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Šiame I 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Tėvo diena. „Draugas" 
keliauja kartu su JAV 
prezidentu (6). 

3 psl. 

Mūsų šeimose. 
4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Bažnyčia — Kristaus 
Sakramentas. Poezija 
Laisvės kovotojams. 
„Lituanus" žurnalui 
50 metų. Liucija. 
Desantas Lietuvoje: 
tuzinas užsienio 
poetų. Laukia naujos 
patirtys. Žemės 
reforma ir prelatas 
Mykolas Krupavičius. 

JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkės 
sėkminga viešnagė 
Lietuvoje. Kaip 
tvarkyti „Sočiai 
Security" išmokas. 

5 psl. 

Cicero lietuviai 
paminėjo Birželio 
tragediją. Šį savaitgalį 
švenčiamos Joninės ir 
vyksta gegužinės. 

8 psl. 

Sportas 
* Dvy l ik t ą k a r t ą I tal i joje 

vyks tanč iu „G i ro de i Tren-
t ino Femmini le" d v i r a t i n i n 
k i ų l e n k t y n i ų a n t r a j a m e 
e t a p e devinta finišavo „Nobili 
Rubinetterie" komandos narė 
Edi ta Pučinskai tė . Lietuvos 
dviratininkė 84 km distancijos 
finiše 9 minutes ir 41 sekundę 
pralaimėjo rato nugalėtojai ru
sei Svetlanai Bubnenkovai. 

* Sep t in tą perga le de
šimtose JAV WNBA p i r m e 
n y b i ų r e g u l i a r i o j o s e z o n o 
rungtynėse iškovojo Ind ia
n a „ F e v e r " komanda su Jurgi
ta Štreimikytė-Virbickiene. 
,,Fever" krepšininkės 60:57 nu
galėjo Charlotte ..Sting" ko
mandą. Lietuvos krepšininkė 
nugalėtojoms per 11 žaidimo 
minučių pelnė 2 taškus, patai
kiusi vieninteli dvitaškį. Po 
krepšiais J. Štreimikytė-Virbic
kienė atkovojo 3 kamuolius, 
blokavo vieną varžovės metimą 
bei kartą prasižengė. 

* Trečiąjį pralaimėjimą 
iš e i l ė s E u r o p o s b e i s b o l o 
k o n f e d e r a c i j o s Č e m p i o n ų 
t a u r ė s B g r u p ė s turnyre 
Švedi joje patyrė Lietuvos 
čempionas Vilniaus „Juodasis 
vikingas". Ketvirtadienį pasku
tiniąsias I pogrupio rungtynes 
„Juodasis vikingas" 5:22 pra
laimėjo į pusfinalį iškopusiai 
Lexand „Lumerjacks" (Švedija) 
komandai. 

Naujausios 
zmios 

* Sos t inės sav ivaldybės 
konservatoria i t r a u k i a s i iš 
valdančiosios koalicijos. 

* L i e t u v o s kar in inka i 
pirmie j i Baltijos valstybėse 
jg\įo naikintuvų valdymo kva
lifikaciją. 

Val iutu santyki* 
1 USD — 2.820 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Uspaskichas palieka Seimą, tačiau 
partijoje — „taika ir ramybė" 

Vilnius , birželio 17 d. 
(BNS) — Atsistatydinęs ūkio 
minis t ras Viktoras Uspaski
chas atsisakė ir Seimo nario 
mandato. 

Ati t inkamas jo prašymas 
jau įteiktas Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui ir Vyriau
siajai rinkimų komisijai (VRK). 

VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas sakė, kad komisija 
tikriausiai ateinančios savaitės 
trečiadienį rinksis į posėdį, ku
riame nori išgirsti iš paties V 
Uspaskicho pageidavimą atsi
sakyti Seimo nario mandato ir 
tuomet spręs dėl jo panaikini
mo. 

Sprendimas atsisakyti par
lamentaro mandato gali būti 
vertinamas kaip siekimas iš-

Viktoras Uspaskichas 
Valdo Kopūsto I ELTA) nuotr. 

vengti apkaltos Seime, kuri už
kirstų kelią politinei karjerai 
ateityje. 

„Iš tiesų, techniškai žiū
rint, tai yra pabėgimas, apkal

tos išvengimas. Išvengęs apkal
tos jis pasilieka galimybę grįžti 
į politiką, jei sugebės nusiplauti 
tokią gėdą", sakė politologas 
Lauras Bielinis. 

Per apkaltą Seime pernai 
balandį už Konstitucijos pažei
dimus nušalinus nuo prezidento 
pareigų Rolandą Paksą, jis ne
begali užimti jokių postų, susi
jusių su priesaikos davimu. 

V. Uspaskicho atsistatydini
mo iš ūkio ministro pareigų pa
reiškimą premjeras Algirdas 
Brazauskas ketina patenkinti 
pirmadienį, bet mano, kad Vy
riausybė galės ir toliau dirbti be 
jo-

Premjero nuomone, minis
trų kabinete gali dirbti kiti V. 
Uspaskicho vadovaujamos Dar

bo partijos ministrai. Be V. Us
paskicho, koaliciniame kabinete 
yra dar keturi Darbo partijos 
deleguoti ministrai. 

Rusijoje viešėjęs V. Uspas
kichas nusprendė atsistatydinti 
po to, kai Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija (VTEK) ketvir
tadienį nustatė, jog jis dviem at
vejais pažeidė Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo valstybės 
tarnyboje įstatymą. 

V. Uspaskichas nesutinka 
su VTEK išvada ir ją apskųs 
teisminiu keliu. 

Tuo tarpu valdančiosios 
parlamentinės Darbo partijos 
frakcijos seniūnė Loreta Grau-
žinienė neigia kalbas apie parti
jos skilimą, tvirtina partiją lie
kant Nukelta į 7 psl. 

ES vadovai pratęsė konstitucijos patvirt inimo terminą 
Briuse l i s , birželio 17 d. 

(„ReutersTBNS) — Krizės iš
tiktos Europos Sąjungos (ES) 
vadovai ketvirtadienį susitarė 
pratęsti problemų persekioja
mos konstitucijos patvirtinimo 
terminą ir teigė esą pasiryžę ją 
išsaugoti, nors jai aiškų ,,ne" 
pasakė Prancūzijos ir Nyder
landų rinkėjai. 

Viršūnių susitikimui vado
vaujantis Liuksemburgo prem
jeras Jean-Claude Juncker pa
sibaigus pirmajai susitikimo 
dienai paskelbė, jog 25 ES vals
tybių vadovai susitarė, kad su
tar t i s , kuria siekiama supa
prastinti bendrijos sprendimų 
priėmimo procesą, bent iki 
2007 m. vidurio negali būti pa
tvirtinta. 

„2006 metų lapkričio 1-
osios data. kuri buvo numatyta 
iš pradžių, nebėra protinga", 
sakė J.-C. Juncker. 

Nukelta į 7 psl . 
Prezidentas V. Adamkus, premjeras A. Brazauskas, užsienio reikalų ir 
susitikime Briuselyje. 

ras A Valionis dalyvauja ES viršūnių 
Džojos Barysa i t ės (ELTA; nuotr 

Lietuva kyla p r i e š sve t imą p r o p a g a n d ą 
Vilnius , birželio 17 d. 

(ELTA) — Užsienio reikalų mi
nistro Antano Valionio nerimas 
del Rusijos TV kanalais sklei
džiamos mūsų piliečių orumą 
žeidžiančios melagingos infor
macijos bei tautinės nesantai
kos kurstymo sulaukė ir polito
logų pritarimo. 

Politologo Lauro Bielinio 
teigimu, šiuo metu ypač junta
ma stiprėjanti Rusijos propa
gandinių priemonių Lietuvos vi
suomenes nuomonei įtaka. Anot 
politologo, rusiškų TV kanalų 
pateikiama informacija Lietu

vai buvo įdomi prieš 5-6 metus. 
kai Rusijos žiniasklaida buvo 
kritiškesnė ir galėjo laisviau 
žvelgti į savo šalies vidaus poli
tiką. 

„Dabar Rusijos žiniasklaida 
yra maksimaliai pajungta Rusi
jos valdžiai. Lietuvos visuomenė 
gauna ne objektyvią informaci
ją, bet iškreiptą vaizdą ir apie 
Rusiją, ir apie save", sakė L. 
Bielinis. 

Jo teigimu, jeigu Lietuvos 
atstovams nepavyktų susitarti. 
kad nebūtų skleidžiama mela
ginga informacija ir šmeižtas iš 

Rusijos, belieka riboti skelbia
mą informaciją, kuri iškreipia 
realybę ir siekia paveikti mūsų 
šalies visuomenę. 

Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos (LRTK) pirmininko 
Jono Liniausko teigimu, už tele
vizijų skleidžiamos informacijos 
turinį atsako transliuotojai ir 
retransliuotojai. „Jie turėtų im
tis atsakomybės už skleidžiamą 
melagingą informaciją ir šmeiž
tą. Naujajame Visuomenės in
formavimo įstatyme greičiausia 
bus naujos pataisos, kurios tai 
apibrėš", teigė jis. 

U ž s i m o j o n u v e r s t i A . B r a z a u s k ą 
Vilnius , birželio 17 d. 

(ELTA) — Keturios neparla-
mentinės partijos skelbia, jog 
už pastarųjų mėnesių politi
nius skandalus bei kitas valsty
bės raidos negeroves pirmiau
sia yra atsakinga Vyriausybė ir 
jos vadovas Algirdas Brazaus
kas, todėl žada siekti interpe
liacijos premjerui ir ministrų 
kabinetui. 

„Viktoras Uspaskichas at
sistatydino, o A. Brazauskas 
j au kurį kartą vaizduojamas 
kaip politinės padėties 'stabili
zatorius' ir demokratijos 'gelbė
tojas'. O juk būtent jis yra da
bartinės supuvusios sistemos 
'krikštatėvis"', sakė vienas iš 
apkaltos idėją pristačiusių 
neparlamentinių partijų atsto
vų, Lietuvos socialdemokratų 
sąjungos pirmininkas Arvydas 
Akstinavičius. 

Kartu su juo apkaltos idėją 
pristatęs Lietuvių tautininkų 
sąjungos pirmininkas Gintaras 
Songaila pažymėjo, jog svar
biausias apkaltos motyvas — 

Neparlamentinių partijų atstovai (iš kairės): Eugenijus Nazelskis. Lilija
na Astra. Arvydas Akstinavičius, Gintaras Songaila. 

Valdo Kopūsto I ELTA) nuotr 

politinė korupcija. 
Tautininkų vadovas atkrei

pė dėmesį, kad opozicijos vado
vas Andrius Kubilius, spaudoje 
pasirodžius įtarimams dėl „Ru-
bicon group" .juodosios buhal
terijos" įrašuose galimai minė
tos jo pavardės, kreipėsi į Gene
ralinę prokuratūrą ir gavo įta
r imus paneigiantį atsakymą. 

Tuo tarpu A. Brazauskas po pa
našių jam mestų įtarimų, pasak 
G. Songailos, dėl jų paneigimo į 
at i t inkamas įstaigas nesikrei
pė. 

Neparlamentinės partijos 
ne vėliau kaip po 3 savaičių ke
tina kreiptis į Seimo opoziciją ir 
paprašyti opozicinių frakcijų 
paramos apkaltos idėjai. 

Dėl žalingų 
įpročių 

lietuviai serga 
vis dažniau 
Vilnius, birželio 17 d. 

'BNS) — Lietuvoje pernai užre
gistruota daugiau sergančiųjų 
ligomis, susijusiomis su rū
kymu, alkoholio ar narkotikų 
vartojimu nei 2003 m. 

Kaip pranešė Statist ikos 
departamentas, praėjusiais me
tais Lietuvoje alkoholio suvar
tojimas padidėjo, o rūkymas — 
šiek tiek sumažėjo, tačiau ligų, 
susijusių su žalingais įpročiais, 
užregistruota daugiau. 

2004 m. vienam gyventojui 
teko vidutiniškai 10.4 litrų spi
rito — tai 0.2 litrų daugiau nei 
2003 m. Tabako gaminių suvar
tojimo rodiklis rodo, kad 2004 
m. vienam gyventojui teko vi
dutiniškai 57 pakeliai cigarečių 
arba 1 pakeliu cigarečių ma
žiau nei 2003 m. 

Aukšti alkoholio vartojimo 
ir rūkymo rodikliai daro neigia
mą įtaką gyventojų sveikatai — 
užregistruota daugiau su šiais 
žalingais įpročiais susijusių li
gų atvejų. 

Nors pernai pirmą kartą 
besikreipiančių asmenų į gydy
mo įstaigas dėl lėtinio alkoho
lizmo palyginus su 2003 m. už
registruota mažiau, tačiau pa
didėjo sergančiųjų alkoholinė
mis psichozėmis skaičius. 2004 
m. pabaigoje sirgusių alkoholio 
psichoze užregistruota 2,790 
gyventojų — 378 žmonėmis 
daugiau nei 2003 m. Lėtiniu al
koholizmu pernai užregistruota 
sirgusių 60,852 gyventojų arba 
1,780 žmonių mažiau nei už
pernai. 

K. Masiulis t rauk ias i iš 
Vi ln iaus v icemero posto 

Viln ius , birželio 17 d. 
(BNS) — Konservatorius Kęs
tutis Masiulis traukiasi iš Vil
niaus miesto vicemero posto, 
nebepasitikėdamas meru Artū
ru Zuoku. 

.Atsis tatydindamas noriu 
pareikšti, kad tolimesnis ben
dras darbas su meru Artūru 
Zuoku vis labiau prieštarauja 
mano moraliniams įsitikini
mams. Bendras darbas koalici
joje reikalauja abipusio pasi
tikėjimo, tačiau vis labiau gilė
jant 'abonento' krizei tokio pa
sitikėjimo meru nebeturiu. Būti 
'viceabonentu' nėra garbinga", 
savo motyvus trauktis iš uži
mamų pareigų dėstė K. Masiu
lis. 

Konservatorius tvirtino, jog 
jo apsisprendimą trauktis iš šių 
pareigų paskatino ir spaudoje 
pasirodę pranešimai, neva į 
„abonento" skandalą yra įsipai
niojęs ir konservatorių vadovas 
Andrius Kubilius. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
ketvirtadienį pranešė, neva 
įmonės „Rubicon" vadinamoje 
juodojoje buhalterijoje yra „A 

Kęstutis Masiulis 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

Kubil. Koncerv." bei „Kubilas 
koncerv." įvardytas asmuo, 
2002 m. iš minėtos įmonės neva 
gavęs daugiau nei 150,000 litų, 
dolerių arba eurų. Tačiau Gene
ralinė prokuratūra ketvirtadie
nį kategoriškai paneigė įtari
mus dėl A. Kubiliaus. 

Konservatorių partijos pre
zidiumas penktadienį dalyvavo 
posėdyje, kurio metu buvo svar
stomos tolimesnės liberalcen-
tristų ir konservatorių bendra
darbiavimo Vilniaus miesto ta
ryboje galimybės. 

Konservatoriai, sociallibe
ralai bei liberalcentristai Vil
niaus savivaldybės taryboje su
daro valdančiąją koaliciją. 

Liberaldemokratai siūlo paleisti 
Seimą 

Viln ius , birželio 17 d. 
(BNS) — Opozicinė Liberalų de
mokratų frakcija ėmėsi rinkti 
parlamentarų parašus už siūly
mą paleisti Seimą. 

Liberaldemokratų vertini
mu, nuo pernai spalį pasibaigu
sių Seimo rinkimų „Lietuva gy
vena politinės krizės sąlygo
mis". 

„Jau pa ts valdančiosios 
koalicijos formavimas parodė, 
kad rinkimų rezultatai nulėmė 
neveiksnią ir neįgalią valdžią. 
Nesibaigiantys interesų kon
fliktų, įstatymų pažeidinėjimų. 
KGB rezervo skandalai paraly
žiuoja vieną iš svarbiausių — 
įstatymų leidžiamąją valdžią. 
Per savo veiklos laikotarpį šis 
Seimas nesugebėjo pateisinti 
rinkėjų lūkesčių", rašoma Libe
ralų demokratų partijos prane
šime spaudai. 

Anot liberaldemokratų, 
„bandymai pratęsti šio Seimo 
veiklos imitaciją ir agoniją tik 
dar labiau didins žmonių nepa
sitenkinimą ir nepasitikėjimą 
juo". 

„Seimas turi imtis aiškios 
ir tikros atsakomybės už šalies 
tolimesnę raidą ir priimti 
sprendimą del pirmalaikių Sei
mo rinkimų", mano liberalde
mokratai. turintys 10-ties narių 
frakciją 141 vietos Seime. 

Tuo tarpu Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
penktadienį pareiškė abejojąs 
pirmalaikių rinkimų realumu. 

„Yra keletas teisinių kons
titucinių pagrindų, kada Sei
mas gali būti paleistas ar skel
biami nauji Seimo rinkimai. 
Menas iš svarstytinų pagrindų 
— Seimas pats priima spren
dimą dėl pirmalaikių Seimo rin
kimų. Šiandien aš galiu drąsiai 
sakyti, nes kalbėjausi ne su vie
nu parlamentaru, tokių Seimo 
narių, kurie norėtų ar balsuotų 
už pirmalaikius Seimo rinki
mus, nėra. Todėl, nori nenori 
teks dirbti, teks vykdyti progra
mą, ir aš manau, kad tai nėra 
pats blogiausias variantas", sa
kė parlamento vadovas. 

Eiliniai Seimo rinkimai nu
matyti 2008 metais. 

Seimo narį nužudymo užsakovu 
įvardijęs įtariamasis keičia 

parodymus 
Vilnius , birželio 17 d. 

(BNS) — Vienas įtariamųjų pa
sikėsinimu į Klaipėdos versli
ninką Igorį Udovickį Dainius 
Jankus staiga pakeitė parody
mus ir pareiškė, esą apkalbėti 
Seimo narį Antaną Bosą užsa
kius žmogžudystę jį grasinimais 
privertę Klaipėdos policijos pa
reigūnai. 

25 metų klaipėdietis D. 
Jankus tai pareiškė Klaipėdos 
apygardos teisme ketvirtadienį, 
kai buvo nagrinėjamas advoka
to prašymas jo ginamajam 
griežčiausią kardomąją priemo
nę suėmimą pakeisti į švelnes
nę, rašo ,,Vakarų ekspresas". 

Nepaisant prašymų, visi 
suimtieji liko sulaikyti ir toliau, 
tarp jų — 36 metų Igoris Pan-
cernas, 28 metų Aleksandras 
Minakovas ir 25 metų Igoris Be-
logubovas. 

Prieš dvi savaites Apylinkes 
teismas visus keturis asmenis 
leido suimti ilgiausiam termi
nui — trims mėnesiams. 

Tąkart teigta, jog visi jie 
pripažino savo kaltę. Skandalo 
sukėlusiais televizijos TV3 duo

menimis, per pirminę apklausą 
D. Jankus esą prisipažino, kad 
nusikaltimo užsakovas yra Sei
mo narys. Darbo partijos pirmi
ninko pavaduotojas A. Bosas, 
tuo metu vadovavęs Vakarų 
Lietuvos pramonės ir finansų 
susivienijimui. 

Tačiau ketvirtadienį teisme 
D. Jankus pakeitė pirminius sa
vo parodymus. Pasak D, Jan
kaus, policininkai neva grasino, 
kad jis bus uždarytas į areš
tinės kamerą, kurios gyventojai 
iš žiniasklaidos žino. jog jis yra 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
agentas, ir ten bus su juo susi
dorota. Tokio šantažo būdu 
policininkai neva reikalavo, kad 
jis duotų parodymus prieš A 
Bosą. 

Pasak „Vakarų ekspreso", 
negalutinėmis žiniomis, teisėt
varkininkai mano, jog nusikal
timo organizatoriai buvo D. 
Jankus ir D. Belogubovas — esą 
pastarasis D. Jankaus, dirbusio 
sargu A. Bosui priklausančiame 
elnyne. -prašymu ieškojo asme
nų, galinčių nužudvti I. Udovic
kį. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
V ida i Kupry te i c / o Draugas 

4545 W 63 St C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@ate i t is .org 

Čikagos Ateitininkų 
Šeimos Šventė 

S
aulėtą birželio 5 d susirin
ko gausiai žmonių į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 

Misiją, Lemonte, šv. Mišioms ir 
Ateitininkų šeimos šventei. 
Uniformuoti jaunučiai ir mok
sleiviai kartu su savo vadovais 
įžygiavo į bažnyčią, nešdami 
kuopų vėliavas. Mišias aukojo 
kun. Algirdas Paliokas, giedojo 
vaikų choras „Vyturys" vado
vaujamas muz. Dariaus Polikai-
čio. Ateitininkų jaunimas akty
viai dalyvavo Mišiose skaityda
mi skaitinius, patarnaudami 
kunigui ir nešdami aukas. 

Po Mišių visi susirinko Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje iškilmingam posėdžiui. 
Vėliavininkai įnešė vėliavas, 
buvo sugiedoti Lietuvos ir Atei
tininkų himnai. Viena iš Dau-
manto-Dielininkaičio kuopos 
globėjų Rasa Kasniūnienė pa
sveikino atvykusius ir apibūdi
no kuopos veiklą. Šių metų 
veiklos tema buvo „Knygnešių 
pėdomis". Knygnešiai suprato, 
kad knyga stipriausias įrankis 
išlaikyti lietuvių kalbą. Kuopos 
globėjai, vadovai ir padėjėjai 
tikisi, kad jaunučiai po šių metų 
geriau supras knygos vertę ir 
labiau įvertins lietuvių kalbą. 

Daumanto-Diel ininkaičio 

kuopos globėja Laima Aleksienė 
perskaitė jaunučių egzaminų 
protokolą ir pakvietė jaunučius 
prie scenos įžodžiui. Seselė Da
nutė pravedė įžodį ir buvęs fe
deracijos vadas Juozas Polikai-
tis, kar tu su Laima ir Rasa, 
uždėjo juostas ir prisegė žen
kliukus naujiesiems jaunu
čiams: Matui Blekiui, Mantui 
Kisieliui, Vidui Kulbiui, Jonui 
Majauskui, Danieliui Mockai-
čiui, Antanui Riškui, Pauliui Si-
liūnui, Dainiui Soliūnui, Godai 
Inokaitytei, Gabrytei Razmai
tei, Monikai Siliūnaitei, Arianai 
Žliobaitei, Mantui Nariui, Auri-
tai Gudauskaitei , Svajai Pakal
niškytei, Ernestui Chasanovui, 
Sofijai Mockaitytei. 

Moksleivių kandidatų kur
sų koordinatorė Dainė Quinn, 
sąžiningai paruošiusi mokslei
vius kandidatus duoti mokslei
vio ateitininko įžodį, perskaitė 
protokolą ir pakvietė kun. Alf. 
Lipniūnio/Prez. A. Stulginskio 
kuopos globėjus Marių Polikaitį 
ir Živilę Bielskutę, Moksleivių 
atei t ininkų sąjungos centro 
valdybos pirm. Liudą Lands
bergį ir visus kandidatus moks
leivių įžodžiui. Naujieji moks
leiviai ateitininkai yra: Marius 
Aleksa, Mykole Annarino, Ša-

Čikagos kuopos g lobėja Laima Aleksienė pristato jaunųjų atei t in inkų į žod in inkus . P i r m o j e ei lėje iš k: Paulius 
Siliūnas, jonas Majauskas, M o n i k a Siliūnaitė, Ar iana Z l iobai tė , Daniel ius M o c k a i t i s , M a t a s Biekys, Ernestas 
Chasanovas, Ant ro je eilėje: Mantas Kisielius, Vidas Kulbis, M a n t a s Naris, Da in ius Šol iūnas, Aur i ta G i e d r i m a i t ė , 
Lukas Siliūnas, Svaja Pakalniškytė,Sofija Mockai ty tė , Vytas Balčiūnas. 

Vaizdelis iš moksleivių spektaklio, „Pelenukas" Šoka Kristina Q u i 
Ragaitė ir Regina Čyvai tė . 

runas Daugirdas, Daina 
Fischer, Saulė Grybauskaitė, 
Algis Kasniūnas, Ineta Indra-
šiūtė, Raimundas Kazlauskas, 
Paulius Kuprys, Justas Lelis, 
Juozas Pranckevičius, Alexa 
Razmaitė, Antanas Senkevi
čius, Robertas Senkevičius, 
Aleksytė Stalionytė ir Viktorija 
Vaznelytė. Sėkmės naujiesiems 
moksleiviams. 

Po to — sendraugių įžodis. 
Siaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos vice-pirmininkas Petras 
V. Kisielius pristatė kandidatą 
Andrių Kubilių. Andrius su sa
vo žmona Lyana augina tris 
vaikus lietuviškoje ir ateitinin-
kiškoje dvasioje. Andrius pasi
ryžęs aktyviai dalyvauja atei
tininkų veikloje. Seselė Danutė 
pravedė sendraugių įžodį." o 
Juozas Polikaitis ir Petras Ki
sielius uždėjo juostą. 

Iškilmingo posėdžio metu 
septyni jaunučiai perėjo į 
jaunių ateitininkų eiles: Vilija 
Aleksaitė. Laura Annarino, 
Siga Kisieliūtė. Kovas Kulbis, 
Dovas Lietuvninkas, Lukas Si
l iūnas ir Algis Vaznelis. Po 
įžodžio visi kar tu sukalbėjo 
Ateitininko kredo. 

Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos centro valdybos pirm. Lai
ma Aleksienė pasveikino šven
tės dalyvius ir įžodį davusius 
ateitininkus. J i priminė jau
niems ateitininkams, kad atei
tininkų principais reikia vado
vautis ne tik stovyklose ir 
susirinkimuose, bet ir kasdie
niniame gyvenime. Pirmininke 
tiki, kad šie principai padės 
jaunučiams daryti gerus spren
dimus . 

Laima Aleksienė ir mer
gaičių vadovė Dalia Lietuvnin-
kienė pravedė atsisveikinimą 
su jaunučiais aštuntokais. Lai-

Nauįieji.moksleiviai, p i r m o j e eilėje: Myko le A n n a r i n o , Daina Fischer, Saulė Grybauskai tė , Ine ta Indrašiūtė , Alexa 
Razmaitė, Aleksytė Stal ionytė, Viktori ja V a z n e l y t ė . Antro je ei lėje: M a r i u s Aleksa, Šarūnas Daugirdas, Raimis 
Kazlauskas, Paulius Kuprys, justas Lelis, Juozas Pranckevičius, Antanas Senkevičius ir Robertas Senkevičius. 

ma padėkojo abiturientams už 
kūrybingą ir uolų dalyvavimą 
kuopos veikloje. Linkime sėk
mės naujiems moksleiviams: 
Jonui Čyvui, Gintui Kušeliaus-
kui, Juliui Lietuvninkui, Lukui 
Petraičiui, Viktorui Sadauskui, 
Gintui Sidriui, Aleksui Siliūnui, 
Linai Meilutei, Julytei Petkutei 
ir Emilijai Pranckevičiūtei. 

Kun. Alfonso Lipniūno 
/Prez. Aleksandro Stulginskio 
kuopos pirm. Lina Poskočimaitė 
padėkojo globėjams Mariui 
Polikaičiui ir Živilei Bielskutei 
už veiklius ir darbingus metus. 
Marius Polikaitis sveikino visus 
davusius įžodžį, primindamas, 
kad šitie ženkliukai ir juostos 
įpareigoja juos būti pavyzdin
gais ateitininkais, krikščioni
mis, lietuviais, šeimos nariais ir 
inteligentais. Tuo pačiu Marius 
pakvieti naujuosius abiturien
tus aktyviai įsijungti į moks
leivių ateitininkų veiklą. Ma
rius taip pat atsisveikino su 
kuopos abiturientais Matu 
Čyvu, Simu Meištininku, Daina 
Norušyte, Kristina Petkute, Li
na Poskočimaitė, Lina Rauchai-
te ir Andriumi Ragu. Linkėjo 
sėkmės universitete. 

Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdybos pirm. 
Liudas Landsbergis sveikino 
įžodininkus, o Živilė Bielskutė 
Studentų ateitininkų sąjungos 
vardu ragino moksleivius abi
turientus prisijungti prie stu
dentų veiklos. 

Dalia Lietuvninkienė kuo
pos ir tėvelių vardu padėkojo 
globėjoms Rasai Kasniūnienei 
ir Laimai Aleksienei už jų įdėtą 
darbą. Joms priklauso tris kart: 
„Valio:::" 

Po to prasidėjo linksmoji 
dalis. Rasa Poskočimienė nepa
gailėdama nei laiko, nei kantry
bės su moksleiviais ateitinin
kais paruošė vaidinimą „Pele
nukas", tai neįprasta „Pelenė". 
Moksleiviai smagiai pradžiugi
no svečius linksma daina, šo
kiais ir juokais. Visų balsai gra
žiai skambėjo salėje, ypač Pele-
nuko ir karalaitės. Spektaklyje 
vaidino: Matas Gyvas, Daiva 
Ragaitė, Jul ius Kasniūnas, 
Andrius Ragas. Kristina Quinn, 
Lina Poskočimaitė, Regina 
Čyvaite. Ypač drąsus aktorius 
buvo Marius Poskočimas. O 
likusieji moksleiviai susibūrė į 
dainuojantį ir šokantį chorą. 
Buvo smagu pasižiūrėti ir pasi
džiaugti puikiu jaunimu. 

Ž. P. 

f ik.irjos šeimos šventėje, p i rmoje eilėje naujiej i jauniai : Dovas Lietuvninkas, Algis Vaznel is, Kovas Kulbis, Siga 
Kisieliūtė, Vilija Aleksaitė, Laura Annar ino. A n t r o j e eilėje: Petras V. Kisielius, Andrius Kubilius, Asta Razmienė, 
Pilype ir Elvyra Naručia i , Juozas Polikaitis Visos nuotraukos Irenos Šatkauskienės. 

K e l i a u j a n t i e m s į 

Jubiliejinę stovyklą: 
P i r m o s i o s d i e n o s 
(birželio 29 d.) 

d i e n o t v a r k ė 

1:00 v a i - Registracija 
(Baltuosiuose rūmuose) 

4:00 vai. — Meno parodos 
atidarymas 

5:30 vai. — šv. Mišios 

6:15 vai. — Vakarienė 

D a u g i a u ž in ių a p i e 
j u b i l i e j i n e s t ovyk l ą r a s i t e 

w w w . a t e i t i s . o r g / j u b 

N u o t r a u k a I renos Šatkauskienės 

M o k s l e i v i a i , p o 

J u b i l i e j i n ė s s t o v y k l o s 

p a s i l i k i t e D a i n a v o j e 

M A S s t o v y k l a i 

Tuoj po Jubiliejinės sto
vyklos — liepos 4 d. prasidės 
MAS stovykla Dainavoje. Sto
vykla tęs is iki liepos 14 d. 
Moksleiviai , po Jubiliejinės 
stovyklos, pasilikite Dainavoje: 

Užsukite į moksleivių tin-
klaviete: v rww.mesmas .o rg ir 
spragte lk i te „Stovykla 2005" 
Ten ras i te visą reikiamą regis
tracijos informaciją. 

J e igu tu r i t e 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. 

Dermato log i jos l igų ir odos vėžio 
spec ia lybė , kosmet inė chirurgija, 

v i s o ve ido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali * 318 Oak Brook, IL 

60523 
Te l . 630-571-2630 

GAJLE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Speciaiists 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lemorrt, i L 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Gooc! Samaritari. Central 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V22NAS, MD., S.C. 
V I D A U S L IGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D r . R A M U N E M A C I J A U S K A S 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
u CKOry u. 

T e l . 708-598-2131 
Va landos pagai susi tar imą 

D r . D A L I A J O D V V A L I S 

D a n t ų g y d y t o j a 

1 5 5 4 3 V V . 127 th Str . 

S u i t e 1 0 1 , L e m o n t , IL 

T e l . 6 3 0 - 2 4 3 - 1 0 1 0 

V a l a n d o s s u s i t a r u s 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
A K I U U G O S - CHIRURGIJA 
2 1 9 N . H a m r n e s A v e n u e 

Jo l ie t , IL 6 0 4 3 5 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst Sgonmems 

/ ^ V Y T E N I S GRYBAUSKAS. M D. 
I SUSAN T. LVON, M D 
) Ausų, Nosies, Gerlclės Ligos 

L Chirurgija. Klausos aparatai 
\ 7350 W. CoHege DrSve. Suite 208 
*—. Palos Heights, IL 60463 

\ Tel. 708-361 9199 
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MARIUS KAT1UUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxarterfc3rstjgaryarxlyMaalheatfugrn 

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

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 384-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S 640 a Krgery Hwy. Wfcwbrook 
Tei. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių. 
sužeidimu darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
wwwjIlinoispain.com 

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

Lietuvėms sutvarkys danes už pnenaną kaną. 
Sustenmu kafcee artistai arta lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

S 
Dr. Vida i.Puodžiūnienė 

Healthy Connectior) 
— ChropracSc & Rehab 

CHe 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
16547W. 159 Street 

Lxx*portlL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J . VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E L I G U U S LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt Lemont IL 
6 0 4 & 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet. IL 60435 

Te l . 815 -723 -1854 

Dr . R I M A S N O V I C K I S 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, grivoa *«uwnu, 

(r migrenos). sportHii traumų t 
6645 W. Stanley Ave 

8erwyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L PETREIKIS 
D A N U I GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mytia i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tei. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos daktarai ir ch i rurgai 
10*11 W 143'" St Orimo Park I I 60467 

Primuso Putos Commmity Hosprtoi. 
SSvar C-oss HospitaL Christ Hospital 

Tei. 708-460-2500 
Valandos pagal nMJtarimą. 

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. V1UJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106. Patas HIs.iL 60463 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyais sekmadienį 

GEDAS M. GR1N1S, MD 
Inkstų.pūsiės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers G rovė, !L 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos Ilgų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, CNcsgo, L 80855 
773-233-0744 arba 7734894441 

DR. JOVTTA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.DALIA ECEPELĖ,DDS. 
Dantų gydytoia 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagai susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

WillowbrooR. IL 60527 
Tei . 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOCtJCDGAS-ŠIRDES UGOS 

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2 

K a b . t e l . 773 -471 -3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

v*a^a"dos Daqa: sus-^a-^a 
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SU JAV PR NTU (6) 
ALGIS ZAPARACKAS 

Kelionės t iks la i 

Skrendant iš Rygos į Maas-
tricht (Olandija), radau progos 
pasidalinti įspūdžiais su užsie
nio žurnalistais apie įvairius 
pokalbius per Rygoje įvykusį 
Baltijos šalių prezidentų susi
tikimą su žurnalistais, kur buvo 
pabrėžta draugystė, bendradar
biavimas ir laisvės bei demo-
•kratijos plėtros eiga su Baltijos 
kraštų kaimynais. 

Žiniasklaidos kolegos iš 
JAV jau yra susipažinę su 
Baltijos kraštų istorija, ypač jų 
50 metų okupacijos nepripažini
mo politika, kurią JAV išlaikė. 
Europa, išskyrus Angliją ir Va
tikaną, pripažino pabaltiečius 
kaip Sovietų Sąjungos integra
lią dalį. Dabar europiečiai Bal
tijos šalis mato kaip Europos 
Sąjungos nares, kurios, kartu 
su kitais Rytų Europos kraštais, 
sudaro ES ir yra NATO saugu
mo organizacijos dalis. 

Kolegos sutiko su mano 
nuomone, kad tai įvyko tiktai su 
aiškiu ir stipriu JAV pritarimu 
ir nuolatine parama. Šios ke
lionės maršrutas ypač akcenta
vo dabartinę JAV užsienio poli
tiką, paramą „naujosios" Eu
ropos kraštams ir laisvės bei 
nepriklausomybės siekių tęsi
mą jų kaimynams. O kelionė į 
Olandiją pagerbti Antrojo pa
saulinio karo didvyrius, ame
rikiečius karius, taip pat buvo 
pirmasis JAV prezidento apsi
lankymas valstybėje, kurios 
ryšiai su Amerika yra tamprūs 
ir draugiški nuo 1776 metų — 
Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimo. 

JAV prez. Roosevelt, Michi-
gan valstijos Atstovų rūmų na
riai Guy Vanderjact, Peter 
Hoeikstra; Michigan Respubli
konų partijos nariai Van Andel, 
Richard De Voss, Phil Van Dam 
ir kiti olandų kilmės politikai ir 
nepolitikai, gyvenantys Grand 
Rapids, MI, apylinkėse, turėjo 
daug įtakos į JAV politinį, 
socialinį bei kultūrinį gyveni
mą. Žuvusių Amerikos karių 
kapinių Olandijoje aplankymas, 
išeivijos olandų politinė įtaka ir 
gegužės 8 d. pasiekta pergalė 
prieš nacistinę Vokietiją, buvo 
pagrindinės priežastys, dėl 
kurių prez. George W. Bush 
pasirinko sustoti Olandijoje, 
prieš tęsiant kelionę į Maskvą. 

Žurna l i s tų į spūdž ia i 

Nors prez. Bush įtaka ir 
populiarumas nėra didelis, ypač 
„senojoje" Europoje, kiekvienas 
kraštas visgi labai norėtų, kad 
jisai apsilankytų. Kalbantis su 
Italijos žurnalistais, jie apgai-
lestavo, kad JAV prezidentas 
neapsilankė Italijoje. Vokietijos 
žurnalistė skundėsi sunkia inte
gracijos eiga po Rytų ir Vakarų 
Vokietijos suvienijimo. Berlyno 
sienai sugriuvus, gyvenimas 
smarkiai pasikeitė ir integracija 
tarp buvusios Rytų Vokietijos, 
kur buvo skiepijamas komunis
tinis auklėjimas, atnešė daug 

JAV prezidentas kalba Olandijoje, Amerikos karių kapinėse. Sėdi iš dešinės: prezidento žmona Laura Bush, 
Olandijos karalienė Beatrix ir kt. 

nesutarimų. Vakarų Vokietija, 
naudojant JAV Marshal planą 
bei paramą, greitai pasiekė 
aukštą gyvenimo lygį, o Rytų 
dalis buvo gerokai ekonomiš
kai ats i l ikusi . Daug prie to 
aukšto gyvenimo lygio Vakarų 
Vokietijoje prisideda ir nuolati
nis JAV kariuomenės buvimas. 

Žurnalistė taip pat domė
josi, kaip lietuvių išeivija tiek 
ilgai išsilaikė lietuviška, gyven
dama už Lietuvos ribų. Ji buvo 
susipažinusi su Vasario 16-osios 
gimnazija ir tose apylinkėse 
buvusiu lietuvių darbo kuopos 
vienetu. Žurnal is tė pasakojo, 
kad vokiečiai su savo piliečiais 
už Vokietijos ribų palaiko ryšį 
per konsulus ir ambasadas. 
Vokiečių valstybinis radijas 
transliuoja specialias laidas 
savo piliečiams užsienyje. Pri
pažino, kad vokiečių veikla 
Amerikoje susilpnėjo komuniz
mui žlugus, nes į prieškomu-
nistinę veiklą juos jungė Pa
vergtų tautų komitetas. Paverg
tų t au tų judėjimas buvo ta 
jungtis, kuri palaikė ryšius su 
Amerikoje gyvenančiais pilie
čiais iš visų okupuotų kraštų. 

P r e z i d e n t o susi t ikimas 
s u Oland i jos premjeru 

Prezidento Bush oficialus 
vizitas Olandijoje buvo skirtas 
aplankyti tame krašte palai
dotų 8.300 JAV karių, žuvusių 
II Pasaulinio karo metais, ka
pus — American Cemetery in 
Maargraten, netoli Maastricht 
miestelio. Čia yra pastatytas 
paminklas, pagerbiant karius. 
Kapinės apima 65 akrų plotą, 
jose palaidoti 1.723 neatpažinti 
Amerikos kariai, žuvę Antrojo 
pasaulinio karo kovose. Maas
tricht miestelio ir jo apylinkės 
gyventojai savanoriškai prižiūri 
šiuos kapus . JAV prezidento 
apsilankymo proga visi jie buvo 
pakviesti pasiklausyti prez. 
Bush kalbos. Susirinko daugiau 
kaip 10.000 žmonių. 

Gegužės 7 d. vakare prez. 
Bush su žmona Laura ir Vals
tybės sekretore Condoleezza 
Rice apsistojo Chateau St. 
Gerlach, XVIII šimtmečio „pen
kių žvaigždžių" viešbutyje, ku
riame yra 58 kambariai. Vieš-
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Tai tik vienas iš daugiau kaip 8.300 Amerikos karių, žuvusių Antrojo 
pasaulinio karo metu, paminklų Maargraten kapinėse, netoli Maastricht 
miestelio. Algio Zaparacko nuotraukos 

būtis stovi gražiame, medžiais 
apaugusiame 300 akrų žemės 
plote. Tai vienas žymesnių 
Europos kurortų. Spaudos cen
tras ir mes — 150 žurnalistų, 
apsistojome Grand Hotel de 
L'Empereur. 

Gegužės 8 d. Olandijos mi
nistras pirmininkas Jean Peter 
Balkenede, kuris gegužės 7 d. 
šventė savo 49 metų gimtadienį, 
pasveikino JAV prezidentą, 
atvykusį į Olandiją. Ministras 
pirmininkas savo pareigas eina 
jau antrą kadenciją ir atstovau
ja Krikščionių demokratų są
jungai. Gerai kalba angliškai. 
Sveikindamas prez. Bush, jis 
priminė, kad gegužės 6 d. 
Olandija šventė savo Išlaisvini
mo šventę. 

Oficialiame pokalbyje spau
dos atstovų nebuvo. Ministro 
pirmininko prezidentui Bush 
pris tatyt i . Olandijos jaunimo 
atstovai buvo pakviesti pasi
kalbėti su JAV prezidentu prie 
apvalaus stalo. 

Vėliau mums ministras 
pirmininkas Jan Peter Balke
nede taip apibūdino susitikimo 
pokalbį: „Kalbėjome apie Vi
durio Rytų taikos procesą, apie 
kovą prieš terorizmą. Olandija 
remia JAV, nes terorizmas 
veikia pasauliniu mastu ir gre
sia viso pasaulio taikai. Mes 
turime bendrai prieš jį kovoti. 
Kalbėjome apie Iraką ir Afga
nistaną. Kalbėjome apie Kiniją 
ir kitas to regiono šalis. Pa-
minėjom Olandijos ir Amerikos 
ryšius. Susitikimas buvo drau
giškas ir naudingas". 

Sus i t ik imas su 
j a u n i m u 

Dešimt minučių trukusiame 
susitikime su Olandijos jaunimo 
atstovais prez. Bush teigė, kad 
..Laura ir aš nekantriai lau
kėme šios dienos aplankyti jūsų 
gražų kraštą. Aš noriu padėkoti 
už mūsų susitikimą, kurį ka tik 
užbaigėme. Tai buvo naudingas 
pokalbis. Aš vertinu jūsų va
dovavimą, jūsų draugystę..." 

Jaunimas domėjosi, ar ne
buvo suvaržyta Amerikos gy
ventojų asmeniška laisvė po 
2001 m. rugsėjo 11-osios teroris
tinių išpuolių. Prezidentas pa
aiškino „Patriot Act" įstatymo 
reikšmę ir taip pat priminė, kad 
60 metų Europoje buvo taika 
Jaunimui tikino, kad laisvė ir 
demokratija turi būti plečiama. 
Trumpai buvo kalbėta ir apie 
HIV/AIDS problemas. 

Amerikos k a r i ų 
k a p i n ė s e 

Po susitikimo su jaunimu 
JAV prezidentas limuzinu buvo 
nuvežtas į Amerikos karių ka
pines Maargraten, apie 15 mi
nučių kelio nuo Maastricht. Čia 
prezidentą pasitiko Olandijos 
karalienė Beatrix Wilhelmina 
Armgrad. 

Karalienė Beatrix gimė 

1938 m. sausio 31 d. Olandijoje. 
J i yra viena įtakingiausių as
menybių pasaulyje, tur int i 93 
proc. pasitikėjimą savo valsty
bės 16.3 mln. gyventojų tarpe. 
Krašto vadovavimą j i perėmė 
1980 metais. Karalienės Bea-
trix įpėdiniu numaty tas vyriau
sias jos sūnus William IV, gimęs 
1967 m. Karal ienės met inės 
pajamos, daugiausia iš investi
cijų, yra 5.2 mln. dolerių. J i 
ypač pasižymi kuklumu, mėgsta 
lankytis ir pirkti savo rūbus 
krautuvėse, ka ip ir visi ki t i 
krašto gyventojai. 

Po susitikimo ir pasirašymo 
svečių knygoje, karal ienė bei 
prez. Bush pagerbė žuvusius 
karius, padėdami vainiką. Iš
kilmes stebėjo keli šimtai spe
cialiai atskridusių JAV vetera
nų ir 10,000 kviestų apylinkės 
gyventojų. Visi j ie čia buvo 
susirinkę prieš keletą valandų, 
kur galėjo pamaty t i j iems 
paruoštą tradicinę Karių dienos 
programą. Joje dalyvavo vieti
niai skautai , skambėjo choro 
dainos, veteranų kalbos, buvo 
atliktos religinės apeigos ir iš
klausyta ministro pirmininko 
Balkenede kalba. Dalyviai ir 
kalbėtojai susilaukė ir lietaus, 
tačiau kiekvienam buvo parū
pintas vienkartinis apsiaustas, 
tad lietus neišbaidė susirin
kusiųjų. Atvykus karalienei ir 
prezidentui, dangus prašviesėjo 
ir prez. Bush kalbos galėjome 
klausytis, nustojus lyti. 

Prezidento kalbos klausėsi 
miesto meras, JAV 104-os pės
tininkų divizijos buvę kariai , 
žinomi, kaip ,,timberwolves", 
kurių vienetui vadovavo prezi
dento uošvis Harold B. Walch, 
generolas Franks , Kongreso 
narys Peter Hoekstra, kapinių 
vadovas Schvvind, JAV ambasa
dorius Clifford M. Sobel. 

Prezidentas savo kalboje 
priminė pirmutines šių kapinių 
metines, kai vietiniai gyventojai 
suorganizavo 20 sunkvežimių 
gėlių kapų papuošimui ir iš 60 
aplinkinių miestelių atvyko 
žmonės papuošti kiekvieno ka
rio kapą. Ta tradicija tęsiama ir 
dabar, po daugiau kaip 60 metų. 
Prezidentas išreiškė padėką 
visiems, kurie tą tradiciją bei 
karių kapų priežiūrą tebetęsia. 

J i s pavardėmis paminėjo 
keletą čia palaidotų karių, t a rp 
jų ir buvusį Detroit kunigų se
minarijos auklėtinį Raymond 
Kelly. Savo kalbą prezidentas 
Bush baigė pr iminimu, kad, 
žengiant į dvidešimt pirmą 
šimtmetį, amerikiečiai ir eu
ropiečiai bendrai darbuojasi , 
siekdami laisvės kraštuose, kur 
laisvė jau šimtmečiais yra su
varžyta. Šitų narsių karių pasi
aukojimas tegul būna pavyzdys 
jaunajai kartai , kuri tęsia tuos 
pačius laisvės siekimo tikslus. 

Po kalbos prezidento žmona 
Laura Bush padėjo simbolišką 
tulpių puokštę prie žuvusio 
kareivio kapo. 

SES. ONA IvUKAlLAlTE 

Tėvo diena 

Lietuvoje Tėvo diena šįmet buvo švenčia
ma birželio 5 d., o Amerikoje ji bus šven
čiama birželio 19 d. Ir ten, ir čia šeimos 

tėvo pagerbimas nesusilaukia nei dalelės dėme
sio, kur i s skiriamas Motinos dienai. Tačiau tėvo 
svarba šeimoje vėl iš naujo a t randama nūdienių 
psichologų. Galbūt todėl, kad daugeliui iširusių 
šeinių vadovauja tik motina. Šiandien kai kurie 
psichologai bei psichiatrai, dirbantys su prob
lemat išku jaunimu, teigia, jog tėvo vaidmens 
šeimoje susilpnėjimas, arba jo visiškas nebuvi
mas , neigiamai veikia vaikus ir jaunimą.Yale 
universi teto profesorius, vaikų psichiatras, dr. 
Kyle Pra t t , teigia, jog „Vaikų socialinis, fizio
loginis bei protinis išsivystymas žymiai pagerė
ja , ka i jų auklėjime dalyvauja tėvas". 

Šeimoje mama yra taikos ir tvarkos pa
laikytoja, guodėja ir ugdytoja, o tėvas padeda 
va ikams įsigyti savimi pasitikėjimą, išbandant 
savo jėgas , drąsiai žengiant pirmyn į naujas 
pat i r t i s , į nežinomas situacijas. 

Tėvas kitoniškai vaikus užima, kaip moti
na . J i s stimuliuoja vaiko protą, smalsumą, 
a tver ia naujus, įdomius, neįprastus dalykus. 
Naujausi psichologiniai tyrimai rodo, kad net 
kūdikia i stipriai reaguoja į tėvo artumą. Jų 
akys išsiplečia, veido išraiška kinta, kai tėvas 
p a i m a į rankas, sūpuoja, mėto ir pagauna 
mažamet į vaiką. Tėvo buvimas šeimoje veikia 
jos pedagoginį klimatą it katalizatorius, iš
šaukiant i s cheminę reakciją. 

Tėvas vaiką išmoko, kaip susirasti savo 
vietą kitų tarpe, kaip t inkamai su kitais bend
rau t i , neprarandant savo teisių, kaip laikytis 
bendra i sutartų taisyklių žaidimuose. „Vaikai, 
pasisavinę šiuos esminius socialinio bendravi
mo įgūdžius iš savo tėvų, lengviau prisitaiko ir 
pr is iderina prie savo bendraamžių", pastebi 
žymus profesorius Russ Parke, dirbantis Kali
fornijos universiteto psichologijos fakultete ir 
parašęs knygą apie tėviškumą („Fatherhood"). 

Tėvas yra naujų dalykų tyrinėtojas ir žino
vas . J i s vaikui atveria duris į pasaulio įdomy
bes ir j am pačiam pagelbsti tirti bei geriau 

suprast i jį supantį pasaulį. Tėvas įkvepia 
vaikui drąsos susidraugauti su pasauliu, jo 
nebijoti, nuo jo nebėgti, o jį prisijaukinti. 

Šeimoje mama rūpinasi vaiko saugumu, 
švara, jį globoja, o tėvas pažadina vaiko smalsu
mą, jis daugiau rizikuoja, bando, sprendžia iš
kilusias problemas, išmoksta nugalėti arba pa
šalinti kliūtis ir taip pasiekti tikslą. 

„Motina vaikui skaito pasakas, kurios jį pa
guodžia, nuramina, pakelia ūpą. Tėvas skaito 
vaikui tokias knygas, kurios stimuliuoja jo mąs
tymą, praturtina žinių lobyną", — teigia profe
sorius Pratt. 

Tėvo ir motinos skirtingi vaidmenys šeimo
je kartais iššaukia konfliktus, pvz„ tėvas draus
mina, motina užtaria, bet ir ši įtampa, jei tėvai 
susiderina, gali būti auklėjanti. 

Daugelyje šeimų tėvas tampa tik šešėliu, 
teturi vien simbolinę reikšmę. Abiejų tėvų ne
sugebėjimas darniai šeimoje veikti bei rasti pe
dagoginį kontaktą su savo vaikais dažnai 
baigiasi liūdnai — vaiko nenaudai. Liūdnos 
pasekmės pasireiškia po daugelio metų. 

Iš tėvo vaikai pasisavina „vyriškumo" sam
pratą, ir tiek mergaitei, tiek berniukui ši sam
prata turės lemiamos reikšmės visiems jų toli
mesniems santykiams. Nūdienėje kultūroje 
plūduriuoja konfliktuojantys vyriškumo įvaiz
džiai: feminisčių sukurtas grubus, nenaudėlio 
vyro vaizdas ir filmų rodomas pasaulio jėgos bei 
pasisekimo kupinas stipruolis. 

Šiuolaikiniam jaunimui labai trūksta krikš
čioniško vyriškumo idealo — vyro, kovojančio 
už tiesą ir teisingumą, mokančio jėgą sušvel
ninti gerumu. Galbūt todėl jaunimas tiesiog 
veržte veržėsi prie popiežiaus Jono Pauliaus II, 
kuris patraukė savo tėviškumu ir drauge suge
bėjo iššaukti jaunime kilnumą, norą daryti gerą 
pasaulyje. 

Tėvo diena mums taip pat duoda gerą progą 
prisiminti savo mirusius tėvus. Būkime jiems 
gailestingi, neteiskime jų pernelyg stipriai. 
Galbūt jie mums davė daug daugiau, nei mes 
sugebėjome suprasti ar įvertinti... 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
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BRONIUS ZAIYS 

Greifsvvald mums išdavė ir visą kitą aprangą 
— šalmus, dujokaukes. Gautieji daiktai visi buvo 
vartoti , stovėję sandėliuose ilgus metus. Kai į 
kupr ines susidėjom gautuosius daiktus ir užsi-
dėjom j a s ant pečių, nutrūkinejo diržiukai. 

Sekmadieniais visi buvome varomi pas dva
r in inkus derliaus nuėmimo darbams. Kartais 
tekdavo pavažiuoti 30-40 km už miesto. Dau
gumas mūsų vykdavo gana noriai, nes dvaruose 
duodavo užvalgyti, būdami kareivinėse, buvome 
amžinai alkani — lietuviški pilvai negalėdavo 
įprasti prie vokiško davinio. O davinys vienai 
dienai buvo toks: 1/3 kepaliuko juodos duonos 
(kurioje užuot miltų buvo apie pusė primaišytų 
visokiausių priemaišų; vyrai sakydavo „pju
venų"), mažas gabalėlis dešros, keliolika gramų 
margar ino; pietums — 2-3 bulvės, truputis dar
žovių; vakarienei — pusė katiliuko sriubos ir 
kavos. Atsinešę duoną, kuri buvo skirta visai 
dienai, vyrai ją „sukirsdavo" visą iš karto. 

Bebūnant Greifsvvald, pas mus atvyko vienas 
l e i t enan ta s verbuoti „savanorių" į parašiuti
n inkus . Kai buvo pasakyta, kad juos apmokę 
i šmes Pabaltijyje, atsirado keliolika, kurie 
tikėjosi, kad tokiu būdu pateks į namus, tad 
užsirašė. Žinoma, iš to nieko neišėjo — viena, kad 
Rytų fronte vokiečiai vis labiau buvo pliekiami, 
an t r a — jie jautė vyrų tikrąjį tikslą ir lietuviais 
nepasitikėjo. 

Greifswald mus aplankė pasitraukusių iš 
tėvynės lietuvių menininkų susidariusi grupe 
„Tėvynės garsai" — Bak., Kalvaitytė ir pora kitų. 
Lietuviškos dainos, plastiniai numeriai ir kt„ 
t a i p sujaudino vyrus, kad daugelio akyse 
pasirodė ašaros. Pradėjo verkti ir dainininkės. 
Tuo tuojau „susirūpino" gestapo agentai ir salėje 
sėdėję karininkai. Keli vyrai, supratę, kad viskas 
gali baigtis areštais, šūktelėjo: „Vyrai, susi-
tvarkykit!" Dingo ašaros ir viskas gerai baigėsi. 
Vertėjai „susirūpinusiems" vokiečiams paaiškino, 
kad čia tik tėvynės pasiilgimo ašaros... Po kon
certo vyrai — kiek kuris galėjo — aukojo meni
n inkams . Po to buvo susirūpinta ir mūsų vadi
namoj „kuopoj" steigti choriuką. Tam pastangas 
dėjo B. P. (Balys Pakštas), buv. „Čiurlionio" 
ansamblio instrumental is tas . Čia gavo užuo
mazgą, vėliau gana pagarsėjęs Norvegijos lietu
vių vyrų choras; bet tuo metu — Greifsvvald —jis 

teturėjo tik apie 20 choristų. 
Po kurio laiko mus parėmė iš kažkur atvykę 

kiti „viršininkai" — 2 viršilos, vienas puskari
ninkis ir keli grandiniai. Jie visi ant apykaklių 
dėvėjo juodus skydelius. Kaip vėliau paaiškėjo, jie 
visi buvo iš aviacijos statybos batalionų. Pradėjo 
sklisti gandai, kad mus veš į Norvegiją. Tie gan
dai ir pasitvirtino — rugsėjo 11 d. (1944), 10 vai. 
vakare, traukiniu išvykome iš Greifsvvald Danijos 
link. 

Dar prieš išvykstant į Norvegiją, katalikai 
buvome nuvesti vieną vakarą į bažnyčią. I baž
nyčią ir iš jos, viršilos įsakymu, turėjome eiti su 
lietuviška daina. Išpažintis mums, kaip ir karei
viams, buvo bendra, protestantišku pavyzdžiu. 
Pamaldų metu vienas bažnyčios tarnų rinko 
aukas. J lėkštę pradėjo kristi šimtinės ir penkias-
dešimtinės. Tarnas, perėjęs pro vieną suolą, nu
skubėjo tiesiog pas kunigą — tas per vertėją, 
paaiškino, kad tiek daug aukoti nereikia, pakan
ka po markę'.. Matyt, kad toks aukų gausumas 
iki tol čia buvo negirdėtas, kad iššaukė ne tik 
tarno, bet ir kunigo nuostabą Aukos krito ir to
liau tuo pačiu gausumu. 

Sėdime sugrūsti į gyvulinius vagonus. Juose 
padaryta kažkas panašaus į narus — taip galima 
daugiau žmonių sutalpinti. Mano dienoraštyje 
trumpi, lakoniški įrašai: 

Rugsėjo 12 d. 
Traukinys lekia pro Neubrandenburg, 

Guestrovv, Bad Kleinen, Bobitz. Grevesmzuehlen, 
Schoenberg... Vėlai vakare pasiekiame Lueders-
dorf ir Luebeck. 

Rugsėjo 13 d. 
Vykstame toliau pro Neumuenster, Aspe, 

Kaiser Wilhelm kanalą (ties Regensburg), per jį 4 
km ilgio til tas, apsaugotas balionų užtvara. 
Edensburg. Vakare pasiekiame danų pereina
mąja stotį — Padsborg, pravažiuojame Tinglev. 

Rugsėjo 14 d. 
Traukinys lekia nematytomis, negirdėtomis 

vietovėmis. Kai spėju, jas užsirašau: Kolding. 
Fredericia. Boerkop. Vejle. Hating. Horsens, Ho-
vedgaard. Skanderborg, Aarhus. 

Bus d a u g i a u . 
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TRAKUOSE BUVO SUSIRINKĘ 

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
ENTUZIASTAI IŠ VISO 

PASAULIO 

ife**f' 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos depa r t amen tas prie Lietu
vos Respubl ikos vyr iausybės 
gegužes 3-6 d. Trakuose buvo 
surengęs užsienio lietuvių ben
druomenių l i tuan is t in ių mo
kyklų vadovų ir mokytojų semi
narą „Li tuanis t inis šviet imas 
užsienyje". Semina rą a t idarė 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento gen. direktorius 
Antanas Pe t r auskas , sveikino 
prezidento pa t a rė j a Hal ina 
Kobeckaitė, švietimo ir mokslo 
ministras Remigijus Motuzas ir 
kt. Pirmą dieną buvo nagrinė
jamos temos : „Li tuanis t inių 
mokyklų vaidmuo lietuvių ben
druomenėse" (pranešėja Tau
tinių mažumų ir išeivijos depar
tamento gen. dir. pavaduotoja 
Vida Bagdonavičienė), „Švieti
mo ir mokslo ministeri jos 
(ŠMM) ir l i tuanist inių mokyklų 
bendradarbiavimas" (ŠMM pa
grindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vyriausioji specialis
tė), „Priešmokyklinio ir pra
dinio ugdymo metodika" (ŠMM 
ikimokyklinio ir pradinio ugdy
mo skyriaus vyriausioji specia
listė Laima Jankauskienė) . Se
minaro dalyviai dalijosi patirti
mi, vyko diskusijos tema „Mo
kyklos veiklos organizavimas. 
Ugdymo tu r inys ir metodai", 
Lietuvos l iaudies kultūros cen
tro Etninės kul tūros skyriaus 
„Papročių ir apeigų poskyrio vy
riausioji specialistė, etnografi
nių dainų at l ikėja Veronika 
Povilionienė vedė p rak t in ius 
užsiėmimus. 

Kitą dieną patys išeivijos 
lietuviai dalijosi pat i r t imi . Apie 
l i tuanist inių mokyklų pat i r t į 
pasakojo Maryte Newson, JAV 
LB Švietimo tarybos narė , Los 
Angeles Šv. Kazimiero litua
nistinės šeštadienines mokyk
los direktorė. Apie suaugusius, 
besimokančius l ie tuviškai ir 
apie mokyklas mažuose lietuvių 
telkiniuose kalbėjo Aušrelė 
Sakalaitė, JAV Lietuvių ben
druomenės Vidurio vakarų apy
gardos pirmininkė. Trečią dieną 
savo problemas pateikė Balta
rusijos Rimdžiūnų vidur inės 
mokyklos l ietuvių mokomąja 
kalba dir. pavaduotoja Violeta 
Lopetienė, Pelesos lietuvių vi
durinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Aldona 
Kodytė. apie dvikalbį mažų 
vaikų ugdymą kalbėjo Aldona 
Mazolevskienė, Vilniaus peda
gogikos ir psichologijos fakulte
to Ikimokyklines pedagogikos 

iros asistentė. 
Seminare- dalyvavo dvide

šimt šviet imo entuziasčių iš 
Baltarusijos (Vitalia Palukai-

"ojesnikova, Minsko litu-
nė mokykla) , Latvijos 
a Bur laka. Jelgavos litu-

m—la), Didžiosios Bri-
Nijolė J a n k a u s k i e n ė , 

šeš tad ien inė m- la 

„Rasa"; Raminta Beržinskytė ir 
Ri ta Čepaitienė, Londono Šv. 
Kazimiero parapijos sekmadie
ninė m - l a „Švyturiukas"), Ispa
nijos (Silva Petkauskienė, Tole
do miesto šeštadieninė lit. m- la 
„Saulutė"). Iš JAV be minėtų 
LB veikėjų dar dalyvavo Danu
tė Balčiūnienė iš Floridos, taip 
pat atstovės iš Moldovos, Švedi
jos, Urugvajaus, Airijos, Vokie
tijos, Anglijos, Ukrainos, Ru
sijos. 

Apie seminaro įspūdžius 
paprašėme papasakoti Aušrelės 
S a k a l a i t ė s , JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos pirmininkės. 
J a i yra tekę vesti Omahos litua
nis t inę mokyklą ir jau daug me
tų ji mokina suaugusiųjų litua
n i s t in iuose vasaros kursuose 
Dainavoje, Michigan valstijoje. 

- Labai daug lietuvių yra 
išvykę į užsienį. Dabar kai 
Lietuva yra ES, lietuviai laisvai 
juda . Tie, kurie gyveno nelega
liai, j au tapo legaliais gyvento
ja is . Daug yra išvykusių į An
gliją, Ispaniją, Airiją, lietuvių 
y ra Švedijoje ir k i tur . Tam 
t ikrai daliai jų aktualu išlaikyti 
lietuvybę užsienyje. O vienas iš 
svarbiausių būdų tai padaryti 
yra steigti lietuviškas mokyk
lėles, kad vaikai nepamirštų 
gimtosios kalbos. JAV mokyk
lėlės pr ie parapijų pradėtos 
s te igt i j au beveik prieš 100 
metų. O daugelyje šalių mokyk
lėlės t ik kuriasi. Mes, atvyku
sios iš JAV, galėjom pasidalinti 
pat i r t imi , kaip mokyklėlės yra 
steigiamos, su kokiais sunku
mais susiduriama, kaip jas iš
laikyti, kaip surinkti lėšų, kaip 
gauti patalpas, kur gauti moky
tojų ir kt . Be to, svarbu pasida
linti patirtimi ir kaip burtis, 
kaip išlaikyti lietuvybę patiems 
suaugusiems, kaip išlaikyti lie
tuviškas tradicijas ir puoselėti 
Lietuvos istoriją. 

Kiekvienas gavome daug 
naudingos patirties. Pvz., susi
pažinti su įdomia kelintos kar
tos l ietuvaite iš Urugvajaus, 
kur i j au nebemokėjo lietu
viškai. Bet taip atsitiko, kad ji 
ištekėjo už Lietuvos lietuvio, 
grįžo gyventi į Urugvajų ir 
dabar ne tik gerai kalba lietu
viškai, bet ir veda lietuvišką 
mokyklėlę. Jdomu buvo klau
sytis mokytojos iš Švedijos, kuri 
l ietuvių kalbą dėsto univer
sitete suaugusiems ir taip pat 
veda vaikų „Saulės" mokyklą. 
Įdomi kolegė, mokyklos vedėja, 
buvo atvykusi iš Ispanijos. Nors 
į šią šalį jau išvykę daug lietu
vių, bet kol kas čia yra su
s ikūrus i tik viena l ietuviška 
mokykla Toledo mieste. J i 
skundėsi sunkiomis sąlygomis, 
bet ir ten lietuviai deda pastan
gas išlaikyti tautybę. Ten lietu
viai dirba sunkiai fiziškai, jiems 
sunku atvežti vaikus į mokyklą. 
Iš Anglijos buvo atvykusios net 

Kun. Samuel Russel „Conception Abbey" seminarijoje, Missouri valstijoje, 
ir Aušrelė Sakalaitė. 

keturios mokytojos. Atrodo, 
kad ten jau yra ir nauja Lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkė, išrinkta iš naujai atvy
kusių. Anglijoje veikia daug 
mokyklėlių. Ten, vienoje vie
tovėje mokyklėlė buvo ir 
anksčiau, dabar lietuviai buria
si visur. Lietuvių Anglijoje yra 
daug, bet niekas negali žinoti, 
kiek jų ten yra iš viso. Taip pat 
buvo naudinga sužinoti, kokių 
problemų turi , pvz., lietuviai 
Baltarusijoje. Mokyklos vedėja 
pasakojo, kad jos mokiniai 
nemoka lietuviškai ir kad Lie
tuvos istoriją tenka dėstyti 
rusiškai. Rytų kraštų lietuviai 
paprastai skundžiasi lėšų sto
ka. Jiems sunku su patalpomis, 
bet ir ten žmonės daro viską, 
kad išlaikytų mokyklą. Ten 
mokytojos dirba žymiai sun
kesnėmis sąlygomis negu 
Vakaruose. 

- J ū s ų t ema s e m i n a r e 
b u v o - suaugus ių jų l i tuanis
t in is šv ie t imas . Gal t r u m p a i 
papasako tumėte , kas tai yra. 

- Į lituanistines mokyklas 
ateina mokytis keturių kate
gorijų suaugę mokiniai. Vieni 
jų - seniai atvykusių lietuvių 
palikuonys, tai ketvirtos-penk-
tos kartos lietuviai. Jie yra 
daugiausia iš Pennsylvanijos 
arba kilę iš Pennsylvanijos ir 
išvykę į ki tas vietoves. Yra 
mokinių iš mišrių šeimų. An
trosios pusės dažnai susiduria 
su atvykstančiais sutuoktinio 
giminaičiais iš Lietuvos, patys 
vyksta į Lietuvą ir nori išmokti 
lietuviškai. Yra mūsų poka
rinės imigrantų kartos lietuvių, 
kurie gyvena vietovėse, kur 
labai mažai lietuvių. Jie at
vyksta į kursus norėdami savo 
gimtąją kalbą prisiminti. Yra ir 
amerikiečių, kurie, nors patys 
neturi jokių giminystės ryšių 
su lietuviais, ta ip pat nori 
išmokti lietuviškai. Žinia, kad 
lietuvių kalba yra viena se
niausių Europos kalbų, yra pla
čiais išplitusi ir atsiranda žmo
nių, norinčių sužinoti, kokia tai 
yra kalba. Pvz., kai apie lietu
vių kalbą buvo parašytas 
straipsnis „Wallstreet Journal" 
žurnale, mažojoje mokyklėlėje 
Omahoje, NE, tą rudenį mokėsi 
net trys profesorės iš skirtingų 

— 

universitetų - Nebraskos uni
versiteto, Lincoln, iš Belaview 
universiteto ir Community 
College. Profesoriai norėjo iš
girsti pačią kalbą ir kai ką apie 
ją. Lietuva, taip ilgai buvo 
uždaryta už geležinės uždan
gos, ir dabar daug kam tampa 
įdomi jos kultūra. Lietuva labai 
išgarsėjo Amerikoje, kai tapo 
pirmąja respublika, pareikala
vusia laisvės. 

Kai Omahoje susikūrė be-
sigiminiuoj ančių miestų drau
gija (Omaha draugauja su Šiau
liais), tekdavo globoti iš 
Lietuvos atvykstančius studi
juoti studentus ir ruošti pagal 
mainų programą į Lietuvą 
išvykstančius JAV jaunuolius. 
Visa ta i teko atlikti mažai 
Omahos mokyklėlei. Toji mo
kyklėlė buvo vienintelė visoje 
Vidurio Amerikoje. Kaimyninė 
Kansas City Lietuvių ben
druomenės apylinkė nėra lietu
viškai kalbanti. Ši apylinkė 
globojo lietuvaites krepšininkes 
ir kai pas jas atvykdavo tėvai iš 
Lietuvos, kansasiečiai negalė
davo su jais susikalbėti. Taigi iš 
Omahos tekdavo važiuoti ver
tėjauti ir kitaip kalbiškai 
paremti. Omahai teko ir tenka 
aptarnauti į šiaurės vakarus 
esančią Soux City, Iowa valsti
joje, bendruomenę, kur yra 
buvusi Šv. Kazimiero lietuviška 
parapija. Ten buvome kviečiami 
Vasario 16-osios proga su pas
kaitomis. Kad jūs matytumėte, 
kaip įdomu matyti jų mašinas, 
ant kurių numerių lentelės 
būdavo parašyta „Lietuva". 
Taigi, mažoms vietovėms tenka 
atlikti didelius darbus. Apie 
visa tai aš seminare ir papasa
kojau. Tiems, kurie gyvena 
vietovėse su mažai lietuvių, 
tokia patirtis gali būti naudin
ga. 

Įdomu, kad tos, kurios nori 
steigti mokyklas, buvo tik 
moterys. Nebuvo tarp mūsų nė 
vieno vyriškio. Mes visą savaitę 

labai gražiai bendravome. Su
ėjimas lietuvių, siekiančių vie
no tikslo, labai pra tur t ina . 
Man tai buvo kaip Dievo do
vana. 

- Siek tiek papasakokite 
apie savo apygardos (JAV 
Vidurio Vakarų) l ietuviškas 
mokyklas. 

- Mūsų apygardoje, į kurią 
įeina 5 valstijos (Wisconsin, 
Illinois, Indiana, Minnesota, ir 
Missouri) veikia 10 mokyklų: 
Čikagos (Čikaga, IL), Maironio 
(Lemont, IL), Gedimino (Wau-
kegan, IL) Kovo 11-osios (Plain-
field, IL) „Rasos" (Naperville, 
IL), Martyno Mažvydo (Minne-
apolis, MN)) lituanistinės mo
kyklos; Pedagoginis lituanis
tikos institutas, „Pipirų" ratelis 
ir Montessori darželis (abu 
Lemont, IL) ir „Spindulėlio" 
darželis (Oak Lawn, IL). Či
kagos lituanistinėje mokykloje 
mokosi 300 vaikų, Maironio -
460. „Rasos" mokyklėlėje, kurią 
kaip ir Kovo 11-osios mokyklą 
įkūrė naujai atvykusieji lietu
viai, šįmet mokėsi 30 vaikučių, 
kitiems metams yra užsiregis
travę 45. 

Iš seminaro grįžtu įgavusi 
daugiau entuziazmo, nes pa
mačiau, kad problemų ir sun
kumų yra visur. Mes turime į 
mokyklėlę priimti kiekvieną, 
kuris tik nori mokytis lietuvių 
kalbos. 

- Ar v is dar palaikot 
ryšius su kunigų seminarija 
„Conception Abbey" Mis
souri valstijoje? Prisimena
me, kad Jūs ten daug metų 
ruošiate seminaristus ame
rikiečius misijoms į Lietuvą. 

- O taip. Iš ten į Lietuvą 
šiemet, birželio pabaigoje, še
šiomis savaitėmis išvyks 6 
klierikai. Jie čia dirbs su narko
manais ir kaliniais. Pas juos 
buvau nuvykusi balandžio mė
nesį. Kiek galima, juos paruo
šiau kelionei. Suteikiau jiems 
kalbos pradmenų, mokėmės 
būtiniausių dialogų, papasako
jau apie Lietuvą, nuvežiau 
jiems literatūros, lietuviškų 
maldaknygių. Kai aš išvykau, 
jų vyresnysis, kurį jie išsirinko 
patys, toliau veda užsiėmimus. 
Kun. Samuel Russel yra apsi
rūpinęs lietuviškomis garsia-
juostėmis, kurių pagalba jie 
mokosi toliau. Savo gyvenimą 
Lietuvoje jie fiksuoja vaizda
juostėje ir man parveža paro
dyti, ką nuveikė ir kaip jiems 
sekėsi. Grįžusių aš paprastai 
klausiu, kas jiems labiausiai ir 
kas mažiausiai padėjo iš mano 
pamokų, kad kitais metais galė
tume pasiruošti geriau. 

O rugpjūčio mėnesį Daina
voje vyks tradiciniai lietuvių 
kalbos vasaros kursai suau
gusiems, kurių vadovas yra 
Vytautas Jonaitis iš Grand 
Rapids. Aš ten vykstu nuo 1989 
m. Tie kursai plečiasi, vadinasi 
yra reikalingi. Pernai buvo 
atvykę 34 suaugusieji. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

Laura Palukaitis -
talentinga šokėja 

Oz" balete. 

Ketvirtame skyriuje būda
ma, ji pirmą kartą pamatė „The 
Nutcracker" spektaklį ir... pa
milo baletą. 

Šiandien septyniolikmete 
Laura Palukaitis, rudenį pra
dėsianti paskutinius mokslo 
metus Downers Grove North 
High School (vakariniam Čika-

s priemiestyje jau gali di-
ziuotis gražiais pasiekimais 

šokių mene. 
Pirma, ji buvo išrinkta 

„2004 Miss Dance Explosion of 
Illinois", šiais metais gavo visų 
šokėjų geidžiamą „2005 West 
Coast Dance Explosion" stipen
dija, kuri leis Laurai tobulintis 
pas garsius profesionalus visoje 
Amerikoje. 

Gegužės mėnesį Laura pui
kiai sušoko „The Covvardly 
Lion" vaidmenį „The Wizard of 
Oz" balete, kurį pastatė 
Bluestone Academy of Dance 
and Music, Dovvners Grove. Su 
Bluestone Academy Dancer 
Laura pereitą vasarą taip pat 
pasirodė Walt Disney World 
„Magic Kingdom" scenoje. Po to 
jaunos šokėjos turėjo progos 
pamatyti visas Disney World 
užkulisių „paslaptis" ir pasin
audoti šokių pamokom pas 
Disney profesionalus. 

Nuo lyrikos iki „hip—hop" 
Su Bluestone šokėjais Lau

ra taip pat dalyvauja vietiniuo
se festivaliuose, šokių suvažia
vimuose ir šokių varžybose po 

ily Lion" vaidment „The Wizard of 
Memory Makers, Inc.. nuotr. 

visą Ameriką. Laura jau kele
rius metus šoka Bluestone aka
demijoj ne tik klasikinį baletą, 
bet taip pat džiazo, lyrinius, 
„tap" ir „hip-hop" šokius. Pati 
lankydama pamokas, nepamirš
ta pamokyti ir pačių jauniausių 
akademijos „žvaigždučių". 

Gimnazijoj Laura įtraukta į 
gabiausių Amerikoj mokinių 
sąrašą (National Honor So-
ciety). J i veikli ir kitose organi
zacijose: „Direct Action" (lab
daros grupė), SADD (Students 
Against Destructive Dicisioris), 
DARĖ (Drug Awareness Resis-
tance Education), Orchesis 
šokių ansamblyje ir kt. 

Montessor i auklėtinė 
Laura yra Algio ir Lidijos 

< Dudėnaitės) Palukaičių vyres
nioji duktė. Gimė Čikagos Mar-
quette Park, kur nuo pat pra
džių lanke „Vaikų namelių" 
Montessori mokyklą. 

Šeimai persikėlus į Wood-
ridge priemiestį, Laura įstojo į 
Maironio lituanistinę mokyklą 
Lemonte. 

Laura yra Jurgio ir Emilijos 
'Juodvalkytės) Dudėnų ir Min
daugo ir Aldonos Palukaičių 
anūkė. Visi, deja, jau yra amži
name atilsyje, išskyrus senelį 
Mindaugą, kuris gyvena su 
Palukaičių šeima. Lauros sesu
tė Karina, tarp kitko, šį mėnesį 
baigė pradžios mokyklą. 

R. John Rapšys 

Pianistas Dainius Vaičekonis 
$| pavasari baigi studijas 
University of Washington 
muzikos fakultete, igydamas 
daktaro laipsni muzikoje. 
Birželio 11 d. jo žmona Asta 
sukvietė lietuviu visuomene i 
šaunia puota atšvęsti 5j 
pasiekimą. 

ma seminaro dalyviams Trakuos 

Virgio Cincio ntfotmlcoįe 
dalis puotos svi-t iii svcikma 
-"• • i : ""':/ k•'\ 'l:ikt.irn [Minui 
\t.>vi '.įdurvir MI >morM Vsta 

— balta suknele). 



ACIU U Z P AVY y \ 
Vasarą papras ta i sulaukia

me daug iau mielų svečių iš 
užsienio, t a r p jų — ir iš JAV. 
Šiuo metu Lietuvoje vieši JAV 
Lietuvių bendruomenės Kultū
ros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė. Kaip papras ta i , jos 
maršru tas po Lietuvą vingiuoja 
daugiau ne asmeniniais , o lietu
viškos veiklos reikalais. J i ta
riasi dėl būsimų renginių, ieško 
naujų men in inkų ir atlikėjų 
kolektyvų, kur ie užpildys JAV 
tautiečių ateinančio kultūrinio 
sezono dienotvarkę. Pirmininkė 
tar ias i dėl met in io „Draugo" 
dienraščio koncerto ir susitiko 
'su choro „Vilnija" a ts tovais , 
buvo pri imta Taut inių mažu
mų ir išeivijos depar tamento 
vadovo Antano Petrausko, su 
kuriuo ap ta rė išeivijos kultūros 
re ikalus , ku l t ū ro s minis t ras 
Vladimiras P rudn ikovas yra 
kalbinamas atvykti į Kultūros 
tarybos Premijų šventę ir jau 
yra davęs pažadą. Su Švietimo 
ir mokslo minis ter i ja M. 
Remienė t a r i a s i dėl jaunimo 
dailės konkur so atgimusios 
Lietuvos tema, kur iame galėtų 
dalyvauti ir Lietuvos, ir išeivi
jos jaunieji menininkai , ir kt. 

S u s i t i k i m a s D a i l ė s 
m u z i e j u j e 

Vilniuje, Dailės muziejuje, 
įsikūrusiame puikiuose Chod
kevičių rūmuose (Didžioji gatvė 
nr. 4), įvyko Marijos Remienės 
susi t ik imas su Vilniaus kul
tūros visuomene. Pradėdamas 
vakarą muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys pr iminė, 
kad toks susi t ikimas jau nebe 
p i rmas . P i r m a s i s vyko prieš 
penker ius m e t u s , švenčiant 
Lietuvos nepriklausomybės 10-
metį, kai Vilniuje vyko išeivijos 
dailės retrospektyvinė paroda 
„Sugrįžusi dailė". Marija Re
mienė ka ip t ik buvo atvežusi iš 
Čikagos Čiurl ionio galerijoje 
išeivijos dai l in inkų sukauptą 
milžinišką paveikslų kolekciją. 
Vakarą vedė Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys, M. K. Čiurlionio ir 
kitų kompozitorių kūr in ius 
atliko pianistas Rokas Zubovas. 
Susitikime dalyvavo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Gabrielius Žemkalnis su 

žmona, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento direkto
rius A n t a n a s Petrauskas su 
žmona. 

Vakarą vedęs R. Budrys 
provokavo viešnią pasakoti apie 
įva i r iaus ius savo gyvenimo 
a spek tus - darbą Putnamo 
seselių rėmėjų organizacijoje, 
Lietuvių fonde, kur j i perėjo 
visus įmanomus rangus, Lie
tuvių bendruomenėje, jau kelin
tą kadenciją vedant Kultūros 
tarybą, darbą su „Margučio" 
radijumi ir pagaliau „Draugo" 
dienraštyje , kurio valdybos 
pirmininke ji yra jau 20 metų. 

Marija Remienė papasakojo 
apie senosios išeivių kartos 
kultūrinį įnašą į lietuvybę, kaip 
neraštingi lietuviai prieš šimtą 
ir daugiau metų statė bažny
čias, steigė laikraščius ir leido 
knygas. J ų silpstantį darbą pe
rėmė pokarinė karta, sovie-ti-
nės okupacijos išvyta iš Lie-tu-
vos. Tos kartos aktyvi atstovė bū
dama, Marija Remienė geriau
siai supranta lietuvybės darbo 
džiaugsmus ir bėdas. Viešnia 
apgailestavo, kad jos kar ta jau 
ima pavargti - kasmet po keletą 
šimtų prenumeratorių praran
da „Draugo" dienraštis, o nau
jieji ateiviai noriau skaito savo 
įs te igtus laikraščius, mažėja 
aukotojų, todėl ant išnykimo ri
bos balansuoja „Margučio" radi
jas , mažėja pašaukimų lietuvių 
vienuolijose. Ir didžiausia bėda, 
kad nesparčiai vyksta naujau
sios išeivių bangos, atvykusios 
iš Lietuvos jau po nepriklau
somybės atkūrimo, įsiliejimas. 
Bet gražių pavyzdžių vis dėlto 
esama - lietuviškos šeštadie
n inės mokyklos perpildytos 
naujosios kartos ateivių vaikų, 
ten mokytojauja mokytojai iš 
Lietuvos, keletai JAV LB apy
linkių vadovauja taip pat nau
jieji emigrantai ir netgi Kultū
ros taryboje 5 nariai yra naujai 
atvykusieji. 

M. Remienė aptarė ir svar
biausią išeivijos traukos centrą 
- parapiją, kurios dėka lietuvy
bė išliko štai jau daugiau kaip 
100 metų. O Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius įsiterpė, 
kad Amerikos bažnyčiose vien 
dailininkas Vytautas Jonynas 
yra sukūręs per 100 vitražų. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialiniu reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Smulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, !L 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-265S; fax. 773-436-6906 

NFORMACIJA APIE ATSTOVĄ JŪSŲ 
„SOCIAL SECURITY"' IŠMOKOMS 

TVARKYT! 
Lankst inuke „When A Re-

presentat ive Payee Manages 
Your Money", „Sočiai Security" 
paaiškina, kodėl ji parenka ats
tovą ( represen ta t ive payee), 
reikalui e san t , tvarkyt i jūsų 
išmokas. Nors t am gali būti 
įvairių priežasčių, bet paprastai 
„Soc. Securi ty" p a r e n k a tokį 
atstovą, kai gauna informacijos, 
įrodančios, jog j u m s reikia pa
galbos šiuo reikalu. 

„Soc. Security" stengiasi su
rasti ką nors kas jus gerai pa
žįsta ir nori j u m s padėti. Toks 
asmuo turi dažnai su jumis su
sitikti ir žinoti, ko jums reikia. 

Jei jūs pats norite pasirink
ti atstovą (payee), kuris tvar
kytų jūsų „Soc. Security" iš
mokas, praneški te apie tai „Soc. 
Security". 

Tokiu a ts tovu gali būti 
asmuo, arba socialinių patar
navimų įstaiga, slaugos namai 
ar kitos organizacijos. 

Jei n e s u t i n k a t e su „Soc. 
Security" sprendimu, kad jums 
reikia atstovo, a rba norite jį 
pakeisti k i tu , pe r 60 dienų 
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Mariją Remienf gimtojoje Musninkų mokykloje sutinka mokyklos dir. Vladas Trakimavičius ir mokiniad, 
apsirengę viešnios dovanotais tautiniais drabužiais. 

Viešnia su tam tikru apgailes
tavimu konstatavo: „Mes ne
užsiauginome prieaugio. Jau
nieji išsikrausto iš įprastinių 
lietuviškų telkinių, iš parapijų 
ir dingsta amerikietiškame van
denyne. Amerikoje gyvenama, 
ku r geriau, ir vieta žmogaus 
nepririša. Aš ir pati per 50 metų 
pakeičiau septynias gyvena
mąsias vietas. Ir nė karto ne
verkiau apleisdama. Aš verkiu 
tik Musninkuose, kuriuos turė
jau apleisti vaikystėje". 

Visada l a u k i a m a 
tėviškėje 

Marijos Remienės laukė 
jaut rus susitikimas ir gimtuo
siuose Musninkuose. Pirmiau
sia šiltai Marija Remienė buvo 
pasveikinta gimtosios parapijos 
bažnyčioje šv. Mišių metu, mat 
ji yra pagrindinė atgimusio 
bažnyčios pastato aukotoja, 
paskyrusi šio architektūros pa
minklo restauravimui per 50 
tūkst. dol. Šiandien bažnyčia iš 
tolo šviečia baltais bokštais, 
ąžuolinėmis durimis, o viduje -
restauruotu pagrindiniu alto
riumi ir medinėmis grindimis. 
Marija Remienė atgaivino ir 
miestelį - centrinėje aikštėje jos 
sumanymu ir lėšomis pastatyta 
Arkangelo Mykolo skulptūra, 

vaizduojanti gėrio kovą su 
blogiu. Kaip šventiniame pri
ėmime Musninkų vidurinėje 
mokykloje pasakė Musninkų 
seniūnė Birutė Jankauskienė, 
„Musnininkų centre nusileidęs 
angelas privertė musninkiečius 
labiau pamilti savo miestelį, 
bažnyčią. Jūsų dėka, Marija, 
mūsų žmonės aplankė keletą 
šventų vietų". 

Seniūnė tikis, kad ši, labai 
nuoširdi auka gimtinei iš pa
grindų pakeis apylinkės veidą. 
Žmonės gražiai sutvarkytoje 
aikštėje ne tik nebedrįsta 
nedrausmingai elgtis, ji tikisi, 
kad jaunimui gimtasis miestelis 
taps patrauklesnis, čia pradės 
kurtis verslas, jie gaus darbo ir 
nebenorės išvažiuoti į svetimus 
kraštus. O praėjusių metų se
niūnijos skaičiai neramina - 25 
žmonės mirė ir tik 4 gimė. „Šiais 
metais reikalai taisosi", - pa
sakė seniūnė, privertusi susi
r inkusius į mokyklos salę 
nusišypsoti, kad geri pavyzdžiai 
ir besi tvarkantis gyvenimas 
atkvies į Musninkus ir daugiau 
gandrų. 

Kad j au išėjo kalba apie 
šventę Musninkuose, negalima 
nepapasakoti ir apie Musninkų 
mokyklos, kur po Mišių per
sikėlė šventė, gyvenimo per-

parašykite „Soc. Security" įstai
gai laišką, kad dėl jų nuos
prendžio norite apeliuoti. 

Atstovas gauna mėnesines 
jūsų „Soc. Security" išmokas ir 
tur i j a s naudoti jūsų rei
kalams: buto nuomai, komu
nal in iams patarnavimams 
(elektra, šildymas, telefonas ir 
pan.), mais tu i , medicininėms 
bei dantų priežiūros ir asme
ninėms reikmėms, reabilitacijos 
išlaidoms (jei esate neįgalus). 

Kai už visas minėtas reik
mes yra užmokėta, atstovas 
(payee) gali naudoti likusius 
pinigus, apmokant senas sąs
kaitas (jei tokių yra), duoti jums 
pinigų smulkioms išlaidoms • 
(spending money), padėti jūsų 
išlaikomiems asmenims ar su
teikti jums pramogų. Jei dar 
yra likę pinigų, atstovas turėtų 
juos jums taupyti. 

Atstovas turi tiksliai už,si-
rašyti, kaip jūsų pinigai buvo 
panaudoti ir turėti tam įrodyti 
dokumentaciją. Atstovas turi 
reguliariai pranešti apie visą 
tai „Soc. Security" ir jums. 

Jei esate slaugos namuose 
ar ligoninėje, atstovas turi 
mokėti už jūsų priežiūrą ir 
duoti jums pinigų jūsų asme
ninėms reikmėms. 

Jūsų pareiga yra pranešti 
atstovui apie darbą (jei pra
dėjote dirbti ar sustojote dir
bęs), persikėlėte į kitą vietą, 
vedete, išvykote kelionėn už 
JAV ribų, patekote į kalėjimą 
ar ligoninę, nebesate neįgalus 
(jei jūsų išmokos mokamos 
jums kaip neįgaliam). 

Jei gaunate SSI išmokas 
(Supplemental Security in-
come). tur i te savo atstovui 
pranešti, ar gaunate pinigų iš 
kitų šaltinių, prašote pagalbos 
iš šalpos ar kt. valdžios įstaigų, 
taupote pinigus. 

Jei jūsų atstovas nepra
neštų „Soc. Security" apie šiuos 
minėtus punktus, jums gali 
būti permokėta, o tada jums 
reikės grąžinti pinigus, kurie 
jums nepriklausė ir jūsų 
išmokos gali būti sustabdytos. 

Jei „Soc. Security" nus
pręstų, jog jūs ar jūsų atstovas 
sąmoningai nuslėpėte reikalau
jamą informaciją, kad ir toliau 
gautumėte išmokas, jus ir jūsų 
atstovas gali būti patraukti 
teisman. 

Jei atstovas, jūsų nuomone, 
neduoda jums pakankamai 
pinigų smulkioms išlaidoms, 
tai su juo turėtumėte aptarti, 
kiek jūs gaunate iš „Soc. 
Security" ir kaip ta suma yra 
išleidžiama ir pasakyti jam, 
kaip jūs norite savo pinigus 
naudoti. 

Kartais išmokų patvirtini-

A.V. Škiudaitės nuotr. 

mainas. Čia mokosi netoli 400 
plačios apylinkės vaikų, su jais 
dirba apie 40 kūrybingų moky
tojų, ka ip visada apie savo 
kolektyvą kalbėdamas prideda 
direktor ius Vladas Trakima
vičius. Na, ko jau ko, išmonės 
čia nestokojama, ir tuo galima 
buvo įsitikinti šventės metu. 

M. Remienė, kuri šioje mo
kykloje pradėjo savo gyvenimo 
kelią, visokeriopai remia mo
kyklą. Teko girdėti, kaip jai 
dėkojo fizinio lavinimo mokyto
jas už modernius krepšinio 
aukštelės įrengimus. O viešniai 
koncertavę mokinukai buvo 
apsirengę jos padovanotais 
nuostabiais tautiniai rūbeliais. 
Ir rūbeliai buvo nupirkti ne 
šiaip kokie - serijiniai, o profe
sionalų suprojektuoti ir ge
riausių meistrų pasiūti. Mer
gaitės ir berniukai atrodė gra
žūs kaip angeliukai. Ir apskritai 
Musninkų vidurinė mokykla 
rodo, kad šiose apylinkėse gyve
n a labai įdomūs, talentingi 
žmonės. Kokių tik meno kolek
tyvų čia nesama - choras, an
sambliai, kelios grupės šokėjų, 
solistai, skaitovai, l i teratai , 
dailės būrelis, kurio pažiba -

mas užsitęsia ilgiau ir tada 
jums atsiunčiama didesnė 
suma už praėjusį laiką. Jei taip 
įvyktų jūsų atveju, atstovas 
pirmiausia iš tos sumos turi 
apmokėti už jūsų dabartines 
reikmes. Likę pinigai gali būti 
naudojami medicininiams pa
ta rnavimams, jūsų tolimes
niam lavinimuisi, namo remon
tui ar skoloms užmokėti. Jei 
gaunate uždelstus pinigus už 
daugiau nei vienus metus, tada 
tie pinigai bus išmokami 
mažesnėmis sumomis per kelis 
kartus. 

Jei gaunate SSI, negalite 
turėti pinigų ir turto daugiau, 
negu 2,000 dol. (namas ir auto
mobilis neįsiskaito). 

Išmokos, gautos už praėjusį 
laiką, turi būti išleistos per 6 
mėnesius, kad jūsų turimi 
ištekliai nebūtų didesni, negu 
2,000 dol. Jei jūsų ištekliai 
viršija 2,000 dol., išmokos gali 
būti sustabdytos. 

Jei esate neįgalus vaikas, 
jaunesnis, nei 18 metų ir galite 
gauti didesnę SSI išmokų sumą 
už praėjusį laiką, jūsų atstovas 
TURI at idaryt i atskirą sąs
kaitą banke ir įdėti į tą sąs
kaitą išmokas už praėjusį laiką 
(past-due payments). Tie pini
gai gali būti naudojami tiktai 
išlaidoms, susijusioms su jūsų 
neįgalumu, apmokėti. 

Daugiau informacijos 
www.soeialsecurity.gov/payee 
ar skambinti 1-800-772-1213. 

(Medžiaga, pagal lankstinuką 
„When A Representative Payee 
Manages Your Money") 

Ramūnas Petruševičius. Vieš
niai specialiai buvo surengta 
piešinių paroda, todėl ji iš 
Musninkų išsivežė pluoštą pa
veikslų savo organizuojamam 
dailės konkursui. 

Be to, M. Remienė mokyklo
je buvo paskelbusi literatūros 
konkursą, o jo laimėtojų kūri
nėliai buvo atspausdinti 
„Draugo" dienraštyje. Žodžiu, 
Musninkuose gyvenimas ver
da, vaikai tapo laisvesni ir drą
sesni ir tai, žinoma, gerai veikia 
ir visą miestelio gyvenimą. Jis 
tampa įdomesnis, kūrybinges
nis. Su nuostaba galima pasa
kyti, kad visi Musnininkų 
vidurinės mokyklos abiturien
tai išlaiko baigiamuosius egza
minus, o juk egzaminai laikomi 
ne mokykloje, o rajono centre, 
kur rezultatus vertina Švietimo 
ir mokslo ministerijos paskirta 
egzaminų komisija. 

Baigti įspūdžius iš Mus
ninkų norėtųsi Širvintų rajono 
švietimo skyriaus vedėjos Moni
kos Bilotienės šventės metu 
pasakytais žodžiais: „Laiko ne
galima pasirinkti. Jūsų kartą 
laiko vėjai išblaškė po visą 
pasaulį, mes čia likome saugoti 

Ramūnas Petruševičius iš Mus
ninkų vid. mokyklos ketina daly
vauti JAV LB Kultūros tarybos 
rengiamame dailės konkurse. 

šio žemės kampelio. E s a m e 
laimingi kad mūsų kartai teko 
laimė patirti, kaip jungiasi šie 
du krantai - šiapus ir anapus . 
J ū s tiek daug patriotizmo 
išsaugojote, nors gyvenote toli 
nuo tėvynės. Mes iš Jūsų to 
semiamės. Ir šis renginys yra 
tikro patriotizmo pamoka. Ačiū 
už pavyzdį, Marija". 

Audronė Š k i u d a i t ė 

Gytis Rožanskas, M. Remienės paskelbto literatūrinio konkurso h 
jas, Musninkų vid. mokyklos dvyliktokas. 

V A L D O V Ų R Ū M Ų PASKIRTIS 
V a l d o v u r ū m ų p a s k i r t i s 
Lietuvos valdovų rūmų lie

kanos - vienas svarbiausių 
paskut inį XX a. dešimtmetį 
tyrinėtų Lietuvos archeologinių 
paminklų. Valdovų rūmai buvo 
pirmoji Lietuvos istorijoje mūri
nė pilis, priklausiusi didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui, statyta, 
sprendžiant iš archeologinės 
medžiagos, XIII a. viduryje me
dinės pilies vietoje. 

Mūrinės pilies statyba grei
čiausiai susijusi su 1251 m. 
Lietuvos krikštu ir didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Mindau
go karūnavimu Lietuvos kara
liumi 1253 metais. Pagal Val
dovų rūmų paramos fondo infor
maciją. Valdovų rūmuose gyve
no, ar tik lankėsi ir iš čia valdė 
šešiolika žymesnių Lietuvos 
valdovų. 

Valdovų rūmai buvo kelis 
kar tus karų. gaisrų sunaikinti, 
kelis kartus atstatyti ir, caro 
valdžios sprendimu, 1801 m. 
rūmai buvo visiškai nugriauti, 
jų pamatus ir rūsių likučius 
užverčiant užverčiant griuve
nomis. Vėliau rūmų vieta virto 
parku. 

P a s t a n g o s rūmų a t s t a t y m u i 
Rūmų teritorijos tyr imus 

1987 m. pradėjo Paminklų res
tauravimo institutas su centru 
„Lietuvos pilys". 1998 m. Lie
tuvos prezidentai Valdas Adam
kus ir Algirdas Brazauskas 
pasirašė Vilniaus pilių globos 
aktą. Pasaulio lietuvių seimas 
2000-siais metais pritarė Val
dovų rūmų atstatymui. 2000 m. 
rugpjūčio 23 d. žinomi visuo
menės veikėjai (20 Lietuvoje ir 

3 išeivijoje) įsteigė Vilniuje Val
dovų rūmų paramos fondą, jam 
vadovauti pakviesdami iš 
Amerikos grįžusį Edmundą 
Kulikauską. 2000.10.17 Lietu
vos Respublikos Seimas priėmė 
Valdovų rūmų atkūrimo įstaty
mą, įpareigojant vyriausybę vyk
dyti rūmų atstatymą valstybės 
iždo lėšomis*iki 2009 metų, mi
nint 1000 metų sukaktį nuo Lietu
vos vardo paminėjimo raštuose. 

Privačioms lėšoms kaupti 
rūmų atstatymui ir projekto 
propagavimui 2000.10.17 Seimo 
įstatymu buvo patvirtintas Val
dovų rūmų paramos fondas Vil
niuje. Fondo valdybos pastan
gomis ir JAV Lietuvių Ben
druomenės vadovybės spren
dimu 2003 metais buvo įsteigtas 
Valdovų rūmų paramos JAV 
komitetas, su 6 asmenų valdy
ba, jai vadovaujant adv. Reginai 
Narušienei, J. D. JAV komiteto 
tikslas yra pasitelkti į Valdovų 
rūmų atstatymą Amerikos lie
tuvius ir rūmuose įrengti Ame
rikos lietuvių menę, tuo prisi
dedant prie lietuvių tautos vals
tybingumo centro atstatymo 
Vilniuje. 

Valdovų rūmų atstatymo 
darbai, pradėti 2002.05.10 vyks
ta ir rūmų sienų statybą tiki
masi užbaigti 2005 m. 

Rūmų paskir t i s 
Atstatytų Valdovų rūmu 

panaudojimo tematika jau pla
čiai diskutuojama Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje. Valdžios do
kumentuose kalbama, kad 
rūmai bus daugiafunkcinis kul
tūrinis ir istorinis Lietuvos cen
tras su reprezentacine paskirti

mi. Rūmų paramos fondas sie
kia, kad atstatyti rūmai būtų 
svarbūs kiekvienam Lietuvos 
gyventojui, įdomūs kiekvienam 
svečiui ir turiningi Lietuvos 
istorijos ir valstybingumo re
prezentantai. 

Valdovų rūmų menė reika
linga ir Amerikos Lietuvių re
prezentacijai, jų pastangomis 
ginti ir išlaikyti Lietuvos valsty
bingumą ir lietuvybės išlaikymą 
už Lietuvos ribų. Lietuvoje to
kio centro dar nėra. Jis labai 
reikalingas. 

Amerikos lietuvių menės 
įkūrimui Valdovų rūmuose bus 
reikalingos ir stambios lėšos. 
J a s intensyviai kaupia JAV 
komiteto iždas, kviesdamas 
visus Amerikos lietuvius būti 
Valdovų rūmų statytojais su 
1,000 litų auka, kas yra apie 
380 JAV dolerių bei daugiau. 
Paaukoję 10,000 litų bus didieji 
statytojai. Visi statytojai bus 
įrašyti rūmų garbės lentoje rū
mų reprezentacinėje salėje, 
grupuojant pagal aukos dydį. ir 
surašyti Valdovų rūmų leidi
niuose. Rūmų statytojų aukos 
per JAV komitetą yra nui 
mos nuo JAV federalinių mo
kesčių. Visos aukos yra apskait
omos ir rūmų statytojams iš
duodami diplomai iš fondo 
Vilniuje. Visų rūmų statytojų 
pavardės yra internete: 

www.l vr.lt.fondas@lvr.lt 
Jnašus Valdovų rūmams per 

JAV komitetą-čekius rąžyti 
Lith. Amęr. Comm. Valdovų 
rūmai ir siųsti: Valdovų rūmai, 
5600 So. Claremont Are., 
Chicago. IL 60636-1039 USA. 

JAV komite to i ž d i n i n k a s 

http://www.soeialsecurity.gov/payee
http://www.l
mailto:vr.lt.fondas@lvr.lt
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D R A U D I M O PASLAUGOS 
N A M Ų RE. 
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S T A T E F A R M I N S U R A N C E I 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murrav 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai ( 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

HUTO, NRMRI, UERSLflS, 
SUEIKRTR, GVUVBĖ 

SET' ALINA 
u T r . GRINKEVIČIUS 
a t k ę r a INSURANCE AGENCY 

J743 PRAIRIE AVE, BROOKFIELD. IL 60515 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

ĮVA IRUS 

PRI IMSIME GYVENTI 
1 a r 2 s e n u s ž m o n e s . 

M a i t i n s i m e i r n u o š i r d ž i a i 
g l o b o s i m e . 

Tel.: 630-670-8336, 
Oak Lavvn 

•••|VARUS<»»* 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

Valau kilimus ir medžiaginius 
baldus. 

Kaina sutartinė, priklauso 
nuo stovio. 

Aptarnauju Čikagą ir priemiesčius. 
T e l . 7 7 3 - 3 8 7 - 5 3 4 9 . 

1 
VILNIUS 2005 

SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 
įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 

PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Dougiaston, N Y 11363 
Tei. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖJ5IKAGOJĘ 
Vilniaus Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčyiienė tei/fax 708-923-0280 
E-maif: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tet. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: rnamabar3@aol.com 
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Wvvv/autctradeusa. conri 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVUZT1 
A L T O M O B I U U S IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

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

n 

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

. Tel. 773-581-8500 
Į • Lietuviška duona ir raguoliai 
I • Vestuviniai ir įvairūs tortai 

• Lietuviškas maistas — „catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

v. s> 
350 N Clark. 

Chicago, IL60610 
312-644-7750 
pirm. - penkt 

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

608 W Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Remontuoju: 
•namų pamatus, šainu vandens pratekėjtma 
•vandentiekį ir kanalizacija 
•elektros instaliaciją 
Kloju plyteles ir parketą. Statau sauso 
tinko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
Dirbu kokybiškai ir nebrangiai, turiu 
ilgametę patirtį. Tel. 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. KerJae Chicago, L 60629 
^ k y b a , nsuaiaviras, aptamavinas 

įsed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

AMBER CONSTRLCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Kraustymosi paslaugos 

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 Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

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

L e m o n t , 1 1 2 0 S. S t a t e S t . ; T e l . 6 3 0 - 2 S 7 - 0 3 3 9 
Jus t i ce 8 0 1 5 W . 7 9 St.; T e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 
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5 S Prospect. Ciarer.Oor. 
HtUs. Itimois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobiie 
630-745-7593 
Feix 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pneš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės Į 

Drake Reaitor 

2?si 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe MA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ 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. 

Į Audrius" MTkūiTs Qriuy 
| 1st Choice Realtors —=r-r*l 
• Tel.: 630-205-9262 
' E-mail: amikulis@usa.com 
j Įvairus nekilnojamas turtas: 
l * Nemokamas įkainavimas 
i * Nemokama rinkos analizė 
I * Pirkimas 
J * Pardavimas ^4 
l * Surandame 
i optimaliausią finansavimą 
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GREIT P A R D U O D A 

mS. 
First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
708425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBA 

S IŪLOME 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 įdarbinimo agentūra 
s i ū l o d a r b u s p r i e senel ių , 

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

773-247-6129. 

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

dnvers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

Reikalinga auklė 
2,3 m e t ų ir 8 m ė n . va ikams, 
M a d i s o n , W l . G y v e n t i k a r t u , 
r u o š t i mais tą , va l y t i namus . 

Tel. 6 3 0 - 7 8 9 - 6 3 0 5 , 
s k a m b i n t i t a r p 7-8 v.v. 

P A S L A U G O S F O T O G R A F A M S 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RFIKMFNV> FOKX»AFA\B 
IR MrITJAMS 

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 

\ \ HEROJAIS PLEPĖKITE DAŽNIAU IR ILGIAI l!!! 

' .1^ S tOBI lALS-T IK 11.9 CT.I LIETUVA 
- , r t l i f į j u rysiu b-vė LITCOM ist.1992 

1 - IRI OKITES LIETUVIŠKAI 708-386-0556 
Naudodami UTCOV rem ate išeivijos lietuvišką žiniasklaid <,. 
/Ai . » ir t /.*» f-i - f t i / / 

K a l i f o r n i j o s k a l n u o s e . 
Reikal ingi ne rūkan tys v i rė ja i , 

padavėja i , b a r m e n a i , v a l y t o j a i . 
Anglų kalba b ū t i n a . 

l u d i t h 2 0 9 - 9 6 5 - 3 6 6 2 
arba 2 0 9 - 9 6 5 3 8 6 3 . 

Skokie perkraustymo 
kompanijai skubiai reikalingi 

patyrę CDL vairuotojai, Geras 
atlyginimas, pilnas darbo 

laikas. Būtina anglu 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 . 

G e r o s d a r b o s ą l y g o s . 
A t l y g i n i m a s 

S0.37-S0.38 u ž m y l i ą . 

Te l . 8 4 7 - 5 7 1 - 2 4 9 0 

Reikal inga e n e r g i n g a , rusiškai 
ka lban t i moter is , p r i ž i ū r ė t i 3,5 
me tų vaiką ir t v a r k y t i n a m u s . 
Gyven t i ka r tu Glenv ievv ra j . 

Berniukas 3 dienas darželyje. 
Viena išeiginė — paprasta diena. 

Atlyginimas $1,300/mėn. 
Tel. 847-922-1101, Vika. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

2 3 4 1 W . S U P E R I O R -
studio apartment available for imme-

diate oceupancy. Hardvvood floors, 
separate kitehen, heat and cooking 

gas included. Storage and laundry m 
building. S635/mo. Also 1 bedroom 

Carden apartment S600 mo. 
7 7 3 - 6 6 1 - 0 6 0 6 

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

2 mieg. — S770-S810. 
Te l . 630-910-0644. Janą. 

IŠNUOMOJAMAS 
gražus 2 mieg. bu tas 

Marųuette Park. 
Tel . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

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

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

TeL 7734344543. 

< & & 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-123-9235 

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

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

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

* S S n V IDA M. 
S3SS SAKEVICIUS "" 
Real Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

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

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

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

' Moteris ieško darbo (žalia korta) se
nelių ar vaikų priežiūroje, su grįžimu na
mo Plainfield ir aplinkiniuose rajonuose. 
Turi geras rekomendacijas. 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, kaba angliškai, 
turi rekomendacijas. Tel. 773-843-3491, 
paiikti žinutę. 

' Moteris ieško darbo žmonių priežiūroje 
su gyvenimu. Nevairuoja. Buitinė anglų 
kaba. Tel. 630-615-1120. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti senyvus 
žmones su gyvenimu. Kaba angliškai. 
Tel. 773-523-9461. 

* Moteris ieško darbo prižiūrėti senus 
žmones. Vairuoja, kaba angliškai, turi 
rekorrendadįas. Tel. 773-568-6436. 

* Vyras ieško darbo seneiig priežiūroje 
Siaurės Vakarų priemiesčiuose. Turi 
automobilį, kaba angliškai, turi doku
mentus. Tel. 815-814-5984. 

* Labai tvarkingas, be žalingų įpročių 
'vyras, turi automobilį ir !L teises, ieško 
darbo prie pagyvenusių žmonių. Silpna 
anglų kalba. Tel. 708-704-6770 , 630-
670-8336. 

* Ieškau Kompaniono statytis 2 namus 
Crete raj. 555 Hermano Str. Tel. 312-
479-2389 

* Moteris . 44 m. gydytoja, gerai kaban
ti angliškai, vairuojanti, turinti patirties, 
ieško darbo prižiūrėti senus žmones ir 
gyventi kartu'. Tel. 312-859-6696 arba 
708361-6345. 

S I Ū L O I Š N U O M O T I 

I š n u o m o j a m a s 
4 - k a m b a r i ų b u t a s . 

Apylinkė: 73 st. ir S. VVhippie. 
Tel. 708-430-1934 (lietuviškai) 

773-476-7198 (angliškai) 

708-485-5660 arba 708-387-0933 
O RESTORfiNfiS 

N a u j a i a t s i d a r ę s l i e t u v i š k a s 
E U R O R E S T O R A N A S d a b a r a t i d a r ė 
n a u i a p o k y l i ų s a l ę ! 

t> 

t r t n ^ f f f 

Už n e d i d e l ę k a i n ą 
g a l i t e š v ę s t i p u i k i a s 

š v e n t e s , g i m t a d i e n i u s , 
k r i k š t y n a s , v e s t u v e s , 
Į v a i r i u s j u b i l i e j u s . 

T a i p p a t a p t a r n a u j a m e 
l a i d o t u v i ų p i e t u s . 

V i sa i n e t o l i - g y v a m u z i k a , 
m a l o n u s a p t a r n a v i m a s , 
s u d a r y s š v e n t i n ę n u o t a i k ą ! 

Iki pasimatymo, 

Apolonija ir Petras Steponavičiai 

mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:rnamabar3@aol.com
http://alwayswithflowers.com
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Rauwts, APT Sr»ertax. ITAR-TASS, BKS 

bnią agenSJrų pan8&«nais) 

EUROPA ba 2006-ųjų pradžioje. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos (ES) va

dovai penktadienį po sunkaus 
posėdžio, kurio metu buvo 
svarstomas biudžetas, išsiskirs
tė pietauti, tačiau ženklų, kad 
ginčijantis dėl būsimo sąjungos 
finansavimo būtų bent kiek pa
sistūmėta į priekį, nematyti . 
Aklavietėje atsidūręs biudžeto 
svarstymas penktadienį tapo 

'svarbiausiu klausimu. Kai ku
rie ES vadovai užsimena, kad 
viršūnių susitikimas gali baig
tis apskritai nepasiekus jokio 
susitarimo. Svarstant biudžetą, 
gindamos savo interesus labiau
siai dėl jo pešasi senos prieši
ninkės Didžioji Britanija ir 
Prancūzija. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos antite-

roristinė policija penktadienį 
per ankstaus ryto operacijas 
Londone sulaikė keturis asme
nis. Suimti vyrai yra susiję su 
disidentine Irano grupuote, kuri 
kovoja prieš Tehran vyriausybę. 
Vienas šaltinis policijoje teigė, 
kad sulaikytas ketvertas yra ki
lęs iš Artimųjų Rytų ir Britani
joje verbavo naujokus „tam tik
ram tikslui". ,,Tačiau nėra jokių 
duomenų, kurie rodytų, kad jie 
šioje šalyje planavo kokią nors 
ataką", pažymėjo šaltinis. J is 
pridūrė, kad suimtieji nesusiję 
su tarptautiniu terorizmu ar 
kuria nors „ai Qaeda" grupuote. 

STOKHOLMAS 
Po Europos Sąjungos (ES) 

viršūnių susitikimo Briuselyje 
Švedija ir Suomija neapibrėž
tam laikui nusprendė atidėti 
konstitucijos patvirtinimą savo 
parlamentuose. Par lamentas 
Stokholme dėl konstitucinės su
tarties turėjo balsuoti gruodžio 
mėnesį. Suomijos parlamente 
konstitucijos patvirtinimas tu
rėjo įvykti 2005 m. pabaigoje ar-

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV Senatas patvirtino Zal-

may Khalilzad naujuoju amba
sadoriumi Irake, pavesdamas 
užsienio politikos veteranui va
dovauti sunkiai JAV diploma
tinei operacijai Baghdad. Ame
rikos afganistanietis Z. Khalil
zad anksčiau ėjo JAV ambasa
doriaus Afganistane pareigas ir 
stebėjo rinkimus bei šios šalies 
atstatymą. Baghdad jis pakeis 
John Negroponte, kuris tapo na
cionalinės žvalgybos vadovu. Z. 
Khalilzad, kuris ambasadoriu
mi Irake patvirtintas balsuojant 
žodžiu, taip pat dirbo gynybos 
sekretoriaus Donald Rumsfeld 
ir JAV naftos bendrovės „Uno
cal Corp" konsultantu. 

tąją musulmonų savaitės dieną 
ėjo iš mečetės. Padidėjus įtam
pai tarp pagrindinių Irako reli
ginių bendruomenių, pastarai
siais mėnesiais prieš šiitų ir su
nitų mečetes buvo surengta vir
tinė atakų. 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iraniečiai penktadienį bal

savo prezidento rinkimuose, ku
rių baigties prognozuoti kol kas 
neįmanoma, nors reformų šali
ninkai teigia galintys įveikti 
aukšto rango dvasininką Akbar 
Hashemi Rafsanjani. Už rinki
mų, kuriuos JAV vadina nede
mokratiškais, organizavimą at
sakingas Irano vidaus reikalų 
ministras sakė, kad rinkėjų ak
tyvumas yra didelis ir kad tik
riausiai reikės antrojo rinkimų 
rato, kurio metu dėl prezidento 
posto varžysis du kandidatai. 

BAGHDAD 
Baghdad savižudis sprog

dintojas prie vienos šiitų me
četės po pamaldų detonavo au
tomobilį su sprogmenimis, pra
nešė policija, pažymėjusi, kad 
yra aukų. Policijos šaltinis nu
rodė, kad išpuolis buvo sureng
tas Kamalya rajone rytinėje sos
tinės dalyje, kai tikintieji šven-

BISKEKAS 
Specialios paskirties milici

jos būrys, panaudodamas laz
das ir dūmus leidžiančius sprog
menis, išstūmė iš Kirgizijos Vy
riausybės rūmų juos užėmusius 
demonstrantus. Milicininkai su 
šalmais ir skydais smogė ke
liems demonstrantams lazdo
mis per galvas ir, sustoję gran
dine arti vienas kito, išstūmė iš 
pastato, kai kuriais vertinimais, 
kelis šimtus žmonių, kurie prieš 
valandą jį buvo užėmę šturmu. 
Vyriausybės rūmų puolimas 
prasidėjo į mitingą susirinkus 
maždaug 1,000 žmonių, kurie 
reikalavo, kad a ts is ta tydintų 
laikinasis Kirgizijos preziden
tas Kurmanbek Bakijev, ir pik
tinosi atsisakymu įregistruoti 
rinkimuose kandidatu į prezi
dentus Urmatbek Baryktaba-
sov. 

SIAMREAP 
Vyrai, kur ie Kambodžoje 

įsiveržė į tarptautinę mokyklą, 
norėjo nužudyti du buvusio jų 
vadeivos darbdavio vaikus, 
pranešė pradinį tyrimą atlikusi 
policija. „Tai buvo kerštas", sa
kė karo policijos vado pavaduo
tojas Prak Chanthoeun. Ketvir
tadienio įkaitų drama tarptau
tinėje mokykloje pareikalavo 
dvejų metų berniuko gyvybės. 
Vaikų, kuriuos norėta nužudyti, 
tuo metu pastate nebuvo. Pasi
rodžius policijai, įsibrovėliai su
panikavo ir ėmė reikalauti auto
mobilio, kuriuo galėtų pabėgti, 
pinigų ir ginklų. Vėliau per su
sišaudymą su policija jie nušovė 
kanadiečių berniuką. 

U s p a s k i c h a s p a l i e k a S e i m ą , t a č i a u p a r t i j o j e — 
„ t a i k a i r r a m y b ė " 

Atke l t a iš 1 psl. 
valdančiojoje koalicijoje. 

„Dabar daug kiti komentuo
ja, kas vyksta pas mus. Bet pas 
mus viskas yra ramu. Jokio są
myšio frakcijoje tikrai nėra", sa
kė L. Graužinienė. 

J i taipogi teigė galinti už
tikrinti, kad „kol kas" „darbie-
čiai" lieka valdančiojoje koalici
joje. 

Anksčiau partija tvirtino, 
jog jos vadovui Viktorui Uspas-
kichui pasitraukus iš ūkio mi
nistro posto. Darbo partija pa
liktų valdančiąją koaliciją. 

„Grįš partijos pirmininkas, 
susėsime ir apsvarstysime šį 
klausimą", sakė L. Graužinienė. 
paklausta, ką Darbo partija siū
lys į V. Uspaskicho paliktą ūkio 
ministro postą. 

J i taipogi paneigė, kad 
„darbiečiai" jau svarstė galimy
bę į ūkio ministrus siūlyti da
bartinį sveikatos ministrą Žilvi
ną Padaigą, o į jo vietą — Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pir
mininkę Dangutę Mikutienę. 

L. Graužinienė taipogi at
metė įtarimus, jog Darbo parti
jos vadovas pasitraukė, siekda
mas išvengti apkaltos. 

ES vadovai pratęsė konstitucijos patvirtinimo terminą 
Atkelta iš 1 psl. 

„Naujus referendumus dėl 
ES konstitucijos planuojan
čioms šalims reikės daugiau lai
ko savo visuomenėms įtikinti", 
sakė jis. 

Danija paskelbė atšaukianti 
savo referendumą, kuris turėjo 
įvykti rugsėjo mėnesį; šaltinis 
Airijos vyriausybėje teigė, kad 
Airija taip pat atšauks rudenį 
planuotą referendumą, o J.-C. 
Juncker sakė, kad Liuksembur
go parlamentui reikės pagalvo
ti, a r rengti liepą numatytą re
ferendumą. 

Švedija ir Čekija nurodė 
atidėsiančios patvirtinimą iki to 
laiko, kai bus aiški ES konstitu
cijos ateitis. 

Europoje dabar prasidės 
„apmąstymų, aiškinimų ir dis

kusijų" dėl piliečių lūkesčių pe
riodas, ir vadovai ateities kelią 
įvertins galbūt 2006 m. vidury
je, sakė J.-C. Juncker. 

Šį viršūnių susitikimą daug 
kas laikė išbandymu, parody
siančiu, a r padidėjusi bendrija 
gali įveikti šoką. patirtą po 
prancūzų ir olandų sprendimo 
atmesti konstituciją, ir ar dėl 
politinių nesutarimų viskas liks 
nežinioje. 

Kai kurios šalys siekė for
malios patvirt inimo proceso 
pertraukos, tačiau Prancūzija, 
Vokietija ir Belgija teigė, kad šis 
procesas turėtų tęstis. 

Patvirtinimo susitrukdy-
mas reiškia, kad ES kol kas va
dovausis sudėtinga Nicos sutar
timi, kurią daug kas laiko „pa
ralyžiaus garantija", o ne imsis 

įgyvendinti konstitucijoje nu
matytas institucijų reformas. 

Prancūzijos prezidentas 
•Jacąues Chirac viršūnių susiti
kimui sakė. jog konstitucija dar 
nemirė, nors ją atmetė jo paties 
šalis, ir paragino surengti 
neeilinį viršūnių susitikimą, 
kad būtų užkirstas kelias „be
dugnei, kuri gali atsiverti tarp 
Europos ir jos žmonių". 

Nors nė vienas vadovas ne
norėjo vadinti konstitucijos žlu
gusia, britų užsienio reikalų 
sekretorius Jack Straw sake: 
„Jos atgaivinimo perspektyvos 
vis mažėja". Euroskeptiškos bri
tų opozicinės Konservatorių 
partijos vadovas Michael Ho-
ward sakė: „Konstitucija mirė ir 
jos nereikėtų kišti į šaldiklį — 
ją reikėtų vežti į morgą". 

Iš valdančiosios koalicijos — pirmieji bėgliai 
Viln ius , birželio 17 d. 

(BNS) — Rimantas Smetona 
palieka valdančiuosius „valstie
čius" ir koalicijos vyicdoma „ge
ležinės rankos" politika nepa
tenkintus parlamentarus kvie
čia burtis į naują frakciją. 

„Nuo šiandien nesu Vals
tiečių ir naujosios demokratijos 
frakcijos narys, tuo pačiu ne
priklausau Seimo valdančiajai 
daugumai. Man nepriimtini tie 
principai, kuriais veikiama 

koalicijoje, nepriimtinas eili
niams koalicijos nariams skir
tas vaidmuo tik pritarti politi
nėje taryboje priimtiems spren
dimams ir klusniai spaudyti 
balsavimo mygtukus", savo mo
tyvus trauktis iš frakcijos nu
rodė R. Smetona 

R. Smetona sakė esąs įsiti
kinęs, jog dabartinė valdančioji 
dauguma — nepajėgi įgyvendin
ti Vyriausybės programos. 

Buvęs „valstiečių" frakcijos 

narys taipogi sakė, jog valdan
čiosios Darbo partijos vadovui 
Viktorui Uspaskichui atsistaty
dinus iš ūkio ministro posto, tai
pogi ir pasitraukus iš Seimo, 
valdančiąją koaliciją ištikusi po
litinė krizė neišsispręs. 

Parlamentaras taipogi spė
jo, jog V. Uspaskichas, pareiškęs 
pasitraukiantis iš Seimo, gali 
vėl dalyvauti rinkimuose ir po 
jų, rinkėjų „reabilituotas", grįž
ti į Seimą. 

BIRŽELIO 14-AJAI, 
LIETUVOS HOLOKAUSTO 

DIENAI 
T r e m t i n ė s R i m k i e n ė s eilės, kurias ji skyrė kompartijos na

riams ir kitiems uoliems vykdytojams: 

Mums nereikia jūsų atgailos — 
Teatleidžia Motina — Tėvynė. 
Klaupkitės prieš žemę Lietuvos, 
Kurią daugsyk išdavėt pamynę! 

Klaupkitės prieš kryžių pakeliuos, 
Kurį griovėte širdim aptemę 
Ir, ieškodami sau geresnės dalios, 
Dovanojot priešui mūsų žemę. 

Klaupkitės prieš kaulus tremtinių, 
Prieš Rainių miškelio siaubą nykų, 
Prieš klajones Lietuvos vaikų, 
Kur pasauly išblaškyti liko. 

Klaupkitės ant miesto akmenų, 
Kur dar dega brolių kraujo žymės, 
Klaupkitės prieš neviltį dienų, 
Kurios daug kam buvo paskutinės. 

Neįpratę niekam lenkt galvos, 
Tiktai tyčiotis, įsakinėt ir teisti, — 
Klaupkitės prieš žemę Lietuvos, — 
Ji viena tegali Jums atleisti!.. 

Beje, birželio 17 d. sukako 30 metų, kai (1975.06.17) sovietų 
te i smas Vilniuje nuteisė seserį Nijolę Sadūnaitę 6 metams 
nelaisvės už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos" ir kitos 
pogrindžio spaudos leidybą. Sesers Nijolės krikščioniškai giedra ir 
bekompromisiškai drąsi laikysena teisme ir kalėjime sužadino viso 
pasaulio simpatijas ir dėmesį Lietuvos laisvės bylai. Nuteistoji 
Vakarų visuomenėje buvo vadinama „lietuviškąja Žana d'Ark", 
Prancūzijoje apie lietuvės akistatą su sovietų imperijos pabaisa 
sukur tas spektakis „Aušros Vartai". Daugelis katalikiškų kraštų 
tolimose pasaulio kertelėse kaip tik tuomet sužinojo apie Lietuvos 
egzistavimą ir kovą, — ne per sovietinius rašytojus, net ne per 
Sabonį — krepšinį, o per sesers Sadūnaitės vardą. Jos žodis teisė
jams, kad reikia žinoti, kada mirti — garbė, o kada gyventi — 
gėda, galingai pasibeldė ir tebesibeldžia į apsnūdusias sąžines tiek 
tėvynėje, tiek už jos ribų. Jos ištikimybė tiesai ir Lietuvai, 
nepaisanti asmeninių netekčių ir realios grėsmės sau, jau tuomet, 
1975—aisiais, laimėjo didingą moralinę pergalę mums visiems. 

Kun . R o b e r t a s Grigas 

O K U P U O T O S LIETUVOS 
KARŽYGYS JUOZAS 

BAKANAUSKAS 

DRAUGAS, 2005 m. birželio 18 d., šeš tadienis 

Ar suskaičiuos Lietuva 
visus savo didvyrius? O gal 
nueis nežinomybėn, be pėdsako, 
be t inkamos pagarbos, kaip ... 
Vos neparaš iau, kaip Juozas 
Bakanauskas . Ir būčiau netei
sus parašęs, nes dar 1993 m. 
Kauno miesto tarybos Pavadi
nimų sumanymo ir atminimo 
įamžinimo komisijos," vadovau
tos Tito Masiulio jaunimo 
mokyklos direktoriaus V. Dau
gėlos pasiūlymu gatvei Alek
sote a tkur tas jos buvęs Juozo 
Bakanausko vardas . Tačiau 
retas kuris , ne tik kaunietis, 
galėtų teisingai paaiškinti, kas 
buvo Juozas Bakanauskas , 
kada jis gyveno, kuo nusipelnė 
tokios garbės. 

Fragmentiškai težinodamas 
apie jo likimą, daug žymių 
Vilnijos krašto lietuvių vargi
nau klausimais , norėdamas 
bent kiek papildyti savo skur
džias žinias apie lietuvį, nužu
dytą už meilę Lietuvai, dirbusį 
dėl jos laisvės. 

Ir visiškai netikėtai mane 
nudžiugino geras bičiulis, Lie
tuvos karo istorijos tyrėjas 
savanoris Artūras Šablauskas. 
Mano rankose kuklus, aštuonių 
pus lapių l ietuviškas spaudi-
nėlis „Amžiną atilsį duok, 
Viešpatie", išleistas 1933 m. 
Vilniuje (Wilno, d rukarn ia 
„Anicz", 1933 m.). Autoriaus 
pseudonimas Merkio Banga 
(spėju, „Vilniaus Golgotos" 
autorius, Vytauto Didžiojo uni
versi teto profesorius Mykolas 
Biržiška). Šiame, itin retame 
leidinėlyje, aprašyta Juozo Ba
kanausko tragiška istorija... 

Gimė Juozas Bakanauskas 
1910 m. balandžio 19 d. Molių 
ka ime, Valkininkų valsčiuje, 
Varėnos apskr. Dar prieš karą 
už lietuvybę rusų persekioja
mas jo tėvas Tomas išbėgo j 
Ameriką, ku r greitai mirė. 
Našlaičiu likęs, Juozukas, moti

nos ir dėdės auklėjamas, išaugo 
susipratusiu lietuviu, karštai 
pamilusiu tėvynę Lietuvą. 1920 
m. lenkams užgrobus Vilnių, 
kartu k jo gimtuosius Molius, 
skaudžiai išgyveno okupaciją. 
Pasireiškęs lietuviškoje kultū
rinėje veikloje, pateko j lenkų 
pasienio policijos akiratį. Pra
sidėjo Lenkijos pasienio apsau
gos korpuso (K.O.P.*) aktyvus 
persekiojimas. 

1932 m. pavasarį pašauktas 
į lenkų kariuomenę, tarnavo 
eiliniu Vilniuje, 3-ame artileri
jos pulke. Tačiau ir čia jį pa
siekė kapralo Levandovski 
provokacijos. Įskųstas šnipi
nėjimu Lietuvos naudai, pro
vokatorių apkaltintas tariamu 
supirkinėjimu ginklų iš Lietu
vos gautais pinigais, slaptais 
ryšiais su Lietuvos šauliais ir 
nelegaliu Lietuvos sienos pe
rėjimu, lenkų suimtas ir per
duotas teismui. Kadangi taikos 
metu Lenkijos karo lauko įs
ta tymai nenumatė mirties 
bausmės eiliniams kareiviams, 
prieš teismą jam suteiktas jau
nesniojo puskarininkio laipsnis. 
Remdamasis sufabrikuotais ir 
melagingais parodymais, teis
mas pasmerkė kaltinamąjį 
mirti. Lenkijos prezidentui ne
patenkinus jo malonės prašy
mo, 1932 m. spalio 14 d. Juozas 
Bakanauskas sušaudytas Vil
niuje, 3-jo artilerijos pulko ka
reivinių aikštėje. Egzekuciją 
vykdžiusiam poručikui leidus 
atsisveikinti su draugais ir gi
minėmis, surakintomis ranko
mis ir kojomis Juozas Baka
nauskas lietuviškai ištarė „...Aš 
žūstu už tėvynę, kurią buvau 
pamilęs..." Uždraudus toliau 
kalbėti lietuviškai, lenkiškai 
užbaigė pranašiškais žodžiais 
„...neliūdėk, kad aš žūstu!... 
ateis laikas, kada tūkstančiai 
tokių kaip aš stos į mano vietą... 
Nebus čia nelaisvės". 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po 
audros 

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę 
metų 

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai. 

A f A 
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ 

BALIUNIENĖ 
1908.V.3 — 2000.VI.21 

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradar
bius ir pažįstamus prisiminti a.a. dr. Baliūnienę maldoje. 

Algis Bal iūnas 
Graž ina Baliūnaitė-Austin 

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. 
TLNLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

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

Tel. 1 8 0 0 - 9 9 4 7600 
www.petkus funera lhomes .com 

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 (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. D A I M I D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago. IL 60632 

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

SERVING L ITHUANIAN CGMMUNITIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1 7 0 8 4 3 0 5 7 0 0 
OTHER LOCATiONS AVAILABLE iN CH1CAGO 

& A L L SUBURBS 

Remkite ir p la t i nk i t e katal ik iška spaudą 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORlD WIDE DAILY 

Juozą Bakanauską palaido
jo Rasų kapuose, greta kitų 
Lietuvos karių. Pagal informa
ciją, pateiktą minėtame leidinė
lyje, jo kūnas buvo palaidos 
Rasų kapinėse greta savanorių, 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės. 
Deja, tuokart man nepavyko 
a t ras t i jo kapo užsnigtose kapi
nėse. Tiesa, radau keletu kapų 
su užrašu „Nežinomas kareivis" 
bei kapų, pažymėtų lietuvišku 
kareivių kapų kryželiu, tačiau 
be jokio užrašo. . Ar dar tebėra 
Juozo Bakanausko kapas0 

* K O P . - (Korpus Ochrony 
Pogranica) — Lenkijos pasienio 

apsaugos korpusas. K. O. P. 
saugojo administracinę Lietu
vos - Lenkijos liniją. Jis iš da
lies priklausė ir Lenkijos vidaus 
reikalų ministerijai, vykdė jos 
specialias politines užduotis, 
veikė prieš lietuviškas kultū
rines organizacijas. K O P iš
garsėjo lietuviškų kryžių, pa
minklų naikinimu. Jo nariai 
teikdavo visokeriopą pagalbą 
lenkų administracijos pareigū
nams vykdant lenkinimo dar
bus „kręsuose" (pagal „Lietuvių 
enciklopediją". South Boston. 
XII t., p 422) 

Prof. S. Sajauskas 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLLSKĖSE CICERO PRISIMINTI TRAGIŠKI BIRŽELIO ĮVYKIAI 

JAV LB KULTŪROS TARYBA YRA 
nuoširdžiai dėkinga už aukas, 
ruošiant leidinį „Lietuvių židi
nių pėdsakai Amerikoje". Po 
100 dol. aukojo: Algimantas 
Antanėlis, Omaha, NE ir Agota 
Tiškuvienė, Lemont, IL; po 50 
dol. aukojo: Mėta Gabalienė, 
Justice, IL ir Kazye bei Elena 
Majauskai, Chicago, IL; po 35 
dol. aukojo Simas ir Ellen Var
nas, Lemont, IL. Aukas prašo
me siųsti Li thuanian American 
Community, Inc., 2841 Denton 
Ct., Westchester , IL 60154. 
Aukos nurašomos nuo fed. 
mokesčių. 

JŪSŲ AUKA - ALKANŲ VAIKŲ 
parama! Labai ačiū sako Lie
tuvos vaikų globos būrelis 
„Saulu tė" (Sunl ight Orphan 
Aid) 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

BIRŽELIO 26 D., 12 V.P.P. 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės namuose, 2417 W. 43rd 
St., vyks tradicinė Joninių ge
gužinė. Šokiams gros ir dainuos 
A. Barniškis, veiks baras, bus 
įvairus lietuviškas maistas, lo
terija, la imės šul inys. Visi 
kviečiami pasil inksminti vėsi
namoje salėje karš tą vasaros 
dieną. 

TĖVO DIENA BIRŽELIO 19, BUS 
lietuviškos pamaldos Beverly 
Shores, IN, Šv. Onos bažnyčioje. 
Mišias 1 v.p.p. aukos kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Visi ma
loniai kviečiami atvykti. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės kviečia viešnias ir 
svečius paragaut i kugelio. Pie
tūs vyks šeštadienį, birželio 25 
d. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street. Pradžia 1 v.p.p., pietūs 
1:30 v.p.p. Popietės paįvairi
nimui - Vilniaus pedagoginio 
universiteto ansamblio liaudies 
ir šokių vaizdo juosta . Beje, 
apsilankiusieji bus vaišinami 
ne tik kugeliu. Vietas prašome 
rezervuoti tel.: 708-448-9309, 
ar 773-334-3343. Iki malonaus 
pasimatymo. 

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". Viena
me jų gros ir lietuvaitė pianistė 
Ieva Jakubavičiūtė. Kartu su 
Čikagos simfoniniu orkestru 
birželio 26 d., sekmadienį, ji 
atliks Mocarto koncertą fortepi
jonui Nr. 5. Pradžia 5 v.p.p. 
Vėliau Martin koncertinėje sa
lėje Ieva, kar tu su Steans mu
zikos insti tuto programos daly
viais gros kamerinę Mocarto 
muziką. Skambės sonata smui
kui ir fortepijonui bei fortepi
joninis kvintetas. Informacija 
su te ik iama tel. 917-647-9796 
arba e-paštu: ievaj@eartlink.net. 

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 paten
kins visus skonius, veiks baras. 
Atvykite susitikti su draugais ir 
paremti JAV LB Vidurio Vaka
rų apygardą. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ 
skyrius penktadieniais, 2 v.p.p., 
PLC Bočių menėje rodo kino 
juostas iš Lietuvos. Visi kviečia-

Birželio 12 d. Cicero lietu
viai prisiminė tragiškuosius 
birželio įvykius Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje aukotose šv. 
Mišiose ir po jų šios parapijos 
patalpose surengtame minėji
me. 

Apie tuos skaudžius lietu
vių tautos istorijoje reiškinius 
čia kalbėjo žinomas visuome
nininkas ir spaudos darbuotojas 
Bronius Nainys. Jis savo pas
kaitoje, pavadintoje „Lietuvių 
t au tos naikintojai ir jų tal
kininkai", davė konkrečių duo
menų apie 1941-ųjų birželio 
14-15 dienų trėmimus, o taip 
pat ir vėliau vykusius lietuvių 
išvežimus į Sibirą. Kalbėtojas 
pažvelgė ir į po Antrojo pa
saulinio karo vyravusią JAV 
politiką, kuri nieko gero ne
žadėjo Lietuvai bei kitoms ko
munis tų pavergtoms valsty
bėms. Be to, jis metė žvilgsnį ir 
į dabartinę Lietuvą. B. Nainys 
savo pranešimo pradžioje nuro
dė duomenis — kiek lietuvių 
buvo ištremta 1941 bei 1948 
metais, kurie yra gerokai ma
žesni, nei kai kurie kiti asme
nys (ypatingai dr. Adolfas Da
rnusis) teigė. Jis net klausė, 
kodėl taip daroma — ar kad 

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

„Draugo" knygynėlyje 
..Draugo" knygy

nėlis siūlo įsigyti 
vaizdo juostą anglų 
kalba „Pažaislis Mo-
nastery Idyll". Ši 
vaizdo juosta apima 
330 metų istorinį 
laikotarpį ir parodo 
nuostabią archi tek
tūrą bei baroko sti
liaus meno freskas, 
atliktas garsių to me
to italų menininkų. 

Scenarijaus auto
rė - Nijolė Baužytė. 
Režisierius - Virgi
lijus Kubilius. 

Pažaislio vienuo
lynas 2006 m. bus 
į trauktas į UNESCO 
' Jungt in ių t au tų 
mokslo ir meno org.) 
paveldą, kaip archi
tektūros ir baroko 
meno paminklas. 

ste Monasterv Idvil 

Vaizdo juostos kaina 20 dol. pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. Persiuntimo kaina 3.95 dol. Teirautis 
..Draugo" telefonu 773-585-9500. 

SKELBIMAI 
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N a m a m s T p irkt i paskolos 
d u o d a m o s maža i s mėnesi
n ia i s įmokėj imais ir prieina
m a i s nuošimčiais . Kreipki
t ė s į M u t u a l Federal Sa-
v i n g s . 2 2 1 2 West Cermak 
R o a d . Te l . (773) 847-7747 

okupantas daugiau lietuvių 
ištrėmė, tai mums geriau? 

Tai akcentavęs, paskaiti
ninkas toliau pagrindė savo 
nuomonę. 

Net ir v ieno išvežtojo 
būtų per daug 

„Ne, esmė ne skaičiai: jeigu 
ir vienas lietuvis tebūtų buvęs 
okupanto į Sibirą ištremtas, 
būtų buvę vienu lietuviu per 
daug, aptarimui pasinaudojant 
žydų filosofija. Šalia to, lietu
vius komunist inis okupantas 
naikino areš ta i s , kalėjimais, 
parodiniais teismais ir ypatin
gai laisvės kovotojų žudynėmis. 
Ir to vyksmo esmė šiandien — 
tos žudikiškos bjaurasties pri
pažinimas ir kar tu su ja einanti 
okupanto 'atsakomybė. Beje, 
nors mes turėjom jų du, kalbu 
apie vieną dėl to, kad Vokietija 
vis dėlto savo kaltę pripažino ir 
už ją baigia atsiteisti. O Rusija 
nelinkus ne tik visus komuniz
mo nusikaltimus pripažinti, bet 
gegužės devintą, į Maskvą 
susišaukusi daugiau kaip 50 
Antrojo pasaulinio karo pa
liestų valstybių vadovų, jų aki
vaizdoje bandė net didvyre 

B. Nainys ir dr. P. Kisielius. J. Kuprio nuotr. 

SKELBIMAI 
• „Lietuvos Naš la ič ių 

g lobos" komitetas gavo šias 
aukas paremti našlaičius: $450 
— Daughters of Lithuania, Inc., 
Seattle Chapter, Lacey, WA; 
Ona Michelevičius. St. Pete 
Beach, FL. $300 — Raminta E. 
Jacobs, LaGrange, IL; Dennis ir 
Claire Hermanas, Sąint Char
les, MO; DLKV Lithuanian 
Ladeis Auxiliary, Lowell. MA; 
Adolfas Luza, Cleveland, OH. 
$250 — Irene B. Worden, High 
Bridge, NJ. $150 — Heidi Ann 
Nordbrock, Chicago, IL; Knights 
of Lithuanian, Council 26, Ruth 
B. Gadilauskas, treas., VVorces-
ter, MA; Joseph P. Laukaitis, 
Bethesda, MD: Petronėle Sta-
niškis, Baltimore, MD; Edward 
Leugoud, San Francisco, CA; 
Juozas ir Birute Kasperavičiai, 
St. Petersburgh, FL; Lemon 
Bay High School (Internal 
Accts.), Englevvood, FL. 

A.a. Sofijos L iubar t i enės , 
laidotuvių metu, aukos buvo 
skirtos Lietuvos našlaičiams. 
Gilanta Matonienė prisiuntė 
$95 ir pridėjo aukotojų sąrašą: 
Aldona ir Jonas Baleika, Janina 
ir Charlie Yourshis, Juzė ir 
Alfonsas Jakubėnas, Milda ir 
Algis Kvedaras, Aldona Gervic-
kas ir Biruta Dirse. 

A.a. Prano Michelevi-
č i aus atminimui Irena Borei-

šienė aukojo $100 per Oną Mi-
chelevičienę. 

A.a. Alberto Kremerio 
atminimą pagerbiant, jo žmona 
Bronė Kremerienė atsiuntė 
Lietuvos Našlaičių globai 
$1,100. kuriuos suaukojo šie 
asmenys: E. N. Angele, S. A. 
Astrauskas, D. Bazis, R. Bie
liūnas, T. Z. Brazis, E. Briedis, 
O. Budėjus, B. P. Buchas, B. R. 
Butkunas, A. V. Čepėnas, V. 
Guildys. A. Juozevičius, I. P. 
Kazlauskas, I. Kriauceliunas, 
R. K. Kreivėnas, E. K. Karvelis, 
G. V. Kerelis, I. L. Kirkai, A. 
Labanauskas, R. V. Mastis, V. 
V. Marchertas, M. Markulis, V. 
V. Mažeika, M. J. McBride, C. 
T. Meade, J. S. Miknaitis, J. 
Paskųs, O. Ramiene, A. A. Rui-
biai, L. B. Schnell, N. Sumskis, 
J. Strikas, D. S. Strasius, A. D. 
Vitkus. 

A.a. Kazimiero Miecevi-
č i aus atminimui, jo parašytos 
knygos Nostradamus už par
duotas knygas Irena Miecevi-
cius aukojo $165 Lietuvos Naš
laičių globai. 

Komiteto nariai aukotojams 
taria nuoširdų ačiū našlaičių 
vardu. L i e t u v o s Naš la ič iu 
globos komi t e t a s , 2711 W. 
71 st S t r e e t , Chicago, IL 
60629. Tel . 773-476-2655. Fed. 
Tax ID #36-4124191. 

rodytis, ir kažin kaip istorija, 
tarkim — po 100 metų, vertins 
į tokį absurdišką spektaklį tuos 
didžiųjų demokratijų vadovus 
dikta tor iaus Stalin garbinti 
urmu sulėkusius?" 

Tai pareiškęs B. Nainys 
paminėjo, jog šiandien tiesą 
apie komunistų nusikaltimus 
pasakyt i yra vengiama. Čia 
išskyrė JAV prezidentą Bush, 
išdrįsusį „paviešinti" seniai 
visiems žinomą Amerikos iš
davystę Jaltoje. Tačiau ir vėl 
kalbėtojui kilo klaustukų: „Ką 
Bush pasakė ir ko nepasakė? 
Ką komunistinis okupantas 
Lietuvoje darė? Ką Vakarai 
matė ir ką girdėjo?" 

Grįždamas prie Jaltos susi
tarimų, kurių išdavoje Stalinui 
buvo atiduota ne tik pusė 
Europos, bet ir iš jo nagų iš
trukusieji žmonės, suteikiant 
progos su jais susidoroti, kaip 
patinka. 

J i s prisiminė Mark Eliot 
1973 metais paskelbtą studiją 
apie sovietų piliečių grąžinimą. 

Vakaru talka komunistams 

Paskaitininkas šiuo klausi
mu sakė: „Nenorėdamas kartoti 
jau skelbtų faktų ir juos apta
riančių minčių, patvirtinsiu tik 
patį jų svarbiausią. Roosevelt ir 
Churchil l tiesiog ant kelių 
atsiklaupę prieš Stalin davė 
jam tai, ko jis tik norėjo. Linz 
(Austrija), Forth Dix, New 
Jersey, Dachau (Vokietija) 
istorijai liko žiaurių tragedijų 
liudininkais, kai, pagal vėliau 
Eisenhover keistą ir savotiškai 
tingiai išlementą posakį, 'mane 
pasiekė žinios apie netikėtas 
savižudystes, kai sovietų pi
liečiai geriau renkasi mirtį 
negu grįžimą atgal į Stalin 
rojų', ir po to laiškas savo 
viršininkams į Vašingtoną. 
'Mano karininkai ir kariai bjau
risi tokį įsakymą vykdydami, 
nes kai kur jie net ašarinėmis 
dujomis turėjo žmones iš 
barakų išvaryti ir durtuvais 
sugrūsti į sunkvežimius per
vežimui į sovietų parengtus 
gyvulinius vagonus', — rašė 
Jungtinių Vakarų karinių pa
jėgų vyriausias vadas, siūly
damas šią priverstinio grąžini
mo politiką sustabdyti. Bet kol 
šis tiesiog neįsivaizduojamai 
brutalus Amerikos ir Didžiosios 
Britanijos 'demokratinis' veiks
mas buvo sustabdytas, buvo 
suspėta bolševikams atiduoti 5 
milijonai vienaip ar kitaip Va
karuose, po karo britų, pran
cūzų, JAV zonose atsiradusių 
Sovietijos piliečių ir vos ne visi 
prieš savo norą. Vašingtonas 
negalėjo nežinoti, kad visi jie 
tais pačiais traukiniais buvo 
nuvežti tiesiog į Sibirą". 

Žvilgsnis i šiu d ienu 
realybę 

Nemaža praeities politikos 
šiurkščių momentų išskaičiavo 
kalbėtojas, tačiau kuklūs šio 
reportažo rėmai neleidžia į juos 
čia išsamiau pažvelgti. J is savo 

P. Katiniene ir L. Motušyte. 

paskaitos pabaigoje pažiūrėjo ir 
į šių dienų realybę tėvynėje. 

„Lietuvos valstybę kuria 
piliečiai, taip skelbė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
berods antraisiais savo kadenci
jos metais metiniame pra
nešime Seimui. Ir ši jo politika, 
nežinia kieno įkvėpta, jau spėjo 
tapti ir mano tėviškėje mano 
vardu pavadintoje mokykloje 
viešai iškabintu šūkiu: mokyk
los tikslas ugdyti pilietinę 
visuomenę. Vietoje anksčiau 
buvusio 'homo sovieticus'. Kuo 
lietuvių tautos atžvilgiu toji 
politika skiriasi nuo komunis
tinio okupanto bruktos? Ir kodėl 
vėl politizuojama pati pagrindi
nė jaunimo švietimo ir auklėji
mo įstaiga — mokykla? Kur joje 
mūsų tauta, mūsų prigimtis ir 
jos puoselėjimas, ugdymas, 
brandinimas?" — klausė 
paskaitininkas. 

Savo brandžias mintis B. 
Nainys baigė tokiu pastebė
jimu: 

„Šiame globaliniame pa
saulyje tautybė iš tiesų tampa 
atgyvena, rašo žinių agentūros 
'Omni laikas' bendradarbis Ule
vičius, svarstydamas vyraujan
čios tautos ir mažumų toleran
cijos klausimą, ir kaip gauna 
lupti už teiginį, kad, nuomo
nėms išsiskyrus, lemia daugu
ma. Tikrai sunkiai suvokiama 
naujovė, taip pat kaip ir kitos, 
pilietinės visuomenės kūrėjų 
kartais net įnirtingai bruka
mos. Tad ir vėl kyla ieškančių 
politikų bei į kosmopolitizmą 
pasinešusios kai kurios inte
ligentijos laikinas mados klau
simas, ar jų ir Lietuvai bruka
ma nauja tautos naikinimo poli
tika, kuri skubiai reikalauja 
naujo ir, ko gero, net nemažo 
susirūpinimo lietuvių tautos 
ateitimi. Ateitimi savoje nepri
klausomoje valstybėje? Ir mano 
atsakymas į jį tik vienas: 
Lietuva — lietuvių tautos val
stybė: ji tokia buvo ir tokia turi 
likti. Be jokios abejonės". 

Kalbėtoją pristatė 
dr. Petras Kisielius 

Paskaitininką klausytojams 
(o jų buvo daugiau nei 60 
asmenų) pristatė Cicero lietu
vių telkinio veteranas, visuo-

J. Kuprio nuotr. 

menės veikėjas dr. Petras Ki
sielius, suminėdamas pagrin
dinius Broniaus Nainio darbus, 
kuriuos šis yra realizavęs. O jų 
buvo visa eile: Mokslo ir kūry
bos simpoziumai, teatro festi
valiai, „Pasaulio lietuvio" įs
teigimas ir redagavimas, „Sau
lutės" organizacijos prie PLB 
įsteigimas, „Lietuvos kančių 
istorijos" knygų serijos sumany
mas ir leidimas, Pasaulio lietu
vių centro, Lemont, mint ies 
pradininkas ir kt. 

Dr. P. Kisielius ta ip pa t 
pridėjo, kad jo taiklūs straips
niai yra spausdinami kiekvieną 
savaitę „Amerikos lietuvyje". 

Šį minėjimą, kurį suorgani
zavo Lietuvių bendruomenės 
Cicero apylinkės ir ALTo Cicero 
skyriaus valdybos, p ravedė 
apylinkės pirmininkas Min
daugas Baukus. Kadangi pa
maldas aukojęs kun. dr. K. 
Trimakas turėjo skubėt i į 
Brighton Park lietuvių bažnyčią 
ir minėjime dalyvauti negalėjo, 
invokaciją paskaitė Lietuvių 
bendruomenės Cicero apylinkės 
valdybos narė Ona Venclovienė. 

Žuvusių ir kankintų mūsų 
tautiečių prisiminimui žvakes 
uždegė į Sibirą išvežtųjų a ts
tovės Pranė Katiniene ir Laima 
Motušyte, kurios dabar vieši 
Amerikoje. Partizanų tema eilė
raščių paskaitė Audronė Bema
tą vičienė. 

Beje, prieš minėjimą susi
rinkusieji buvo vaišinami kuge
liu, kava ir pyragais. O progra
ma buvo baigta visų k a r t u 
sutrauktu „Lietuva brangi" pir
muoju posmu. 

Reikia pažymėti, kad šio 
minėjimo nuotaiką gerokai 
gadino prie pat mokyklos pasta
to vykusi naujųjų Šv. Antano 
parapijos šeimininkų — mek
sikiečių surengta gegužinė su 
trankia muzika, nepaisant, kad 
dar buvo ankstyvas — prieš
pietinis laikas. 

Taip pat nebuvo gauta ir 
erdvi parapijos salė, kur anks
čiau tokie minėjimai būdavo 
ruošiami. Nebe reikalo, susi
rinkus į ankštą kambarį, dr. P . 
Kisielius savo žodyje pabrėžė, 
kad „mes imituojame t remties 
sąlygas". 

E. Šula i t i s 

SKELBIMAI 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

Ton free 24 hr. 888-77£6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a rba 

877-496-3527 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 7 7 3 - 5 * 5 - 9 5 0 0 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

45.36 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSatte #2300 ChcEgu, IL 60808 
Galimos konsultacijos Seštadieiua i s 

• DĖMESIO! VIDEO 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus i š 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos j amerikiet iškaią 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės t INTER VTDEO 3533 
S. A r c h e r A ve., Cbicago, I L 
60809. TeL 773-927-9091. 

Sav. Pe t ras Bernotas. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

mailto:ievaj@eartlink.net
http://www.lalkas.'com

