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Referendumai dėl ES konstitucijos — ateitis 
ARŪNAS GRAŽULIS 

Vilnius, birželio 10 d. 
(ELTA) — Ateinančią savaitę 
Europos Sąjungos (ES) valsty
bių ir vyriausybių vadovai rink
sis Briuselyje į ES Vadovų tary
bą (ESVT). Darbotvarkėje du 
svarbiausi klausimai — Sutar
ties dėl konstitucijos Europai 
patvirtinimo problemos ir ES 
2007-2013 m. finansinė per
spektyva. Nepaisant dėmesio, 
kurį visuomet pritraukia ES 
daugiamečio biudžeto svarsty
mas, pagrindinis dėmesys grei
čiausiai teks Sutarties dėl kons

titucijos Europai patvir t inimo 
problemoms. 

Toks dėmesys tur i svarų pa
grindą — prieš porą savaičių 
dviejų ES įkūrėjų piliečiai refe
rendumuose atmetė sutart į , po
puliariai vadinamą E S konsti
tucija. Be šių nesėkmių konsti
tucijos rėmėjų padėtį da r labiau 
komplikuoja galima įvykių eiga 
planuojamų surengti referendu
mų metu. 

Didžiosios Bri tani jos vy
riausybė, išsigandusi neigiamų 
nuotaikų (sociologinių tyrimų 
duomenimis, prieš šį dokumen
tą pasisako daugiau nei du treč

daliai gyventojų), nukėlė refe
rendumo datą neribotam laikui. 
Neramios žinios ateina ir iš kitų 
— tiek naujųjų, tiek ir senųjų 
ES narių. Liuksemburge, kurio 
eilė euroreferendumų maratone 
artėja, grėsmingai auga euro
skeptikų skaičius. Panašios 
naujienos ateina ir iš Lenkijos. 
Airijos. Situacijos nepraskaidri
no net ir sėkmingas dokumento 
patvirt inimas Latvijos Seime. 

P u s a n t r ų metų Konvente 
dėl Europos ateities rengtą ir 
metus dviejose tarpvyriausybi
nėse konferencijose derintą su
tartį ištiko krizė. Ji gali įsigalio

ti tik ją patvirtinus visoms vals
tybėms narėms, todėl jau aišku, 
jog šis procesas nevyks taip, 
kaip planuota. Konstitucijos ša
lininkų situaciją komplikuoja ir 
tai, kad Europa neturi plano 
„B" — nėra susitarta, ką reikė
tų daryti, jei įvykiai pakryptų 
nepageidaujama linkme. Iš da
lies į šį klausimą turės atsakyti 
kitos savaitės ES Vadovų tary
ba. 

Kitą savaitę prasidedanti ir 
dvi dienas truksianti ESVT gali 
pasir inkti du pagrindinius 
sprendimo variantus — atsisa
kyti šios sutarties arba mėginti 

toliau tęsti jos patvirtinimą. 
Pirmuoju atveju būtų sim

boliškai pakartota daugiau nei 
pusės amžiaus senumo istorija 
— tada, Prancūzijos parlamen
tui atsisakius patvirtinti Euro
pos Gynybos bendrijos sutartį, 
pastaroji pateko tik į istorijos 
vadovėlius, o Europos integraci
ja toliau vyko be karinės plot
mės. Sis scenarijus yra labai ti
kėtinas po nesėkmingų referen
dumų da r keliose valstybėse 
narėse. 

Pagal minėtą scenarijų, 
tektų pristabdyti po Šaltojo ka
ro labai N u k e l t a į 7 psl. 

* S e p t i n t ą p e r g a l ę de
š imtos iose L ie tuvos beisbo
lo č e m p i o n a t o regul ia r io jo 
sezono r u n g t y n ė s e iškovojo 
antrą vietą turnyre užimantis 
šalies čempionas Vilniaus 
„Juodasis vikingas". „Juodojo 
vikingo" beisbolininkai 15:0 an
trą kartą sutriuškino šeštojoje 
pozicijoje esančią Vilniaus „Va
nagų" komandą. 

* P e r g a l ę t a r p t a u t i n ė s e 
IAAF Super Grand Prix" 

lengvosios a t l e t i kos varžy-
bgse Čekijoje iškovojo Irina 
Krakoviak. Vidutinių nuotolių 
bėgikė iš Lietuvos 1.000 metrų 
nubėgo per 2 minutes 40.48 se
kundės ir 0.13 sek. aplenkė ru
mune Liliana Popescu. Trečia 
liko pajėgi Rusijos bėgikė Na
talija Cyganova. 

* P i r m o s i o s e 2004-2005 
m. -sezono JAV NBA p i rme
nybių Tirai o r u n g t y n ė s e San 
Antonio „Spurs" krepšinin
kai namuose 84:67 įveikė čem
pionės titulą ginančią Detroit 
..Pistons" komandą. 26 taškus 
nugalėtojams pelnė ir 9 kamuo
lius po krepšiais atkovojo Ema-
nuel Ginobili. Tim Duncan są
skaitoje — 24 taškai. 17 sug
riebtų kamuolių ir 2 blokuoti 
varžovų metimai. 

Naujausios 
žinios j 

* P a r l a m e n t a r a s H. Žu
k a u s k a s s iū lo į pa r e igo t i 
žurnal is tus atskleisti infor
macijos šaltinį Generaliniam 
prokurorui. 

P e t r a s C ė s n a p a s k i r t a s 
susisiekimo ministru. 

* Lenki jo je a t idarytas 
k e t v i r t a s i s Lietuvos garbės 
Konsulatas. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.825 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

N A T O : L i e t u v a s k i r i a p e r 
m a ž a i lėšų g y n y b a i 

Briuselis-Vilnius, birželio 
10 d. (BNS) — NATO vadovas 
skambina varpais dėl nepakan
kamo gynybos finansavimo su
sivienijimo šalyse, tačiau Lietu
voje didinti krašto apsaugos iš
laidas artimiausiu metu nenu
matyta. 

NATO generalinis sekreto
rius Jaap de Hoop Scheffer pa
brėžė, kad „išlaidos gynybai ne
atitinka standartų". 

„Būsiu tiesmukas. Mums 
reikia didesnių gynybos išlaidų. 
Buvau kritiškas ir būsiu kritiš
kas šiandien, atsakydamas, kad 
dabartinio lygio neužtenka, ir 
tai įrodo skaičiai", sakė NATO 
vadovas, paklaustas, kaip verti
na padėtį, kad dauguma NATO 
narių skiria gynybai mažiau nei 
skelbiami 2 procentai bendrojo 
vidaus produkto. 

Pernai kovo mėnesį vienuo
lika Lietuvos politinių partijų 

įsipareigojo 2005-2008 m. kraš
to apsaugai skirti ne mažiau 
kaip 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP), taip pratęs iant 
analogišką, 2001 m. pasirašytą 
susitarimą. 

Nors formaliai šis rodiklis 
yra išlaikomas, krašto apsaugos 
sistemai realiai tenkančios lė
šos tėra 1.28 proc. BVP, likusi 
dalis — vadinamoji „delta" — 
0.78 proc. BVP tenka tiesiogiai 
su gynyba nesusijusioms insti
tucijoms — vidaus t a rnybos 
dviem pulkams. Valstybės sie
nos apsaugos tarnybai . 

Naujausiais duomenimis , 
panaši padėtis yra ir kitose NA
TO valstybėse. Tik septynios 
NATO narės gynybai skir ia 
daugiau kaip 2 proc. savo BVP: 
JAV, Turkija. Graikija, Prancū
zija, Didžioji Britanija. 

Kaimynė Latvija gynybai 
skiria 1.3 proc. BVP. 

Rukloje tęsiasi savaites pradžioje prasidėjusios pratybos „Gintarinė viltis 2005". ,.Gintarinė viltis" — didžiausios 
tarptautinės karinės pratybos Lietuvoje po įstojimo į NATO. Pagrindinis pratybų tikslas — tobulinti NATO ir 
Partnerystės taikos labui programos šalių sąveiką NATO vadovaujamose taikos palaikymo operacijose. Penkta
dienį kariai mokėsi teikti pirmąją medicinos pagalbą ir evakuoti sužeistuosius. Aliaus Koroiiovo <ELTA> nuotr 

Ministras protegavo su juo susijusias bendroves? 
Vilnius, birželio 10 d. 

(BNS) — Ūkio ministras Vikto
ras Uspaskichas siekė, jog did
meninės prekybos centrą Mask
voje steigtų su juo susijusios 
įmonės, tvirtina šiuo metu cen
tro steigimo reikalus tvarkan
čios bendrovės „Eksimeta" va
dovas Raimondas Karpavičius. 

Seimo komisijos, tiriančios 
galimus korupcijos atvejus Vil
niaus miesto savivaldybėje, po
sėdyje liudijęs R. Karpavičius 

patvirtino, jog V. Uspaskichas 
siūlė jam parduoti ..Eksimetos" 
tur imas prekybos bendrovės 
,,Lietuvos prekybos namai" ak
cijas. 

R. Karpavičius sake. jog su
sitikimas, kuriame ūkio minis
tras siūlė parduoti akcijas, vyko 
ministro iniciatyva Ūkio minis
terijoje. 

„Eksimetos" vadovo teigi
mu, jam nesutikus derėt is dėl 
„Lietuvos prekybos namų" akci

jų pardavimo, kilo skandalas, į 
kurį įsipainioję Vilniaus meras 
Artūras Zuokas ir V. Uspaski
chas vienas kitą kaltina priva
čių bendrovių protegavimu. 

Ūkio ministras yra apkal
tinęs Vilniaus merą, neva šis be 
Vyriausybės sprendimų infor
mavo Maskvos merą Jurij Luž-
kov, jog bendrovė „Eksimeta" 
yra įgaliota atstovauti Lietuvai 
steigiant prekybos namus Rusi
jos sostinėje. 

Už antisemitinius rašinius — dar 
viena bauda 

Disko metimo varžybas laimėjo ju organizatorius 
Vilnius, birželio 9 d. 

(ELTA) — Dukart olimpinis 
disko metimo čempionas Virgi
lijus Alekna, ketvirtadienį Vil
niaus Vingio parke laimėjęs sa
vo paties organizuotas geriau
sių pasaulio disko metikų var
žybas, išreiškė padėką visiems 
savo gerbėjams, atėjusiems į 
puikiai pavykusį renginį ir pa
žadėjo dar du tokius susitiki
mus iki 2008 m. Beijing žaidy
nių. 

Pirmąkart Lietuvoje vyku
sias varžybas Vingio parke spe
cialiai įrengtame sektoriuje lai
mėjo jų šeimininkas, geriausiu 
penktuoju bandymu nusviedęs 
diską 67 m 81 cm. 

Antras liko nuo pirmojo 
metimo pirmavęs estas Gerd 
Kanter, kurio sviestas diskas 
antruoju mėginimu nuskriejo 
67 m 47 cm. o trečioji vieta ati
teko vengrui Žoltan Kovago. 
kuris paskutiniuoju bandymu 
diską nusviedė 65 m 73 cm. 

„Esu labai patenkintas 
renginiu, viskas puikiai pavy
ko, susirinko daug žiūrovų, 
oras buvo puikus, nežinau, kas 
gali būti geriau", po varžybų sa
kė laimingas V. Alekna. 

Paklaustas, ar organiza
ciniai rūpesčiai nenuvargino, 
disko metikas pripažino, jog tai 
šiek tiek atsiliepė. 

„Rezultatu nelabai esu pa-

Vi ln ius , birželio 10 d. 
(BNS) — Už spaudinio, propa
guojančio nacionalinę nesantai
ką, platinimą Vilniaus miesto 2-
asis apylinkės teismas penkta
dienį 1.000 litų pinigine bauda 
nubaudė rusų kalba leidžiamo 
dienraščio „Respublika" vyriau
siojo redaktoriaus pavaduotoją 
Nadeždą Doroniną. 

Tai jau trečiasis šio teismo 
nutarimas administracinėje by
loje dėl antisemitinių rašinių 
ciklo dienraštyje „Respublika". 

Teismo sprendimu, „Res
publikos" leidinio rusų kalba 
vyriausiajam redaktoriui Algiui 
Kalantai taip pat skirta 1,000 

litų bauda. Neseniai 1.200 litų 
bauda buvo skirta dienraščio 
vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojui Raimundui Celencevi-
čiui. 

Sprendimo dėl „Respubli
kos" leidėjo 'Vito Tomkaus, kuris 
taip pat kaltinamas spaudinio, 
propaguojančio nacionalinę, ra
sinę ar religinę nesantaiką pla
tinimu, teismas dar nepriėmė. 

Byla toliau bus nagrinėja
ma šio mėnesio viduryje. 

Nukentėjusieji šioje byloje 
yra Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininkas Simonas Alpe-
ravičius ir netradicinės seksua
linės orientacijos atstovas. 

V. Landsbergis k ibo į at lapus 
A. Kubi l iu i 

Vilnius , birželio 10 d. 
(BNS) — Šalyje konfliktų - nors 
vežimu Vežk. Pozicija riejasi su 
opozicija, ūkio ministras - su 
sostinės meru. policininkai - su 
prokurorais, vaikai - su tėvais. 
Kivirčų manijai neatsispyrė ir 
buvęs ilgametis konservatorių 
vadovas europarlamentaras Vy
tautas Landsbergis. J i s parei
kalavo, kad partijos Priežiūros 
komitetas įvertintų kai kuriuos 
dabartinių Tėvynės sąjungos 
vadovų veiksmus. 

V. Landsbergiui užkliuvo 
partijos vadovo Andriaus Kubi
liaus iniciatyva parengtas ..Są
žiningos politikos paktas". Bu
vusį konservatorių vedlį labiau
siai užgavo dokumento įžanga. 
kurioje partija teigia pripažįs
tanti praeities klaidas ir kalba 
apie tai. jog buvę vadovai neiš
vengė įvairių nuodėmių. 

V. Landsbergis reikalauja 
paaiškinti, ar dokumentą sukū
rę dabartiniai vadovai, tarp jų 
ir A Kubilius, turi galvoje ne jį. 

Seimas rūpinsis pabėgėliais 

V. Alekna varžybų aikštelėje. 

tenkintas, nes organizacinis 
darbas turbūt padare kažkiek 
įtakos, pritrūko tų dviejų-trijų 
metrų", kalbėjo olimpinis čem
pionas. 

Iš viso varžybose Vingio 
parke dalyvavo 10 disko meti
kų. Jų pasirodymus stebėjo apie 
15,000 žiūrovų, kurie visiškai 
užpildė estrados t r ibūnas . 

Valdo Kopūsto ELTAi nuotr 

Varžybas atidarė ministras 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, simboliškai paleidęs į dan
gų balandį. J is įteikė ir pagrin
dinius prizus nugalėtojams. V. 
Aleknai už pirmąją vietą atite
ko 7,500 eurų. 

Lietuvos disko metikas jau 
iš anksto paskelbė, kad šias lė
šas skirs labdarai. 

Vilnius, birželio 10 d. 
(BNS) — Seimas ieško būdų už
tikrinti pabėgėlių apsaugą Lie
tuvoje. Parlamentinis Žmogaus 

į teisių komitetas, bendradar
biaudamas su Jungtinių Tautų 
(JT) Vyriausiojo pabėgėlių ko
misaro atstovais Lietuvoje, 

: penktadienį Seime surengė 
konferenciją pabėgėlių apsau
gos klausimams aptarti. 

Kaip kalbėdama konferen
cijoje pabrėžė JT Vyriausiojo pa

bėgėlių komisaro atstovė Ma-
chiko Kondo, sprendžiant prie
globsčio politikos problemas, 
reikalingas valdžios institucijų, 
visuomenės ir pačių pabėgėlių 
dialogas. 

Lietuva yra prisijungusi 
prie JT konvencijos dėl pabėgė
lių statuso, prisiimdama įsipa
reigojimus suteikti prieglobstį 
dėl rasės, religijos, pilietybes ar 
politinių pažiūrų savo šalyse 
persekiojamiems žmonėms. 

Konservatoriai 
vėl kelia 

okupacijos 
žalos 

atlyginimo 
klausimą 

Vilnius, birželio 10 d. 
(BNS) — Artėjant birželio 14-
ajai — Gedulo ir vilties dienai 
— konservatoriai vėl kelia so
vietų okupacijos žalos atlygini
mo klausimą. 

Opozicinė Tėvynės sąjun
gos frakcija siūlo Seimui priim
ti nutarimą, kuriuo Vyriausybė 
raginama siekti, kad Rusija at
lygintų Lietuvai padarytą so
vietų okupacijos žalą. 

Konservatorių parengtame 
nutarimo projekte taipogi siūlo
ma išsireikalauti iš Rusijos, 
kad ši Lietuvos piliečiams mo
kėtų pensijas už tremtyje ir la
geriuose išbūtą laiką, taip pat 
kompensacijas už patirtus svei
katos sužalojimus. 

Nutarimo projekte taipogi 
iš Rusijos reikalaujama grąžin
ti išvežtus KGB archyvus ir 
kultūros vertybes. 

Lietuva 2000 m. priėmė 
įstatymą, kuriuo įpareigojo Vy
riausybę derėtis su Rusija dėl 
okupacijos žalos atlyginimo, ta
čiau Maskva iki šiol atsisako 
pradėti derybas. Sovietų oku
pacijos padarytą žalą Lietuva 
įvertino 80 milijardų litų. 

Tokį pat nutarimą, minint 
Gedulo ir vilties dieną, konser
vatoriai siūlė priimti ir pernai, 
tačiau Seimas jį atmetė. 

Kazimira 
Prunskienė 
tapo rusų 

kunigaikštiene 

Kazimira Prunskiene 
Mykolo Ambrazo ELTA rrnotr 

Vilnius, birželio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos Žemės ūkio 
ministrei. Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
jungos (VNDPSi vadovei Kazi-
mirai Prunskienei viešnagės 
Sankt Peterburg metu rusai 
suteikė kunigaikštienes titulą. 

Kaip rašo dienraštis ..Lie
tuvos žinios", vizito išvakarėse 
politikė sužinojo, kad Tarptau
tiniai asmenybių rūmai įteiks 
jai ordiną „Tarptautinė garbė". 
Laiške buvo nurodoma, kad K. 
Prunskiene bus apdovanota už 
didelį asmeninį indėlį į tarp
tautinę ekonominę, socialinę ir 
kultūrinę plėtrą. 

Apdovanojimo ceremonija 
birželio 7 d vyko vienoje iš 
Sankt Peterburg cerkvių. K. 
Prunskienės vadovaujamą de
legaciją pasitiko stačiatikių 
šventikas, pasipuošęs apeigi
niais drabužiais. 

Lietuvos ministrei buvo iš
dėstyti motyvai, už ką ji apdo
vanojama, ir įteiktas minėtas 
ordinas. Tačiau netrukus paaiš
kėjo, kad K. Prunskienės lau
kia dar viena ceremonija, kuri. 
pasak jos pačios, tapo tikra 
staigmena Nukelta į 7 psl. 
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K. Iš Ateitininkų 
n / Gyvenimo 
/ J Medžiagą siųsti: 
| / Vidai Kuprytei c/o Draugas 
V 4545 W 63 St Chicago, IL 60629 

e-adresas: draugas@ateitis.org 

P R E L . MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS 
VIENAS PIRMŲJŲ ATEITININKU 

Romualdas Kriaučiūnas 

Vysk. An tanas Deksnys, p re l . M y k o l a s Krupavičius ir kun. Ignas Urbonas. 
( M e t a i n e ž i n o m i ) 

^^ įmet sueina 120 metų nuo 
^ ^ p r e l . Mykolo Krupavičiaus 
k _ J gimimo (1885) ir 35 metai 
nuo jo mirties (1970). Jo vardas 
s ie jamas su Lietuvos žemės 
reforma, Vyriausiuoju Lietuvos 
išlaisvinimo komitetu (VLIK) ir 
Pasaul io Lietuvių Ben
druomene. Šiose srityse j is bu
vo pirmūnas, vadovas ir apaš
t a l a s . Pe t r a s Maldeikis savo 
monografijoje apie Mykolą Kru
pavičių aptaria prelatą kaip 
vieną iš pirmųjų ateitininkų. 
Šauk ian t 1910 metų vasaros 
pabaigoje Marijampolės prie
miestyje, Degučiuose, Drau
gelių namuose, pirmąją atstovų 
konferenciją. s tudentas E. 
Draugelis j ją pasikvietė ir Sei
nų kunigų seminarijos klieriką 
M. Krupavičių. Konferencijoje, 
ka ip M. Krupavičius vėliau 
pr is iminė , dalyvavo Eliziejus 
Draugelis, Magdelena ir Apolo
nija Draugelytės, Vytautas 
Endziula i t i s , Pranas Dovy
dait is , Kazimieras Bizauskas, 
Zigmas S ta rkus , Pijus Gra
jauskas , Romualdas Dolskis ir 
kiti. 

Suvažiavimui pirmininkavo 
P ranas Dovydaitis. Suvažiavi
mas save laikė steigiamuoju. 
. .Jame aptarti svarbūs organi
zaciniai klausimai ir nustatyta 
veikimo linkmė: organizacijos 
pavadin imas , santykiai su 
aušr in inkais , „Ateities" leidi
mas . Jos pirmininku buvo 
išr inktas Pr. Dovydaitis, ir jam 
buvo pavesta sudaryti valdybą" 
'psl. 412). 

Apie savo dalyvavimą atei
t ininkuose prel. M. Krupavičius 
rašė: „Ateitininku tapau, kaip 
tik tas sąjūdis prasidėjo. Nebu
vau jos autorius nei sumanyto
jas , bet buvau vienas pirmųjų 
atei t ininkuos organizatorių ir 
veikėjų" („Tėvynės sargas", 1954). 
Anot Petro Maldeikio, nuo to 
meto Mykolas Krupavičius ak
tyviai dalyvavo visose, išskyrus 
tik vieną, ateitininkų konferen
cijose ir didesniuose pasitari
muose. Studijuodamas Petra
pilio dvasinėje akademijoje, jis 
dvejus metus pirmininkavo lie
tuvių studentų draugijai, kuri 
palaikė ryšius su universitetų 
studentais ateitininkais ir leido 
to meto ateit ininkų organą 

„Ateities spindulius". Jų re
dakciniame kolektyve šalia V. 
Mykolaičio. K. Morkelio ir L. 
Noreikos buvo ir M. Krupa
vičius. 

Išėjęs iš VLIKo pirmininko 
pareigų, M. Krupavičius vis 
daugiau domėjosi ateitininkų 
organizacijos padėtimi. „Jam 
kėlė rūpestį, kad išmirštant 
paskutiniams tos organizacijos 
pradininkams bei kūrėjams ir 
nesant tiksliai išaiškintiems jos 
įsikūrimo faktams, ateitininkų 
įsikūrimo istorija gali būti atei
tyje nebeatstatoma. Savo 
straipsniuose ..Drauge" 1960 
metais jis atskleidė beveik 
niekam, išskyrus jame dalyva
vusius dr. E. Draugelį, M. Gal
dikienę ir M. Krupavičių, ne
žinomą Degučių suvažiavimą" . 
Jo sutelkta medžiaga buvo 
išspausdinta 1961 metų „Atei
tyje". 

Tuo tarpu Juozas Girnius 
knygoje apie Praną Dovydaitį 
Degučių suvažiavimą vadina le
genda. Jį daugiau įtikina Prano 
Dovydaičio prisiminimas, kad 
1910 ar 1911 m. susirinkimas 
Kaune, pas prel. A. Dambraus
ką, o ne suvažiavimas Degu
čiuose pas Draugelius, buvo pir
masis būsimųjų ateitininkų su
sirinkimas. Atrodo, kad šias 
istorines plonybes teks palikti 
istorijos tyrinėtojams. 

Prel. Mykolas Krupavičius, 
žinomas oratorius, plačiai nau
dojo ir spausdintą žodį. Jo 
straipsnių buvo „Ateityje", 
„Ateities spinduliuose", „Židi
nyje", „Moteryje" ir daugelyje 
kitų katalikiškų laikraščių. 
Pokariniame laikotarpyje jis sa
vo straipsnius spausdino ..Žibu
riuose", „Drauge", „Tėviškės 
žiburiuose", „Tėvynės sarge", 
„Laiškuose lietuviams", „Lietu
vių dienose", „Jaunimo žygiuo
se", „Aiduose" ir kitur. 

Pradžioje jau minėtų su
kakčių proga yra aptariamos 
galimybės prelato Mykolo Kru
pavičiaus vardą labiau įamžin
ti. I šį įamžinimo projektą kvie
čiami įsijungti visame pasaulyje 
gyvenantys lietuviai. Daugiau 
informacijos galima gauti krei
piantis elektroniniu paštu: 
ged@litua.com 

Ate i t i n inkų sąrašų pat iksl inimas 
Artėjant Šiaurės Amerikos adresą iki liepos 1 dienos 

ateitininkų tarybos rinkimams 
rudenį, taryba nori atnaujinti 
visų atei t ininkų gyvenančių 
JAV ir Kanadoje są rašus . 
P rašome siųsti savo adresą, 
telefono numerį ir ei. pašto 

V y t u i Ž e m a i t a i č i u i 

4 1 8 E. R a v i n e A v e 
W i l l o w S p r i n g s , IL 6 0 4 8 0 

a r b a ei a d r e s u : 
v z e m a i t a i t i s < § > w a l s h g r o u p . c o m 

Birželio 5 d Ateitininkų namuose , L e m o n t e , įvyko gegužinė p a r e m t i n a m ų veiklą. Susirinko keli š imtai įvairių 
kartų pramogauto jų pasišildyti kai tr ioje saulutėje, pasivaišinti dešromis ir kugeliu, pasidžiaugt i graž iu jaun imu. 
Čia Aras Daulys su tėveliu V i tu Dau l iu stebisi besilinksminančiais atei t ininkais. N u o t r a u k a Jono Kuprio 

Jubiliejinės stovyklos 
paskaitininkai ir svečiai 

uo vadis ateitininke, ka-
(talike, lietuvi? Jubilieji
nės stovyklos šūkis bus 

gvilcrenamas įvairiais būdais 
stovykloje, įskaitant paskaito
mis. Štai numatyti kalbėtojai: 
Vėjas Liulevičius: Ateitininkų 
misija istoriniame kontekste ir 
dabartiniame išeivijos gyve
nime 
Vytas Kliorys: „Ateitininkija 
2005"— apklausos duomenys, 
analizė ir išvados 
prel. Gintaras Grušas i r 
Mirga Girniuvienė: Lūžis 
tarp Bažnyčios ir eilinio kata
liko — modernaus pasaulio iš
šūkiai autoritetui, sąžinei ir 
tikėjimui. 
Elona Vaišnienė: Lietuviškos 
tapatybės kūrimas išeivijoje įr 
globaliniame pasaulyje 
kun . Kęs tu t i s T r i m a k a s i r 
P e t r a s V. Kisiel ius: Stasys 
Šalkauskis ir Jonas Paulius II 
— derinant ir įgyvendinant jų 
vizijas 
Liutauras Serapinas: Atei
tininkų misija dabartinėje Lie
tuvoje ir pasaulinės organizaci
jos užduotys ir galimybės 

Į stovyklą atvyksta ir dele
gacija iš Lietuvos: AF pirminin
kas Liutauras Serapinas, AF 
Tarybos sekretorius Darius 
Mickevičius, „Ateities" žurnalo 
redaktorė Živilė Šeporaitytė, 
AF Panevėžio krašto valdybos 
pirm. ir 2006 m. Kongreso pirm. 
Irena Bikulčienė ir AF kon
trolės komisijos narys Saulius 
Girnius. 

Jubiliejinė stovykla vyks 
Dainavoje birželio 29 - liepos 4 
dienomis. Daugiau informacijos 
rasite tinklalapyje: 

www.ateitis.org/jub 

Dailininkai kviečiami į 
jubiliejinę stovyklą 

Visi kūrybingi meno mylė
tojai ir dailininkai kviečiami 
dalyvauti su savo darbais meno 
parodoje, kuri bus išs ta tyta 
pačioje Jubiliejinėje stovykloje. 
Meno darbai maloniai laukiami 
ir iš tų, kurie negalės patys 
dalyvauti stovykloje. Dėl infor
macijos kreipkitės į Danguolę 
Kuolienę: 781-383-6081; el-
paštas: danguole@kuolas.com 

Atei t in inkų namų gegužinėje , L e m o n t e , jaunutės Nida Aleksaitė ir Vasara 
Kulbytė apžiūri Vitos Reinytės juvelyrinius darbus, kurie buvo pardav inė
jami gegužinės metu. Dalis pe lno buvo skirta Ateit ininkų n a m a m s p a r e m 
t i . Nuotrauka Jono Kuprio 

Achtung! Achtung! 
Dėmesio VISIEMS važiuojantiems į jubiliejinę Stovyklą! 

Jubiliejinės stovyklos registratorė Živilė Vaitkienė, praneša, 
kad kiekvienas ketinantis vykti į Jubiliejinę stovykla turi pas ja 
užsiregistruoti. Visi, net ir tie, kurie atvyksta tik vienai dienai 
ir tie, kurie apsistos viešbučiuose. 

Pasak registratorės yra svarbu žinoti tikslų stovyklautoju skai
čių kiekvienai dienai, kad „šeimininkės žinotų kiek blynų iš
kepti". Į stovyklą yra užsiregistravę jau virš 200 asmenų. 

Jei nesate pranešę Živilei Vaitkienei apie savo dalyvavimą, 
prašome tai padaryti DABAR. Živilė prie savęs dieną naktj turi 
mobilų telefoną. Jai paskambinus, ji mielai jus įtrauks į 
stovyklautojų sąrašą. 

SKAMBINKITE ŽIVILEI VAITKIENEI ŠIANDIENĄ 
TEL: 216 592 =>170 

Moksleiviai, po 
jubiliejinės stovyklos 
pasilikite Dainavoje 

Tuojau po Jubiliejinės 
stovyklos — liepos 4 d. prasidės 
MAS stovykla Dainavoje. Sto
vykla tesis iki liepos 14 d. 
Moksleiviai, po Jubiliejinės 
stovyklos, pasilikite Dainavoje! 

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

Jeigu tur i te 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. 

Dermatologi jos UITU, i r odos vėžio 
specialybė, k o s m e t i n ė ch i rurg i ja , 

viso ve ide atj a t m i n i m a s 
RLTH J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Speciahsts 
15900 W. 1271h S i Ste 200 

Lemom, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samarrtaa Centrai 
DuPage. Edward ir Bmhurst ligoninems-

ETJMUNDAS VENAS, MD., SC. 
VIDAUS LIGLi G Y D Y T O J A S 

Kaibame lietuviškai 
8918 W. Archer Ava Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos Daga. sušnarina 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hiils 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALiA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 12711 Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGUA 
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. KISIELIUS 
Inkstų, poslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 50126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 
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Draugo p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš a n k s t o . 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik šeštadienio la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a i l u t ė B i n d o k i e n ė 

redakci ja@draugas .org 
Administratorius - Vy ta s P a š k u s 

adminis t rac i ja@draugas .org 
Moderatorius - kun . V i k t o r a s R imše l i s 

• 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 .org 

skelbimai@draugas .org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KAT1UUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tei. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosprtal. #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 S. Krigery Hwy, VVfcvvbrook 
Tei. 630-323-505C 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERH DALLAS PRUNSK3S, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
illinas Pain Institute 

Nugaros, sprande, gaivos, sąnarių, 
sužeidimų darbovieteie bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry 815-363-9595 
EkGjove: 847-718-1212 
www.iliinotspaJn.com 

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

Lietuviams suvalys darts už onenamą Kaną 
SusiBrmj kabe* aioBka aite betuvStei 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashingtctf, Sle 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260 

• P Į V Dr Vida LPuodžiOnieoė 
Hearthy ConnectJon 
OTiracfacfc & Rehab 

CMe 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
16547 W. 159 th Street, 

LockportlL 80441 
Tei. 815-634-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. VJ . VASAmENE 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
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. 

fr migrenos), *or1Wų tratinu l 
5645 W. Stanley Ave 

3<irwyr L 5*0402 
Tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
} O ̂  ": 

ry ^ : I ! S. !L 
' "'Via vaka-js r*JC Harter - A V P . 

Tel. (706) 5964065 

Dr. VILIUS MIKATTIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir chirurgai 
10811 W 143r" St Orlood Park IL 60467 

Priklauso Palos Couinmnity Hossttai 
Slvar Cross HospitaL Grist Hosoitai 

T e l . 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą . 

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, sąnanų ir raumenų gydvmas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

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

Te l . 7 0 8 - 2 3 9 - 0 9 0 9 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientą1 

5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskynjs sekmadienį 

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

10400 75 St.. Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligu specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias koig 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3236 W. 111 St Crtago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. . Hickory Hilis. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Vaiandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 6 4 0 Kingery H ighway 

WillowbrooR. IL 6 0 5 2 7 
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 2 2 4 6 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOJDGAS-ŠffDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
j 3 " 5Vdytoia 

38 Oak Oeek Plaza 
M u r d e i . 'L 6006C 
Tel. 847-949-7300 

Va'aryjcs Daga! susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:ged@litua.com
http://www.ateitis.org/jub
mailto:danguole@kuolas.com
http://www.mesmas.org
mailto:liudas@mindspring.com
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iliinotspaJn.com
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ALGIS ZAPARACKAS 

Svarbesnieji Antrojo 
pasaul inio karo įvykiai 

1939 m. rugpjūčio 23 d. 
buvo pasirašyta Molotov-Rib-
bentrop sutart is — SSRS ir 
Vokietijos nepuolimo pak tas , 
pagal kurį susi tar ta nepul t i 
viena kitos ir nedalyvauti kari
nėse sąjungose vienai prieš ki
tą. Slaptos sutarties protoko
luose pasidalinta įtakos sfero
mis: Lenkija teko Vokietijai, 
Baltijos šalys — Sovietų Sąjungai. 

Oficiali II Pasaulinio karo 
pradžia buvo 1939 m. rugsėjo 1 
d., kai nacių valdoma Vokietija 
užpuolė Lenkiją. Už poros dienų 
Anglija ir Prancūzija paskelbė 
karą Vokietijai. Nors su Sovietų 
Sąjunga buvo pasirašyta ne
puolimo sutartis, 1940 m. birže
lio 15 d. sovietų kariuomenė 
okupavo Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. 1941 m. birželio 22 d. vo
kiečiai užpuolė Sovietų Sąjun
gą. Esminis II Pasaulinio karo 
(APK) persilaužimas ir Europos 
išvadavimas prasidėjo sąjungi
ninkų pajėgų išlaipinimu Nor
mandijoje 1944 m. birželio 6 d. 
Praėjus pusmečiui sovietų Rau
donoji armija įsiveržė į Vokie
tiją. 1945 m. balandžio 30 d. 
nusižudė Vokietijos diktatorius 
Adolfas Hitleris. Už poros dienų 
prasidėjo Berlyno puolimas ir 
ne t rukus Vokietija kapituliavo. 

Visas pasaulis karo pabaigą 
mini gegužės 8 d., bet Stalinas 
pergalės diena paskelbė gegu
žės 9 d. Kasmet tą dieną Ru
sijoje vyksta iškilmės pergalei 
prieš nacius paminėti. 50-ojoje 
pergalės šventėje Maskvoje ne
dalyvavo sąjungininkai — JAV, 
anglai ir prancūzai. Šiemet 
Anglijos ministras pirmininkas, 
neseniai laimėjęs r inkimus, 
paskutinę dieną pranešė, kad į 
šventę nebevyks. 

1945 m. vasarą Potsdamo 
konferencijoje (Prancūzijoje) 
Anglija, JAV ir SSRS nustatė 
Berlyno bei Vokietijos okupa
cinių zonų ribas. Lenkijos sieną 
su Vokietija nustatė pagal 
Neise ir Oderį, Rytprūsius ati
davė Sovietų Sąjungai ir sukūrė 
t a rp tau t in į teisinį tribunolą. 
Nepaisant šių susitarimų, APK 
baigėsi 1945 m. rugsėjo 2 d., kai 
pasidavė Japonija. Prieš tai 
JAV numetė atominę bombą ant 
Japonijos miestų Hirosima bei 
Nagasaki. 

Pirmas JAV prezidentas, 
p a s m e r k ę s s laptuosius 

susitarimus 

Prez. George W. Bush savo 
kalboje, pasakytoje Rygoje ge
gužės 7 d., buvo pirmasis JAV 
prezidentas kritikavęs anuo
metinį prez. Roosevelt dėl nu
sikalstamos sovietų okupacijos 
Baltijos šalyse. JAV ir Europos 
spauda tai plačiai komentavo. 
Gegužės 10 d. laidoje „The New 
York Times" rašė: „Rygoje, kar
tu su Baltijos valstybių vado
vais, JAV pripažino, kad Ta
rybų Sąjungos įvykdyta Pabal
tijo valstybių okupacija — abe
jonių nekeliantis faktas, kad 
okupaciją įvykdęs totalinis reži
mas yra blogis, ir apgailestauja
ma, kad prie to blogio prisidėjo 
JAV, kartu su anglais, kurie su 
Sovietų Sąjunga pasirašė Jaltos 
paktą. 

Pirmą kartą JAV preziden
tas viešai pripažino, kad Jaltos 
konferencijos nutarimai 1945 
m. yra klaida, kurią padarė 
prez. Franklin D. Roosevelt ir 
Anglijos premjeras Winston 
Churchill. Prez Bush Rygoje 
pasakyta kalba susilaukė kri
tikos, ypač iš Demokratų parti
jos naujai sukurtos „Talk Ame
rica" radijo laidos. I Lietuvą su
grįžęs gyventi buvęs ilgametis 
dešiniojo sparno šalininkas Vi

lius Bražėnas „Dirvoje" (05.17) 
plačiai komentavo apie leidimą 
rusams užimti Berlyną ir komu
nistų įtaką tuometinei JAV vy
riausybei. 

Rusija į šią diskusiją įsi
jungė birželio 5 d., kai Rusijos 
ambasadorius Rygoj priminė 
Baltijos kraštams tiksliau pa
rinkti žodžius, kuriais jie kalba, 
reikšdami istorines pretenzijas 
Rusijai. Diplomatas sakė: „JAV 
sen. M. McConnell teigė Latvi
jos prezidentei, kad JAV nieka
da nepripažino Latvijos įtrauki
mo į SSRS. Čia reikia priminti, 
kad Roosevelt pasirašė Jaltos 
dokumentą, būdamas JAV pre
zidentu. Taigi reikia suprasti, 
jog tai įvyko su jo pritarimu". 

JAV nepripažinimo 
politika 

JAV Valstybės sekretoriaus 
okupacijos nepripažinimo pa
reiškimas buvo padarytas 1940 
m. liepos 23 d., kai JAV valsty
bės sekretorius Summer Welles 
pareiškė: „Klastingi pasikėsini
mai į trijų mažų Pabaltijo Res
publikų — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos — politinę nepriklau
somybę ir teritorinį integra
lumą, apgalvotai daromi vieno 
jų galingų kaimynų, kad jas 
likviduotų. Nuo tos dienos, kai 
tų respublikų tautos atgavo 
savo valstybinę nepriklausomy
bę ir įkūrė demokratinį valdy
mą, JAV gyventojai su giliu dė
mesiu ir simpatija stebėjo jų 
žavėtiną savivaldos pažangą. 
Šio krašto vyriausybės politika 
yra visuotinai žinoma. JAV gy
ventojai pasipiktinę grobuoniš
kais kėslais — ar tai būtų jėgos 
pavartojimas, ar tik pagrasini
mas. Jie taip pat yra prieš bet 
kokios formos vienos valstybės, 
kokia galinga ji bebūtų, kišimą
si į kitos suverenios valstybės 
vidaus reikalus, kokia ši bebūtų 
silpna. Šie principai yra pagrin
das, kuriuo grindžiami dabar
tiniai santykiai tarp 21 Naujojo 
pasaulio suverenios respub
likos. JAV ir toliau laikysis mi
nėtų principų, kadangi, Ame
rikos gyventojų įsitikinimu, be 
šių principų — proto, teisingu
mo ir teisės — negali būti už
tikrinta moderniosios civilizaci
jos bazė" („New York Times" 
1940 m. July 24th, Evening Edi-
tion). 

Lietuviu p a r a m a 
Lietuvai 

1940 m. rugsėjo 10 d. buvo 
sukurta Lietuvos gelbėjimo ta
ryba, kuri vėliau išaugo į ben
drą politinės veiklos organizaci
ją — Amerikos Lietuvių tarybą 
(ALTą). Jos tikslas — gelbėti 
Lietuvą iš rusiškojo bolševizmo 
ir kaupti lėšas nepriklausomai 
Lietuvai atkurti. 1940 m. spalio 
15 d. 10 asmenų delegaciją, ku
rios vadovas buvo dienraščio 
„Draugas" redaktorius Leonar
das Šimutis, priėmė JAV prez. 
F. D. Roosevelt, kuris ta proga 
pasakęs: „Peticijoje buvo pasaky
ta, neva Lietuva neteko savo ne
priklausomybės. Taip sakyti yra 
klaida. Lietuva savo nepriklau
somybės nėra praradusi, o tik 
laikinai neleidžiama ja naudo
tis. Ateis laikas ir Lietuva vėl 
bus laisva. Tai gali įvykti grei
čiau, negu jūs įsivaizduojate. 
Vienas jūsų kalbėtojų padarė 
klaidą, sakydamas, jog Lietuva 
yra mažas kraštas. Pietų Ame
rikoje yra dar mažesnių už Lie
tuvą valstybių, bet jos yra lais
vos ir laimingos. Net pati ma
žiausia tauta turi tokią pat teisę 
į nepriklausomybę, kaip pati 
didžiausia". 

ALTas 1953 m. suorganiza
vo JAV Kongreso apklausą apie 
Pabaltijo kraštų okupaciją, o šių 
(2005-ųjų) metų gegužės 8 d. 
Čikagos Šv. Vardo katedroje 

suruošė 60 metų APK ir laisvės 
kovotojų prisiminimą — eku
menines pamaldas, sulau
kusias nemažo visuomenės dė
mesio. Šiuo metu ALTui vado
vauja adv. Saulius Kuprys. 

Europos parlamentaro 
E. Zingerio nuomonė 

pareikšta Rygoje 
„Draugui" 

„Manau, jog yra labai ge
rai, kad prez. Adamkus neva
žiavo į Maskvą. Mes nubrėžėm 
savo vertybių liniją ir, užėmę 
šią poziciją, mes laimėjome. 
Prez. Putin jau dabar turi kal
bėti apie atsiprašymus, jis turi 
patvirtinti, kad Rusija jau atsi
prašė. Jis turi gerbti mūsų nu
sistatymus. Aš manau, kad mes 
ir estai teisingai padarėme. 
Mano partija — konservatoriai, 
ir kitos partijos parėmė prez. 
Adamkaus nutarimą. Čia mes 
turime didelę šventę, kuri re
mia Lietuvos sprendimą neva
žiuoti, bet rimtai paminėti II 
Pasaulinio karo aukas ir rimtai 
prisiminti mūsų antinacinį po
grindį, parodyti, kad mes esame 
valstybė, kuriai II Pasaulinis 
karas užsibaigė tiktai 1993 m. 
rudenį, kada paskutinis rusų 
kareivis išėjo iš Lietuvos. Mes 
palikome latvių sprendimą 
jiems patiems. Prof. Vytautas 
Landsbergis, su kuriuo aš bu
vau nuo pat pradžių, ragino už
imti aiškią poziciją. Mes di
džiuojamės savo prezidentu 
Adamkumi, jis atlaikė šį psi
chologinį spaudimą, ir Lietuva 
užėmė vakarietišką poziciją, 
kad jai II Pasaulinis karas užsi
baigė 1993 m". 

Po mano pasikalbėjimo su 
EP nariu E. Zingeriu jį apsupo 
kiti Europos korespondentai. 
Parlamentaras atsakinėjo į žur
nalistų klausimus angliškai ir 
vokiškai. E. Zingeris moka ben
drauti ir tiksliai atsakyti į klau
simus. Jis visuomet užsienyje 
kelia Lietuvos vardą. Tuo metu 
Lietuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas buvo kalbina
mas „New York Times" žurna
listės Elizabeth Bumiller. 

I Rygą su Lietuvos prezi
dentu atvyko užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis ir 
amb. V. Ušackas, kuris taip 
įvertino prez. Bush kalbą: 

„Tai buvo vadovaujančio 
asmens pavyzdys — pripažinti 
Pabaltijo kraštams padarytas 
žiaurias skriaudas. Visų pirma, 
patardamas prez. Putin žiūrėti į 
įstoriją atviromis akimis, o ne 
nuo jos bėgti. Gaila, kad tokio 
pripažinimo ir pasmerkimo mes 
dar negirdėjome iš Rusijos. 
Priešingai, girdime ir matome 
norą užversti tą istorijos pusla
pį, apie kurį Rusijoje kalbama, 
kad tai Molotov-Ribbentrop 
pakto padaryos žiaurios pasek
mės Baltijos kraštams". 

Visi keturi prezidentai daly
vavo bendruose pietuose be 
spaudos atstovų. Amb. V. Ušac
kas taip apibūdino pietus ir kas 
juose buvo diskutuota: „Pietūs 
vyko labai draugiškoje aplinko
je. Kai derinom dienotvarkę, bu
vo pageidauta, kad prezidentų 
susitikimas ir bendravimas bū
tų paprastas, be formalių kalbų, 
nes čia susitinka artimi drau
gai. Taip ir įvyko. Kalbėta apie 
viską — nuo Irako iki Afganis
tano; nuo Rusijos iki Baltaru
sijos; nuo Lietuvos iki Ameri
kos, taip pat apie Baltijos kraš
tų piliečių bevizį įvažiavimą į 
JAV. Buvo paminėta, kad Bal
tijos šalys yra laisvės ir demo
kratijos pergalės pavyzdys re
giono valstybėms — Rusijai, 
Baltarusijai, Ukrainai. Balta
rusija yra paskutinė autokra
tinė Europos šalis ir vieną dieną 
šios šalies piliečiai bus laisvi, 
kaip ir mes. Didžiuojamės, kad 
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Amerikoje turime tiek daug 
draugų, ir konkrečiai —jų tarpe 
prez. George W. Bush". 

Prez. Valdas Adamkus 

Prez. V. Adamkus, angliš
kai bendraudamas su Europos 
žurnalistais, akcentavo baltie-
čių bendrą norą, išreikštą prezi
dentui Bush: perduoti prez. 
Putin pageidavimą, kad jie 
norėtų išgirsti Rusijos pareiš
kimą, jog Baltijos kraštai buvo 
okupuoti. Jis taip pat pranešė, 
kad ateinančiais metais Vil
niuje bus susitikimai su kraš
tais, kurie siekia demokratijos 
ir laisvės. I šią konferenciją pa
žadėjo įsijungti Estijos ir Lat
vijos prezidentai. 

Lietuvos televizijai prez. 
Adamkus pareiškė: „Aš labai 
aiškiai prezidento Bush papra
šiau, kad susitikime su prez. 
Putin būtų perduotas mūsų 
pageidavimas: laukiame pareiš
kimo, kad Sovietų Sąjunga buvo 
okupavusi mūsų kraštus. Tai 
istorinis faktas. Po to užverčia
me puslapį ir einame į priekį". 
Prez. Bush prižadėjo prašymą 
išpildyti. 

Dėl Baltarusijos demokrati
jos buvo kalbėta atskirai. „Bal
tarusijos žmonės gali svajoti 
apie tai, ką mes esame išsikovo
ję ir tas mus įpareigoja dėti 
visas pastangas jiems padėti, 
kad vieną dieną ir jie galėtų 
džiaugtis, o ne vien svajoti apie 
laisvę. Mes turime aiškiai pa
rodyti Baltarusijos žmonėms, 
kad domimės jais, jų pastangas 
remsime įvairiais bodais ir kad 
jie yra laukiami laisvoje ben
druomenėje". 

Paklausiau „Draugo" var
du: „Prisimindami 60 metų nuo 
Antrojo pas. karo pabaigos, kaip 
vertinate JAV vaidmenį?" 

„Į Amerikos vaidmenį rei
kia žiūrėti dviem požiūriais. 
Pirmas tai buvo žmogiškumo 
misija, o antrasis — politinė. 
Nuo pat pirmojo okupacijos 
momento JAV buvo aiškiai užė
musi nepripažinimo politiką. O 
kai II Pas. karo metu atsirado 
tūkstančiai pabėgėlių, nuken
tėjusių nuo Rusijos, atėjusios į 
Lietuvą antrą kartą, Amerika 
buvo ta valstybė, kuri atidarė 
savo duris pabėgėliams, kad jie 
galėtų susikurti naują gyveni
mą. Ir jeigu mes šiandien turi
me stiprią JAV lietuvių išeiviją, 
tai yra dėka to, kad tomis die
nomis Amerika parodė savo kil
numą visoms nuo karo nuken
tėjusioms tautoms, tuo pačiu ir 
lietuviams. Baltiečiai taip pat 
dirbo ir JAV darbo kuopose, 
tiesiogiai dirbdami ir JAV karo 
vadovybei. Jie buvo aukštai 
įvertinti. Jiems buvo sudarytos 
geros gyvenimo sąlygos, o tuo 
pačiu jų pasiekimai buvo paste
bėti tarptautinių UNNRA ir 
IRO organizacijų. Pagal tuos 
teigiamus pasirodymus darbo 
kuopose, daug lietuvių buvo 
pakviesta į administraciją, kur 
jie sąžiningai atliko savo pa
reigas ir atstovavo savo tau
tiečių reikalams". 

Pasikalbėjimas su LR prez. 
V. Adamkumi įvyko Rygoje prie 
Lietuvos ambasados. Dera už
baigti prezidento žodžiais, skir
tais Amerikos lietuviams: .Ame
rikos lietuviai, bokite lygiai 
tokie patys — ryžtingi, kovingi, 
ir kovokite už lietuviškus rei
kalus, kurie bet kur ir bet kada 
iškiltų". 

Po pasikalbėjimo nebeliko 
laiko pabendrauti su Lietuvos 
delegacija bei susipažinti su 
Lietuvos ambasada Rygoje. Su 
kolega olandu pasinaudojome 
Lietuvos ambasados pareigūnų 
paslauga: jie mus žaibo greitu
mu nuvežė į mūsų spaudos būs
tinę viešbutyje ruoštis kelionei į 
Olandiją. 

DANUTE BINDOK1ENE 

/ / Eksportui" vaikų pakanka 

Si „lietuviška prekė" užsienyje labai pagei
daujama, nes, kaip rašo vienos įvaikinimo 
JAV agentūros tinklalapis: „Lietuvoje 

įvesta gera sveikatos priežiūra, nėra jokių mais
to trukumų, veikia gera švietimo sistema... 
Kadangi didžioji gyventojų dalis yra katalikai, 
lietuviai neskuba daryti abortų ir dėl to gimsta 
daug labai sveikų vaikų siūlomų įvaikinimui". 
Dar subtiliai primenama, kad lietuvių vaikai 
gražūs, nes jie „baltai, laikomi artimais vokie
čių ir švedų giminaičiais (!)"... 

š i agentūra, pasivadinusi „Adoptions From 
the Heart", skelbiasi Čikagos priemiesčių 
laikraščiuose ir internete. Pateikiamos infor
macijos apie įvaikinimo galimybes, kainas (iki 
11,000 dol. už vaiką), kurias būsimieji tėvai 
turės sumokėti. Nežinia, kiek iš tų pinigų tenka 
Lietuvai, bet amerikietiškoji įvaikinimo įstaiga 
tikrai neblogai verčiasi. Beje, įvaikinimui siūlo
mi ir rusų, lenkų, ukrainiečių vaikai, taip pat iš 
Indijos, Vietnamo, Kinijos bei kitų Azijos 
kraštų. 

Jau ne kartą girdėjome, kad šviesiaplau
kiai, mėlynakiai lietuviukai labai pageidaujami 
Izraelyje, Vokietijoje, ypač Italijoje... Tad šis 
„gyvasis eksportas" sėkmingai klesti, tik, deja, 
tuo klestėjimu negalime džiaugtis ar didžiuotis. 

Birželio 1 d. pasauliniu mastu paminėta 
tarptautinė vaikų gynimo diena. Žinoma ji ir 
Lietuvoje. Ta proga nevyriausybinių organizaci
jų atstovai ragino Lietuvos valdžią susirūpinti 
vaikų gerove ne tik prieš rinkimus, bet ir po jų. 
Buvo paskelbta suvestinė apie Lietuvos vaikų 
padėtį- Ji tikrai nedžiugina, todėl keista, kad 
atitinkamos valdžios, visuomeninės bei religi
nės institucijos į šį reikalą žiūri labai abejingai, 
o jeigu ir kažką daro, kad padėtis pagerėtų, tai 
nepakankamai. 

Apie spartų Lietuvos gyventojų skaičiaus 
mažėjimą jau seniai skelbiama. Ir jis mažėja ne 
vien dėl to, kad daug žmonių, ypač jaunesnių, 
pajėgesnių, talentingesnių, veržte veržiasi sve
tur geresnio gyveninio ieškoti, taip prarandant 
ne tik išvykstančius, bet ir jų būsimas kartas, 

nes daugelis sukuria šeimas su kitataučiais, 
daugelis niekuomet nesugrįš į tėvynę. 

Tačiau yra ir kita gyventojų mažėjimo prie
žastis: nieko gero nežadantys g imstamumo 
skaičiai. Pagal duomenis, šių metų pradžioje 
Lietuvoje buvo 746,300 vaikų. Per 15 m. nuo 
nepriklausomybės atkūrimo vaikų sumažėjo 
ketvirtadaliu, o ikimokyklinio amžiaus mažylių 
— net iki 45 proc.! 

Pagal neseniai paskelbtą statistiką, Ame
rikoje dabar gyvena apie 40 mln. meksikiečių, 
kurių vaikų skaičius keliskart viršija kitų tau
tybių bei rasių bendruomenių gimstamumo 
lygį. Amerikiečiai dar nėra nusprendę, ar šia 
statist ika džiaugtis, ar susirūpinti , ypač kai 
metų metais visiems kalta į galvą, kad būtina 
sumažinti gimimų skaičių, nes „mūsų planetoje 
netrukus pristigs vietos"... Didžioji dalis balto
sios rasės gyventojų to perspėjimo paklausė ir 
vaikų gimstamumas pradėjo mažėti. Atrodo, 
kad dabar atsiradusią „tuštumą" sparčiai užpil
do meksikietiškos kilmės vaikai. 

Lietuvoje tokios problemos nėra. Bet kyla 
klausimas: kodėl vis garsiau skundžiamasi 
gimstamumų mažėjimu, bet tuo pačiu skatina
mas savo tautos vaikų „eksportas" į tolimiau
sias šalis? Kodėl valstybė nesudaro geresnių 
gyvenimo sąlygų daugiavaikėms šeimoms (kas 
dabar daroma, tikrai nepakanka), kodėl akty
viau nesirūpinama ir neskatinama, kad pačios 
Lietuvos gyventojai ryžtųsi įsivaikinti vaikų 
namuose, našlaitynuose ar kitose institucijose 
gyvenančius vaikučius, su te ik ian t įsivaiki
nantiems finansinę paramą ir įvairių lengvatų? 
Tuo būdu lietuviukai pasiliktų savo tėvynėje ir 
Lietuva amžinai nežūtų. 2004 m. Lietuvoje gi
mė 30,400 vaikų, bet tas skaičius 179 mažesnis, 
negu 2003-aisiais. O kiek sumažės šiemet, kitą
met? Mūsų tautiečiai, gyvenantys, pavyzdžiui. 
Šiaurės Amerikoje, turėtų taip pat labiau su
sidomėti vaikučių iš Lietuvos įvaikinimu ir bent 
taip padaryti savo tėvynei dar vieną paslaugą 
— gelbėti ją nuo sunykimo. 

MENANT 1941 M. BIRŽELĮ... 
Su pluoštu sielvarto prisiminimų... 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 
Nr.8 

Mečius, vykdamas dviračiu, rinko žinių nuotru
pas, sudarančias ryškesnį vaizdą, galutinai 
privedantį prie pietinės Lietuvos pakelės šiur
paus vaizdo, paliudijamo eilėje tuometinių nuo
traukų, veik mėnesiui praėjusio po įvykio, 
panašaus į matytą Tautušių aplinkumoj, taip dar 
neseniai... 

Tik Vincui Petrauskui težinomos paskutinės 
dienos valandų, minučių, sekundžių detalės. Su 
savimi pasilaikė ir tikrąją, tik jam vienam gerai 
težinomą visų paskutiniųjų birželio dienų sulig 
22-os, pajutimo eigą, iki paskutinio akimirksnio. 
Iš skirtingų Šaltinių, lyg iškreiptame kalei
doskope susideda tik apytikris vaizdas. 

Vincui Petrauskui teko vykti buvusiu brolių 
Petrauskų autobusu (dabar Lietuvos komunistų 
tarnybinė nuosavybė), jo vairuotoju, iš Kauno į 
Alytų, Druskininkus 1941 m. birželio 20-21 d., 
tik prieš „Operation-Unternehmen Barbarossa" 
pradžią, birželio 22 d. 3:15 ryte. Karui dar 
neprasidėjus, Druskininkuose, garsiojoje „Kur
hauzo" kavinėje, iš tiesų, kaip „Draugo" nr. 120 
(2004.06.24) minima (K. Pranckevičiaus straips
nio .Nepelnytai primiršti birželio 23-osios įvykių 
aidai" pastraipoje „išgelbėjo lemtingas apsi
sprendimas"), Vincas (ne raseinietis, — kaunie
tis, ne „autobusų parko administratorius" — 
Vincas iš Raseiniuose brolių Petrauskų autobusų 
linijos savininkų nepriklausomybės metais, so
vietmečiu „sulygintas", tapęs „liaudies" vairuoto
ju...) sutikęs/susipažinęs Viktorą Alekną, šiam 
pasiūlė (Petrauskams tipišku mostu) pavėžėti 
kitą rytą Alytaus kryptimi. Iš tiesų, kaip pa
sakoja, iš Druskininkų į Kauną vykdavo du 
autobusai. Vincas turėjęs vairuoti ankstyvąjį. 
Tačiau kitam vairuotojui paminėjus, kad jo auto
buso motoras kartais genda ir pasiprašius del 
viso ko vykti ankstyvuoju, Vincas mielai sutiko 
susikeisti, vairuoti vėliau išvykstantį autobusą 
Nežinia, žinoma tik Vincui, kiek, kada jis žinojo 
apie prasidėjusį karą. Manytina. uždelsus išvy
kimą turėjo, ar galėjo, žinoti. Gal būt, žinodamas, 
galėjo turėti pasitraukimo nuo autobuso mintį 
(Petrauskus gerai pažįstant, gal ir ne...). „Ne-
nugalimajai" raudonajai armijai sąmyšyje ir 
nežinioje pakrikusiai traukiantis, jau bėgant, be 
karininkų, be jų kompasų ir žemėlapių, būreliai 
u teiravosi sutiktų lietuvių „kuria linkme 

rytai?.." Daug kur, skubiai, pėsčiomis. 
Kiek kitaip buvo su sovietų karininkais, jų 

šeimomis. Kai kurie jų ir jų šeimos buvo evakuo
jami, arba patys bandė rasti greitesnį būdą negu 
pėsčiomis t rauktis Gudijos linkme. Nežinoma, 
neaišku, kada, kaip, kur, ar iš viso Vincas bandęs 
pasitraukti nuo autobuso. Tuolaikiniais paliudiji
mais, ne tik Vincą, bet ir konduktorių (du asme
nys dirbę autobuse), vietiniams žinomas lietuvis 
enkavedistas civiliniais rūbais, atviru revolveriu 
privertė grįžti į paliktą autobusą. Kas dėjos iš
vykus ir artėjant prie Alytaus, autobusui stab
telėjus, praleidžiant skubančią sovietinių sunk
vežimių koloną sausakimšai pi lną rusiškai 
kalbančių civilių, ir ta proga V. Aleknai skubiai ir 
lemtingai palikus autobusą, o ypač tuoj po to — 
žiauri mįslė tik minučių laikotarpyje... Viena 
aišku, akivaizdu, kad autobusas nebuvo „Kauno 
pusėje agresyviai pikiruojančio vokiečių bom
bonešio" auka. Negalėjo būti, stebint sunaikintą 
autobusą griovyje ta rp lietuviško berželio ir 
netolimai esančių 3 sovietų tankų... nuotraukas. 

Bėgančių komunistų civilių, „nenugalimos" 
kariuomenes (pėsčiomis — laimingesniems auto-
vežimiais) sąmyšis ir kamšat is kelyje turėjo 
įtakos su lemtimi, Dievo valia. Nuti lus sprogi
mams, atvykus keliems arčiau gyvenantiems, 
autobusas rastas pilnas civilių — rusų šeimų 
lavonų... 

Ieškant žinių, dėdė Mečius sutiko anuo lem
tingu laiku automobiliu vykusius ir arti Alytaus 
autobusą, kar tu su juos sekusiu sunkvežimiu, 
pralenkusius lietuvius. J ie smarkioje rusų-vokie
čių susišaudymo ugnyje turėję palikti autobusą, 
ieškant apsaugos giliame griovyje. Žvilgterėję 
atgalios, pamatė atsilikusi sunkvežimį pakylantį 
skeveldromis į orą. Ilgokai dar pabuvę griovyje, 
atvykstančio autobuso nesulaukė. Ieškančiam 
Mečiui, pagaliau atradusiam, vietiniai gyventojai 
papasakojo prieš mėnesį rastą baisų vaizdą. Di
delio autobuso kairysis šonas, nuo langų viršaus 
ligi grindų, nuo tučtuoj už vairuotojo durų iki pat 
užpakalinio lango, dingęs — nupjautas atvirai, 
horizontaliai Aiškiai hor izonta laus šūvio iš 
stambaus kalibro rusų ar vokiečių tanko. Visi 
vykę — pilnas autobusas rusų moterų, vaikų, keli 
vyrai — rasti negyvi. 

Bus daugiau. 
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MUSŲ ŠEIMOSE 

DŽIAUGIASI GALĖJUSI PADĖTI 
LIETUVOS STUDENTAMS 

Netoli Santa Paulą, Cali-
fornia, „rojiškai" gražioje Topą 
Topą kalnų papėdėje, jaukiai 
įsikūrusi privati Tomo Akvi
niečio kolegija didžiuojasi Šv. 
Bernardino iš Sienos (Italijoje) 
nuostabia biblioteka, garsėjan
čią savo „Didingomis knygo
mis". Kolegijoje iš viso pasaulio 
studentai (51 proc. moterų, 49 
proc. vyrų) mokosi, skaitydami 
didingiausių mąstytojų raštus, 
senovės bei modernių laikų: 
Aristotle, Plato, Sophocles, 
Cervantes, Copernicus, Dante, 
Darwin, Einstein, Goethe, Mil-
ton bei gausybės kitų. Pagal tik
rą „liberal arts" stilių — „tri-
vium" ir „ąuadrivium" — studi
juoja ne karjerai įsigyti, bet kad 
išmoktų mąstyti. Greta knygų, 
biblioteka turtinga meno rinki
niais, net iš 1200 pr. Kr. laikų. 

Kas mums, lietuviams, įdo
miausia, jog tos garsios biblio
tekos direktorė bei tų senų, retų 
knygų išgarsėjusi rinkėja (ko
lekcionierė) nuo kolegijos įsikū
rimo 1971 m. yra lietuvaitė Vil
t is A. Vaičiūnaitė-Jatulienė. 
Vaičiūnų šeimos 3 dukros pa
sižymėjo giliu patriotizmu. 
Vilties sesuo Gailutė Valiulienė 
30 m. dėstė lietuvių kalbą Či
kagoje; dukterėčia Gabija Pet
rauskienė iš Kanados buvo LR 
premjero G. Vagnoriaus padėjė
ja. O pati Viltis paliko neblės
tantį įvaizdį, kai ši jaunuolė, 
universiteto studentė, bendra
buty, atėjusi pas kitą lietuvaitę, 
uždariusi duris, pareiškė: „Da
bar , Nijole, kalbėkime lietu
viškai? ~ 

— Vil te le , m a l o n ė k i t e 
a t sk le i s t i savo v iz i t inę kor
t e l ę d i e n r a š č i o „ D r a u g a s " 

ska i ty to jams . 
— Gimiau Kaune. Pabėgusi 

nuo komunizmo, gyvenau su 
mama ir 2 seserim Oldenburge, 
Vokietijoje, pabėgėlių stovyklo
je, kur mirė mama. Atvykom į 
Kanadą. Vakarais mokiausi. 
Gavau bakalaurą Montrealio 
universitete. Vaidinau Mont
realio sambūryje: „Baltaragio 
malūne", „Milžino paunksmėje" 
(B. Sruogos) ir kituose lietuvių 
pastatymuose, taipogi filme 
„Aukso žąsis" (Birutės Pukele-
vičiūtės). 

— O ka ip ap i e veikla Los 
Ange les? D a ž n a i už t ikda
vome J ū s ų p a v a r d ę „Drau-
ge" . 

— Su LA Dramos sambūriu 
dirbu daugel metų. Vaidinome 
Australijoje, Kanadoje, Lietu
voje ir Čikagoje, kur VI Teatro 
festivalyje (1983 m.) laimėjau 
„iškiliausios aktorės" titulą. 
Kvietė ir dabar vaidinti, bet 
vykau atostogų. Gyvenant to
liau nuo lietuvių parapijos, o 
judėjimas didelis, dabar užtrun
ka ilgai važiuoti į repeticijas. 

— Kokiu b ū d u pa tekote 
d a r b u o t i s į t ak ingos pr iva
čios Tomo Akviniečio kole
gijos b ib l io tekos d i rektorės 
pare igose? 

— Atvykau į Čikagą studi
juoti, kur įgijau magistro laips
nį iš bibliotekos mokslų Rosary 
College (dabar Dominican Uni-
versity) River Forest, Illinois. 
Čikagoje bendradarbiavau „Pel
kių žiburėlio" programoje. Bu
vau viena „Antro kaimo" steigėjų 
(ir vaidinau jame). Taip pat 
dainavau Lietuvių operos chore. 
Ištekėjau ir išsikėlėm iš Čika
gos. Būdama Kanados pilietė, 

Viltis Vaičiūnaitė-Jatuiienė, M.A.L.S. 

pagyvenus ilgiau JAV, gavau 
Amerikos pilietybę, Kalifor
nijoje auginau sūnų, vis padė
davau mokyklose, kaip sava
norė. Apie Thomas Aąuinas 
College stegimą sužinojau iš LA' 
laikraščio „LA Times". Pagal
vojau, jog sūnus paaugęs, galiu 
dalį laiko dirbti savo srityje. Čia 
dirbu nuo pat kolegijos įsteigi
mo. Labai patiko kolegijos pro
grama, kur negausi kredito už 
krepšiukų pynimą. Programa 
yra pagal „Great Books of the 
Western World", įsteigta Uni-
versity of Chicago. Steigėjai: 
Robert Hutchins ir Mortimer 
Adler, kuris yra kelis ka r tus ap
lankęs mūsų kolegiją ir skaitęs 
paskaitas. Anot jo, ši kolegija 
yra viena pačių geriausių visoje 
Amerikoje. 

— P r a v e r k i t e m u m s 
p lač iau langą į b ib l i o t eką . 
Jo je y r a 60,000 v e r t i n g i a u 
sių knygų . Tai esą J ū s ų p a s 
t angų va i s ius . J e i t a i p , ko
k iu b ū d u j a s s u k a u p ė t , i š 
kokių ša l t in ių j a s įs igi jot? 

— Pradžia buvo nelengva. 
Pirmosios knygos buvo Brita-
nikos enciklopedija ir „Great 
Books of the Western World". 
Programoje skaitomos knygos 
originalių autorių, s tuden ta i 
pradžioje mokosi be kr i t ikų 
komentarų; tik rašant baigimo 
tezę naudojasi įvairiais kri
tikais. Džiaugiuos, kad dabar 

mes galime ir kitiems profeso
riams padėti vertingom kny
gom. Aš dirbau dalį laiko, savo 
laisvalaikiu lankydavau kitas 
bibliotekas LA apylinkėse, uni
versitetus bei gimnazijas. Ak
tyviai dalyvavau „Catholic Lib-
rary Assoc! South West 
Section". Daugel metų buvau 
„College and Universi ty sec
tion" pirmininke. Lankydama 
visuomet gaudavau gerų knygų. 
Mūsų programoje biblioteka 
turi beveik visas knygas origi
nalia kalba. Kiek vėliau, kai 
apie kolegiją plačiai išgirdo 
visuomenė, gavome nemažai 
knygų iš profesorių, pvz., Stan-
ford univ., USC ir kt. Žmonės 
supranta, kad pas mus jų kny
gos bus vertinamos. 

— Kolegijoje y r a 340 stu
d e n t ų i š 41 J A V vals t i jos , 
Air i jos , Aus t r a l i j o s , Aust r i 
jos , F i l i p i n ų , Kini jos , Kana
dos , P u e r t o R i c o be i k i t ų 
šal ių. B u v o i r 6 s t u d e n t a i i š 
L i e t u v o s . Ar j i e b u v o sti
p e n d i n i n k a i , a r k a s j u o s 
r ė m ė ? 

— Studentų yra beveik iš 
viso pasaulio. Kiekvieno atsi
radimas — įdomi istorija. Lie
tuvių reikalais aš parašiau 
laišką 1989 m. į Švietimo minis
teriją Vilniuje, prašydama, gal 
atsirastų rimtų kandidatų, dali-
nom stipendijom, studijuoti T. 
A. kolegijoje. Pirmasis, pamatęs 

mano informaciją, buvo Vytau
tas Adomaitis iš Vilniaus. J i s 
buvo puikus studentas, baigė 
kolegiją, gavo stipendiją, Čika
gos univ. gavo magistrą ir, 
grįžęs Lietuvon, dirba Moersk 
bendrovėje Klaipėdoje. Aš pati 
susirisau Vilniuje su „Soros", kad 
užmokėtų studentams keliones. 
Studentai , turėdavo dirbti 2 
vai. į dieną kur nors kolegijoje. 
Buvo susitarta, jog jie ims pas
kolą — 2,500 dol. į metus, jei 
sugrįš į Lietuvą — tai paskolos 
nereikės grąžinti, o jei pasiliks 
čia pabaigus visas studijas, 
turės po mažą sumą grąžinti, 
kad galima būtų ir kit iems 
duoti stipendijas. Vienas, bai
gęs T. A. kolegiją, siekia dok
torato Vilniaus univ., kita bai
gia pasiekti doktoratą Dalias 
univ., dar kitas baigė odon
tologiją. Visi buvo geri studen
tai. Džiaugiausi, jog nors tru
putį galėjau padėti jiems, kurie 
šį mokslą įvertino. 

— T a r p k i t k o , Ti lžė je , 
Vok ie t i j o j e , p i r m o s i o s n e 
p r i k l a u s o m y b ė s m e t a i s bu 
vo L R k o n s u l a s E d v a r d a s 
J a t u l i s , k u r i s d a ž n a i kv ies 
d a v o p a s save P a g ė g i ų l ie tu
v i u s v i s u o m e n i n i n k u s . A r 
J ū s ų v y r a s g imin iuojas i su 
j u o ? 

— Dr. Edvardas Jatulis bu
vo mano vyro tėvas (Gediminas 
gimė Tilžėje). Vėliau konsulas 
buvo paskirtas į Latviją, po to į 
Harbiną. Komunistų įkištas į 
Lukiškių kalėjimą tardymui ir 
Stalino gulagą. Po daugel metų, 
p ra radęs sveikatą, grąžintas 
Lietuvon, mirė. 

— K a ž k u r k a ž k a d a t e k o 
u ž t i k t i J ū s ų n u o t r a u k ą , 
p a g e r b i a n t b e i a p d o v a n o 
j a n t . Koks t a i b u v o įvykis? 

— Prieš keletą metų, drau
ge su kolegijos įkūrėjais, buvau 
pagerbta per iškilmingą vaka
rienę už savo darbą bei pasi
šventimą, kuriant biblioteką. 

— Ačiū už poka lb i . 

Kalbėjosi 
S t a sė E. S e m ė n i e n ė 

SU ARMONIKA PER GYVENIMĄ 
AUŠRINE KINKiENE 

Vieną vakarą, eidama pasi
vaikščioti ir stabtelėjus pasi
klausyti tokių mielų ir kažkodėl 
labai artimų armonikos garsų, 
negalėjau atsispirti pagundai 
užkalbinti grojančios moters. Ir 
buvau be galo nustebinta, kad 
mano saulėtoje Floridoje už
šnekinta muzikantė buvo iš 
Lietuvos. J au seniai neprisi
menu, kad būčiau pajutusi 
tokią sklindančią šilumą iš 
sut ikto tautiečio Amerikoje. 
Vien tik pažvelgusi į Marytės, 
kaip kad ji pati prisistatė, di
džiules, kaip Baltijos jūra akis, 
auksinių rugių spalvos plaukus 
ir ilgėliau pasiklausius jos nuo
širdaus pasakojimo apie save, 
pajutau, kaip stipri lietuvybės 
dvasia dvelktelėjo į mane. 

Marytė Cron (mergautinė 

pavardė Naujokaitytė) gimė 
Sibire 1952 m., kur buvo iš
tremti ne tik jos tėveliai, bet ir 
seneliai, kaip didžiažemiai. J 
Lietuvą, Gelgaudiškį, Stanaičių 
kaimą, grįžo 1958 metais. Deja, 
išsvajota tėvelių žemė nebuvo 
tokia dosni if svetinga, kaip kad 
skambėjo tėvelio pasakojimuose 
ir dainose. Visas buvęs turtas 
seniai buvo išgraibstytas, o iš 
likusių pastatų likę tik griu
vėsiai. Jos žodžiais tariant: 
„Prasidėjo antrasis Sibiras". 

Penkių asmenų šeimai: tė
vams, mažajai Marytei ir dar 
dviem vaikams, teko 10 metų 
gyventi, jeigu tai galima būtų 
pavadinti gyvenimu, arklidėje, 
kartu su gyvulėliais. Tėvelio 
pastangos susigrąžinti bent 
dalelytę prarasto turto ir laiko, 
taip pat nuėjo perniek. Visa ta 
neteisybė, tas vargas giliai įsi-

Aip vadinasi jos reklamuojamų dainų kompakt •' I j ioKSTPie 

A. Kinkienės nuotrauka. 

rėžė jaunos mergaitės atmintin, 
tačiau neužgniaužė troškimo 
žavėtis menu ir tyliai svajoti 
apie nepriklausomą Lietuvą. 
Nors nebuvo laiko prisėsti, nes 
reikėjo mamai padėti karves 
melžti, Marytė, vos tik atitrū
kusi nuo darbelių, klausydavo 
tėvelio armonika grojamų lietu
viškų melodijų. Paklausta, kada 
pati susidomėjo muzika, sako, 
kad seniai, o rimčiau groti pra
dėjo būdama vos šešerių me
telių. Tėvelis buvo įkvėpėjas ir 
pirmasis mokytojas, kur is iš
mokė ją per šimtą lietuviškų 
dainų. „Grojau labai godžiai, tai 
man, turbūt, padėjo a t i t rūkt i 
nuo realybės", — atsimena mo
teris. 

Tapusi paaugle, labai susi
domėjo poezija. Rašė pasislė
pusi, nes buvo tokie laikai, kad 
negalėjai net kaimynui atvirai 
pasisakyti, ką galvoji. O rašė 
apie viską: apie nelengvą dalią, 
apie tėvelių ir senelių įskiepy
tą meilę nepriklausomai Lietu
vai, apie komunistų padarytas 
skriaudas. 

Vis prisimenu veidus 
lietuvių. 

Negalėsiu pamiršt niekados, 
Žilagalvius, beprasmiai 

kankintus. 
Kurie nešė ilgai kryžių. 
Taigos klaikios. 

O mediniai tie kryžiai 
pasvirę. 

Vienoj pusėj nuo vėjų 
gausių; 

Ir seneliai žiūrėjo palinkę, 
kad nebus, gal ir tokių ant 

jū-

„Tik gaila, kad daug tų eilių 
išsimėtė, dingo..." — nuogąsta
vo Marytė. 

Prieš atvažiuodama į Ame

riką Marytė, tuo metu Guda-
vičienė, visą laiką gyveno Kau
ne, kur kurį laiką dirbo Sargėnų 
keramikos gamykloje. Nors 
buvo studijavusi Kauno Poli
technikos institute, tačiau pas
tovesnį darbą susirasti buvo ne 
taip ir lengva, nes kažkodėl vi
siems užkliūdavo, kad ji gimusi 
Sibire. „Kažkaip nuo pat pra
džių viskas klostėsi ne taip", — 
atsidūsta moteris. 

Pagaliau, sulaukusi tos iš
svajotos, nepriklausomos Lietu
vos, Marytė negalėjo džiaugtis, 
jos gyvenimą aplankė didžiulė 
nelaimė. Per pačius 1991 metų 
sausio mėnesio įvykius, matyt 
nuo per didelio streso, moteris 
anksčiau laiko pagimdė du 
berniukus , kurie po kelių 
savaičių mirė ligoninėje. Ši 
s iaubinga netekt is turbūt ir 
padėjo apsispręsti atvažiuoti į 
Ameriką. Apie šią svajonių 
išsipildymo šalį ji buvo girdėjusi 
iš dėdės laiškų, kuris buvo 
pasi traukęs iš Lietuvos pokario 
metais. „Po jo mirties, dėdienė 
visada kvietė", — prisimena 
Marytė. 

Amerikoj irgi nebuvo taip 
lengva, kaip ji tikėjosi. „Pradžioj 
kalbos nemokėjau", — šypsosi 
moteris . Tačiau, visko savo 
gyvenime mačiusi Marytė tikrai 
nepabūgo sunkaus darbo. Pra
džioj slaugė sergančią tetą, 
pramoko kalbą, o po šešerių 
metų ištekėjo už labai puikaus 
žmogaus, Amerikos piliečio. 
Nors ir neilgai teko su juo 
pragyventi (amžiną atilsį jam), 
tačiau, kaip ji pati sako: „tai 
buvo nelengvi, nes vyras į 
gyvenimo pabaigą labai sirgo, 
tačiau patys šviesiausi mano 
gyvenimo metai". Tuo metu 
Marytė ir vėl paėmė armoniką į 
rankas , kurios iki šiol nebe
paleidžia. Paklausta, kur teko 

groti, a tsakė, kad teko groti 
visur: ir Lietuvių klube, kuris, 
gaila, iširo, ir bažnyčiose, ir net 
per prezidento rinkimus 1994 
metais. J i didžiuodamasi paro
dė tuometinio prezidento Clin-
ton padėkos atviruką. „Jis net 
ranką man padavė, o aš tik atsi
menu, kad laikiau ją taip ilgai, 
ir vis kartojau žodį — Lithua-
nia", — susigraudino moteris. 

Dabar Marytė Cron, ne 
šiaip sau gatvės muzikantė , 
nors ją dažnai galima išvysti 
prie vieno, labai populiaraus 
Floridoje restorano. J i rekla
muoja savo neseniai išleistą 
kompaktinę plokštelę, į kuria 
įeina net septyniolika lietu
viškų melodijų ir dainų, iš kurių 
keletas atliekama anglų, rusų ir 
ispanų kalba. Paklausta, kodėl 
kai kurios jos atliekamos me
lodijos tokios liūdnos, pilnos 
nostalgijos, ji pusiau juokais, 
pusiau rimtai atsako: „kad vis 
tas Sibiras neišeina man iš 
galvos". Tačiau tuojau priduria: 
„Nebenoriu verkti, verkiau se
nelių, verkiau tėvelių, verkiau 
vaikučių, o po to vyro. Kai 
pasižiūri, kas aplink pa«?n:1.y;<:' 
darosi, taip ir noriu pasakyti, 
kad dar viskas labai g e n : 
Aišku dar norėčiau daug K a 
nuveikti: išleisti pora kompak
tinių albumų ir prisiminimu 
knygą". Ir čia pat uždainuoja 
savo neseniai sukurtą dainą: 

O tu, žemele, tokia graži. 
Kokias tu paslaptis slėgi? 
Pražydę sodai tenai balti 
Gniuždo mūs valią — dalia 

karti. 

Jei kada vorą k; r r-t matau 
Nelaimę tolint a± •' pr.?.<a:i. 
Jfustok tu raizgftT •#• 

įsakau 
Su '">r; kuibą bfsi'iru ntd.i'.i 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalu taryba 

Ruošia: Aldona 5muIkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
C h k a g o, IL 6 0 6 2 9 
Tei. 773-476-2655; fax . 773-436-6906 

PATARIMAI DEL 
,SUPPLEIVlENTAL SECURITY INCOME' 

(SSI) PRAŠYMO PERŽIŪRĖJIMO 
Jums yra naudingiau, jei 

pats galite dalyvauti bylos na
grinėjime (hearing). Je i neno
ri te dalyvauti, t u r i t e r aš tu 
pranešti „Soc. Security" įstai
gai, kad nenorite dalyvauti. Jei 
negalite dalyvauti, t a i tur i te 
pranešti priežastį, kodėl nega
lite dalyvauti, kad „Soc. Secu
rity" galėtų paskirti datą kitam 
susitikimui. 

Kai kuriais atvejais „Soc. 
Security" gali pravesti jūsų by
los nagrinėjimą videokonferen-
cijoje, užuot asmeniško susitiki
mo. Jei tokia videokonferencija 
būtų apie jūsų atvejį, jums apie 
tai bus pranešta iš anksto. Su 
„video-hearings" „Soc. Securi
ty" gali bylos nagrinėjimą pa
daryti jums patogesniu. 

Dažnai „video-hearings" ga
li būti surengtas greičiau, jūsų 
bylos nagrinėjimas, j u m s asme
niškai dalyvaujant (hearing). 
„Video-hearings" vietovė gali 
būti arčiau jūsų namų, gali pa
lengvinti jiems gau t i liudi
ninkus, ar kitus asmenis, kurie 
sutiktų dalyvauti ka r tu su 
jumis. Nebent administracinės 
teisės teisėjas galvotų, kad jūsų 
asmeniškas dalyvavimas yra 
būtinas nuosprendžiui ir pa
reikalautų, kad jūs asmeniškai 
dalyvautumėte. Teisėjas pada
rys sprendimą, remdamasis vi
sa gauta informacija, įskaitant 
ir pačią naujausią. 

Kai administracinės teisės 
teisėjas padarys nuosprendį, 
„Soc. Security" atsiųs jums to 
nuosprendžio kopiją. 

Trečia pakopa jūsų apeliaci
ja i nagrinėti yra „Appeals 
Council review" (Apeliacijų 
tarybos peržiūra). 

Jei nesut inkate su „hea
ring" nuosprendžiu, padarytu 
administracinės teisės teisėjo, 
galite prašyti, kad jūsų apeliaci
ją peržiūrėtų „Soc. Security" 
apeliacijų taryba. 

Ši taryba (Appeals Council) 
atsižvelgia į visus prašymus, 
reikalaujančius peržiūrėjimo, 
bet reikalavimą gali ir atmesti, 
jei yra įsitikinę, jog „hearing" 
sprendimas buvo teisingas. 

Jei „Appeals Council" at
meta jūsų reikalavimą peržiū
rėti apeliaciją, tuo atveju gau
site laišką, kuriame bus paaiš
kinta, kodėl jūsų prašymas 
buvo a tmestas . Jei „Appeals 
council" nuspręs peržiūrėti jūsų 
atvejį, tai arba jie patys padarys 
sprendimą, arba grąžins admi
nistracinės teisės teisėjus dėl 
tolimesnės eigos. 

Jei „Appeals Council" pats 
padarys nuosprendį, tai to 
nuosprendžio kopiją nusiųs 
jums. Je i „Appeals Council" 
grąžins jūsų apeliaciją adminis
tracinės teisės teisėjui, tai 
praneš jums laišku ir įdės įsako 
kopiją jūsų apeliaciją perduoti 
administracinės teisės teisėjui. 

Ketvirtoji ir paskutinioji 
pakopa jūsų apeliacijai yra fe
deralinis teismas. 

Jei nesutinkate su „Appeals 
Council" nuosprendžiu, arba jei 
„Appeals Council" nusprendžia 
jūsų atvejo nebeperžiūrėti, jūs 
galite kreiptis į federalinį apy
gardos teismą (federal district 
court), paduodant į teismą. 

Daugiau informacijos apie 
„Soc. Security" spausdinius 
įvairiomis temomis, galite rasti 
„Soc.Security" tinkialapyje: 

www.socialsecuri ty .gov. 
Galite skambinti ir nemo

kamu telefonu 1-800-772-1213; 
neprigirdintiems 1-800-325-
0778. 

„Soc. Security" gali atsakyti 
į specifinius klausimus, arba 
suteikti informaciją automa
tiniu telefonu visą parą. 

„Soc. Security" visus skam
binimus laiko konfidencialiais. 
J ie taip pa t nori būti užtikrinti, 
kad jums buvo suteikta tiksli 
informacija ir gavote mandagų 
patarnavimą. Todėl kartais 
kitas „Soc. Security" tarnauto
jas klauso (monitor) kai kuriuos 
telefoninius pokalbius. Apie 
tokį pasiklausymą jums yra 
pranešama. 

(Medžiaga - pagal „Your Right 
To Question A Decision Made On 
Your Supplemental Security Inco-
me(SSI) Claim") 
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Visuomet pilna optimizmo ir šilumos Marytė savo muzika linksmina 
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INGA CELEDINAITE 

Jau tapo tradicija: kiekvie
na pavasarį Philadelphijos V. 
Krėvės lituanistinė mokykla 
keliauja. Ir šį apsiniaukusį, 
vėjuotą gegužės 1-osios rytą 
išvykome į Pennsylvanijos an
gliakasių gyvenamąją vietovę, 
perkeltine prasme dažnai vadi
nama Pennsylvanijos „anglia
kasių Lietuvos" vardu. Smagu, 
kad šį kartą prie mūsų prisi
jungė ir gausus Šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčios parapijiečių 
būrys su kleb. kun. Petru Bur-
kausku, kartu vykstant ir Šv. 
Andriejaus parapijos chorui. 
Vykome ne vien tik kaip turis
ta i , bet ir kaip misionieriai, 
nešini lietuvybės fakelu. 
: Daugelis buvome girdėję 
apie šioje vietovėje gyvenusių 
lietuvių praeitį ir dabartį ne tik 
iš parapijiečių pasakojimų, bet 
i r iš Lietuvių pasaulinės ge
nealogijos draugijos prezidentės 
Dian Rooney paskaitos. Balan
džio pabaigoje D. Rooney, 
atvykusi iš Kalifornijos, V. 
Krėvės mokiniams ir mokyto
j ams pasakojo apie Shenan-

doah, Frackville ir kituose 
aplinkiniuose miesteliuose nuo 
XIX amžiaus įsikūrusius lietu
vius, jų kasdienybę, svajones, 
džiaugsmus ir rūpesčius. 

Besižvalgant į vis didė
jančias uolas, slėniuose išsi
barsčiusius miestelius, auto
buse nepastebimai praskriejo 
tos dvi su puse valandos iki 
mūsų pirmojo sustojimo Ash
land. Šiame miestelyje aplan
kėme jau nebeveikiančią anglių 
kasyklą, sužinojome, kaip gy
veno ir dirbo angliakasiai, kurių 
tarpe buvo ir daug lietuvių. 
Trečio skyriaus mokinys Kris-
tukas Akerley rašinėlyje apie 
Ashland prisimena: „Pirmiausia 
važiavome traukiniu. Garvežys 
buvo senas ir kvepėjo siera. 
Nelygūs bėgiai mus kratė". Šis, 
daugiau nei 75 metų senumo, 
garvežys tais nelygiais bėgiais 
kratydamas, nuvežė apie tris 
ketvirčius mylios prie kito 
Mahanoy kalno krašto. Pasi
grožėjom atsivėrusia panorama, 
pamatėme Mammoth Vein (ang
lies gyslą), kurios storas ang
lies klodas pasiekia žemės pa
viršių, apžiūrėjome nelegalios 

kasyklos įrengimus - pasirodo 
žmonės, nepaisydami didžiulių 
baudų, iškasdavo siaurą tunelį, 
kuriame tilpo tik vienas žmo
gus. Į tunelį nuleistas žmogus 
pakraudavo anglių kibirą, kurį 
kiti du, laukiantys prie tunelio 
angos, ištraukdavo, supildavo 
anglį į maišus ir vėliau mieste 
parduodavo, taip užsidirbdami 
keletą dolerių pragyvenimui. 

Kitas traukinukas su atvi
rais vagonais mus vežė į 1,800 
pėdų ilgio Pioneer tunelį Ma
hanoy kalne. Šaltoje, tamsioje 
šachtoje, lašant vandeniui nuo 
lubų, klausėmės gido pasakoji
mo apie pramoninį anglies kasi
mo procesą, apžiūrėjome įvai
rias anglies telkinių atšakas, 
klausėmės, kaip tokiose kasyk
lose nuo aušros iki sutemų 
nugaras lenkė ir suaugę vyrai, 
ir vaikai. 

Pasidžiaugę, kad laikai pa
sikeitė, išvykome į netoliese 
esančią Centralia vietovę, ku
rioje prieš kelias dešimtis metų 
apleistoje kasykloje kilusio gais
ro iki šiol nepavyksta užgesinti. 
Nors dėl laiko stokos rūkstančią 
Centralia žemę stebėjome pro 

Seno garvežio traukiamais vadonėHais važiuoja 

autobuso langus, įspūdis buvo 
didžiulis, kaip ir nuostaba, kad 
kai kurie žmonės taip ir liko 
ten gyventi, atsisakę valstybės 
pasiūlytų lėšų ir pagalbos per
sikėlimui į saugesnę vietą. 
Millie Helt, kilusi iš šio krašto, 
mums sakė, kad visi Centralia 
likę lietuviai esantys žemai
čiai... 

Iš Centralia skubėjome į 
Shenandoah, į pirmąją Ame
rikoje lietuvių pastatytą Šv. 
Jurgio bažnyčią, kur jau mūsų 
laukė vietiniai lietuviai ir mūsų 
parapijiečiai, atskiru autobusu 
atvykę su klebonu kun. P. 
Burkausku. J au seniai šioje Šv. 
Jurg io bažnyčioje nebuvo 
skambėjusios lietuviškos gies
mės , nesigirdėjo lietuviškas 
žodis, seniai maldai nebuvo 
susijungusios kelių kar tų ir 
emigracijos bangų lietuvių šir
dys. Kun. Burkauskas pamok
slo metu prisiminė Šv. Jurgio 
parapijos vaidmenį lietuviams 
kuriantis Amerikoje, Shenan
doah plačiai puoselėtą lietuvy
bę, ragino išlikti taut in iu 
požiūriu stipriais, nors parapiją 
y ra užgriuvę sunkūs laikai. 
Priminė, kaip prieš tuziną 
metų panašioje padėtyje buvo 
Philadelphijos Šv. Andriejaus 
lietuvių parapija. Ryžtu, malda 
ir pasiaukojimu parapija buvo 
išgelbėta. Šiandien ji gyva, o 
jos klebonas su puikiu parapi
jos choru, gausiais parapijie
čiais ir V. Krėvės mokyklos mo
kiniais kaip tik atvyko suteikti 
vilties ir ryžto. Dievo ranka 
dažnai reikalus teigiamai iš
sprendžia. 

Dabartiniu metu Šv. Jurgio 
parapija savo kunigo neturi . 
Aptarnauja kaimynystėje esan
čios nelietuvių parapijos kuni
gas, šv. Mišias laikantis tik 
šeštadienio popietę. Sekma
dieniais Šv. Jurgio parapijoje 
Mišios nelaikomos. Allentown 
vyskupijai sutikus, šį kartą 
buvo padaryta išimtis ir leista 
šv. Mišias laikyti sekmadienį. 
Daugeliui vietos lietuvių pirmą 
kartą teko dalyvauti tik lietu
vių kalba atnašaujamose Mi
šiose. Prieš daugiau kaip 50 
metų, klebonu dar tebesant 
žymiajam prel. Juozui Karaliui, 
į šv. Mišias buvo įvesta anglų 

Angliakasių rajono panorama. 

kalba, kuri, laikui bėgant, 
nustelbusi lietuvių kalbą bei 
tautines tradicijas. 

Anglies pramonei sunykus, 
daug lietuvių išvyko kitur darbo 
ieškoti, nemažai likusių nutau
tėjo, dabartinis jaunimas taip 
pat palieka šį kraštą. Bet lietu
viška dvasia čia dar gyva. Tai 
liudijo ne tik gausus Shenan
doah apylinkėse gyvenančių 
lietuvių dalyvavimas šv. Mišio
se, bet ir jų dedamos pastangos 
išlaikyti lietuvybę, lietuviškas 
organizacijas ir tradicijas. Iki 
šiol aktyviai reiškiasi Lietuvos 
Vyčiai, iki šiol kasmet rugpjūčio 
mėnesį Frackville organizuoja
ma Lietuvių diena su lietuviš
kais valgiais, meno dirbinių 
muge, šokiais ir dainomis. Ne
retai meninę programą atlikti 
kviečiamos Philadelphijoje esan
čios meno grupės. 

Po šv. Mišių, pabendravę su 
vietiniais lietuviais, pasivaišinę 
jų suneštais pyragais ir kava, 
aplankėme Frackville miestely
je įsikūrusį L. Vyčių muziejų. 
Šiame su meile puoselėjamame 
muziejuje daugiau išgirdome 
apie lietuvių gyvenimą, pa
pročius ir tradicijas, apžiūrė

jome ekspoziciją, kurioje sutelk
ta kelių dešimtmečių anglia
kasių krašto Lietuvos lietuvių 
nuotraukų, dokumentų, namų 
apyvokos daiktų bei meno 
dirbinių. 

Apsilankymą angliakasių 
rajone baigėme vakar iene 
„Granny's" restorane, kuris 
kaip sakė lietuvių kilmės sa
vininkas, yra pavadintas jo 
močiutės, kilusios iš Lietuvos, 
garbei. Nors restorano aplinka 
nelabai priminė lietuvišką, 
mūsų apsilankymo proga į val
giaraštį buvo įtraukti lietuviški 
balandėliai! 

Kitą dieną kelionės dalyvių, 
dviejų mūsų mokinių mamų ir 
mokyklos mokytojos dr. Vita
lijos Dunčienės rašytas laiškas, 
manau, išreiškia įspūdžius apie 
šią išvyką: „Kelionė puiki, mano 
sūnus neatsimena, kaip atsi
dūrė lovoje. Vytis šiandien net 
ieškojo autobuso už lango. Vai
kai ir mes labai patenkint i 
kelione. Ačiū visiems!" 

Prie šios išvykos sėkmės 
prisidėjo jos organizatorius, mo
kyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas (jis taip pat ir LB apy
linkės vicepirm. ir LB Tarybos 

narys) Kazys Razgait is , Šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. P. Burkauskas, Šv. Andrie
jaus bažnyčios choro vadovė 
Ilona Babinskienė su choristais, 
Shenandoah Šv. Jurgio parapi
jos lietuviai, ankstyvosios emi
gracijos atžala Millie Helt ir 
prisijungę kelionės dalyviai iš 
Philadelphijos. 

Daugiau, kaip 100 Phila
delphijos lietuvių apsilankymas 
tapo svarbia, pirmojo puslapio 
verta žinia. Laikraščiuose 
„Pottsville Republican & He
rald" ir „Hazelton S tandard 
Speaker". prieš ir po atvykimo, 
išspausdinti ke tur i i šsamūs, 
Lietuvai ir lietuviams palankūs 
straipsniai su nuotraukomis. 

Kelionė pasibaigė, bet ti
kimės, kad ji mums visiems tik 
pradžia į gilesnį mūsų tautos 
istorijos pažinimą, į lietuvybės 
išsaugojimo prasmės ir svarbos 
suvokimą. Norė tume, kad ir 
Shenandoah bei jos apylinkėse 
gyvenančius lietuvius, kaip to
liau dėstė savo laiške Vitalija, 
mūsų apsi lankymas įkvėptų 
„noro ir energijos tęst i savo 
žygį". 

JAV s c STIi ! r - -. : - -s MENININKŲ iš „VIENA DIENA SU JONU MEKU 
LIETUVOS KONCERTAS 

Š.m. birželio 3 d. Lietuvos 
Respublikos (LR) ambasadoje 
Vašingtone, JAV, surengtas 
lietuvių dainininkės Skaidros 
Jančaitės (soprano) ir pianisto 
Edvino Minkštimo koncertas. 

Menininkai iš Lietuvos at
liko M. K. Čiurlionio, A. Jasen-
kos, B. Dvariono, J. Gruodžio. 
F. Poulenc, C. Saint-Saens, O. 
Messiaen, E. Grieg, A. Kača-
nausko, J. Tallat-Kelpšos, kt. 
kompozitorių ir savo pačių ku
rinius. 

Į koncertą Lietuvos amba
sadoje susirinko gausus muzi
kos gerbėjų ir lietuvių ben
druomenės būrys. Koncertą 
rengusi Lietuvos ambasados 
kultūros skyriaus darbuotoja 
Jurgita Dapkutė pasidžiaugė, 
kad Lietuvos menininkų inten
syvi kūryba ir dažnos gastrolės 
leidžia užsieniečiams betar
piškai susipažinti su šalies 
meno pasiekimais, bei padeda 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams išlaikyti lietuvybę. 

Koncerto ambasadoje metu 
taip pat vyko autorinė S. 
Jančai tės fotografijos darbų 
paroda. 

Birželio mėn. 4 d. Kris
tijono Donelaičio lituanistinėje 
mokykloje surengtas S. Jan
čaitės koncertas „Dainų ir 
žaidimų rytmetys" mokyklą 
lankantiems vaikams. Kon
certą organizavo Lietuvos am
basada ir K. Donelaičio litua

nistinė mokykla. 
S. Jančaitė yra viena savi-

čiausių jaunosios kartos lietu
vių dainininkių. J au keleri 
metai nuosekliai jungdama 
muzikos, dramos, šokio, panto
mimos, fotografijos meno iš
raiškos elementus, ji suformavo 
individualų stilių, pasižymintį 
tiek originalumu, tiek kūrinių 
perteikimo įtaiga. 

Menininkė yra koncerta
vusi prestižiniuose Vilniaus ir 
Pažaislio festivaliuose, gastro
liavusi JAV, Kanadoje, Prancū
zijoje, Austrijoje, Danijoje, Vo
kietijoje, Latvijoje. Rusijoje, bei 
Jungtinių Tautų Ženevos rū

muose. 
Svarbi S. Jančaitės kūry

binės veiklos dalis yra lietuvių 
liaudies dainų, kompozitorių-
klasikų šiuolaikinių autorių 
kūrinių atlikimas, lietuvių mu
zikos populiarinimas užsienyje. 
Autorė taip pat kuria muziką, 
rengia personalines fotografijų 
parodas. 

Pianistas E. Minkšt imas 
yra Paryžiaus konservatorijos ir 
Vilniaus Muzikos akademijos 
absolventas, šiuo metu mokosi 
garsiojoje Juilliard mokykloje 
New York. 

LR a m b a s a d o s V a š i n g t o n e 
in fo rmac i j a 
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Erlvina* Minkštimas ir 
je, Washington, DC 

?rtavo Lietuvos ambasado-

MONIKA ZULYTE 

M. Žilinsko galerijoje kau
niečiams ir miesto svečiams 
buvo pristatytas garsus lietuvių 
išeivijos menininkas Jonas Me
kas ir jo darbai. Jonas Mekas -
poetas, prozininkas, kino reži
sierius, meno kritikas. Jo dar
bai žinomiausi JAV, tačiau, 
drįstu teigti, kad ne ką menkiau 
ir viso pasaulio visuomenei, 
besidominčiai ne tik poezija, bet 
ir avangardiniu menu plačiąja 
prasme. 

Į M. Žilinsko galeriją rin
kosi labai įvairi publika - tiek 
jauni, tiek pagyvenę, avangar
dine kultūra ir jos atstovu besi
domintys asmenys. Vieni manė, 
kad pamatys atvykusį Joną 
Meką, tačiau liko nenusivylę, 
nes puikiai su juo susipažino 
žiūrėdami V. V. Landsbergio fil
mą „Niujorkas mano šuo", ku
ris puikiai pristatė menininką. 

Pažiūrėjus filmą, vyko dis
kusija. Neatvykus asmenims, 
kuriems yra tekę asmeniškai 
bendrauti su pačiu Jonu Meku, 
diskusija vyko tarp žiūrovų. Jie 
maloniai diskutavo apie tai, kad 
Lietuvoje į viską žiūrima perne
lyg rimtai. Susirinkę žmonės 
vieningai nusprendė, kad Lie
tuvai reikia daugiau „neholivu-
dinio" kino. Po diskusijos buvo 
rodomi jau paties J. Meko kūry
bos filmai. Didelio susižavėjimo 
sulaukė filmas apie fluxus kū
rėją Jurgį Mačiūną. 

Nuo 4 v.p.p. iki 9 v. vakaro 

ekrane sukosi filmai, tačiau nė 
akimirkai salė nebuvo tuščia. 
Viskas vyko ne taip rimtai, kaip 
priimta kino teatruose. Žmonės 
bet kada galėjo išeiti į M. Žilins
ko galerijos kiemelį paklausyti, 
kaip jauni atlikėjai impro
vizuoja elektrine gitara ir sak
sofonu. Pasibaigus filmų per
žiūrai, koncertavo grupė „Fu-
sedMarc". Nepaisant šaltoko 
vakaro žmonės neišsiskirstė ir 
maloniai klausėsi alternatyvios 
elektronikos muzikos prie M. 
Žilinsko galerijos įėjimo. Aplin
ka buvo labai jauki: nedidelė 
erdvė ir bendras ryšys, jun
giantis visus. Greičiausiai tą 
dieną tai buvo -Jonas Mekas 

Baigus groti grupei „Fused-
Marc", renginys persikėlė į šil
tesnę erdvę - barą B. O., kur su
sirinkusi publika šoko pagal gru
pės „Sala" improvizacijas, o vė
liau ir pagal „didžejų" grojamą 
muziką. Žmonėms bešokant, tuo 
pačiu ekrane buvo rodomi J. 
Meko sukurti filmai. Filmai 
sukosi ir sukosi vienas po kito, o 
publika niekur neišsiskirstė iki 
2 vai. nakties 

Šiuo renginiu buvo siekia
ma suderint įprastą jaunimo 
laisvalaikio praleidimo būdą bei 
kultūrinę sklaidą, todėl svarbu, 
kad įdomus avangardinis me
nas sudomintų jaunus žmones, 
paskatintų juos prasmingai 
leisti laisvalaikį, mokytis ir 
plėsti akiratį. 

TARPTAUTINE MUGE 
KAUNO GYVENTOJA 

EGLE SLIUPAITE 

Kauno centre esanti Dau
kanto gatvė praeivius viliojo 
gera nuotaika ir įvairiausių kal
bų šurmuliu. Čia nuo pat ryto 
vyko Vytauto Didžiojo univer
siteto Studentų atstovybės 
'VDU SA) organizuojama tarp
taut inė mugė. Tai pažintinė 
mugė, kurios metu studentai 
galėjo susipažinti su įvairių 
šalių kultūra, studijų bei sta
žuočių užsienyje galimybėmis, 
jaunimo padėtimi modernioje 
visuomenėje. 

Iš tolo akį t raukė netoli 
VDU centrinių rūmų įsikūru
sios įvairiaspalvės palapinės. 
Buvo galima pamatyti daugy
bės šalių vėliavas ir netgi 
išgirsti šalis atstovaujančius 
studentus su smalsuoliais svei
kinantis turkiškai, austriškai 
ar kitomis kalbomis. 

„Renginys tikrai labai įdo
mus. Labai daug vėliavų, daug 
dalinamos medžiagos. Idėja 
išties gera. Tokią mugę galima 
išvystyti į atskirą rimtą renginį. 

Juk Kaunas - studentų mies
tas. Čia daug tokiais renginiais 
suinteresuotų žmonių", - sako 
studentė Akvilė. 

Turkijai a ts tovavusi stu
dentė Rūta džiaugėsi dideliu 
žmonių susidomėjimu. Ypač 
tarptautinė mugė t rauke stu
dentus. Tačiau renginio metu 
buvo galima išvysti ir nemažai 
vyresnio amžiaus žmonių. 

Studentams buvo smagu 
sužinoti, kad nuo šių metų 
rudens semestro į mainų pro
gramas studentai bus renkami 
ne pagal jų mokymosi taškų 
vidurkį, o pagal motyvaciją. 
Taigi, dabar ne tik itin gerai 
besimokantys s tudentai turės 
galimybę išvykti studijuoti į 
užsienį, bet ir t ie . kuriems 
studijose sekasi sunkiau. 

Šis projektas suteikė puikią 
galimybę dideliam jaunimo 
srautui susipažinti su ES šalių 
kultūra ir išugdyti toleranciją 
vienas kitų atžvilgiu. Taip pat 
tarptautinė muge ypač naudin
ga buvo mažiau galimybių tu
rinčiam jaunimui 

Remkite ir platinki 
katalikiška spauci 

r H E L I T H U A N I 4 N W O R L D VWI 
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DRAUDIMO PASLAUCOS 
NAMŲ REMONTO IR STATYBINĖS PASLAUCOS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE t 
Automobilio, namų. 

I e> vyfeės ir sveikatos draudimai 
Sclėct agente Barbara Murray 

Prašvidte Kasos — kalba lietuviškai Į 
5710 VV. 95 St., Oak Lavvn, I L | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr Aukse S Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Vįrgimja Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

HUTO, NBMft l , UERSLRS, 
SUEIKHTR, GVUVBt 

Aukšto lygio 
aptarnavimas, 

>atikimas pa 
dmiamas 
draugiška 
atmosfera 

ALINA 
GRINKEVIČIUS 
INSURANCE ACENCY 

374} PRAIR1EAVE, BROOKFIELD, 1160513 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-185-7273 
E-paštas: agrinkev@amfain.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

NAMU INSPEKCIJOS (APŽIŪRA) 

ĮVAIRUS 

rtrJlRrjnt 

•ProvkJe Mold. Radon, 
VVaterTests 

*SingleHome,Mu«Urit, 
Townhome 
*24tvV7day5aWeek 

Robertas Kontius Scheduling 
*State Licensed/lnsured 
•ASHI/B8B Member 

Kalbame lietuviškai! 
866.799.8299 

www.HighPoint lnspect ions.com 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

. . D r a u g o " ske lb imų 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 

^ " / ^ ^^ j ^ ^^^^^^^^ ia rag iB iag ia a 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Dougiaston, 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 Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

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

irSjaiaaaiEjSMErss î̂ .̂ .i. - i ^ - ^ •-- -^-_-_ -± :-_ ̂ i ^ -^-±_ ̂ ^^ -^ -_-_-^_--

w autotradeusa. com 

m$t0jBi=^ " 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
A L K )MOBILlUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

Ai LIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ ! 
T e i . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

ftM^"* 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6 3 0 v r iki 5:30 v p t 

608 W. Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

6 30 v r iki 5 30 v.p.p. 
ešt. nuo 8 v r iki 2 v.p.p 

;RerrwntU9JŲ: 
(•namų pamatus, šalnų vandens pratekėpma 
•vandentiekį ir kanalizaciją 
į«elektros instaliaciją 
Kloju plyteles ir parketą. Statau sauso 
tinko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai, turiu 
ilgametę patirtį. Tel. 312-363-7987 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kedae Chicago, 8_ 60629 
Prekyba, rstaiavrnas, aptamavmas 

Ucensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

AMBER C O N S T R U C n O N Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded 7 ' 

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

STASYS CONSTRUCTION 

K r a u s t y m o s i pas laugos 

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

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

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

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

Always With Flowors 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvį 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotes 
* Vestuvinės ir progines kompozicijos (konsultacijos - nemokamos} 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazonines gėlės 
* Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont , 1120 S. State St.; Te l . 630 -257 -0359 
Justice 8015 W. 7 9 St.; Te l . 708-594-6604 

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

w w w . a lwaysw i th f l owers . com 

> i i v i & - S I U E T A l Į U E T U V Ą . I R E U R O P A , 

jtomobilių pirkimas bei 
I siuntimas i visas pasauHo šalis 

Kroviniu pervežimas 

1 Tiulkiu siuntiniu siuntimas bei 
J pnstatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 

ei Ukrainoje I Estijoje. Baltarusni 

aH&l 7m Ave t+ktg*vrew, l l 604 S 5 Tel. ? 708-599-9680 
1 7&8-599-9482 Tel. 119*77S~7' 

5 S.Prospect. Clarenoon 
Hills. Illinois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamoio 

turto įkainavimas. 
Pnes parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės i 

Drake Raoltor 

Bus.: 708-361-0800 
VeiaNL* 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@ v» orldnet.att.net 
DANA 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 
1 st Choice Realtors 
Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas g — - r į į ^ . 

Pardavimas .Jj jBi iŠ'* ' 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
- » MLS. 

First Landmark Realty 

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

R I M A S 
S T A N K U S 

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

Ortuos Accent 
Homefinders 

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

Voice Ma i l 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

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

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

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." 

DALIA'S įdarbin imo agentūra 
siūlo darbus pr ie senelių, 

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

773-247-6129. 

Positions for Female Caregivers 
i in VVisconsin - patient vvith Multiple 
• Sclerosis; patient vvith Parkinson, mušt 

transfer 180 Ib. Mušt drive, good 
English, 125 per day. Other jobs 

available in VVisconsin. 
2 6 2 - 6 5 7 - 8 0 4 4 

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

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & WhippTe apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773-4344543. 

NVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S670-S710: 

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

Union Pier išnuomojamas 
2 mieg. v a s a r n a m i s 

netoli ežero . V a s a r o s sezonui 
a r paga l sus i t a r imą . 

Tel. : 630-719-1905 a r b a 
269-469-4453. 

M a r g u e t t e P a r k 
išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 

butas su kai kuriais baldais. 
$400 per mėnesi su šiluma. 

Tel . 773-436-7061 

SU ROJAIS PLEPĖKITE DAŽNIAU IR ILGIAU 
" — "pjg 
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K a l i f o r n i j o s k a l n u o s e . 
Reikalingi nerūkantys virėjai, 

padavėjai, barmenai, valytojai. 
Anglų kalba būt ina. 

Judith 209-965-3662 
arba 209-965-3863 . 

Skokie perkraustymo 
kompanijai skubiai reikalingi 

patyrę CDL vairuotojai. Geras 
ad\ ginimas, pilnas darbo 

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

R E I K A L I N G I 
„ T R U C K " V A I R U O T O J A I . 

Geros d a r b o sąlygos. 
A t l yg in imas 

$0.37-$0.38 už myl ią. 
T e l . 8 4 7 - 5 7 1 - 2 4 9 0 

Verslo korporacijai reikalingas 
žmogus, gerai kalbantis ir 

rašantis angliškai bei 
dirbantis kompiuteriu. 
Te l . 8 1 5 - 2 0 7 - 3 3 6 5 

MARQUETTE 
P H O T O 
SUPPLY 

REIKMENYS FOrOGSRAFAIVB 
RMEG3ĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

D Ė M E S I O ! 
Neseniai atvykote, 

ieškote darbo ar bu to , 
taciati skelbtis laikrašty)* 

brangiai kainuoja? 
Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambint) 
tel . 773-585-9500 

ar užsukti j DftAUGC 
administracija adresu 

4545 W. 63 St., 
Chicago, fi. 6 0 6 2 9 . 

ĮVAIRUS 

* Moteris ieško (perka) darbo (nebran
giai) kas antrą savaitgalį nuo penktacSe-
nio iki sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Galiu prižiūrėti 3-7 
metų mergaite savo namuose. Tel. 708-
359-9641. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo. 
Žalia korta, automobilis. Siūlyti jvairus 
variantus. Tel. 630-863-0958. 

* Moteris ieško darbo {žalia korta) 
senelių ar vaikų priežiūroje, su grįžimu 
namo PiainfieM ir aplinkiniuose rajonuo
se. Turi geras rekomendacįas. vairuoja 
automobilį. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
815-207-3367. 

* Moteris ieško darbo naktimis prižiūrėti 
pagyvenusius žmones arba kitokio nak
tinio darbo. Tel. 312-231-0717. 

*Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
prižiūrėti pagyvenusius žmones, turi 
CNA sertifikatą, vairuoja, kafoa angliškai, 
turi rekomendacijas. Tel 773-843-3491. 
palikti žinutę. 

* Moteris ieško darbo žmonių priežiūroje 
su gyvenimu. Nevairuoįa. Buitinė angtu 
kaba. Tel. 630-615-1120. 

• H m • « • « 

PASINAUDOKITE 
UGO" SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMAIS 
/ / 

I 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, 
savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės 

spaustuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuve spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 
pakvietimus, piakatus, bilietus, reklamines brošiūras, 
vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių 

su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio 

„Draugo" spaustuvė negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" 

spaustuvei, yra parama dienraščiui. „Draugas" turi 
atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad galėtų 

išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus 

bei kitų lietuvišku draugijų vadovybe pasinaudoti 
..Draugo" spaustuvės patarnavimu. 

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungenčio. 

veiksnio, kaip „Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

D R A U G A 5 
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Pasaulio naujienos 
(Rerotantis AFP, Rautets, APT tmertast, ITAR-TASS. BNS 

Jšfitų agemOOĮ panešimais) 

TARPTAUTINE KONFERENCIJA 
„STUDENTŲ EUROPA" 
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EUROPA 

LIUKSEMBURGAS 
Prancūzijos prezidentas 

Jacąues Chirac paragino Brita
niją atsisakyti ES biudžeto 
išimties, tačiau iš karto sulaukė 
pikto britų ministro pirmininko 
Tony Blair atkirčio. Šis ginčas 
dar labiau padidino įtampą ES, 
kuri išgyvena krizę, dėl neaiš
kaus konstitucijos likimo. J. 
Chirac pareiškimas neįtikino T. 
Blair, kuris tiesmukai pareiškė, 
kad Britanija neatsisakys išim
ties, kurią 1984 m. pavyko iško
voti tuometinei premjerei Mar-
garet Thatcher. Aštriame pasi
sakyme T. Blair teigė: „Britani
ja turi parodyti griežtą poziciją, 
nes pastaruosius 10 metų, iš
skaičiavus nuolaidą, Britanijos 
indėlis Europai buvo du su pusę 
kartų didesnis nei Prancūzijos". 

ROMA 
Kad išlaisvintų įkaite paim

tą italę Clementina Cantoni, Af
ganistano vadovybė iš kalėjimo 
paleido jos pagrobėjo, įtariamo 
nusikalstamos gaujos vadeivos, 
motiną. C. Cantoni, kuri penk
tadienio rytą išskrido iš Kabulo, 
teigė, kad pagrobėjai su ja elgėsi 
gerai. Pranešama, kad pagrin
dinis jos pagrobėjas Timur Shah 
pareikalavo paleisti jo motiną, 
kuri laikoma kalėjime dėl kalti
nimų padėjus sūnui pagrobti ki
tą žmogų. Italijos vyriausybė tu
rėjo įtikinti Afganistano vado
vybę paleisti moterį. Afganista
no valdžia tikina, kad už 32 me
tų italės išlaisvinimą išpirka 
nebuvo sumokėta. 

CORDOBA 
Europos šalių skubėjimas 

sukurti ekonominę ir politinę 
sąjungą pirma nesukūrus naujo 
Europos identiteto skatina šia
me regione rasizmą, teigė vie
nas Jungtinių Tautų (JT) žino
vas. „Europa staiga suprato, 
kad ji kuria naują politinę są
jungą, paremtą identitetu, kuris 
prieš šimtmečius susiformavo 
krikščionybės ir kai kurių etni
nių ypatumų pagrindu", teigė 
JT žinovas rasizmo ir ksenofobi
jos klausimais Doudou Diene. 
Nors D. Diene ES žengimą poli

tinės sąjungos link laiko teigia
mu dalyku, jis pažymėjo, kad jos 
narės deda nepakankamai pas
tangų, jog pripažintų įvairovę 
svarbia Europos identiteto dali
mi. Prieš imigrantus nukreipta 
retorika, praėjusį mėnesį išryš
kėjusi per referendumą Prancū
zijoje, parodė, kad pagrindinės 
šalies partijos perima ekstre
mistines pažiūras, pažymėjo D. 
Diene. 

BERLYNAS 
Dvi Vokietijos kairiojo spar

no partijos sutarė prieš rinki
mus susijungti į susivienijimą, 
kuris gali tapti bloga žinia ša
lies kancleriui Gerhard Schroe-
der. Demokratinio socializmo 
partijos (DSP), įsteigtos buvu
sių Rytų Vokietijos komunistų, 
i r neseniai susikūrusios kairio
sios Darbo ir socialinio teisingu
mo partijos (WASG) susivieniji
mas per visuotinius rinkimus, 
kurie įvyks rugsėjį, gali atimti 
balsus iš G. Schroeder socialde
mokratų. Partijos sieks surinkti 
daugiau kaip minimalų kiekį — 
5 proc. — balsų, kurių reikia no
rint patekti į žemuosius parla
mento rūmus. 

pastebimai pralenkė Europą. 
Investicinio banko „Merrill 
Lynch" ir konsultacinės bendro
vės „CapGemini" 2005 m. ata
skaitoje pažymima, kad 2004 m: 
pasaulyje buvo 8.3 mln. gyven
tojų, kurių turto vertė, neįskai
tan t pagrindinio būsto, siekė ar 
viršijo 1 mln. JAV dolerių. 
Šiaurės Amerikoje turto už ma
žiausiai 1 mln. JAV dolerių 2004 
m. turėjo apie 2.7 mln. žmonių. 
Europoje turtuolių buvo 2.6 mi
lijono. Azijos ir Ramiojo vande
nyno regione turtuolių skaičius 
išaugo daugiau kaip 8 proc. iki 
2.3 mln. 

RUSIJA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush Valstybės departamento 
kontrterorizmo politikos koordi
natoriumi paskyrė CZV ir FTB 
veteraną Henry Crumpton. Jei
gu H. Crumpton paskyrimą pa
tvirtins Senatas, jis pakeis Co-
fer Black, atsistatydinusį per
nai kilus triukšmui dėl prastai 
parengtos ataskaitos, kuria re
miantis buvo teigiama, kad G. 
W. Bush laimi karą su teroriz
mu. Administracija buvo pri
versta taisyti tą ataskaitą, ku
rioje buvo nurodytas per mažas 
nuo tarptautinio terorizmo žu
vusių žmonių skaičius. Šiuo me
tu H. Crumpton vadovauja CŽV 
nacionalinių išteklių skyriui. 

NEW YORK 
Praėjusiais metais pasaulio 

turtuolių sąrašus papildė dar 
600,000 milijonierių, o Šiaurės 
Amerika turtuolių skaičiumi 

MASKVA 
Anatolij Čiubais sako esąs 

pasirengęs atsistatydinti, jeigu 
gaus atitinkamą Rusijos prezi
dento Vladimir Putin siūlymą, 
bet kol kas jo negavo. Vienas 
Rusijos liberalų vadovų taip pat 
mano kad nepriimtina griežta 
opozicija Kremliui, ir remia 
daugelį valdžios politinių siūly
mų. A. Čiubais atsistatydinimo 
iš energetikos monopolijos vado
vo posto klausimas iškilo po di
delio masto elektros energijos 
išsijungimo centrinėje Rusijos 
dalyje gegužes 25 dieną. V. Pu
tin tada pareiškė, kad atsako
mybė už avariją tenka bendro- I 
vės „Bendroji energetikos siste
ma" vadovvbei. 

AZIJA 

BISKEK 
Biškek centre penktadienį j 

nežinomi užpuolikai nušovė ! 
Kirgizijos parlamento deputatą 
ir šalies verslininkų asociacijos ; 
pirmininką Zirgalbek Surabal- I 
dijev. Žmogžudystė įvykdyta ša- I 
lia Rusų dramos teatro, priešais j 
Vidaus reikalų ministerijos pas- I 
tatą ir vos už kelių šimtų metrų | 
nuo Vyriausybės bei parlamento j 
rūmų. Į Ž. Surabaldijev buvo Į 
paleisti 6 šūviai iš Makarov pis
toleto. Jo apsaugininkas buvo Į 
sunkiai sužeistas. ..Tai užsaky-
ta žmogžudystė", pareiškė Biš
kek milicijos viršininkas Omur 
bek Suvanalijev. 

Referendumai dė l ES kons t i t uc i j os — a te i t i s 
Atkelta iš 1 psl. 
įsibėgėjusį Europos integracijos 
traukinį ir palaukti, kol jo ke
leiviai išsiaiškins savo kelionės 
tikslus. 

Antruoju atveju, toliau tę
siant patvirtinimą, iškiltų "klau
simas — ką daryti su dokumen
to nepatvirtinusiomis valstybė
mis? Precedentas šiuo atveju 
yra — Airijos piliečiai 2001 m. 
kovo mėnesį atmetė Nicos su
tartį, tačiau pakartotiniame re
ferendume 2002 m. spalį jai pri
tarė. Todėl visai įmanomas va
riantas, jog sutartį atmetusių 
valstybių vyriausybės gali mė
ginti rengti pakartotinius refe
rendumus tol, kol bus pasiektas 
teigiamas rezultatas. 

Kitu atveju dabartinė arba 
vėlesnė ESVT gali mėginti „pa
lengvinti" sutarties įsigaliojimą, 
supaprastindama tam tikras jos 
įsigaliojimo nuostatas (apie pa
našią hipotetinę galimybę ne

trukus po Olandijos referendu
mo užsiminė ir Lietuvos užsie
nio reikalų ministras). 

Taip pat galima kalbėti apie 
keletą tarpinių sprendimo va
riantų. Vienas jų, baimingai mi
nimas euroskeptikų, būtų ES 
konstitucijos nuostatų įgyvendi
nimas atskirais sprendimais. 
Pagal šį scenarijų, patvirtinimo 
procesas būtų sustabdytas, pati 
sutartis būtų laikoma neįgyven
dinta, tačiau siektina (federalis-
tų) svajone ir galutinai atmesta 
kaip visuma. Kartu būtų pradė
tas pagrindinių teigiamų sutar
ties elementų įgyvendinimas. 

Dar vienas variantas, bent 
jau kol kas įvardijamas kaip 
vienas labiausiai įtikinamų, bū
tų suteikti vadinamąjį „apmąs
tymo laikotarpį" (kol kas neapi
brėžiamos trukmės) ; r pamažu 
tęsti patvirtinimo procedūrą. 
Tuo būdu, suteikus galimybę vi
soms valstybėms narėms pa

reikšti savo nuomonę, būtų pa
šalintas pagrindas kritikai del 
nedemokratiško sprendimų pri
ėmimo, o neigiamai pasisakiu
sios valstybės narės turėtų gali
mybę pakartoti referendumus. 

Tokį scenarijų siūlo ir ES 
pirmininkaujančio Liuksem
burgo premjeras, ir Prancūzijos 
Europos reikalų ministrė, ir 
Lenkijos užsienio reikalų minis
t ras . Kita vertus, taip gali kilti 
naujų pavojų. Padėtis būtų la
bai neaiški, jei Konstitucijai pa
sipriešintų daugiau nei 1/5 vals
tybių narių. 

Labiausiai t ikėtina, jog 
Konstitucinės sutart ies idėja, 
visa ar dalimis, dar nebus galu
tinai palaidota birželį susirink
siančioje ES Vadovų taryboje. 

Autorius yra Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto 
rTSPMI) doktorantas. Šis komen
taras yra Eltos ir TSPMI bendro 
projekto dalis. 

Kazimira Prunskienė tapo rusų kunigaikštiene 
Atkelta iš 1 psl. 

Ministrei pirmiausia buvo 
parodytas Rusijos stačiatikių 
bažnyčios vadovo Aleksij II pa
rašu ir spaudu patvirtintas raš
tas, kuriuo Lietuvos politikei 
suteikiamas kunigaikštienės ti
tulas. „Pasimečiau, suglumusi 
nusijuokiau, atsiprašiau ir pa
sakiau, kad turiu pasitarti su 
konsulu", pasakojo K. Prunskie
nė. 

Ji sakė net šiek tiek su
abejojusi, a r gali priimti tokį ti
tulą ir atitinkamas regalijas — 
auksinę segę su užrašu „kuni
gaikštienė" ir jos sūnui skirtą 

kunigaikščio ženklą. K Pruns
kienė teigė buvusi patikinta, 
kad titulas paveldimas. 

Anot dienraščio, tarsi nu
jausdami K. Prunskienės sutri
kimą, ceremonijos rengėjai įtei
kė ir segtuvą su straipsnių, pa
sakojančių apie kitus tokį pat 
ordiną a r titulą gavusius asme
nis, kopijomis. 

Tarptautiniai asmenybių 
rūmai pri tariant UNESCO 
įsteigti 1991 m. ir turi atstovy
bes 36 pasaulio valstybėse. Or
dinus ..Tarptautinė garbė" yra 
gavę tokie pasauliniu mastu ži
nomi asmenys kaip popiežius 

Jonas Paulius II, JAV preziden
tas George Bush. Italijos prem
jeras Silvio Berlusconi, Rusijos 
prezidentas Vladimir Purin. 

K. Prunskienė prisipažino 
iki šiol esanti gerokai sutrikusi 
ir galvojanti, kaip elgtis toliau, 
mat apsiprasti su tokiu titulu 
esą nelengva. 

„Turbūt, reikės parašyti pa
triarchui Aleksij II padėkos laiš
ką, galbūt prisistatyti kardino
lui Audriui Juozui Bačkiui. ap
silankyti pas tėvą Chrizostom ir 
pasiteirauti, kaip su tuo titulu 
elgtis lietuviškoje aplinkoje", 
svarstė politikė. 

VILMA ZUKA1TYTE 

Gegužės mėnesį Vytauto 
Didžiojo universiteto (VDU) 
Mažojoje salėje vyko konferenci
ja „Studentų Europa", kurios 
t ikslas buvo pasidalinti ži
niomis ir patirtimi su kitų šalių 
universiteto atstovais. Tarp 
dalyvių buvo Latvijos, Kali
ningrado, Vokietijos atstovų. 

Visa konferencija vyko 
anglų kalba. Pranešimų temos 
buvo labai skirtingos, todėl 
klausytojams tikrai nebuvo 
nuobodu. Kęstutis Jasiulevičius 
- Campus Europea viceprezi
dentas pristatė šios mainų pro
gramos struktūrą, supažindino 
su jos veikla, papasakojo jau 
nuveiktus darbus bei jais 
pasidžiaugė. 

Kitas pranešėjas Aleksėj 
Sagaidak - Kaliningrado srities 
studentų sąjungos prezidentas 
- pristatė tarptautinį projektą 
„Noise", kaip jis buvo vykdo
mas. Pasidalino bendra patirti
mi, dirbant projektų srityje. 

Didelio dėmesio sulaukė 
Kaspars Rezgalis - Latvijos 
universiteto studentų atstovy
bės tarptautinių ryšių komiteto 
koordinatoriaus - pranešimas 

apie mūsų kaimynų, Latvijos 
aukštojo mokslo situaciją, jau
nimą, studijuojantį jų univer
sitetuose, statistinius duome
nis. Kitais metais nemažai VDU 
studentų ruošiasi išvažiuoti 
pagal Socrates / Erasmus pro
gramas į Latvijos universitetą. 
Tai turbūt ir paskatino studen
tus susirinkti į konferenciją bei 
daugiau sužinoti apie tos šalies 
aukštąjį mokslą. 

Konferencijos paskutinioji 
pranešėja buvo Vaida Adamo-
nytė - VDU studentų atstovy
bės (SA) tarptautinių ryšių 
komiteto vadovė. Ji t rumpai 
pr is tatė , kaip leidžia laiką 
mūsų universitete studijuojan
tys studentai, atvykę iš užsienio 
šalių į Lietuvą pagal Socrates/ 
Erasmus programas. Svarbus 
faktas, kad šie studentai nėra 
paliekami nuošalyje, jie įtrau
kiami į VDU SA veiklą. „Mes 
dirbame kartu", - sakė Vaida 
Adamonytė. 

Tarptautinėje konferencijo
je „Studentų Europa" visi norin
tys turėjo progą ne tik išklau
syti pranešimus, bet ir patys 
pasidalinti savo turima patirti
mi, pasidomėti jiems rūpimais 
klausimais. 

PLATELIŲ EŽERO DUCNE 
PASTATYTAS KRYŽIUS 

Vienuoliai ir narai neseniai 
įgyvendino netikėtą projektą— 
Platelių ežero dugne sumontavo 
medinį kryžių su Jėzaus kan
čios skulptūra. Idėja kryžių pas
tatyti Platelių ežero dugne kilo 
Kretingos pranciškonų vienuo
lyno broliams. Anot jų, kryžius 
simbolizuos šviesą tamsoje. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", keturių metrų 
aukščio ąžuolinį kryžių ir 
Jėzaus kančios skulptūrą bro
liams pranciškonams išdrožė 
giminaičiai, o medieną dovanojo 
Kretingos rajono ūkininkas. 

Klaipėdos nardymo centro 
„Oktopusas" narai ir Kretingos 
vienuolyno broliai pranciškonai 
kryžių dalimis plukdė į Platelių 
ežero vidun- Prie kryžiaus 
stiebo buvo pritvirtinti 150 kilo
gramų svarmenys, tad kryžius 

lengvai nusileido ir įsmigo į 
dugną 14 metrų gylyje, vadi
namoje Kryžavonės kalvoje. 
Vieta, kurioje pastatytas kry
žius, ypatinga tuo, kad ten yra 
labai gilu ir tamsu. Šalia kalvos 
vienoje vietoje gylis siekia 50 
metrų, kitoje — 30 metrų. Pa
čioje Kryžavonės kalvoje šviesu, 
esama vandens augmenijos. 
Pasaulyje įprasta po vandeniu 
statyti įvairius religinius objek
tus: Lietuvoje tai padaryta pir
mą kartą. 

Platelių ežeras yra ypatinga 
vieta. Čia yra tarptautinė nar
dymo trasa, tad kryžių galės 
pamatyti daug lankytojų iš viso 
pasaulio. 

„Oktopuso" narai trejus me
tus iš eilės per Kalėdas Platelių 
ežero dugne statė papuoštas 
eglutes. (BNS) 

NASA MARSAEICIS „OPPORTUNITY 
VĖL VAŽIUOJA 

JAV kosminių tyrimų agen
tūros robotas „Opportunity" vėl 
juda Marse. Jis beveik penkias 
savaites buvo įklimpęs nedi
delėje smėlio pusnyje, pranešė 
Pasadenos reaktyvinio judėjimo 
laboratorijos inžinieriai. Dabar 
j iems vėl buvo proga pasi
džiaugti — iš Marso gautuose 
vaizduose buvo matyti, kad 
šešiarat is geologinis robotas 
pagaliau išsivadavo iš smėlio 
gniaužtų. 

Teko gerokai pavargti, kol 
pavyko jį išjudinti. Apie tai 
rašoma NASA tinklalapyje 
(www.jpl .nasa.gov). Ten pat 
pateiktoje nuotraukoje matyti 
banguotame smėlio paviršiuje 

marsaeigo paliktos vėžės. Mar-
saeigis „Opportunity" ir jo dvy
nys „Spirit" jau 16 mėnesių sėk
mingai „dirba" priešingose Mar
so pusėse. 

Jau pačioje misijos pradžio
je „Opportunity" aptiko sluoks
niuotą uolieną, kuri geologams 
akivaizdžiai įrodė kadaise Mar
se buvus vandens. Praėjus dau
giau kaip metams ir „Spirit" 
aptiko sluoksniuotų uolienų. 

„Opportunity" ratai įstrigo 
šiemet balandžio 26 dieną, kai 
jis užvažiavo ant vėjo supusty
tos maždaug 2.5 metro pločio ir 
pusmetrio aukščio smėlio pus
nies Meridiano lygumoje. 

R e u t e r s - E l t a 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo crematiom patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PADĖKA 
Mylimai Mamai 

A f A 
JOANAI BUDNIKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos kapelionui kun. A. Pa
liokui už maldas laidojimo namuose ir už šv. Mišias ir lai
dotuvių apeigas. Didelis ačiū dr. kun. Kęstučiui Trima
kui, už j au t r ius atsisveikinimo žodžius laidojimo namuose 
ir už šv. Mišių a tnašavimą kar tu su kun. A. Palioku. 

Dėkojame mielai draugei Danguolei Bielskienei už 
maldų skaitymą, solistei p. Onutei Jameikienei už begali
niai jaut r ias giesmes, p. Jūra te i Lukminienei už vargona
vimą. Ačiū kun . Omegai už nuoširdų dalyvavimą visose 
laidotuvių apeigose, ypatingai už velionei sukurtą eilė
raštį, kurį paska i tė per šv. Mišias. 

Ačiū Audronei Elvikienei ir kolegėms iš Maironio Li
tuanistinės mokyklos bei Mother McAuley gimnazijos, už 
gėles, už užuojautas , už parodytą širdį. 

Didelis ačiū kars to nešėjams ir Pe tkus laidojimo na
mams, ypatingai Šarūnui Dobilui. 

Visiems, už gilią užuojautą, užprašytas šv. Mišias i r 
aukas bei gėles ir už Mamytės palydėjimą į amžino poilsio 
vietą, reiškiame gilią padėką. 

L i ū d i n t i d u k r a Silvija i r s ū n u s R o l a n d a s s u 
š e i m o m i s 

PADĖKA 
A t A 

JONAS PETRONIS 
Mirė 2005 m. gegužės 4 d. Los Angeles. Į Amžinybe 

išlydėtas 2005 m. gegužės 16 d. 
Nuoširdžiai dėkojame kunigams Stanislovui Anužiui, 

Tomui Karanauskui ir a.a. Jono pusbroliui Juozui Drau
geliui, už sukalbėtą rožančių, aukotas šv. Mišias ir laido
jimo apeigas kapinėse. 

Dėkojame solistams Janinai Čėkanauskienei, Antanui 
Polikaičiui, Vitai Vilkienei, Rimtautui Dabšiui ir Šv. Ka
zimiero parapijos choristams už gražių giesmių išgie-
dojimą per rožančių ir šv. Mišias, ir jiems vargonais 
akompanavusiam Viktorui Raliui. 

Esam dėkingi, kad taip garbingai karstą nešė Marius 
ir Danius Anelauskai , Aloyzas Pečiulis, Tadas Dabšys, 
kar tu su Dainium Petroniu ir Virgilium Kaspučiu. Dide
lis ačiū Rūtai Šakienei, Rimui ir Rūtai Anelauskams, J a 
ninai ir Vytautui Čekanauskams, Bronei Dženkaitienei ir 
Remigijui Bobinui už pagalbą per mūsų sunkias valan
das. 

Širdingai ačiū visiems, kur ie atvyko atsisveikinti su 
a.a. Jonu ir palydėti jį į Amžiną poilsį. 

L i ū d i n t i š e i m a 

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. O A K PARK AVE. 

ALL P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

» Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
Hetuviu kapiniu 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
f l A C K A V I C l U S ) 

FuneraI Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1 708 430 5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE !N CHICACO 
& ALL SUBURBS 

http://www.jpl.nasa.gov
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE m 
II M I 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" birželio 15 d. 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje paminėsime Baisiojo 
birželio įvykius, prievarta išvež
tuosius į Sibirą, kurių daugu
mai taip ir neteko sugrįžti į 
tėvynę. Bus rodoma vaizdo juos
t a „Sugrįžimas", kurią „Sek
lyčiai" parūpino Viktorija Pike-
lienė. Visi maloniai kviečiami 
atvykti. 

ŠIE METAI - MOCARTO METAI. 
Visi, kurie žavisi kompozito
riaus muzika, švenčia genijaus 
250 gimimo metines. Ravinijos 
festivalis skiria keletą vakarų 
šio klasiko muzikai, pavadintų 
„Mocarto serenadomis". Vie
name jų gros ir lietuvaitė pia
nistė Ieva Jakubavičiūtė. Kartu 
su Čikagos simfoniniu orkestru 
birželio 26 d., sekmadienį, ji 
atliks Mocarto koncertą fortepi
jonui Nr. 5. Pradžia 5 v.p.p. Vė
liau Martin koncertinėje salėje 
Ieva, kartu su Steans muzikos 
instituto programos dalyviais 
gros kamerinę Mocarto muziką. 
Skambės sonata smuikui ir 
fortepijonui bei fortepijoninis 
kvintetas. Informacija suteikia
ma tel. 917-647-9796 arba 
e—paštu: ievaj@earthlink.net. 

MAIRONIO AUKŠTESNIOJI LI
TUANISTINĖ MOKYKLA LE-
MONTE ieško lietuvių kalbos 
mokytojų. Prašau skambint i 
Audronei Elvikienei, tel. 630-
435-6349 arba Svajonei Kere-
lytei, tel. 630-985-0360. 

BIRŽELIO 18 D., 7 V.V. BALZEKO 
lietuvių kultūros muziejus 
kviečia į 39-ojo gimtadienio 
šventę. Šokiams gros ir liaudies 
žaidimų mokys Rimantas Pum
putis ir Algimantas Bamiškis. 
Bus tradicinės lietuviškos vai
šės. Maloniai prašome regis
truotis iki birželio 15 d. telefonu 
773-582-6500. Muziejaus adre
sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

JAV LB VIDURIO VAKARŲ 
apygardos tradicinė gegužinė 
įvyks birželio 19 d., PLC sodely
je, Lemont. po 11 v.r. šv. Mišių. 
Muzika kvies šokiams ir dai
noms, skanus maistas patenk
ins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio Va
karų apygardą. 

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS 
posėdis įvyks birželio 21 d. ir 
apie jo nutarimus bus pranešta 
spaudos konferencijoje birželio 
22 d. 18 LF tarybos narių arba 
direktorių tarp spaudos posė
džių dirba pasiskirstę į 6 LF 
komitetus: finansų, garbės, įs
tatų, lėšų telkimo ir palikimų, 
meno globos ir pelno skirstymo. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ sky
rius penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino 
juostas iš Lietuvos. Visi kviečiami. 

IKI BIRŽELIO 15 D. REIKIA 
pateikti kandidatus 2005 metų 
Lietuvių fondo Dr Antano 
Razmos vardo švietimo premijai 
gauti. Yra sudaryta komisija, 
kuriai vadovauja LF tarybos ir 
valdybos darbuotoja, dabartine 
valdybos pirmininkė Sigita 
Balzekienė. Kiti komisijos nari
ai: dr A. Grigonis, dr. A. Mon
kevičius, S. Petersonienė, D. 
Polikaitienė ir dr. Z. Zinke
vičius (trys iš JAV ir trys iš 
Lietuvos). Kandidatus iš Lie
tuvos ar užsienio šalių reikia 
siūlyti šiuo adresu: Lietuvių 
fondo Dr. Razmos vardo premi
jos komisija c/o Lietuvių fondas, 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439. 
KREIPIAMĖS I LIETUVIŲ visuo
menines 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. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: dai
lės - Dalia Šlenienė, žurnalisto 
- Danute Bindokienė, teatralo -
Vitalija Pulokienė, muziko — 
Faustas Strolia, radijo progra
mų - Algis Zaparackas ir tau
tinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasira
šytame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siūly
mus siųsti LB Kultūros tarybai, 
adresu: 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154 iki rugsėjo 1 
d. Premijų mecenatas - Lie
tuvių fondas. 

A.A. BIOCHEMIJOS DR. KAZIO 
MARTINKAUS (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo 
tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi lietuviai stu
dentai, siekiantys magistro 
arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyri
mo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir pan.). Pasi
teirauti, ar sužinoti kur galima 
gauti prašymo formas, kreiptis į 
Kristiną Martinkutę: Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, IL 60629. USA. El-
paštas: Krism516@yahoo.com. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIU 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). Ji bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos. LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester. IL 60154. 

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ, Lietuvos 
vaikų globos būrelio „Saulutė" 
bei „Dieviško Kryžiaus" Lie
tuvos benamių paramos fondo 
JAV vadovė išvyko į Lietuvą ir 
grįš liepos gale Dėkojame už 
aukas vargingai gyvenantiems 
Lietuvoje, 414 Freehauf St, 
Lemont, IL 60439. 

• D Ė M E S I O ! VIDEO] 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video į rašus iŠ 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSO ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. A r c h e r A ve. . Chicago, DL 
60609. Tel. 773-927-9091. 

Sav. Pe t r a s Bernotas. 

DRAUGO FONDAS 
4545 W£ST 63rd STREET 

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

DAR NE VĖLU PAREMTI 
PAVASARIO VAJŲ 

Per šių metų kovo ir ba
landžio mėnesius buvęs gyvas 
atsiliepimas į Draugo fondo pa
vasario vajaus laiškus gerokai 
sumenkėjo gegužės mėnesį, kas 
buvo paminėta Draugo fondo 
skiltyje (2005.05.14). 

Į tą skiltĮ atsiliepė Draugo 
fondo garbes na rė , i lgala ikė 
„Draugo" bendradarbė S tasė E. 
Semėnienė, nus t ebdama , kad 
iki tos datos į pavasar io vajų 
atsiliepė tik 208 DF nar ia i ir 
rėmėjai iš sąrašuose esančių 
2,220 narių ir rėmėjų („Draugo" 
laiškų skyrius, 2005.06.01). 

Vienas „Draugo" bendra 
darbis, pavasario vajų parėmęs 
tik su 20 dol., i lgesniam laiške 
rašo, kad gyvena tik iš pensijos, 
neturi jokių santaupų nei inves
tavimų, nei kompiuterio, žmona 
ligonė, vaikų moksla i labai 
daug kainuoja ir nuo pragyve
nimui reikalingų lėšų nebelieka 
nieko vajų paramai . Be abejo, 
tokių atvejų yra ir daugiau. 

Tačiau gauname ir l inks
mesnių laiškų. Su dviem laiš
kais ir dviem čekiais (200 ir 100 
dolerių) pavasario vajų parėmė 
Irena Truškūnienė iš Glendora, 
CA. Laiškuose ji rašo: „Dėl visų 
įsipareigojmų Lietuvoje bro
liams ir seseriai su šeimomis, 
pavėluotai siunčiu j u m s pava
sario vajaus čekį 200 dol. sumo
je". Po savaitės atėjo ir an t r a s 

100 dol., čekis, jai t ampant DF 
g a r b ė s n a r e . 

— Dieve, J u m s padėk, —ji 
rašo. — Aš „Draugo" laukiu 
kiekvieną dieną. Be jo nieko 
nežinočiau kas vyksta pasauly
je . Su didele, gilia pagarba 
Jums . 

Tokiems pavasario vajaus 
rėmėjams ka ip I rena Truš
kūnienė Draugo fondas nuo
širdžiai dėkoja. J i nepavėlavo. 
Pavasario vajus tęsiasi iki bir
želio mėnesio galo. 

Pavasaris daug kam atnešė 
naujus darbus kieme, sode, 
darže ar vasarvietėje. Per tuos 
darbus pritrūko laiko susirasti 
Draugo fondo pavasario vajaus 
laišką, jo atkarpą ir vokelį. Bet 
dar ne vėlu. Dar likę kelios 
savaitės iki birželio galo, iki 
kurio tęsiasi pavasario vajus. 

Minėdami Gedulo ir Vilties 
dieną, prisimindami savo arti
muosius, brolius ir seses lietu
vius, išvežtus į Sibiro lagerius ir 
ten likusius amžino įšalo žemė
je , dėkokime Kūrėjui, kad gali
me džiaugtis laisve svetingoje 
Amerikos žemėje su sava Ben
druomene, su sava lietuviška 
spauda. J i mus jungia ir palaiko 
lietuviais. Be jos mes būtume 
vargšai. Džiaukimės, kad mes 
ją tur ime. Džiaukimės, kad 
tur ime „Draugą". Remkime jį 
per Draugo fondą. 

Pavasario vajaus įnašai 
Su 300 do l e r i ų : 
Irena Truškūnienė, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 1,120 dol., Glen
dora. CA. 

Su 200 do le r ių : 
Marija Kriščiūnienė, iš viso 

200 dol.. Burlington, LA. 
Su 100 do l e r i ų : 
Vytautas ir Stasė Mažeikos, 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 2,100 
dol., Colbert, GA. 

Konstancija S tas iu l ienė , 
g a r b ė s n a r ė , iš viso 1,350 dol., 
Oak Lawn, IL. 

Su 50 do l e r i ų : 
Elena ir Balys Kondratai . 

g a r b ė s n a r i a i , iš viso 1,125 

dol., Quaker Hill, CT. 
Dr. E. R. Šilgaliai, iš viso 

750 dol., Euclid, OH. 
Joseph Bernot, iš viso 625 

dol., Union, NJ. 
Aldona Sandargas, iš viso 

250 dol., Clermont, FL. 
Su 30-20 d o l e r i ų : 
Marija Šeduikis, iš viso 310 

dol., Chicago, IL. 
Mečys Aukštuolis, iš viso 

225 dol., Richmond Hts„ OH. 
George Likander , iš viso 

220 dol., Kankakee, IL. 
Visiems širdingai dėkojame. 

F o n d o ižd in inkas 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Ch icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, L e m o n t IL 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
TeI.773-588-6215 

3806 West Lavvrence, Čikagoje 
Kalbame l ie tuviškai 

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 
T e l . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

WoodridKe. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe *2300 Chicago, IL 6O803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

• K a r a l i a u č i a u s k r a š t o 
l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a 
mai per Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugiją Čikagoje aukojo: 
$200 Adelė Saka l ienė . $50 
Ona Kartanas. Matilda Kurap
ka, Irena Raulinai t ienė. $25 
Algis Damijonaitis. Algirdas ir 
Raminta Marcher tas , F rank 
Zapolis $15 Juozas Blažys $10 
Eugenijus ir Irena Slavinskas. 
Dėkojame visiems rėmėjams 
„ K a r a l i a u č i a u s k r a š t o l i e tu 
vybei" , 1394 Mid- !M r | ' 
Nape rv i l l e , IL 60"40--<> i i 

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
nia is įmokė j imais ir prieina
m a i s nuoš imč ia i s . Kreipki
t ė s j 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 

STUDIJA 1 
'-K; ••MKTA.DI1M 
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JUSU TILTAS | TtVYNC 

Trečiadieni, birželio 8 d. „Draugo" dienraštyje apsilankė ypatingi svečiai - Cook County iždininkė 
Marta Fappas su pavaduotoja Pat Michaiski bei ryšių su visuomene ii spaudos atstovais. Maria 
Fappas šiuo metu rūpinasi kaip gyventojams palengvinti mokesčių naštą. Tam ji ruošia 
lankstinuką, išverstą į 20 kalbų. Sužinojusi, kad „Draugas" šiemet švenčia 96-ąjį gimtadieni, Maria 
Pappas pažadėjo, jog pirmoji kalba lankstinuke bus lietuvių. 

Nuotraukoje (sėdi iš kairės) „Draugo" dienraščio redaktorė Danutė Bindokienė, Pat Michaiski 
ir Cook County iždininkė Maria Pappas, stovi atstovai, atvykę kartu su Maria Pappas. 

Jono Kuprio nuotrauka 

BALF 5-ojo skyriaus renginys Marquette Park 
Kas yra tas BALF daug 

aiškinti nereikia, ypatingai 
anksčiau į Ameriką atvyku
siems mūsų tautiečiams, kurie 
šios labdaros organizacijos glo
bą jautė dar gyvendami pabė
gėlių stovykloje, po II pa
saulinio karo Vokietijoje. Dar ir 
dabar šis prieš daugiau nei 
pusšimtį metų įsteigtas viene
tas yra gyvas, o jo centras kaip 
tik yra Čikagoje. Čia veikia ir 
keletas jo skyrių. Vienas iš tų 
skyrių paženklintas 5-uoju nu
meriu, gyvuoja Marąuette Park 
apylinkėje. 

Šio skyriaus valdyba birže
lio 5 dieną Marąuette Pa rk 
parapijos salėje buvo surengusi 
Cepelinų pietus, norint sutelkti 
daugiau lėšų į nelaimę pate
kusiems mūsų taut iečiams 
Lietuvoje. 

Į šią pramogą susirinko apie 
150 žmonių, ne vien tik iš vie
tinės apylinkės, bet ir iš kitų 
vietovių, ku r dabar yra įsikūrę 
buvusieji „marąuetteparkiečiai" 
ir šiaip šios organizacijos veikla 
besidomintieji mūsų tautiečiai 
iš kitur. 

Už 8 dol. po du didelius ce
pelinus gavusieji svečiai turėjo 

nemaža vargo juos įveikti. Už tą 
pačią kainą dar gavo kavos ir 
pyragų. Norintieji kitokių gė
rimų, turėjo pakloti daugiau 
dolerių. Atrodo, kad rengėjai 
laukė daugiau svečių, nes liko 
visas didelis puodas pilnas 
cepelinų, kuriuos siūlė neštis į 
namus už puse kainos. O tokių 
atsirado nemaža. 

Cepelinų pietų metu buvo 
pardavinėjami įvairūs loterijos 
bilietai. Viena iš loterijų buvo 
momentinė, tad laimingieji pri
zus galėjo atsiimti iš karto prie 
prizų stalo. 

Taip pat pietų metu BALF 
5-ojo skyriaus pirmininkas A. 
Kikilas laikas nuo laiko praneš
davo įvairią informaciją. Jis su 
grupe talkininkų nuolat sukosi 
svečių tarpe, norėdamas geriau 
patarnauti ir taip papildyti 
skyriaus iždą. 

Baigiantis šiai pramogai į 
susirinkusius prabilo BALF 
centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė. Ši, netrukus 
savo amžiaus 91-ąjį gimtadienį 
švęsianti visuomenininke, dau
giau nei pusšimtį metų besi
reiškianti šioje šalpos organi
zacijoje, dar atrodė nepavar

gusi. 
Kalbėtoja pabrėžė, kad 

BALF šelpia pačius vargingiau
sius Lietuvos žmones. J i pa
žymėjo, kad organizacijos finan
sai yra labai riboti, todėl re
mianti tik labiausiai pagalbos 
reikalingus. 

Ji dėkojo visiems, kurie 
dirba BALF centrinėje įstaigoje 
(ji yra įs ikūrusi dienraščio 
„Draugo" patalpose), žmonėms, 
pakuojantiems siuntinius ar 
taip ta lk inant iems. Apgailes
tavo, kad aukotojų skaičius ir 
talkininkų būrys mažėja. Todėl 
ji kvietė: „Pasilikite su mumis, 
nes kol jūs būsite ir kol BALF 
gyvuos, mes galėsime ištiesti 
pagalbos ranką nelaimingie
siems mūsų tautiečiams". 

Smagru šiame renginyje bu
vo sutikti mūsų lietuviškos 
veiklos ve te ranus , ypatingai 
sulaukusius garbaus amžiaus, 
bet dar nepavargusius. Tai 
Jonas Gradinskas (negalėtumei 
pasakyti, kad jis peržengęs 
90—jį metų slenkstį). Čia matėsi 
ir visur esant is Algis Regis, 
ČLO valdybos pirm. Vaclovas 
Momkus ir daugybė kitų. 

E. Šulai t is 

Ieško artimųjų „Draugo" knygynėlyje 
• • • • • 

Danutė Mačernienė-Jen-
ciutė, ieško dėdės Petro Jen-
ciaus. 

Dėdė gimęs 1920 m. Endri-
javo valsčiuje, Raukų km. Jis 
turėjo dvi seseris Petrę ir Zitą 
ir du brolius Vladą ir Kazi
mierą. Petro Jenciaus tėveliai 
buvo Barbora ir Ilerius Jenciai. 

Iš Lietuvos dėdė išvyko 
1945 m., pirmiausia į Vokietiją, 
o po to į JAV arba Australiją. 

Jei kas nors turi žinių apie 
Petrą Jencių, prašau paskam
binti tel. 203-508-2930. 

Petras Vitkauskas 
„LIETUVIŲ DRAUGIJŲ VEIKLA 

PUNSKO IR SEINŲ KRAŠTE 1926-1939 METAIS" 

SKELBIMAI J 
• „Saulutė" , Lietuvos vai

kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. 
Aukojo: Danutė ir Rimantas 
Kaukėnai $240 metinė parama 
vaikučiui; Anonimas (D) $200; 
Rūta Vander Moler pirm. 
Union Pier, MI lietuvių draugi
jos $100 a.a. Onos Gutaus-
kienės atm.; A. a. Danieliaus 
Liutiko atminimui aukojo 
Much Shellist Attorneys at 
Law (Rebecca Vanderkloot) 
$150, Gregory Mann $25, Don 
Hershman $25, Jefrrey Rubens-
tein $50. Labai ačiū, „Saulu
te" ^uni igh t Orphan A i H 
t l t Krerhanf St , Lemont , ff. 
«oi:'(9. T A \ i u #:}«-.{(»<i:u39. 

XDC - XX amžių sandūroje 
Vidurio ir Rytų Europoje 
pasirodė naujas reiškinys. Jau 
ne priklausomybė tam tikram 
luomui formavo žmones, jų 
tikslus bei vertybes. Individus 
charakterizavo bendra teorija, 
papročiai, tradicijos, o visų pir
ma bendra kalba, knygos įvade 
rašo autorius. Knygoje pasako
jama apie sąlygas, nulėmusias 
Punsko-Seinų lietuvių draugi
jų veiklą 1926-1939 metais. 
Informacija apie jas rasta Len
kijos archyvų fonduose, būtent 
Varšuvoje esančio Naujųjų 
aktų archyve Vidaus reikalų 
ministerijos fondo bylose. 

Šios knygelės kaina 7 dol. 
pridedant 8,75 proc. mokestį 

rr-TRAS v rTK A» ;SKAS 

, LIETUVIŲ DRAUGIJŲ 
£ VEIKLA PUNSKO IR 

SETNU KRAŠTE 
1926-1939 METAIS 

__.____. 

užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo kai
na 3.95 dol. Teirautis „Draugo" 
telefonu 773-585-9500. 

L SKELBIMAI 
• A.a. E d v a r d o Ciz inaus-

ko atminimą pagerbti, Elena 
Cizinauskienė ats iuntė „Sau
lutei" $130. kuriuos suaukojo 
S. Jelioniene. P. G. Nariai, P. 
N. Stelmokai, D. Elsbergas bei 
anonimas grynais. „Saulutė" 
dėkoja už aukas ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą Edvardo 
Cizinausko šeimai bei arti
miesiems. 

D R €m\H 
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• A.a. Aldonos Rugienės 
atminimą pagerbiant Lietuvos 
vaikų globos būreliu „Saulutė" 
buvo suaukota $465 Aukojo V. 
Aukštinaitis, Č. Bačinskienė, 
dr. V. Berner, dr. M. Biskis, D. 
Boldyga, S. Didžiulis, drs. O. A. 
Garūnai, B. Kasakaitis, F V. 
Kaunas, A. Krzeminski, M. 
Kuprienė, A. Vardys, J. Race-
vičius, K. Rimkus. „Saulutė" 
dėkoja už aukas ir reiškia nuo
širdžią užuojautą a.a. dr. A. 
Rugienės artimiesiems. 

mailto:ievaj@earthlink.net
mailto:Krism516@yahoo.com

