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Šiame
numeryje:
Ateitininkų jaunimo 
vadovai priima iššūkį; 
jaunučių vadovai 
ruošiasi vasaros 
stovyklai; kas svarbu 
jaunučiams?

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
Rusijos ir Vokietijos 
santykių pagerėjimą 
lėmė Sovietų sąjungos 
skolų grąžinimas; 
kiekviena valstybė turi 
savo Šustauską, - sako 
politikos komentatorius 
Bronius Nainys.

3 psl.

Kaip išvengti kredito 
kortelių skolų; 
kas gero mūsų šeimose: 
naujos poros, sukaktys; 
mokytoja iš Detroito.

4 psl.

Nepamirštamasis 
Juozas Eretas... 
kviečia Lietuvių opera 
Čikagoje... lietuvių 
mokslininkų derlius... 
M. K. Čiurlionio menų 
mokykla Vilniuje...

Kultūros priedas

Per ALTo tinklalapį 
galite pasiųsti laiškus 
JAV senatoriams dėl 
NATO plėtros.

8 psl.

Sportas
* Ispanijoje vykstančių 

moterų dviračių lenktynių
„Vuelta Ciclista Castilla y 
Leon” -trečiajame rate (86.5 
km) aukščiausią vietą iš lietu
vių vėl užėmė Diana Žiliūtė. 
Ji finišavo trečia.

* Nesėkmę penktose Šiau
rės Amerikos nacionalinės 
ledo ritulio lygos (NHL) Stan
ley taurės varžybų Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalio 
rungtynėse patyrė Dariaus 
Kasparaičio Colorado „Ava- 
lanche” klubas, 0:1 pra
laimėjęs Los Angeles „Kings”. 
Pirmieji į Vakarų konferenci
jos pusfinalį iškopė St. Louis 
„Blues” ledo ritulininkai, 5:3 
įveikę Chicago „Blackhawks” 
komandą.

* Dviejų pastarųjų sezo
nų NBA čempionas Los An
geles „Lakers” klubas ketvir
tadienį antrose Vakarų konfe
rencijos ketvirtfinalio rungty
nėse 103:96 nugalėjo Portlan- 
do „Trail Blazers” komandą ir 
pirmauja serijoje iki trijų per
galių 2:0.

Naujausios
žinios

* Buvęs Seimo narys ir 
ministras Audrius Butkevi
čius, kalėjęs už pasikėsinimą 
sukčiauti stambiu mastu, jau 
nebedirba Liberalų demokratų 
partijos pirmininko Rolando 
Pakso rinkimų štabe.

* Sveikatos reformos es
mė — protingas finansų pa
naudojimas, mano premjeras 
Algirdas Brazauskas.

* „Lietuva Statoil” plečia 
prekybos dujomis tinklą.

Audronė V. Škiudaitė

Labai dažnai į redakciją 
ateina laiškai, kuriuose de
juojama, kaip Lietuvoje taip 
blogai, kad blogiau nebūna. Ir 
labai keista, kad skaitytojai, 
kurie naudojasi interneto pa
slaugomis ir mato ekonomikos 
žinių suvestines, nepuola pro
testuoti. Juk kiekvieną dieną į 
viešumą paleidžiama gausybė 
informacijos, kuri rodo, kad 
Lietuvoje vyksta normalus gy
venimas, parduotuvėse pilna 
ne tik prekių, bet ir pirkėjų. Ir 
niekas ten nebadauja. O gy
venti geriau nori visi, taip pat 
ir Amerikoje. Ir taupo visi, 
taip pat ir Amerikoje. O kas 
taupo, tas ir turi.

Štai atsiverčiau pastarųjų 
kelių dienų BNS verslo nau
jienų skyrelį. Vardiju vien tik 
žinučių pavadinimus, ir, esu 
tikra, jūs sutiksite, kad tai 
puikiausias optimistinis Lie
tuvos gyvenimo komentaras: 
žuvies perdirbimo įmonė 
„Vičiūnai” gavo prizą di
džiausioje pasaulyje žuvinin
kystės parodoje „European 
Seafood Exposition 2002" už 
savo gaminį „Snieginis kra
bas”, kuris laimėjo spec. prizą

JAV Kongrese numatomos 
liudininkų apklausos dėl NATO 

plėtros

JAV Imigracijos ir 
natūralizacijos tarnyba bus 

suskaldyta
Washington-Chicago, ba

landžio 26 d. — Amerikos Lie
tuvių Taryba pranešė, kad 
gegužės 1 d. JAV Senate ir At
stovų rūmuose įvyks svarbūs 
susitikimai NATO plėtros 
klausimais.

Senato Užsienio reikalų ko
misija numato apklausti eilę 
liudininkų, kurie pateiks JAV 
administracijos nuostatą dėl 
NATO plėtros. Senato apklau
sose dalyvaus Užsienio politi
nių reikalų pasekretorius Ma
re Grossman, pasekretorius 
apsaugos klausimams Doug- 
las Feith, generolas Wesley 
Clark ir Hudson instituto ats
tovas, žymus politologas Wil- 
liam Odom. Šie liudininkai 
jau ir anksčiau yra liudiję Ats
tovų rūmuose ir teigiamai pa-

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

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA
Erfurtas, Vokietija. Penk

tadienį per kruviną išpuolį 
Rytų Vokietijos Erfurto miesto 
vidurinėje mokykloje, kurį su
rengė buvęs šios mokyklos 
moksleivis, žuvo 18 žmonių. 
Pasak policijos, 19 metų už
puolikas nušovė 14 mokytojų, 
2 moksleivius ir policininką, o 
vėliau ir pats žuvo. Gutenber
go vidurinę mokyklą Erfurte 
policija apsupo po to, kai už
puolikas užsibarikadavo vie
noje iš klasių, kurioje buvo 
daugiau moksleivių. XIX am
žiaus pastate įsikūrusią Gu
tenbergo mokyklą lanko per 
700 moksleivių nuo 10 iki 19 
metų. Išpuolis mokykloje suta
po su diskusijomis Vokietijos 
parlamente dėl ginklų kontro
lės įstatymų griežtinimo. Nors 
Vokietijoje ir taip galioja 
griežti ginklų įsigijimo ir lai-

Lietuvių kišenėse litų 
bent jau nesumažėjo

Statybos, ūkio ir buities prekėmis prekiaujanti Kauno bendrovė „Senukai” penktadieni Vilniuje atidarė 33 mln. litų 
kainavus) naują prekybos centrą. Ateityje ji ketina plėsti tirrklą Lietuvoje ir užsienyje. „Senukų” įmonių asociacijos 
prezidentas ir savininkas Augustinas Rakauskas spėjo, kad atidarius šį centrą, įmonės rinkos dalis Lietuvoje išaugs 
nuo 21 iki 25 proc. Dar šiemet „Senukai” ketina atidaryti prekybos centrą Rygoje— manoma, kad Latvija jų veiklai 
yra perspektyviausia užsienio valstybė. Juos taip pat domina įvairūs projektai Ukrainoje ir Baltarusijoje. Pernai „Se
nukų”, kuriuose dirba 1,800 žmonių, apyvarta buvo 375 mln. litų. Bendrovės turto vertė siekia 182 mln. litų.

Vladimiro Guleviciaus (Eltai nuotr.

ir sveikiausio naujo produkto 
diplomą; bendras Lietuvos 
draudimo bendrovių 2001-ųjų 
metų pelnas sudaro 8,1 mln. 
Lt.; „Klaipėdos nafta pirmąjį 
šių metų ketvirtį uždirbo 13,6

sisakę už NATO plėtrą.
Tą pačią dieną Atstovų rū

mų Tarptautinių reikalų ko
mitete vyks apklausos, kurio
se dalyvaus dešimties NATO 
valstybių-kandidačių ambasa
doriai. Šiam komitetui pirmi
ninkaus lietuviams gerai pa
žįstamas Henry Hyde, o ap
klausą 1:30 p. p. galima bus 
betarpiškai sekti JAV Atstovų 
rūmų interneto puslapyje: 
www.house.gov \ International 
-relations.

„Šie itin svarbūs liudijimai 
turėtų sustiprinti anksčiau iš
dėstytą Baltųjų rūmų nusista
tymą praplėsti NATO. Tai tik 
turėtų sutvirtinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pakvietimo 
galimybes”, pareiškė ALTo 
pirmininkas Saulius Kuprys.

kymo įstatymai, tačiau valsty
bė užtvindyta nelegalių gink
lų, gabenamų iš Rytų Europos 
bei Balkanų valstybių.

Tokyo. JAV nustatyti im
porto muitai iš Europos Są
jungos ir Japonijos įvežamam 
plienui yra neteisingi, nes 
JAV plieno gamintojai pusę 
amžiaus ne itin aktyviai diegė 
naujoves, sakė Europos Komi
sijos prezidentas Romano Pro- 
di. „Visos plieno pramonės 
naujovės pokario laikotarpiu 
atsirado arba Europoje, arba 
Japonijoje. Amerikiečiai šioje 
srityje paprasčiausiai snau
dė”, sakė jis. JAV Europos 
Sąjungą ragina atsisakyti ke
tinimų įvesti atsakomąsias 
priemones JAV nustatytiems 
plieno importo muitams ir tei
gia, kad tai pažeistų pasaulio 
prekybos taisykles. Kovo mė
nesį JAV nustatė 8-30 proc. 
plieno importo įkainius, kad

mln. pelno; „Geonafta” mokės 
58 proc. dydžio dividendus; 
„Lietuvos energija” pirmąjį 
ketvirtį uždirbo 44,9 mln. Lt. 
ikimokestinio pelno; Vakarų 
skirstomieji tinklai šiemet

Vašingtonas, balandžio 26 
d. (dpa-Reuters-Elta) — JAV 
Atstovų rūmai ketvirtadienį 
didele balsų dauguma pritarė 
prieštaringai vertinamos Imi- 
gracįjos ir natūralizacijos tar
nybos (INS) likvidavimui.

405 balsais už ir tik 9 prieš 
deputatai balsavo už įstatymo 
projektą, pagal kurį ypač po 
rugsėjo 11-osios teroro aktų į 
kritikos ugnį patekusi įstaiga 
bus suskaldyta į dvi dalis — 
imigracijos paslaugų ir imig- 
racįjos taisyklių įgyvendinimo 
institucįjas.

Tikimasi, kad šia reforma 
bus pagerintas vizų išdavimo 
bei prašymų dėl pilietybės su
teikimo svarstymas.

Įstatymo projektui veikiau
siai pritars ir Senatas.

nusilpusi plieno pramonė tu
rėtų laiko persitvarkyti. Še
šios Pasaulinės prekybos orga
nizacijos (PPO) narės, įskai
tant ES ir Japoniją, šį spren
dimą apskundė PPO.

Paryžius. Visoje Prancūzi
joje penktą dieną iš eilės vyks
tant gatvių protestams prieš 
kraštutinių dešiniųjų vadovą 
Jean-Marie Le Pen, preziden
tas Jacųues Chirac paragino 
prancūzus susivienyti. J.-M. 
Le Pen netikėtai patekus į ge
gužės 5 d. vyksiantį antrąjį 
prezidento rinkimų ratą, J. 
Chirac per savo rinkimų kam
panijos mitingą paragino rin
kėjus „ginti respublikos idea
lą”.

Atėnai. Graikija pranešė 
įtarianti, kad jau 41 žmogus 
užsikrėtė paslaptingu virusu, 
kuris, kaip manoma, tapo tri
jų žmonių mirties priežastimi. 
Panašu, kad ši liga jau ėmė 
kenkti turizmui, kuris yra 
svarbus Graikijos pragyveni
mo šaltinis. Kaimyninės Ser
bija ir Makedonija jau paskel
bė įspėjimus keleiviams, vyks-

uždirbo 11,7 mln. grynojo pel
no; Vilniaus bankas ir šiemet 
teiks lengvatinius būsto kre
ditus ir jų gavėjus nemokamai 
apdraus nuo nelaimingų atsi
tikimų. (Nukelta į 3 psl.)

INS suskaldymui pritaria 
tiek JAV teisingumo minis
tras John Ashcroft, tiek prezi
dentas George W. Bush.

JAV įstatymų leidėjai jau 
seniai kritikavo tarnybą, ku
rią vienas aukštas Atstovų 
rūmų narys kartą net pavadi
no neveikiančia, tačiau ypač 
daug negailestingos kritikos 
imigracįjos agentūra susilau
kė po rugsėjo 11-osios teroro 
aktų. Visi 19 įtariamų tero
ristų pateko į JAV legaliai, 
prasmukdami pro amerikiečių 
pareigūnų akis. Tikrą pasipik
tinimo audrą tarnyba sukėlė 
kovą, kai vienai Floridos avia
cijos mokyklai atsiuntė prane
šimą, patvirtinantį dviem te
roristams išduotas studentų 
vizas.

tantiems į Graikiją. Gydytojai 
tiria, koks viruso užkratas su
kelia šią pavojingą ligą, kuri 
pasireiškia dideliu karščiavi
mu, raumenų ir galvos skaus
mais, nuovargiu, ir gali sukel
ti širdies uždegimą.

JAV

JAV prezidentas George W. Bush 
ir princas Abdulah

Vašingtonas. Saudi Arabi-

JAV diplomatė primena naujus 
iššūkius Baltijos valstybėms

Stokholmas-Vilnius, ba
landžio 25 d. (BNS) — Aukšta 
JAV diplomatė tarptautinėje 
konferencijoje saugumo klau
simais pažymėjo Baltijos vals
tybių, ir ypač — Lietuvos, 
indėlį stiprinant saugumą ir 
pastovumą Baltijos jūros re
gione.

Skaitydama pranešimą Stok
holme trečiadienį prasidėju
sioje tarptautinėje konferenci
joje, JAV Valstybės sekreto
riaus padėjėjo pavaduotoja 
Europos reikalams Heather 
Conley apžvelgė politinę pa
dėtį Baltįjos jūros regione, val
stybių bendradarbiavimą ir 
naujus iššūkius, atsiradusius 
per tarptautinės bendruome
nės kovą prieš terorizmą.

JAV diplomatė pabrėžė, kad 
Vašingtonui įgyvendinant dip
lomatinį bendradarbiavimą su 
Baltįjos jūros regionu, santy
kiai ypač suaktyvėjo per pas
taruosius kelerius metus, ir 
pasiekė nuo Antrojo pasauli
nio karo laikų neregėtą ap
imtį.

Ji pabrėžė, kad ši nauja dip
lomatinė iniciatyva Baltijos 
jūros regione tapo dar labiau 
matoma ir reikšminga po per
nai rugsėjo 11 d. teroro aktų. 
„Pripažindami, kad globalinis 
karas prieš terorizmą bus ilga
laikis, jo sėkmei gyvybiškai

Baltarusija neatsisako ketinimų 
pirkti Ignalinos AE

Minskas-Vilnius, balandžio 
26 d. (Interfax-BNS). Baltaru
sijos prezidentas Aleksandr 
Lukašenka pareiškė, kad Bal
tarusija pasirengusi rimtai 
svarstyti Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) Lietuvoje pir
kimo klausimą.

A. Lukašenka įsitikinęs, 
kad Lietuvos valdžios sprendi
mas uždaryti elektrinę yra 
klaidingas. „Tai nuostabi elek
trinė. Jei ją sužlugdys, tai pra
laimės ne tik Lietuva, bet ir 
Baltarusija, naudojanti IAE 
elektros energiją”, pabrėžė A. 
Lukašenka.

Baltarusijos prezidentas pa
žymėjo, kad „savo laiku Vaka
rai aktyviai siekė Černobylio 
elektrinės uždarymo, mainais 
žadėdami didelę finansinę 
paramą”. „Černobylio elektri-

jai įspėjus, kad JAV ir arabų 
pasaulio santykiai gali pašlyti 
dėl smurto plitimo Artimuo
siuose Rytuose, JAV preziden
tas George W. Bush ketvirta
dienį paragino Izraelį užbaigti 
kariuomenės išvedimą iš pa
lestiniečių rajonų be tolesnio 
kraujo praliejimo. „Izraelis tu
ri baigti išvedimą, įskaitant 
Ramaloje ir Betliejuje vyks
tančių konfrontacijų suregu
liavimą, nesmurtiniu būdu”, 
pareiškė G. W. Bush po beveik 
5 valandas trukusių derybų su 
Saudi Arabijos sosto įpėdiniu 
princu Abdullah, kurios įvyko 
Texas valstijoje esančioje pre
zidento sodyboje.

Vašingtonas. Dėl didelių 
vartotojų išlaidų ir blėstančio 
įmonių sukauptų produkcijos 
atsargų mažinimo JAV ekono
mika pirmąjį Šių metų ketvirtį 
augo sparčiausiai nuo 1999 m. 
paskutinio ketvirčio. Komerci
jos departamento pranešimas 
liudija, kad didžiausia pasau
lyje ekonomika po nuosmukio 
atsigavo labai sparčiai, tačiau

svarbu ratifikuoti atitinkamas
Jungtinių Tautų konvencįjas, 
suteikti humanitarinę pagalbą 
Afganistanui, sugriežtinti sie
nos ir eksporto kontrolę ir 
įšaldyti teroristų sąskaitas. 
Mūsų bendradarbiavimas su 
šiuo regionu, siekiant nu
traukti terorizmo siautėjimą, 
rodo, kad esame reikalingi vie
nas kitam”, sakė JAV diplo
matė.

Pakartojusi JAV paramą 
„drąsiai” NATO plėtrai „nuo 
Baltįjos iki Juodosios jūros”, 
H. Conley pabrėžė, kad na
rystės siekiančioms Baltįjos 
valstybėms tai reiškia „sunkų 
darbą” sprendžiant vidaus 
problemas.

Tarp jos paminėtųjų prob
lemų Lietuvai taikytina holo
kausto tyrimas. Be to, JAV 
diplomatės nuomone, visos 
trys Baltijos valstybės turi pa
daryti reikšmingus žingsnius 
kovojant prieš visų lygių ko
rupciją ir tarptautinį nusi
kalstamumą, aktyviai ieškoti 
būdų bendradarbiauti su Ru
sija.

JAV diplomatė pabrėžė, kad 
NATO plėtros tikslas — ne tik 
priimti naujas nares, bet ir 
užsitikrinti „naujus gebėji
mus” reaguoti į šių dienų grės
mes.

nę uždarė, o Ukraina iš JAV 
negavo nieko. Tas pat bus ir 
su Lietuva, jei uždarys elektri
nę”, įsitikinęs A. Lukašenka. 
Galiausiai jis pažymėjo, kad 
„Baltarusįjos valdžia padarys 
viską, kad būtų išsaugota 
IAE, nes daug Baltarusįjos re
gionų gauna elektros energi
jos, pagaminamos IAE”.

Tuo tarpu Lietuvoje Balta
rusįjos svarstymai apie gali
mybę nusipirkti iš Lietuvos 
uždarymui ruošiamą IAE ne
vertinami rimtai.

„Nemanau, kad kas nors 
galėtų rimtai šį klausimą 
svarstyti”, sakė Lietuvos UR 
ministras Antanas Valionis, 
komentuodamas Baltarusįjos 
ir Rusįjos žiniasklaidos jau ke
lintą dieną kartojamus prane
šimus Nukelta į 5 psl.

negali užtikrinti, kad toks 
spartus ekonomikos augimas 
išsilaikys ir toliau.

ARTIMIEJI RYTAI
Betliejus, Vakarų Kran

tas. Izraelio pajėgos pasiren
gusios panaudoti karinę jėgą 
jų apsuptoje Betliejaus mies
telio Viešpaties gimimo bažny
čioje, jeigu derybos dėl maž
daug 200 joje pasislėpusių pa
lestiniečių kovotojų evakavi- 
mo baigsis nesėkmingai, penk
tadienį įspėjo kariuomenės 
atstovas. Kariuomenė antra
dienį pradėjo derybas dėl 25 
dienas trunkančios šios baž
nyčios apgulos nutraukimo, 
tačiau jos atstovas atsisakė 
komentuoti šių derybų eigą.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuvienė 
1340 Abington Cambs Drive 
Lake Forest, IL 60045-2660

JAUNUČIŲ STOVYKLOS 
VADOVAI RUOŠIASI

STOVYKLAI
Š. m. balandžio 5 dieną, 

penkiolika JAS stovyklos va
dovų susirinko kartu Čikago
je. Šešioliktoji, Rita Bradū
naitė, dar plasnojo virš Hava
jų, skubėdama prisijungti prie 
draugų. Vadovų susitikimo 
tikslas — darbingai praleisti 
savaitgalį planuojant ateinan
čios vasaros stovyklos prog
ramą, išdiskutuoti naujas va
dovavimo galimybes ir pasi
dalinti darbais.

Sugrąžintas senas vado
vybės modelis

Po praėjusių metų stovyk
los, JAS CV suprato, kad mū
sų pareiga ne tik suruošti tu
riningą bei smagią stovyklą 
jauniesiems ateitininkams, 
bet taip pat išnaudoti progą 
ugdyti naujus vadovus atei
čiai. Per daugelį metų stovyk
los programos vedimas atsi
dūrė beveik išimtinai tėvų 
rankose. Jaunieji vadovai ta
po daugiau vaikų „prižiūrėto
jai”. Jų talentai ir iniciatyva 
buvo didžiuma neišnaudoti.

Centro valdyba nusprendė 
sugrąžinti stovyklos vadova
vimą atgal į jaunimo rankas.

Šiais metais, beveik visa 
programa bus vedama pačių 
vadovų. Stovykloje jie turės 
stiprų užnugarį ir visuose rei
kaluose bus talkinami vadovų 
ir Centro valdybos narių.

Vadovai priima iššūkį!
Vadovai ne be reikalo atidėjo 

savo reikalus ir studijas šiam 
savaitgaliui. Nors vieni gyve
na prie Ramiojo vandenyno, 
kiti prie Atlanto, likusieji — 
septyniose vietovėse tarp jų, 
visi vadovai suprato šio sa
vaitgalio svarbą ir nepaisyda
mi nuotolių, atvyko į vadovų 
kursus. Jie su dideliu entu
ziazmu priėmė naujas parei
gas ir patys džiaugėsi ga
lėsiantys savo jėgas daugiau 
išbandyti. Per visus posėdžius, 
vadovai aktyviai siūlė, disku
tavo, aiškinosi, dalinosi dar
bais. Buvo tikrai malonu ma
tyti jų jaunatvišką užsianga
žavimą.

Vadovai Kęstutis Aukštuolis ir Lukas Laniauskas ruošiasi maloniai su
tikti JAS stovyklon atvykstančius berniukus. Nuotr. O. Daugirdienės

Studentai Simas Laniauskas, Saulius Kliorys ir Vija Sidrytė JAS vadovų 
leivei Gąjai Sidrytei.

kursuose padeda vesti užrašus moks- 
Nuotr. O. Daugirdienės

Stovyklos tema
Šių metų stovyklos tema bus 

„Dainavos kaimas”. Stovyklos 
metu stengsimės vaikus supa
žindinti su Lietuvos kaimo gy
venimu. Vaikai turės atlikti 
įvairius kaimo darbus: virves 
vyti, tinklus megzti, švilpukus 
drožti ir net šieną pjauti (jei 
pasiseks dalgį sumedžioti). 
Taip pat vaikams teks kai
miškais rankdarbiais užsiimti 
ir net valgius virti. Vadovų 
pasiūlymu, bandysime Daina
voje pastatyti visą lietuvišką 
kaimą. Šoksime ir linksmin- 
simės kaimiškai ir kartais net 
sportuosime kaip kaime! Bus 
įdomu!

Šis tas apie jaunimą
Baigsiu asmenišku komen

taru šio straipsnio skaityto
jams. Vadovų kursų savait
galis buvo ypatinga dvasinė 
atgaiva man pačiai (ir esu tik
ra, visai Centro valdybai). Tu
rėjau progą praleisti tris die
nas su šešiolika puikių jaunų 
ateitininkų. Pamačiau, kad 
turiu mažiau rūpintis, o dau
giau džiaugtis.

Aš rūpinausi, kad vadovai 
bus nepatenkinti dėl padidin
tų pareigų, o jie man dėkojo 
už parodytą pasitikėjimą. Aš 
bijojau, kad posėdžiai už
strigs, o atlikom viską prieš 
laiką. Aš galvojau, kad vado
vai ieškos vakare miestietiškų 
pasilinksminimų, o jie visi su
gužėjo į mano saloną ir daina
vo, dainavo, ir dainavo... 
Jiems buvo taip gera kartu..., 
o man buvo gera su jais. Ačiū 
Audra, Auste, Gąja, Lina, Ri
ta, Sigita, Vija ir Živile, Algi, 
Gintai, Kęstuti, Lukai, Simai, 
Sauliau ir Vytai.

Su mūsų visų vienbalsiu 
pritarimu ir sutartine para
ma aš esu tikra, kad šie va
dovai praves mūsų vaikams 
neužmirštamą stovyklą ir pa
liks jiems įvaizdį vadovo, ku
riuo jie patys kada nors sva
jos būti. Garbė Kristui!

Ona Daugirdienė

Žaismingai nusiteikę šių metų JAS vasaros stovyklos busimieji vadovai ir vadovės. Iš k.: I eil. — Vytas Vaitkus, 
Algis Aukštuolis, Sigita Newsom, Audra Valiulytė ir Živilė Bielskutė. II eil. — Vija Sidrytė, Kęstutis Daugirdas, 
Austė Kuolaitė, Lina Šeštokaitė, Simas Laniauskas, Gintas Civinskas, Kęstutis Aukštuolis, Saulius Kliorys, Lu- 

Nuotr. O. Daugirdienėskas Laniauskas. Nėra Ritos Bradūnaitės.

JAS 2002 STOVYKLOS VADOVAI
Kasmet JAS Centro valdy

ba džiaugiasi turėdama pa
čius puikiausius vasaros sto
vyklos vadovus. Kasmet mes 
teigiame, kad dar tokių gerų 
vadovų nesame turėję. Ir kas
met vadovai būna dar geres
ni, liksmesni, kūrybingesni, 
rūpestingesni!

Šiais metais, jaunųjų ateiti
ninkų vasaros stovykloje dirbs 
šešiolika vadovų. Jie visi yra 
vyresnieji moksleiviai ir stu
dentai. Visi patyrę vadovai. 
Visi labai lietuviški ir ateiti- 
ninkiški jaunuoliai.

Mergaičių vadovės
Mergaičių vadovės turbūt 

pačios smagiausios ir kūrybin
giausios visoje Amerikoje! Jos 
visuomet būna geros nuotai
kos ir entuziazmo. Jos viską 
žino apie mergaitiškus daly
kus, niekad nesibara ir visuo
met gražiai atrodo — (visos 
mamos gali pavydėti). Mer
gaičių vadovės yra: Živilė Biels
kutė iš Čikagos, Rita Bradū
naitė iš Baltimorės, Austė 
Kuolaitė, studijuojanti San

MAN SVARBU
Aš noriu priklausyti jaunu

čių ateitininkų organizacijai, 
nes man patinka jos idėjos. 
Jaunučiai moko mane būti ge
resne. Aš išmokstu kaip būti 
gera šeimos narė, mylėti Die
vą, gerbti tautą ir tėvynę, būti 
gera visiems ir būti inteli
gentė. Per susirinkimą susi
tinku su draugėmis, o vasaros 
stovykloje daugiau išmokstu 
apie ateitininkus.

Daina Chmieliauskaitė

* * *
Man svarbu būti jaunučiu 

ateitininku, nes aš noriu iš
mokti daugiau apie Lietuvą. 
Principai man yra labai svar
būs, nes jie liečia visą mano 
gyvenimą. Jie padeda man 
būti geru lietuviu. Aš mėgstu 
jaunučių stovyklą, nes ten su
sitinku su draugais gražioj 
gamtoj. Aš ten irgi galiu sutik
ti naujų draugų. Stovyklos 
žaidimai man labai patinka. 
Jaunučiai ateitininkai man 
yra svarbūs, nes aš daug iš
mokstu.

Aleksas Abriani

)

Diego, Sigita Newsom iš L. A., 
Lina Šeštokaitė, studijuojanti 
Bostone, Vija Sidrytė,studijuo
janti Urbana-Champaign, IL, 
Gąja Sidrytė ir Audra Valiu
lytė abi iš Čikagos.

Berniukai vadovai
Berniukų vadovai tikrai ne

atsilieka savo talentais nuo 
merginų. Sunku būtų pasaky
ti ar jie dažniau sportuoja, ar 
dainuoja. Ir dar sunkiau pasa
kyti ar jie geresni aktoriai, ar 
muzikantai. Bet kas tikrai 
aišku, tai jie yra dinamiški vy
rukai! Berniukų vadovai yra: 
Algis Aukštuolis iš Cincinnati, 
Kęstutis Aukštuolis, studijuo
jantis Pittsburghe, Gintas Ci
vinskas iš Clevelando, Kęstu
tis Daugirdas iš Čikagos, Sau
lius Kliorys, studijuojantis 
Hanover, NH, Simas ir Lukas 
Lahiauskąi^įj Clevelando ir*' 
Vytas Vaitkūs iš Clevelando.

Vyriausieji vadovai
Vyriausia mergaičių vadovė 

yra Vita Aukštuolienė iš Cin
cinnati. Ji yra psichologė, dau
giametė stovyklos mokytoja,

Ateitininkų organizacija 
man svarbi/ nes būdama atei
tininke išmokstu kaip būti ge
resne. Aš išmokstu būti gera 
katalikė. Aš seku Dievą. Aš 
mokausi apie Lietuvą. Esu 
gera šeimos narė. Aš išmokstu 
apie pasaulį ir kaip labiau pa
dėti kitiems. Būdama su drau
gais stengiuosi domėtis viskuo 
ir daug išmokti.

Alytė Čepulytė

* * *

Yra daug priežasčių kodėl aš 
noriu būti jaunutė ateitininkė. 
Aš labai mėgstu dalyvauti jau
nučių ateitininkų stovykloje 
Dainavoje. Ten susitinku su 
lietuvaitėmis draugėmis iš ki
tų miestų. Ten tyras oras ir aš 
kalbu lietuviškai. Stovėdamas

MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highway 
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
AURORA MEDICAL CENTER 

10400 75 ST., KENOSHA, Wl 53142 
(262) 948-6990

Asta M. Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja

Palos Pediatrics
708-923-6300 

Chicago Pediatrics 
773-582-8500
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didelė lietuvių kalbos ir pa
pročių mylėtoja, keturių vai
kų motina ir JAS CV narė.

Vyriausias berniukų vado
vas yra Kazys Razgaitis iš 
Philadelphijos. Jis yra inžinie
rius, kompiuterių specialistas, 
fotografas, visuomenininkas ir 
dviejų sūnų tėvas. Pernai jis 
visą stovyklą išleido į miškus 
su kompasais — ir nei vieno 
vaiko neprarado! Taigi, grįžta 
į pernykščias pareigas su 
aukščiausiomis rekomendaci
jomis.

Visa vadovybė laukia 
stovyklautojų! 

JASCV 
KVIEČIAME 
BERNIUKUS

Jaunųjų ateitininkų stovyk
los stovyklautojai! Pranešame, 
kad visos mergaičių vietos 
stovykloje yra užimtos. Dabar 
priimame mergaites tįk į lau- -* 
kiančiųjų“ ‘šįraš^. 'Bęfniuk'ū 
registracija dar vyksta. Ragi
name visus JAS berniukus 
dabar registruotis stovyklai. 
Stovyklos datos: liepos 7-17 
d. Registratorė: Dana Gylienė 
(630) 257-3424.

Tai - Jūsų laikraštis

ant Kryžių kalno galiu pagal
voti apie Dievulį. Stovykloje 
turiu progą daugiau išmokti 
apie mano senelių kraštą, apie 
ateitininkų organizaciją ir 
veiklą. Tai mane traukia į 
ateitininkus. Žinau, kad atei
tininkų gyvenimas visuomet 
man padės.

Aistė Degesytė 
* * ♦

Aš noriu būti jaunutė ateiti
ninkė, nes galiu daugiau 
kreiptis į Dievą. Kai mes esa
me kartu, mes mokomės būti 
geresniais katalikais. Mes da
rome gerus darbus. Mes mo
komės apie Lietuvą. Mes sten
giamės būti gerais šeimos na
riais. Mes esame dalis viso pa
saulio ir rūpinamės kitais.

Monika Čepulytė

DR. RUSSELL MILER, MD
Šeimos gydytojas ir 

CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktikę 

Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd., 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1545.

DR. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 

DANTŲ GYDYTOJA 
10745 VVinterset Dr.

Orland Park, IL 60467 
708-873-9074 

Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

DR. DALIA JODVVALIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
15543VV. 127mStr.

Suite 101 
Lemont, IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

THE LITHUANIAN VVORLO-VVIDE DAILY

Ramona C. Marsh, MD SC 
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

--------- br Rimas Movickfs’
CHIROPRACTIC PHYStClAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas

6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402, tel. 708 - 484 -1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus. 
Kalbame lietuviškai.DR. ELIGIJUS LELIS

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 Walter St., Lemont, IL 60439

1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

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

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road
Hickpry Hills , x*. 

708-598-2131 i 
t Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FAMILY MEDICAL CLINIC
10811W. 143 St. Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communlty Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook 
Tel. 630-323-5050

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicaao, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Paln Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovieteje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212 

ir Libertyville. 
www.illinoispain.com

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
išsiplėtusias kojų venas 

KOSMETINE CHIRURGIJA
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTU, PŪSLES. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. Ycrk, Elmhurst, IL 60126
630-941-2809

DR. V.J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

DR. VILIJA KERĖLYTĖ
Amber Health Center

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

akupunktūra.
7271 S. Hariem, Bridgevle^, IL 

60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame 
lietuviškai. Valandos susitarus
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MES IR PASAULIS

POLITINIS VIESULAS 
EUROPOJE

Jį sukėlė praėjusį sekma
dienį, balandžio 21, Prancūzi
joje įvykę prezidento rinki
mai, per kuriuos mažai žino
mas politikas, kraštutinis de
šinysis Jean-Marie Le Pen 
nutvojo socialistų garsenybę, 
dabartinį premjerą Lionei Jos- 
pin. Tokios staigmenos ne
laukė niekas: nei Prancūzijo
je, nei kitose Europos valsty
bėse, nei Amerikoje. Nors nie
kas netikėjo, kad iš neįprastos 
gausos kandidatų, iš viso jų 
buvo šešiolika, kuris nors su
rinktų 50 nuoš. balsų pirma
jame rate, bet visi seniai „ži
nojo”, kad į antrą ratą paklius 
tik dabartinis prezidentas 
Jacųues Chirac ir nukautasis 
premjeras. Pirmasis nuosai
kus dešinysis, atstovaujantis 
centro — De Gaulle šalininkų 
telkiniui, antrasis, taip pat 
nuosaikus kairysis, paskiau
siu laiku daugiau į centrą 
kreipęs ekonomiką, rinką, 
puoselėjęs liberalias verslo 
idėjas. Ir kai sekmadienio va
kare, suskaičiavus 99 nuoš. 
balsų, paaiškėjo, kad į antrą 
vietą su 17 nuoš. balsų prasi
veržė kairiųjų vadinamas na
cis, fašistas, antisemitas Le 
Pen, Prancūzija subangavo. 
Nesistebėjo rinkėjai Jacųues 
Chirac gautais 19.6 nuoš., 
nors palyginti tai irgi men
kiausias, bet kada buvęs, pir
maujančio kandidato laimėji
mas, bet jie niekaip negalėjo 
suvokti priežasčių, į trečią 
vietą nugrūdusių žinomą, 
garsų, dorą socialistą Jospin, 
surinkusį tik 16 nuoš. balsų.

Prancūzijos kairiųjų, beje, 
su jais susitapatino ir dau
gybė nuosaikesnių dešiniųjų, 
pasipiktinimą pirmiausia pa
sigriebė Europos spauda. Is
panų, italų, belgų, britų dien
raščiai kvailino prancūzus, 
kiek tik galėdami. Net ir stip
rus Londono „kietųjų” deši
niųjų dienraštis „Daily Tele- 
graph”, sveikindamas prancū
zų balsuotojus, atmetusius 
„Jungtinės Europos valstybės” 
idėją ir nugąsdinusius jos ša
lininkus, Le Pen pavadino 
nuodingu rasistu. Nuo spau
dos neatsiliko nė valstybių va
dai. Nors jų pareiškimai buvo 
santūresni, tačiau dėmesingai 
griežti ir persunkti didele bai
me: kas bus, jeigu toks politi
kas taps vienos didžiųjų Euro
pos valstybių prezidentu? „Ši
tas rasistas man kelia didelį 
rūpestį... Visi turime stengtis, 
kad toji sėkla neprigytų ir

Paruošia Bronius Nainys

neįleistų šaknų...” pagal „New 
York Times” (2002.04.23) 
bendradarbį Warren Hoge, 
pareiškė Ispanįjos užsienio 
reikalų ministras Josep Pi- 
ųue. Didžiosios Britanijos 
premjeras darbietis Tony 
Blair ir opozicijos vadas kon
servatorius Lain Duncan 
Smith, abu sutardami, ragino 
prancūzus gegužės 5 d. ant
rame rate balsuoti tik už Jac
ųues Chirac. Dešinysis Italijos 
vyriausybės narys ministras 
Maurizio Gaspari, žurnalistus 
tikindamas, kad Prancūzuos 
balsavimo rezultatai reiškia 
Europą į katastrofą vedusių 
kairiųjų žlugimą, irgi teigė, 
kad Le Pen, kaip Prancūzuos 
prezidentas, jam nepriimti
nas. Pagal JNYT”, jis dar ma
žiau priimtinas Didžiosios 
Britanįjos vyriausiam rabinui 
Johnatan Sacks. „Baugina 
mane jo, kaip rasisto, praeitis, 
o tai turi bauginti ir kitus”, — 
teigė jis. Visą šią savaitę Eu
ropos sostinėse bei didžiuo
siuose miestuose vyko de
monstracijos, spauda mirgėjo 
metriniais straipsniais — 
Prancūzįja, gelbėkis pati ir 
gelbėk Europą nuo kraštuti
nio dešinio. Nuotaika, lyg 
naujas Hitleris ateitų.

Kas gi yra tas mums mažai 
girdėtas Jean-Marie Le Pen ir 
ką jis čia padarė? Iš tikrųjų 
žinių apie jį mažai. Prancū
zas, lankęs jėzuitų mokyklas, 
parašiutininkas, kraštutinis 
dešinysis, 73 metų, jau ket
virtą kartą kandidatuojantis į 
Prancūzijos prezidentus. Pa
gal „NYT” (2002.04.23) pa
skelbtą programą, Le Pen už 
įstatymų ribų skelbia abortus, 
tų pačių lyčių jungtuves, už
sieniečių imigraciją, dvigubą 
pilietybę, mokyklose — kita
taučius mokytojus ir yarmul- 
kų bei musulmoniškų gaub
tuvų dėvėjimą. Siekia: didinti 
gimimų skaičių, premijų gau
sioms šeimoms, pirmenybės 
prancūzams gauti darbus, bu
tus, geresnius draudimus, mo
kyklose — puoselėti moralę, 
tautinį auklėjimą, švęsti tau- 
tines-patriotines šventes, dau
giau teisių policįjai. Skeptiš
kas Europos Sąjungai, priešiš
kas pasaulėjimui, kosmopoli
tizmui. Taigi ne viskas taip 
blogai. Aišku — apstu čia ir 
hitleriškų idėjų, bet ne už jas 
prancūzai balsuoja. Juos, kaip 
ir ne vieną Europos valstybę, 
baugina dabar plintantis tau
tybes naikinantis kosmopoli

tizmas, neriboti antplūdžiai 
kitataučių, ypač rytiečių, su 
kuriais kartu į kraštą slenka 
ir visos blogybės: narkotikai, 
prostitucįja, žudynės, vagys
tės ir kiti nusikaltimai. O kai
riosios arba ir nuosaikiosios 
dešinės valdžios to chaoso su
tvardyti nesugeba. Bent 20 
nuošimčių prancūzų mano 
(mat 3 nuoš. balsų surinko 
dar vienas toks pat kraštu
tinis dešinysis), kad kraštui iš 
tokios padėties išvesti reikia 
griežtesnės valdžios.

Gal ir ne visiškai taip, nes 
kai kurie Le Pen rėmėjai vė
liau teigė už jį balsavę protes
tuodami prieš nieko gero 
Prancūzijai nedavusius da
bartinius vadovus, bet kai ku
rie sako už jį balsuosią ir ant
rame rate. „Mums reikia 
griežto posūkio”, — teigia jie.

Tačiau kol kas politinis vie
sulas Europoje siaučia, nors 
tikriausiai pasibaigs be nuos
tolio: Prancūzijos prezidentu 
bus perrinktas Jacųues Chi
rac. Kas gi Lietuvoje prezi
dentu norėtų rinkti Šustaus
ką arba kažkokį Murzą? Bet 
kokie nors padariniai visgi 
liks. Jean-Marie Le Pen iššū
kis Europoje ne pirmas. Kraš
tutinis dešinysis Joerg Haider 
net į Austrijos valdžią buvo 
įsėdęs, irgi rinkimais, taigi — 
demokratiniu keliu. Ryškius 
posūkius į dešinę praėjusiais 
metais parodė rinkimai Itali
joje, Norvegijoje, Danijoje, 
Olandijoje, Portugalijoje, iš- 
šlavę iš valdžių kairiuosius. 
Ar tai nieko nereiškia? Didelę 
staigmeną gali patirti ir Vo
kietija, šį rudenį rinkdama 
naują parlamentą. Ką tik įvy
kusius vietinius rinkimus Sa- 
xony-Anhalt valstijoje laimėjo 
dešinieji 51 nuošimčio daugu
ma, ir šios provincijos valdžią 
sudarys vieni. Taigi Europa 
dešinėja, net radikaliai ir jau 
nebe į sveiką pusę. Ir tai atsi
tinka dėl to, jog žmonės pasi
juto per daug stumdomi kaž
kokių naujų idėjų nešėjų, nai
kinančių net jų prigimtį: 
šimtmečiais, kitų — tūks
tantmečiais, išsipuoselėtas bei 
susibrandintas tautybes, kul
tūras, papročius, tradicijas. 
Tad čia pasipriešinimas gal ir 
vietoje? Gal laiku ir šis Le 
Pen iššūkis? Jį „virškinant” 
gal pakaks išminties ir nuo
saikiems dešiniesiems jo per
šamo radikalizmo atsikratyti, 
ir kairiesiems pasukti atgal iš 
jau išsigimstančio kosmopoli
tizmo kelio.

Tačiau čia pat rodosi ir kita 
medalio pusė. Prancūzijoje 
kraštutiniams dešiniesiems 
besidžiaugiant nušlavus kai
riuosius, Vengrijoje tą patį 
sekmadienį jie nušlavė deši
niuosius. Socialistas Peter 
Medgyessy, atstovaujantis so
cialistų ir laisvųjų demokratų

LIETUVIŲ KIŠENĖSE LITŲ 
BENT JAU NESUMAŽĖJO

Atkelta iš 1 psl.

„Lietuvos elektrinė” 
pirmąjį ketvirtį uždirbo 8,8 
min. Lt. grynojo pelno; „Lie
tuvos jūrų laivininkystės” pir
mojo ketvirčio pelnas - 1,9 
min. Lt; „Lietuvos geležin
keliai” pernai uždirbo 2,6 min. 
Lt pelno, o šiemet jie krovinių 
pervežė jau penktadaliu dau
giau; „Alita” nusitaikė į Dani
jos rinką, o akcininkams mo
kės 6,5 proc. dividendų; Lietu
vos aprangos ir tekstilės 
įmonės domina britų versli
ninkus; Japonijos verslininkai 
žvalgosi Lietuvoje; „Genčių 
nafta” pernai uždirbo 24 min. 
Lt pelno; „Grigiškių” popie
riaus fabrikas pirmąjį ketvirtį 
uždirbo 234 tūkst. Lt. grynojo 
pelno ir t.t.

Visoje toje milijonų litų 
jūroje yra ne tik savininkų 
pelnas, bet ir gausėjančios 
darbo vietos, didėjantis dir
bančiųjų darbo užmokestis, 
gausėjantys mokesčiai į vals
tybės biudžetą, o tuo pačiu ir 
laiku išmokamos pensijos bei 
pašalpos nedarbingiems.

Rašoma, kad „Lietuvos tele- 
komo” grynasis pelnas suma
žėjo beveik trečdaliu, bet tai 
taip pat gera žinia, nes rodo, 
kad lietuviai verslininkai pui
kiai jaučia rinką. Kadangi te
lefono tinklų savininkas ne
mažino įkainių ir per trumpą 
laiką norėjo atsiimti pirkimo 
išlaidas, jis prarado labai 
daug vartotojų. Pvz., iš JAV 
paskambinti į Lietuvą yra 
daug pigiau (nors visa kita 
Amerikoje kainuoja 4 kartus 
brangiau nei Lietuvoje), negu 
iš Lietuvos į Ameriką, todėl 
jau pernai statistika ėmė ro
dyti, kad į Lietuvą artimie
siems yra skambinama žymiai 
dažniau, negu artimiesiems į 
Ameriką. Dėl brangaus stacio
narinio telefono ryšio Lietu
voje stojo mobiliųjų (nešio
jamų) telefonų karštinė. Kai 
kas Amerikoje juokiasi iš lie
tuvaičių, apsikarsčiusių ne
šiojamais telefonais. Bet čia 
nieko juokingo, tiesiog jie tapo 
pigia ryšio priemone. Kovoda
mos su monopolininku „Tele- 
komu” mobiliojo ryšio bend
rovės viena per kitą ėmė 
mušti kainas, ir taip numušė,

koalicijai, iš valdžios išvertė 
jauną, gabų, labai energingą, 
Vakaruose pasižymėjusį cent- 
ro-dešiniųjų koalicijos minist
rą pirmininką Viktor Orban. 
Bet dėl to čia niekas nerėkia. 
O praėjusiais metais Europai 
dešinėjant, Lenkijos ir Lietu
vos valdžiose įsitvirtino kai
rieji. Ir kas gali nuspėti, ku
ria linkme pasuks Lietuva, 
gruodžio mėnesį rinkdama

kad dabar kiekvienas studen
tas turi nešiojamą telefoną, 
kurį nusiperka vos ne už cen
tus išsimokėtinai ir už pokal
bius per mėnesį iš viso tesu
moka keliolika litų.

Na, o ar bloga žinia, kad Lie
tuvos parodų centras „Lit- 
expo” pakviestas į baldų, jų 
gamybos ir medžio apdirbimo 
pramonės technologijos pa
rodą užsienyje? Lietuvos bal
džiai ir sovietiniais laikais 
buvo žinomi, bent jau Sovietų 
sąjungoje. Arba toks rodiklis: 
beveik pusė Lietuvos žmonių 
investicijoms naudoja nuosavą 
kapitalą; kredito unijų pelnas 
pernai išaugo daugiau kaip 8 
kartus; mokėjimo kortelių Lie
tuvoje jau beveik 1 min.; Bal
tijos šalių ekonomikos rodik
liai bus vieni geriausių iš pre
tenduojančių į ES, - teigia Eu
ropos Komisija.

Na, o jeigu jau užsiminėme 
apie Baltijos regioną, tai štai 
viena žinutė rodo, kad Lietuva 
netgi savame regione gali būti 
rimta konkurentė. Balandžio 
23 d. žinių sraute yra naujie
na apie Latvijoje kilusias aist
ras dėl lietuviškų pieno pro
duktų. Latvijos bendrovės 
nebegali apsiginti nuo lietu
viškų pieno perdirbėjų. Lat
viai kaltina kaimynus, kad šie 
numušė pieno produktų kai
nas, todėl nukonkuruoja lat
viškus gaminius, o Žemaitijos 
koncerno „Pieno žvaigždės” 
prezidentas sako, kad Latvijos 
pieno pramonė tiesiog yra 
silpnesnė už Lietuvos^ ji ma
žiau investuoja, turi ne tokias 
senas tradicijas ir latviai tie
siog nepajėgia konkuruoti su 
lietuviais. Ta pati žinių agen
tūra praneša, kad šiemet pie
no Lietuvoje supirkta dar 
dešimtadaliu daugiau. Taigi 
„Draugo” skaitytojai jau gal 
neberašys, kad Lietuvoje iš
pjautos visos karvės.

Beje, Europos Komisija 
prognozuoja, kad Lietuvos 
ekonomika ir šiemet išaugs 4 
proc. O užsieniečių, atvyks
tančių į mūsų šalį, šiemet jau 
padaugėjo - 4 proc. Padidėjo 
Lietuvoje ir pinigų kiekis. Tie
sa, kol kas mūsų kišenė gal to 
ir nejaučia, bet joje bent jau 
mažiau litų netapo.

Audronė V. Škiudaitė

sau prezidentą? Vargu ar į 
dešinę, nes ši pusė kol kas net 
tikro kandidato neturi. Bet 
turbūt per daug nereikėtų sie
lotis. Lietuvos politikai, nors 
ir griežtai radikalios, žiauriai 
prievartinės sistemos daug 
metų įtaigaujami, visgi suge
bėjo susirasti nuosaikesnius 
kelius. Šustauskai ir Murzos 
Lietuvoje dar tik juokdariai. 
Linkėkim, kad tokie ir liktų.
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Danutė Bindokienė

Maskva: tik nevadinkite 
mūsų sovietais...

Nors šiandien daug kam 
Vakarų pasaulyje Rusija vis 
dar tapatinama su Sovietų 
Sąjungą, Kremlius kiekviena 
proga pabrėžia, kad šios dvi 
didžvalstybės iš esmės nieko 
bendra neturi. Žinoma, sos
tinė ta pati... Valstybinė kalba 
ta pati... Agresyvus elgesys 
kaimynų atžvilgiu panašus... 
Nepaisymas tarptautinių nor
mų ir nuomonių, kai yra pato
gu ar naudinga nepaisyti, ko
ne tapatiškas su buvusiais so
vietų valdovais...

Vakarai tiesiog per galvą 
verčiasi, besistengdami save 
įtikinti, kad dabartinė Rusija
— demokratinė šalis, o buvu
sios totalitarinės sistemos 
grobuoniški kėslai ir elgesys 
liko praeityje. Tokia mąstyse
na suteikia saugumo jausmą, 
ir padeda optimistišku žvilgs
niu žvelgti į kiekvieną šil
tesnio vėjo pūstelėjimą iš 
Maskvos.

Nereikia abejoti, kad dabar
tinis Rusijos prezidentas yra 
pats tinkamiausias ambasa
dorius savo valstybei, per ne
ilgą palyginti prezidentavimo 
laiką daugiau pasidarbavęs, 
kad Rusijos vardas šoktelėtų į 
viršų Vakarų pasaulio akyse, 
negu jo pirmtakas Boris Jelcin 
ilgos savo kadencijos metais.

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin daugeliui yra para
doksas. Iš pirmo žvilgsnio — 
kietas, šaltakraujis, discipli
nuotas — tikras KGB parei
gūno įsikūnijimas (kaip juos 
paprastai įsivaizduodavo va
kariečiai). Visgi, atrodo, kad jo 
asmenybėje glūdi ir kitokių 
būdo bruožų: turėję artimes
nių susitikimų su Putin, pa
prastai apie jį atsiliepia labai 
palankiais žodžiais. Vienas jų
— JAV prezidentas George W. 
Bush, kuris po pirmo susitiki
mo su Putin negalėjo at
sidžiaugti „naujai atrastu bi
čiuliu”. Dabar jau tokias 
liaupses Rusijos prezidento 
adresu siunčia ir Vokietijos 
kancleris Gerhard Schroeder.

Po susitikimo su Putin Wei- 
mare š.m. balandžio pradžioje, 
Schroeder spaudos konferenci
joje pareiškė, kad ryšys su Ru
sijos prezidentu jau yra „gi
lus, artimas ir draugiškas”. 
Negana to, Schroeder tai paju
tęs pernai, kai pirmą kartą su
sitikę Rusijos ir Vokietijos va
dai: „Man buvo aišku, kad 
susidraugavau su labai dora 
asmenybe...”

Galbūt tą draugystę iš da- 
kės sustiprino 440 milijonų 
dolerių skola, susitikimo Wei- 
mare metu grąžinta Vokieti

jai. Reikia atsiminti, kad tai 
ne Rusijos, bet Sovietų Sąjun
gos skola! Vadinasi, Maskva 
pagaliau nusileido ir pripažino 
tai, ką daugelis žinojo ar jau
tė: Sovietų Sąjunga yra obelis, 
o Rusija — obuolys, kuris ne
toli nuo tos obels nuriedėjęs...

Žinoma, grąžintoji skola yra 
tik lašas vandens sklidiname 
kibire. Vakariečiams Rusija 
dar skolinga daugiau kaip 40 
milijardų dolerių, Vokietijos 
diplomatai nuolat tariasi su 
Maskva, mėgindami atgauti 
neapskaičiuojamos vertės me
no kūrinių kolekciją, kurią so
vietai pagrobė ir išvežė ų Ru
siją Antrojo pasaulinio karo 
metu. Tačiau Berlynas džiau
giasi ir tokiu laimėjimu, kurį 
kancleris Schroder iš dalies 
laiko savo nuopelnu ir „geros 
draugystės su Vladimir Putin” 
viena pasekmių. Kai kurie kiti 
tos draugystės aspektai mums 
galbūt ne tokie džiuginantys.

Abiejų valstybių vadai mi
nėtame susitikime aptarė abi
šalio bendradarbiavimo sritis, 
ypač tai, kas susieta su už
sienio politika. Pažymėtina, 
kad daug tų susitarimų nėra 
labai palankūs Amerikai, arba 
net prieštarauja jos politikai. 
Iš esmės, vieno aukšto vo
kiečių vyriausybės pareigūno 
žodžiais tariant, „tai ženklas, 
kad auga Vokietijos pasiti
kėjimas savimi. Vokietija pa
rodė, kad Rusija yra tvirtas 
strateginis jos partneris, nebe
reikės tiek daug pasikliauti 
Vašingtonu...”

Atsilygindamas už prez. Pu
tin palankumą, kancleris 
Schroeder pažadėjo remti Ru
sijos siekius įgyti.. daugiau ir 
stipresnės įtakos NATO narių 
tarpe. Prisimenant, kad nese
niai ši Atlanto šalių sąjunga, 
padarė keletą labai patrauklių 
pasiūlymų Maskvai. Ji galėtų 
turėti įtakos kai kurių spren
dimų atveju, bet nereikėtų 
išpildyti sąlygų bei pasiruo
šimų NATO narystei, taikomų 
visoms kitoms šalims, norin
čioms tapti tikrosiomis narė
mis. Tačiau Vladimir Putin 
nori turėti daug daugiau tei
sių ir stipresnį balsą NATO 
sprendimuose. Šiuo „draugiš
kumo” keliu einant, be abejo, 
jis tai pasieks.

Galbūt dabar Lietuvai lai
kas atkreipti dėmesį į Weima- 
ro įvykį: Putin grąžino skolos 
dalį Vokietijai, nors ta skola 
buvo ne demokratinės Rusijos, 
bet Sovietų Sąjungos! Ar 
Maskva nieko Lietuvai ir ki
toms, dabar vėl nepriklauso
moms, šalims neskolinga?..

TĖVELIS
Nr 4 JURGIS JANKUS

Kai jis pats ir motina pasakė, kad nešauks, paskutinis 
sunkumas nuo širdies nuriedėjo, o, kartu su juo ir pats 
karas nuslinko tolyn, kaip koks tamsus debesis. Žiū
rėdama pro langą, karo nemačiau, išėjusi į kiemą, ne
girdėjau, tai nejučia ir baimė nutolo. Liko tik smalsu
mas. Tą smalsumą dar didino retkarčiais tėvo par- 
nešami laikraščiai. Juose, o gal tik prie jų, būdavo di
deli paveikslai, kuriuose žalsvai gelsvi rusai kardais 
kapojo melsvus vokiečius ir sakė, kad prieš rusų galy
bę jokie vokiečiai neatsilaikys. Ligi pavasario sugriaus 
Berlyną, o per vasarą ir visiškai pribaigs. Nors ir ne 
taip greitai, kaip rudenį šnekėjo, kad pusryčius valgys 
Karaliaučiuje, pietus Berlyne, o vakarienei kartu su 
prancūzais gers vyną. Nežinojau nei kur ir kas tas 
Karaliaučius, nei kur ir kas tas Berlynas, tik galvojau, 
kad jie daug didesni už mūsų miestelį, net ir kartu su 
dvaru į krūvą sudėjus, ir pilni didelių namų, didesnių 
už dvaro rūmus ir daržines, o visos gatvės akmeninės. 
Kai rusai kapos vokiečius, jomis vokiečių kraujas upe
liais tekės. Vokiečių nebebus ir karo nebus, niekam 
nereikės nė į karą eiti. Ir Jokšų Juozas, kurį rudenį 
pašaukė, sveikas sugrįš, ir man šilkinę skarą parneš. 
Išeidamas pats taip pasakė. Kai atėjo atsisveikinti, 
pavėlė man plaukus ir prižadėjo šilkinę skarą. Tokio 
prižado nei dieną, nei naktį negalėjau užmiršti. Ne
galėjau užmiršti nė motinos žodžių, kai ji pasakė:

„Tuščia tų skarų. Mudvi pačios galim išsiausti, tik,
Juozuti, tu pats sugrįšk gyvas ir sveikas”.

Tie motinos žodžiai nusmeigė tiesiai per širdį. Žino
ma, kad galėsim išsiausti, bet namie austa bus ir 
šiurkšti, ir sunki, o jis parneštų šilkinę. Švelnią, leng
vutę, blizgančią. Šilką jau pažinau. Mama turėjo net 
dvi šilkines skareles. Gelsvas tokias. Vieną, eidama į 
bažnyčią ar kur į svečius užsigobdavo, o kitą dailiai 
sulankstydavo ir tėvui ant kaklo uždėdavo, bet jos te
buvo tik skarelės, o Juozas man parvežtų tikrą skarą. 
Didelę, su kutais.

Kažin kada, apie viduržiemį, žiūrinėdama tėvo par
neštus paveikslus, kur rusai kardais ir pikėm žudė vo
kiečius, paklausiau mamos, ar ir Juozukas vokiečius 
taip kapoja ir smaigo. Ji verpė vilnas čerkasiukams. 
Išgirdusi tokį klausimą, net ratelį sustabdė ir atsisuko 
į mane, valandėlę žiūrėjo, lyg nenugirdusi mano klau
simo ar nesumesdama, ką sakyti.

— Iš kur tau dabar tokios mintys į galvutę ateina? 
Už ką jis juos muš? Ar jie jam ką negerą padarė?

Ir dar paaiškino, jog ir pats Juozukas sakė, kad ne
galvoja nieko mušti. „Kaip gali žmogų mušti?” sakė. 
„Nebent jau tave užpultų ir reikėtų gintis”. Nuo tokių 
jos žodžių lengviau pasidarė, bet, kai tėvas parneš
davo nauju, tuoj griebdavau žiūrėti, ar nerasiu pana
šaus į Juozą. Nešdavau net mamai, kad pažiūrėtų, ar 
neras tėvelio. Būdavo smagu, kai nei aš, nei ji neras- 
davom nė vieno, net kiek panašaus, o karas ėjo ir ėjo.

Ir pavasaris atėjo, o jis vis dar ėjo. Net ėmė eiti į mū
sų pusę. Kai būdavo labai tylu, ypač vakarais, pra
dėjom girdėti patrankų dunksnojimą. Daug kas ėmė

baimintis, kad, ko gero, gali ir ligi mūsų ateiti, bet ne- 
bebijojau. Per žiemą bežiūrėdama tėvo parnešamus 
paveikslus apsipratau. Net laukiau. Tikėjau, kad su 
karu pareis ir tėvelis. Ne pėsčias, bet raitas. Rašė, kad 
jo ponas pėsčias nevaikščioja, vis raitas, tai kartu su 
juo raitas dr tėvelis. Ne kas kitas, bet tėvelis ir abu 
arklius prižiūri: pašeria, nuplauna, sušukuoja. Girdė
jau, kad mūsų pono arklininkas arklius ir maudo, ir 
šukuoja, labiau negu jo pati savo vaikus.

Tą dieną, kai auštant patrankos smarkiai dundėjo... 
Pati to dundėjimo negirdėjau, pramigau. Tik kai at
sikėliau, mama pasakė. Pasakė ir dar pridėjo:

— Tas karas, matyti, ateina ir pas mus.
— Ar mano tėvelis su Juozu irgi ateis? — užšokau.
— Tą, vaikuti, gal tik Ponas Dievas težino, — atsi

duso. — Gali būti čia, gali būti ir kur nors kitam pa
saulio krašte.

— Karaliai pablūdo, o vargšai vyrai miršta, — įterpė 
motinėlė.

Man dar bemiegant, ji buvo kažin ko atėjusi.
Aš net neklausiau, ką jos šnekėjo, bet išlėkiau į kie

mą. Rūpėjo išgirsti, kur tos patrankos šaudo. Buvo 
tylu. Jokio balselio niekur, tik staiga kaime sumirgėjo 
kažin kas raudona ir tuoj išlėkė du raiti. Vienas iš
kėlęs vėliavą. Mane nusmelkė džiaugsmas, net į viršų 
pašokau. Man buvo visiškai aišku, kad tėvelis su Juo
zu parlekia. Prišokau prie lango, ėmiau belsti ir šau
kiau:

— Parlekia. Abu parlekia!
Motina prasivėrė langą.
— Kas parlekia? Kur?

Bet tuo akimirksniu ir ji pamatė, kad atlekia du rai
ti. Tuoj ir jos abi išlėkė į kiemą.

Raiteliai tuo tarpu įlėkė į keliuką ir nesustodami 
lėkė į mūsų pusę.

— Iš kur tu pažįsti, kad jie, — vėl paklausė.
— Išlėkė per Juozo kluoną ir pasuko į čia.
— Duok Dieve, bet kad man visiškai nepanašūs.
— Kas tokie? — įterpė motinėlė.
Ji visiškai nesuprato, apie ką mudvi su mama šne

kam.
Kelutis ėjo pro pat mūsų sodą, ir raiteliai buvo čia 

pat.
— Juozas su tėveliu, — numečiau ir tekina nubėgu 

prie vartų pasitikti. Tuoj ir juodu abu pralėkė. Net 
galvų į mūsų kiemą nepasuko. Abu įdegę, juodaplau
kiai. To iš mūsų pusės plaukai net ant kepurės krašto 
užsirietę.

Man širdis suguro ir net nepąjutau, kaip apsipyliau 
ašaromis.

— Kur tau, vaikeli, juos paleis. Kazokai.
— Tai kam tuos paleido? — sušniurusi atsakiau.
— Ką mes galim pasakyti? Gal neša kokią žinią, gal 

žvalgai, — pridėjo ir motinėlė.
Vis tiek pasilipau ant vartų pasižiūrėti, kur jie nu

lėks, o jie kaip niekur nieko, lyg visus kelius žinotų, 
nudegė kelučiu ir sulindo į mišką, kaip į duonkepę 
krosnį. Toje vietoje, kur kelutis ėjo į mišką, buvo tan
kus eglynas, pamiškės eglės vešlias šakas buvo pasi- 
dėjusios ant žemės, o kur lindo kelutie-buvo juoda an
ga, visiškai tokia pat, kaip mūsų krosnies.

— Sulėkė tiesiai į krosnį, — sušukau. Bus daugiau
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MUSŲ ŠEIMOSE

DARBINGOJI RASA MILUKAITE- 
KARVELIENĖ

H - 'lo
j

Mokytoja Rasa Karvelienė

Rasa Milukaitė-Karvelienė, 
Vyto ii Lilės Lukoševičiūtės 
dukra, gimusi Brooklyn, NY, o 
nuo trečių metų gyvenusi 
Plainview, Long Island saloje, 
kur jos tėvai Milukai ir ligi 
šiol tebegyvena. Rasa turi jau
nesnius už ją brolį ir seserį-

Rasa baigė New Yorke Mai
ronio lituanistinės mokyklos 8 
skyrius (aukštesnių nebuvo). 
Būdama universitete vieną 
vasarą lankė lituanistinius 
kursus Kent State universi
tete, OH. Baigė Molly College, 
NY, gavo pedagogikos BA 
laipsnį, su matematikos spe
cialybe ir teise mokyti nuo 
darželio iki 12 skyrių. Baigusi 
mokslus, tačiau, dirbo draudi
mo įmonėje.

New Yorke penkerius metus 
mokė Maironio lituanistinės 
mokyklos vaikų darželį, vėliau 
trečią skyrių. Buvo veikli 
skautė; nuo 14 metų pradėjo 
vadovauti.

1981 m. Rasa ištekėjo už 
detroitiškio Kastyčio Karvelio, 
kuris tuo metu tarnavo lai
vyne ir dirbo gydytoju Bethes- 
da Navai Hospital, prie Wa- 
shington, D. C. Ten gyveno 7 
metus. 1988 m. vyras baigė 
tarnybą laivyne ir gavo darbą 
Detroite, Henry Ford ligo
ninėje, Radiologįjos skyriuje, 
Nuclear Medicine specialy
bėje. Po poros metų dukrelė 
Laura susilaukė sesutės Dia
nos. Abi mokosi Our Lady of 
Victory katalikiškoje pradžios 
mokykloje.

1990 m. rudenį pradėjo mo

Balzekas Motors automobilių salono direktorius Robert Balzekas sveikina 
salono darbuotojų Vytautą Vileniškį, šiam gavus Daimier Chrysler bend
rovės apdovanojimą už ypač gerai atliekamą darbą. Balzekas Motors au
tomobilių salone dirbti gali būėti apmokomi neseniai iš Lietuvos atvyku
sieji pagal jiems pritaikytą mokymo programą.

kyti „Žiburio” lituanistėje mo
kykloje. Iš pradžių „Žiburėlio” 
darželyje, padėdama Taurai 
Underienei, nuo 1993 m. mo
kydama trečią skyrių, o nuo 
1999 m. rudens — antrą ir 
trečią skyrių. 1991-1993 m. buvo 
tėvų komiteto pirmininkė, jau 
antri metai ir mokyklos iž
dininkė.

Rasa veikli nuo jaunumės. 
Kelis metus buvo New Yorko 
LB valdybos narė jaunimo 
reikalams, 1969-1981 m. parei
gos New Yorko „Neringos” 
skaučių tunte ir Atlanto rąjo
no stovyklose. Nuo 1993 m. 
LSS Seserijos vadįjos narė 
(jauniausiųjų skaučių sky
riaus vedėja), tuo pačiu metu 
įvairios pareigos Detroito „Ga- 
bijos” skaučių tunte, skautų 
Jubiliejinėse ir Tautinėse sto
vyklose. Nuo 1996 m. „Ga- 
bįjos” skaučių tunto tunti- 
ninkė, Detroito skautų ir 
skaučių 50 m. veiklos sukak
tuvinio leidinio redaktorė. Re
daktorė ir vieno iš puošniau
sių Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos 90-mečio leidinio.

Apie lietuvišką mokyklą Ra
sa rašo: „Lietuviška mokykla 
man labai svarbi. Yra gera, 
patogi proga mūsų vaikams 
prisiartinti prie lietuvių kal
bos. O lietuvių kalba riša mus 
arčiau su seneliais, giminėmis 
ir su jų kultūrine praeitimi, 
kuri yra ir mūsų praeitis. 
Aišku, mokykla viena neiš
laiko lietuvybės šeimoje, bet ji 
daug prisideda. Lietuvybė yra 
mano vaikų asmenybės dalis, 
ir aš noriu, kad ji būtų kuo di
desnė. Esame buvę su duk
relėmis Lietuvoje, tikimės ir 
vėl netrukus ten nuvykti. No
riu, kad jos ten nesiaustų 
„svetimos”.

Karvelių šeimai lietuviškieji 
reikalai tikrai savi: dr. Kasty
tis Karvelis yra Dievo Apvaiz
dos parapijos ir Dainavos sto
vyklų tarybų narys, Laura 
gera skaitovė bažnyčioje, Dia
na — Mišių patarnautoja. Ge
rai, kad „Žiburio” mokyklos 
tėvai įvertino Rasos darbą, 
balsuodami, kad ji gautų „Gin
tarinio obuolio” premiją.

Darbščiąjai mokytojai Rasai 
Karvelienei palinkėkime sėk
mės jaunimo auklėjimo dar
buose ir džiaugsmo to darbo 
vaisiais! Pranas Zaranka

Mamytės gimtadieni švęsti suvažiavo visa šeima. Iš k.: Gintra Duobaitė, sukaktuvininkė Regina Duobienė, Eglė 
Duobienė, Valdas Duoba ir Audra Duobaitė.

DŽIAUGSMINGAS MAMYTĖS 
GIMTADIENIS

Regina Duobienė žiemas 
praleidžia Juno Beach Shores, 
FL., o vasaras — pas dukrą 
Gintrą Detroito priemiestyje, 
Birmingham. Čia gyvena ir 
daugiau jos šeimos narių, tai 
prieš porą metų mirusios se
sers a. a. Alės Baltrušaitienės 
dukros su šeimomis: Birutė 
Bublienė, Rasa Kasputienė ir 
Milda Moss. Ketvirtoji dukra 
Eglė gyvena prie Bostono, o 
Reginos sūnus Valdas su žmo
na Egle gyvena New Yorke, jų 
Audra — Čikagoje.

Šiais metais Reginos Duo- 
bienės šeima nutarė suruošti 
jai staigmeną, pasveikinti jos 
gimtadienio kovo mėn. 1 d. 
proga ją asmeniškai Floridoje. 
Dukra Gintra susisiekė su Re
ginos draugėmis Floridoje ir 
suruošė jai pietus Marriot 
viešbutyje, Palm Beach Gar- 
dens. Gintra ta proga net ir 
šakotį užsakė Čikagoje.

Dukra Gintra ir sūnus Val
das su žmona Egle ir dukra 
Audra atvyko pora dienų 
anksčiau. Kovo 1 d. šeima 
vyko neva valgyti pietų į Mar
riot viešbutį. Kai Regina įėjo į 
salę, ji tiesiog apstulbo pa
mačiusi anksčiau atvykusią 
dukrą Gintrą, keturias duk

Jau žiedeliai sumainyti... Rasuolė Pakliulytė ir Andris Vizbaras po su 
tuoktuvių

• Kiekvienas žmogus turi 
dieną, kai pasvajoja apie do
vaną, tai — gimtadienio išva
karės.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Š. m. kovo 30 d. Washing- 

ton, D. C., susituokė Rasuolė 
Pakliulytė ir Andris Vizbaras.

Rasuolė, duktė Vilės ir Jono 
Pakliulių, gimė ir augo Lietu
voje. Studijavo Vilniaus Gedi
mino technikos universitete. 
Mokslus baigė gamtosaugos 
mokslų inžinierės magistro 
laipsniu.

Andris, sūnus velionio archi
tekto Jonio Vizbaro ir Jūros

terėčias ir arti 50 draugų, ku
rie ją pasitiko plojimais.

Dukra Gintra supažindino 
susirinkusius su atvykusiomis 
Reginos giminėmis, pasveiki
no Mamą, padėjojo už jos mei
lę vaikams, papasakojo porą 
savo atsiminimų. Sūnus Val
das kalbėjo apie vaikystę De
troite, Mamos darbus ir pasi
šventimą šeimai. Birutė Bub
lienė, viešnia iš Detroito, pa
pasakojo susirinkusiems apie 
tetos nuolatinį rūpestį šeima, 
ankstyvus šeštadieninius pa
sikalbėjimus telefonu.

Draugų vardu sveikino Ele
na Krilavičienė, kuri pažinojo 
Reginą dar Vokietijoje, karo 

abėgėlių stovykloje. Vincas 
alčiūnas prisiminė pirmąją 

pažintį Vokietijoje, Reginos 
darbą tos stovyklos vaikų dar
želyje. Dalia Augūnienė svei
kino buvusios Lietuvos Duk
terų valdybos Palm Beach 
skyriaus vardu, kurioje Regi
na ilgą laiką buvo valdybos 
narė. Ji prisiminė bendrą 
darbą ne tik Floridoje, bet ir 
Detroite, kai kartu su Regina 
dirbo Detroito skyriuje. Dar 
sveikino dr. Vladas Vaitkus 
BALFo vardu, Vladas Barius

Bendoriūtės Vizbarienės, vai
kaitis velionių Antaninos ir 
geografo Antano Bendoriaus. 
Gimė ir augo New Yorke. 
Įsigijo architektūros mokslų 
bakalauro laipsnį. Vėliau stu
dijavo teisę New York Univer
sity Law School (buvo ben
draklasis su John F. Kennedy, 
Jr.) Dabar dirba korporacinės 
teisės specialistu ir yra Car
ter, Ledyard, Millburn firmos 
partneris.

„Dainos” choro, ir Vytas Kulpa 
Lietuvių Bendruomenės, Palm 
Beach apyl. vardu.

Po sveikinimų susirinkę su
dainavo Reginai „Ilgiausių 
metų”, o Regina padėkojo vi
siems susirinkusiems ir ypač 
savo šeimai už tokią gražią 
staigmeną.

Po oficialios dalies buvo pro
ga pabendrauti, pasikalbėti su 
svečiais iš Detroito ir New 
Yorko, pasigėrėti jaunąja kar
ta, puikiai kalbančia lietu
viškai ir įsitraukusią į lietu
višką gyvenimą. Su jais besi
kalbant, buvo prisiminta, kad 
Reginos gyvenimas nelepino: 
anksti mirė vyras, šeimą teko 
auginti sunkiomis sąlygomis, 
tačiau visi vaikai baigė aukš
tuosius mokslus. Buvo prisi
minta ir tai, kad prieš keletą 
metų Regina neteko dukros a.. 
a. Sigitos, o kiek vėliau ir se
sers a. a. Alės Baltrušaitienės. 
Tačiau Regina nepalūžo, ne
užsidarė nuo gyvenimo, ji da
lyvauja organizacįjose, dai
nuoja „Dainos” chore, talkina 
Lietuvos Dukterims jų dar
buose. Todėl nenuostabu, kad 
šeima ir draugai taip myli ir 
vertina Reginą.Dalia Augūnienė

Aras Mikutis Paulauskas gražiai 
pasirodęs Lietuvos Dukterų Juno 
Beach skyriaus suruoštoje madų 
parodoje.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

KREDITO KORTELIŲ SKOLOS
Daugumas žmonių, ką nors 

pirkdami, nemoka pinigais, 
bet kredito kortele. Tai patogu 
ir saugu. Nereikia nešiotis pi
nigų ir jų niekas negali pavog
ti, ar iš kišenės, rankinuko 
ištraukti. Praradus kredito 
kortelę, daugiausia, jei laiku 
praneši kortelę išdavusiai 
įstaigai, prarandi tik 50 dole
rių. Tačiau, perkant su kredi
to kortele, yra kita blogybė — 
nesvarbu, ar turi pinigų, ar 
ne, vis tiek perki, nes galvoji, 
kad užmokėsi ateityje. O rei
kalų atsiranda, akys mato ir 
galvoji kad to ar kito dalyko 
labai tau reikia. Pagunda di
delė, nėra pinigų — bet juk 
gali užmokėti kada nors atei
tyje. Ir taip skolinasi žmonės, 
moka minimumus, moka pas
kolos mokesčius ir vis dar per
ka. Kol prisiskolina tiek, kad 
negali net ir mėnesinių mini
mumų užmokėti. Kas tada — 
bankrotas. Taigi žmonės, nau
dodami kredito kortelę, turi 
tai daryti protingai, pirkti lyg 
tai ta kortelė būtų pinigai — 
pirkti tik už tiek, kiek turi pi
nigų.

Kaip sumažinti kredito kor
telėmis padarytą skolą pata
ria finansų specialistai:

1. Nustokite naudoję kredito 
korteles! Jūs negalite suma
žinti skolos, jei ją nuolat nau
jais pirkiniais didinate.

2. Padarykite sąrašą, kiek ir 
kokia kredito kortele esate pa
sidarę skolų ir kokiu procentu.

3. Įvertinkite savo pirkimo 
įpročius. Vieną mėnesį stebė
kite savo išlaidas, kad žino
tumėte, kur jūsų pinigai eina. 
Tai leis jums žinoti, kiek ga
lite paskirti skolos sumaži
nimui.

4. Sudarykite mokėjimo 
planą. Nuspręskite, kiek ga
lite kiekvieną mėnesį mokėti. 
Pirmiausia stenkitės sumokėti 
skolą tų kredito kortelių, ku
rios ima didžiausius procen
tus. Visada mokėkite bent mi
nimumą, kad nereikėtų mo
kėti papildomų procentų už 
pavėlavimą. Nusistatykite, 
kada norite sumokėti, pvz., 
švenčių proga padarytas iš
laidas, ir tos datos laikykitės.

5. Susitaupykite pinigų: tai 
galite padaryti, mažindami 
išlaidas, arba padidindami 
uždarbį, arba abu. Pvz., pa
tys tvarkykite kiemą, valykite 
kambarius, neškitės sumušti
nius pietums į darbovietę, at
sisakykite kabelinės TV, nau
dokitės tik nemokamu inter
netu. Turėkite „garage sale”.

Š.m. kovo mėnesį Lietuvos Prezidentūroje (iš kairės): JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos skyriaus dėl vaikų iš Lietuvos įvaikinimo pirmininkė Alė 
Kėželienė, JAV LB Tarybos pirm. Regina Narušienė ir JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė.

6. Nebedarykite skolų. Nau
dokite kredito korteles išmin
tingai, po to, kai sumokėsite 
skolas. Nepirkite nieko kredi
to kortele, ko negalite užmo
kėti per 90 dienų.

7. Jei reikia, ieškokite profe
sionalų pagalbos, pvz., „credit 
counseling”. Galite skambinti, 
prašant tuo reikalu pagalbos 
1-800-388-2227.

Naudotasi įvairia spaudos 
medžiaga.

ATSARGIAI
Šiais laikais yra daug žmo

nių, kurie nori pasinaudoti 
kitų geru, kitų uždirbtu turtu. 
Nemeskite į šiukšlių dėžę jo
kių nereikalingų dokumentų, 
jų pirma nesusmulkinę. Doku
mentuose paprastai yra įvai
rūs numeriai, kuriuos piktas 
žmogus gali panaudoti savo 
gerovei.

Nemeskite į šiukšlių dėžę 
vadinamųjų „pre-approved” 
kredito kortelių pasiūlų, ap- 
draudos mokėjimų pranešimų 
ar vaistų pakartojimo formų 
— „prescription refill forms” 
su ant jų atspaustais „Sočiai 
Security” numeriais, „balance- 
fonvard” čekių, kuriuos siun
čia jums kredito kortelių 
įstaigos, bankų sąskaitų ir 
bankų pranešimų su jūsų ban
ko sąskaitų numeriais. Visus 
dokumentus, prieš išmetant, 
reikia suplėšyti, susmulkinti. 
Tam gali pasitarnauti „shred- 
ding” mašinėlės, kurios yra 
gan nebrangios.

Šiais laikais niekas nėra 
saugus nuo identiteto pasi
savinimo vagysčių. Per kelias 
minutes identiteto vagis gali 
ištuštinti jūsų banko sąskaitą, 
atidaryti jūsų vardu ir jo nau
dojamą kredito kortelę, apie 
kurią jūs ilgą laiką nieko 
nežinosite, ir pridaryti jums 
daug skolų. Gali labai greitai 
sugadinti jūsų gerą kredito is
toriją.

Todėl būkite atsargūs, ne
meskite lauk įvairių laiškų, 
jums atrodančių kaip rekla
mos, nepažiūrėję jų ir nesu
smulkinę.

TAIP SUKNELĖS, TAIP
IR ĮSTATYMAI IŠEINA 

IŠ MADOS

Seniau Bellingham, Wa- 
shington valstijoje, buvo įsta
tymas, draudžiantis šokio me
tu moteriai žengti daugiau ne
gu tris žingsnius atbulai.



„Baldai 2002”.

Duris atvėrė
baldų paroda

,,Litexpo” parodų centre pra
sidėjo didžiausia Lietuvos bal- 
dininkų šventė — tradicinė 
paroda „Baldai 2002”. Jau 8- 
ąją specializuotą baldų parodą 
papildys dar dvi parodos — 
naujų baldų išvaizdos idėjų 
bei baldų gamybos ir medie
nos pramonės technologijų bei 
medžiagų.

„Baldai 2002” dalyvauja 142 
dalyviai iš 8 valstybių. Lietu
vai atstovaus 127 įmonės, iš jų 
net 72 gamintojai. Baldų ga
mybos technologijų parodoje 
savo įrangą, medžiagas bei pa
slaugas rodys 75 dalyviai. <Eita>

Lietuvos pąjūryje į 
laisvę bus paleisti 6

ruoniai
Į Baltijos jūrą ties Nida į 

laisvę gegužės pradžioje bus 
išleisti nelaisvėje auginti ruo
niai. Tokio projekto mokslinin
kai ėmėsi, norėdami padidinti 
ruonių populiaciją Lietuvos 
pakrantėse.

Lietuvos aplinkos ministeri
jos inicijuotame projekte daly
vauja1 Lietuvos jūrų muziejus, 
Lenkijos ruonių perlaikymo 
stotis ir Švedijos mokslinin
kai, globojantys ruonius.

Kaip sakė Lietuvos jūrų mu
ziejaus ryšių su visuomene 
atstovė Olga Žalienė, Lietuvos 
pakrantėse mažėja pilkųjų 
ruonių populiacija, todėl į lais
vę išleidžiant ruonius bus 
prisidedama prie jų veisimo.

Gegužės pradžioje burlaiviu 
iš Lenkijos bus atplukdyti du 
ruoniai, o Lietuvos jūrų mu
ziejus projektui padovanos 4 
pilkuosius ruonius. Po to spe

AMERIKIEČIŲ SEMINARISTŲ TALKA LIETUVAI
Penki seminaristai iš Con- 

ception Abbey seminarijos, 
Missouri - Mike Vanek, Dan 
Ekberg, J. P. Brunke, Trevor 
Wedman ir Niek Reid, kartu 
su benediktinų kun. Samuel 
Russell, pasiruošė savanoriais 
dirbti Lietuvoje, alkoholikų re
abilitacijos centruose ir jauni
mo stovyklose. Ši pagalbos 
Lietuvai programa sukurta 
kun. Samuel Russell iniciaty
va. Pirmoji grupė buvo iš
vykusi 1997 m., o po to grupės 
buvo sudaromos kiekviene- 
riais metais, išskyrus 2001-

Po lituanistinių kursų Conception Abbey kunigų seminarijoje, Missouri, lietuvių kalbos mokytoja Aušrelė Saka
laitė nusifotografavo su savo mokiniais - seminaristais savanoriais, išvykstančiais į Lietuvą dirbti su jaunimu 
ir alkoholikais (iš kairės): Mike Vanek, Aušrelė Sakalaitė, Dan Ekberg, kun. Samuel Russell, J. P. Brunke, Tre
vor VVedman ir Niek Reid.

cialiuose narvuose šeši ruoniai 
bus nuvežti į Nidą ir išleisti į 
jūrą.

Į jūrą bus paleisti 2-3 metų 
amžiaus specialiai pažymėti 
ruoniai. Vienas jų turės spe
cialų siųstuvą, kuriuo inter
nete bus galima sekti ruonių 
judėjimą.

Lietuvos jūrų muziejuje kas
met gimsta 2-3 pilkieji ruo
niai. Šiuo metu muziejuje gy
vena 12 ruonių. (BNS)

Laivai jau paruošti 
kelionėms Nemunu

Vidaus vandens kelių direk
cija’pradeda keleivinės laivy
bos sezoną. Kaip ir praėjusiais 
metais, Nemunu bei Kauno 
mariose plaukios du privatūs 
ir 9 direkcijai priklausantys 
laivai, pagal užsakymus pluk
dysiantys keleivius daugiau 
kaip dešimtimi maršrutų.

Vidaus vandens kelių direk
cijos direktoriaus pavaduoto
jas Mykolas Mindaugas Sme- 
tonis informavo, jog po Kauno 
marias du privatūs laivai „Ne
munas” ir „Algirdas” keleivius 
plukdo jau nuo mėnesio pra
džios. Reguliarius plaukimus 
Kaunas-Rumšiškės, kelei
viams siūlomus kiekvieną sa
vaitgalį, planuojama pradėti 
nuo gegužės 12-osios.

Direkcijai priklausantys lai
vai plaukios Nemunu ir Ne
vėžiu 13-ka maršrutų. „Tols
tojus”, „Švyturys”, „Skalvis”, 
„Vytis”, „Delfinas” ir kiti lai
vai keleivius plukdys iš Kauno 
ar Raudonės iki Jurbarko, Se
redžiaus, Zapyškio, Ventės. 
Praėjusiais metais, anot M. M. 
Smetonio, daugiausia keleivių 
rinkosi kelionę upe pro Pane

uosius. Jiems talkina Aušrelė 
Sakalaitė iš Čikagos, kuri 
duoda išvykstantiems lietuvių 
kalbos pagrindus, arba teisin
giau - gaires, kaip naudotis li
tuanistine literatūra, parūpi
na pačios literatūros, supažin
dina su Lietuva. Seminaristai 
gauna kišeninius žodynėlius, 
tarp jų - ir pasikalbėjimų 
žodynėlį, lietuvių kalbos tai
syklių rinkinį, lietuviškas 
maldaknyges ir daug pata
rimų įvairiems atvejams. To
kiu būdu daug busimųjų ku
nigų amerikiečių pamatė Lie

’ y

munės pilis. Ne mažiau popu
liarūs buvo maršrutai Rau- 
donė-Veliuona, Uostadvaris 
Rusnė. (Eita)

Klaipėda turės 
pramoginių laivų

uostą
Bendrovė „Klaipėdos laivų 

remontas” (KLR) parengė ir 
pradeda įgyvendinti projektą 
„Klaipėdos marina”, kuriuo 
sieks sutvarkyti ir pritaikyti 
„Senojo pilies uosto” krantines 
ir akvatoriją pramoginių laivų 
stovėjimui ir paslaugoms. Tai 
būtų pirmasis pramoginių 
laivų uostelis Klaipėdoje, rašo 
„Vakarų ekspresas”.

Šiuo metu Klaipėda neturi 
pramoginiams laivams skirto 
uosto. KLR administruoja te
ritoriją, kuri yra vienintelė vi
same mieste tam tinkama vie
ta.

Vasarą Baltuos jūroje ke
liauja daugiau kaip 100,000 
burinių bei motorinių laivų iš 
įvairiausių valstybių ir Klai
pėdos uostas yra geroje geo
grafinėje padėtyje. Klaipėda 
yra netoli nuo trįjų labiausiai 
pramoginių laivų lankomų 
Uostų — Gdansko, Gdynės ir 
Visbio. Tinkamai neišnaudo
dama užimamos teritorįjos ir 
akvatorijos, bendrovė KLR ne
tenka ir dalies pąjamu.

„Klaipėdos marina” teiks pa
grindines burlaiviams ir ka
teriams reikalingas paslau
gas: saugiai juos pririš, ap
rūpins gėlu vandeniu, kuru, 
elektra, orų prognozėmis. Įgu
la ir svečiai galės naudotis 
dušais, tualetais, skalbimo 
mašina. Žiemą „Klaipėdos 
marinoje" galima bus laivus 
saugoti patalpose.

tuvą, susipažino su jos 
kultūra ir grįžę savo įspūdžius 
ir žinias išplatino įvairiose 
Amerikos parapijose, kur buvo 
paskirti dirbti.

Šiemetinės grupės Concep- 
tion Abbey seminarijos semi
naristai taip pat jau žino, kur 
dirbs baigę mokslus: trečia
kursiai Dan Ekberg - dirbs 
Cheyenee, Niek Reid - Jeffer
son City, Trevor Wedman - 
Oklahoma City, J. P. Brunke 
- Omahoje, kur tarnaus ir da
bartinis antrakursis Mike Va
nek. „Draugo” inform.

Paskirta G. Petkevičaitės - Bitės premija
Panevėžio rajono valdybos 

sprendimu šių metų literatū
rinė Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės premija už romaną „Pa
lūkėk, mirtie” paskirta vilnie
čiui rašytojui Vytautui Girdzi
jauskui. 1,500 litų premija 
laureatui bus įteikta gegužės 
10-ąją Smilgiuose.

G. Petkevičaitės-Bitės lite
ratūrinę premiją 1983 m. 
įsteigė buvęs Smilgių kolūkis. 
Prieš kelerius metus Panevė
žio rajono valdžios atgaivinta 
premija, pasak jos sumanyto

Japonijos prizas — 
už meniškiausią
pasaulio monetą

Sostinės centre veikiantis 
Lietuvos banko muziejus pa
pildytas nauju parodiniu — 
tai tarptautinis apdovanoji
mas už meniškiausią 2001 
metų, monetą pasaulyje. Ja 
pripažinta Lietuvos banko iš
leista 50 Lt proginė moneta, 
skirta XXVII olimpinėms žai
dynėms.

Vieno didžiausių pasaulyje 
proginių monetų katalogo lei
dėja „Krause Publications” 
(JAV) jau devyniolikti metai 
skiria dešimt skirtingų apdo
vanojimų geriausioms pasau
lyje proginėms monetoms. Šie
met kitose kategorijose lai
mėjo JAV, Vokietijos, Japoni
jos, Austrijos, Australijos, 
Meksikos ir Kanados centri
nių bankų išleistos proginės 
monetos.

50 Lt proginę monetą, skirtą 
XXVII olimpiados žaidynėms, 
Lietuvos bankas į apyvartą 
išleido 2000 m. liepos 10 d. 
Monetos autorius — skulpto
rius Antanas Žukauskas. Ši 
pinigų serija išleista 4,000 ti-
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jų, turėtų populiarinti ir šiuo
laikinių lietuvių rašytojų, ir 
G. Petkevičaitės-Bitės kūrybą.

V. Girdzijauskui premiją 
skirti nuspręsta dėl jo naujau
sios knygos populiarumo rąjo
ne. Nors Panevėžio rajono bib
liotekose tėra vos keturi jo ro
mano egzemplioriai, šios kny
gos — vienos iš skaitomiausių 
dėl kaimo žmonėms įdomaus 
turinio. Romane pasakojama 
apie senstančius žmones, su
dėtingus jų likimus. (Elta)

©
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Baltarusija neatsisako ketinimų pirkti 
Ignalinos AE

Atkelta iš 1 psl.

Naujienų agentūra „Interfax” 
šiomis dienomis pranešė, kad 
Baltarusįjos prezidentui A. 
Lukašenka buvo perduotos 
žinovų rekomendacįjos, kaip 
geriau aprūpinti valstybę 
elektros energįja, tarp kurių 
užsimenama ir apie pasiūly
mą pirkti iš Lietuvos Ignali
nos atominę elektrinę.

Lietuvos atstovai panašius 
Baltarusįjos svarstymus jau 
praėjusią savaitę įvertino kaip 
„pokštą, neturintį nieko ben
dra su realybe”.

Baltarusįjos vado
vams prabilus apie galimybę 
pirkti Ignalinos atominę elek
trinę, Lietuvos premjeras Al

* Kelių visuomeninių or
ganizacįjų ir miesto istorikų 
sumanymu balandžio 16 d. 
buvo paminėtos 640-osios 
Kauno pilies sugriovimo me
tinės. Pasak istoriko Valdo 
Rakučio, dabar kauniečiai ma
to vėliau atstatytos pilies 
likučius. Šiuo metu Kauno pi
lis išgyvena nelengvus laikus. 
Jau daugiau nei dešimtmetį 
seniausias miesto pastatas pa
liktas likimo valiai. Čia 
mėgsta rinktis narkomanai ir 
benamiai. (kd. Eita)

* Kauno miesto Rotušėje 
balandžio 24 d. paskelbta
12-tojo festivalio „Kaunas Jazz” 
pradžia. Pasipuošęs miesto 
mero regalijomis, Erikas Ta
mašauskas įteikė simbolinį 
miesto raktą Jonui Jučui, 
džiazo festivalio sumanytojui 
ir meno vadovui. „Penkioms

P 7JMB77 (TO) 73MM6 £«*
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girdas Brazauskas priminė, 
kad Baltarusijos susivieniji
mas „Belenergo” iki šiol nesu
mokėjo Lietuvai 124 mln. litų 
už 1998-1999 m. nupirktą 
elektrą.

A. Brazauskas atsisakė tie
siogiai komentuoti Baltarusi
jos svarstymus dėl IAE pirki
mo, nes Lietuva nėra gavusi iš 
Minsko jokio oficialaus pasiū
lymo. Vyriausybės vadovo'ats
tovė spaudai Nemira Pūthp- 
rickaitė pabrėžė, jog premje
ras „norėtų priminti, kad 
Baltarusija vis dar skolinga 
Lietuvai už elektros energiją. 
Dėl tos skolos Lietuva patiria 
nuostolius, nes parduodama 
skolą dalimis atgauna tik apie 
56 proc. visos sumos”.

„Pizza Jazz” įsteigtas džiazo 
festivalio prizas

dienoms skelbiu Kauno kapi
tuliaciją prieš džiazą”, prane
šė meras. (kd, eiu>

LITHUANIAN
AMERICAN

COUNCIL

$.
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Siūlo darbą

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius. 

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037.

Reikalingos 2 moterys valyti 
namus. Duodu automobilį, 

apgyvendinu, maitinu. 
Atlyginimas $7,5 per vai. 

Tel. 561-776-6140.

*
*
*
*
*
*

• Konsultuoju vestuvių organizavimo klausimais 
Dekoruoju sales ir patalpas, stalus vestuvėms ir pobūviams

• Nuomoju staltieses, servetėles, piršlio juostas ir
kitą vestuvių atributiką

Kreiptis tek: 708-579-3047; 708-269-3047, Vilija

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Window YVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasning.

Chicago and Milwaukee area.:ągos 
Tel. 800-820-6155.

Ii?? DĖMESIOHI
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

Lengvas darbas internete. 
Reikalingas kompiuteris ir 
internetas. Skambinkite 

Kęstui, tel. 773-778-0263

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900.

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite 
r be riebalų, sriubą išvirsite be vandens,

išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę. 
Naudodami „Bioptron campact” šviesą, padėsite sau išgyti ir 
apsisaugoti nuo Įvairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo 
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia

garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija
tel. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-9330.

Atlantic.
Exprešš "Corp.

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.
PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ, 
LATVIJĄ, ESTUĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ

Daržovių ūkiui reikalingi 
darbininkai. Anglų kalba 

nebūtina. Turime gražų butą, 
kur nemokamai galime apgyven

dinti žmones. Pirmenybę teikiame 
tiems, kurie mėgsta dirbti lauke ir 

yra iki 35 m. amžiaus.
Tel. 219-733-2766, Vida arba 

palikti žinutę.

Masažo salonui reikalingi 
masažistai, nors truputį 

kalbantys angliškai. 
Tel. 630-640-8582 arba 

847-691-7348.

8801 S. 78 Th AVĖ. BRIDGEVIEVV, IL 60455 
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CIIICAGO, IL 60629 
Tel: (773)-434-7919, Fax:(773)-434-7914

Įgaliotas „ALPHA” atstovas 
Čikagoje padės jums įsigyti
tarptautinį vairuotojo

Kažymėlimą,
ojantį 10 metų ir 

tarptautini ID - 5 metus. 
Dokumentai galioja ne tik
Amerikoje, bet ir beveik

200 valstybių.
Tel. 630-854-6292.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IRMĖG3ĖJA1VB

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

Alcxandcr J. Mockus, 
LTD Real tora

HMis

„BUD” BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

BUDRAIČIUI 
Bus. 773-767-6665

Pg, 773-258-0496; Fax 773-767-9618

^21. Accent 
Homefinders

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.Siūlo mokytis

Parduoda

Imigracinės ir vizų 
paslaugos

Krautuvėlė „LIETUVĖLE'

Pigiausiai parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. Duodame 

garantiją, UPS siunčiame į kitas 
valstijas. Platus asortimentas ir kitų 
prekių. Taip pat galite užsisakyti ir 

naujausią, 2001 m. „Visuotinę

Konsultuojame dėl 
išvykimo { JAV ir padedame 
išvykti. Telefonas Lietuvoje 

868051794.

ILLINOIS MILDUN TRAINING CENTER 
siūlo kursus:

* EKG, Phlebotomy, Medical Computer 
Biling (buhalterija)

* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika 
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe

cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigę 
kursus gausite baigimo sertifikatą bei rezi

ume. įsigykite profesijų, turinčią didelę pak
lausą. Sveikatos apsauga - viena sparčiausai 
augančių ir pirmoji iš sričių, kuri atsistatinė- 

ia po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!

Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo 
laimėjimais bei sėkme.

Daugiau Informacijos tel. 847-392-8080. 
Susikalbėsite rusiškai. 

Kvalifikuotiems studentams siūlome 
patogius apmokėjimo planus.

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

Draudimo paslaugos

GREIT PARDUODA
—Landmark 

properties
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

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

m

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilno|amą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

galiais — 5741 S. Hariem Avė. 
Tel. 847-845-3972.

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti. 

Tel. 773-875-6232.

ATTENTION IMMICRANTS!
Free assessment for applicants 

interested in applying for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

Call CTS 1-773-775-2506

We have 8 years of expericnce 
in immigration to Canada 

Visit GTS vvebsite with over 
200,000 hits a month

www.immigration-service.com

Rele Ba mtioki tOSL

O’FLAHERTY REALTORS 
& BU1LDERS, Ino. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavlclus O home.com

Kepame medaus tortus 
(pensininkas). Priimame 
išankstinius užsakymus. 

Tel. 708-233-1461, 
skambinti po 6 v.v.

AUTOMOBILIO; NAMŲ, SVEDKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

i Audrius Mikulis
I Tel.: 630-205-9262 
I Pager 773-260-3404 
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J Įvairus nekilnojamas turtas:

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas *
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą

Siūlo išnuomoti

l

i

Cicero išnuomojamas 2 
miegamųjų butas. Marųuette Rd.

ir Spaulding išnuomojamas 
modernus, naujasnis 2 miegamųjų 
butas vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tel. 708-656-6599.

P1
dr

Grįžusi Valerija Šlekienė su 
dar vienu sertifikatu priims 

savo pacientus. Kas turi 
roblemų su sveikata ir nežino 

iagnozės — irgi galite kreiptis. 
Tel. 708-229-8719.

Nataų remonto ir statybinės paslaugos

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI 

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai 

5710 W. 95 St., Oak Lawn 
708-423-5900

For Rent — 2 bdr. 5 rm.apt. near 
ORANGE LINE. $650 per mo. 

plūs sec. dep. incl. heat and appl. 
Adults only — no pets.

Tel. 773-585-5758.

STASYS CONSTRUCTION

Parduodamas naujas 
svetainės minkštų baldų 

komplektas.
Tel. 630-886-9677, 
skambinti vakare.

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

Tel. Čikagoje — 773-575-5586; 
773-793-0930;

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

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

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vore MA 773354-7X20 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ __________
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

j't&žgKl

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Ieško darbo

Perku pastovų darbą statybinėje 
kompanijoje, kuri priklauso 

„unijai”. Moku daryti visus staliaus 
darbus. Rūsių, vonių ir virtuvių 
įrengimas, keramikos plytelės, 

marmuras, cementas, „plumbing:, 
elektra, dažymas. 5 metų darbo 
patirtis Čikagos „downtown”. 

Tel. 630-734-0023.

Perku darbą prižiūrėti 
pagyvenusius žmones. 

Sumokėsiu už dvi savaites.
Tel. (mobilus) 
312-933-4138.

Perku gerą darbą bet kurioje 
valstijoje. Moku už tris 

savaites.Geros rekomendacijos, 
legalūs dokumentai. Turiu auto

mobilį. Tel. 773-386-6588.

Patyręs elektrikas ieško 
elektriko darbo arba 

bet kokio. Gali sutvarkyti 
buitinius elektros prietaisus. 

Tel. 708-442-3920.

Įrengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

A & S
Į au coocino

24 HRS, 7 DAYS 
773631-1833 

(angliškai)

(TDNY) ANATOLIJUS BACKD
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Įvairūs

fląįMžftg— , Jį , Willowbrook 
'tiSfr 0hįd^wf Ballroom

Penkios pokylių salės tinka 
įvairioms progoms

8900 South Archer Road, Willow 
Springs, Illinois 

Tel. 708-839-1000

Puikus maistas, geriausi 
gėrimai, malonus aptarnavimas.

8900 S. Archer Rd., 
Willow Springs, IL.
Tel. 708-839-9906 

| klubą įleidžiami tik nuo 
21 m. amžiaus

Tie Imi Balinti

Ar mėgstate šokti? 
šokiai vyksta kiekvieną dieną. 

Ketvirtadieniais ir sekmadieniais 
groja 10 žmonių orkestras. 

Galite pasitobulinti šokio mene 
— vyksta pamokos.

ralls to LITHUANIA
fr?m20.9 č/min

v day, any time.Great rates to the ręst of the world - any day, any
. For information call Long Distance Post:

WWW.tPPOItT.COM 1-800-449-0445

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų.
išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

Kirpėjų paslaugos

Parduoda

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$795 per mėn.+ „security".

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.

Parduodamas erdvus originalaus 
interjero ir apdailos 4 miegamųjų 

namas pušyne, su vaizdu į Nemuną
Kaune. Yra garažas 2 automo

biliams, 7 arų sodas.
Tel. JAV 626-390-2714.

Gerame rajone išnuomojamas 
moteriai su grįžimu savaitga
liais 1 miegamojo butas pus

rūsyje, su baldais. Kaina $200.
Tel. 630-734-0023.

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

KIRPĖJA, turinti didelę darbo

{latirtį, kerpa vyrus ir moteris, 
ieka cheminį sušukavimą, dažo 

plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

Siūlo mokytis

B & DA

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524.

VINCO GĖLĖS
' Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

B & DA — vienintelė mokykla, 
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius 
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas

šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

MASAŽO TERAPIJOS MOKYKLA

847-414-5725
3322 W. Marųuette Rd. (67 St.) #2 N 
(tarp Kedzie Avė. Ir Califomia Avė.)

Per trumpą laiką tapsite llcenzijuotu masažistu. 
Mokykla suteikia visos Amerikos masažisto profesionalo 

sertifikatą ir masažisto darbo draudimą.
Masažo programai galite pasirinkti vakarus, 

savaitgalius arba darbo dienas.
Padedame surasti darbą, nežiūrint | Jūsų statusą JAV.

| kursus priimame nuo 18 iki 55 metų amžiaus. 
Susikalbėsite lietuviškai.

There are a number of reasons why our nevv Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our nevv class of Service, 
offers its own separate cabin with plenty of room to vvork or relax. While 
every seat in all three classes has been nevvly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophisticated nevv aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced 
ųuality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
SIS

http://www.immigration-service.com
http://home.com
mailto:amikulis%40usa.com
mailto:gitrama%40hotmail.com
http://WWW.tPPOItT.COM
http://www.scandinavian.net


DARBAI
Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433. 
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus 
arba Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir 
daugiau per savaitę.

Skambinti Slavai 1-847-612-4282

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname.

1 -847-948-0994 arba 1 -847-338-5838

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas, 

vaikų priežiūra, seneliai

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200

Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
/vairūs darbai

LEONID
2881 N Milvvaukee »1 -773-395-8820 

kalba rusiškai, angliškai 
/vairūs darbai

American-Polish Domestic 
Employment Agency

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai

Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

1-773-992-2210 
lenkiškai, angliškai

Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai

Vairuotojų teisės - CDL 
^'imnuue

EUGENIA WOJTOWICZ
5637 W Lavvrence 

1-773-777-1583 — kalba lenkiškai, 
angliškai 1-773-777-9653

Darbai įvairūs NEMOKAMA

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai

MARINA
1-847-329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • tarptau
tinės vairuotojo teisės ir "aid to tax 

payer" informacija dėl taksų 
mokėjimo • vaikai ir seneliai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių valymas

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

IVA
1-708-499-9861

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

POLONIJA
1-773-282-1044

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime pigiausias kainas skrendant į 

VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų

Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis 
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis, 

keliones laivais po Karibų, Viduržemio ąr Baltijos jūras, 
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.

American Travel Service 
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629 

Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873 
atsvl@att.net

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Į RYTŲ EUROPĄ PINIGUS SIŲSKITE PER 
VVESTERN UNION8 IR ŠĮ PAVASARĮ GALITE 

LAIMĖTI IKI ®&® DOLERIŲ*
Tai paprasta ir lengva. Kiekvieną kartą 
siųsdami pinigus per VVestern Union į 
Rytų Europą, atitinkamoje VVestern Union 
įstaigoje gausite VVestern Union žaidimo 
bilietą. Nutrynę dažus, palyginkite sumas 
ant nupieštų pinigų maišų ir laimėkite 
biliete nurodytus piniginius prizus.

įcst

VVESTERN
UNION

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje
NORAMHMIHSGMMAV »MHOHIAMT O" •»>W»»wx>arw JP**«wi<«***»•''«»**»>»■•

KmvrOOAMAHVt Mo

A. t A.
ALEKSAS URBONAS

Mirė 2002 m. balandžio 18 d., St. Pete Beach, FL. Į 
Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Čikagoje. 1969 m. 
persikraustė į Floridą.

Gimė 1904 m. gegužės 13 d., Šiaulių apskrities Kužių 
parapijoje, Šobliškių kaime. Ignaco ir Ievos šeimoje 
Aleksas buvo antras iš dešimties vaikų.

Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnus Benius ir dukra 
Danguolė su šeimomis, anūkai, proanūkai, giminės 
Lietuvoje.

A.a. Aleksas Lietuvoje buvo veiklus skautas. 
Vokietijoje, Miuncheno stovykloje atgaivino mergaičių 
ir berniukų skautų organizaciją. Amerikoje sunkiai dirbo 
ir auklėjo savo vaikus skautiška dvasia. Floridoje 
įsijungė į Lietuvių klubo veiklą, Šv. Kazimiero misijos, 
Lietuvių Bendruomenės, Jūrų Šaulių ir Vyčių 
organizacijas.

Šv. Mišios už velionį buvo atnašautos balandžio 19 
d., Holy Name bažnyčioje. Jas aukojo kun. A. Grabnickas 
ir kun. M. Čyvas. Šv. Mišių metu ir kapinėse giedojo L. 
Sodaikos vadovaujamas Vyrų choras. A.a. Aleksas 
palaidotas Memorial Park kapinėse St. Petersburg, FL.

Nuliūdusi šeima

^8015 W.

Atways With Ffowers
• Gėlės visoms progoms
• Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Vestuvinės ir proginės puokštės
• Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60610 Chicago, IL 60607

312-644-7750 312-957-1994
pirm. - penkt. pirm. - penkt. nuo

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

2 Didieji prizai po 
250 Pirmųjų prizų po 
400 Antrųjų prizų po

$5 000 dolerių 
$100 dolerių 

$50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines perlaidas 
jau dabar ir pasiimkite žaidimo bilietą!

Galiojimo laikas baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*.

Paskambinę 1-800-325-6000, sužinosite, kurios 
VVestern Union įstaigos dalyvauja šiame 

žaidime bei smulkesnės informacijos.

* Norint dalyvauti, nereikia nieko pirkti. 
Žaidimo taisyklės ir smulkesnė informacija pateikiama žemiau.

MONEY
TRANSFER

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 27 d., šeštadienis 7

A. t A.
VYTAUTAS CHAINAUSKAS

Mirė 2002 m. balandžio 12 d, sulaukęs 80 metų. 
Velionis 36 metus gyveno Čikagoje. 1985 m. išėjo į

pensiją ir gyveno Naples, FL.
Nuliūdę liko: duktė Donna Chainas, gyvenanti Naples,

dukterėčia Nettie Choderis, gyvenanti Portland, OR, 
pusbroliai Jean Light ir Cornel Scor, gyvenantys Naples, 
Ksene Bagesse, Vijūną Scor ir Asta Brazionis iš Čikagos, 
dukterėčios Virginia Davis, Audrey Steel ir Nettie 
Machovski, gyvenančios Čikagoje.

A.a. Vytautas buvo pašarvotas Fuller laidojimo 
namuose ir palaidotas Naples Memorial Gardens.

A. t A.
JADVYGA RAŠTIKYTĖ- 

JUKNELIS
Amžinybėn netikėtai išėjo 2002 m. balandžio 25 d. 
Gimė 1920 m. kovo 19 d., Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukra Rasa Juknelis, sūnus Vytautas su

žmona Karen, jų vaikai ir anūkai, sesuo Ada Raštikytė, 
brolis Liudas Raštikis bei kiti giminės Lietuvoje.

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. ,
5948 S. Archer Avė.

5200 W.95 St. 9900 W.143 St.
Oak Lawn, IL Orland Park, IL

12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES 
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1-708-652-5245

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimlero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410

mailto:atsvl%40att.net
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

,, Draugo" knygynėlyje Į Susipažinkime
Šiuo metu „Kaunas Jazz 

2002" festivalyje dalyvaujan
tis Kęstutis Stančiauskas su 
grupe „Streetdancer” (Kęstu
tis Stančiauskas - bosinė gita
ra, Andrew Scott Potter - 
mušamieji, Robert Long - kla
višiniai, Steve Eisen - sakso
fonas, taip pat Jim Massoth - 
saksofonas, Gražina Auguscik 
- vokalas) išleido naują kom
paktinę plokštelę „Secrets”, 
kurioje - devynios kompozici
jos: „Lithuanian Suite”, „Čade 
Voce”, „Blue Dream”, „Per- 
nambuco Nation”, „Dievas”, 
„Davis Pedras” ir „Secrets”. 
Kaina - 15 dol., persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. (Illinois 
gyventojai dar prideda 8.75 
proc. mokesčių).

Antrojoje kompaktinės plokštelės 
pusėje - Kęstutis Stančiauskas 
(nuotraukos autorius - Eugene 
Krukovskis (EuGenius)).

Laisvalaikis
Kitą savaitgalį, gegužės 

4-5 d., Jaunimo centre vyks 
pavasario mugė. Šeštadie
nio, gegužės 4 d., programoje: 
1 val.p.p. Virginijos Kliknie- 
nės naujausios mados drabu
žių demonstravimas, gros ir 
dainuos Stasė Jagminienė su 
savo kapela, 7 val.v. kavinėje 
šokių vakare gros Arūnas Au- 
gustaitis. Sekmadieni, gegu
žės 5 d., 10 vai.r. bus aukoja
mos šv. Mišios Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 12 vai. vyks prog
rama „Tau - mama”, gros Ge
nės Razumienės vadovauja
mos kanklininkės, deklamuos 
Agnė Blažulionytė. Dainuos ir 
gros Audronė Simanonytė. 
Pramoginius ir Lotynų Ameri
kos šokius šoks „Two left feet” 
studijos šokėjai - Eglė Klik- 
naitė ir Sarge Edward. Abi 
dienas vaikams bus žaidimai, 
atvyks juokdarys, vaikų loteri
jai vadovaus Anelė Pocienė, 
Irena Dirdienė, Hedvina Dai
nienė. Kavinėje bus Ritos Ša- 
kenienės karšti lietuviški pa
tiekalai, veiks baras. Parda
vėjai siūlys dovanėles, knygas, 
gyvas gėles, gintaro ir lino dir
binius, kosmetiką, natūralius 
vitaminus, medžio drožinius, 
kepinius, tortus ir t.t. Užsisa
kykite vietas ir prekystalius, 
skambindami Mildai tel. 708- 
409-0216 arba Stasiui tel. 
773-778-7501.

Pavasario šokius Gintaro 
vasarvietėje gegužės 4 d., 
šeštadienį, 7 val.v. (Michigan 
laiku) rengia Union Pier Lie
tuvių draugija. Gros brolių 
Švabų orkestras, veiks baras 
ir bus užkandžių. Įėjimo mo
kestis - auka, pensininkams 
nuolaida. Kviečiame visus da
lyvauti šokiuose ir paremti 
draugijos veiklą.

Savanoriai, pageidaujantys 
padėti Čikagos miesto tvarky
tojams gegužės 4-ąją, Švaros 
ir žalumos dieną (Clean and 
Green Day), gražinti ir valyti 
miestą, iki gegužės 1 d. turėtų 
užsiregistruoti, skambindami 
tel. 311.

KALENDORIUS

Balandžio 27.: Anastazas, Aušra, 
Aušrelė, Gotautas, Tertulijonas, Žyd
rė.

Balandžio 28 d.: Šv. Petras Cha
nel; Rimgailė, Valerija, Vitalis, Vy
gantas.

Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna 
Sienietė; Augustinas, Indrė, Petras, 
Rita, Tarmantas, Vaitenis.

Vis daugiau ir daugiau 
jaunimo pareiškia norą da
lyvauti II JAV jaunųjų atlikė
jų festivalyje. Siūlome susi
pažinti su keletu iš jų.

Lukai Marijai Tr aksely -
tei - devyneri, Amerikoje ji 
gyvena tik antrus metus. 
Skambinti fortepijonu jaunąją 
pianistę moko mama Nomeda 
Bach.

16-metė Vakarė Petro- 
liūnaitė, antrus metus lan
kanti Dovvners Grove gimnazi
ją, pusantrų metų lavina bal
są Mary Elliot klasėje. Ji dai
nuoja gimnazijos koncertinia
me chore ir vokaliniame an
samblyje „Chambers Choir”. 
Mokyklos rengtame konkurse 
Vakarė laimėjo solinių partijų 
prizą. Jaunoji dainininkė taip 
pat atstovavo Dovvners Grove 
gimnazijai pirmajame Illinois 
Music Educators Association I 
apygardos festivalio rinktinia
me chore, kuriame dalyvavo 
dainininkai iš daugiau kaip 70 
gimnazijų, mergaitė taip pat 
buvo atrinkta Dovvners Grove 
miestelio gimnazistų vokalinio 
festivalio baigiamajam koncer
tui. Konkurso būdu Vakarei 
suteikta Park Forest Singers 
stipendija.

Devynerių metukų Kristę 
Lapkutę, gimusią Čikagoje, 
skambinti moko Nomeda 
Bach.

Šios trys jaunosios atlikėjos 
dalyvaus šį sekmadienį, ba
landžio 28 d., Jaunimo centre 
vyksiančiame II JAV jaunųjų 
atlikėjų festivalyje. Pradžia - 
3:30 val.p.p.
Iš arti ir toli
Klaipėdos miesto Vytauto 

Didžiojo gimnazija (K. Done
laičio vid. m-la) gegužės 24-25 
d. švęs savo 80-metį. Kviečia
mi visi mokyklos absolventai.

Amerikos Lietuvių Tary
ba savo tinklalapyje yra pa
ruošusi naudingą informaciją 
apie vedamą akciją Senate 
sustiprinti NATO plėtros 
klausimą. ALTo tinklalapio 
adresas - www.ALTcenter.org 
Per šį tinklalapį senatoriams 
galima persiųsti laiškus 
NATO plėtros klausimu. Čia 
yra pateikti pavyzdiniai laiš
kai, taip pat galima betarpiš
kai su visų senatorių tinkla- 
lapiais. Visi' kviečiami išban
dyti šią 'naujovę ir tiesiogiai 
užmegzti ryšį su savo senato
riais. Neturintys kompiuterio 
gali kreiptis į ALTo būstinę, 
kur bus pateikta reikalinga 
informacija. ALTo telefonas 
773-735-6677, faksas 773-735- 
3946, ei. paštas

ALTcenter@aol. com
Poezijos dienoje Čikago

je, vyksiančioje gegužės 11 d., 
šeštadienį, 7 val.v. Jaunimo 
centre, dalyvaus poetės Vita
lija Bogutaitė, Julija Švabaitė- 
Gylienė, Liūne Sutema, Eglė 
Juodvalkė ir svečias iš Lietu
vos poetas Sigitas Geda.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

PAVASARIO VAJAUS PUSIAUKELĖ
2002 m. Draugo fondo lėšų 

pavasario vajus, prasidėjęs ko
vo pradžioje, jau įpusėjo, at
nešęs apie 10,000 dolerių įna
šų. Tokia suma, palyginus su 
kitais buvusiais DF pavasario 
vąjais, yra labai maža. Kas at
sitiko, kad iki šiol atgarsiai į 
šių metų pavasario vajaus 
laiškus yra maži?

Iš laiškų ir pokalbių atrodo, 
kad senieji Draugo fondo na
riai ir rėmėjai jau pavargo, 
per 9 metus nuolatos siųsdami 
papildomus įnašus Draugo 
fondui. Dalis narių ir rėmėjų 
yra iškeliavę į amžinybę ir 
nauji nariai jų vietų neužėmė. 
Dalis „Draugo” skaitytojų, at
naujindami prenumeratas, au
koja pačiam „Draugui”. Kiti 
mano, kad jo prenumerata yra 
pakankama auka „Draugui”. 
Dauguma iš mūsų, jei ne kas 
savaitę, tai bent kas mėnesį 
gauname visokiausius aukų 
prašymus — vis tam lietu
vybės išlaikymui išeivijoje, 
Punsko ar Karaliaučiaus kraš
tuose ir visokiai labdarai Lie
tuvoje, prašant mokyklų ir 
bažnyčių remontui, Valdovų 
rūmų statybai, reklamuojamai 
spaudoje.

Draugo fondas turi 1,327 
narius ir 739 rėmėjus, kas su
daro apie pusę „Draugo” pre
numeratorių. Kur yra ta an
troji pusė, neatsiliepusi per 9 
metus?

Draugo fondas laimingas, 
turėdamas 327 garbės narius. 
Jie į fondą įdėjo po tūkstantį, 
po kelis ir net po keliolika 
tūkstančių dolerių. Per 8 me
tus Draugo fondas pasiekė vie
no milijono dolerių pagrindinį 
kapitalą, kuris yra nepajudin
tas. Su šiais metais Draugo 
fondas iš investavimo pelno 
bus išmokėjęs pusę milijono 
dolerių „Draugo” leidybai.

Dauguma Draugo fondo 
garbės narių, narių ir rėmėjų 
jaučiasi jau atidavę savo duok
lę „Draugo” leidybai paremti. 
Dalis jų jau atskubėjo ir į šio 
pavasario vajų. Tie, kurie dar 
nespėjo iki dabar, dar turi du 
mėnesius laiko — iki birželio 
pabaigos.

Nežinia, gal šis DF vąjus jau 
bus paskutinis šiais metais. 
Todėl, dar neprisidėjusius, la
bai kviečiame atsiųsti didesnį 
ar mažesnį įnašą Draugo fon
dui, tuo paremiant vienintelio 
dienraščio už Lietuvos ribų — 
„Draugo” leidybą. Lauksime 
su didele padėka.

Spoh tukliai Roncįiniai
Šių metų Lietuvių operos 

spektaklį „Lucia di
Lammermoor" režisuoti vėl 
atvyksta vienas pagrindinių 
Operos ir baleto teatro Vil
niuje režisierių Eligijus Do
markas, Čikagoje pažįstamas 
iš daugelio jo puikiai pasta
tytų spektaklių. Nuostabaus 
muzikinio grožio bei drama
tinės įtampos tragiška „Lucia 
di Lammermoor” opera bus 
rodoma gegužės 12 d., sekma
dienį, Morton mokyklos audi
torijoje. Liučijos rolę atliks 
Irena Zelenkauskaitė, Liučijos 
mylimojo - Audrius Rubežius, 
lordo Artūro Bucklaw - Jonas 
Valuckas, Liučijos brolio Enri- 
co - Arūnas Malikėnas, Liuči
jos palydovės Alison - Geno
vaitė Bigenytė, pilies kapelio-1 
no - Liudas Norvaiša, sargybi
nių vado Normano - Julius 
Savrimas. Bilietus į spektaklį 
galite įsigyti „Seklyčioje”, 
2711 W. 71st Str. arba paštu: 
Lithuanian Opera Co., Ine., 
3222 W. 66th Place, Chicago 
IL 60629; tel. 773-925-6193.

Pavasario vąjaus įnašai
Su 200 dolerių:
Juozas Mikulis, garbės na

rys, iš viso 2,800 dol., West- 
chester, IL.

Dr. Nellie ir Gerardas Juš- 
kėnai, garbės nariai, iš viso 
4,000 dol., Cleveland, OH,

Su 100 dolerių:
Dr. Ona ir dr. Albinas Ga- 

rūnai, garbės nariai, iš viso 
1,400 dol., Willowbrook, IL.

Msgr. Leonardas Mustei
kis, garbės narys, iš viso 
1,100 dol., Sunny Hills, FL 
su didele padėka.

Leokadija Pačkauskas, gar
bės narė, iš viso 1,700 dol., 
Leland, NC.

Aleksandras Atutis, garbės 
narys, iš viso 1,420 dol., Plea- 
sant Hill, CA.

Antanas ir Dalilė Polikai- 
čiai, iš viso 900 dol., Westlake 
Village, CA.

Kun. Vytautas Volertas, iš 
viso 500 dol., Maspeth, NY.

Birutė Prasauskas, a.a. Algi
manto Prasausko atminimui, 
iš viso 800 dol., Lomita, CA.

Linas Raslavičius, iš viso 
300 dol., Huntington Beach, 
CA.

Laima Jarašunienė, iš viso 
700 dol., Santa Monica, CA.

Su 50 dolerių:
Janina Cukurienė, garbės 

narė, iš viso 1,450 dol., Chica
go, IL.

Henrikas Laucius, iš viso 
300 dol., Peterson, NJ.

Birutė ir Paulius Gyliai, iš 
viso 800 dol., OĮympia, WA.

Dr. E. ir R. Silgalis, iš viso 
500 dol., Euclid, OH.

Jūrų šaulių kuopa „Pa
langa”, per A. Šukį, iš viso 50 
dol., St. Petersburg, FL.

Algis J. Arvydas, iš viso 500 
dol., Elgin, IL.

Aldona Jakševičienė, iš viso 
70 dol., Ott.awa, IL.

Rimvydas Mikšys, iš viso 50 
dol., Seattle, WA.

Su 25-20 dolerių:
Eugenįja Kolupailaitė, iš 

viso 650 dol., Chicago, IL.
Kęstutis Keblys, iš viso 335 

dol., Baton Rouge, LA.
Bronė ir Viktoras Motušiai, 

iš viso 400 dol., Cicero, IL.
Alexandra Gylys, iš viso 260 

dol., OĮympia, WA.
Česlovas Ramanauskas, iš 

viso 100 dol., Kirkland, WA.
Su 10 dolerių:
Helen Galėnas, iš viso 240 

dol., Chicago, IL.
Alice Lope z, iš viso 65 dol., 

Miramar, FL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me.

„Kas pirmas į NATO - Pu
tin ar Lietuva?” - šia aktu
alia tema kalbės inžinierius 
Bronius Nainys gegužės 1 d., 
trečiadienį, 2 val.p.p. „Sekly
čioje”. Visi maloniai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti ir pa
siklausyti paskaitos apie šių 
dienų įvykius. Nepraleiskite 
progos - atvykite!

,, Draugo" rėmėja i
Dr. Joseph A. Sonta, gyve

nantis Akron, OH, prasitęsda- 
mas prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. Nuoširdžiau
siai dėkojame!

Skelbimai
• Almos fondas

Rochesterio Lietuvių 
Bendruomenė per Eugenijų 
Vidmantą atsiuntė $260 Almos 
fondui.

A.a. Stasio Vitkaus atmi
nimą pagerbdami Almos fondui 
aukoja:

Aldona ir Jeronimas Kava
liūnai, Waukegan, IL; Palmyra 
ir Alfonsas Snarskiai, Lockport, 
IL; John ir Stella Ilas, Oak 
Lawn, IL; Eugenija Nefiodo- 
vienė, Oak Lawn, IL; Eugenia 
Tarienė, Chicago, IL; Steven ir 
Sandra Muzenjak, Lockport, BL; 
Julian ir Teresa Bachara, Jo
liet, IL; E.Petrulioniai, Palos 
Heights, IL; Jonas ir Birutė 
Raščiukai, Chicago, IL; Genė 
Virbickienė, Palos Hills, IL; A. 
ir G. Segzdziai, Palos Hills, IL; 
Patricia Paulauskaitė, Chicago, 
IL; Dino ir Irutė Moroni, Oak 
Brook, IL: Petras Kausas, Tin
ley Park, IL; Anthony Pachuc- 
ki, Burr Ridge, IL; Laima Ste- 
wart, Cincinnati, Ohio, Michael 
Stewart, Cincinnati, Ohio. Iš 
viso šia liūdna proga suaukota 
$605, kuriuos perdavė duktė 
Stasė Bacevičienė.

Almos ir Lietuvos vaikų 
vardu reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36- 
4124191. Čekius rašyti „Lith
uanian Orphan Care”, pažy
mint, kad skirta Almos fon
dui. Siųsti: 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629.

• Amerikos lietuviai per 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetą šiuo metu globoja 
1,031 apleistą vaiką ar našlaitį 
Lietuvoje. Pratęsdami paramą 
kitiems metams po $150 at
siuntė Bronius ir Petrė Andriu
kaičiai, Chicago, IL; Rimantas 
ir Aldona Vaitkai, Paradize Val
ley, AZ; Anthony ir Helen Ya- 
kaitis, Franklin Sųuare, NY; 
Dorothy Dumb, Far Rochaway, 
NY. Lietuvos vaikų vardu dė
kojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 West 
71 St., Chicago, IL 60629.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: dr. Rimvydas Sidrys $500 
tęsiant vaikučių metinę para
mą; Daina ir dr. Donatas Siliū- 
nas $240 tęsiant berniuko 
metinę paramą; Stanislava 
Gritėnas $240 mergaitės meti
nei paramai; Laima Braune 
$480 dviejų vaikučių metinei 
paramai, Clevelando LB Soc. 
sk. (O. Šilėnienė) $60; Mikalo
jus Antanas Lipščiūtas $50 
pagerbiant a.a. Jackie Lee Riley 
5 metų mirties sukaktį; Anta
nas ir Ona Narbutai $50 a.a. 
Valentinos Dailidkienės atm. 
Labai ačiū! „Saulutė” („Sun- 
light Orphan Aid”), 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tel. 847-537-7949. Tax 
ID# 36-3003339.

Nehoįn Ine. tu NcJc.Pr.MatiĮoa Scacdmla {'j organizuoja ir praveda atovyldaa
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“NERINGOS” STOVYKLOSIjetuviu Kai IIA
birž. 23-29 d.d - jauniems studentams 17-20 metų 
biri. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 

m A liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų
liep. 14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų 

f|f liep. 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų
Angų; Kalba- Lietuvių Komes f % 

rugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų 
rugp. 17-21 d.d - šeimoms su mažais vaikais 

INFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org

• A.a. Stasio Vitkaus atmi
nimą pagerbdami, Birutė ir 
Julius Lintakai aukoja $30 
apleistiems Lietuvos vaikams. 
Lietuvos vaikų vardu ir „Lietu
vos Našlaičių globos” komiteto 
vardu reiškiame užuojautą ve
lionio artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame!

•A.a. Vandos Sutkuvie
nės, gyvenusios Edgewater, 
MD, atminimą pagerbdami, 
apleistiems Lietuvos vaikams 
aukoja: duktė Virginįja Butie- 
nė, Meilė ir Tadas Mickai, Bro
nius ir Regina Galinaičiai, 
Teresė ir Algimantas Lands
bergiai, Vida Čejauskienė, 
Danutė Cunningham, Aldona 
Simanavičienė, Laima Simana- 
vičius-Oram, William ir Kathe- 
rine Wallace. Iš viso šia liūdna 
proga suaukota $190. Lietuvos 
vaikų-našlaičių ir „Lietuvos 
Našlaičių globos” komiteto 
vardu reiškiame užuojautą 
dukrai Virginijai Butienei ir 
visai Butų šeimai.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

• A.a. Jadvygos Putrie- 
nės atminimui Kazė Ratni- 
kienė atsiuntė $50 auką „Die
viško Kryžiaus” Lietuvos bena
mių paramos fondui padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gyve
nantiems. Nuoširdžiausiai dė
kojame. „Dieviško Kryžiaus” 
fondas (Divine Cross Fund 
for the Homeless”) 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tax ID# 36-3097269.

Teirautis:
Tel. 847-401-3200 

195 Arlington Heights 
Road, Suite 160 

Buffalo Grove, IL 60089

CERTIFIED DENTAL 
ASSIST1NG PROGRAM

• DENTAL ASSISTANT 
•ADACODES

• COMPUTER ENTRY

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgametę patirtį

• Padedame sudaryti reziume ir praeiti
interviu

• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius

• Turintiems mažas pajamas ar 
praradusioms darbą mokslas

r .. ... ... . ............ >

4724 W. 103 rd ST 
OAK LAWN, IL 60453

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 

WWW.MAZEIKA.COM
^Kc*****************************************************

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 
773-735-3400

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 
708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTA”
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• BALTIC MONUMENTS, 
1108 Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. Tel. 
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant 
atvykstame į namus.

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VTDEO 
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-927- 
9091. Sav. Petras Bernotas.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

E-mail: Gibhitis@aol.com 
ToU free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 y .v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos Šeštadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

nemokamas.

http://www.ALTcenter.org
mailto:info%40neringa.org
http://www.neringa.org
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:Gibhitis%40aol.com



