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Kovo 11-oji — Lietuvos nepriklausomybės diena

Pasaulio naujienos
(Remianti# AFP, Reuter#, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimai#)

Tėvynėje pasižvalgius
* Vyriausybė parengė
dokumentu paketą, kuriuo
prašys Seimo suteikti jai
įgaliojimus derėtis su Europos
Sąjunga dėl Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo
sąlygų, tačiau kol kas jo nepa
tvirtino. Vyriausybė kol kas
negali derėtis su ES vals
tybėmis dėl paramos antrojo
IAE bloko uždarymui, nes
1999 m. Seime priimtoje Na
cionalinės energetikos strate
gijoje parašyta, jog sprendi
mas dėl antrojo jėgainės bloko
uždarymo bus priimtas tik
2004 metais, atnaujinant šią
strategįją. Todėl vyriausybė
turi kreiptis į Seimą, prašy
dama pataisyti dabar galio
jančią strategiją ir numatyti,
jog vyriausybė jau dabar gali
pradėti derybas dėl II bloko
uždarymo sąlygų.
(bnsi
* Vyriausybė iš savo
rezervo paskyrė beveik
850,000 litų gegužės pradžioje
Vilniuje vyksiančiai Europos
Tarybos Ministrų komiteto
110-ajai sesijai surengti. Di
džioji dalis šios sumos skirta
renginio organizatorei Už
sienio reikalų ministerijai
(URM), o 100,000 litų atiteko
Lietuvos vadovų ir oficialių
svečių ąnsaugos departamen
tui, kuris turės užtikrinti
svečių apsaugą. Per daugiau
nei 50 ET veiklos metų Mi
nistrų Komiteto sesijos ne or
ganizacijos būstinėje Strasbū
re buvo surengtos tik kelis
kartus — 1995 m. Paryžiuje ir
1999 m. Budapešte. Pernai
gruodį Lietuva pusei metų
tapo ET Ministrų Komiteto
pirmininke.
(BNS)

* Reaguodama į JAV
sprendimą nustatyti iki 30
proc. plieno apsaugos muitus,

Europos Sąjunga (ES) įteikė
skundą Pasaulio prekybos or
ganizacijai. Žinovai spėja, jog
pešantis Europai ir JAV, ai
das pasieks ir Lietuvą, čia lau
kiama plieno ir jo gaminių pi
gimo. Transporto ūkiui ir
uostui tai neturėtų labai atsi
liepti, nes per Klaipėdą krau
namo metalo kiekiai jau kuris
laikas mažėja.
(vž, Eita)
* Ekonomikos specialis
tai teigia, jog dabar pats pa-

lankiausias laikas derėtis su
Rusija dėl importo mokesčių
įvežamai lietuviškai produkci
jai mažinimo. Tai leidžia ir
pagerėję valstybių santykiai,
ir galimos nuolaidos tariantis
su Rusija dėl Karaliaučiaus
srities.
(Lž, Eita)
* Punsko viršaitis Vytau
tas Liškauskas nepraranda

vilčių, jog Lenkijos pasieniečių
užkarda bus iškelta iš miesto
sveikatingumo centro. Jis sa
kė, kad tokių optimistinių
minčių jam sukėlė Lenkijos vi
daus reikalų ir administraci
jos ministro Krzysztof Janik
interviu laikraščiui „Gazeta
Wyborcza”. Ministras pareiš
kė, jog „galima susitarti ir dėl
pasienio užkardos iškėlimo iš
miesto centro”. „Dalis Punsko
gyventojų mano, kad tai yra
bandymas polonizuoti miestą.
Tai visiškai nereikalingas
‘karštas taškas’. Važiuosime į
Punską apsitarti vietoje”, sakė
K. Janik dienraščiui.
<bns>
* Lietuva nutarė užmegzti
diplomatinius, santykius su

pietinėje Afrikos dalyje esan
čia Angolos Respublika, ku
rios parama reikalinga Lietu
sutrukdė SAS lėktuvo vos kandidatūrai į įvairias
Jungtinių Tautų (JT) institu
skrydžiui
Kaip rašo „Respublika”, tre cijas.
* Nelankantys mokyklos
čiadienio pavakarę, pradėjus
vaikai
jau keleri metai mi
registruoti SAS skrydžio į Ko
nimi
tarp
svarbiausių visuo
penhagą keleivius, prie Vil
niaus tarptautinio oro uosto menės problemų. Jų yra
pasienio kontrolės posto tarp tūkstančiai, tačiau įvairių
kitų besirengiančių skristi žinybų valdininkai niekaip ne
pasirodė ir Molėtų rajono gy pajėgia suskaičiuoti, kiek tiks
ventojas 41-erių Česlovas Gu- liai: skaičius svyruoja nuo
(R,Eita)
reckis. Lietuvos pareigūnams 471,000 iki 18,000.
K keleivis pasirodė labai įtar
* Į klausimą, kaip vyriau
tinas — buvo matyti, kad su sybė turėtų padėti Lietuvos
trikusi jo koordinacija, iš bur vaikams, 48 proc. apklaustųjų
nos sklido alkoholio tvaikas.
atsakė, kad vyriausybė pir
Pareigūnai, kaip įprasta to miausia turėtų tobulinti švie
kiais atvejais, apie norintį timo sistemą, pranešė Jungti
skristi neblaivų asmenį pra nių Tautų Vaikų fondo UNInešė lėktuvo komandai, kuri CEF Lietuvos valstybinis ko
turėjo nuspręsti, ar skraidinti mitetas. Šią apklausą UNItokį žmogų.
CEF atliko 35 Europos valsty
Kiek pasitarę, skandinavai bėse. Lietuvos vaikai (35
nusprendė Č. Gureckį priimti proc.) dažniau nei jų bendra
į lėktuvą. Komandos nariai amžiai Europoje (21 proc.),
pareigūnams paaiškino, kad kaip vieną iš skubiausiai
šis Lietuvos pilietis į Kopen spręstinų problemų mini so
hagą skrenda ne pirmą kartą, cialinę apsaugą.
(BNS)
todėl būtų negražu užtrenkti * Ispanijoje žuvusių dviejų
jam lėktuvo duris.
jaunuolių palaikams parga
Dar nespėjus lėktuvui pa benti vyriausybė iš rezervo
judėti, Č. Gureckis pradėjo fondo dviem šeimoms skyrė po
triukšmauti, priekabiauti prie 4,000 litų. Į Finansų bei So
palydovių. Sykį perspėtas, cialinės apsaugos ir darbo
molėtiškis nenurimo. Tada or ministerijas, prašydamos pa
laivio kapitonas nusprendė ramos parvežti žuvusių vaikų
nerizikuoti, sustabdė lėktuvą kūnus į Lietuvą, kreipėsi
ir apie įvykį pranešė Vilniaus Mažeikių ir Plungės rajonų
oro uosto dispečeriams. Č. Gu savivaldybės. Pasak finansų
reckis buvo išlaipintas, jį ministrės Dalios Grybaus
perėmė oro uosto saugos tar kaitės, tragedijos ištiktos šei
nybos pareigūnai ir nugabeno mos tiesiog nepajėgios parga
saugoti pasieniečiams. Dėl benti mirusiuosius iš Ispani
chuliganizmo jam gresia bau jos, kad galėtų juos palaidoti
(Eita)
da nuo 150 iki 300 litų. <bns> gimtojoje žemėje.

Girtas keleivis

Eltos nuotr.

Vilniaus meras Artūras Zuokas (kairėje) ir Kauno meras Erikas Tamašauskas.

Vilnius ir Kaunas sutarė
drauge eiti į Europą
Kaunas, kovo 8 d. (BNS) —
Dviejų
didžiausių Lietuvos
miestų Vilniaus ir Kauno me
rai penktadienį Kauno rotušė
je pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Sutartyje, kurią pa
siūlė Vilniaus meras Artūras
Zuokas, numatyta skatinti
bendradarbiavimą tarp verslo
atstovų, aukštojo mokslo ir
valdžios institucijų.
„Tikiuosi, pagaliau baigsis
iki šiol buvusi konfrontacija
tarp mūsų miestų”, iškilmin
gos ceremonijos metu sakė
Kauno meras Erikas Tama
šauskas.
Sostinė Vilnius ir prieškariu
laikinąja sostine vadintas
Kaunas sovietmečiu konkura
vo dėl „lietuviškesnio” ir „kultūringesnio” miesto statuso, o
pastarąjį dešimtmetį — dėl in
vesticijų į ekonomiką.
„Sujungus mūsų miestų po
tencialus, bus naudos gyvento-

„Williams”
investicija sumažėjo
du kartus
1999 m. spalį JAV bendrovė
„Williams International” už 33
proc. „Mažeikių naftos” akcijų
sumokėjo 75 mln. dol., tuo tar
pu praėjusių metų pabaigos
balanse ši investicija įvertinta
tik 39.1 mln. dol.
Finansų maklerio įmonės
„Jūsų tarpininkas” duomeni
mis, tokia informacija pateik
ta metinėje „Williams” atas
kaitoje, kurią JAV bendrovė
paskelbė ketvirtadienį. Pasak
įmonės specialistų, investiciją
į „Mažeikių naftos” akcijas
„Williams” apskaito nuosa
vybės (eųuity) metodu. Tai
reiškia, jog iš pradžių investi
cija buvo apskaityta įsigijimo
kaina, o vėliau buvo koreguo
jama taip, kad atspindėtų in
vestuotojui tenkančią „Mažei
kių naftos” pelno ar nuostolio
dalį.
Pagal JAV visuotinai priim
tus apskaitos principus (US
GAAP) „Mažeikių nafta” per
nai patyrė 277.2 mln. litų
nuostolių, o užpernai nuostolis
buvo mažesnis 54.7 proc. ir
siekė 179.1 mln. litų. „'Mi
liams” metinėje ataskaitoje
nurodyta, kad „Mažeikių naf
ta” pernai per pirmą pusmetį
turėjo sunkumų dėl rinkos
kaina tiekiamos naftos trū
kumo. Taip pat teigiama, jog
prie 2001 m. nuostolių smar
kiai prisidėjo naftos perdirbi
mo kainų smukimas pasaulio
rinkose.
(Eita)

jams, verslininkams ir inves
tuotojams”, sakė A. Zuokas.
Pasak jo simboliška, būtent
penktadienį abiejų miestų
bendrovės — „Kauno tiltai” ir
„Tiltuva” — Vilniuje pradeda
naujo tilto per Nerį statybą.
Susitikime prisiminta, kad
Vilniaus meras gimė Kaune, o
Kauno — Vilniuje.
Abu merai kreipėsi į Susisie
kimo ministrą- Zigmantą Bal
čytį, prašydami, kad vasarą
greitkelyje tarp Vilniaus ir
Kauno padidintų didžiausią
lengviesiems automobiliams
leistiną greitį iki 110 kilomet
rų per valandą. Šiuo metu
šioje atkarpoje leistinas grei
tis 100 km per valandą.
„Mažiau laiko praleisime
kelyje — daugiau galėsime
bendrauti”, mano Vilniaus
meras._______________

Vilniui — garbingas

UNESCO
apdo vanoj imas

Vilnius, kovo 8 d. (BNS) —
Aplenkęs 20 Europos ir
Šiaurės Amerikos miestų,
Vilnius pelnė 2000-2001 me
tų UNESCO apdovanojimą
„Miestai už taiką”, penkta
dienį pranešė Užsienio reikalų
ministerija ir Vilniaus miesto
savivaldybė.
UNESCO kas dveji metai
išrenka penkis taikos miestus
penkiuose pasaulio regio
nuose. Vilnius taikos miesto
vardą pelnė Šiaurės Amerikos
ir Europos regione. Šioje kate
gorijoje iš viso varžėsi 21
miestas.
UNESCO prizas buvo skir
tas atsižvelgiant į regionų
atrankos komisijų rekomenda
cijas, kurios įvertino miestųkandidatų pateiktus projek
tus, sušijusius su miesto pla
* Kovo 8 d. Vilniuje ofi navimu, aplinkos apsauga, pi
cialiai pradėta naujo tilto lietiniu švietimu, kultūrinių
per Nerį statyba. Šis tiltas įstaigų plėtra.
skiriamas Lietuvos valdovo
Apdovanojimai kartu su
Mindaugo karūnavimo 750- 20,000 dolerių piniginiais pri
osioms metinėms. Simbolinę zais oficialiai bus įteikti kovo
tilto kryptį per Nerį pažymė 18 dieną Maroce vyksiančios
siančią ašį busimojo tilto priei Tarpparlamentinės konferen
gose T. Vrublevskio gatvės pu cijos 107-tos sesijos metu. Pi
sėje įkalė premjeras Algirdas niginiu prizu siekiama para
Brazauskas ir Vilniaus meras ginti nugalėjusias savival
Artūras Zuokas. „Tikiu, kad dybes tęsti savo veiklą bei
Karaliaus Mindaugo tiltas ne skatinti naujų bendradarbia
tik sujungs Neries krantus,
vimo ryšių formavimąsi.
palengvins vilniečių kasdienes
keliones, bet ir tinkamai įam
* Baltijos knygų mugėje
žins vienintelio Lietuvos Ka Rygoje žinovų komisija
raliaus atminimą”, sakė jis. Lietuvos nacionalinio muzie
Šis tiltas — pirmasis investici jaus parengtą albumą „Senoji
nis projektas, kurį kartu vyk Vilniaus fotografija” išrinko
do tiek valstybės, tiek vietos šių metų knyga. Be šio apdo
valdžia. Vilniaus savivaldybė vanojimo lietuviškos knygos
tilto statybai skiria 35 proc. mugėje pelnė dar penkis diplo
reikalingų lėšų.
<bns>
mus.
(BNS)

* Seimo vadovybė bei
kanceliarijos darbuotojai

* Kauno bendrovė „Gar
dėsis” nuo šiol galės po Lie

nusprendė kiek netradiciškai
paminėti kovo 8-ąją — Tarp
tautinę moters dieną, penkta
dienį šia proga parlamento rū
muose pakviesdami koncer
tuoti žinomą populiarios muzi
kos grupę „B’Avarija”.
ibnsi

tuvos parduotuves išvežioti
dvigubai daugiau duonos ir
pyragų. Buvusioje „Inkaro”
sporto salėje įrengta nauja
„Gardėsio” kepykla pajėgi kas
dien pirkėjams pateikti 40-50
tonų kepinių. Į naujus kom
piuterizuotus kepimo įrengi
mus bendrovė investavo 13
mln. litų.
(KD, Elta)

* Kovo 8-osios proga pa
kvietęs susitikti per 100
moterų, premjeras Algirdas

Brazauskas prisipažino, kad
jam neramu dėl populiarė
jančios Lietuvoje tradicijos
poroms gyventi drauge, neįre
gistravus santuokos. „Prisipa
žinsiu, kad nepalaikau visuo
menėje dabar populiaraus
reiškinio — nevedybinio gyve
nimo kartu. Gal ir esu per
daug konservatyvus, bet aš
prieš”, sakė A. Brazauskas.

* Rygos lietuvių vidurinei
mokyklai sukako 10 metų.

Per šį Taikotarpį mokykla
smarkiai išaugo, be savo tie
sioginės paskirties tapdama ir
lietuvybės puoselėjimo židiniu
Latvijos sostinėje. Šiuo metu
mokykloje mokosi 160 vaikų,
ji įsikūrusi suremontuotose
buvusio vaikų darželio patal
pose.
(Elta)

Paryžius. JAV vadovaujamų pąjėgų puolimas prieš Rytų Afga
nistano kalnuose įsitvirtinusius „ai Qaeda” kovotojus dėl prastų
oro sąlygų gali užtrukti mažiausiai iki kitos savaitės pradžios,
penktadienį sakė karinis šaltinis Paryžiuje. Jis taip pat pranešė,
kad rytinės Paktijos provincijos Armos kalnuose esančiuose ur
vuose bei bunkeriuose besislapstantys „ai Qaeda” kovojai raketo
mis „žemė-oras” apšaudo tarptautines pajėgas, septintą dieną tę
siančias operaciją „Anaconda”. Sniego nuklotuose kalnuose su ek
stremistų pajėgomis kovoja maždaug 950 JAV sausumos bei spe
cialiųjų pajėgų kareivių, 200 elitinių pąjėgų karių iš Australijos,
Kanados, Danijos, Vokietijos ir Norvegijos, taip pat daugiau nei
1,000 sąjungininkų afganų.
Bagramo oro bazė. Rytų Afganistane naktį vykusių JAV va
dovaujamų pajėgų atakų metu žuvo daugybė „ai Qaeda” kovotojų,
penktadienį pranešė JAV pąjėgų atstovas spaudai. Tačiau pulki
ninkas leitenantas Joe Smith pareiškė, kad JAV pajėgos susidūrė
su fanatiškais kovotojais, panašiais į tuos, „kurie įvykdė rugsėjo
11 dienos išpuolius”, todėl jie nesitraukia. J. Smith nurodė, kad į
apsupties žiedą patekusiose sukilėlių pajėgose gali būti keli aukšti
„ai Qaeda” vadai. Žvalgybos pranešimai rodo, kad šiame rajone
yra „didelės vertės” taikinių, sakė J. Smith.
Gardez. Maždaug 1,000 afganistaniečių kareivių penktadienį
su tankais išvyko iš sostinės Kabulo į Rytų Afganistaną, kur daly
vaus JAV vadovaujamų pajėgų puolime. Kariuomenei atvykus į
karo veiksmų rajoną, mūšiuose prieš „ai Qaeda” ir Talibano suki
lėlius dalyvaujančių afganistaniečių pąjėgos išaugs net du kartus.
Londonas. Dalis Didžiosios Britanijos premjero Tony Blair mi
nistrų, įskaitant mažiausiai vieną ministrų kabineto narį, gali at
sistatydinti, jeigu jis pritars JAV karo operacijai prieš Iraką,
penktadienį praneša laikraštis „The Financial Times”. T. Blair,
kuris yra artimiausias JAV prezidento George W. Bush paskelbto
karo prieš terorizmą sąjungininkas, pastaruoju metu vis griežčiau
pasisakydavo prieš Irako režimą. Tačiau jo įspėjimai Irako prezi
dentui Saddam Hussein sukėlė daugybę protestų jo paties Leibo
ristų partijoje.
Maskva. Rusijos Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komite
to pirmininkas Dmitrij Rogozin neatmeta Rusįjos ir JAV tiesiogi
nio karinio susipriešinimo Kaukaze dėl Gruzijoje esančių JAV ka
rinių patarėjų. Jis abejoja, kad jeigu Tbilisis nuspręs surengti
Gruzijos teritorijoje kovos su terorizmu operaciją, tokia operacija
vyks būtent Pankisio tarpukalnėje. Tbilisyje „greičiausiai rengia
mi specialiosios paskirties būriai veiksmams Abchazijoje ir Pietų
Osetijoje”, pareiškė D. Rogozin. Tokiu atveju Rusijos piliečiai, gy
venantys šiuose Gruzijos rąjonuose, „faktiškai bus įtraukti į bet
kurį ginkluotą susipriešinimą, o tai galiausiai išprovokuos reaguo
ti Rusijos valdžią, vadinasi, Rusijos ginkluotąsias pąjėgas”. Antra
vertus, mano parlamentaras, gruzinams už nugarų bus JAV pata
rėjai, ir labai galimas dalykas, kad rusai ir amerikiečiai (regione)
susirems „durtuvų atakoje”.
Tbilisis. Gruzija gali tapti taikiniu visam musulmonų pasau
liui, jeigu bent vienas Amerikos lėktuvas pakils iš jos oro uosto
bombarduoti Irako, pareiškė Liaudies fronto vadas Nodar Natadzė. Jo teigimu, JAV negali apginti savęs nuo teroristų, o atsižvel
giant į tai, kas vyksta aplink Gruziją, „padariniai gali būti katast
rofiški”. N. Natadzė neatmeta galimybės, kad JAV padės Gruzijai
atkurti teritorijos vientisumą ir konkrečiai — išspręsti Abchazuos
problemą.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush ketvirtadienį
pranešė vėl siunčiąs Artimųjų Rytų pasiuntinį Anthony Zinni į pa
lestiniečių ir izraeliečių smurto krečiamą regioną. „Man didelį ne
rimą kelia tragiška žmonių gyvybių netektis ir smurto plitimas
Artimuosiuose Rytuose”, sakė G. W. Bush.
Betliejus, Vakarų Krantas. Kol JAV rengiasi naujai taikos
užduočiai Artimuosiuose Rytuose, Izraelio pąjėgos penktadienį
užpuolė Palestinos savivaldai priklausantį Vakarų Kranto Betlie
jaus miestelį. Tuo tarpu Gazos Ruože Izraelio sraigtasparniai ap
šaudė raketomis palestiniečių būstinę. Kiek anksčiau tame pačia
me rajone Izraelio pajėgos nužudė palestiniečių Valstybinių sau
gumo pąjėgų vadą, generolą mąjorą Ahmed Mefrej. Nuo ketvirta
dienio vakaro surengtų Izraelio pąjėgų reidų Gazos Ruože ir Va
karų Krante metu iš viso žuvo mažiausiai 36 palestiniečiai, ir ši
diena jau tapo kruviniausią per visą palestiniečių sukilimą. Laiky
damiesi Izraelio premjero Ariel Sharon strategijos tol atakuoti pa
lestiniečius, kol jie nusileis ir panorės taikos, kariuomenė ir sraig
tasparniai dviem kryptimis atakavo Betliejų, laikomą Jėzaus
Kristaus gimimo vieta.
Ramala, Vakarų Krantas. Palestiniečių vadas Yasser Arafat,
penktadienį telefonu kalbėdamasis su JAV valstybės sekretoriumi
Colin Powell, paragino Ameriką „nedelsiant įsikišti, kad palesti
niečių teritorijose būtų nutrauktos žudynės”. Pokalbio metu buvo
aptartas Saudi Arabijos princo pasiūlytas Artimųjų Rytų taikos
planas, kuris bus pagrindinė kovo 27-28 d. Beirute įvyksiančio
arabų valstybių viršūnių susitikimo tema. Saudi Arabijos taikos
plane, kurį vasario viduryje pristatė sosto įpėdinis princas Abdullah, arabų valstybės raginamos pripažinti Izraelio valstybę mai
nais į visišką izraeliečių pasitraukimą iš palestiniečių teritorijų,
kurios buvo okupuotos per 1967 metų Artimųjų Rytų karą.
Roma. Netoli Sicilijos salos
KALENDORIUS
krantų penktadienį per audrą
apsivertus į Italiją plaukusiam
Kovo 9 d.: Domininkas (Domas),
nelegalių migrantų laivui, žuvo Pranciška (Pranė), Visgailė, Žygin
mažiausiai 7 žmonės, kelios de tas.
Kovo 10 d.: Butgailė, Emilis, Gešimtys dingo be žinios. Neoficia
raldas,
Kandidas, Naubartas, Visvy
liomis žiniomis, iš viso laive bu
das, Žibuolė.
vo 65 žmonės. Ieškodami geres
Kovo 11 d.: Aura, Eigustė, Gedimnio gyvenimo Europoje, į Italiją tas, Konstantinas (Kostas), Vijolė,
kiekvieną mėnesį plaukia tūks Žiedūnas. 1990 m. Lietuvos nepri
tančiai nelegalių imigrantų.
klausomybės atstatymas.
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ATSISVEIKINIMAS SU
DALIA STANĮ ŠKIENE
„Poetai mums primena, kad,
tai, ko mes iš tikrųjų trokšta
me, yra nepasiekiama. Jie
kviečia mus sugrįžti į save ir
rasti atilsį Dieve, -Kuris pasi
statė savo palapinę mūsų tar
pe. Mums jų reikia, nes be jų
mes pražūsime”. — Citata Ni
jolės Kersnauskaitės, Dalios
knygos „Einu namo” prista
tyme.
Dalia Prikockytė Staniškienė gimė 1936 m liepos 2 d.,
Vilkaviškyje, Lietuvoje. 1941
metais' rusams okupavus Lie
tuvą, Dalios tėvelis Juozas
Prikockis tarp daugelio kitų
patriotų veikėjų buvo suimtas
ir išvežtas ilgiems metams į
Sibirą. Liko motina Marija su
dviem mažais vaikais — Dalia
ir Vidmantu.
Karo išblokšta, nuo tėvo at
skirta, šeima išgyveno pasi
traukimą iš Lietuvos ir dienas
Vokietijoje. Iš Vokietijos emig
ravęs į JAV ir įsikūręs Cleve
lande, Prikockių trejetukas
gyveno kartu su giminėmis
(Laniauskų ir Degučių šeimo
mis) viename name. Dalia bai
gė gimnaziją ir universiteto
mokslus Notre Dame kolegi
joje, Clevelande, įsigydama so
ciologijos bakalauro laipsnį.
Linksmos buvo tos jaunystės
dienos praleistos tetų, dėdžių,
pusbrolių ir pusseserių gimta
dieniuose, šventėse.
Dalia sukūrė šeimą su Džiu
gu ir išaugino keturis vaikus:
Rūtą, Paulių, Vincą ir Dianą.
Jie visi baigė mokslus, sukūrė
savo šeimas ir apdovanojo tė
vus šešiais vaikaičiais.
Dalia neužsidarė šeimos sū
kuryje. Ji nuolat kūrė, rašė.
1997 metais buvo išleista jos
poezijos rinktinė „Einu namo”.
Ji nuo jaunystės dienų dalyva
vo ateitininkų organizacijoje;
dirbo stovyklose, valdybose ir
uoliai kasmet rūpindavosi re
kolekcijų dienos suruošimu.
Daug metų ji buvo siela įsikū

rusio Šv. Rašto būrelio. Nuo
lat dalyvavo maldos būreliuo
se. Mokė lituanistinėje mo
kykloje ir buvo aktyvi Cleve
lando lietuvių radijo progra
mos vedėja. Su didele meile
dalino šv. Komuniją Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijoje.
1973 m. Dalios svajonė išsi
pildė. Po 34 metų, pirmą kar
tą Dalia susitiko su tėveliu
Lietuvoje. Jos tėvas paliko
penkerių metukų dukrelę, o
sutiko jau subrendusią ketu
rių vaikų motiną.
Dalia paveldėjo savo a.a.
mamytės širdingą, jautrų bū
dą. Ji buvo labai miela ir nuo
širdi. Ji mūsų gyvenime buvo
giminės ašis, dažna švenčių
vedėja. Jos sukurtos eilės liks
mūsų visų širdyse.
Ji rūpinosi visais, ypač di
dele giminių dalimi Lietuvoje.
Palaikė su visais artimus ry
šius, ypač su dėde kun. Vaclo
vu Degučiu, jos krikšto tėvu.
Pasigesime visi jos asmeny
bės. Ji mylėjo Dievą besąlygiš
kai. Prašydama sveikatos,
pagydymo (net Fatimoje), ji
niekad nenusivylė Viešpačiu,
o atvirkščiai, su juo laikė
tamprius ryšius.
Gal ne vienas esame savęs
klausę: „Kodėl tiek kančioę?
Kokia tai prasmė?” Viešpats
mums ją dovanojo, kad suprastumėm, kaip turime gy
venti ir Dievą besąlygiškai
mylėti.
Dalia prieš mirtį paliko arti
miesiems laiškus. Štai jos žo
džių citata: „Norėčiau, kad
prisimintumėt mane ne aša
rojančią (nors ir ašaros akis
išplauna), bet besišypsančią,
gėlėmis, žmonėmis ir visomis
Dievo dovanomis besidžiau
giančią. Iki pasimatymo amži
nybėje”.
Regina Šilgalienė ir
Marius Laniauskas

ALMA JANKIENĖ IR
RITA GIEDRAITIENĖ

Abi globoja Detroito „Aušros
vartų” kuopą penkerius me
tus. Kuopai priklauso 30 na
rių. Jų didžiausi rūpesčiai yra
tai, kad daugumas narių prik
lauso kuopai tik todėl, kad yra
proga pabendrauti su kitais
lietuviais. Kas jas pavaduos?
Pavaduotojų, kuriems ar ku
rioms rūpi ateitininkų ideolo
gija — nėra. Abi jaučia, kad
tik per jų pastangas kuopa iš
viso gyvuoja. Klausimas, kaip
ilgai dar ta ugnis degs!
Abi globėjos yra veiklios ir

„Žiburėlio”
šeštadieninėje
mokykloje. Alma padeda kaip
klasės padėjėja, o Rita dėsto
tikybą mokiniams nuo pirmo
iki ketvirto skyriaus. Alma
tuo pačiu dirba fizine terapiste St. John Macomb ligo
ninėje ir augina tris vaikus.,
Rita laikinai atsitraukusi nuo
gailestingosios sesers darbo
augina savo keturis vaikus. Ji
vargonininkauja Dievo Ap
vaizdos parapijoje lietuviš
koms šv. Mišioms ir laidotu
vėms.

Detroito „Aušros Vartų” kuopą jau penkerius metus globoja Alma Jankienė ir Rita Giedraitienė.
Nuotr. Grasildos Reinytės-Petkuvienės
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Dalios Staniškienės eilėraščių rinkinio „Einu namo” sutiktuvėse dalyvavo visa jos šeima. Iš k.: dukros — Rūta
Gaškienė ir Diąna Pylė, Dalią ir Džiugas Staniškiai, sūnūs — Paulius ir Vincas Staniškiai.
Nuotr. Aldonos Kamantienės

MIELOSIOS „GIEDRA” KORP! KOLEGĖS
Dėkodama jums už manęs vos rytas”, ir, žinoma, savo
paženklinimą
2001
metų ideologijos spaudos leidinius.
O skaitymui reikia pašvęsti
„Giedra” Korp! premija, jau
čiuosi nelabai patogiai, nes daug laiko. Taip, tad, ir gyve
čia, Lietuvoje gyvendama nam — ilsėdamiesi dirbame:
veikliame gyvenime beveik ne vyras ir aš tvarkome savo
praeities darbų archyvus, o tai
dalyvauju.
Lietuvoje (žinoma, ir išeivi labai sunkus darbas, sunkes
joje) yra tikrai nemažai mote nis net už dėžių krovimą į Lie
rų, sakyčiau, dirbančių tą tuvos paramos sunkvežimius;
šventą darbą su jaunimu — dar, laiks nuo laiko, kai ką
ugdant tautinę jų sąmonę ir parašome ir į spaudą. Bet... į
dorą, krikščioniško gyvenimo bet kokią, kad ir labai širdžiai
vertybių pažinimą ir pasisavi būtų, mielą veiklą, efektingai
nimą, kurios vertos tokios pre- įsijungti, kaip sakoma, jau
nėra kvapo.
mįįos.
Žinoma, būdama jauna, dir
Taigi, baigdama, savo „da
bau daug ir aš su jaunimu ir barties” aprašymą, dėkoju už
ateitininkų organizacijoje, ir mano praeities darbų įvertini
mokykloje, ir įvairių įvykių mą „Giedros” premija, kurios
renginiuose, na ir Dainavoje. finansinę dalį išdalinau ateiti
Visuomenės tai buvo priimta ninkų veiklos reikalams. Gau
„for granted” (išeivijoje su nu labai gražių ir jautrių pa
prantamas išsireiškimas, ne dėkos laiškų iš kuopų globėjų,
žinau kaip įprasminti lietu kurie džiugina mano širdį, bet
viškai), nes savo įsipareigoji už šią paramą, padėka pri
mus stengiausi išpildyti net klauso ir jums — giedrininsunkiausių asmeninių gyveni kėms, ir labiausiai prelatui dr.
mo momentų metu.
Juozui PrunskiuL, kurio dėka
Dabar, mielosios, jau ne. jūs galite skirti šias premijas.
Pirmoje vietoje laikau savo pa
Tai, ačiū, ačiū dar kartą,
reiga sveikatos stovio rūpestį; kad per mane jūs pradžiugi
kuo nors domintis — svarbu note ir jaunojo lietuviško at
nuotolis, laikas ir patogios žalyno globėjas — mokytojas
priemonės. Kartais su vyru ir jų šventą aukos darbą Lie
juokiamės patys, kai dukrą tuvos labui.
Gintę aplankydavome Vieno
Su pagarba ir meile jums
je, ir ji mums, savaitgaliais,
Jadvyga Damušienė
stengdavosi parodyti ir meno,
ir architektūros „stebuklus”,
kurtus šimtmečių šimtme
JAUNUČIŲ
čiais, Vienoje, Prahoje ir Bu
STOVYKLOS
dapešte, mes daugiau rūpin
davomės artimiausiam nuoto
REGISTRACIJA
lyje pamatyti suoliuką, prisė
dimui, nes tokių „turistų” ko
Pranešame visiems jaunųjų
jos jau stipriai neberemia.
ateitininkų sąjungos nariams,
Ir juokiamės iš savo dabar kad vasaros stovyklos regist
ties negalių. O taip, atrodo, racija jau prasidėjusi. Kuopų
neseniai, Dainavoje (Michiga- globėjos turi visą registracijos
no valstijoje), darbuose bėgte informaciją ir reikiamas anke
bėgdavom, viską matydavom, tas. Pavieniai nariai, gyvenan
girdėdavom ir jausdavom, kad tys toliau nuo kuopų, ragina
nešam didelę atsakomybę Dai mi kreiptis į stovyklos regist
navai, o per ją savo Tautai ir ratorę Daną Gylienę. Ji mielai
Bažnyčiai. Dabar, gi, rodomas atsiųs visą informaciją.
grožinio pasaulio vertybes ne
Primename, kad stovykla
visas gali įžiūrėti, dėl visokių vyks Dainavoje, nuo sekma
akies retinos degeneracijų, o ir dienio, liepos 7 dienos iki tre
„gido” aiškinimų jau nebeiš- čiadienio, liepos 17 dienos.
girsti pilnai.
Pirmenybė stovyklauti duoda
Tai, va, mielos kolegės, toks ma JAS nariams. Ne ateitinin
skirtumas
tarp
buvusios kai vaikai yra registruojami į
džiaugsmingos ir darbingos laukiančiųjų sąrašą ir priima
jaunystės ir daugiau „sėdi mi iš eilės pagal turimas vie
mos” dabarties. Nesakau se tas pasibaigus registracijos
natvės, nes dar vairuoju auto terminui. Registracijos termi
mobilį, o Lietuvoje, tai didelis, nas yra gegužės 1 diena.
labai drąsus ir atsakingai pa
Visais stovyklos reikalais
vojingas darbas.
kreipkitės į JAS CV pirm. Oną
Dabar daug skaitome kny Daugirdienę (630) 325*3277,
gų, kurios čia, Lietuvoje — la arba į stovyklos registratorę
bai raštingų, jausmingų ir Daną Gylienę (630) 257-3424;
darbščių autorių „kepte kepa
mos”, o skaitytojų skaičius la adresas — 13505 S. Redcoat
bai mažas, dėl finansinių sun dr., Lemont IL 60439.
JAS centro valdyba
kumų. Sėdėdami daugiau jau
namuose, ar Lukiškių aikštės
parke ant suoliukų, skaitome
spaudą (jos daug labai ir ne
vertos, kuri remiama ne krikš SENDRAUGIŲ DĖMESIUI
čioniško nusiteikimo rėmėjų).
Sendraugių ateitininkų sto
Skaitome
„XXI
Amžių”,
„Draugą” iš JAV, „Dienovidį”, vykla Dainavoje vyks š.m. lie
„j Laisvę” žurnalą, „Valstiečių pos 21-28. Dar yra keli laisvi
laikraštį”, o dabar dar labai kambariai. Susidomėjusios šia
vertingas priedas prie XXI stovykla ateitininkų šeimos
Amžiaus” — „Horizontai”. Na prašomos skambinti Dainai
ir daugiau kai ką, kaip Rim. Siliūnienei tel. 630-852-3204
Valatkos apžvalgas — „Lietu tarp kovo 15-22 d.

ATEITININKU RENGINIAI
LEMONTE

Birželio 2 d. — Čikagos ir
apylinkių ateitininkų šeimos
šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal.
J. Matulaičio misijoje; 10:30
*v.r. Iškilmingas posėdis PL
centre.
Birželio 2 d. — Ateiti'ninkų namų gegužinė 12 vai.
,AN sodelyje.

E-paštas: administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

STOVYKLOS DAINAVOJE
2002 METU VASARĄ

Birželio 23 - liepos 6 d —

Moksleivių ateitininkų stovyk
la.

— Jaunųjų
ateitininkų stovykla.
Liepos 7 - 17 d.

Liepos 21 - 28 d. — Sen

draugių ateitininkų stovykla.

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
Ramona C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimų

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 VValter St., Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

MOKSLEIVIŲ STOVYKLA
DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla vyks nuo sek
madienio, birželio 23 d., iki
šeštadienio, liepos 6 d. Visa
registracijos informacija bus
paskelbta tinklalapyje. Turintie
ji klausimų, prašomi kreiptis į
Onilę Šeštokienę ei. paštu:
plunksna @ aol.com
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.centertorsurgeryandbreasthealth.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
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

AURORA MEDICAL CENTER
10400 75 ST., KENOSHA, Wl 53142

(262) 948-6990

Asta M. Astrauskas, Mb
Vaikų gydytoja
Palos Pediatres

708-923-6300
Chicago Pediatrics

773-582-8500
DR. RUSSELL MILER, MD
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office

6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

DR. DALIA E. ČEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

10745 Winterset 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.

Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus.
Kalbame lietuviškai:- '

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis ųž
prieinamą kainą. Pacienfai‘[StiliWami

absoliučiai punktualiai. SUtftaVittiui

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS

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

DANTŲ GYDYTOJA

i

kalbėti angliškai arba lietuviškėi.

9356 S. Roberts Road
Hickory Hilla

DR. JOVITA KERELIS

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

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

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MEDICAL CLINIC
10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. 708-460-2500

DANTŲ GYDYYoT^
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.

Chicago. IL 60652

Cardiac 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

Kab. tel. 773-471-3300

"~DTL"PE7B£/K/S”"
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C.

DANTŲ GYDYTOJA
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
Tel. 630-323-5050

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain 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. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja

825 S. Mannheim Rd.
Westchester, IL60154
Tel. 708-344-1694
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. V.J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Valandos susitarus

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

Tel. 815-723-1854

DR. DALIA JODVVALIS
15543W. 127m9tr.
Suite 101
Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas

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

Tel. 773-735-7709

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir. 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

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

ARAS ŽLIOBA] M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. E. DECKYS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE
Gerbiamieji tautiečiai,
Sveikinu Jus su Lietuvos valstybės atkūrimo 12-osiomis
metinėmis. 1990 m. kovo 11-oji mums vėl grąžino nepri
klausomą Lietuvą, dvasinį atgimimą, saugios ir klestinčios
Tėvynės viltį.
Per dvylika Šalies atgimimo metų — tokį neilgą laiko
tarpą — Lietuva vis labiau įsitvirtina Europos valstybių
Šeimoje, žingsnis po žingsnio sparčiai artėja prie bendras
vertybes puoselėjančios Europos Sąjungos bei Siaurės
Atlanto sutarties organizacijos. Lietuvos vardas minimas
tarp realiausių kandidačių Siais metais būti pakviestai
Siaurės Atlanto sutarties organizacijos nare, taip pat
sėkmingai veda derybas ir yra integracijos į Europos
Sąjungą procese.
Dėkoju Jums visiems už paramą, narsą bei tikėjimą
Lietuva. Tegul sėkmė lydi Jus ir Jūsų darbus. Tardamas Jums
nuoSirdų padėkos žodį tvirtai tikiu, kad Lietuva ir ateityje
jaus Jūsų tvirtą paramą.
Ambasadorius Vygaudas Ušackas

DRĄSUS ŽINGSNIAI J
VALSTYBINGUMO ATSTATYMĄ
IGNAS MEDŽIUKAS

Susikūręs Sąjūdis bandė
apjungti visų tautybių Lietu
vos gyventojus, bet tai buvo
nelengvas uždavinys. Rusai,
prisidėję prie Sąjūdžio, buvo
puolami imperialistų ir šo
vinistų rusų. Nacionalistai
lenkai šmeižė Sąjūdį, kad
sąjūdiečiai nori sunaikinti
lenkus Lietuvoje. Buvo sklei
džiama mintis, kad geras len
kas yra tas, kuris kovoja prieš
lietuvius ir Sąjūdį. Žydai,
gimę Lietuvoje, nors ir pergy
venę nacių žiaurumus, jautė
simpatiją Lietuvai, bet, at
sikėlę iš Rusijos, dažnai buvo
sovietinio nusiteikimo.
Nepaprastai didelis entu
ziazmas kilo Baltijos tautose
— bendras noras atgauti ne
priklausomybę,
pasireiškęs
1989 m. rugpjūčio 23 d., kai
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
žmonės susįjungė rankomis į
Baltijos kelią. Šiame kelyje

stovėjo apie 2 milijonai žmo
nių. Ta rankų grandinė pra
sidėjo nuo Gedimino kalno ir
Katedros Vilniuje ir tęsėsi per
Rygą iki Talino. Lietuvos pu
sėje buvo apie 1 mln. įvairaus
amžiaus, vyrų, moterų ir vai
kų. Šalia lietuvių, dalyvavo su
savo vėliavomis žydai, taip pat
lenkai ir kitų tautybių žmo
nės. Baltijos kelias pademons
travo pasauliui, kad ir 50
metų sovietinė priespauda
neužmigdė žmonių noro gy
venti laisvėje. Melas, klasta ir
prievarta sudužo prieš žmonių
ryžtą gyventi nepriklausomoje

valstybėje.
Maskvos reakcija buvo pik
ta. Lietuviai buvo pravar
džiuojami nacionalistais, eks
tremistais, prieštaraujančiais
tautų draugystei. Buvo skel
biama, kad Sąjūdis veda
žmones į pražūtį, nes be So
vietų Sąjungos nebus įma
noma išgyventi. Bet sovietų
siūlomas ekonominis savaran
kiškumas be politinio atrodė
neįmanomas. Tad buvo apsi
spręsta siekti ne tik ekonomi
nio, bet ir politinio savaran
kiškumo, nepriklausomybės.
1990 m. M. Gorbačiovas
ryžosi asmeniškai apsilankyti
Lietuvoje ir įtikinti, kad pa
gal naujai ruošiamą įstatymą
respublikos galės iš Sovietų
Sąjungos išeiti. Kaip vėliau
patirta, įstatymas Maskvoje
buvo priimtas 1990 m. ba
landžio mėn., bet jis buvo taip
sunarpliotas,
kad
jokiai
respublikai nebūtų įmanoma
iš sąjungos pasitraukti. Po il
giausių procedūrų dar turėtų
patvirtinti SSRS liaudies de
putatų suvažiavimas. Tokianj
suvažiavime iš 2,250 atstovų
Lietuva turėtų tik 50. Taigi
šis kelias atrodė nepriimtinas.
Pavojus grėsė, nes M. Gor
bačiovas projektavo įsteigti
SSRS prezidento instituciją ir
jis pats būtų prezidentu iš
rinktas kovo mėnesį. Tad
Sąjūdžio vadams reikėjo sku
bėti surasti kelius ir nutraukti
ryšius su Sovietų Sąjunga.
Sąjūdžio svarbiausias argu

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ
SOVIETMETYJE
IRENA VIDŽIŪNIENĖ
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Po pusvalandžio kelio palei
vingiuojančią kranto linįją, lyg pagal užsakymą, prarėžusi skardį priekyje veržiasi į jūrą gryna, viliojanti
upeliuko srovė. Tačiau, siurbtelėjus iš saujos, nupurto
šleikštus vandens skonis. Ko gero jis užterštas sun
kiaisiais metalais, šimtus kartų viršijant leistiną nor
mą. Nijolė guodė, kad įkurtuvėms turėsime ne tik van
dens, kad daktaras Kutorga mums kažką ypatingą
įdėjo iškilmingai vakarienei.
Kaitaliojantis tai smėlėtam, tai akmenėtam pliažui,
statėjant ir stiebiantis krantui, nesutikę maršrute nė
vieno žmogaus, apie 9 valandą vakaro, nuvargę ir su
plukę, galiausiai tiesiog sutrikę, kylame netikėtai
išnirusiais Svetlogorsko pakrantėje didingais, tarsi į
paslaptingą pasakų pilį vedančiais, ištuštėjusiais laip
tais. Čia pat štaiga išdygsta mistiška figūra, absoliu
čiai išsiskirianti iš per visą šią dieną sutiktos publi
kos. Smalsiu besišypsančiu atviru veidu mus nužvel
gia, greta lengvu žingsniu kildamas, aukštas, dailus,
vyresnio amžiaus, elegantiška eilute, lyg šį ramų,
karštą vakarą būtų išsiruošęs į iškilmingą priėmimą,
vyras. Vėliau jį vadinsime ponu X. Nazarijui jo už
klausus, ar yra Svetlogorske kempingas, geranoriškai,
grakščiai ir tiksliai jį nurodė, palinkėdamas mums

Švenčiant Kovo Vienuoliktąją Vilniuje: minios, vėliavos, tūkstančiai baEltos nuotr.
lionų ir padėka Aukščiausiajam.

mentas buvo deklaracija dėl
Molotovo-Ribbentropo pakto ir
Lietuvos neteisėto inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą.
1990 m. vasario mėn. sku
bėta pravesti rinkimus į Aukš
čiausiąją Tarybą. Vasario 24
d. jau ėmė aiškėti Sąjūdžio
pergalė. Gauti 80 apygardų
rinkimų rezultatai rodė, kad
Sąjūdis pravedė 72 deputatus.
Kvorumui buvo reikalingi 95
deputatai. Antrieji balsavimai
buvo įvykdyti kovo 4,7,8, d.
apygardose, kuriose nė vienas
kandidatas nebuvo surinkęs
50 proc. balsų. Kai tik buvo
gautas kvorumas, kovo 10 d.
vyko sesijos atidarymo diena.
Tautos suvereninė valia buvo
reiškiama per Sąjūdį, tikriau,
perjos išrinktus atstovus.
Parlamentas
pasivadino
Aukščiausiąja Taryba, oficia
liai — Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba, kuri jau
buvo kompetentinga pasisaky
ti dėl nepriklausomybės atsta
tymo. Kovo 11-ją parlamentas
atstatė 1938 m. Lietuvos Res
publikos konstituciją. Tikriau
— priimtas Laikinasis Pagrin
dinis Įstatymas, kaip nauja
laikinoji konstitucija. Prievar
tinis Lietuvos įjungimas į So
vietų Sąjunga legaliai nepa
darė Lietuvos sovietine res
publika.
Pirmiausia reikėjo išrinkti
Seimo pirmininką. Iš dviejų
pastatytų kandidatų A. Bra
zauskas surinko 38 balsus,
Landsbergis — 91. Pirminin
kavęs seniausias amžiumi at

stovas Juozas Bulovas per
davė pareigas naujai išrink
tam Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. Tuojau
nutarta sugrąžinti Lietuvos
Respublikos herbą Vytį. Paki
lo didžiulė uždanga — gelto
na, žalia, raudona — Lietuvos
valstybinė vėliava, uždengusi
sovietinį herbą su plaktuku ir
pjautuvu. Šis veiksmas buvo
sutiktas galingu plojimu. Ta
da buvo priimtas „Lietuvos

švenčiant Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo—Kovo 11-sios šventę
Amerikos Lietuvių Taryba
sveikina visus geros valios lietuvius ir
kviečia toliau jungtis į bendrą darbą, kad šiais
metais Lietuvos valstybės laisvė ir saugumas
būtų dar labiau sustiprinti.

Amerikos Lietuvių Taryba

maloniai čia poilsiauti.
Kempingas netoliese, miestelio pakrašty. Mūsų len
kiška oranžinė palapinukė įsispraudžia į vidurį poros
dešimčių pasibarsčiusių palapinių. Kempingo adminis
tratorės nurodytos sąlygos mums tinka. Taigi jau be
veik aišku, kad čia porą savaičių bus mūsų žvalgybos
centras. Iš čia į visas puses drieksis mūsų maršrutai.
Vieta ypač patogi tuo, kad čia pat autobusų ir elektri
nių traukinių stotelės. Gaila, kad Nazarįjus, sėkmin
gai vadovavęs mūsų žvalgybos startui, toliau jai skirti
tegali tik savaitgalius. Vietoj savęs jis atveš mums
trejų metų jų dukrelę Viktoriją, kuri dabar palikta
Kaune pas močiutę. Vaikui čia pakenčiamos sąlygos ir
apmaudu būtų praleisti progą pasidžiaugti jūra, kai
tuo tarpu stojo gražūs orai. Taigi Nijolė su dukrele
daugiau žvalgysis Svetlogorske ir jo apylinkėse, o aš
bandysiu pasibastyti ir tolimesnėse vietose.
Pagaliau šios dienos finalas — iškilminga vakarienė
po žvaigždėtu Prūsijos dangum.
Dabar, pralėkus 20-čiai metų, rikiuojant smulkiai,
anuomet dienoraščio puslapiuose aprašytus faktus ir
pastebėjimus, to meto Kaliningrado srities vaizdas
šviečiasi tik labai bendrais bruožais ir epizodiškai. Ne
teko pažvelgti iš arčiau į gyvenimą kaime. Tada po
vieną dieną buvo skirta žvalgybai Zelionogradske,
Jantamyje, Baigoje, Svetlogorske, žygiui Sambijos pu
siasalio pakrante, I. Kanto muziejui, prabėgom keletą
kartų apsilankyti Kaliningrade.

Svetlogorskas (Raušėnai)

Respublikos Aukščiausios Ta
rybos Aktas dėl Lietuvos Ne
priklausomos Valstybės at
statymo”. Akte iškilmingai
skelbiama, kad atstatomas,
1940 m. svetimos jėgos panai
kintas, Lietuvos valstybės su
vereninių galių vykdymas ir
nuo šio laiko Lietuva vėl yra
nepriklausoma valstybė. Už
aktą balsavo 124 deputatai,
susilaikė 6 lenkai, kurie aiš
kinosi, kad, nežinodami savo
rinkėjų nuomonės, kitaip pa
sielgti negalėję. Deputatai su
džiaugsmo ašaromis akyse su
giedojo Lietuvos himną.
Tas paskelbimas dar nepa
darė Lietuvos nepriklausoma
valstybe. Dar teko daug kliū
čių nugalėti. Dar reikėjo
laisvės medį palaistyti Lietu
vos vaikų krauju. Nepriklau
somybės atstatymo paskelbi
mas buvo drąsus žingsnis, o
aktą pasirašę — tikri herojai,
rizikavę laisve ir net gyvybe;
jų pavardės liks amžiams Lie
tuvos istorijoje. Vis buvo jau
čiamas kažkoks netikrumas
dėl ateities, nes buvo daug
grasinama. Kaip vėliau su
žinota, KGB buvo paruošusi
planą karine jėga viską su
griauti. Tik šis planas nebuvo
įvykdytas, nes tarptautinės
aplinkybės susiklostė nepri
klausomos Lietuvos naudai.
Daug daug sunkių valandų
naujai atkurtai valstybei teko
išgyventi. Ekonominė bloka
da, ginkluotas teroras ir kiti
panašūs smurto veiksmai, bet
viskas buvo sumaniai išbalan
suota ir baigėsi laimingai.
Švęsdami 12-ją Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kaktį, žvelgdami į tikrai nuos
tabius atliktus darbus, mato
me, kad dar daug kas yra tai
sytina, nes likę sovietinio pali
kimo ledai dar nespėję ištirpti.

Svetlogorskas mums buvo tarsi miegamasis. Rytais

Saulius V. Kuprys
Pirmininkas
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Danutė Bindokienė

Nutieskime vienybės
kelią!
Kurie tuo lemtingu metu
gyvenome už Lietuvos ribų,
niekuomet negalėsime tiksliai
įsivaizduoti, koks gyvastin
gas, uždegantis, bet kartu
pavojingas, buvo tas laikotar
pis. Nepaisant gausių aprašy
mų ir įvykius išgyvenusių pa
sakojimų, visuomet liksime
„už durų, žvelgdami iš tolo,
tik pro siaurą plyšelį”.
Lietuva budo. Jau antrą
kartą to paties šimtmečio bū
vyje. Budo ir troško laisvės.
Buvo pasiryžusi apsispręsti
už laisvę, nepriklausomybę,
už savo valstybingumą. Be
jokių „didžiųjų brolių” globos.
Verčiau likti nedidele tauta
prie Baltijos, negu „plačiosios
tėvynės” dalimi.
Jeigu prieš 1918 m. vasario
16 tęsėsi ilgas Tautinio atgi
mimo laikotarpis, kol tauta
įsisąmonino savo tapatybės
esmę, vertę ir būtinybę, tai
prieš 1990 m. kovo 11 buvo
daug lengviau: lietuvis jau
žinojo, ko jis trokšta, kur yra
jo tikroji tėvynė ir kam pri
klauso jo lojalumas. Tiesa, ne
visi turėjo tą palaimingą sa
vimonę, bet visgi daugumas
žinojo — jautė giliai širdyje,
nors ilgus dešimtmečius tą
jausmą turėjo slėpti.
Anas 1988 (ir dar gerokai
anksčiau) — 1990 m. laikotar
pis mums šiandien sukelia
dar didesnę nuostabą, švie
sesnį pagarbos jausmą ir pa
sididžiavimą, kad taip pat esa
me lietuviai. Ypač prisi
menant, kad didžioji dalis
mūsų tautiečių, kurie petys
petin, ranka rankon stojo į
Baltijos kelią, mojavo tri
spalvėmis Katedros aikštėje,
skelbė bado streikus, reika
laudami laisvės, ir tūkstantį
kartų ištarė savo tėvynės var
dą, jau , gimė okupuotame
krašte. Jie ryšėjo raudonus
pionierių kaklaraiščius, de
klamavo eilėraščius komuniz
mo šlovei, žygiavo eisenose po
raudonomis vėliavomis ir ne
daug žinojo apie tikrąją Lietu
vos praeitį.
Daugelis užsienio lietuvių
juos vadino komunistais, kone
savo tėvynės išdavikais... Ta
čiau juk tie patys žmonės —
jaunuoliai ir vyresnieji, vaikai
ir senutėliai — nutiesė „Bal
tijos kelią”, reikalavo, kad bū
tų grąžinta teisė giedoti Lie
tuvos himną, iškelti trispalvę
Gedimino bokšte, švęsti seną
sias valstybines šventes —
ypač Vasario 16. Jie reikala
vo, kad būtų grąžintos baž
nyčios, kurias okupantas buvo
atėmęs, uždaręs ir išniekinęs.
Jie priklausė Atgimimo Sąjū

čia užtrukdavau apie pusantros valandos. Mankšta,
jūra, pusryčiai. Po to visa diena būdavo skirta iš vaka
ro numatytam maršrutui. Grįžus vakare, jei dar likda
vo laiko, vaikštinėdavom su Nijole ir Viktorija paplū
dimio takais, ūksmingomis Svetlogorsko alėjomis, aptarinėdamos dienos įspūdžius. Tačiau viena pirmųjų
saulėtų dienų buvo skirta tik šiam miestukui.
Raušėnai — tai žemės plutos vertikalių judesių prieš
milijonus metų iškelto Sambįjos pusiasalio viena ža
vingiausių vietų. Ją, laiko glūdumoje iš vandenų iš
sprūdusią, toliau vaizdingai formavo jūra, vėjas, o pas
taraisiais amžiais ir žmogus. Taigi Raušėnai, tai sti
chijos išaukštinta ir be perstojo jos gludinama, gla
monėjama ir gremzdžiama, atveriant mūsų akiai geo
loginių epochų klodus, sodria, gaivia žaluma apsiglobusi pakiluma su giliai įsirėžusiomis siauromis slėnių
juostomis, kuriose sukiojasi kadaise iš Karaliaučiaus
nutiestas pagrindinis kelias bei keliukai ir takai, be
siveržiantys prie jūros, tyvuliuoja įsispraudęs, skarotų
eglių supamas, tvenkinys su plūduriuojančiomis gul
bėmis. Tai skardingi krantai, jūra ir iš jos gelmių
sklindantis amžinybės alsavimo dvelksmas. Pagaliau
tai žmogaus sumanios su meile ir fantazija, susiklau
siusios su gamta veiklos ženklai, bei pastaraisiais
dešimtmečiais jo čia paliekami nuosmukio pėdsakai,
Raušėnams teikiantys Svetlogorsko pavidalą.
Taigi dabar Svetlogorskas. Čia tiek daug gamtos,
kad miestelis paskęsta joje. Kiek ryškesnė tik centrinė
pastatų sankaupa — pora parduotuvių, paštas, ir
prieškario išlikę keli lengvi, darniai į aplinką įaugę,

džiui, referendume balsavo už
Lietuvos nepriklausomybę.
Taip, tai tie patys mūsų
tautiečiai, į kuriuos, jau lais
vai atvykstančius apsilankyti
arba ir apsigyventi mūsų tar
pe, šiandien dar tebešnairuoja
anksčiau į šį kraštą emigravę
lietuviai.
Tai tie patys mūsų tau
tiečiai, apie kuriuos — tik
prisiminkime! — tiek gerų
žodžių pasakėme 1989, 1990,
1991 m. Ir kai jie stovėjo
„Baltijos kelio” grandinėje, ir
kai vienas prie kito glaudėsi
Katedros aikštėje, ir kai su
džiaugsmo ašaromis giedojo
Lietuvos himną, Aukščiausia
jai Tarybai pasirašius Lietu- ‘
vos Nepriklausomybės Atkūri
mo aktą. Mes anuomet kiek
vieną būtume galėję priglaus
ti prie širdies, kaip brolį, se
serį, kiekvienam padėkoti už
ryžtą, ištvermę ir drąsą.
Padėkoti už laisvą, neprikausomą Lietuvą!
Bet mes anuomet žinojome,
kad laisvė niekuomet ir nie
kam taip lengvai nesuteikia
ma. Nors Sovietų Sąjungos
pamatai jau braškėjo, bet visa
struktūra tebestovėjo — grės
minga ir alsuojanti pavojumi.
Tik po 1991 m. sausio 13osios, kai Vilniaus gatvių
grindinį nudažė mūsų tautos
didvyrių kraujas, galbūt pra
dėjome tikėti: u-ž laisvę Lietuva jau sumokėjo — pačią
brangiausią kainą: atidavė sa
vo vaikų gyvybę!
Ir kas galėtų sugrąžinti lie
tuvių tautai — gyvenančiai
savo žemėje, ar už jos ribų —
tą anų dienų jausmą, kupiną
jaudulio, džiaugsmo, bairųės
ir pasiryžimo! Kas sugrąžins
tą tarpusavio meilę, pasiauko
jimą? Antra vertus, tokie in
tensyvūs jausmai ilgai tverti
ir nedali, nes joks mirtingasis
neįstengų jų pakelti, jie. žmo
gų sunaikintų. Ilgainiui rei
kia grįžti kasdienybėn.
O ta kasdienybė greitai
atnešė nusivylimą, nepasiten
kinimą, priekaištus. Visiems
— ir Lietuvoje, ir užsienyje
gyvenantiems
tautiečiams.
Vėl iš savo tamsių urvų iš
lindo susipriešinimas, įtarinė
jimas, nepasitikėjimas pavy
das, pyktis...
Tad šiandien, švęsdami 12ąsias Nepriklausomybės atkū
rimo metines, stenkimės prisi
minti tas nuotaikas, tuos jaus
mus, kurie buvo prieš 12 ir
daugiau metų. Pakartokime
Vienybės kelią — tik ne
aplink Baltijos jūrą, o tarp
visų lietuvių. Ištieskime vie
nas kitam ranką!

drožiniais pasipuošę, mediniai namai. Viename jų yra
poilsiavęs Tomas Manas. Nuo čia gyvenamieji namai
plačiai pasibarstę pavieniui ir po kelis.
Centras susigūžęs prieš paplūdimio erdvią didybę.
Gamtos ir žmogaus mostą. Tai iškart pajunti, nuo cen
tro artėdamas prie plačiai išsiplėtojusių jau minėtų
laiptų, tvirtai aukštame skardyje įbetonuotų, grakš
čių, staigiais valiūkiškais posūkiais vedančių stačiai į
didingą, vylingą jūros, saulės ir vėjo nerimstantį žais
mą. Apačioje paplūdimiu, palei kranto linįją driekiasi
platus betoninis pasivaikščiojimų takas su vokiečių
skulptoriaus A. Bracherto 1938 metais įkurdinta
„Nimfa”. Tokia aplinka, rodos, turėtų pakiliai nuteikti
žmogų. Deja, šiandieną tarp šios žavios aplinkumos ir
čia suplūstančios, ypač saulėtais savaitgaliais, minios
nesijaučia sąskambio. Pliažą nugula užsisklendę kū
nai, neįsileisdami svarbiausio, ką rieškučiomis žeria
akimirkos išskleistame gamtos glėbyje — atgaivos ir
palaimos sielai ir kūnui. Apie tai bylojo blausus va
kare traukiančios nuo jūros minios veidas ir verčiantis
krūptelėti pašalietį tuščiais buteliais nuo alkoholio
sėte nusėtas pliažas.
Nuklydusios su Nijole ir jos mergyte kiek toliau nuo
centro, aptinkame bažnytėlę. Dabar joje, kaip pasako
jo vietinis gyventojas, įkurdinta katilinė. Jis pavėdėjo
mus iki aikštelės, kur prieš šešetą metų įvyko šiurpi
tragedija — nukritus kariniam lėktuvui ant vaikų
darželio pastato žuvo 50. vaikų, auklėtojos ir lėktuvo
įgula.
Bus daugiau

LIETUVIŠKOS SPAUDOS BENDRADARBIS

DRAUGAS, 2002 m. kovo 9 d., šeštadienis

JONAS PRAKAPĄS

KUNIGO ANTANO LAPĖS IŠKILMINGA ŠVENTĖ
2001 m. gruodžio 15 d., 7 vai.
vakaro nemažas būrys kun.
Antano Lapės draugų ir
pažįstamų susirinko Joy Kitt
ir jos vyro David Fisher na
muose, Vašingtone, kuriuose
buvo suruoštos kun. Antano
Lapės studijų baigimo iš
kilmės.
Kun. Antanas Lapė baigė
studijas Amerikos Katalikų
universitete, įsigydamas STL
(Sacred Theology Licensist),
teologijos licenciato laipsnį,
tačiau dėl darbo įsiparei
gojimo Lietuvoje jis negalėjo
kartu su kitais studentais da
lyvauti universiteto iškilmėse,
tad diplomą teko priimti pri
vačiai.
Diplomo gavimo proga jis at
vyko iš Lietuvos kartu su savo
motina Petrute Lapiene, teta
Marijona Šiuriene ir kun.
Saulium Damašium. Šiose iš
kilmėse dalyvavo ir jam labai
artimas prel. dr. Jurgis Šarauskas, kurio dėka jis galėjo
studijuoti Amerikos Katalikų
universitete. Kun. Lapė pa
reiškė: „Esu be galo dėkingas
už šią galimybę ir visokeriopą
paramą. Iš tiesų, man tai buvo
I didelė privilegija visų studijų
- metu jausti tėvišką prelato
Šarausko rūpestį ir globą”.
Šiame vakare dalyvavo ir iš
Amerikos katalikų universite
to kun. prof. Patrick Gran
field, ir kun. prof. John Gal
vin. Prie jų prisidėjo kun.
Eugenijus Troickis iš Balti. morės, dabartinis Vašingtono
• lietuvių misijos dvasios vadas
Sigitas Žilys, ir kun. Virgilijus
Poškus.
Šiose iškilmėse, prel. dr.
Jurgis Šarauskas, kartu su
kunigu profesorium Patrick
Granfield ir kun. prof. John
Galvin, oficialiai atliko||Amerikos Katalikų universiteto bai
gimo ceremonialą. Tolimes
nėje eigoje buvo sveikinimai,
kun. Lapės padėkos žodis, ir
sudainuota „ilgiausių metų”.
Po to — vaišės, ir asmeniški
sveikinimai. Svečiai pakilia
nuotaika bendravo ir dar ilgai
nesiskirstė.
Kun. Antanas Lapė Vašingw tono Lietuvių Bendruomenei
. gerai pažįstamas, nes šalia
studijų Amerikos katalikų
universitete jis buvo ir Lietu
vių misijos dvasios vadas. Jo
šiluma ir gerumas gaubė visus
< ne vien atvykusius išklausyti
šv. Mišių, bet ir asmeniškai
bendraujant. Jis buvo geras
j draugas jaunimui ir visiems,
i kurie jį pažino.
Teko paprašyti kun. Antaną
Lapę atsakyti į keletą klau
simų, apie studijas, darbą,
Telšių kunigų seminariją,
klierikus, mokslą, finansavi
mą seminarijos ir asmeninį
3 gyvenimą. Dėl laiko stokos,
kun. Lapė atsakymus į keletą
’
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paklausimų persiuntė elekroniniu paštu laiško pavidalu.
Čia pateikiu ištrauką iš kun.
Lapės laiško, susijusio su šiais
klausimais:
„Telšių vyskupo Antano
Vaičiaus siuntimu, 1997 m.
atvykau studijuoti į Amerikos
Katalikiškąjį
universitetą.
Mano studįjų programa buvo
finansuojama Amerikos ti
kinčiau dėka. Šią užsieniečių
studentų finansavimo pro
gramą koordinuoja Amerikos
vyskupų konferencijoje prela
to Jurgio Šarausko vadovauja
mas skyrius. Savo studijas
minėtame universitete užbai
giau 2001 metais.
Pabaigus studijas buvau
paskirtas Telšių kunigų semi
narijos vicerektoriumi. Šiuo
metu Telšių kunigų seminari
joje studijuoja 59 klierikai. Šis
skaičius per pastaruosius me
tus yra stabilus ir tai mus
džiugina, nes šitokios apim
ties bendruomenėje galime ge
riau pažinti vienas kitą ir ak
tyviau vykdyti formacijos pro
cesą. Maždaug pusė visų
įstojusiųjų klierikų baigia se
minariją. Nuo Telšių semina
rijos atkūrimo jau yra pašven
tinta kunigais daugiau kaip
80 jos auklėtinių.
2001 m. Lietuvos Vyskupų
konferencija nutarė, kad stu
dentai turi prisidėti prie
išlaikymo, kurį jie gauna bū
dami seminarijoje. Tai nėra
mokestis, bet laisvanoriška
auka ir studentai turi galimy
bę pasirinkti kada tai padary
ti — studijų metu ar užbaigus
mokslą seminarijoje.
Šiandien galime pasidžiaug
ti, kad turime jau visą būrį
dėstytojų, kurie yra baigę
studijas ir įsigiję mokslinius
laipsnius įvairiuose pasaulio
universitetuose. Dalį discip
linų dėsto pasauliečiai profe
soriai, kurie atvyksta iš kitų
universitetų. Taigi, akademi
nis lygis auga ir, nemanau,
kad kažkuo ypatingai skirtųsi
nuo dėstymo kituose Lietuvos
ar užsienio šalių universite
tuose. Kiekviena aukštoji
įstaiga turi savo reikalavimus
ir specifiką, todėl, norint jas
palyginti tarpusavyje, reiktų
kalbėti apie specifinius aspek
tus arba konkrečius dalykus.
Manau, kad šiandien pa
grindinis uždavinys, kaip ir
visais laikais, paruošti kunigą
pagal Kristaus įvaizdį. Vado
vaudamiesi kunigų ruošimo
nuostatomis turime kreipti
ypatingą dėmesį į asmenybės
formavimąsi
seminarijoje,
maldos gyvenimą, studijas ir
tinkamą pasiruošimą pastora
ciniam darbui. Visi kiti rū
pesčiai yra šalutiniai ir turi
tarnauti išvardintiesiems pa
siekti”.
Kunigas Lapė laiške papasa
kojo ir savo asmenišką ku-

Jonas Prakapas, lietuviškos giausia jis rašo apie bol
spaudos bendradarbis, gyve ševikmečio partizanų kovas su
nantis Bakersfield, Kaliforni okupantais Lietuvoje. Rašo ir
joje, daug metų išdirbęs vie kitomis temomis žuriiale „Į
nos didelės bendrovės finansų laisvę” ir tam tikroje Lietuvos
skyriuje, neseniai išėjo į poilsį. spaudoje. Lietuvoje jis buvo
Su Jonu esame geri bičiuliai apdovanotas ne vienu žyme
dar nuo nepriklausomos Lie niu. 2001 m. lapkričio 12 d- už
tuvos laikų, kada mokėmės ir aktyvų bendradarbiavimą ir
kurį laiką gyvenome viename moralinę paramą Švenčionių
kambaryje Raseiniuose. Jonas rajono Sąjūdžio laikraštis
buvo darbštus ir gabus moki „Rytas” dvidešimt penkis vil
nys. Jam gerai sekėsi mate niečius ir du išeivijos tau
matika, bet mėgo lotynų ir ge tiečius apdovanojo sąjūdžio ju
rai mokėjo vokiečių kalbą, biliejaus medaliu. Tarp jų
kuri II Pasaulinio karo metu buvo išeivijos ir Lietuvos laik
jam padėjo išlikti gyvam.
raščių bendradarbis Jonas
Po karo, kaip ir mes visi, Jo Prakapas.
nas pasitraukė į Vakarus, į
1994 m. gegužės 22 d.
Vokietiją. Vėliau apsigyveno žurnalo „Kario” 75-tos sukak
Kanadoje. Kuriantis savait ties proga Lietuvos krašto ap
raščiui „Tėviškės žiburiai”, saugos ministras už bendra
savo darbu prisidėjo prie ad darbiavimą Lietuvos karinėje
Kun. Antano Lapės Amerikos katalikų universiteto Vašingtone baigimo proga iš Lietuvos buvo atvykusios jo ministravimo. Kurį laiką dir spaudoje suteikė jam Garbės
motina ir teta. Iš k.: motina Petrutė Lapienė, kun. Antanas Lapė, teta Marijona Šiurienė, prof. kun. Patrick bo Kanados pašte. Kai viena
raštą.
;
Granfield ir prel. dr. Jurgis Šarauskas.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės didelė bendrovė jam pasiūlė
1996 m. birželio 22 d. 1941
geresnį darbą finansų srityje, m. sukilėlių organizacija J.
jis turėjo persikelti į Kalifor Prakapui už dalyvavimą lie
nigystės kelią: „Mano asmeni
niją. Jonas per atostogas mėg tuvių karių sukilime Varėnos
SVEIKINAME
VISUOMENININKĄ
JULIŲ
nio pašaukimo tyrimas kiek
davo keliauti. Pietų Amerikoje poligone įteikė Atminimo
užsitęsė. Prieš ateidamas į
PAKALKĄ
susipažino su lietuvaite Bi ženklą.
Telšių kunigų seminariją tu
rute,
kurią vėliau vedė, abu
Tenka paminėti, kad Jonąs
Lietuvos Respublikos prezi
rėjau progos įsigyti inžinieapsigyveno
Kalifornijoje,
už

Prakapas
jau daug metų neša
riaus-ekonomisto specialybę dento Valdo Adamkaus 2001
augino
ir
išleido
į
mokslus
finansinę
atsakomybę admi
Kauno Technikos universitete. m. lapkričio 16 d. Vilniuje pa
dukrą,
kuri
jau
turi
savo
šei

nistruodamas
žurnalą „Į lais
Po to septynerius metus teko , sirašyto dekreto Nr- 1574, dėl
mą.
vę”.
dirbti atsakingą darbą Šiaulių apdovanojimo Lietuvos Ka
Jau, išeinančiam į užtarnau
Jonas
Prakapas
daug
rašo
į
pieno kombinate. Tik būda riuomenės kūrėjų ir savanorių
„Tėviškės
žiburius
”
.
Laiks
nuo
tą
poilsį linkime sveikatos 'ir
mas trisdešimties metų galuti- . medaliu 1 straipsnis praneša,
sėkmės
lietuviškos spaudos
laiko jo straipsniai pasirodo ir
nai apsisprendžiau susieti kad:
„Drauge”. Po visais pasirašo darbe.
savo gyvenimą su kunigyste,
„Lapkričio 23-osios — Lietu
St. Džiugas
—
Henrikas Kudreikis. Dau
nes, būtent, čia, įžvelgiau tar vos karių dienos proga, vado
nystės pilnatvę ir pilnavertį j vaujantis Ordipų, medalių ir
savęs realizavimą bendruo kitų pasižymėjimo ženklų
menėje. Toks buvo mano pa įstatymo 91-uoju straipsniu ir
šaukimo suvokimas tada, toks atsižvelgiant į krašto apsau
jis išlieka ir šiuo metu, nes gos ministro telkimą bei Lie
nieko nėrandu prasmingesnio tuvos gyventojų genocido ir re
kaip skelbti Dievo žodį ir to zistencijos tyrimo centro pri
kiu būdu įsijungti į bendrystės statymus, Lietuvos kariuo
misiją, kuri yrą nėątskįriąųaa menės kūrėjų ‘‘savanorių me
nuo meilės kylančios iš gyve daliu apdovanojami ginkluoto
nimo vienybėje su Tėvu, Sū pasipriešinimo 1940-1990 me
numi ir Šventąja Dvasia. tų okupacijoms dalyviai, įsta
Džiaugiuosi, kad mane šiame tymo nustatyta tvarka pripa
Julius Pakalka.
kelyje palaiko mano artimieji žinti kariais savanoriais: Ju
ir draugai, kurių ratas nepa lius Pakalka, gim. 1915 m.”.
Patyrę, kad gerb. Julius Pa
Trečiasis šio dekreto straips
liaujamai plečiasi”.
kalka,
ištiktas insulto sun
Atvykusį kun-. Antaną Lapę nis skelbia: „Šis dekretas kioje būklėje guli ligoninėje,
ir jo svečius į Amerikos kata įsigalioja nuo jo pasirašymo linkime jam ištvermės ir svei
likų universiteto užbaigimo dienos”.
katos pagerėjimo.
Šia proga Beverly Shores,
šventę globojo Aldona ir Ste
Red.
pas Kinduriai, kurie sudarė IN, gyvenantį visuomeniprogą jiems dar savaitę pa ninką-kultūrinihką pasveiki
* Šiemet Utenos apskri Lietuvos Vyčių veikėjai, visuomenininkai — pianistė Aldona ir operos so
viešėti Amerikoje, pamatyti no pulk. Įeit. Gediminas ,Grina,
LR
Gynybos
atašė
JAV
ir
tyje
bus plėtojamos pirmi listas Algirdas Braziai vasario 19 d. Lietuvos konsulato Čikagoje Su
Floridą ir Vašingtono miesto
Kanadoje.
Nuoširdų
sveiki

nės
sveikatos
priežiūros, ligo ruoštame Nepriklausomybės šventės paminėjime. I. Tijūnėlienės nuo^r.
įdomybes. Stepas ir Aldona
suruošė ir šaunias išleistuves, nimą atsiuntė ir Vilniaus me ninių bei greitosios medicinos
kuriose dar kartą buvo galima tropolitas kardinolas Audrys pagalbos pertvarkos progra
pabendrauti su mums taip ar J. Bačkis. Prie gausių draugų mos, finansuojamos iš Pasau
timu ir mielu kun. Antanu ir pažįstamų sveikinimų prisi lio banko paskolos — 2.67
Lape, jo svečiais, palinkėti deda ir dienraščio „Draugo” mln. dol. bei iš Lietuvos biu
džeto 1.63 mln. dol.
jam stiprybės ir Dievo palai redakcija.
AMERICAN TRAVEL SERVICE
mos jo kilniuose darbuose.
Didelė padėka prelatui dr.
Turime pigiausias kainas skrendant į
Jurgiui Šarauskui, kad jo
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų
dėka Amerikos Katalikų uni
versitetas vis sulaukia kunigų
Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis
iš Lietuvos, o Vašingtono misi
ja nuolatos turi nuostabius
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis,
jaunus kunigus, kurie dvasi
keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras,
niai praturtina Vašingtono lie
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.
tuvių bendruomenės klestė
jimą.
American Travel Service
Elvyra Vodopalienė
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THE GRAMO* BALLROOM
Springs

BILIETUS GALITE ĮSIGYTI:
Atlantic Express Corp.
2719 West 71,str., Chicago
Tel. (773) 434 7919

I tėvelio pagerbimą susirinko visa Petronių šeima. Jonas Petronis, Los Angeles Tautinių namų pirmininkas,
2001 metų gruodžio 16 d. buvo pagerbtas jo 80 metų sukakties proga. Aprašymas išspausdintas „Draugo” 2002
m. sausio 26 d. laidoje. Iš k.: sūnus Dainius Petronis su sužadėtine Nida Bichnevičiūte, sukaktuvininkas Jonas
Petronis su anūke Nina, Julįja Petronienė su anūke Julija ant rankų, duktė Daina ir jos vyras Virgilijus Kas
putis.

Saulius Gečas, 2-ro skyriaus mokinys (kairėje), ir Edvardas Kairiūkštis,
pirmokėlis, dainuoja Vinco Krėvės lit. mokyklos, Philadelphia, PA, ka
lėdinėje programoje.
P. Vaškio nuotr.

Willowbrook Ballroom
8900 South Archer Rd.
Willow Springs, ILL
Tel. (708) 839 1000

tdmuAKUONSKAS
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KONCERTO DIENA BILIETAI BUS BRANGESNI!

((J^ftonicusko vift'ŽS^remijO. lobi eolas

TEL. INFORMACIJAI: (630)728 2128
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KLAIPĖDOS „ŽUVĖDRAI” MEDALIAI
„UŽ SPORTO PERGALES”

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

NAMŲ SAUGUMAS IR ELEKTROS LAIDŲ
PRAILGINIMAS
• Nusiperkam namus arba
persikeliame gyventi į naują
butą, statome kambariuose
baldus, jungiame įvairius
plektrinius namų apyyokos
daiktus, lempas ir pan. Ne
svarbu, ar namas senas, ar
naujas, šiais laikais pritrūksįam elektros jungiklių arba jie
ne ten, kur reikia. Ypač šiais
laikais, kai viskas automatiš
ka, viskas varoma elektros jė
ga ir viską reikia įjungti, pri
jungti.
Pritrūkus elektros jungiklių,
arba jiems esant ne ten, kur
mums reikia, imamės tai pa
taisyti, vartodami elektros
prailginimo laidus (angliškai
„extention cord”). Yra tuzinai
taisyklių, kaip tuos prailginitno laidus saugiai naudoti, bet
mažai kas į tas taisykles krei
pia dėmesio. O neatsargiai
naudojant elektros prailgini
mo laidą, galime patekti į ne
laimę, gali kilti gaisras ir pan.
; Perkant prailginimo laidą,
„The US Consumer Produet
Safety Commission” pataria
visada patikrinti, ar jis turi
tikrinimo laboratorijų pažy
mėjimą, tai „UL-Underwriters
Laboratories” ar „ETL Electrical Testing Laboratories”. Tas
pažymėjimas yra paprastai
pritvirtintas arti laido galo —
jungiklio. Jei perkate vadinajnus „power strips” ar „surge
proteetors”, taip pat patikrin
kite, ar jie yra garantuojami
tikrinimo laboratorijų.
Čia yra kelios taisyklės,
kaip saugiai naudoti prailgini
mo laidus:
1. Pagrindinė ir labiausiai
ignoruojama taisyklė yra —
naudokite prailginimo laidus
tik, kai būtinai reikalinga ir
tik laikinai. Jei turite lempą,
kuri buvo prijungta į elektros
rozetę tuo pačiu prailginimo
laidu eilę metų, pagalvokite
apie baldų perstatymą taip,
kad lempa galėtų būti įjungta
į elektros jungiklį tiesiogiai,
arba paprašykite, kad elektri
kas įdėtų elektros jungiklį toje
yietoje.
, 2. Venkite perkrauti elekt
ros srovės tekėjimą. Visos
elektros įrangos, mygtukai ar
jungikliai kontroliuojami vie
no sprogiklio (fuse) ar elektros
grandinės nutraukėjo — „cirį fuit breaker”, sudaro vieną
> plektros grandinę, kuri gali
jierduoti tik tam tikrą kiekį
J elektros srovės. Tas perdavi»jno pajėgumas matuojamas
■ Amperais. 15 ar 20 amperų
; yra tipiška.

J • 3. Naudojant elektros prail•’ ginimo laidą ir pridedamuoj fcius jungiklius — „adapters”,
; kai vienas elektros jungiklis
t gali būti panaudotas keliems
• dalykams, leidžia naudoti
; daugiau prijungimų, bet taip
• pat įgalina prijungti per daug
• dalykų iš karto. Įjungiant ke' lėtą elektrinių dalykų į vieną
elektros laidą, gali laidas per
kaisti ir užsidegti.
4. Naudokite prailginimo
laidus, „power strips” ir „surge
proteetors”, kurie turi „polarized” jungtuvus su viena jų da
lele platesne, negu kita, arba
turi 3-jų šakučių su įžemini
mu jungtuves. Šie dalykai su
mažina galimybę elektriniam
smūgiui („eleetrie shoch”).
5. Naudokite specialius —
„heavy-duty” prailginimo lai
dus aukšto voltažo įrangoms,
pvz. oro vėsintuvams, nešioja
moms elektrinėms šildymo
krosnelėms, šaldytuvams ir
pan.

6. Įkiškite jungtuvus taip,
kad šakučių (prongs) dalelių
nebūtų matyti, kada jungiate į
elektros prailginimo laidą.
7. Niekada neuždenkite bet
kurios elektros prailginimo
laido dalies kilimu ar kitu
daiktu, kai tą laidą naudojate.
Jei prailginimo laidas yra už
dengtas, šiluma negali praeiti
ir gali kilti gaisras.
8. Žiūrėkite, kad laidai ne
kabėtų nuo virtuvės spintelių
ar stalų, kur jie lengvai gali
būti užkliudyti, numetant
elektrinę įrangą, ar galite už
jų užkliūti ir pargriūti.
9. Jei jaučiate, kad laidas
yra karštas, nustokite jį nau
doti ir išmeskite. Pakeiskite
tuojau pat senus, dėvėtus, nu
brizgusius pratęsimo laidus
naujais.
10. Niekada neprikalkite —
nepritvirtinkite metaliniais viniukais ar segtukais elektros
prailginimo laido.
11. Išjungiant laidą, paim
kite už jungtuvo prie įjungimo
sienoje ir traukite, netraukite
už laido, nes tai sugadina lai
dą.
12. Niekada neuždarykite
durų ar lango ant prailginimo
laido, kada jį naudojate, nes
tai gali sugadinti laido izolia
ciją.
13. Jei reikia įjungti prailgi
nimo laidą į jungiklį, kuris yra
už kokio nors baldo prie sie
nos, naudokite laidą su deši
nės krypties jungtuvu, kuris
yra plokščias prie jungiklio,
užuot naudoję normalų jungtuvą, kuris įsijungia tiesiai.
14. Jautrūs kompiuteriai ar
muzikiniai įrengimai gali būti
sugadinti elektros srovės stai
gaus pakilimo — „spikes”, ku
ris kartais atsiranda elektros
srovės tiekime. „Power strip
extention cord” su „surge suppressors” yra tinkamiausi jau
trioms kompiuterinėms įran
goms.
15. Žaliatvorių kirpimui ar
lapų pūtimui lauke, ar kai
elektros lemputės kabinamos
lauke, naudokite tik laukui
skirtus elektros prailginimo
laidus.
16. Elektros prailginimo lai
das, kuris yra naudojamas
sunkaus tipo elektrinei įran
gai, pvz., kompresoriui, turi
turėti tokį pat amperų skai
čių, kaip ir įranga, kuriai nau
dojama. Prieš perkant elekt
ros prailginimo laidą patik
rinkite, kiek amperų yra jūsų
elektros įranga, kas yra pa
žymėta kur nors ant jungtuvo.
Jei jūsų pratęsimo laidas turi
daugiau nei vieną jungiklį,
visi įrankiai, kuriuos iš karto
naudojate prįjungę, neturi tu
rėti daugiau amperų, negu
prailginimo laidas gali pakel
ti.
17. Įrankis, kuris yra pri
jungtas prie prailginimo laido,
kuris nepraleidžia pakanka
mai jam elektros srovės, gali
atrodyti, kad dirba normaliai,
bet prailginimo laidas perkais
ir įrankio elektrinis motoras
nelaiku perdegs.
18. Elektros prailginimo lai
das priklauso nuo dviejų da
lykų: jo didumo, vadinamo
„gauge”, ir ilgumo. Lauke nau
dojami prailginimo laidai yra
paprastai 12, 14 ar 16 „gauge”
didumo. 12-kos didumo laidas
yra didžiausias ir turi didžiau
sią amperinį pajėgumą. Yra ir
18 didumo laidai laukui pri
taikyti, bet jie skiriami tik la
bai lengviems darbams.
19. Elektros srovė, eidama

Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra” pristatė savo naująją programą. Lietuvos šokėjai
Andrius Randelis ir Eglė Visockaitė, atstovaujantys Vilniaus „Ratuto” klubui, antrus metus iš eilės iškovojo
pasaulio Lotynų Amerikos šokių taurę kovo 2 d. Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose vykusiose varžybose. Lie
tuviai aplenkė 18 porų iš tiek pat šalių. Antrąją vietą laimėjo rusai, trečiąją danai. Finale dar šoko Ukrainos,
Latvijos ir Baltarusijos poros. Estijos atstovai — lietuvis Nedas Grigaliūnas ir Olga Kosmina pateko į pusfinalį
ir liko dešimti.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

O JI SU TUO TURĖSIANTI
SUSIGYVENTI

Kovo 2 d., šeštadienį, Vil
niuje „Karolinos” viešbutyje
surengtame 2001 metų Euro
pos čempionų ir pasaulio vice
čempionų Klaipėdos „Žuvėd
ros” sportinių šokių ansamblio
šokėjų pagerbime jiems įteikti
pirmieji Kūno kultūros ir
sporto departamento medaliai
„Už sporto pergales”.
Lietuvos sportinių šokių fe
deracija ansamblį apdovanojo
specialia taure., o Klaipėdos
universiteto rektoriui Stasiui
Vaitekūnui paskirtas departa
mento aukso medalis „Už nuo
pelnus Lietuvos sportui”.
Departamento generalinio
direktoriaus pavaduotojas Al
girdas Raslanas pažymėjo,
kad pirmąkart ne tik įteikti

nauji medaliai, bet ir pagerbi*mas surengtas ne departa
mento patalpose. Departa
mento vadovai išreiškė viltį,
kad puikus „Žuvėdros” skrydis
bus pratęstas ir šiemet Euro
pos bei pasaulin čempionatuo
se.
„14 metų gyvuoja mūsų ansamblis, iš jų aštuonerius
esame tarp Europos ir pasau
lio prizininkų”, — sakė „Žu
vėdros” vadovė Skaistė Idzelevičienė. — „Tačiau išlaikyti šį
lygį vis sunkiau, nes ansamb
lyje mažėja vietinių šokėjų, o
naujokams pritapti reikia ne
mažai laiko. Norint parengti
naują kompoziciją, reikia' ir
nemažo kapitalo”.
(Elta)

kada viena čiuožimo teisėja
pareikalavusi nuo kaklo nu
siimti kryželį, nes jis jai truk
dęs koncentruotis. Timothy jai
atsakęs, jog jis kryželio nenusiimsiąs, o ji su tuo turėsianti
susigyventi.
Timothy filosofija — olimpi
nis medalis, tai dar ne viskas.
Jis turės mažai reikšmės, jei
pritrūks žmoniškumo!

Praėjusios žiemos olimpia žimo instruktoriaus.
Motina užklausta, ar daug
doje, Salt Lake City, buvo ga
lima pastebėti figūrinio čiuoži tekę aukotis, auginant olim
mo čiuožėją, kuris, sustojęs pinį čempioną, atsakiusi, kad
ant ledo, pirmiausiai persižeg tai buvęs tik didelis įsiparei
nodavo, valandėlę susikaupda gojimas, o pasiaukojimas
vo ir tik po to pradėdavo jiems (tėvams) teikęs daug
džiaugsmo. Timothy jiems bu
čiuožti.
P. Palys
Tai 21 metų amžiaus, giliai vusi didelė Dievo dovana.
Timothy kiekvieną naktį
tikintis katalikas, laimėjęs
,Ant Elektrėnų vandens
olimpinį bronzos medalį, Ti kalbąs rožančių. Ant kaklo
turi
kryželį,
o
kišenėje
—
Ju

saugyklos ledo surengtose
mothy Gobei. Jis tik po apdo
vanojimo, sekmadienį, reikš biliejinių metų Romoje medalį respublikinėse poledinės žūk
damas padėką Aukščiausia su popiežiaus John Paul II at lės varžybose nugalėtoja tapo
jam už suteiktą laimėjimą, da vaizdu. Mišiose dalyvauti Alytaus rajono komanda. Tarp
lyvavo šv. Mišiose, kur jo me stengiasi 2, o kartais ir dau keturiolikos komandų šio Dzū
kijos regiono žvejai Gintaras
dalį pašventino vysk. George giau, kartų savaitėje.
Su čiuožimu tenka keliauti Savilionis, Sigitas Diksa, Au
H. Niederauer.
Timothy stiprius tikėjimo ir po įvairius pasaulio kraštus, relijus Dudzinskas ir Juozas
moralės pagrindus įsigijęs iš tačiau katalikų bažnyčią jis Paulėkas buvo nepralenkiami.
savo religingų — Richard ir randąs visur, nors kartais ten Pasak Lietuvos sportinės žūk
Ginny — tėvų. Jie švęsdami ka gerokai pasižvalgyti, jos lės federacijos sekretoriaus Al
savo 10-tą vedybinio gyvenimo beieškant.
bino Rapkevičiaus, labai at
sukaktį, per Catholic ChariJam su šv. Tėvu susitikti kakliose rungtyse absoliučiu
ties Čikagoje jį adoptavo.
netekę, tačiau, vykstant čiuo šių varžybų nugalėtoju pri
St. Colette, Rolling Mea- žimo rungtynėms netoli Ro pažintas jauniausias Alytaus
dows, IL, pradžios mokykloje mos, jis džiaugiasi tujėjęs lai rajono komandos narys Aure
baigė 4 skyrius. Tėvams ir mo mės dalyvauti šv. Mišiose Šv. lijus Dudzinskas. Jis sugavo
net 6.4 kilogramo žuvų. Tarp
kytojams pastebėjus neeili Petro aikštėje.
nius jo gabumus ant ledo, jis
Timothy sako, kad dėl jo vie moterų nugalėtojos vardą iš
su savo motina persikelia į Či šai išpažįstamo tikėjimo opo kovojo kaunietė Rita Chromokagą. Persikėlimo tikslas — zicijos nesutinkąs. Vis dėlto, va, kurios sugautos žuvys svė
būti arčiau prie Timothy čiuo- — pastebėjo, — buvęs atvejis, rė 1.8 kilogramo.
* Nidoje buvo įkurta Lie
laidu, sutinka pasipriešinimą. įrangų krautuvėse.
24. Kalėdų metu atkreipkite tuvos gelbėtojų vandenyje
Taip, kad 100 pėdų 14 „gauge„
didumo laidas perduoda ma dėmesį, kiek amperų reikalau asociacija, parengta paraiška
žiau elektros srovės negu 50 ja kalėdinės elektros lempu jai įstoti į Europos gyvybės
pėdų 14 „gauge” laidas. Juo tės. Nusipirkite laidus, tinka gelbėtojų federaciją. Manoma,
storesnis laidas, tuo jis bran mus tam reikalui. Jei lem jog norint Neringoje ir kituose
gesnis. Pvz., 50 pėdų 12 — pučių virtinės pažymėtos „wa- kurortuose plėtoti turizmą,
„gauge” laidas gali kainuoti tais”, tai padalinkite „watų” svarbu turėti gerą gelbėjimo
18-25 dolerius, kas yra 4 ar 5 skaičių iš 120 ir tada maždaug tarnybų lygį. Kol kas asociaci
joje yra tik trys nariai: Klai
kartus brangiau negu 50 pėdų sužinosite, kiek yra amperų.
pėdos gelbėjimo stotis, Klai
25.
Venkite
įjungti
per
daug
16 — „gauge” laidas.
20. Visada naudokite trum elektros lempučių į vieną jun pėdos plaukimo sporto klubas
piausią laidą, kurį galite nau giklį. Padalinkite tarp kelių bei „Neringos komunalinin
(K. Elta)
doti. Jei jums reikia 15 pėdų jungiklių. Elektros laidai, at kas”.
rodo,
yra
toks
paprastas
daly

laido pasiekti žaliatvorę, ne
naudokite 50 pėdų laido. Išvy kas, į kurį mažai kreipiame
* Per pastaruosius metus
niokite laidą, kai naudojate. dėmesio. Jei reikia laukinio
Suvyniotas laidas įšyla dau elektros laido ar prailginimo nelaimingų atsitikimų dar
giau ir greičiau negu ištiestas. laido, nueiname į krautuvę ir be skaičius išaugo 16, o profe
21. Yra nepatariama naudo nusiperkame. Tačiau reikia sinių ligų .— 12 proc. „Sodros”
ti lauke laidą, sujungtą vieną žinoti, ką pirkti ir ką galime Pašalpų ir nedarbingumo kon
su kitu. Jei jums reikia juos saugiausiai naudoti. Reikia trolės skyriaus duomenimis,
naudoti — t. y. sujungti, tai atkreipti dėmesį į saugumą, 2001 m. teritoriniuose sky
riuose buvo 4,999 nelaimingi
naudokite pačius didžiausius. kad paskui nesigailėtume.
atsitikimai darbe bei nustaty
Naudotasi
medžiaga
iš
įvai

Tai padidina galimybę, kad
tos
333 profesinės ligos. (Eita)
pakankamai elektros srovės rios spaudos.
galės keliauti per sujungtus
laidus ir pristatys pakanka
mai srovės, reikalingos nau
dojamam įrankiui.
B & DA — vienintelė mokykla,
22. Naudokite jungiklius
(outlets) su „ground fault Cir
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
cuit interruption”. Toks daly
kas turi jame įstatytą prie
taisą, kuris apsaugo nuo su
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
krėtimo, nes nutraukia elekt
* Dantistų asistentus, turinčius
ros srovę, kada jaučia, jog
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
nėra balanso elektros srovėje.
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas
Tokie prietaisai ypač reikalin
gi, jei naudojate elektros srovę
Šios mokyklos studentai gali lankyti
prie vandens.
nemokamas anglų kalbos pamokas.
23. Jei jūsų lauko elektros
jungikliai neturi „ground fault
Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!
interupters” ir nenorite, kad
jie būtų įdėti, galite pirkti lai
dą su „ground fault interrupter”. Tokius laidus sunkiau
4728 Oakton, Skokie
gauti, bet juos galima rasti
namų reikmenų ar elektros

B& DA

847-568-1560

gallery

naujausi

drenos Sapamis
batiko darbai
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Susitikimas su menininke
Kovo 16
3:00 v.p.p. iki 6:00 v.v.H<-4 East Jefferson Naperville,II
In downtown Naperville

630 548-4003
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VELYKINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE”

IPSA INTERNATIONAL siūlo jūsų giminėms ir draugams
Lietuvoje rūkytos kiaulienos mėsos produktų rinkinį
$110
$97.00
12A-12 kg. 10A-10 kg.
1.
2.
3.
4.
5.

Kiaulienos kumpis
Kiaulienos šoninė
Kiaulienos išpjova
Lašiniai ..Naminiai”
Dešros: Šalto rūkymo

. 3 kg.
2 kg.
1 kg.
1 kg.
3 kg.
6. Dešrelės: Karšto rūkymo 2 kg.

•

12 kg.
26.4 lbs.

2 kg.
2 kg.
1 kg.
1 kg.
2 kg.
2 kg.

10 kg.
22 lbs.

$80.00
8A-8 kg?'
1 kg. f »
2 kg..
-T
-Sv.
1 kg.
2 kg.
2 kg.

-

8 kg.
17,6 lbs.

„VĖTRŲ AINIAI” - bendra Lietuvos JAV mėsos perdirbimo
įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos gamybos mašinas,
produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos,
patikrintos Veterinarijos tarnybos skyriaus.
Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo
užsakymo datos. Čekius rašyti: DS ENGINEERING, INC.
Užsakymai priimami telefonu, faksu arba paštu.
DS ENGINEERING, INC.
Tel. 630-257-2034
12421 ARCHER AVĖ., Lemont, IL 60439
Fax 630-257-5852

LIETUVA; 2002

V

HUt

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
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Ieško darbo

SIŪLO DARBĄ

Diplomuota medicinos

Įdarbiname porą,
susikalbančią angliškai
Phoenix’e, Arizonoje. Gerai
apmokamas darbas ir daug per
spektyvų. Tel. 602-434-6477.

sesuo (nurse) gali slaugyti
ligonį. Tel. 708-447-0890,
Vanda.

„Meson Sabika” an upseale true

Med. sesuo ieško (perka) darbą
senelių priežiūroje. Geros
rekomendacijos, kalba angliškai,
turi automobilį. Gerai atsilygins.
Tel. 773-386-6588, Vilma.

Spanish Tapas Bar and Restaurant with

the true taste of Spain at „Northfield”

staff with ųuite a few Lithuanian

Įgaliotas ,,ALPHA” atstovas Čika
goje padės jums įsigyti Tarptautinį
vairuotojo pažymėjimą ir tarptautinį
asmens identifikavimo pažymėjimą
ID, galiojančius ne tik Amerikoje,

servers and managers. Fluent English,

bet ir beveik 200 valstybių.

some restaurant experience is reųuired.

namų 815-372-8985.

flexible working hours, fun and enjoy-

Dvi darbščios, sąžiningos
lietuvės apie 50 metų amžiaus
ieško darbo prižiūrėti senyvo
amžiaus žmones.

Tel. 847-784-9300.
Talk to Bridget or Kristina.

Tel. 773-763-3809.

Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement
(in suburbs). Mušt have experience
& vehicle. Start now. Good pay,
great bonuses, benefits & profit
sharing. Call Ward Wood
at 847-928-1000.

Pirksiu vakarinį

VALYMĄ.
Tel. 630-766-6261.

Alternative Home care looking for
responsible come-and-go, live in
care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

Mokesčių skaičiuotojų
paslaugos

Virgis Tvaskus, CPA,
užpildo pajamų mokesčių
formas. Skambinti
tel. 708-448-8468;
312-762-4653.

INCOME TAX SERVICE

Window Washers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

I

Tel.: 773-955 0472
Pgr.: 708 901 9343
E-mail: Pransee@aol.com

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS

užpildo pajamų

mokesčių

formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta j
namus.

INCOME TAX SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių
įstatymai žymiai apsunkino ir
ateityje apsunkins metinį
mokesčių formų užpildymą.
Profesionaliam, sąžiningam ir
konfidencialiam patarnavimui
kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
5516 W. 95 St.,
Oak Lawn, IL 60453.
Tel. raštinė 708-424-4425.

Siūlo mokytis
ILLINOIS MILDUN TRAINING
CENTER siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant
specialistų biuruose jums patogiu laiku.
Baigę kursus gausite baigimo sertifikatą bei
reziume. įsigykite profesiją, turinčią didelę
paklausą. Sveikatos apsauga - viena
sparčiausai augančių ir pirmoji iš sričių,
kuri atsistatinėja po ekonominio
nuosmukio. TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.

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

Reikalingi darbininkai paveikslų rėmų
surinkimui. Darbas švarus, privačioje
gamykloje, kuri randasi Čikagoje, 2532
N. Elston Avė., 2 aukštas „ALPINA”.
Pageidautina vyrai ir moterys. $7-11/val.
Tel. 773-395-1900 arba 816-582-5393
(mob.). Kalbėti lietuviškai, Darius.

Įdarbinimo agentūra BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais.
Tel. 323-851-3010; 323-377-6562.
E-mail: info@usa-baltica.com

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
Daug darbo turinti kirpykla,
esanti Palos Park, ieško plaukų
kirpėjos-stilistės. Puiki darbo
aplinka. Atlyginimas iki $22 į vai.
su „tips”. Tel. 630-846-0376,
Alice.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
u $1,800. Tel. 615-554-3161.

PARDUODA
p———————————i

Lengvas darbas internete.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ

Reikalingas kompiuteris ir

KANADOS!
|
I Užsisakykite šventėms jau |

internetas. Skambinkite
Kęstui, tel. 773-778-0263

Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

dabar!
| 20 svarų statinaitė — $35 |
| 8 svarų statinaitė — $21 |

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Padedu išsilaikyti „International
Driver’s License”, gauti ID kortelę
ir „Taxpayer Indentification
number”. Įdarbinu valymuose ir
rusų šeimose. Tel. 708-449-2519;
708-935-3532.

Siuvu
užuolaidas, lovatieses,
staltieses, pagalvėles ir t.t.

Tel. mob. 630-854-6292,

Tel. 708-974-2423;
708-261-4882 (mob.).

AUTORIZUOTAS

isterra
AGENTAS

LIETUVA 25f, VOKIETIJA 9«, KANADA 8t, USA 6(.
IŠSAMESNĖ INFORMACIJA IR UŽSAKYMAI
Tel:1-888-615-2148,1-708-599-9680 KVIESTI ERIKĄ
PARDUODAME TELEFONINES KORTELES

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
(angliškai)

(TONY)ANATOLIJUS BACKO
773517-6768 (lietuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

„soffits”, įdedame «
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti

ATTENTION IMMIGRANTS!

Free asscssment for
applicants interested in
applying for
PERMANENT RESIDENCE IN
CANADA
CAII GTS 1-773-775-2506

We have 8 years of
experience in immigration to
Canada
Visit GTS vvebsite vvith over
200,000 hits a month.

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

Draudimo paslaugos

AUTOMOHIią NAMU SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

Kraustymosi paslaugos

Romui tel. 630-774-1025.

Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas: gitrama@hotmail.com

3314 W. 63 St.

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

Kalame visų rūšių „sidings”,

Imigracinės ir vizų
paslaugos

susikalbėsite lietuviškai.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

I W COOfcJNO

Atliekame mūro ir mūro
restauravimo darbus.
Tel. 708-473-7621 arba
708-218-4574.

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

Puikios sąlygos, maistas,
sąžininga slauga.

A &S

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.

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.

Tel. 773-776-8998

Namų remonto ir statybinės paslaugos
Licensed roofing contractor.
Dengiame naujų konstrukcijų
stogus, senus keičiame į naujus.
Plokšti stogai, smulkūs stogų
pataisymai. Tel. 708-417-7833.

i Audrius Mikulis O* Z" ]

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami Uogai, kalamas „siding”,
atliekami cemento, „plumbing” bei
kiti narnų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

i

J įvairus nekilnojamas turtas:
Nemokamas įkainavimas
I * Nemokama rinkos analizė

i

Pardavimas
i * Surandame
l optimaliausią finansavimą

(

i

k _ _ __________ _ _ u

Accent
Homefinders

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

TeMu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
įkainoįu nekilnojamą
turtą. Gailu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavlcluaOhome.com

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

‘ Tel. 773-585-6395.
Išnuomojamas
3 kambarių butas prie 66 St.

ir Kedzie Avė. Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

Išnuomojamas modemus 2

Tel. 708-656-6599.
Išnuomojamas 2 miegamųjų
butas su baldais Oak Lawn. Yra
balkonas. Kaina $850. First Rate
Real Estate, Aušra Padalino.
Tel. 773-767-2400.

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

ASTA T. MIKŪNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655
Pg. 773-258-0496; Fax773-767-9618

PARDUODA
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.

Panevėžio apskrityje parduo
damas ūkis. Pagrindinė veikla sodininkystė. 3-6 metų žemaūgės
obelys. Plotas — 25 akrai.
Papildomas verslas — grūdinių
kultūrų apdirbimas. Informacijai
kreiptis ei. paštu: kgaska@one.lt

Lietuvoje, Šventojoje
parduodamas moderniai
suremontuotas butas. 4 miega
mieji, 2 vonios kambariai,
2 kambariai-rūbinės, 2 balkonai.
Kaina $40,000.
Tel. 370-82-33424;
e-mail: alla_bau@hotmail.com

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
* Lietuviška duona ir raguoliai
* Vestuviniai ir įvairūs tortai
* Lietuviškas maistas — „catered”
* Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

A STAR ALUANCB MEMBER

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

Chicago

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30
v.p.p.

55R"

Skokie kraustymo kompanijai
skubiai reikalingi

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

'WOo£

vairuotojai-perkraustytojai.

Vedrip nuo
1921 m.

Tel. 847-673-3309.

Z------------------------------------------------------------------- - ---------- >

4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
*******************************************************
IBUOEOT HN’fC3E
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

________________________ ___ ________________________ /

♦j. 3

starto naujus namus.

miegamųjų butas naujasniame
name Marąuette Rd. ir Kedzie
Avė., pensininkams.

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus, S
atvyksta į kliento namus. Salono

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60463
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9236
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

O’FLAHERTY REALTORS
A BUILDER8, Ino.

For Rent

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirtį, keipa
vyrus ir moteris, atlieka cheminį
sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina.

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

New Vision

2 bedroom, 2 floor, appliances,
heat and Utilities included. $600.
No pets, no smokers.

Kirpėjų paslaugos

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

Bus.: 708-361-0800
Vare Mal: 773854-7820
Fax: 708-361-9618

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir už
jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

Landmark
properties

RIMAS STANKUS

J*

MOVING

GEDIMINAS
708-387-9144

GREIT PARDUODA

« Pager 773-260-3404 F*5*™*!
1 E-mail: amikulis@usa.com

l*

Prižiūrėsiu ligotą žmogų
savo namuose.

Tel. 630-893-5527, Dalia.

8801 S. 78 TH AVĖ., BRIDGEVIEVV, IL 60455

A.C. HOME CONSTRUCTION INC.

NEKILNOJAMASIS TURTAS
I Tel.: 630-205-9262

www.immigration-servicc.com

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tel. 815-439-0037.

Skambinkite
tel. 708-687-5627.
Pristatome UPS.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va7
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

SKELBIMAI

įvairios paslaugos

Tech Now! Computer Services;
Maintenances, Custom PC Builds,
Installs, Upgrades, Troubleshooting,
Internet, LAN. Contact:
Es vabas @ onebox.com
773-377-5001, ext 5802.

is now hiring full time and part time
waitstaff. We offer competitive salary,

able working atmosphere. International

j

Paslaugos

DRAUGAS, 2002 m. kovo 9 d., šeštadienis

8900 Sotmi AfcCHKK ROAt>, Wiuxw SPRINGS, lu>JOK TPJ. 708.839.1000

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free conųection through our
Copenhagen Airport. And vvhen returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you
travel vvith SAS, you can earn mileage credit
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavlan.net

Šešios pokyliu salės - tinka įvairioms progoms

35 iki 40 svečių

1
100 iki 135 svečių

Ar mėgstate šokti?

40 iki 60 svečių

It’s Scandinavian

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

S/IS

IMI
.
Hlonoolt

Scandinavian Aktines

60 iki 100 svečių

Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

Utį
125 iki 175 svečių

225 iki 550 svečių

DRAUGAS, 2002 m. kovo 9 d., šeštadienis

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

Nuoširdi užuojauta GASPARUI KAZLAUSKUI ir jo
šeimai, broliui

A. t A.
Lietuvoje mirus.

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra
NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milwaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Milvvaukee • 1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai
American-Polish Domestlc
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

ir sūnumi Sauliumi

JOANA KIVILYTĖ-IVAŠKIENĖ

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
'T"” V'
Auklės

9400 W. Foster Avė., #205
1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
irų .,Y^ruotoiv teisės - CDL
jy

erub

EUGENIA VVOJTOVVICZ
5637 W Lawrence
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

Mirė 1982 m. kovo 10 d.

Mūsų mylimą Mamytę

A. t A.
ANOINETTĘ MONDEIKĄ,

DVYLIKES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d.

POVILAS IVAŠKA

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje,
Cicero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota
šalia savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen
of Heaven mauzoliejuje, 1990 m. kovo 17 d.

Dvylikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su giliu
liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 13ąją, ir laidojimo dieną, kovo 17-ąją, šv. Mišios už Jos
sielą bus aukojamos 8 v.r. Šv. Antano bažnyčioje, o taip
pat ir kitose bažnyčiose.

CHEPOV'S
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

IVA
1-70&-499-9861

kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

Šv. Mišios bus aukojamos Nekaltai Pradėtosios Mergelės
Marijos vienuolyne Putname, Benediktinių vienuolyne
Kaune ir Lietuvių misijoje Vašingtone.
Duktė Teresė ir žentas Algimantas
Landsbergiai

Marti Gintarė Ivaškienė
Vaikaičiai Ritonė, Tomas, Andrius, Paulius,
Gailė ir Liudas

Giminės Lietuvoje

PADĖKA

RAMUNEI KVIKLYTEILUKIENEI

„Sau į kelią neėmiau aš nieko.
Viskas Jums, Brangieji mano, lieka:
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis
Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis.”

•

Justinas Marcinkevičius

Pareigingajai išeivijos darbuotojai iškeliavus į
Amžinuosius namus, paliktus netektyje jos vyrą VINCĄ,
dukrą DAINĄ, sūnų RIMĄ, seseris DANGUOLĘ ir
RŪTĄ KULIKAUSKIENĘ su šeima bei artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Danguolės E. Žumbakytės-Paškienės šeima nuoširdžiai
dėkoja prelatui I. Urbonui už atsilankymą į koplyčią ir
maldas. Padėka kun. A. Paliokui už šv. Mišių auką,
paguodos žodžius ir palydėjimą į kapines. Dėkingi esame
kompozitoriui F. Stroliai už giedojimą bažnyčioje.

Vita ir Petras Bulikai

Taip pat padėka už užuojautas, išreikštas žodžiu, raštu
spaudoje, šv. Mišių aukas, gėles ir aukas „Lietuvos Vaikų
vilties” bei „Lietuvos Našlaičių globos” komitetams.

.

■ Regina ir Leonas Narbučiai

Vyras Juozas, duktė Vida, sūnus Vytas su
šeimomis

A. t A.
mirus, jo sūnums ir artimiesiems reiškiame širdingą
užuojautą.

Gediminas ir Viltis Jatulis

Po sunkios ligos mirė 2002 m. kovo 8 d.
Gimė Lietuvoje, prof. Jono Paltaroko šeimoje.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko: vyras patalogas Jonas Valaitis, duktė Rasa
su vyru John ir sūnumi Edvardu, duktė Laura, gyvenanti
Kalifornijoje, pusseserė Aldona Satkutė Lietuvoje, Margių
Valaičių šeima Amerikoje ir Lietuvoje.
A.a. Joana, mikrobiologe, dailininkė, buvo Skaučių
Filisterių, Pasaulio lietuvių gydytojų moterų draugijos,
BALFo, Lietuvių fondo ir kitų organizacijų narė.
A.a. Joana bus pašarvota pirmadienį, kovo 11 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės
įvyks antradienį, kovo 12 d. Iš Petkus Lemont laidojimo
namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

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

A. t A.
BRONĖ MAŽEIKIENĖ
Po ilgos ligos paliko šį pasaulį 2002 m. kovo 7 d.,
sulaukusi 88 metų.
Gimė Brooklyn, NY. Užaugo Lietuvoje. Amerikoje
gyveno White Plains, NY, Čikagoje ir Daytona Beach, FL.
Nuliūdę liko: sūnus Robertas Mažeika, anūkai Zachary
ir Aaron Mažeikos, sesuo Aniceta su vyru Jurgiu
Mažeikos, dukterėčia Sigita Mažeikaitė; Lietuvoje sesuo
Janina Vaicaitienė, svainė Morta Ukinskienė, seserų
vaikai su šeimomis.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, kovo 11 d., nuo 3
v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose,
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį,
kovo 12 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 9 v.r.
velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv^
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba petkusfuneralhomes.com

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

KĘSTUČIUI KIRVAIČIUI, Ph. D.
„Tai tylus metas netekties
Ir tėvų palūžusi širdis
O Viešpatie, ar kas galės paguosti,
Bet nesupras Dangaus lemties.”
Dr. J. Šalna

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto

apylinkėse ir priemiesčiuose

Patarnavimas 24 vai.

PADĖKA

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

A. t A.
ALGIS JARAS

HICKORY HILLŠ, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

0

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

5200 W. 95 St.
Oak Laura, IL

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.

(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

VIRGINIJA
1-708-633-5002
kalba lietuviškai, angliškai,
Darbai įvairūs
TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

Mirė 1989 m. gruodžio 3 d.

A. t A.

GERALD F. DAIMID
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

0

Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris

Nuliūdę dukros Marija ir Teresė

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai,
angliškai
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

Domestlc Agency, Ine

A. t A.

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų
mylimos Mamytės sielą.

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

A. t A. ,

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
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JOANA PALTAROKAITĖVALAITIENĖ

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

Giedra Gudauskienė su dukra Daina

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282

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

A. t A

NAPOLEONUI

arba Leonido.

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname.
1 -847-948-0994 arba 1 -847-338-5838

palikote mums
savo meilę ir
krikščioniško
gyvenimo pavyzdį...

Danutė, Pranas ir Daina Jarai

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

Moteris 47 m. ieško darbo su gyveni
mu. Kalba lietuviškai ir rusiškai.
Skamb.: 1-708-499-6032
Dvi merginos ieško darbo vakarais,
naktimis, arba savaitgaliais. Turi auto
mobilį. Kalba angliškai.
DIANA — 630-865-9037
50 metų moteris ieško darbo vyres
nių žmonių priežiūroje, gali pakeisti
savaitgaliais
ANGELĖ -708-218-7666

708-795-5979
Ieškau darbo. Gali būti tik
savaitgaliais. Turiu dokumentus.
NETA -708-652-3552

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".

IEŠKO DARBO

Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems už
gilias užuojautas, pareikštas asmeniškai, laiškais ir
spaudoje. Dėkojame artimiesiems už užsakytas Mišias ir
pinigines aukas,mano sūnaus pasirinktai labdarai. Taip pat
širdingai ačiū mons. I. Urbonui už suteiktą palaiminimą ir
dr. B. Pumputis už mūsų sūnaus medicininę priežiūrą.

48 metų moteris, medikė ir 52 metų
vyras ieško darbo Palos Hillš ar toje
apylinkėje.. Nemoka anglų kalbos.
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
NIJOLĖ—708-598-6584

Vidutinio amžiaus moteris ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti se
nelius, moka visus ūkio darbus. Gali
pakeisti bet kokią savaitės dieną ir
per šventes. Siūlyti įvairius variantus.
Kalba lietuviškai, rusiškai, vokiškai.
Gali dirbti ir naktimis. Esu nuoširdi.
Dirbu sparčiai, mikliai.
ROMALDA - 370-723-9533

TVRGUS
Valentinas Krumplis

Mylimos Mamytės

A. t A.

LIUDMILOS
SIRUTAVIČIENĖS,
mirusios 2002 m. sausio 28 d. atminimui, gedulingos
šv. Mišios bus aukojamos kovo 24 d., 10:30 v.r., Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745
W. 44 St. Gedulingi pietūs įvyks kovo 24 d. 12 v.,
„Seklyčioje”, 2711 W. 71 St.

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

Maloniai kviečiame susirinkti ir prisiminti visiems mums
brangią velionę.

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

Būtume labai dėkingi iš anksto žinodami apie jūsų
dalyvavimą. Prašome skambinti tel. Čikagoje 773-7793089, Borisas Bakūnas.

VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

Dukra ir sūnus su šeimomis

CICERO, 5645 W. 35 Street
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1-708-652-5245
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Švč. M. Marijos Gimimo

parapijos bažnyčioje kovo

PAMALDŲ TVARKA
TĖVŲ JĖZUITŲ
KOPLYČIOJE

Iš Pasaulio lietuvių cent
ro į „Draugo” koncertą vy
kite autobusu! LB Lemonto

24 d., Verbų sekmadienį, 3
val.p.p. vyks Gavėnios religi apylinkės socialinių reikalų
Prieš Velykas dvasinis susi
nės muzikos valandėlė, kurio skyrius praneša, kad autobu
telkimas,
kuriam vadovaus iš
je dalyvaus klebonas Jonas sas į „Draugo” koncertą iš
„Dievas nori, kad būtume
Lietuvos
atvykęs
Kauno Šv.
Kuzinskas ir parapijos choras vyks kovo 17 d. 2 val.p.p. iš
laimingi. Bet kur tokios vilties
PLC Lemonte. Vietų užsaky Pranciškaus Ksavero bažny
bei solistai. Visi kviečiami.
šaltinis? Tai kiekvieno žmo
mas tel. 630-243-0791, 708- čios rektorius t. Stasys Kazė
Lietuvių opera kviečia įsi
gaus sielos gelmėje gyvuojanti
nas, vyks kovo 15, 16, 17 d.
gyti bilietus, o taip pat prašo 346-0756.
bendrystė su Dievu”, - 2001
Tėvų jėzuitų koplyčioje (2345
DePaul operos teatro (De- W 56th Str., Chicago, IL; tel.
kviesti ir savo draugus bei ar
m. „Laiške iš Taize” rašė bro
lis Roger. Lietuviškos Taize
timuosius į šį pavasarį stato Paul Opera Theatre) statomos 773-737-8400. Dvasinio susi
pamaldos rengiamos š. m. ko
mą nuostabaus grožių G. Do- kompozitoriaus B. Smetana telkimo dienomis išpažinčių
vo 15 d., penktadienį, 7 val.v.
nizetti klasikinę operą „Lucia operos „Parduotoji nuotaka” bus klausoma vieną valandą
Pal. J. Matulaičio misijoje
di Lammermoor”. Bilietai jau premjera vyks kovo 15 d. 7:30 prieš šv. Mišias, kurios bus
parduodami
„Seklyčioje” val.v., kovo 16 d. 7:30 val.v. ir aukojamos 8:45 val.r., taip pat
14915 127th St., Lemont, IL.
Visus, o ypač jaunirtią, kvie
(2711 W. 71st Str.) šiokiadie kovo 17 d. 2 val.p.p. DePaul vakarais - 6 vai. Paskutinę
Merle Reskin susitelkimo dieną, kovo 17čiame dalyvauti šiose Gavė
niais 9-4 vai., o šeštadieniais - University,
nios maldose ir susikaupime.
10-2 vai. arba paštu: Lithua Theatre, 60 East Balbo Drive, ąją, sekmadienį, šv. Mišios
nian Opera Co., Ine., 3222 W. Chicago. Operai diriguos Ro vyks 10 vai.
Įspūdžius iš Lietuvos iš
66th Place, Chicago, IL. bertas Kaminskas. Bilietai tel.
girsime „Seklyčioje” kovo 13
Nuo kovo 16 d., kol Jaunimo
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. Kal Darius Polikaitis - „Dainavos” an 60629. Operos premjera įvyks 312-922-1999.
centre vaikams vyks šeštadie
sekmadienį, gegužės 12 d.,
Dail. Aleksandro ir Eleo
bės JAV Socialinių reikalų ta samblio vadovas
ninės
pamokos, pamaldų tvar
Morton
aukštesniosios
mokyk

Čikagoje gimusiam ir au
noros Marčiulionių paro
rybos pirmininkė Birutė Ja
ka
šeštadieniais
Tėvų jėzuitų
saitienė, kuri su Čikagos Shri gusiam Dariui Polikaičiui los auditorijoje, Cicero prie doje bus galima už prieinamą koplyčioje bus 8:45 val.r., kad
kainą įsigyti a.a. Marčiulionių
ner’s ligoninės medicinos per tėveliai jau nuo mažens įskie miestyje.
atvežę vaikus tėveliai ar sene
pijo
meilę
dainai
ir
muzikai,
JAV
LB
Čikagos
Pietva

atliktų meno darbų. Paroda
sonalo grupe praleido savaitę
liai galėtų dalyvauti šv. Mišio
Vilniuje „Lietuvos Vaikų vil ypač lietuviškai dainai. Da karių apylinkių, kurioms atidaroma kovo 15 d. 7:30 se, sekmadieniais - 10 vai.,
ties” reikalais. Visi maloniai rius yra studijavęs fortepijo priklauso Marąuette Park, val.v. Čiurlionio galerijoje, pirmadienių vakarais - 6 vai.,
kviečiami ir laukiami. Bus ir ną, trimitą, klasikinę harmo Oak Lawn, Hickory Hills, Jus Jaunimo centre. Rengia ir o kitomis dienomis - 8:45 vai.
niją ir kompoziciją, balsą ir tice, Alsip, Burbank ir kiti ra kviečia Čiurlionio galerija ir
„lauktuvių”. Atvykite!
Apie vasaros meto pamaldų
vokalinį bei orkestrinį diriga jonai, valdyba rengia Kovo ll- Lituanistikos tyrimo ir studijų
Amerikos Lietuviu Tary
tvarką pranešime vėliau. Be
vimą. Daug metų mokęs lietu osios šventę. Šventė įvyks ko centras.
ba kviečia visuomenę aktyviai
verly Shores šv. Onos parapi
Jau legenda tapusio cho joje Šv. Mišios bus aukojamos
įsijungti į dabartinę akciją, viškų dainų K. Donelaičio litu vo 10 d., sekmadienį, po 10:30
Boris
Eifman kovo 24 d. 1 val.p.p. Pirmai
kad JAV Senate būtų priimtas anistinėje mokykloje ir ateiti val.r. šv. Mišių Švč. M. Mari reografo
ninkų
jaunimo
stovyklose
Dai

jos
Gimimo
parapijos
salėje.
Sankt Peterburgo baleto trupės siais mėnesių šeštadieniais šv.
Laisvės konsolidacijos aktas.
Sprendžiamasis
balsavimas navoje, grojęs tautinių šokių Pagrindinį žodį tars Lietuvos pastatymai kitą savaitę bus Mišios ir Rožinys jėzuitų ko
šiuo klausimu įvyks vėliau šį ansambliams, 1984 metais iš-' Respublikos garbės konsulas rodomi Čikagoje, Auditorium plyčioje - 4 val.p.p.
mėnesį. Tuo reikalu ALTo leido lietuviškų („pop”) dainų Vaclovas Kleiza. Programą at Theatre (50 E. Congress, 312Laukiame kuo daugiau įvai
centro valdyba kreipiasi į 14 plokštelę „Aš čia gyva”. Nuo liks „Lakštutės” vaikų choras, 902-1500, 312-922-2110). Pir raus amžiaus maldininkų. Pajas sudarančių organizacijų 1988 metų Darius vadovauja vadovaujamas muz. Dalios mąjį spektaklį „Tchaikovsky: simelskime, kad visi atliktų
pirmininkus, kviečiant tų or lietuvių meno ansambliui Gedvilienės, Aldona Pankienė The Mystery of Life and velykinę išpažintį, kad visur
ganizacijų narius ir bendrai „Dainava”, su kuriuo atliko skaitys savo poeziją. Parapijos Death” žiūrovai matys kovo priešvelykiniai susitelkimai
lietuvišką visuomenę aktyviai daug stambesnės formos kūri komitetas tą pačią dieną ruo 13-14 d. 8 val.v., o pastatymą mūsų bažnyčiose būtų kuo
įsijungti į šią akciją. Pavyzdi nių - M. K. Čiurlionio „De šia koldūnų pietus, tai bus „Don Juan and Moliere” - ko sėkmingesni. Visus sveikina
niai laiškai yra gaunami ALTo profundis”, J. Tamulionio „Tė dviguba proga pąĮiendrauti. vo 15 d. 8 val.v., kovo 16 d. 2 me ir už jus meldžiamės.
įstaigoje Balzeko lietuvių kul viškės giedojimus”, John Rut- Kviečiame visus lietuvius gau val.p.p. ir 8 val.v., kovo 17 d. 2
Čikagos tėvai jėzuitai
val.p.p.
tūros muziejuje, 6500 S. Pu ter „Reųuiem” ir „Gloria”, G. siai dalyvauti!
Faure
„Reųuiem
”
.
„Dainava
”
laski, Chicagoje, tel. 773-735TALKA
6677, faksas 773-735-3946, e- ir jos vadovas nepamiršta lie
tuviškos
dainos,
nuolatos
at

DRAUGO
FONDAS
paštas ALTcenter@aol.com.
PAVASARIO VAJUI
lieka lietuvių liaudies dainas
4545 VVEST 63rd STREET
„Labas vakaras,
mieli ir lietuvių kompozitorių kūri
Devintasis Draugo fondo
CHICAGO, IL 60629
„Margučio” klausytojai”, - nius, o per paskutiniuosius
pavasario vąjus jau prasidėjo.
taip kasdien, išskyrus šešta metus į ansamblio repertuarą
DF pavasario vajaus laiškai
TEL.: 773-585-9500
dienį ir sekmadienį, įsijungus įtraukė šių dienų Lietuvos
š.m. kovo 6 d. jau iškeliavo vi
WCEV radijo stotį, transliuo kompozitorių kūrybą. Įvairių
siems „Draugo” skaitytojams.
jamą 1450 kH dažniu, galima kartų lietuvių kompozitorių
AUGINKIME IR TOLIAU DRAUGO
Kaip ir kiekvienais metais,
išgirsti lietuviško Čikagos ra kūriniai skambės „Draugo”
susirinko gausus būrys nuola
FONDĄ!
dijo „Margutis II” pranešėjų ruošiamame kovo 17-osios
tinių Draugo fondo ir „Drau
Dalios Sokienės, Emilijos An- koncerte, kuriame „Dainava”
— Milijoną sudėjome. Ar to tvarkomi labai atsargiai paty go” talkininkų į Marijonų vie
drulytės ir Ryčio Januškos pa atliks dviejų dalių programą. neužtenka? — paklausite. rusių „Solomon, Smith & Bar nuolyno žemutinę salę ir per
sisveikinimus. Kiekvieną va Be lietuvių kompozitorių kū Prieš porą metų, kai investa ney” investavimų specialistų. tris su puse valandos atliko
karą (8 vai.) Čikagoje ir jos rybos, skambės ir italų kom vimai davė apie 30 proc. Fondo kapitalas 2001 metais DF pavasario vajaus laiškų
apylinkėse gyvenantys lietu pozitoriaus A. Vivaldi kantata uždarbio, atrodė, kad milijo išliko „sveikas”, o dividendų išsiuntimą pagal JAV ir Kana
viai sužino naujienas iš Lietu „Gloria”, kur prie choristų pri ninio kapitalo užtenka. Kad buvo gauta 49,967.00 doleriai. dos adresus.
vos, klausosi pasaulinės spau sijungs dvi solistės - Virginija tokio pelno pakanka metinei
„Draugo” skaitytojus netru
Vajaus laiškų siuntime daly
dos apžvalgos, sveikatos pata Muliolienė (sopranas) ir Da „Draugo” leidybos paramai. kus pasieks Draugo fondo vavo šie talkininkai: Mindau
rimų, sporto apžvalgos, litera nutė Mileikienė (Mileika), Dabar, investavimų uždarbiui 2002 m. pavasario vajaus gas Baukus, Bronius Bikultūrinės valandėlės, įvykių, jiems pritars orkestras. Kvie nusmukus iki 4-5 proc., ma laiškai. Visus labai prašome čius, Michalina Bikulčienė, Al
renginių pranešimų, rėmėjų čiame atvykti! Bilietus į kon tome, kad tokia parama atsiliepti su didesniu ar ma girdas Čepėnas, Ona Gradins
skelbimų ir kt. Čia skamba ir certą, kuris vyks Maria gim „Draugui” yra nepakankama. žesniu įnašu. Kiekvienas DF kienė, Juzė Ivašauskienė, Al
lietuviška muzika. Kviečiame nazijos auditorijoje, įsigykite Ją galime padidinti, tik toliau įnašas labai svarbus, parodan fonsas Krumplewski, Kazys
klausytis!
auginant Draugo fondo kapi tis mūsų pastangas išlaikyti Majauskas, Elena Majaus„Drauge” ir „Seklyčioje”.
Šauliu namuose (2417 W.
ALTas praneša, kad Jung talą, kad jis atneštų daugiau lietuvybę išeivijoje. Pagrindi kienė, Vaclovas Momkus, Vy
43rd Str.) kovo 23 ir 24 d. tinių pabaltiečių komiteto rei pelno, reikalingo „Draugo” lei nis lietuvybės išlaikytojas yra tautas Prialgauskas, Stefa
mūsų spauda.
Prialgauskienė, Aleksas Smil
vyks Vytauto Didžiojo mugė. kalų vedėjas Kari Altau šią dybai.
Pavasaris
yra
sėjos
metas,
Draugo
fondui
reikia
naujų
ga,
Pranas Totoraitis, Aldona
Pradžia - 10 val.r. Norintys savaitę yra Floridoje ir ten su
norint
gauti
derlių.
„Nesėsi
—
įnašų, naujų garbės .narių, Totoraitienė, Viktorija Vala
užsisakyti stalus, prašomi sitinka su vietos aktyvistais,
skambinti tel. 773-434-3713 ir siekdamas praplėsti NATO nepjausi, — rašė dr. Vincas Ku naujų narių ir rėmėjų. Visų la vičienė, Antanas Valavičius ir
dirka. Draugo fondo metinis bai laukiame.
Stasys Žilevičius.
773-735-2327. Visi kviečiami!
plėtros akciją toje valstijoje.
derlius nuo milijoninio kapita
Todėl visus kviečiame į
Draugo fondas visiems labai
lo labai sumažėjo dėl Ameri Draugo fondo 2002 metų pa labai dėkoja. Didelė padėka
„DRAUGO” 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą
kos ekonominio nuosmukio ir vasario vajų su naujais ar priklauso vaišių ruošėjoms —
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį.
dėl teroristų išpuolių. Norint su papildomais įnašais. Visos Onai Gradinskienei ir Viktori
Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų” kovo 17 d.,
ateityje nuolatos remti „Drau DF aukos yra nurašomos nuo jai Valavičienei. Didelis ačiū ir
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje,
go” leidybą, kas yra būtina, valstybinių mokesčių. Čekius viso laiškų siuntimo koordina
6727 S. California Avė., Chicago, IL,
reikalingas didesnis Draugo prašome rašyti Draugas Foun toriui Antanui Valavičiui, ta
atliks Čikagos LMA „Dainava”.
fondo prieauglis, nenaudojant dation vardu ir kartu su pusiam profesionalu, talkinin
jo
pagrindinio kapitalo. Pa laiško atkarpa grąžinti pridė kaujant visoms lietuvių orga
Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ”
grindinio kapitalo didinimas tame vokelyje. Lauksime jūsų nizacijoms.
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.
per pavasario vajų atneš dau malonaus atsiliepimo.
Užbaigę darbą talkininkai
giau investavimo pajamų,
Bronius Juodelis palinkėjo Draugo fondui gau
DRAUGAS
reikalingų „Draugo” leidybai.
DF direktorių tarybos sių vajaus atsiliepimų su pa
1 Vardas
Draugo fondo investavimai
pirmininkas vasario įnašais.
Br. J.
1 Pavardė
fį:;»
jjt
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Amerikos Lietuvių Tary
ba ateinantį trečiadienį, kovo

13 d., Vašingtone kartu su es
tų ir latvių centrinėmis orga
nizacijomis per Jungtinių pa
baltiečių komitetą (JBANC) ir
su „Aspen Institute Berlin”
rengia pasitarimus su Lietu
vos, Latvijos ir Estįjos gyny
bos ministrais. Numatytuose
pasitarimuose dalyvaus Ame
rikos valdžios bei Kongreso
atstovai ir jų štabų nariai.
Slcdbimni
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė

dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, EL,
60439. Prie pat PL Centro. Tel.
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.
• 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.
• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas ALauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko
muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.
• „PENSININKO” žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
• Almos fondas
numeruoti adresu: 2711 W. 71
A.a. Balio Steponio-Ste- St., Chicago, IL 60629, tel.
ponavičiaus atminimą pa' 773-476-2655. Prenumerata
gerbdami, draugai ir pažįstami metams: JAV-bėse, $15, kitur
aukoja Lietuvos vaikams per $25. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
Almos fondą:
Vincas ir Nora Ceciai, dr. progomis.
Nelė ir Gerardas Juškėnai,
ADVOKATAS
Marija Mikovienė, Irena SuVytenis Lietuvninkas
šinskienė, Pranas ir Alek
4536 W. 63 Street
sandra Razgaičiai, Lietuvių
Chicago, IL 60629
pensininkų klubas, dr. Viktoras
(Skersai gatvės nuo „Draugo1’)
Stankus, Algis Širvaitis, Jonas
TeL 773-284-0100.
TeL 630-237-0200, Lemont, IL
ir Birutė Vasariai, Ed. Aldona
Bliumentalis, Estera J. AlseAdvokatas
nas, J. ir M. Palūnai, Nijolė
Jonas
Gibaitis
Palubinskienė, Donatas ir Ra
Civilinės ir
mutė Nasvyčiai, S.R. Baltušiai,
kriminalinės bylos
dr. Vytautas ir Aldona Mauru
6247 S. Kedzie Avenue
čiai, Vacys ir Ona Rociūnai,
Chicago, IL 60629
Joans ir Lillė Veličkas, Jonas
Tel. 773-776-8700
Balbatas, X.Y., Aniceta Giedrai
E-mail: GibaitisdaoLoom
tis ir Eglė Laniauskas. Suau
Toli free 24 hr. 888-776-6742
kota $370, o žmona Eufemija
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Steponis, Seven Hills, OH,
ŠeStad. 8 vj. iki 1 v.p.p.
pridėjo dar $150. Šia liūdna
proga iš viso Lietuvos vaikams
IMIGRACINĖS TEISĖS ’
suaukota $520.
ADVOKATAS
Almos ir Lietuvos vaikų
AURELIUS BUTVILAS
vardu reiškiame užuojautą
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603
velionio artimiesiems, o auko
Galimos konsultacijos ieštadieniaig
tojams dėkojame! Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Tax ID 36ADVOKATAS -214
4124191. Čekius rašyti „Lit
GINTARAS P. ČEPĖNAS
huanian Orphan Care”, pa
žymint, kad skirta Almos
fondui. Siųsti: 2711 West 71
St., Chicago, IL 60629.

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
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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

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 708-594-6604
• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
11 lth St. Turime didelį pasi

• 27 centai skambinant į
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

rinkimą: matysite granito spal Jokių mėnesinių mokesčių.
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa Tikslus apskaičiavimas. Koky
minklus mūsų dirbtuvėje pagal biškiausias ryšys. Paslauga be
jūsų pageidavimą, brėžinius. apgaulės. Kreipkitės vakarais
Prieš pastatant paminklą, ga lietuviškai į TRANSPOINT
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad atstovą su 8 metų patirtimi
jis padarytas, kaip jau buvo tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 708-386-0556. TRANSPOINT
Vilimas Nelsonai. Tel. 773233-6335.

^Hs to

— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

LITHUANIA

ta 20.9 č/min

1d -- any
any day,
day, any
any
Great rates to the ręst of the world

time.
^nforma^on ca^ Long Distance Post.

WWW.LDPOST.COM

1-800-449-0445

| Sveikinimo tekstas

VINCOGĖLĖŠ
* □ Auksinis puslapis $500
□ Pusė puslapio $50

Sveikinimo auka $

k.—

———_——

□ Puslapis $100
□ Ketvirtadalis psl. $25
Draugo fondo 2002 m. pavasario vajaus talkininkai. Iš kairės (sėdi): Viktorija Valavičienė, Elena Mąjauskienė,
Aldona Totoraitienė, Stefa Prialgauskienė, Michalina Bikulčienė, Juzė Ivašauskienė ir Ona Gradinskienė. Stovi:
Stasys Žilevičius, Vaclovas Momkus, Algirdas Čepėnas, Kazys Majauskas, Pranas Totoraitis, Vytautas Prial
gauskas, Alfonsas Krumplevvski, Bronius Bikulčius, Aleksas Smilga, Antanas Valavičius ir Bronius Juodelis.
Trūksta Mindaugo Baukaus.
Jono Kuprio nuotr.

Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.

KalbaiTie lietuviškai.
Tel. 630-789-2224
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