 psl. 

Policijos 
vadovas 
pateikė 

raštiškus 
paaiškinimus 

Vilnius , gegužės 27 d. 
(BNS) — Nuo pareigų nušalin
tas Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisariato viršinin
kas Erikas Kaliačius tarnybinį 
patikrinimą atliekančiai Polici
jos departamento vidaus tyri
mų komisijai penktadienį pa
teikė paaiškinimus dėl jam vie
šai spaudoje mestų kaltinimų 
neteisėtomis statybomis. 

Raštu surašytus paaiškini
mus E. Kaliačius komisijai pa
teikė per vieną Vidaus tyrimų 
valdybos darbuotoją. 

A. Kaliačiaus veiksmus ti
riančios komisijos vadovas 
Aleksandras Katinas sakė, kad 
dabar gauti paaiškinimai bus 
analizuojami, apibendrinti ir 
tik tada bus teikiami siūlymai 
generaliniam policijos komisa
rui. 

Be to, neatmetama galimy
bė, kad esant reikalui, E. Kalia
čius gali būti prašomas papil
dyti, patikslinti savo paaiškini
mus. 

Policijos generalinis komi
saras Vytautas Grigaravičius 
praėjusį penktadienį pavedė Vi
daus tyrimų valdybai ištirti ži-
niasklaidoje pasirodžiusius fak
tus apie E. Kaliačiaus vykdo
mas galimai savavališkas sta
tybas Vilniaus rajone. Tą pačią 
dieną skubiai sušauktos polici
jos tarybos pritarimu Vilniaus 
policijos vadovas nušalintas 
nuo pareigų. 

E. Kaliačius su nušalinimu 
nuo pareigų nesutinka ir taip 
pat siekia, kad tarnybinį pa
tikrinimą dėl jam mestų kalti
nimų atliktų Vidaus reikalų 
ministerija. J i s tvirtina, kad 
žemę, dėl kurios kilęs skanda
las, yra išnuomojęs sūnui ir už 
jo vykdomas statybas nepriva
ląs atsakyti. 

Pranešama, kad E. Kalia
čiaus sūnui už minėtas staty
bas statybų inspektoriai skyrė 
1.500 litų baudą. Tuo tarpu ap
linkosaugininkai už savavališ
kas statybas buvusiame tėvo 
sklype A Kaliačiui skyrė be
veik 5,500 litų administracinę 
nuobaudą. 

Tarnybinį patikrinimą dėl 
negatyvių pranešimų apie E. 
Kaliačių atlieka specialiai su
daryta patikrinimo komisija. 
Siekiant objektyvumo, į jos su
dėtį nebuvo į t rauktas nė vienas 
pareigūnas, anksčiau atlikinė
jęs tarnybinius patikrinimus 
dėl E. Kaliačiaus ar kitų aukš
tų pareigūnų veiklos. 

Valdovų r ū m a m s n u p i r k t i ant ikvar in ia i gobelenai 
Vilnius, gegužės 27 d. 

(ELTA) — Valdovų rūmų para
mos fondas Italijos antikva
riatuose įsigijo du unikalius, 
seniausius šiuo metu Lietuvoje 
esančius gobelenus. J ie puoš 
Vilniuje atkuriamų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmų reprezentacines sa
les. 

Kaip sakė Valdovų rūmų 
paramos fondo direktorė Indrė 
Jovaišaitė. tikslios įsigytų pui
kios būklės gobelenų kainos ne-
linkstama viešai skelbti, nes 
užsienio antikvariatuose ar 
aukcionuose įsigytų vertybių 
kainos yra sutartinis dalykas, o 
paskelbus jas viešai, kyla sun
kumų derantis su kolekcinin
kais ir antikvarais dėl vertybių 
įsigijimo Lietuvoje. 

„Fondo rėmėjams pasaky
sime Nukelta į 7 psl. 

y 

Tekstilininkės-restauratorės atkuria istorinį gobeleną „Saliamono turtai" Valdo Kopūsto I ELTA; nuotr 

Prokuratūra netirs laisvės 
kovotojų skundo 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra nusprendė nepradėti iki
teisminio tyrimo dėl Antrojo pa
saulinio karo veteranų pasisa
kymų, kuriuos Lietuvos laisvės 
kovotojai įvertino kaip šmeižtą 
apie mirusius ir gyvus partiza
nus. 

Tai pranešė Generalinės 
prokuratūros atstovas spaudai 
Vidmantas Putelis. 

Anot prokurorų pranešimo, 
kai dėl šmeižimo, paniekinimo 
ar pažeminimo nesiskundžia 

konkretus asmuo ar jo te isėtas 
atstovas, taip pa t kai nė ra 
skundo dėl viešai pask le i s tų 
apie konkretų mirusį asmenį 
melagingų prasimanymų, galin
čių nulemti žmonių panieką a r 
pakirsti pagarbą mirusiojo at
minimui, baudžiamoji atsako
mybė už tokias veikas negali
ma, o ikiteisminis ty r imas dėl 
tokių veikų neatliekamas. 

Prokurorus pradėti ikiteis
minį tyrimą prašė Seimo nariai , 
buvusių politinių kal in ių ir 
tremtinių organizacijos. 

Konservator ia i skelbia 
„sąžin ingos pol i t ikos pak tą" 

A. Paulauskui — garbės daktaro 
vardas 

Vi ln ius , gegužės 27 d. 
(BNS) — Vilniuje penktadienį 
vykusiame opozicinės Tėvynes 
sąjungos tarybos posėdyje pri
imtas „sąžiningos politikos pak
tas", kuriuo įsipareigojama ne
turėti .juodųjų buhalterijų", ne
pirkti paslėptos reklamos žinia-
sklaidoje, neimti paramos už 
įsipareigojimus rėmėjams. 

Tokius pat re ikalavimus 
bus siūloma prisiimti ir konser
vatorių partneriams, su kuriais 
jie yra sudarę arba ateityje su
darys koalicijas. 

Šiuo metu konservatoriai 
yra sudarę opozicinių frakcijų 
koaliciją su liberalcentristais, 
kurių vadovui Vilniaus merui 
Artūrui Zuokui vėl yra mesti 
netiesioginiai įtarimai korupci
ja-

Konservatoriai pripažįsta, 
jog praeityje „yra buvę skaid
raus politinės veiklos finansa
vimo ar skaidrių santykių su ži
niasklaida reikalavimų pažeidi
mų", tačiau dabar teigia griež
tai vertinsiantys savo narių nu
sižengimus, o iškilus įtari
mams, užtikrins viešą tyrimą. 

Tarybos posėdyje konserva
toriai taip pat ketina pareikšti, 
jog netikslinga keisti savivaldy
bių tarybų rinkimų sistemą, 
įteisinant tiesioginius merų rin
kimus. 

Pasak nutarimo projekto, 
tiesioginiai merų rinkimai gali 
paskatinti pavojingas valstybei 
oligarchines tendencijas bei 
korupcijos plėtrą, populistų atė
jimą į valdžią bei susilpnintų 
partinę sistemą. 

// 
„Poezijos 

pavasario' 
laureatė — 

D. Čepauskaitė 
Kaunas , gegužės 27 d. 

(ELTA; — Penktadienį Mairo
nio lietuvių literatūros muzie
jaus sodelyje 41-ojo „Poezijos 
pavasario" laureate vainikuota 
38 metų kaunietė aktorė, dra
maturge ir poetė Daiva Če
pauskaitė. Sis titulas jai su
teiktas už pernai išleistą eilė
raščių rinkinį „Nereikia tik
riausiai būtina", kuris yra tre
čioji šios autorės knyga. 

Į ąžuolų vainiką taip pat 
pretendavo vilnietis Leonardas 
Gutauskas už poezijos knygą 
„Infine" bei palangiškė Elena 
Karnauskaitė už knygą „Iš 
Smilčių". 

Laureatei D. Čepauskaitei 
įteikta Kauno miesto savival
dybės įsteigta 4,000 litų premi
ja. Dienraščio „Kauno diena" 
įsteigtas apdovanojimas atiteko 
L. Gutauskui, o E. Karnauskai-
tei įteiktas Kauno radijo ir tele
vizijos prizas. 

D. Čepauskaitė gimė 1967 
m. Marijampolėje. Kauno medi
cinos akademijoje ji įgijo gydy
tojos specialybę, taip pat mo
kėsi scenos meno tuometinėje 
Kauno jaunimo muzikinėje stu
dijoje. Nuo 1990-ųjų ji dirba 
etatine Kauno jaunimo kameri
nio teatro aktore. 

Lietuvos 
miestai Baltiją 
teršia mažiau 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(BNS) — Baltijos jūros aplin
kos apsaugos Helsinkio komisi
ja (HELCOM) mano. kad ketu
ris Lietuvos miestus reikėtų iš
braukti iš didžiausių Baltijos 
jūros teršėjų sąrašo. 

Gegužės 31-birželio 1 die
nomis Bonoje į kasmetinį susi
rinkimą suvažiuos HELCOM 
komisijos darbo grupė, kuri ke
tina spręsti kaip toliau mažinti 
Baltijos jūros taršą. 

Tikimasi, kad susitikimo 
metu bus svarstoma apie ketu
rių Lietuvos miestų, esančių 
HELCOM sąraše, išbraukimą 
iš didžiausių Baltijos jūros ter
šėjų sąrašo. 

Keturi Lietuvos miestai — 
sostinė Vilnius, uostas Klaipė
da ir du mažesni miestai —Aly
tus bei Marijampolė — įvykdė 
didelio masto savo vandenvalos 
įrenginių modernizavimą, todėl 
manoma, kad juos galima iš
braukti iš labiausiai Baltijos jū
rą teršiančių „karštųjų taškų" 
sąrašo. 

Didžiausių Baltijos jūros 
teršėjų sąrašas pirmą kartą 
buvo sudarytas 1992 m 

V. Landsbergis: Rusija n e n o r i k i tos nuomonės 

M. Romerio universiteto garbės daktaro regalijos įteiktos A. Paulauskui 
Tomo Č^mi i rvo (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 27 d. 
(ELTA) — Mykolo Romerio uni
versitete vyko iškilminga prof. 
M. Romerio 125-ųjų gimimo me
tinių minėjimo šventė. 

universiteto garbės dak ta ro re
galijos buvo įteiktos Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui ir Bern uni
versiteto profesoriui d r. Norbert 

Iškilmių metu M. Romerio Thom. 

Viln ius , gegužės 27 d. 
(BNS) — Europos Parlamento 
narys konservatorius Vytautas 
Landsbergis spėja, kad nurody
mą atšaukti Rusijos televizijos 
laidą, į kurią jis buvo pakvies
tas diskutuoti apie Baltijos ša
lių okupaciją, davė ne šio trans
liuotojo vadovai, o asmenys, ne
norintys leisti visuomenei iš
girsti kitokią nuomonę. 

„Nenoriu spėlioti, kas iš tie
sų nurodė atšaukti laidą. Esu 
t ikras, kad tai buvo ne pačių 
žurnal is tų , kurie nuoširdžiai 
mane kvietė, iniciatyva. Manau, 
kad jiems liepė tą dalyką at
šaukti, pretekstu nurodant pa
keistą temą", sake europarla-
mentaras . 

Paklaustas , ar tokį nurody
mą galėjo duoti Kremliaus arba 
Rusijos Valstybės Dūmos parei

gūnai, V. Landsbergis pakartojo 
norįs susilaikyti nuo spėlionių. 
J is nekomentavo ir galimų tokio 
sprendimo motyvų. 

Rusijos televizija ORT tre
čiadienį pakvietė konservatorių 
dalyvauti televizijos tilte „Pa
grindinis instinktas". Tarp lai
dos temų buvo nurodytos Balti
jos šalys, jų okupacija, teritori
niai klausimai. \ laidą buvo pa
kviesti aukšti Rusijos pareigū
nai — Rusijos Federacijos Tary
bos Tarptautinių reikalų komi
teto pirmininkas Michail Kosa-
čiov ir Valstybės Dūmos Tarp
tautinių reikalų komiteto pirmi
ninkas Konstantin Margelov 

Dažnai reiškiama kritika 
Rusijos atžvilgiu garsėjantis V. 
Landsbergis sutiko dalyvauti 
šiame tiesioginiame televizijos 
tilte su Maskva Tariau likus 

kelioms valandoms iki laidos or
ganizatoriai europarlamentaro 
padėjėjams perdavė atsiprašy
mą ir pranešė, kad tema pa
keista ir suplanuoto pokalbio 
nebus. 

„Buvau susidomėjęs šia lai
da ir tikrai būčiau dalyvavęs. 
Aktualios temos, aukšti parei
gūnai, tiesioginė laida, būtume 
rusiškai diskutavę apie įdomius 
dalykus. Tai turėjo tapti svarbiu 
įvykiu. Deja. jiems nereikia. 
kad visuomene būtų informuo
jama", apgailestavo konservato
rius. 

Anot V. Landsbergio, ši lai
da būtų padėjusi Rusijos visuo
menei geriau suprasti aktualias 
istorines ir nūdienos temas. 
Tačiau šis»atvejis esą rodo, kaip 
Rusijoje iki šiol manipuliuoja
ma žmonėmis. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųs t i : 

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

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

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

„Buti Jo gyvais 
įrankiais..." 

Kun. Kęstutis Trimakas kalba apie ateitininkų 
užduotis besiruošiant Jubiliejinei stovyklai. 

Pokalbį praveda Romualdas Kriaučiūnas 

^C* i aurės A m e r i k o s a te i -
^ ^ tiri inkų tarybos dvas io s 
K J v a d o v o pareigose e sa t e 
nuo pirmos jos d ienos . Pa
č i a m e p irmajame Tarybos 
posėdyje tarėte svarų, rak
tinį žodį apie Tarybos misiją 
ir ate i t ies ve iklos barus . Ko
k i a SAAT ir v i s o s a te i t i 
n inkuos misija b u v o t a d a ir 
yra dabar? Ar k a s pas ike i tė? 

Tarybos „strateginiuose tai
kiniuose" ska t inau Tarybai 
žvelgti į t r is opias veiklos sritis: 
1. Lietuva ir išeivija, 2. jauni
mas ir visuomenė ir 3. idealas ir 
veikimas, t.y. rast i derinį, ne
pervertinti nei vienos srities, 
bet rasti lygsvarą. Pirmoje sri
tyje Taryba labiau rūpinosi 
išeivijos, ne Lietuvos, reikalais 
ir tai darė sąmoningai, nes tu-

K u n Kęs tu t i s T r i m a k a s su A t e t i n i n k u f e d e r a c i j o s 
p i r m . L i u t a u r u S e r a p i n u . N u o t r a u k a p a i m t a iš 
V i l n i aus a t e i t i n i n k u t i n k l a l a p i o . 

rėjo konkrečiai išspręsti daug 
išeivijos ateitininkų problemų, 
kaip ir Lietuvos a te i t in inkai 
turėjo spręsti savo problemas. 
Antra: Tarybos rūpesčiuose 
dominavo vidiniai ateit ininkų 
reikalai; nebuvo k re ip iamas 
dėmesys į išeivijos visuomenę, 
neklausiama net, a r yra reika
linga ją paveikti. Trečia, idealas 
ir veikla. Posėdžiuose teko sie
lotis daugiau dėl organizacinių 
reikalų ir palikti idealo klausi
mus patiems ateit ininkams. Sie 
šeši faktai po tais šešiais žo
džiais gan tiksliai išreiškė atei
t ininkų misiją S. Amerikoje. 
Nors viso derinio Tarybai ir ne
pavyko atsiekti, tačiau šiuo ke
liu tenka eiti ir ateityje, t ik 
ieškoti 1. didesnio lygiavertiško 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
ateitininkais, 2. didesnės įtakos 
galimybių išeivijos visuomenėje 
ir 3. karš tesnio užsidegimo 
idealais, kurio niekada nebus 
per daug. 

O kaip aptartumėte pa
čius Tarybos darbus, iki š io l 
atl iktus? Kas ypač duoda vi
dinį pas i tenkin imą? 

Taryba yra Š. Amerikos 
atei t ininkų veiklos centre ir 
priekyje. Nemaža dalimi ji yra 

AteitininkŲ apklausa 
internete! 

Visi ateit ininkai 
kviečiami užsukti į 
www.atei t is .org 

ir atsakyti j klausimus 
( a r b a s k a m b i n k i t e V y t u i KISor iu i 
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i r organizacinis nugarkaulis ir 
veiklos variklis. J i rūpinasi ir, 
k u r reikia, paremia jaunių, 
moksleivių ir studentų sąjungų 
veiklą, o, nesan t sendraugių 
sąjungos valdybos, atlieka tam 
t ik ra s jos funkcijas. Taryba 
kasmet pateikia veiklos metų 
temą, kuria sąjungos daugiau 
a r mažiau pasinaudoja, ir kuri 
galėtų, norui esant, tapt i dar 
st ipresniu veiklos varikliu. 

Kaip dvas ios vadovas , ar 
tur i te kok ių speci f in ių pro
j e k t ų išeivijos dvas in iam au
klėj imui , re l ig iniam brendi
mui? 

Lietuvių išeivijai ne tur iu 
specifinių projektų, nes plačios 
išeivijos sielovadai a r auklėji
mui neturiu pareigų, tad nei 
uždavinių. Tačiau iš gausaus 

mano knygose su
telkto įžvalgų ir 
patirties lobyno ne
sunkiai galima su
daryt i specifinius 
projektus. Didelis 
pareikalavimas man 
ateina iš Lietuvos. 
Kasmet, tebedėstant 
Vytauto Didžiojo u-
niversi tete Kaune, 
m a n tenka rinkti 
medžiagą ir sudaryti 
vis naujus kursus , 
kur ia is ruošiama 
nauja katalikų inte
ligentų, mokytojų ir 
kunigų karta: pernai 
— Šiaulių universi
tete, šiais metais — 
Vilniaus pedagogi
niame universitete. 
Š. Amerikos ateiti

ninkų tarybos veiklos rėmuose 
tęsiu specifinį dvasinį projektą 
supažindinti mūsų išeiviją ir 
kitataučius su Sibiro kankine, 
ateitininke Adele Dirsyte ir jos 
Sibiro maldaknyge. 

P r i e š ak i s Jub i l i e j inė 
a te i t in inkų stovykla Daina
voje. Koks jubil iejus šven
č i a m a s ar minimas? 

Trumpai pakartosiu, ką 
rašiau straipsnyje „Jubiliejinė
je stovykloje daug pagrindo 
džiaugtis" (Ateitininkų skyriuje 
..Drauge", 2005.01.29): „Jubi-
liare" lotyniškai reiškia džiū
gauti. Jubiliejaus renginiuose 
džiūgaujama minint ypatingą 
praei t ies įvykį. Ne tokiam 
džiaugsmui rengiama ši jubi
liejinė stovykla (...) Susirinkę į 
šią stovyklą (...) apsvarstę mūsų 
aplinkos padėtį, atpažinę joje 
esančius iššūkius , pasiryžę 
vykdyti savo uždavinius - ypač 
radę mums reikalingą Kristų su 
mumis ir įsitikinę, jog Jam ir 
mes esame reikalingi, — visa 
tai mumyse sukels labai daug 
prasmingo džiaugsmo". Nuro
džiau tris svarstytinas sritis: 
1. pasaulėžiūrinę-kultūrinę, 2. 
tautinę-visuomeninę ir 3. dva-
sinę-gyvybinę (ateitininkų sąjū
džio ideologiją). 

Esate aktyviai įs itraukęs 
į s tovyklos programos pa
ruošimą ir pravedimą. Kaip 
g a l ė t u m ė t e ap ibūdint i jos 
akademinę dalį? 

Stovyklos ruošimo komiteto 
pirmininkė Ona Daugirdienė 
stovyklos šūkiu taip pat nurodė 
panašias tr is sritis. „Quo vadis. 
ateitininke, katalike, lietuvi?" 

1975 m . jub i l i e j inė je A te i t i n i nkų s t o v y k l o j e , D a i n a v o j e , m a t u o j a m a s k r y ž i u s . Iš k: k u n . Stasys Y la , d r . Kazys 
Pemkus, d r . Petras Kis ie l ius, nea tpaž in tas ir Jurg is Bradūnas . N u o t r a u k a Jono K u p r i o 

Quo vadis, ateitininke? 
Turininga programa turėtų atvesti kiekvieną 

ateitininką į jubiliejinę stovyklą 

Q 
uo vadis ateitininke, ka-
italike, lietuvi Jubiliejinės 
stovyklos šūkis kviečia 

susimąstyti ir kūrybingai atsi
liepti. Numatytos šios pas
kaitos: paskaita „Ateitininkų 
misija istoriniame kontekste ir 
šiandienos pasaulyje", „Ateiti
ninko teismas," „Smegenų aud
ra — ateitininkija 2020,"„Šal-
kauskio Gyvoji dvasia ir Jonas 
Paulius II," „Ateitininkija Lie
tuvoje — nuo vizijos iki veiklos 
galimybių," „Tautinė tapatybė 
— lietuviškos šeimos kūrimas 
globaliniame pasaulyje," „Jau
nimo apsisprendimo dilema," 
„Lūžis tarp Bažnyčios ir eilinio 
kataliko," „Modernus pasaulis 
ir Bažnyčios aktualumas," „Pa
sikeitimai Bažnyčioje — atsi
naujinimas ar krizė?" 

Mieli ateitininkai, nepra
leiskite istorinio momento! Visi 
kviečiami dalyvauti Jubilie
jinėje stovykloje, birželio 29 -
liepos 4 d. Dainavoje. Pakvies
kite savo draugus, atvykite 
kartu! 

REGISTRACIJA 
Visą registracijos informa

ciją rasite ateitininkų Jubilieji
nės stovyklos interneto svetai
nėje: www. ateitis.org/jub 
Ten, t a ip pat rasite bendrą 
informaciją apie stovyklą, re
gistracijos anketas, narių ap
klausą ir nuotraukas iš 1975 
Jubiliejinės stovyklos. Apsilan
kykite! 

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

BRANGŪS SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
Prieš kelias dienas sulau

kėme malonios žinios, kad į Ju
biliejinę stovyklą atvyksta dele
gacija iš Lietuvos: AF pirminin
kas Liutauras Serapinas, AF 
Tarybos sekretorius Darius 
Mickevičius. „Ateities" žurnalo 
redaktorė Živilė Seporaitytė, 
AF Panevėžio krašto valdybos 
pirm. i r 2006 m. Kongreso 
pirm. Irena Bikulčienė ir AF 
kontrolės komisijos narys 
Saulius Girnius. 

Naudojant įvairią medžiagos ir 
temų pateikimo formą, bus 
gvildenama padėtis ir ieškoma 
gairių ir uždavinių tolimesnei 
veiklai. 

Kaip prie stovyklos pa
sisekimo galėtų pr is idėt i 
a te i t ininkai? 

Visų pirma, kad registruo-
tųsi ir aktyviai dalyvautų sto
vykloje. Kad jau dabar savyje 
žadintų susidomėjimą, jau da
bar, prieš stovyklą, pradėtų 
klausti save: „Quo vadis, atei
tininke, katalike, lietuvi?" Ži
noma, taip pat — kad užpildytų 
priešstovyklinę anketą. Ir, kai 
tik pasirodys programa, kad 
patys imtų ruoštis toms te
moms, skaitytų, pagalvotų, ap
sišviestų — tarsi patys tom 
temom turėtų kalbėti stovyklo
je. J u k iš tikro kuo geriau bus 
apgalvoję, tuo aktyviau klausy
sis ir gyviau dalyvaus diskusi
jose. 

Pabaigai, ar turėtumėte 
dar ką pridėti ar praplėsti? 

Pabaigai noriu pakviesti 
visus į stovyklą ir joje su kitais 
sukurti tą jubiliejinę džiūgavi
mo atmosferą, pagal tas sumi
nėtas gaires: vis giliau pajusti 
aplinkos, pasaulio ir Lietuvos 
padėtį ir kaip labai toje padėty
je trūksta to, ką tik Kristus gali 
duoti per tuos, kurie yra Jo gyvi 
įrankiai. Tokiais juk ir mes 
ruošiamės tapti. Jo akivaizdoje 
svarstydami pasaulėžiūrinę-
kultūrinę, tautinę-visuomeninę 
ir dvasinę-gyvybinę sritį. Paga
liau tada stovykloje galėsime 
prisipažinti, kad joje kiekvie
nas gyvai išgyvename savo ju
biliejų, tą apsisprendimo metą 
stoti į Kristuje visa atnaujinan
čiųjų eiles. 

Pasikalbėjimas sutrumpintas. Visą 
tekstą galite pasiskaityti internete 
www.ateitis.org 

MAS stovyklos infor
macija jau internete! 

Užsukite į moksleivių tin-
klavietę: www.mesmas.org ir 
spragtelkite „Stovykla 2005" 
Ten rasite visą reikiama regis
tracijos informaciją. 

Jeigu turite klausimų, 
kreipkitės į MAS centro valdy
bos pirm. Liudą Landsbergį: 
l i u d a s @ m i n d s p r i n g . c o m 
arba tel. (708) 533-2022. 

Detroito Ateitininku 
šeimos šventė 

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

Čikagos šeimos šventė 
kitą sekmadieni 

Čikagos ateitininkų šeimos 
švente įvyks sekmadienį, š. m. 
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 „Pelenųkas". 

Po šventės, Ateitininkų 
namų gegužinė 

Po Šeimos šventės, apie 
vidudienį, birželio 5 d. visi 
kviečiami į Ateitininkų namų 
gegužinę Ateitininkų namų 
sodelyje, Lemonte, pasivaišinti, 
pabendrauti ir su jaunimu 
gamtoje pabuvoti. 

Video filmas apie Pažaislį 
Ateitininkų namų geguži

nėje bųs galima nusipirkti vaiz
dajuostę apie Pažaislio vienuo
lyną. Visi, kurie šį filmą matė, 
giria. Dabar už 20 dol. galėsite 
įsigyti savo nuosavą kopiją ir 
namuose pasižiūrėti. 

Pasikeitimas dėl 
Studijų d ienų 

Primename, kad šį rudenį 
per Darbo dienos savaitgalį 
NEĮVYKS tradicinės Studijų 
dienos. Šiais metais visas atei-
tininkijos dėmesys ir energija 
skiriama Jubiliejinei stovyklai. 

Kadangi mūsų studentai ir 
jauni akademikai neturi pato
gaus laiko surengti sau vasaros 
stovyklos, šiais metais ŠAAT 
nutarė pasiųlyti Darbo dienos 
savaitgalį jiems. Tikimės, kad 
studentai pasinaudos puikia 
proga praleisti smagų ir pras
mingą šventinį savaitgalį kar
tu. O visus ištikimus praėjusių 
metų Studijų dienų dalyvius 
kviečiame atvykti į Jubiliejinę 
stovyklą. 

Dermatologi jos l igų i r odos vėžio 
specia lybė, kosme t inė ch i ru rg i ja , 

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

60523 
Tel. 630-571-2630 

GA1LE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Speciaiists 
15900 W. I27th S t Ste 200 

Lamort, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Centrai 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
;AUS I l U U T U T I VAI !AS 

Ka lbame l ie tuv iškai 
6918 VV. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Vaiandos paga! susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 vV. 127thStr. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AK3Ų UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
SURENDER LAL, M.D. 

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York. E lmhurs t , IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Patas ir Christ ligoninėms 

/ " V Y T E N I S GRYBAUSKAS. M. O 
( SUSAN T. LYON. M.D. 
) Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
C Chirurgi ja, Klausos aparatai 
\ 7350 W College Drive, Suite 208 
V«- Palos Heights, IL 60463 

\ Tel. 708-361-9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
T i k š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
U ž s a k a n t i Lie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

paštu 
$190.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$68.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

$100.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

Vyriausia redaktorė - D a n u t ė Bindokiene 
redakc i ja@draugas .o rg 

Administratorius - Vytas P a s k ų s 
admin is t rac i ja@draugas .o rg 

Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimšelis 
• 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: ras t ine@draugas .o rg 

ske lb imai@draugas .org 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwrwxxntoriasuTgeryanctiree9rieelrUBrn 

Dr. VIUUS MIKA3TIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

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

Priklauso Palos Community riospitai 
Silver Cross Hospoal 

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

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S 640 S. Kingery hkrvy, Wlovvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERFfl DALLAS PRUNSKB, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausme diagnozės ir gydyme specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-7181212 
www.illinoispain.com 

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

betjvBPB sutvarkys cSantK už onanana <ane. 
Susitamu «atoe6 anętskai a*a ietuvSka. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiunienė 
Healthy Connection 
Cr#ūpractjc & Rehab 

Cfcic 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
16547 W. 159 th Street, 

LockportJL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Vaiandos pagai susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 

( r migrenos), sportinių traumų specataab 
6 6 4 5 W . S t a n l e y A v e 

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

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

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

Hickory Hills, IL 
i mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. f708) 598-4055 
Valandos paaal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospi ta l , # 4 1 0 S 

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Patos Hts. IL 60463 

T e l . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Vaiandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 778585-2802 

Valandos pagai susitarimą kasdien, 
išskynjs sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, VV! 
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KARLXXJDGAS-ŠIRDES UGOS 
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• . ' JAV prezidentas George W. 
Bush savo kelionės Europoje 
gegužės pradžioje metu lankėsi 
ir Olandijoje, kur pagerbė 
Antrojo pasaulinio karo metais 
žuvusius ir ten palaidotus 
Amerikos karius. Atminimo 
(Memorial) dienos proga visa 
Amerika su pagarba prisimena 
savo karius, nepaisant, kurioje 
valstybėje ar pasaulio krašte, 
kuriame kare jie žuvo, kur rado 
paskutinio poilsio vietą. 

Algio Zaparacko nuotrauka. 

RAŠAU PAPRASTAS DAINAS 
Leonas Sabaliūnas 

Į SĄLYTI SU ŽMONĖMIS 
Su pagrindu didžiuojamės, 

kad Lietuva yra demokratinė 
valstybė. Tokia j inai yra mums, 
taip į ją žiūri kiti kraštai , ir 
šitaip ją apibūdina paranki
niai informacijos ša l t in ia i . 
Sakytum, tai akivaizdi t iesa, 
nes pa tys žmonės įpras t in iu 
būdu išsirenka savo įstatymų 
leidėjus ir vykdytojus. Suge
bėdama pravesti nepriekaiš
t ingus r inkimus, Lietuva įtiki
nančiai a t sako į patį svar
biausią klausimą, lemiant į 
demokrat inį te i sė tumą: kas 
valdžiai duoda jos galią. 

Šiais laikais, ypač Vakarų 
įtakos kraštuose, t ikrų r inkimų 
būdu išreikšta gyventojų valia 
yra kone būtina sąlyga valdžios 
teisėtumui nusta ty t i — būtina, 
bet ne vienintelė. Kad teisėtu
mo galima s iekt i ir k i ta i s 
būdais, rodo buvusių komu
nistų, taigi buvusių Maskvos 
vietininkų, sėkmė demokra
tinės Lietuvos politikoj. Jų 
sugebėjimas laimėti r inkimus 
skatina neatmest i galimybės, 
kad daugeliui gyventojų de
šimtmečius užsibuvusi svetima 
okupacinė valdžia laikui bėgant 
pradėjo darytis sava, o todėl gal 
net ir teisėta. Ryšių tarp vals
tybės ir visuomenės sudėtingu
mas tad verčia mus galvoti, kad 
valdžios versmės nustatymas 
gali pilnai ne iša iškin t i tos 
valdžios teisėtumo. Gilinantis į 
santvarkos įsipilietinimą vi
suomenėje, dar pravartu žinoti 
ir kaip valdžia savo galia nau
dojasi, ir kaip jai sekasi pa
tenkinti žmonių lūkesčius. 

Norint valdžios įsisavinimą 
Lietuvoje pagilinti ir sutvirtin
ti, reikia va ls tybės valdymo 
darbą dirbti t ampr iame ryšyje 
su visuomene. Deja, politinės 
valdžios bendravimas su gy
ventojais ten klostosi perio
diškai; rinkimų sezono pradžia 
juos suart ina, o pabaiga nutoli
na. Problemą, kylančią iš šito
kio santykių bangavimo, didina 
dvi apl inkybes. Visų pirma. 

kupinas gyvybės bendrų inte
resų grupių raizginys Lietuvoje 
dar nėra išsikerojęs. Paprastai , 
besirūpindamas savaisiais rei
kalais, tokios grupės energingai 
bendradarbiauja ir tarp savęs, 
ir su Seimu bei Vyriausybe. Jos 
savotiškai tarpininkauja t a rp 
gyventojų ir valdžios. 

Bėda yra ir atskiro asmens 
nenoras eiti nuo suemocintos 
minties sakymo prie permąsty
tos tos pačios minties įgyven
dinimo. Per l ie tuviškąsias 
in te rne to svetaines dešimtys 
tūkstančių skaitytojų valdžios 
darbą ir visuomenės rūpesčius 
ap t a r i a jausmingai , gr iežtai , 
dažnai nešvankiai ir t ik ta i 
anonimiškai. Jų žodis yra lais
vas, bet neatsakingas. Niekur 
— nei interneto keliais, nei 
šventoriuos po mišių, nei savose 
apylinkėse — nematyti jokio 
ryžto patiems tuos darbus ir 
rūpesčius visapusiškai ap
svarstyti , šaukti susirinkimus 
nuomonėms suvienodinti, o 
tada jau telktis pilietinei veik
lai bendriems tikslams pasiekti. 
Sviestas laisvas žodis, kaip ta į 
dangų paleista strėlė, tad ir 
klajoja nežinia kur. 

K a i p b e n d r a u t i su 
ž m o n ė m 

Visuomenei pačiai nesuge
bant sukasdieninti savo ben
dravimo su politine ar admi
n is t rac ine aukštuomene, tuo 
pas i rūpint i tenka valstybei. 
1939 metais, kai įsiliepsnojo 
kalbos apie atotrūkį tarp gy
ventojų ir autoritarinės tau
tininkų valdžios, Jono Černiaus 
vadovaujama vyriausybė, ku
rioje t ada jau buvo ir liaudinin
kų bei krikščionių demokratų 
atstovų, sumanė išvykas į aps
kričių miestus susi t ikt i su 
vietine publika. Ministrų kabi
neto nariai tada aplankė Uk
mergę, Kėdainius, Šiaulius, 
Panevėžį ir k i tus miestus , 
viešuose susrinkimuose aiškin

dami vyriausybės užmojus ir 
klausydami dalyvių balso. Tai 
vienas būdas padėčiai pagerin
ti. 

Raginimas griebtis forma
lių Seimo tyrinėjimų siūlo kitą 
priemonę žmonių santykiams 
su valdžia palaikyti. Amerikoje 
šitokios apklausos vadinasi 
„congressional investigations", 
o apie galimybę Seimui šia 
patirtimi pasinaudoti pirmas 
prasitariau prieš keletą metų 
„Lietuvos rytui" rašytu laišku. 
Parlametines apklausas pradė
ta rengti Anglijoj XVI amžiuje, 
o Amerikoje XVIII amžiaus 
pabaigoje. Kongreso komitetai 
šimtais tarnybinių tyrimų yra 
gilinęsi į kiekvieną Amerikos 
ūkio šaką, į skandalus, riaušes 
skerdynes, nelaimes, įtartinus 
vykdomosios valdžios darbus. 

Nepaisant per tokias ap
klausas dažno prasilenkimo su 
procedūros taisyklėmis, kai 
kurie didieji politikai mano, 
kad tiriamoji parlamentų veik
la yra svarbesnė net už 
įstatymų leidimo užduotį. Mat 
šiais laikais įstatymų leidyba 
paprastai remiasi vykdomosios 
valdžios iniciatyva, paskata ir 
suderintu veikimu. Parlamen
tų teisė tirti vykdomosios 
valdžios darbą ar visuomeni
nius reikalus daug kur nėra 
konstitucijose įsakmiai nurody
ta. Tokiais atvejais ta teisė yra 
menama. J i yra vedama iš įsak
mios teisės leisti įstatymus ar 
atlikti kitas nurodytas parei
gas. Sakoma, kad norint pri
imti įstatymą pirmiau būtina 
ištirti, ar įstatymas reikalingas 
ir koks jis turėtų būti. Tad par
lamentinė apklausa siejasi su 
naujų įstatymų rengimu, galio
jančių įstatymų pasekmių nus
tatymu, biurokratų darbo pa
tikrinimu, kaip įstatymu pa
skirstyti gyventojų pinigai yra 
iš tikrųjų leidžiami. Žinoma, 
tiriamoji parlamentų veikla 
dažnai neturi nieko bendra su 
įstatymų leidybos reikalais. 
Ūpas kvosti vyriausybės pa
reigūnus tiesiog kyla iš tos 
įtampos, kuri būdinga prezi
dentinėms demokratijoms, įdie
gusioms valdžių atribojimo ir jų 
atsvaros principus. Šitokios 
demokratijos savybių galima 
aptikti ir Lietuvos santvarko
je. 

DRAUGAS, 2005 m. gegužės 28 d., šeš tadienis 

Opūs reikalai 

Atviros apklausos yra nau
dingos vertinant bet kokio 
įstatymo sumanymą, bet svars
tant ypatingai svarbius rū
pesčius, posūkius ar skandalus, 
jos pasidaro tiesiog būtinos. 
Deja, Seimas jų vengia, kar
tais veikdamas gana mecha
niškai. Apmaudu, kad mūsų 
žmonės labiau sielojasi dėl 
Grūto parko, negu dėl Europos 
konstitucijos projekto. 

Neatidėliotinų klausimų 
Lietuvoje nestinga. Ant ko 
krinta atsakingumas už žalingą 
sutartį su „Williams" kom
panija, ir ką mums dabar dary
ti? Kaip gelbėti į vargą ir 
neviltį įpuolusius gyventojus, 
kuriuos prez. Adamkus pavadi
no „skurdo klase"? Nuogąstau
jama, kad ateityje šeštadalis 
gyventojų gali palikti Lietuvą, 
— ką reiktų daryti, kad taip 
neatsitiktų? Kam ir kiek pa
dėtų ar pakenktų progresyves
nė mokesčių sistema? Paga
liau, ar turi valdžia teisę versti 
žmones jai pranešti, kiek jie 
turi pinigų ir turto, ir ar reiktų 
valdžiai duoti tokią teisę? Kai 
visuomenę persmelkia abejonė, 
nerimas ar nežinia, Seimui pri
valu išsamių ir publikos ati
džiai stebimų tyrimų būdu leis
tis į tų rūpesčių gelmes. 

Atvirose apklausose pa
prastai dalyvauja vyriausybės 
nariai, verslo firmų vadovai, 
profesinių sąjungų veikėjai, 
bendrų interesų grupių atsto
vai, mokslo įstaigų specialis
tai, ir kiti reikalingi asmenys. 
Visi jie atsakinėja į parlamen
tarų klausimus, teikia žinias ir 
paaiškinimus, gina savo elgesį, 
ir pristato tinkamus dokumen
tus. Žmonės visa tai mato per 
televiziją, girdi per radiją, seka 
spaudą ir pakalba savųjų tarpe. 
Jie savo valdžią stebi, apie ją 
informuojasi ir sprendžia ko 
jinai verta. Tokiu būdu jie iš 
dalies įsijungia į valstybės 
darbą. Verta Seimui įsidėmėti 
prezidento Woodrow Wilson 
žodžius: „Vieninteliai tikrai 
savivaldūs žmonės yra tie 
žmonės, kurie aptaria ir tardo 
savo vyriausybę". 

*** 
O gal pats laikas aptarti ir 

skylančią vienybę su latviais? 

GELBĖKIME ATGIMIMO VIDEOĮRAŠUS 
DARIUS UDRYS 

Viešint Los Angeles filmų 
režisieriui Vytautui Landsber
giui (Lietuvos Atkuriamojo Sei
mo pirmininko Vytauto Lands
bergio sūnus), turėjome progos 
pasikalbėti įvairiomis temomis, 
jų tarpe ir apie Atgimimo metų 
vaizdine dokumentaciją. 

Iš rež is ier iaus sužinojau, 
kad apie 300 valandų Lietuvoje 
Atgimimo metais padarytų vi
deo įrašų savo asmeniškame 
archyve turi režisieriaus tėvas, 
prof. Vy tau t a s Landsbergis . 
Daugybė jų yra unikalūs įrašai, 
bylojantys apie mūsų tau tos 
kovą už laisvę ir nepriklau
somybę, kurių autoriai juos ati

davė buvusiam Atkuriamojo 
Seimo pirmininkui, siekdami 
išsaugoti juos ateičiai. Kai kurie 
įrašai daryti slaptai, kai dar 
visai nebuvo aišku, kuo pasi
baigs Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis, yra įdomios medžiagos 
iš pirmųjų Sąjūdžio mitingų, iš 
sausio 13-osios ir kitų atgims
tančiai valstybei svarbių įvykių. 
Kitų įrašų kopijų, galimas daik
tas , nebuvo ir nėra. 

Labai sunerimau sužinojęs, 
kad visi jie daryti nepatvaria
me VHS formate, kuris, laikui 
bėgant, genda — magnetinės 
juostos nyksta, nyksta vaizdas 
ir garsas. Faktiškai imtis inicia
tyvos juos gelbėti, perrašyti į 
skaitmeninį pavidalą, jau dabar 

vėlu. VHS juostų ilgaamžišku
mas yra apie 10 metų. Bet jei 
dabar imtumėmės darbo, pasi
kliaujant moderniomis restau
ravimo priemonėmis, daugumą 
tų įrašų dar būtų galima kokiu 
nors būdu išgelbėti. Tik turime 
imtis veiksmų kuo greičiau, nes 
su kiekviena diena įrašai vis 
labiau genda, blunka, kaip ir 
mūsų tautos atmintis. 

Paskaičiavus, kiek tokia 
„gelbėjimo akcija" kainuotų, 
Lietuvoje įrašus restauruojant 
ir perrašant į skaitmenines ka
setes, po to į DVD, paaiškėja, 
jog kaina visai prieinama — 
apie 10,000—11,000 dolerių. Iš 
tiesų, atsižvelgiant j jų neįkai
nojamą vertę istorikams, mo

kykloms ir mūsų tautai apskri
tai, tikrai negali būti gaila tiek 
sumokėti už unikalių istorinių 
įrašų išsaugojimą. 

Deja, anot režisieriaus, Lie
tuvos vyriausybė šiuo metu 
nerodo susidomėjimo šiais įra
šais, o vėliau jau gali būti per 
vėlu. Tiems, kuriems rūpi, kad 
nedingtų šie svarbūs įrašai, 
belieka imtis iniciatyvos pa
tiems, siekiant juos išgelbėti. 
Ar nebūtų tai puikus išeivijos 
įnašas į ateities kartų pilietinį 
ugdymą ir visuomenės švietimą 
bei istorinę atmintį, jei galėtu
mėme čia, JAV ir Kanadoje, 
skubiai sutelkti tokią sumą ir 
tuos įrašus išgelbėti? 

Nukel ta i 5 psl. 

SES. ONA MIKAILAITE 

Devintines 

Š
įmet Devintinės (devintasis sekmadienis 
po Velykų), arba Dievo Kūno šventė, pa
sitaiko paskutinį gegužės sekmadienį. Tai 

viena naujesnių bažnytinių švenčių, Katalikų 
Bažnyčiai įvesta popiežiaus Urbono IV 1264 m. 
Lotyniškai ji buvo vadinama „Festun Sanctis-
simi Cororis Christi" (Švenčiausiojo Dievo Kūno 
šventė). Liturginius tekstus sukurti buvo pa
vesta žymiausiam viduramžių teologui Tomui 
Akviniečiui. 

Lietuvoje ši šventė būdavo labai iškilmingai 
švenčiama su specialiomis pamaldomis, procesi
joms. J i apipinta ir liaudies papročiais. Tai buvo 
lietuvių didžiai mėgstama šventė. Eucha
ristinės procesijos, kuomet Švenčiausiasis neša
mas monstrancijoje su daugybe puošniai ap
sirengusių palydovų, barstomos gėlės ir gieda
mos giesmės, būdavo itin populiarios pirmosios 
nepriklausomybės laikotarpio Lietuvos mies
tuose ir kaimuose. Devintinėms būdavo lauke 
įrengiami ir puošiami keturi altorėliai, prie ku
rių procesija sustodavo ir buvo giedamos iš
traukos iš visų keturių Evangelijų — Mato, 
Morkaus, Luko ir Jono. 

Lietuvių liaudis tikėjo, jog per Devintines 
Dievas išeina iš bažnyčios ir eina lankyti savo 
žmonių, laimindamas jų sodybas, laukus ir visą 
žydinčią gamtą. Kaip ir per Sekmines, baž
nyčios buvo puošiamos laukinėmis gėlėmis, 
beržo ir ąžuolo šakelių vainikais, o pasieniais ir 
šventoriuje pristatoma tų medelių. Žalumynus 
liaudis galėdavo parsinešti namo ir juos naudo
davo gydymui, medžių šakeles sukaišiodavo 
pastogėse apsaugoti namus nuo perkūno ir 
žaibų. 

Tai prisiminusi Sibiro nykiuose plotuose 
Adelė Dirsytė parašė tokią Devintinių maldą: 
„Man reikia gydytojo; man reikia ramintojo; 
man reikia geriausio Tėvo iš visų tėvų. Viešpa
tie Kristau, pasilikai pas mus meilės sakra
mente per visas dienas. Jėzau, šauki, kvieti, va
dini pas save visus pavargusius, nuliūdusius, 
nužemintos širdies..." („Marija, gelbėki mus", 
Putnam, CT, 1959 m.). 

1988 m. per Devintines (tai metais jos buvo 

birželio 3 d.) Vilniuje susikūrė Atgimimo Są
jūdis, kuris išaugo į „Dainuojančią revoliuciją". 
Padorioji tautos dalis su gėlėmis ir vėliavomis 
giedojo Katedros aikštėje, o komunistų gaivalai 
siautėjo po miestą. Tą dieną gėrio ir blogio kova 
pasirodė itin akivaizdi. Sąjūdis tačiau vis viena 
subūrė laisvės ištroškusius lietuvius ir įkvėpė 
jiems drąsos. Tad ši diena liks atmintina mūsų 
tautos istorijoje. 

1991 m. Lietuvai jau visiškai atgavus lais
vę, Kaišiadorių vysk. Juozapas Matulaitis savo 
Devintinių pamoksle kalbėjo: „Devintinės paro
do, kad ir pats Jėzus tiesiog apčiuopiamu pavi
dalu pasilieka su mumis, kaip yra pasakęs: 
'Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasau
lio pabaigos' (Mt 28,20)". Tuo pamokslu jis gra
žiausiais žodžiais kvietė ir ragino žmones grįžti 
į bažnyčią, dalyvauti Mišiose, art intis prie 
Eucharistijos stalo priimti Kristaus Kūną ir 
Kraują, nes „Švenčiausias Sakramentas yra 
didžiausia Jėzaus dovana, brangiausias Baž
nyčios turtas" („Katalikų pasaulis", 1991, ge
gužės 23). 

O štai 2005 m. pradžioje kun. Julius Sas
nauskas, OFM, dirbantis Vilniaus Bernardinų 
parapijoje, karčiai nusiskundė: „Gal klierika-
liškai apmaudu, jog buvusieji nesikreipė pagal
bos į Bažnyčią, prie altoriaus neįteisino savo 
atgailos ir atsivertimo, kad nemačiau jų be
simušančių į kratinę... Kur kas šiandien sun
kiau atsikratyti įtarimo, kad tokie dalykai, kaip 
atgaila ir atleidimas, tiesiog niekada ir nebuvo 
svarbiausia mūsų naujo gyvenimo užduotis... 
Man anie penkiolika metų vis labiau panašūs į 
miglą, o ne į išlaisvinantį aiškumą. Šėtoniškas 
sąvokų sujaukimo laikotarpis... Evangelija 
pakartotų, kad Dievo Karalystė prisiartino, 
todėl, deja, įmanoma tik atsiversti". 

Negalime prarasti vilties, jog mūsų Lietuva 
prisikels, jog ir dabar, gal ir sunkiai, gal ir 
nerangiai, jau keliasi... Galbūt vėl reikia pasi
imti senąsias kantiekas į rankas ir giedoti: 
„Eina, eina Dievas Garbingas./ Eina sūdžia 
mums teisingas,/ Tą visi apeikime./ Ir ant kelių 
pulkime"... 

ŽVILGSNIS Į PASLAPTINGĄJĮ TIBETĄ 
RITONE RUDAITIENE 

Nr. 3 

Miestuose medicininis aprūpinimas geras, 
nes dirbantiesiems 90 proc. medicinos išlaidų 
sumoka valdžia. Praktikuojama tradicinė tibetų, 
kinų ir vakarietiškoji medicina. Specialios 
medikų grupės yra siunčiamos į kaimus ir toli
mesnes provincijas. Vidutiniškai šiomis dienomis 
tibetiečiai sulaukia 65 metų amžiaus. Dar tik 
prieš 50 metų — vos 35-ius. Vienuoliai — lamos, 
kurie gyvena asketišką gyvenimą, daug medituo
ja ir nevalgo mėsos, dažnai sulaukia 100-120 
metų. Kaimuose gyvenimas dar teberieda tra
dicine, senąja vaga. Kartais 3 broliai turi vieną ir 
tą pačią žmoną arba trys seserys turi vieną vyrą. 
Tai priimtina todėl, kad norima toje pačioje 
šeimoje išlaikyti turtą. Daug moterų gyvena su 
tėvais ar vedusiu broliu. Dauguma mergaičių 
išteka, sulaukusios 15-16 metų. 

Rytojaus dieną, po pusryčių, išsiruošėm į gar
siuosius Potala rūmus, kurių statyba buvo pradė
ta jau 7-ame šimtmetyje. Penktasis Dalai Lama, 
17-me šimtmetyje išplėtė juos iki dabartinės 
apimties, su gyvenvietėmis, šventovėmis, laidotu
vių stupomis ir vienuolių bendrabučiais. Potala 
tapo Dalai Lama rezidencija, religinės ir politinės 
veiklos centras. Tai 368-niais laiptais pasiekia
mas, 13 aukštų ir 1,000 kambarių turintis milži
niškas pastatas, talpinantis neišpasakytos vertės 
Tibeto kultūros ir meno lobius. Ypač įdomūs ir 
Tibetui charakteringi „thangka" ir „mandalah" — 
labai sudėtingi, meditacijai skirti, dažyti ar išsiu
vinėti, kartais net 15 metrų ilgio ir 40 metrų plo
čio, paveikslai bei trijų dimensijų visatos aps
kritimą vaizduojantys, labai dideli ir sudėtingi, 
auksu ir įvairiais brangakmeniais išpuošti, 
skulptūriniai kūriniai. Visų jų temos — religinės, 
reprezentuojančios Budą ir kitus tibetiečių dievus. 

Ilgos, nesibaigiančios eilės vienuolių, senų ir 
jaunų net su mažamečiais vaikais tibetiečių, pili
grimų kantriai praleidžia ilgas valandas, pa
mažu slinkdami tamsiais, smilkalų ir ypatingo 
jako sviesto žvakių kvapu persunktomis menė
mis. Galiausiai, pasiekę Budos ar kitų svarbių 
dievų statulas, budintiesiems lamoms įteikia 
savo atneštąją pinigų, grūdų ar jako sviesto žva
kių auką. Kai kurie, prašydami Budos užtarimo, 
palieka jam savo baltus šalikus. Juo aukščiau ant 
Budos galvos užmeta, tuo didesnės palaimos ir 
išklausymo tikisi. Dėl galimo gaisro, Potalos 
rūmuose nėra elektros šviesos 

Visas pastatas labai tamsus, vėjuotas ir šal
tas. Grindys, o ypač visos nelygiai išmintos, duo
bėtos ir labai stačios laiptinės, be galo pavojingos. 
Kas būtų, pagalvojau, jei per nelaimę išsisukčiau 
koją9 Džiaugiausi, kad iš namų atsivežiau su
lankstomą kelioninę lazdą. 

Tashi atkreipė dėmesį į lamų. iš jako sviesto 
pagamintas, ryškiomis spalvomis išdažytas, jako 
sviesto dekoracijas, savo forma primenančias mū
siškes, gerokai stambesnes, verpstes. Labai 
gražu, bet nuo jų jau iš tolo dvelkė supuvusio 
kiaušinio — iš tikrųjų pasenusio sviesto, nosį 
riečiantis kvapas... Kadangi tibetiečių religija 
neleidžia žudyti, Potalos rūmuose gyvena labai 
daug kačių. Tai jos ir išgaudo visas peles, kurios 
maitinasi ne tik grūdais, bet ir sviestu. 

Priekyje Potalos rūmų vartų, kelios eilės įvai
raus amžiaus tibetiečių gula ant kieto grindinio ir 
vėl keliasi, tai darydami daug daug kartų. Tai vis 
iš didelės pagarbos ir nuolankaus nusižeminimo 
Budai. Negalėjau atsistebėti tų žmonių pamaldu
mu, o taip pat ir jų sveikatingumu. Beveik neteko 
matyti tibetiečio, vaikščiojančio Lhasa gatvėmis, 
kuris nelaikytų rankoje tibetietiško rožančiaus 
(100 suvertų karoliukų ir dar pririštų dviejų 
vėrinių po dešimtį), arba kuris nesuktų rankoje 
laikomo maldų malūnėlio, į kurį sudedamos ant 
ilgo susukto popieriaus surašytos maldos. O tas 
nuolatinis pusgarsiai kalbamų maldų ir savo
tiškas pusbalsiu 
giedojimo ben
dras dūzgimas! 
Dar ir šiandien 
jį girdžiu savo 
ausyse. Atvykę 
bent kartą savo 
gyvenime į Lha
sa miestą, pili
grimai ir vieti
niai gyventojai 
eina ratu aplink 
Potala, melsda
miesi ir laisva 
ranka vis pasuk
dami ant sienų 
kabančius didžiu
lius varinius mal
dų malūnus. Ranku darbo papur*Sa'i;us I.hasa mies-

Bus daugiau , to gatvėje prekiaujanti mergaite. 
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MŪSŲ ŠEIMOSE fHt 
ANDRIUS KUDIRKA BAIGĖ 

REZIDENTŪRĄ 
Andrius Kudirka, Aldonos 

ir Arvydo Kudirkų sūnus, užau
go Los Angeles, C A lietuvių 
bendruomenėje, buvo aktyvus 
vadovas „Kalniškių" skautų 
tunte , „Vytauto Landsbergio" 
skautų vyčių būrelio narys , 
Korp! Vytis akademikų skautų 
skyriaus pirmininkas, „Spindu
lio" tautinių šokių grupės šokė
jas . Andrius studijavo UCLA 
universitete ir 1995 m. įsigijo 
bakalauro laipsnį iš psichologi
jos, o 1997 m. „Master of Public 
Health" diplomą iš epidemio
logijos. 

Atsikraustęs į Čikagą, An
drius studijavo mediciną Loyo-
la-Strich School of Medicine, 
Maywood, IL, ir 2001 m. baigė 
medicinos doktoratą. 2002 m. 
Andrius vedė Julytę Plačaitę, 
Aldonos bei Gintaro Plačų 
dukrą, ir įsijungė į Čikagos 
lietuvių bendruomenę, dirb
damas su akademikais skautais 
filisteriais ir šokdamas „Gran
dies" jaunųjų veteranų šokių 
grupėje. 

2004 m. Andrius baigė me
dicinos rezidentūros programą 
Christ ligoninėje, Oak Lawn, 
IL, „Family Practice" srityje. 
Atlikdamas praktiką Christ 
ligoninėje, Andrius dirbo ,.Chi-
cago South Suburban PADS 
Homless Program" — benamių 
žmonių globa, taip pat įkūrė 
lietuvišką „Naujų mamų" klubą 
savo naujagimių pacientų ma
moms, kurioms skaitė įdomias 
paskaitas ir atsakinėjo į klau
simus apie vaikų priežiūrą. 

Po rezidentūros užbaigimo 
Andrius su žmona Julyte sep
tyniems mėnesiams iškeliavo į 
Queensland, Australiją, dirbti 
kaimuose ir miesteliuose, gilinti 
medicinos praktiką ir susi
pažinti su australišku daktaro 
gyvenimu. 

Neseniai grįžęs iš Austra
lijos, Andrius pradėjo dirbti dr. 
Viliaus Mikaičio Family Prac
tice kabinete, 10811 West 143rd 
Str., Orland Park, IL 60467, tel. 
708-460-2500 

J J K 

DEVINTINIŲ VAINIKĖLIAI 

Julyte D., M.P.H. 

Žinoma veikėja Danutė Eidukienė 
ir jos dukra — dain in inkė Dalia 

Neseniai teko dalyvaut i 
Brighton Parko lietuvių ren
ginyje, kuriame dainavo sol. 
Dalia Eidūkaitė-Fanelli , o 
klausytojų tarpe buvo ir jos 
mama Danutė. Išsikalbėjus 
paaiškėjo, jog tai plačiai tarp 
Čikagos. Į lietuvių pasireiškusi 
D. Eidukienė, daug dirbusi 
Čikagos lituanistinėse mokyk
los, o taip pat ir skautiškoje 
veikloje. 

Gimusi Kaune ir ten žino
ma Jankauskaitės pavarde, ka
ro metu pasitraukė į Vokietiją, 
kur Pabaltijo universitete Pin-
neberg studijavo lituanistiką. 
1949 m. atvykusi į Čikagą, ji 
ne vieną dešimtmetį buvo Či
kagos aukš. lit. mokyklos moky
toja. Dar Vokietijoje įsijungusi 
į skautų veiklą, ją tęsė ir 
Čik agoje. Daug darbavosi Či
kagos ,Aušros vartų" tun te , 
buvo seserijos vyr. skautininke, 
ASS pirmininke. Daug metų 

vadovavo skautų stovykloms. 
Nemaža dirbo ir Vydūno jauni
mo fonde. Už savo darbus buvo 
apdovanota „Geležinio vilko" 
ordinu. 

Danutė Eidukienė užaugino 
visą būrį vaikų, kurių dalis 
reiškėsi ir tebesireiškia lietu
viškoje veikloje. Labiausiai ži
noma buvo Gailė Eidukitė-
Kunstman, kuri iškeliavo am
žinybėn savo jaunystėje. J i , 
įsigijusi aukštąjį išsilavinimą 
Illinois universitete (ten gavo 
bakalaurą istorijos ir politologi
jos srityje), vėliau baigusi John 
Marshall teisės mokyklą, ver
tėsi advokatės praktika. Lietu
vių tarpe, baigusi Pedagoginį 
lit. institutą, mokytojavo Da
riaus ir Girėno lit. mokykloje, 
veikė Akademiniame Skautų 
sąjūdyje ir kitur. 

Brighton Parke sutikta ir 
ten dainavusi Dalia Eidūkaitė-
Fanelli, yra studijavusi daina-

Danute Eidukienė (kairėje) ir jos duktė Dalia Eidūkaitė-Fanelli. 
E. Šu l a i č io nuotr. 

vimą muzikos konservatorijoje 
Čikagoje ir daugelį kartų pa
sirodžiusi koncertuose lietuvių 
ir amerikiečių publikai. Ge
gužės 21 d. Nekaltojo Prasi
dėjimo parapijos salėje, akom
panuojant Manigirdui Mote-

kaičiui, vykusiai sudainavo 4 
kūrinius. 

Beje, ši dainininkė augina 
tris vaikus, tad močiutei Da
nutei irgi nėra laiko nuobo
džiauti. 

E d . Š. 

PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ JAV LB Kraš to va ldybos 
Social inių re ika lų ta ryba 

Ruošia: A ldona Šmulkš t ienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

PATARIMAI DEL 
„SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME' 

(SSI) PRAŠYMO PERŽIŪRĖJIMO 

Danutė Krivinskaitė. 

Comell universitete (Ithaca, NY) studijuojanti finansinius 
mokslus Danutė Krivinskaitė šią vasarą žymios „Morgan Stan
ley" (Bath, OH) finansų bendrovės pakviesta atlikti praktiką-
stažuotę. 

Danutė Krivinskaitė pasižymėjo moksle nuo jaunų dienų 
Baigusi Norton gimnaziją salutatores (antrosios) pažymiu, reiškėsi 
sporte ir apdovanota „Promise" žymeniu už tenisą; dalyvavo 
mokyklos orkestre ir pagerbta, kaip trečioji trimituotoja bei soliste; 
mėgo vaidinti, yra laimėjusi žymenis už kelias geriausiai atliktas 
šalutinės aktorės roles, yra apdovanota įvairiomis stipendijomis. 

Šiai kruopščiai ir gabiai studentei linkima geriausios sėkmes 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spauda 

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

JAV piliečiai (kai kuriais 
atvejai ir nepiliečiai - nuolati
niai gyventojai, gyveną JAV, 
sulaukę 65 m . akli, arba neį
galūs ir turintys ribotus ištek
lius, gali prašyti iš „Soc. 
Security" papildomų išmokų 
pragyvenimui. Toks asmuo gali 
dirbti, bet gali uždirbti tik nu
statytą sumą mėnesiui ir „Soc. 
Security" už kiekvienus uždirb
tus 2 dolerius atskaito 1 dol. Jei 
uždirbama per daug, nutrau
kiamos SSI išmokos, nes jos 
skirtos nepasiturintiems. (Bet 
jų galima prašyti ir vėl). Prieš 
prašant SSI išmokų, pasitei
rauti apie tai „Soc. Security" 
ištaigoje. 

Paprašius SSI išmokų. „Soc. 
Security" pasirūpina, kad tas 
žmogus gautų ne tik išmokas, 
b<>t ir maisto korteles, nemo
kamą gydymą (Medicaid), pa
pigintą butą ir pan. 

„Soc. .Security" rūpestingai 
peržiūri visus prašymo duome

nis, kuriuos pateikiate, prašant 
SSI, ir tada daro sprendimą. 

Jei „Soc. Security" nuspren
džia, kad neskirs j u m s SSI 
išmokų ir jūs su tuo nesutin
kate, galite apeliuoti . Tai 
reiškia, kad jūs prašote „Soc. 
Security" jūsų atvejį iš naujo 
peržiūrėti. Peržiūrint „Soc. Se
curity" kreips dėmesį ne tik į tą 
dalį, su kuria jūs nesut inkate , 
bet peržiūrės viską. J e i jų 
sprendimas būtų buvęs klaidin
gas, jie tai atitaisys. 

Yra keturios apeliacijos 
(kreipimosi peržiūrėjimui) pa
kopos: jei nesutinkate su pirmos 
pakopos sprendimu, gali te 
kreiptis į kitą, kol pereisite vi
sas pakopas. Jos yra: 

1. peržiūrėjimas iš naujo 
(reconsideration); 

2 administracinis teisėjas; 
3. kreipimosi (apeliacijos) 

taryba; 
4. Federalinis teismas. 
Svarbiausia yra atsiminti . 

LIBERTAS KLIMKA 

Šią savaitę baigiasi pava
sario švenčių ciklas. Galima jį 
vadin t i velykiniu, nes kiek
viena šventė jame buvo skai
čiuojama nuo šv. Velykų datos. 
Baigiasi bažnytine Dievo Kūno 
ir Kraujo švente , pažymima 
devintosios savaitės po Velykų 
ketvirtadienį. J ą įvedė popie
žius Urbonas IV apie 1264-us 
metus ; švente pagerbiamas 
Švč. Sak ramen ta s , pal iktas 
žmonėms Eucharistijoje. 

Liaudiškas šventės pava
dinimas - Devintinės arba 
Devintinis, taip pat Vainikai, 
nes ir bažnytinės procesijos, ir 
namai puošiami gyvąja žaluma. 
J u k dabar pa t s gamtos gražu
mas; tiek žiedų aplink, ir oras 
kupinas jų kvapų... Kaime jau 
iš anksto šventei būdavo pri-
sirenkama vaistažolių. Dabar 
mėnulio pilnatis, tad bus geres
nės tos, kurios vaistingąsias 
medžiagas kaupia šaknyse ir 
gumbuose. Lietuvos mieste
liuose į Devintinių oktavos 
(aštuoniadienio) paskutiniąją 
procesiją suplaukdavo minių 
minios. I r visi su gėlių bei 
žolynų puokštėmis. Procesijos 
vykdavo labai iškilmingai, net 
būgnams dundant . Dar ir da
bar dažnos bažnyčios užkabo
riuose galima pamatyti praėju
sių amžių kariškus būgnus. J ie 
vario skardos, tokie nemaži, 
pusapvaliai, su kojelėmis. Ki
tados būta tradicijos iš priešo 
pulkų a t imtuosius dovanoti 
bažnyčiai. 

Bažnyčios vidus per Devin
t ines išpuošiamas vainikais , 
prie šoninių altorių statomi 
berželiai. O ant sienų sukabinti 
kiekvienos šeimos merginų 
nupint i po devynis iš rūtų, 
juozažolių ir įvairių vaistingų 
augalų vainikėliai. Ir jie turė
davo išbūti bažnyčioje devynis 
mišparus. Namuose sudžiūvu
sius vainikėlius laikydavo ant 
lentynėlės kampe prie šventųjų 
paveikslų. Užėjus grėsmingam 
audros debesiui, žolelių pas
milkydavo ties krosnies priež
da. Naudodavo ir gydymui, 
tarkime, vaikus pasmilkydavo, 
jeigu būtų ko nors išsigandę ar 
„blogos akies" nužiūrėti. Su
skaudus viduriams, tų pa
šventintų žolelių įberdavo ar-
baton. Senovėje žolelių galią 
sustiprindavo burtais, pasitel
kiant gamtos ritmus. Tauto
sakos rinkėja Elvyra Glem-
žai tė-Dula i t ienė aprašė tokį 
įdomų Kupiškio krašte žinotą 
gydymo būdą. Smilkymui žolės 
iš vainikėlio imamos po vieną 
bet skaičiuojamos atžagariai: 
nei devynios, nei aštuonios, nei 
septynios, nei šešios... nei 
viena. Sudedamos jos į atskirą 
krūvelę. Tada renkamos sa
manos nuo medžio: berniukui 
nuo vyriško - ąžuolo ar beržo, 
mergytei nuo moteriško -
liepos ar pušies. Jos papildo
mos samanomis , kryžmiškai 
nulaupytomis nuo seno, prie 
sodybos stovinčio kryžiaus. Ir 
dar reikia parinkti samanų iš 
visų keturių gryčios kerčių, -
einama per gryčią iš vienos 
ker tės į kitą kryžmiškai ir 

papešama samanų iš tarpelio 
ta rp rąstų. Viskas sudedama 
prie šventintų žolelių krūvelės. 
Tada vaistai skirstomi į devy
nias krūveles, vis skaičiuojant 
atžagariai, o paskui - į tris. 
Kiekviena iš jų padali jama 
pusiau ir įrišamos į šešis 
mazgelius. Susirgęs smilkomas 
jomis tris dienas po du kar tus -
iš ryto ir vakare, saulei dar 
nepatekėjus ir nenusileidus. 
Paminėti skaičiai nėra atsitik
t iniai , jie atklydę iš prose-
noviško mėnulinio kalendo
riaus. Beje, jeigu reikėtų gydyti 
berniuką, tai imdavo ne per 
Devintines, bet per Jonines 
šventintas žoleles. 

Po berželių pašventinimo 
bažnyčioje žmonės nušliaužda
vo šakelę, parnešę namo, užkiš
davo po stogo grebėstu, - sau
gos nuo perkūno į t renkime Dar 
būta tokio graudaus papročio 
Devintinio žolelių įdėti į karsto 
pagalvėlę mirusiajam; taip da
roma ir žemaičiuose, ir dzū
kuose. Žemaitijoje tarp gėlių 
puokštėje paslėpdavo piktdagį; 
sakydavo, kad primintų Kris
taus kančią. Su tuo dygiuoju 
augalu darydavo burtą, kad 
usnys iš laukų pranyktų: nagi 
įkišdavo jį šaknimis aukštyn į 
dirbamą dirvą. Šiame žaidime -
labai senais laikais praktikuotų 
apeigų aidai. Sakoma, usnys -
velnio augalas. Tačiau t a s sak
mių pasakų velniukas pagony
bės laikais bus buvęs naminių 
gyvulių mitiniu globėju -
dievaičiu Vėlinu. Jo galioje 
leisti velėnai išbujoti, pievoms 
sužaliuoti. Bet pavasarį tai 
padaryti jį priverčiąs Perkūnas 
pirmuoju griaustiniu. Vėlino ir 
Perkūno nesantaika suka gam
tos ratą: pavasarį nugali 
griausmavaldis ir viskas suža
liuoja; vėlyvą rudenį Vėlinąs 
gruodu užrakina žemę, apkloja 
ją sniego patalais. Piktdagį 
atbulai įsodinus, o j i s pa
šventintas, velnias kur dings — 

turi paslėpti savo piktžoles po 
žeme. 

Devintinės - riba, po kurios 
nebesėjama; nebesodinami ir 
daržai. Antraip derlius nespės 
subręsti iki rudens šalnų -
trumputė t a mūsų vasarėlė. 
Todėl ir posakis toks: „Še tau, 
boba, Devintinės!" (sakomas 
nustebus ar kam nepasisekus). 
O pyktį išliejant sukeikiama: 
„Kad jį Devintinis!". Žemaitijoje 
šeimininkės Devintinių žolynų 
įbedžiodavo uždiegtose įvairių 
daržovių „rasodos" lysvelėse, 
tikėdamos kurmius nubaidyti. 
O kopūstų tarpueiliuose šven
tintų berželio šakelių prikaišio
jus, kirminai jų nepuola. Šei
mininkei Devintinės nemenkas 
rūpestis, - reikia ne tik pie
menėliui sūrį suslėgti, bet ir 
visai šeimai po devynis skanius 
varškėčius, raguolius ar tarkių 
pyragiukus išvirti. Per Sek
mines užteko po septynis... 

Apskritai Devintinių, arba 
tarmiškai Deivakūnio papročiai 
Žemaitijoje yra labai panašūs į 
aukštaičių Sekminių. Berželių 
šakomis papuošiami kiemo var
tai, trobos gonkeliai, jų prikala
ma prie durų, iškaišomas trobos 
vidus. Piemenėliai, išvakarėse 
pargindami bandą iš ganyklos, 
karves apvainikuoja. Gauna už 
tas pastangas ir gerus pa
linkėjimus, iš šeimininkės sūrį 
ir kiaušinių. Tada visi pamiškė
je susirinkę da ro piemenų 
„balių". Kviečia draugėn ir 
miško žvėris pasivaišinti. Iš šio 
prosenoviško papročio pasilikęs 
toks priežodis: „Še tau, vilke, 
Devintinės, - šit atėjo neketi
nęs". 

Toks šventės „vėlavimas", 
einant vakarų kryptimi, sutam
pa su jūros įtaka gamtos reiš
kiniams. Žemaitijoje viskas tru
putį vėliau: ir sodų žydėjimas, ir 
šienapjūtės laikas. Tad akivaiz
du, kad lietuvių tradicijos ir 
papročiai labai glaudžiai susiję 
su tėviškės gamtos ritmais. 

Bijūnai žydi per Devintines.... Vyt . Maželio nuotr. 

kada paduoti pareiškimą, kad 
nesut inkate su „Soc. Security" 
sprendimu. Paprastai tai reikia 
padaryti per 60 dienų nuo „Soc. 
Security" laiško datos, prane
šančios apie „Soc. Security" 
sprendimą. 

„Soc. Security" prileidžia, 
kad laišką gavote per 5 dienas, 
nebent įrodytumėt, kad gavote 
vėliau. Jei nesikreipiate per 60 
dienų, galite prarasti teisę iš 
viso apeliuoti ir „Soc. Security" 
nuosprendis tampa galutinis. 
Pvz., jei neprašote persvarsty
mo (reconsideration) per 60 
dienų, galite prarasti teisę, kad 
jūsų atvejis bus persvarstytas. 

Jei tur i te rimtų priežasčių. 

dėl kurių nesikreipiate per 60 
dienų, praneškite „Soc. Securi
ty", kad prailgintų laiką. Pra
šymas laiko prailginimui turi 
būti paduotas raštu, paaiški
nant priežastis, kodėl prašoma 
prailginimo. 

Je i paskutinė kreipimosi 
(apeliacijos) diena yra šeštadie
nis, ar kuri kita JAV šventė, 
prailginimo datą skaičiuoti nuo 
artimiausios darbo dienos. 

Kreipimą (apeliaciją) reikia 
paduoti raštu. Galite prašyti iš 
„Soc. Security" įstaigos spe
cialios kreipimosi formos (ap-
peal form), arba galite pasiųsti 
„Soc. Security" įstaigai jūsų 
pasirašytą laišką, „Soc Securi

ty" numerį ir parašyti , kad 
norite apeliuoti nuosprendį dėl 
SSI, padarytą jūsų atveju. 

Kai kur ia is atvejais, jei 
prašote apeliacijos per 10 dienų 
po to, kai gavote „Soc. Security" 
pranešimą dėl nuosprendžio, 
išmokos bus j u m s mokamos ir 
toliau, kol „Soc. Security" darys 
sprendimą peržiūrėti jūsų atvejį. 

Jei jūsų apeliacija būtų at
mesta, jums gali tekti grąžinti 
atgal pinigus, kurių jūs netu
rėjote teisės gauti . 

( b u s d a u g i a u 
(Naudota medžiaga pagal 

„Your right to Question A Decision 
Made On Your Supplemental 
Security Income (SSI) Claim") 

• 
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LAISVĖS VARDAN: 
LATVIJOS PREZIDENTĖS GYVENIMAS 

ALGIS ZAPARACKAS 

Viena didžiausių neteisybių 
istorijoje 

Gegužės 7 d., prieš išskren-
dant iš Rygos į Olandiją, prez. 
George W. Bush atvyko į 
„Small Guild Hali", kur, pagal 
Baltųjų rūmų išplatintą spau
dos pranešimą, „Prezidentas 
kalbės apie laisvę ir demokrati
ją Latvijoje". JAV prezidento 
pasiklausyti ir jį pamatyti susi
rinko daugiau kaip 500 pub
likos (tik su pakvietimais), 
kurią sudarė Latvijos Vyriau
sybės nariai, buvusieji minis
trai, įvairūs įtakingi asmenys, 
kultūros, visuomenės ir verslo 
atstovai. 

Svečius mano kolegai iš 
Olandijos ir man apibūdino 
JAV Taikos korpuso korespon
dentas, kuris, atlikdamas sta
žuotę Latvijoje su JAV Peace 
Corps, susipažino ir įsimylėjo 
vietinę latvaitę, sukūrė su j a 
šeimą, dabar gyvena Rygoje ir 
bendradarbiauja su žiniasklai-
da. Jis gyrė Amerikos Taikos 
korpuso programą Baltijos ša
lyse, kuri tačiau buvo nutrauk
ta, kai Baltijos valstybės tapo 
NATO ir Europos Sąjungos 
narėmis. 

Šią JAV prezidento kalbą 
stebėjo tik nedidelė užsieniečių 
spaudos atstovų grupė, nes bu
vojau šeštadienio 5 vai. vakaro, 
tad daugumos laikraščių sa
vaitgalio laidos jau buvo pa
ruoštos. Diskusiją apie demok
ratiją ir laisvę daugumas kores
pondentų nutarė išsitraukti iš 
Baltųjų rūirių paruošto interne
tu ir ją komentuoti. 

Patikrinęs Lietuvos inter-
netinius šaltinius, apgailesta
vau, kad mūsų tėvynainiai ne
skyrė dėmesio šiai kalbai, ta
čiau JAV demokratų šalininkai 
greitai ir garsiai visą savaitę 
apie tai kalbėjo, nes prez. 
George W. Bush buvo pirmasis 
JAV prezidentas viešai kri
tikavęs Miuncheno ir Jaltos są
jungininkų nutarimus. (Pre
zidento kalbą galite rasti inter
nete: 
h t tp : / /www.whi tehouse .gov/ 
news/releases/2005/05/print / 
20050507-8.html 

Iš 25 minutes trukusios 
kalbos perduosiu tik tuos punk
tus, kurie tiesiogiai paminėjo 
Baltijos kraštus, ypač Lietuvą. 

Prezidentą George W. Bush 
pristatė Latvijos prez. Vairą 
Vike-Freiberga. Prezidentas 
savo kalbą pradėjo latvišku pa
sisveikinimu „Sveiki draugi". 
Publika tą pasveikinimą paly
dėjo entuziastingu plojimu. Tai 
buvo vienintelis kartas, kai kal
bos metu publika išreiškė 
didesnį entuziazmą. Tik prezi
dentui baigus kalbėti, vėl 
pasikartojo ilgas plojimas ir j is 
pagerbtas susirinkusiųjų atsis
tojimu. 

Štai tos ištraukos. 
„...Aš noriu padėkoti Lat

vijos Respublikos gyventojams 
už nuoširdų priėmimą mano 
šios viešnagės metu, taip pat 
padėkoti ministrui pirminin
kui bei visiems valdžios na
riams už dalyvavimą šiame 
susitikime. Laura ir aš esame 
patenkinti, antrą kartą apsi
lankę Pabaltijo kraštuose ir 
pirmą kartą, svečiuodamiesi 
didingoje Latvijos žemėje. 
Esame taip pat pagerbti, čia 
bendraudami su Estijos prez. 
Reuutel ir Lietuvos prez. 
Adamkum. Dėkoju jiems už 
atvykimą. J ie yra geri ir Lat
vijos, ir Amerikos draugai"... 

„...Baltijos kraštai yra per
gyvenę vieną dramatiškiausių 
pasikeitimų dabartinės istori
jos laikotarpiu: nuo pavergtų 
tautų iki NATO sąjungininkų 
ir Europos Sąjungos narių — ir 

JAV prezidentas UeOKĮįt \V. Bush Rygoje kalba apie „laisvę ir demokratija 

visa tai atliko tik per truputį 
ilgesnį negu dešimt metų laiko
tarpį. Latviai, estai ir lietuviai 
parodė, kad meilė laisvei yra 
stipresnė už imperijos norus. Ir 
šiandieną jūs remiate laisvę 
net už savo valstybių ribų, kad 
ir kitiems nereikėtų kentėti tų 
skriaudų, kurias jūs patyrėte. 
Amerikos gyventojai žavisi jūsų 
moraline tvirtybe, siekiant 
laisvės"... 

„...Baltijos kraštai neturėjo 
jokio vaidmens ir niekuo nepri
sidėjo prie Antrojo pasaulinio 
karo pradžios. Kovos čia atėjo 
dėl slaptai pasirašytos dviejų 
diktatorių sutarties. Ir, kai ka
ras pasiekėjų teritoriją, daugu
mas gyventojų parodė savo 
didvyriškumą. 

Po to, kai marionetinė vy
riausybė įsakė Latvijos lai
vynui sugrįžti į uostą, aštuoni 
laivai ir jų įgulos nusprendė 
įsakymo neklausyti, prisijungti 
prie Amerikos ir pasilikti jūro
je po laisvos Latvijos vėliava. 
J ie prisijungė prie JAV Pre
kybinio laivyno ir padėjo per 
Atlantą gabenti įvairius reik
menis, svarbius karo eigai. Iki 
karo pabaigos šeši Latvijos 
laivai buvo paskandinti ir žuvo 
daugiau kaip pusė jų įgulos. 
Likusių laivų įgulos apsigyveno 
Amerikoje ir priėmė JAV pilie
tybę. Mes tuos žmones laikome 
savais. Mano šalis visuomet 
buvo dėkinga už Latvijos 
draugiškumą, o Amerika visa
da pasiliks Latvijos draugė"... 

„...Paminėdami karo pabai
gos laimėjimą, įvykusį prieš še
šis dešimtmečius, susiduriame 
su paradoksu: vokiečių daugu
mai tas pralaimėjimas atnešė 
laisvę, o daugumai Rytų ir Vi
durio Europos gyventojų per
galė atnešė kietą kitos imperi
jos valdžią. 'V-E' diena pažy
mėjo fašizmo galą, bet ne pries
paudos pabaigą. Susi tar imas 
Jaltoje ėjo tuo pačiu keliu, kaip 
neteisingoji Miuncheno tradici
ja ir Molotov-Ribbentrop pak
tas. Kai didžiųjų valstybių va
dai derėjosi, mažųjų tautų lais
vė tapo tarytum nebesvarbi. 
Tačiau tas bandymas paaukoti 
laisvę dėl tariamojo stabilumo, 
paliko žemyną suskaldytą ir 
būtent nepastovų. Milijonų 
Rytų ir Vidurio Europos gyven
tojų pavergimas bus prisimena
mas, kaip viena didžiausių 
neteisybių istorijoje"... 

„...Tais kovos ir siekių de
šimtmečiais Baltijos šalių žmo
nės budėjo, kentėjo ir neprara
do vilties. Nors j ie gyveno 
atskirti, bet nebuvo vieni. JAV 
atsisakė pripažinti jūsų kraštų 
okupaciją. Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos vėliavos, uždraustos 
savose šalyse, didingai plevėsa
vo virš diplomatinių misijų 
Amerikoje. Ir kai jūs sujungėte 
rankas protesto ženklan, im
perija sugriuvo, Jaltos paliki

mas buvo pagaliau visiems 
laikams palaidotas. 

Baltijos valstybių saugu
mas ir laisvė yra daug daugiau 
negu tik kilnus siekis. Tai 
įpareigojančios sąjungos paža
das, kuriuo mes visi dalinamės. 
Gindami savo laisvę, jūs 
niekuomet nebūsite vieni"... 

„...Iššūkius, kurie kyla dėl 
tautinių mažumų įvairumo. 
Latvija sutinka ir sprendžia 
pastoviai taikiu būdu. Nepai
sant istorinių priežasčių, jūs 
esate daugiatautė visuomenė, 
tai man teko matyti šio vizito 
metu. Neleiskite jūsų suskal
dyti jokiai praeities neteisybei, 
neleiskite sulėtinti jūsų ypatin
go progreso vienybės link. Iš
laikydami savo latviškąją ta
patybę ir kalbą, jūs turite at
sakomybę pasiekti bei priimti 
visus, kurie dalinasi Latvijos 
ateitimi. Jungianti ir toleruo
janti dvasia užtikrins vienybę 
ir sutvirtins jūsų valstybę. 
Mažumos čia ta ip pat turi 
atsakomybę — būti gerais pi
liečiais, kurie siekia savo gyve
namai valstybei gerovės. Savo 
glaudžia ir taikia visuomene 
Baltijos kraštai gali būti pa
vyzdžiu kiekvienai valstybei, 
kuri ryžtasi eiti laisvės ir 
demokratijos taku. 

Praėjusiais mėnesiais Bal
tijos vadovybės suteikė paramą 
Ukrainai rinkimų metu ir tos 
šalies gyventojai išsirinko iš
mintingą, į ateitį žiūrintį vadą. 
Prezidentui Juščenko darbuo
jantis sustiprinti teisėtvarką 
savo šalyje ir atverti kelią 
tvirtesnei ekonomikai, JAV 
pasiruošusi padėti Ukrainai įsi
jungti į institucijas, kurios 
vienija mūsų demokratijas. 

Kiek vėliau šios kelionės 
metu aš lankysiuosi Gruzijoje. 
Tai dar viena valstybė, kuri jau 
įžengė į demokratijos taką, to
dėl verta paramos toje kelionė
je. Mano valstybė stovės kartu 
su Gruzijos vadais, kurie gerbs 
mažumų teises ir darbuosis su
vienyti savo tautą taikiu būdu, 
priartėti prie laisvų Europos 
šalių. Mes taip pat esame įsi-

Algio Zaparacko nuotrauka. 

pareigoje demokratiniam pro
gresui Moldovoje, kurios vadai 
prisižadėjo praplėsti spaudos 
laisvę, apsaugoti mažumų tei
ses ir priversti valdžios institu
cijas duoti atskaitomybę. 

Mes visi esame įsipareigoję 
siekti laisvės Baltarusijoje. Šios 
valstybės gyventojai gyvena 
paskutinėje Europos diktatūro
je ir jie tikrai verti geresės būk
lės. Latvijos ir Lietuvos vadovy
bė pasižadėjusi remti demokra
tiją Baltarusijoje ir skleisti tei
singą informaciją per radiją bei 
spaudą. Visi kar tu mes galime 
nustatyti tvirtas gaires: prie
spauda neturi vietos š iame že
myne. Minsko gyventojai verti 
tos pačios laisvės,_kaip Talino, 
Vilniaus ir Rygos"... 

„...Baltijos valstybės yra 
globalinės sąjungos na rė s ir 
kiekviena jų kasdien atiduoda 
savo įnašą. Lietuva pasiruošusi 
pasiųsti atstatymo komandą į 
vakarinį Afganistaną ir yra iš
siuntusi savo karius į Iraką. 
Estai tarnauja Afganistane, iš
montuodami minas, o Estijos 
kariai Bagdade atlieka taikos 
palaikymo misiją k a r t u su 
Amerikos kariais. Latvija turi 
komandą Afganistano sostinė
je, taip pat jos kariai tarnauja 
Irake. ... Nėra jokia s taigmena, 
kad Afganistanas ir I r akas 
randa stiprius sąjungininkus 
Baltijos šalyse. Dar neseniai 
j ū s patys patyrėte t i ronų 
valdžią, todėl jus skaudina kitų 
pavergimas. Mano vadovauja
mi s amerikiečiai i vyrai ir mo
terys didžiuojasi, t a rnaudami 
su jumis. Šiandien man garbė 
jums perduoti Amerikos žmo
nių padėką"... 

„...Narsumu laimėta, Euro
pos laisvė turi būti apsaugota 
visų bendromis pastangomis ir 
geravališkumu. Žvelgiant į at
eitį, mes turime panaikinti dik
tatūrą ne tik šiame žemyne, bet 
visame pasaulyje Dar kar tą 
mes esame prašomi tvirtai lai
kytis savo vertybių ir branginti 
kitų laisvę. Jeigu mes atl iksime 
savo užduoties daU, laisvė pasi
liks su mumis". 

Knyga dar vis tebėra įdomi, 
masinanti žinių nešėja, istori
jos, kultūros skleidėja, nenu
galima, nei išs tumta XXI a. 
„prašmatnybių" bei tobulybių 
radijo, televizijos, interneto ar 
kitokių šiuolaikinio gyvenimo 
išradimų. Iš knygų mes dar 
sužinome, semiamės, pasimo
kome, praplatiname savo aki
ratį, pakeliame intelekto korte
lę. Prancūzų poetas, romanis
tas dramaturgas Victor Hugo 
teigė, jog knygos seka moralius 
elgesius, o nemoralūs elgesiai 
knygas, o kiniečių patarlė mo
ko, kad knygos niekad nėra toli 
nuo mokyto žmogaus rankų, 
taip kaip dainos nėra toli nuo 
dainininko lūpų. 

Savotišku keliu pateko į 
rankas labai įdomi, gyvai 
parašyta knyga „In the Name 
of Freedom: Prezident of Latvia 
Vairą Vike-Freiberga". Madi-
son-Vilnius susigiminiavusių 
miestų organizacijos direktorė, 
amerikietė Betty Zeps, kurios 
miręs vyras buvo latvis, Wis-
consin universiteto profesorius, 
o ji pati art ima Latvijos prezi
dentės draugė, paskolino šią 
knygą, gautą iš Latvijos. Ste
bėtina, kad prieš 2 m. išleista 
knyga dar nėra visiems priei
nama nei rinkoje, nei skaityk
lose. 

Latvijos prezidentės bio
grafiją parašė Ausma Cimdina, 
išleista Robert Schuman fondo 
finansine parama. Autorė — 
profesorė daktarė , dėstanti 
Latvijos universitete (Rygoje) 
paraše knygą 2001 m. latvių 
kalba. Knyga susilaukė pasi
sekimo, buvo labiausiai perka
ma tais metais knyga ir dabar 
populiari; 2002 m. išversta į 
rusų kalbą, o 2003 m. į anglų, 
pridedant vieną skyrių nau

jiems įvykiams pažymėti. Di
delė knyga, puikiai išleista 
Latvijoje — 250 psl., su dau
gybe nuotraukų, kietais virše
liais, kurių priekinis papuoštas 
didžiuliu spalvotu prezidentės 
— jaunos (dabar ji 68 m.), 
gražios, elegantiškos moters — 
portretu. 

Šios iškilios moters bio
grafija skamba t a r s i brolių 
Grimm sukurta pasaka: maža 
mergaitė pabėga iš savo karo 
teriojamos tėvynės, o po penkių 
dešimtmečių (55 m.) vėl grįžta 
atgal ir t ampa savo krašto 
prezidente. Toji pasaka virto 
tikrove 1999 m. liepos mėnesį, 
kai Vairą Vike-Freiberga (tada 
63 m.) buvo prisaikdinta Lat
vijos prezidente. Ar ne panaši 
pasaka ištiko ir mūsų krašto 
prezidentą Valdą Adamkų? 

Vike Freiberga buvo tik 7 
m. amžiaus, kai su šeima bėgo 
nuo an t rukar t besiartinančių 
sovietų. Jų pasitraukimas laivu 
Baltijos jūra buvo labai pavo
jingas, tuomet (1944 m.) laivus 
torpedavo ir juos nuskandinda
vo. Jos išsigelbėjimo atsimini
mai dar tebėra ryškūs, bet per 
daug skausmingi: „Tie patyri
mai paliko žaizdas širdyje, — 
prisipažino skaidrių mėlynai— 
žalių akių raudonplaukė Vike-

Latvijos prezidente Vairą Vike-
Freiberga. 

Freiberga, — tai buvo kraupiai 
nelaimingas laikotarpis mano 
gyvenime". Jų odisėja tęsėsi per 
Vokietijos pabėgėlių stovyklą, 
vėliau Morocco, kol pagaliau 
nusėdo Kanadoje. Mergaitė iš
moko anglų, prancūzų, vo
kiečių, ispanų kalbų ir dabar 
prezidentė jas visas laisvai var
toja, be to, tobulai kalba 
latviškai ir truputį užgriebia 
portugališkai ir itališkai. Ka
nadoje jos pirmas darbas buvo 
banko kasininke, paskui — pro
fesorė Montrealio universitete. 
1997 m. rudenį išėjus pensijon, 
ji išskrido Latvijon, kur va
dovavo nedideliam informacijos 
centrui. 

Jos kopimas į Prezidentūrą 
buvo žaibiškas — naujas vei
das, bet niekam negirdėta, 
nežinoma moteris. Tiktai po 
netikėtos staigmenos — jos 
laimėjimo parlamente (Seime) 
86 balsams „už", 6 „prieš", 
latviai pradėjo graibstyti žinias 
apie „nežinomąją" iš Kanados. 
Kai kurie žymūs menininkai ir 
intelektualai išstatė jos kandi
datūrą į prezidentus. Tačiau 
patys intelektualai svarstė, jog 
tai tuščia svajonė — politikai 
niekad nebalsuos už nepolitiką! 
Pritrenkdama stebėtojus — ji 
laimėjo! Moteris be politinės 
patirties, daugiau nei pusšimt-
metį praleidusi už Latvijos 
sienų, vyrų dominuojamoje vi
suomenėje, atrodė, neturėjo 
jokios galimybės laimėti. O vis 
dėlto jos žvaigždė pakilo. Ir ne 
tik pakilo, bet skaisčiai nušvito. 
Jos įvaizdis spindi sąžiningu
mu. 

Vairą Vike-Freiberga lai
mėjo savo antrą kadenciją 2003 
m. didele pergalės persvara. Ji 
pasisakė, kad įsijungdama į 
organizacijas, visuomet tapda
vo jų pirmininke. Jai daug 
patirties bei pasiruošimo sutei
kė vadovavimas tokioms pres
tižinėms organizacijoms, kaip: 
„The Canadian Psychological 
Association", „The Sočiai Scien
ce Federation of Canada", „The 
Ass. for the Advancement of 
Baltic Studies" bei daugelis 
kitų. 

Kai kurie latviai viltingai 
atkreipė dėmesį į vietinę tautos 
legendą, jog Latvija suklestės, 
kai atsiras moteris jai vadovau
ti. Kultūrininkai tiesiog ap
verkdavo pradinių prezidentų 
nominuotų kandidatų kokybę, 
kurių tarpe buvo sovietinių 
dainų kūrėjas, kitas — buvęs 
aršus komunistas, todėl Vike-
Freiberga parinkimą ypač en
tuziastingai sutiko meno pa

saulis. Vienas laikraštis pava
dino ją „Latvijos Lennart Meri" 
(buv. Estijos sumanus, daugel 
kalbų mokąs prezidentas). 
Daugelis latvių tvir t ina, jog 
Vike-Freiberga prezidentavi
mo tvirtumas yra užsienio 
reikaluose, kur latvių preziden
tas tarnauja kaip šalies Nr. 1 
įgaliotas pasiuntinys užsienyje. 
Ji, kaip ir Meri, pasižymi kalbų 
įgudime, puiki santykiuose su 
visuomene ir savo žavesiu su
geba užburti užsienio diduo
menę bei įpiršti naudingas 
mintis investuotojams. 

Latvijos prezidentės įvaiz
dis šviečia nepapirkimo aureole 
ir jos nejungia jokie saitai su 
verslininkais ar su partijom. „Iš 
esmės, aš tikiuos esanti tiltas 
tarp Latvijos ir Vakarų", — 
kalbėjo žurnalistui prezidentė 
(o šis, savo ruožtu, pastebėjo, 
jog ji vakarietiška — geria 
arbatą su pienu). Prezidentė, 
deja, nekalba rusiškai. O šaly
je, kurioje iš 2.5 mln. gyventojų 
40 proc. yra rusakalbiai, mažai 
ar visai nemoką latviškai, tai 
yra savotiškas neparankumas. 
Tačiau ji pažadėjo mokytis rusų 
kalbos ir net pajuokaudama 
pareiškė vietinei rusiškai kal
bančiai TV auditorijai: „Pažiū
rėkime, kas išmoks greičiau, aš 
rusiškai ar jūs latviškai". 

Vairą neteko savo tėvo 
Karlis Vikis, iš profesijos jū
reivio, kai ji buvo labai maža. 
Daug vėliau jis savo pirmagi
miui sūnui davė vardą Karlis. 
Jos motina ištekėjo už kito 
vyro, irgi jūrininko. Savo pir
moje knygoje, parašytoje kartu 
su vyru Imonts Freibergs, 
„Saules dainas" („Saulės dai
nos", 1998 m.), ji atiduoda gar
bę Vikis šeimos vyrams. Knyga 
dedikuota „dviejų brolių atmi
nimui, kurie mirė be kapo ir be 
paminklo šioje žemėje". Ji tęsė 
toliau: „Tai buvo mano tėvas 
Karlis, nuskendęs su Latvijos 
laivu Atlanto vandenyne per 
uraganą, ir jo brolis Vilis Vikis, 
dingęs Volkhov, Rusijoje, pel
kėse". 

Autorė baigia knygą: „Vike-
Freibergas žavingumas („cha-
risma") neabejotinas. J i įtiki
nančiai išsikalbėjo su Tim 
Sebastian, BBC TV programos 
'Hard Talk vedėju, savo 
pokalbyje 2000 m". „Apie ką yra 
šis pasakojimas? Tai yra apie 
dvasiškai laisvą asmenį, apsup
tą apsėstų galybės manija. Apie 
asmenį, atėjusį tarnauti Lat
vijai, ne dėl valdžios, bet var
dan laisvės. Tad tebūnie tai 
mūsų antraštė — "Vardan 
laisvės", taip, jog mes galėtume 
suprasti dabar ir visados". 

„Grožis išgelbės pasaulį", 
yra parašęs Dostojevskį. Tiesa 
yra, jog grožis gelbsti mažų 
mažiausiai bent po trupinėlį 
kiekvieną dieną. Ši knyga apie 
gražios sielos moterį bei jos 
nuostabiai gražius siekius ir 
pasiekimus nuteiks skaitytoją 
skaidriai ir a t i t r auks bent 
trumpam nuo smurtu, žudy
nėm, susipriešinimo ir neapy
kantos persunkto šiuolaikinio 
pasaulio kasdienybės. 

Stasė E. Semėnienė 

GELBĖKIME ATGIMIMO VIDEOĮRAŠUS 
Atkelta iš 3 psl. 

Algio Zaparacko nuotrauka 

Pagalvokite —užtektų tik 
keturių žmonių, paaukojančių 
po 2,500 dolerių, ir įrašai būtų 
išgelbėti. 

Išgelbėjus šiuos įrašus, ga
lima būtų kurti dokumentinius 
filmus, tinkančius visuomenės 
ir moksleivių švietimui apie šį 
svarbų mūsų tautos istorijos 
laikotarpį. J au bręsta kar ta 
neišgyvenusi Atgimimo įvykių. 
Netruks ilgai juos visai už
miršti, jei neišsaugosim tokios 

dokumentinės medžiagos, kaip 
Atgimimo metų videoįrašai ir 
neparodysime jos savo vaikams 
ir vaikaičiams. 

Kas norėtų prisidėti prie 
Atgimimo videoįrašų gelbėjimo, 
prašyčiau nedelsiant parašyti 
man e-paštu: 

udrys@losangeleslb.com 
arba režisieriui Vytautui V. 
Landsbergiui e-paštu: 

lvytas@takas.lt. 

http://www.whitehouse.gov/
mailto:udrys@losangeleslb.com
mailto:lvytas@takas.lt
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DRAUDIMO PASLAUGOS 
NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE' 
Automobilio, namų, 

gyvybes ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai ( 

5 7 1 0 VV. 9 5 St . . O a k L a w n , I L | 
7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

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 
G Y V Y B Ė S DRAl'DLMAS 

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

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

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

mimm% 
HUTO, NRNIRI 

SUtIKHTfl, 
Aukšto lygio 

aptarnavimas, 
patikimas 

draudimas, 
draugiška 
atmosfera 

, UERSLHS, 
GVUVBE 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE ACENCY 

3743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

PASLAUGOS 

Švediškas masažas 
A t v y k s t u į n a m u s . 

S u n r i d e r n a t ū r a l ū s p r o d u k t a i 
( p i r m a i p a g a l b a i , o r g a n i z m ą valy
t i , v i t a m i n a i , k o s m e t i k a , k r e m a i ) . 

Viskas n a t ū r a l u i r sve ika . 
Te l . 1 7 7 3 - 6 2 0 - 0 0 8 8 , R e a i n a . 

•••|VA«US»" 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B Ė 

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

PRIIMAME GYVENTI 
v y r e s n i o a m ž i a u s ž m o n e s . 

Gera p r i e ž i ū r a , ge ras m a i s t a s , 
a tsk i ras k a m b a r y s , jaukūs n a m a i , 
jauk i a p l i n k a . T e l . : 7 0 8 - 3 0 1 - 0 4 6 5 

a r b a 7 0 8 - 4 1 5 - 7 0 9 0 

|Ir31Blr21r21Bia'r31r2̂ "^"SJ5.-5.'S.'S.'̂ ."S.&.iL"5."5.3. S & Į 5 S S S 3 . i - T i ^ Į S J l S ^ L I ^ . ' 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

t 

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

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

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

Rita Penčyiienė teHax 708-923-0280 
E-mail: pency!ar@comcast.net 

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

S ^MSMeJ:£^^^^^:^^Z^PLZ3iS^MS!SMS!&rS5S^^!S!SSSMS5SI^&Si B 

PADLDAML SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽU 
AUTOMOBILIUS IS Iii t KURIO JAV AUKCIONO. 
P E R S I U N Č I A M E AUTOMOBILIUS IR DETALES 

ATLIEKAMO AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ' 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

*W 

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

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

iS\ 
KAVINĖS 

Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

tfc) 
350 N. Clark. 

Chicago, IL6O610 
3 1 2 - 6 4 4 - 7 7 5 0 
pirm. - penki 

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

608 W Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

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

Remontuoju: 
•namų pamatus, šalinu vandens pratekejirrų 
•vandentiekį ir kanalizacija 
>elektros instaliacija 
[Kloju plyteles ir parketą. Statau sauso 
(tinko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai , tur iu 
|iigametę pat i r t į . Tel. 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie CNcago, B. 60629 
Prekyoa, rstafavimas, aptarnavrias 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

A M B E R C O N S T R U C n O N Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
. .L i censed , insured , b o n d e d " 

Skambint i S ig i tui , 
tel. 773 -767 -1929 . 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S .Benet i s , tel. 630-241-1912 

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

nereikal ingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

A l w a y s WIth F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

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

Lemon t , 1120 S. State St.; T e l . 630-257-0339 
Justice 8 0 1 5 W. 79 St.; T e l . 708-594-6604 

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

www.a lwaysw i t h f I owe rs . com 

doleris 
•£>i 

PIGIAUSI AV1A-BIUETAI J UETUVA.IR EUROPA, 

4f»-M*2 UL t Ėšė 77^73*3 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
Drake 

Did 
HAgain! 

5 S Prospect. Cia'eodon 
Hiiis. Hienas 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
pnemiesciuose-

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto ikainavimas-
Pnes parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės i 

Drake Roaltor 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
VoiaMai 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worIdnet.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 arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Audrius Mikulis o * * ^ 
1 st Cho ice Rea l to rs — = r > z i 

Tel.: 630-205-9262 
E-maii: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas * -
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
a~ " 1 First L a n d m a r k Rea l ty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
S T A N K U S 

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

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL 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. 

DALIA'S įdarb in imo agentūra 
siūlo darbus prie senelių. 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-i 194 arba 

773-247-6129. 

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

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

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

Atlyginimas 520/ h ir daugiau. 
T e l . 7 7 3 - 5 9 6 - 5 2 2 5 

(kalbame ir rusiškai). 

LOOKING FOR 
EXPERIENCED MANICURIST 

in Evanston 
fo r nevv Salon and Spa. 

Please call 847-212-2336. 

SEAMSTRESS (SEVVING) 
L i t t l e E n g l i s h . D r a p e r i e s St 
Va lances . Ful l & P a r t - t i m e . 
Paid V a c a t i o n & H o l i d a y s . 

V e r t i d r a p e s M f g . 
(773) 4 7 8 - 9 2 7 2 

Pro Care Agency 
Live-in c a r e g i v e r vvith good 

English, references and driving 
experience to work vvith 6 7 yrs 
old vvoman after small stroke. 

7 davs for S840 (cash) 
8 4 7 - 3 9 1 - 4 1 6 4 

Eugeni ja 's Ha i r Desk jn 
; N a p e r v i l l e r e i k a l i n g o s k i r p ė j o s , 

m a n i k i ū r i s t ė s , k o s m e t o l o g ė s , 

a s i s t e n t ė s . 

T e l . 6 3 0 - 5 4 8 - 0 1 0 0 

S I Ū L O I Š N U O M O T I 

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

S415J mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 7734344543. 

VYoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710; 

2 mieg. — $770-5810. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas gražus 
2 mieg. butas naujame name 

su baldais ar be. I vakarus 
nuo Kedzie Ave. 

Tel. 708-656-6599 

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

moderniai įrengtas su apsauga 
II aukš te butas. 

Skambinti S a n Francisko 
4 1 5 - 7 5 9 - 6 8 1 2 , R a s a 

VASAROS SEZONUI IŠNUOMOJAMAS 

2 MIEG. VASARNAMIS 
UNION PIER, MI. 

Tel. 269-469-3422. 

PARDUODA 

„ D R A U G O " 
S K E L B I M Ų SKYRIUS 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Parduodu gyvenama namą 
Lietuvoje, Kauno raj. 
Raudondvario centre. 

Tel. 708-860-5559. 
www.raudondvaris .vis iems.lt 

PLfcPEkiTE DAŽNIAU IR ILGIAU!!!! 

--'--

Išs ikraustau i r p a r d u o d u 
v iso b ū s t o ba ldus 

ir l ie tuv iškus tau toda i lės 
d i r b i n i us . 

Te l . 708 -228 -1585 

ISN \ \ H h MOBII AL S- IIK 11.9 CT. I I I E T L V A 

amerikiečiu rvšiu b-vė LITCOM i$L1992 

DEMESK* 

DĖMESIO! 

DĖMESIO! 

Neseniai a t vyko te . 

ieškote d a r b o m b u t o , 

t a d a u * d b t i s ia lk r *s ty ie 

b r a n g i a i ka inuo ja? 

He bėda. 

DRAUGAS kJMi t k d b J r m 

iispauMflm nemokamai. 
Tere ik ta p a s k a m b ė t i 

te l 7 7 3 585-9S00 

* r u ž s u k t i i DRAUGO 

ar i rnkTJstm-i l . i ntir^<jt 

4 5 4 5 W . 6 * St.. 

GnMK, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lauro, Ulinois 60453 
Business 70&423-9111 

Voice M a i l 708-233-3374 
Fax 708-123-9235 

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

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

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

NAMŲ INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 

rtgh ftant 

Robertas Končius 

"Provide Mold, Radon, 
VVaterTests 

-SingJe Home, Muki Unrt, 
Tovvnhome 
*24hrs/7daysaWeek 
Sdiedubng 

*State Ucensed/lnsured 
"ASHI/888 Member 

Kalbame lietuviškai! 
8 6 6 . 7 9 9 . 8 2 9 9 

w w w . H i g h P o i n t l n s p e c t i o n s . c o m 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAVĘ 
RMĖGĖJAVS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

SVEIKINIMAS 

I V I E M O R I A L D A Y 
G R E E T I N G S 

TO ALL FROM LAWN LANES 
6 7 5 0 S. PUIASKI, 

CHICAGO, IL 60629. 
7 7 3 - 5 8 2 - 2 5 2 5 

ĮVAIRUS" 

* Siūlomas darbas moteriai su gyve
nimu, prižiūrėti senyvo amžiaus vyrą. 
Reikalavimai: buitinė anglų kalba ir 
vairuoti automobili.. Darbas šiaurinėje 
pusėje, netoli VVisconsin sienos. Geros 
darbo sąlygos. Tel. 773-715-1307 

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

'Moteris ieško dažytojos darbo. Sąži
ningai, kokybiškai ir nebrangiai išdažys 
jūsų kambarius. Tel.: 708-257-3178. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
Lemont ar aplinkiniuose rapnuose Žalia 
korta automobilis. Siūlyti įvairus varian
tus. Tel. 630-8630958. 

* Moteris ieško darbo (žalia korta) 
senelių ar vaikų priežiūroje, su grįžimu 
namo Siūlyti įvairius variantus Vairuoja 
automobilį. Tei. 815-207-3367. 

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

* Moteris ieško (perka) darbo (nebran
giai) kas antrą savaitgalį nuo penktadie
nio iki sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Nuo birželio 1 d galė
čiau prižiūrėti 3-7 metų mergaitę savo 
namuose. Te). 708-359-9641 

* Ieškome Rockford ir Befvidere gyve
nančių lietuvių, kaimyniškam bendra
vimui prie cepelinų stalo. Iš anksto dėko
jame už atsiliepimus. Tel. 815-814-5981 
arba 815-814-5984 

* Reikalinga moters, prižiūrėti pagy
venusį vyrą ir gyventi kartu vairuoti. Tel. 
708-655-3428 

* Moteris eško darbo žmonių priežiuro-
je Marquett Parke ar pietiniuose rap
nuose. Galiu Išleisti atostogų Galiu 
gyvent kartu Nevairuoju Žate korta, 
rekomendacijos, silpna anglų katoa. Tel. 
708-253-7180. 

REC-I^R' OKIThS LIETUVIŠKAI 708-386-0^6 
Naudodami LITCOM remiate išeivijos lietuvišką žiniasklaidą. 

Tai 

p** 

I«JSM 

A#. 

laikraštis 'I f 
> " a j 

mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:ar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.alwayswithfIowers.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Rautsis, AP, fc«ertax, ITAR-TASS. BNS 

tomų agantsot prane&mais) 

EUROPA 

RYGA 
Po dvejonių dešimtmečio ir 

13 valandų karš tų diskusijų 
Latvijos parlamentas pagaliau 
patvi r t ino Europos Tarybos 
konvenciją dėl tautinių mažu
mų teisių. Konvencija buvo pa
tvirt ina su išimtimis, kurias ša
lims leidžiama paskelbti prieš 
patvir t inant dokumentą. Pirmo
ji skelbia, jog gatvių pavadini
mai šalyje bus skelbiami valsty
bine, t. y. latvių kalba. Antroji 
išimtis teigia, kad ir savivaldos 
lygiu oficialiai bus vartojama 
tik valstybinė kalba. 

BERLYNAS 
Vokietija tapo devintąja Eu

ropos Sąjungos (ES) nare, pa
tvir t inusia sąjungos konstitu
cinę sutartį. Šiam dokumentui 
didele balsų dauguma pritarė 
šalies parlamento aukštieji rū
mai. Balsavimas juose buvo su
rengtas po to, kai gegužės 12 d. 
konstitucijai pri tarė Vokietijos 
parlamento žemieji rūmai, taip 
sudarydami sąlygas formaliai 
patvirtinti susitarimą. Balsavi
mą Vokietijos aukštuosiuose rū
muose stebėjo buvęs Pran
cūzijos prezidentas Valery Gis-
card d'Estaing, kuris vadovavo 
šios konstitucinės sutart ies ren
gimui. J i s pasinaudojo Bun-
desrat tr ibūna, kad prieš sek
madienį Prancūzijoje įvyksiantį 
referendumą dar kartą paragin
tų savo tėvynainius pr i tar t i 
šiam istoriniam dokumentui. 

BRIUSELIS 
Europos vadovai, atrodo, 

j au visiškai susitaikė su katas
trofišku ilgai jų puoselėtos ES 
Ičonstitucijos pralaimėjimu per 
referendumą Prancūzijoje, ir, 
nors tvirtina, kad „plano B" nė
ra, pradėjo gana atvirai svars
tyti, kaip iš skęstančio laivo dar 
kažką išgelbėti. Europos vado
vai prakalbo apie galimybę, kad 
dviejų metų patvirtinimo proce
so pabaigoje Prancūzijoje galėtų 
būti surengtas naujas referen
dumas. Briuselyje taip pat kal
bama apie tai, jog bet kuriuo at
veju galima būtų įgyvendinti 
nemažai konstitucijos elementų 
— tokių kaip visus įgaliojimus 
turinčio bendro užsienio reikalų 

ministro posto steigimas. Juo 
veikiausiai taptų ES užsienio ir 
saugumo politikos koordinato
rius Javier Solana. 

AMSTERDAMAS 
Dėl olandų filmų režisie

riaus, kritikavusio islamą, 
žmogžudystės Prancūzijos ir 
Olandijos policija sulaikė du če
čėnus. Gegužės 18 d. Prancū
zijoje suimtas Bislan Ismailov 
birželio mėnesį bus pervežtas į 
Nyderlandus, kur jam bus pa
teikti kaltinimai dėl Theo van 
Gogh nužudymo. Prokuratūra 
taip pat pranešė, kad balandžio 
mėnesį Olandijos sostinėje buvo 
sulaikytas dar vienas čečėnas. 
Suimtasis yra 22 metų Marat J. 
iš Grozno. Po Th. van Gogh 
žmogžudystės Nyderlanduose 
sulaikyta 12 įtariamos islamis-
tų grupuotės narių, vienas iš jų 
buvo paleistas, bet jam pateikti 
kaltinimai nebuvo panaikinti. 

į Jeruzalę ir Ramala konsultuo
tis su Izraelio ir palestiniečių 
vadovais iki rugpjūtį planuoja
mo vienašališko Izraelio pasi
traukimo iš Gazos Ruožo. 

JAV Senatas atidėjo balsa
vimą dėl John Bolton paskyrimo 
JAV ambasadoriumi Jungtinėse 
Tautose (JT) patvirtinimo — 
toks sprendimas buvo priimtas 
demokratams pareikalavus, 
kad George W. Bush adminis
tracijos būtų paprašyta perduo
ti daugiau informacijos apie tai , 
kaip J. Bolton naudojo žvalgy
bos medžiagą. Senato balsavi
mo rezultatas buvo 56:42; res
publikonams reikėjo 60 balsų 
tam, kad būtų užbaigti debatai 
ir būtų galutinai balsuojama dėl 
J. Bolton. 

RUSIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Guantanamo bazėje Kuboje 

tyrimą atlikusi JAV kariuomenė 
nustatė penkis nederamo elge
sio su Koranu atvejus, bet nera
do patikimų įrodymų, kad mu
sulmonų šventojo knyga tualete 
buvo nuleista su vandeniu. Bri
gados generolas Jay Hood atsi
sakė išsamiau komentuoti JAV 
karinio jūrų laivyno bazės kalė
jime, kur laikomi terorizmu įta
riami asmenys, įvykusius įvy
kius ir pasakė tik tiek, kad 
šventraštis nebuvo laikomas 
tualete. Jis pažymėjo, kad dėl 
nederamo elgesio su Koranu 
nubausti du Guantanamo dir
bantys žmonės. 

JAV prezidentas George W. 
Bush pažadėjo palestiniečiams 
skirti 50 mln. dolerių paramos 
ir neįprastai griežtai įspėjo Iz
raelį nutraukti naujakurių gy
venviečių plėtrą bei kitus veiks
mus, kurie gali užkirsti kelią 
galutiniam susitarimui dėl tai
kos. Stovėdamas šalia palesti
niečių prezidento Mahmoud Ab-
bas per spaudos konferenciją 
Baltusiuose rūmuose, G. W. 
Bush sakė. kad valstybės sekre
torė Condoleezza Rice vyks 

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūma pri

ėmė pareiškimą „Dėl bandymų 
falsifikuoti istoriją", kur iame 
ragina Europos valstybių parla
mentus pasmerkti bandymus iš
kraipyti istoriją ir reabilituoti 
fašizmą. Rusijos parlamentarai 
„piktindamiesi priima pasta
ruoju metu padažnėjusius Balti
jos valstybių, taip pat — Lenki
jos, parlamentų pareiškimus, 
kuriuose bandoma šiurkščiai iš
kraipyti istoriją". Deputatai pa
brėžia, kad prieš 60 metų pa
saulyje niekas neabejojo Sovie
tų Sąjungos ir jos sąjungininkų 
vaidmeniu kovojant su fašizmu. 

AFRIKA 

CAERO 
Egipto konstitucijos patai

sai, kuri sudarys sąlygas pirmą 
kartą šalyje surengti tiesiogi
nius prezidento rinkimus, refe
rendume pritarė 82.9 proc. bal
savusiųjų, pranešė Vidaus rei
kalų ministras Habib ei Adli. 
Pasak ministro, referendume 
savo nuomonę išreiškė 53.6 
proc. balsavimo teisę turinčių 
šalies gyventojų, nors opozicija 
ragino apklausą boikotuoti. 
Opozicija pareiškė, kad vyriau
sybė padidino rinkėjų aktyvumo 
rodiklius. 

Komparti jos gniaužtuose: koks bus prezidento žodis? 
Atkelta iš 1 psl. 
partijos suvažiavimas įtikina
mai atskleidė, kad nepriklauso
moje Lietuvoje puikiausiai tebe
gyvuoja kompartija, tegul ir be
sidangstanti socialdemokratijos 
iškaba. 

Seimas taip ir nesiryžta at
sisveikinti su dviem Konstitu
ciją ir įstatymą neabejotinai pa
žeidusiais savo nariais, lygiai 
kaip ir atsisako atiduoti į teisin
gumo rankas jo gretose esantį 
pagarsėjusį riaušių kurstytoją. 

Daugiau negu akivaizdūs 
Kėdainių sindromo požymiai 
laikinojoje sostinėje, kurios va
dovas, atrodo, galutinai įsijautė 
į vietos karaliuko vaidmenį. Pa
sak žiniasklaidos. sostinės poli

cijos vadovas niekuo nesiskiria 
nuo bet kurio paežerėse siau
čiančio savivaliautojo, maža to 
— tvarkydamas savo buities 
reikalus sugeba išnaudoti net 
kalinių darbą. 

Visa tai keistai pažįstama, 
ar ne° Vargu ar reikia priminti, 
kad kompartija niekada nebuvo 
tik totalitarinė politinė organi
zacija — nuo pat jos ištakų iki 
formalaus žlugimo jai buvo bū
dingi ir grynai kriminalinio da
rinio bruožai. Kita vertus, kuo. 
jeigu ne nusikaltimais, galima 
vadinti sistemingai visais vald
žios lygmenimis vykstantį są
moningą įstatymų nepaisymą ir 
šaltakraujišką jų trempimą? Ir 
ką, jeigu ne kriminalinį menta

litetą, atvirai demonstruoja ši
taip sąmoningai ir įžūliai įstaty
mus trempiantys dideli ir ne to
kie dideli valstybės pareigūnai? 

Visos šios aplinkybės pade
da lengviau įsivaizduoti, koks 
sunkus ir nedėkingas uždavinys 
laukia prezidento, lyg ir pasi-
ruošusio išsakyti savo poziciją. 

Akivaizdu, kad dar vienas 
pagraudenimas bei raginimas 
atsikvošėti ir sugrįžti prie mo
ralios politikos tokių skandalų 
herojų niekada nebus išgirstas. 
Tad belieka nerimastingai 
klausti: koks bus visų laukia
mas jo žodis? 
Autorius yra Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto docentas. 

Valdovų rūmams nupirkt i ant ikvariniai gobelenai 

Atkelta iš 1 psl. 
tikslią kainą, o žiniasklaidai ga
liu tik prasitarti , kad senųjų go
belenų kainos pasaulyje svyruo
ja nuo 10,000 iki pusės milijono 
eurų. Dabar įsigytieji abu se
niausi Lietuvoje gobelenai nėra 
patys brangiausi — kainuoja 
dešimtis tūkstančių eurų. Iš vi
so jau turime įsigiję keturis se
nuosius gobelenus, o penktasis 
— 'Saliamono tur ta i ' , buvęs 
prasčiausios būklės, jau keletą 
metų res tauruojamas", sakė 
fondo direktorė. 

Abu gobelenus Italijoje įsi
gyti pasiūlė Lietuvos dailės mu
ziejus, rengiantis Valdovų rūmų 
interjerų ir ekspozicijų progra
mą bei jos įgyvendinimo planus. 
Gobelenų tyrimąValdov-ų rūmų 

paramos fondo iniciatyva atliko 
menotyrininkė, senųjų audinių 
tyrinėtoja dr. Ieva Kuizinienė. 
taip pat garsūs italų menotyri
ninkai ir kolekcininkai. Gobele
nus įsigyjant ir į Lietuvą parga
benant talkino Lietuvos amba
sada Romoje. 

Pirmasis gobelenas — tai 
Flandrijos Tournai miesto gar
siųjų Jean Grenier ir Arnould 
Poissonier dirbtuvių gobelenas, 
išaustas apie 1515-1520 m. ir 
priklausantis serijai „Dramblių 
eisena". Pasak meno istorikų, 
įsigytas unikalus gobelenas yra 
beveik 150 metų ankstyvesnis 
už pačius seniausius iki šiol Lie
tuvoje saugotus senuosius me
ninius audinius, Lietuvos pa-
kanclerio kunigaikščio Kazimie

ro Leono Sapiegos dovanotus 
Vilniaus katedrai. 

Antrasis audinys yra XVI a. 
pab. — XVII a. pr. nenustatyto
je Briuselio dirbtuvėje išaustas 
gobelenas „Scena iš Aleksandro 
Didžiojo vestuvių". Gobeleno 
autorių meistriškumas, aukš
tas atlikimo meninis lygis lei
džia teigti, jog šis audinys yra 
sukurtas vienose garsiausių 
XVI-XVII a. sandūros Briuselio 
dirbtuvių. 

Gobeleno kartonas nupieš
tas pagal garsaus XVI a. Nyder
landų dailininko Maerten de 
Vos sukurtą pavyzdį. Manoma, 
jog pagal šio dailininko piešinį 
nutapytas ir Vilniaus Aušros 
vartų Švč. Mergeles Marijos pa
veikslas. 

AtA 
Kuratorė 

EGLĖ ONA HYPATIA 
YČAITĖ — PETKUS 

Po sunkios trumpos ligos mirė 2005 m. gegužės 22 d. 
Gimė 1920 m. Šveicarijoje, Albuquerque, New Mexico. 
Giliame nuliūdime pasiliko: sesuo Evelyna Yčaitė-Ta-

ggart ir brolis prof. dr. Martynas Yčas su šeima bei gimi
nės, draugai, pažįstami JAV, Kanadoje, Europoje, Lietu
voje. 

Ji pasižymėjo savo gabumais žurnalistikoje, būdama 
knygos „Springtime In Lithuania" autorė bei „Mūsų 
Sparnų" žurnalo redaktore. 

Hypatia buvo ištikima Lietuvių Ev. Reformatų bažny
čios kuratorė ir kolegijos narė. Pasireiškė savo darbštu
mu Lietuvių Protestantų sąjungoj, Kalifornijoje. 

Apie atsisveikinimą su velione ir apie laidojimą Či
kagoje, bus pranešta vėliau. 

Liūdinti še ima 

AtA 
MARCELEI DITKIENEI 

(1909—2005) 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukteris AL
BINĄ VYŠNIAUSKIENĘ ir ALDONĄ PONE-
LIENĘ bei jų šeimas. 

JAV LB Sunny Hills FL apylinkės 
valdyba ir nariai 

AfA 
MARCELEI DITKIENEI 

(1909—2005) 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukteris AL
BINĄ VYŠNIAUSKIENĘ ir ALDONĄ PONE-
LIENĘ bei jų šeimas. 

JAV LB Sunny Hills FL apylinkės 
valdyba ir nariai 

Mylimam Tėveliui ir Seneliui 

AtA 
PETRUI MILIAUSKUI 

išėjus \ amžinybę, dukrą ALICIJĄ MIKUČAUS-
KIENĘ su vyru ALFREDO, anūkus LINDĄ, AL
DĄ ir GINTARĄ bei visus artimuosius šią skau
džią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame. 

„Grandies" jaunų veteranu ir 
veteranų rateliai 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

AtA 
GRAŽINA MARKONIENĖ 

Su liūdesiu ir ilgesiu prisimename mylimą mamą ir 
uošve, kurios netekome 2000 m. birželio 2 d. 

Šv. Mišios už jos sielą atnašaujamos St. Joseph Ca-
tholic Church, Stuart, Florida. 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a GRA
ŽINĄ savo maldose. 

Dievas duoda ir Jis atima. Laikas gydo. 

Su l iūdes iu d u k r a I ru t ė i r Tomas 
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PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapiniu 

~~,Z2Z S S o u t h w e s t Hwy. 
Palos Hills Illinois 

(708)974-4410 

Su liūdesiu pranešame, kad 2005 m. gegužės 25 d. su
laukusi 89 metų, šį pasaulį paliko mūsų mylima gimi
naitė 

AtA 
dr. ALDONA RUGIENĖ 

KATILIŪTĖ 
Gimė 1916 m. gegužės 13 d., Baku. 
Gyveno Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje, mokėsi Ma

rijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Baigė Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. 

Į Ameriką atvyko 1946 metais. Gyveno Čikagoje, Mar-
ąuette Park ir Daytona Beach, FL. 

A.a. Aldona buvo žmona a.a. Jono Rugio ir sesuo a.a 
Česlovo,-nužudyto traukiantis frontui. 

Giliame liūdesyje liko: pusbrolis inž. Algirdas Kati
lius Australijoje, Čikagoje pusbroliai Vytautas Aukštinai-
tis, dantų gydytoja Česlovą Bačinskienė, Marija Kinčius, 
Viktorija VValiczek, Jonas Balanda ir jų šeimos. 

Liūdi giminaičiai Almos Krzeminskis, Jū ros Gagner 
šeimos bei kiti giminės bei draugai Floridoje ir Čikagoje. 

Nuliūdę liko: velionės vyro sesers a.a. Jan inos Rač
kauskienės sūnus dr. Jonas Račkauskas, dukterys Nina 
Racevičienė, Irena Flavin ir jų šeimos. 

Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 3 1 d . nuo 4 
vai. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL. Rožančius bus kalba
mas 5:30 vai. p.p. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 1 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Aldona bus 
palydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažny
čią, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
a.a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, šalia a.a vyro ir a.a. motinos. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už Aldonos sielą. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos 
būreliui „Saulutė". 

N u l i ū d ę g i m i n ė s 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus 
Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com 

Mielam kolegai 
AtA 

STASIUI KARMAZINUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai VAN
DAI, sūnums, giminėms bei art imiesiems ir kar
tu liūdime. 

Buvę Pabaltijo universiteto 
Hamburg I'Pinneberg studentai ir 

kapelionas kun. Rapolas Krasauskas 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER AVE. 

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK P A R K AVE. 

ALL P H O N E S 
NAT!ONWIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 

Tef. 1 -800 -994 -7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. D A I M I D — 
nepr ik lausomas d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

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

SERVING LITHUAN1AN C O M M U N I T I E S 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAViCIUS) 

Funerat Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
SENATORIUS TAIKOSI 

Į GUBERNATORIUS 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" birželio 1 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje bus rodoma vaizdo 
juosta, kurią parūpins Ameri
kos lietuvių televizijos vadovas 
Arvydas Reneckis. Visi malo
niai kviečiami atvykti. 

LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
Čikagos skyrius kiekvienais 
metais ruošia gegužinę. Šiais 
metais gegužinė vyks liepos 17 
d., sekmadienį, Ateitininkų na
mų gražiame ąžuolyne, 12690 
Archer Ave., Lemont. Maloniai 
kviečiame dalyvauti. 

LIETUVOS VYČIAI PADĖS vaini
ką prie Steigėjų paminklo Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
pagerbdami besiilsinčius visų 
dalyvių vardu Atminties iškil
mių apeigose gegužės 30 d. Ka
pinių direktorius kun. Jonas Ku-
zinskas kalbės maldas. Visi kvie
čiami dalyvauti šiose apeigose. 
Mišios 10:30 v.r., iškilmės 12 v.p.p. 

LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJŲ 
pakomisė posėdžiavo gegužės 7 
d., Lemont, ir svarstė gautus iki 
kovo 15 d. stipendijų prašymus 
iš 137 studentų. Pakomisės 
rekomendacijos bus pristatytos 
LF Pelno skirstymo komitetui ir 
birželio 22 d. bus paskelbtos 
paskirtos stipendijos. LF Sti
pendijų pakomisę sudaro pir
mininkas Kęstutis Ječius, Si
gita Balzekienė, Jū ra tė Budrie
nė, Tadas Kubilius, Juozas 
Polikaitis ir Andrius Tamulis. 

MOKYTOJA ELVYRA IR INŽI
NIERIUS PILYPAS NARUČIAI, 
visuomenininkai, gyv. Oak 
Lawn, IL, bibliofilo St. Džiugo 
knygų fondui dovanojo per 
daugel metų sukauptą, labai 
vertingų knygų biblioteką, 
kurią sudarė apie 300 knygų ir 
tiek pat kitų leidinių. Knygos ir 
leidiniai bus pasiųsti Lietuvos 
bibliotekoms. 

ŽIDINIO PAMALDOS, ŠV. MIŠIŲ 
auka ir rožinis Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos šventovėje 
Nekalčiausios Marijos širdies 
šventėje vyks birželio 4 d., 8 v.r. 
Marijos motinišką globą esame 
patyrę ir ateityje pat i rs ime. 
Pamaldose jai dėkosime, pa
gerbsime, prašysime. Visi nuo
širdžiai kviečiami pamaldose 
dalyvauti. 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS, 
ruošiamas ALTo Čikagos sky
riaus, vyks sekmadienį, birželio 
12 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. 10 v.r. vėliavų pa
kėlimas parapijos aikštėje, 
dalyvaujant Lietuvos šauliams 
ir ramovėnams. 10:30 v.r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir akademinė dalis, 
vaišės bei pabendravimas para
pijos salėje. Minėjime kalbės 
buvęs politkalinys Povilas Vai
čekauskas, meninę programą 
atliks Vilija Kerelytė ir Povilas 
Strolia. 

KAPŲ PUOŠIMO DIENA (Memo-
rial Day) bus sekmadienį, ge
gužės 29 d. Iškilmės prasidės 11 
v.r. Lietuvių taut inėse kapi
nėse, 8201 S. Kean Ave., Justi-
ce, IL 60458. tel. 708-458-0638. 

ATEITININKŲ NAMŲ GEGUŽINĖ 
jvyks sekmadienį, birželio 5 d. 
Ateitininkų namų sode. Pradžia 
12 v.p.p. Kviečiame visus pasi
džiaugti gražia gamta ir jaukiais 
namais. Tie, kurie gavo loterijos 
bilietus, raginami juos kuo grei
čiau grąžinti Lauksime visų. 

PREL DR. IGNAS URBONAS PER 
70 metų kunigystes tarnybą yra 
daug nusipelnęs lietuvių sielo
vadai. Retai kas gali švęsti tokį 
ilgą tarnybos jubiliejų Prelato 
70 metų kunigystės jubiliejui 
pagerbti ruošiamas iškilmingas 

paminėjimas gegužės 29 d., Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje. 11 
v.r. bus šv. Mišios, 12:30 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje pietūs. Pagerbime 
kviečiami dalyvauti visi buvę 
prel. dr. Igno Urbono parapi
jiečiai, auklėtiniai ir bendražy
giai. Vietas pietums rezervuoti 
galima skambinant Vandai 
Gvildienei, tel. 630-271-9136. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus birželio 12 
d. į Pal. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misiją paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną. 10:30 
v.r. padėsime vainiką prie Par
tizano paminklo misijos sodely
je, 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. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ 
skyrius penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino juos
tas iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ visuo
meninės veiklos rėmėjus ir 
ALTo darbų rėmėjus, norėdami 
priminti, kad tolimesnei veiklai 
būtina finansinė jūsų parama. 
Surenkamų aukų Vasario 16-
osios ir kitomis progomis ne
užtenka išlaikyti ALTo įstaigą 
Vašingtone, Jungtinį Amerikos 
Pabaltiečių Komitetą ir tinka
mai tęsti svarbią visuomeninę 
organizacijos veiklą Lietuvai ir 
lietuvybei. Todėl prašome jus 
šios svarbios veiklos išlaikymą 
prisiminti rašant savo testa
mentą ar vardine auka įamžinti 
mirusiųjų atminimą. Kiekviena 
auka mums brangi ir vertinga. 
Aukos čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lithuanian American 
Council Foundation, 6500 S. 
Pulaski Road. Chicago. IL 
60629. Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių. Telefonas pasi
teiravimui 773-735-6677. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
valdyba praneša, kad spalio 21 
- 23 dienomis Čikagoje vyks 
Amerikos lietuvių Kongresas. 
Kongrese bus sprendžiami 
ateities veiklos planai ir pami
nėta ALTo 90 metų sukaktis. 
Šiuo metu ALTas apjungia 17 
centrinių JAV lietuvių organi
zacijų. Organizacijos, telkiniai 
ir pavieniai asmenys kviečiami 
remti Kongresą ir įsijungti į jo 
ruošą. Kreiptis: Lithuanian 
American Council, 6500 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. 773-735-6677, faksas 773-
735-3946. el-paštas: 

AltCenter@aol .com. 

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 
informacija ir nuotraukos. Kny
ga redaguojama Lietuvoje (red. 
Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sines 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., 
Westchester, IL 60154. 

Dan Rutherford, Illinois 
valstijos senatorius, ne
abejoja, kad kituose rin

kimuose Illinois gubernatorium 
turėtų būti išrinktas respub
likonas. Iš jų jau atsirado kele
tas pretenduojančių, bet, iki 
šiol, t iktai vienas viešai pa
siskelbęs. Tai pieno gaminių 
verslininkas J im Oberweis, 
kuris pereituose rinkimuose 
kandidatavo į JAV Senatą, bet 
nepalankūs pasisakymai prieš 
nelegalią imigraciją jo politinei 
karjerai labai pakenkė. Netie
sioginiai yra pasisakiusi ir 
Illinois valstijos iždininkė Judy 
Bar Topinka. Jau kuris laikas ji 
aštriai kritikuoja dabartinį gu
bernatorių Rod Blagojevich ir jo 
vedamą kontroversinę valstijos 
politiką. Iš tikrųjų puola jį ir 
patys demokratai. Be to, as
meniniai šeimyniniai kivirčai 
negatyviai atsiliepia į jo asmenį 
ir menkina bei smukdo guber
natoriaus autoritetą. Juolab, 
respublikonams dabar pasitaikė 
gera proga dėl partinių nesu
tarimų praėjusiuose rinki
muose, atgauti prarastą guber
natoriaus sostą. O senatoriaus 
Rutherford politinė įtaka valsti
joje stiprėja. J is yra santūrus, 
ambicingas, ramaus charakte
rio, dinamiškas, įstatymų žino
vas, su dešimties metų patirti
mi Senate ir galimom pretenzi
jom vadovauti Illinois respub
likonų partijai. J is nėra sveti
mas ir lietuviams. Susipažinęs 
su Amerikos Lietuvių Respub
likonų lyga palaiko gerus, 
draugiškus ryšius, visados pa
siruošęs pas i ta rnaut i mums 
rūpimuose reikaluose. 2003 
metais jis dalyvavo Maria High 
School Vasario 16-osios minėji
me, kur jo sveikinimas lietuvių 
publikos buvo priimtas gausiais 
plojimais. Tuo pačiu laiku jis 
užmezgė pažintį su LR amba
sadorium V. Ušacku. Per jo 
rekomendacijas aptarė tolimes
nius planus ateityje lankytis 
Lietuvoje. Neabejotina, kad jis 
tapęs gubernatorium, būtų 
išeivijai ir pačiai Lietuvai gera
noriškas. 

Š.m. balandžio 28 d. Seven 
Bridges golfo klubo patalpose, 
Woodridge, Du Page respub
likonų partijos pirmininkas se
natorius Kirk Dillard (taip pat 
geras lietuvių draugas) ir ren
ginio komitetas, susidedantis iš 
politikų ir verslininkų surengė 
Dan Rutherford specialų priė
mimą, sukvietė per 200 Illinois 

SKELBIMAS 
Inion Pier išnuomojamas 

2 mieg. vasarnamis 
netoli ežero. Sezonui 
ar pagal susitarimą. 

Tel.: 630-719-1905 arba 
269-469-4453. 

SKELBIMAI 

politikų, p rekybin inkų , ver
slininkų, pramonininkų, profe
sionalų išbandyti bei paremti jo 
siekius į politinę pakopą. Lie
tuvių Respublikonų lygą repre
zentavo lygos p i rmin inkas 
Anatolijus Milunas ir iždinin
kas Pranas J u r k u s . Susirinku
siems senatorius nuoširdžiai 
padėkojo už suteiktą j a m garbę 
bei pasitikėjimą. Bet vis dėlto 
jis į reikalą žiūri gana prag
matiškai. Ragina išvengti praei
tyje padary tų kla idų. Siūlo 
par inkt i respubl ikoną kandi
datą — patį geriausią. Je i taip 
būtų, jis prižada kandidatūrą 
remti , padėt i , o p a t s t ada 
pasir inktų ki tą poziciją. J i s 
numato daugel galimybių savo 
jėgom išbandyti . T a r p kitko, 
Dan Rutherford j au ilgus metus 
tur i viceprezidento poziciją 
Service Mas te r korporacijoje, 
Downers Grove, su atsakingom 
tarptaut inėm pareigom. Lietu
vių respublikonų lyga stengiasi 
atit inkamai reprezentuoti savo 
organizacijos nar ius , aktyviai 
dalyvauti vietos bei kraš to poli
tinėje veikloje. 

Reikia t ik prisiminti , kad 
Amerikos lietuviai j au nuo 1895 
metų aktyviai dalyvavo respub
likonų partijos politikoje. 1906 
m. bank in inkas J u o z a p a t a s 
Elias-Elijošius buvo išr inktas 
Cook County komisionierium. 
Po to vyko įvairūs paskyrimai. 
Pirmosios emigracijos lietuviai 
respublikonai s t ip r iau pasi
reiškė su Anthony Olis, laimėju
siu Sani tary District Trustee 
poziciją, tur inč ią labai daug 
įtakos, o 1950 meta is j is tapo 
distrikto prez identu . Po Olio 
mirties 1958 m., Lietuvių res
publikonų aktyvumas buvo kiek 
apsnūdęs, kol naują įkvėpimą 
paskatino antrosios emigracijos 
bangos atvykėliai. 1966 metais 
Čikagoje buvo įkurta Lietuvių 
amerikiečių respublikonų Illi
nois lyga (LARLI). Lygos sky
riai kūrėsi ir kituose lietuvių 
telkiniuose. Cicero miestelyje 

L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėko j a už a u k a s , skirtas 
padėti LML įgyvendinti medi
cininius projektus sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Aukojo: 
$100 - Security Mortgage, Ine / 
A. Naris, IL; Dalius Vasys, IL; 
Antanas ir Diana Kizlauskas, 
IL; Timothy ir Maria Rače, IL; 
Regina Snarskis, FL. $50 - Vic-
toria Pikelis, IL; Sophie Karai-
tis, IL; Irene Lee, IL; Walter ir 
Raminta Sinkus, IL; Lithua
nian Craftsman Club, IL; Al
fonsas ir Dalia Dzikas, CT; Da
nutė Juras , IL, Aleksas Smilga, 
IL. $35 - dr. Daniel Melkus, 
NE; Raymundas Grigaliūnas, 
IL $25 - Kęstutis ir Vitalija 
Keblys, LA; Elizabeth Hanley, 
PA; F. V. ir Vanda Kaunas, IL. 
$20 - Stanley ir Jean Rymas, 
IL; Joseph Adomaitis, IL. $15 -
Virginia Pauža, NY; Petronilla 
Mesec, IL; Bertha ir Albert 
Bedel, NY; Vytautas ir Stasė 
Žemaitis, IL; Paul ir Hattie 
Balutis, IL; B. R. Trinka, IL. 
$10 - Izabelė Adomaitis, CA, 
Estera Alsenas, OH; Peter 
Narutis, IL; Irene Sullivan, IL. 

Lithuanian Mercy Lift, P. 
O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel: 708-636-6140. Tax 
ID#36-3810893. 

lithuanianmerrylift@yahoo.com 

veikė stipri grupė, vadovaujama 
Anatolijaus Miluno ir Alekso 
Jankūno. 1968 m. lygos narys 
Valdas Adamkus kandidatavo į 
Santi tary District patikėtinius, 
Antanas Valukas į Apylinkės 
teisėjus. Tuomet lygos nariai 
išvystė nepaprastą kampaniją, 
kuri buvo pastebėta net federa
linės valdžios politikų. Lygos 
populiarumas ir veikla plėtėsi. 
1970 meta i s susigrupavo su 
Illinois Republican State Na-
tionalities Council ir kitais me
tais su naujai įkurta National 
L i thuan ian American Repub
lican Federa t ion (NLARF). 
Amerikos l ietuvių tarybos 
(ALT) federacijai centro valdy
boje atstovauja Pranas Jurkus, 
antr ininkas — Leonas Maska-
liūnas. Lyga visais atvejais ra
gina mūsų tautiečius prisidėti 
prie aktyvios JAV politinės 
veiklos: remti t inkamus poli
t ikus kandidatais rinkimuose ir 
pat iems bandyti kandidatuoti 
a rba būti paskir t iems poli
t inėms pozicijoms. Turime daug 
pavyzdžių, kad tik lygos veiklos 
dėka turėjome lygos narių, 
paskirtų aukštoms valdiškoms 
pareigoms (Valdas Adamkus, 
Kazimieras Oksas, Algis Regis, 
Anatolijus Milunas ir kt.). Mes 
raginame naujai atvykusius įsi
jungti į Amerikos politinę veik
lą, nesvarbu, ar ji būtų vienos, 
ar kitos partijos. Mūsų lygos 
veiklos rezultatai yra akivaiz
dūs: i lgametė ta lka Lietuvos 
laisvinimo procesui, NATO na
rystė ir šiuo metu dedamos pas
tangos JAV Kongrese. Neabejo
tina, kad John Shimkus pri
statyta rezoliucija (H. Con. Res. 
128) bus pravesta Kongrese su 
prezidento George W. Bush pri
tar imu. Savo gimtojo krašto ge
rovės veiklos baruose mūsų pas
tangos bei įnašas neturi nei mas
to apimties, nei laiko ribų. Mes 
mielai kviečiame visus tautie
čius prisidėti prie mūsų veiklos. 

P r a n a s J u r k u s 

Priėmimo metu Woodridge, IL. Iš kairės: Illinois lietuvių respublikonų 
lygos pirm. Anatolijus Milunas, Illinois senatorius Dan Rutherford ir 
Pranas Jurkus. 

SKELBIMAI 
A. a. J a d v y g o s P a u k š t i e 

n ė s a t m i n i m ą pagerbdami , 
Laima ir Algis J u r k ū n a s ir 
Vytautas Paukš tys aukojo $60. 
Ši auka padės Li thuanian Mer
cy Lift įgyvendinti medicini
nius projektus sergantiems li
goniams Lietuvoje. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel: 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

„ S a u l u t ė " , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, daugia
vaikėms šeimoms bei studen
tams Lietuvoje. Aukojo: dr. 
Remigijus Gaška $5.500, Gra
žina ir J im Liautaud $1,000; 
Anonimas (D) $400. Labai ačiū, 
„Saulutė" (Sunl igh t Orphan 
Aid), 414 Freehauf St.. Lemont, 
IL 60439, tel. (630) 243-7275. 
Tax ID #36-3003339). 

• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž-
nai nesuveikia . Paskutinės 

, minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
pras tas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
g a u n a t e su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM' 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams' 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s mėnesi
n ia i s įmokėj imais ir prieina
m a i s nuoš imčia i s . Kreipki
t ė s į M u t u a l F e d e r a l Sa-
v i n g s , 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

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

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS NARIUS 

Amerikoje mirusių prisi
minimui, jų kapų puošimui ir 
lankymui yra skiriamas ge
gužės mėnesio paskutinis pir
madienis. Europos krikščio
niškuose kraštuose mirusių 
prisiminimui yra Vėlinių diena 
lapkričio mėn. antrą dieną. 

Kuri diena skiriama miru
sių prisiminimui, ar jos abi yra 
minimos, tuo sudaromas tik 
mažas pagerbimas tų artimųjų, 
iškeliavusių į amžinybę, su 
kur ia is kartu buvo gyventa, 
kar tu dalintasi džiaugsmais ir 
rūpesčiais, kartu dirbta šeimos, 
bendruomenės, organizacijos ar 
tautos gerovei, šviesesnei ryto
j aus dienai. 

Nežiūrint kiek daug gėlių 
pasodinsime ant artimųjų kapų 
prieš mirusių atminimo dieną, 
kiek maldų jiems pasiųsime per 
atminimo pamaldas, arba kiek 
žvakučių uždegsime Vėlinių 
dienoje, - mirusių artimųjų 
paliktos tuščios vietos niekas 

neužpildys. Tokia yra gyvenimo 
tikrovė, kurią turime priimti. 

Per dvyliką Draugo fondo 
veiklos metų ar t i šimto DF 
narių, garbės narių ir rėmėjų 
iškeliavo į amžinybę. Jų kapai 
yra visuose lietuvių telkiniuose 
Amerikoje, Kanadoje bei Lie
tuvoje. Prisiminkime juos bent 
t rumpa malda, ar ant kapo 
padėta gėlyte. Gyvi būdami jie 
kaupė lėšas, dalyvavo vajuose, 
kad būtų išlaikyta lietuvybė 
išeivijoje, kad gyvuotų lietuviš
ka spauda, kad mus lankytų 
vienintelis l ietuviškas dien
raštis išeivijoje „Draugas". 
Šiandien gyvieji turi perimti 
mirusiųjų pareigas, nes pagal 
poetą - „didesnio paminklo mi
rusiems nebus, kaip vykdymas 
jų idealo." Tęskime tą idealą. 

„Kada ateis kitų eilė - stot 
vietoj mūs kad būt garbė"- sako 
sena skautiška daina. 

Br. J . 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s Gibaitis 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

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

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont IL 

*Lithuanian Mercy Lift 
dėko ja už aukas, skirtas pa
dėt i LML įgyvendinti medi
cininius projektus sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Aukojo: 
$200 - dr. Vida Kašubą, PA.; 
$100 - Rama Rae Aras, NE.; 
S50 - Vvalter Klosis, NY, Jo-
sephine Bernotas, PA; Edward 
i r Suzanne Žemaitis. NY.; $30 
- Kleofa Gaižauskas, FL.: $25 -
Zigmas ir Virginia Grybinas, 
IL; Theodoras ir Ritonė Ru
daitis, IL; Frank ir Milda Šilba
joris, OH; Joseph Levonas, NY; 
Amelia Albright, MD; Elvyra ir 
Gedas Žemaitis, OH; Vincent 
Bigelis, MI; Mae A. Mar-
coux.FL; Henrikas ir Ilona Lau
cius, NJ; Florence Schneider, 
NY.; $20 - Joseph Klavaitis, 
IL.: $15 - Mary Černius, IL; 
Michael ir Dolores Kattchee, 
IA; Anthony ir Regina Jack-
mauh, CT.; $10 Bronius ir Jo-
sephine Krokys, PA; L i thua
n i a n Mercy Lift, P. O. Box 
88 , Pa los Heights, IL 60463. 
Te l : 708-636-6140. Tax 
ID#36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

DRAUGAS 
TM* uTMUANtAN W O H O WiD€ OAUr 

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

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaūe *23O0 Craeco, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877 -Gyne ja s a r b a 

877-496-3527 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išversti video įrašus i 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškają 
NTSC ir atvirkščiai , kreip
ki tės į INTER-VTDEO 353S 
S. A r c h e r Ave. , Chicauo, IL 
60609. TeL 773-927-90R1. 

Sav. P e t r a s Bernotas. 
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