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Ateitininkai Lietuvoje
rengia tiek daug
renginių, kad jų jau
nebeįmanoma
suderinti.

2 psl.
Gyventojų mažėjimo
problema jaudina ne
tik Europos valstybes,
bet ir Rusiją, teigia
Danutė Bindokienė;
Bronius Nainys:
V. Putin veržiasi į
NATO pro užpakalines
duris.

3 psl.
„Medicare”- JAV
sveikatos apdraudos
programa
vyresniesiems.

4 psl.
Sigitas Geda apie save;
skelbiamos Vydūno
fondo laureatės;
Amerikos lietuvių
gydytojų sąjunga
grindžia kelius į ateitį.

Kultūros priedas
Pagyvenusių
amerikiečių
laisvalaikis.

5 psl.
ALTas kviečia kreiptis į
ncapsisprendusius
senatorius.

7 psl.

Sportas ~
* Lietuvos lengvosios at
letikos federacija gavo pra
nešimą iš Tarptautinės leng
vosios atletikos federacijos, jog
šiuo metu JAV besitreniruojančio Barcelonos olimpinio
čempiono, disko metiko Romo
Ubarto dopingo tyrimo rezul
tatas buvo teigiamas. Mėginys
tyrimui buvo paimtas kovo 12
d. Jame rasta sportininkams
uždrausto vartoti preparato
boldedono, kurio R. Ubarto or
ganizme rasta ir 1993 m. va
sarą, po Štutgarte vykusio pa
saulio čempionato, kuriame jis
užėmė IV vietą. Tada R. Ubar
tas buvo diskvalifikuotas 4
metams. „Su analizės rezulta
tais nesutinku”, teigiama R.
Ubarto pasirašytame praneši
me.
(R, BNS)

* Lietuvoje pasirodė nau
ja kompiuterinio viruso
„Klez” modifikacija, kurią pa
saulinis antivirusinės progra
mos gamintojas „Symantec”
atpažino prieš 2 dienas. Viru
sas plito iš kai kurių valstybės
institucijų bei verslovių.

* Po derybų su Lietuvos

atstovais Rusijos muitinės
komitetas atšaukė sankcijas
Lietuvos vežėjams, nuimant
specialią krovinių palydą bei
patikrinimą.

* Klaipėdos chemikai, iš
tyrę medžiagas, beveik pus

metį laikomas „Klaipėdos lai
vų remonto” teritorijoje, nu
statė, kad tarp jų yra itin pa
vojingų chemikalų.
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Baltijoje nuskandintas cheminis
ginklas gali užnuodyti jūrą
Vilnius, balandžio 19 d.
(BNS) — Penktadienį Vilniuje
vykusioje tarptautinėje konfe
rencijoje, kurioje svarstyta
Baltijos jūroje nuskandinto
Antrojo pasaulinio karo metų
cheminių ginklų problemati
ka, nuskambėjo mokslininkų
perspėjimas, kad nesiėmus
reikiamų veiksmų, nuodingos
medžiagos netrukus pradės di
deliais kiekiais sunktis iš su
rūdijusių talpų ir sviedinių.
Tarptautinėje konferencijoje
„Baltijos jūros ekologija. Nu
skandinti cheminiai ginklai”,
kurią surengė Lietuvos Libe
ralų demokratų partija, daly
vavo Lietuvos, Rusijos bei Lat
vijos mokslininkai ir parla
mentarai.
Kaip teigė Lietuvos Chemi
jos instituto mokslininkas
Vidmantas Kapočius, jūroje
nuskandintuose laivuose ir
talpose daugiausia yra palai
doti sprogmenys su nuodingo
mis iprito dujomis. Pasak jo,
jūros dugne esantis ipritas,
veikiamas vandens slėgio, su
kietėjo ir įgijo drebučių pavi
dalą. Tačiau V. Kapočius neri
mauja, kad per šešis dešimt-

Baltijos jūra ties Palangos tiltu.

mečius dugne gulinčių chemi
nių šaudmenų korpusai dėl
korozijos baigia suirti ir į Bal
tijos jūrą gali bet kuriuo metu
patekti tūkstančiai tonų mir
tinų cheminių medžiagų. „Šis
*kisielius’ po truputį teka iš
laivo triumų, masinis nu-

Miškininkai prašo lėšų miškų
kenkėjams naikinti
Pavojingi miškų kenkėjai —
pelėdgalviai šiemet gali pa
kenkti maždaug 11,000 hek
tarų pušynų. Tokios žalos pa
dariniai prilygtų 20-30 mln.
litų. Nuo šių kenkėjų neap
saugoti tiek privatūs, tiek ir
valstybiniai miškai. Pelėdgalvių proveržis jau paste
bėtas Dzūkijos nacionaliniame
parke ir Alytaus, Veisiejų bei
Druskininkų miškų urėdijose.
Todėl susirūpinę pušynų
išlikimu miškininkai kreipėsi
į vyriausybę prašydami lėšų
miškų purškimui. Apytikriai
paskaičiuota, kad tai kainuotų
apie 1.2 mln. litų. Dalį pinigų
ketinama gauti iš Miškų fon
do, urėdįjų. Šiokios tokios fi
nansinės paramos tikimasi su
laukti ir iš pačių privačių

miškų savininkų.
Šiemet gegužės mėnesį avia
toriai virš Pietų Dzūkijos
miškų purkš biologinį prepa
ratą „Foray 48 B”. Beje, šis
amerikietiškas
preparatas,
mokslininkų teigimu, veikia
tik medžių kenkėjų vikšrus,
bet žmonėms ir aplinkai nėra
žalingas.
Pasak Miškų ir saugomų te
ritorijų departamento Miški
ninkystės ir medžioklės sky
riaus viršininko Stanislovo
Žebrausko, Dzūkijos pušy
nams pavojingiausi ne patys
vabzdžiai, o pušinio pelėdgalvio vikšrai. Būdami medžio
lajose, jie aktyviai graužia
spyglius, pumpurus, net žievę.
Tokie medžiai nusilpsta ir
ŽŪVa.
(Elta)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

JAV

Dubai. Naujoje ketvirta
dienį parodytoje vaizdąjuostėje Osama bin Laden žada,
kad Jungtinės Valstįjos nebus
saugios tol, kol palestiniečiai
negalės gyventi taikiai. „Ame
rika saugumo net nesapnuos,
jei tai netaps akivaizdžia rea
lybe Palestinoje, dviejų šven
tovių žemėje (Saudi Arabįjoje)
ir visoje musulmonų žemėje”,
sakė Saudi Arabįjoje gimęs O.
bin Laden. „Prieš kelias sa
vaites jums pranešėme, kad
pasirodė jūsų broliai, trokš
tantys mirti Dievo kelyje, to
dėl meldžiu Dievą suteikti
jiems pergalę ir padaryti taip,
kad jie kliudytų savo taiki
nius”, sakė jis.
Vašingtonas.
Pagerėjus
ekonomikos perspektyvoms
JAV, kur rugsėjo ll-osios iš
puolių pasekmės buvo gana
švelnios, vėliau šiais metais
turėtų padidėti ir viso pasau
lio ekonomikos augimas, spėja
Tarptautinis valiutos fondas

(TVF). TVF skaičiavimais,
JAV ekonomikos augimas
šiais metais bus 2.3 proc. —
1.1 punkto didesnis nei 2001
metais. JAV ekonomikai vėl
tapus pasaulio ekonomikos
augimo „varikliu”, viso pasau
lio ekonomikos perspektyvos
pablogėtų, jei pablogėtų pa
dėtis JAV. TVF teigimu, JAV
ekonomikos perspektyvoms
didžiausią pavojų kelia toles
nis naftos kainų didėjimas ir
galimas karas Artimuosiuose
Rytuose.
Redmond. JAV progra
minės įrangos bendrovė „Mi
crosoft” ketvirtadienį pranešė
trečiąjį finansinių metų ket
virtį gavusi 2,74 mlrd. dolerių
grynojo pelno —12 proc. dau
giau nei praėjusiais metais.
Crescent City, FL. Šiaurės
rytų Floridoje ketvirtadienį
nuo bėgių nuvažiavo „Amtrak”
traukinys su 468 žmonėmis,
kurių mažiausiai šeši žuvo, o
dešimtys kitų kelias valandas
buvo įkalinti nuvirtusiuose ir

Romos Balsienės nuotr.

tekėjimas gali įvykti jau rytoj
arba vėliausiai po penkerių
metų”, sakė chemikas.
„Lietuvos pajūryje dažnai
randama į krantą išmestų su
kietėjusių į jūrą nutekėjusios
naftos gabalėlių. Tokiu pat
būdu vandens srovės iki kran-

to gali atnešti ir mažų dumblu
apsinešusių iprito gabalėlių”,
tikino mokslininkas. Todėl,
pasak jo, būtina sužinoti, ko
kia yra šiandieninė cheminio
ginklo būklė bei numatyti to
lesnės sviedinių ir talpų koro
zijos spartą.
Nukelta į 5 psl.

,,Minijos nafta”
uždirbo rekordinį
po1 lą

metrų (2.306 mln. statinių)
naftos.

Didžiausia Baltijos valsty
bėse naftos gavybos bendrovė
„Minijos nafta” per praėjusius
metus uždirbo 88.4 mln. litų
patikrinto pelno (pagal Tarp
tautinius finansinės atskaito
mybės reikalavimus).
Tai geriausias iki šiol bend
rovės pasiektas rezultatas ir
apskritai geriausias rezulta
tas iš visų naftos gavybos ben
drovių Lietuvoje.
2000 m. „Minijos nafta” už
dirbo beveik 50 mln. litų pel
no.
Tokių gerų rezultatų pavyko
pasiekti beveik dvigubai (91
proc.) padidinus naftos gavy
bą: 2000 m. „Minijos nafta”
išgavo 192,000 kubinių metrų
(1.2 mln. statinių) naftos, o
2001 m. — 367,000 kubinių
sulamdytuose vagonuose. Gel
bėtojų atstovas spaudai sakė,
kad ketvirtadienį vakare pa
tvirtintos šešių žmonių mirtys
ir kad trūksta dar kelių žmo
nių. Keturių apygardų gelbė
tojai stengėsi išlaisvinti zigza
gu palei bėgius suvirtusiuose
vagonuose įstrigusius kelei

vius.

EUROPA

„Pirelli” dangoraižis

Roma. Į Milano dangoraižį
ketvirtadienį įsirėžusio lėktu
vo lakūnas buvo žlugęs versli
ninkas, norėjęs užbaigti savo

Šiemet „Minijos nafta” pla
nuoja išgręžti dar 2-3 naujus
naftos gavybos gręžinius ir 1-2
vandens įšvirkštimo gręžinius
(šiais gręžiniais įpumpavus
vandenį į gelmes, gerokai pa
didėtų naftos išgavimas greti
muose naftos gavybos gręži
niuose). Be to, bendrovė pla
nuoja pagilinti bei kitaip at
naujinti kai kuriuos senus tu
rimus gręžinius.
(Elta)
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Baltarusija norėtą pirkti
Ignalinos atominę elektrinę
Vilnius, balandžio 19 d. valstybės iždą galimybės”,
(BNS) — Baltarusijos pa teigė Baltarusijos pareigūnas.
reiškimą apie svarstomą ga
2001 m. Baltarusija impor
limybę nusipirkti Ignalinos tavo 8.3 mlrd. kilovatva
atominę elektrinę (LAE) Lietu landžių (kWh) elektros energi
vos atstovai vertina kaip ne jos, iš jų 2.1 mlrd. kWh — iš
blogą pokštą, kuris su tikrove Lietuvos, o kitą dalį — iš Ru
neturi nieko bendro.
sijos.
Baltarusijos energetikos vi
„Niekas nedraudžia mūsų
kaimynams filosofuoti. Mintis ceministras Jevgenij Mišuk
gal ir originali, bet labai toli tvirtina, jog pirkti IAE, kaip
ma nuo realybės”, sakė ūkio papildomą elektros energijos
ministras Petras Čėsna. Jis gamintoją, yra netikslinga.
pabrėžė, kad niekada jokie ofi „Tokią idėją propaguoja ato
cialūs Lietuvos pareigūnai to minės energetikos šalininkai.
kio projekto su Baltarusija Vieni iš jų ragina pirkti elek
trinę, antri — nuomotis, treti
nesvarstė.
—statytis. Kita vertus, LAE
Naujienų agentūra „Interfax” penktadienį pranešė, kad pirkimo planus galima laikyti
Baltarusijos užsienio reikalų utopiniais, turint omenyje tai,
viceministras Aleksandr Mich- jog Baltarusija neturi pinigų
nevič pareiškė, jog IAE įsi net būtinoms investicijoms į
gijimas yra vienas iš Baltaru energetiką”, pabrėžė J.Mišuk.
„Pirmą kartą tokią idėją
sijos vyriausybės svarstomų
valstybės elektros energijos girdžiu. O kas jiems sakė, kad
gamybos didinimo variantų. mes ruošiamės elektrinę par
„Pirmiausia, ši elektrinė taptų duoti ir kad Europos Sąjunga
papildomu valstybės aprū tam neprieštarauja?”, klausė
pinimo pigia elektros energija Lietuvos ūkio ministras. Jis
šaltiniu. Antra, sumažėtų Bal pabrėžė, kad Vakarai spau
tarusijos priklausomybė nuo džia Lietuvą uždaryti atominę
elektros energijos importo, ir jėgainę ne dėl to, kad abejoja
trečia — Baltarusijai atsi lietuvių sugebėjimu valdyti
vertų elektros energijos eks LAE, bet dėl to, kad laiko ne
porto į Europą, o tuo pačiu ir saugiais du jos RBMK tipo re
papildomų valiutos įplaukų į aktorius.
Nacionalinę neįgaliųjų socia įgaliųjų, arba kas dešimtas
linės integracijos 2003-2012 europietis turi negalią. Lietu
metų programą.
voje tokių žmonių yra apie
ET sausį priėmė sprendimą 206,000.
2003-uosius paskelbti Europos
Neįgalieji turi mažiau gali
neįgaliųjų metais.
mybių įsidarbinti, susiduria
Kaip teigiama nutarimo su kliūtimis ieškant pritaikyto
aiškinamąjame rašte, Euro transporto ir pastatų, galimy
poje yra apie 38 mln. ne- bių ir lėšų gauti išsilavinimą.

Seimas paskelbė
2003-iuosius
neįgaliųjų metais

Prisijungdamas prie Euro
pos Tarybos (ET) sprendimo,
2003 metus Seimas ketvirta
dienį nusprendė paskelbti
neįgaliųjų metais Lietuvoje.
Seimo priimtame nutarime
taip pat siūloma vyriausybei
parengti ir pradėti įgyvendinti
gyvenimą, laikraščiui „La Re- skaičiumi Europos Parlamen
pubblica” sakė jo sūnus. Jis te, kuris jiems numatomas sutvirtino, kad įvykis, kuris vi tartyjSį-kurią ES valstybių va
siems priminė rugsėjo ll-osios dovai po kankinančių derybų
siaubą, buvo savižudybė. 67 patvirtino 2000 m. pabaigoje
metų L.Fasulo, kuris turėjo ir ir dabar ją turi patvirtinti 15
Italijos, ir Šveicaruos piliety ES valstybių parlamentai.
bę, buvo aistringas ir patyręs
Belfastas. Šiaurės Airijos
lakūnas mėgėjas, tačiau ne policija rado Airijos respubli
vengdavo rizikuoti, rašo Švei konų armijos (IRA) „mirti
caruos spauda. L.Fasulo val ninkų” sąrašą su konservaty
domas lengvasis
lėktuvas vių Didžiosios Britanijos poli
„Piper Air Commander” rėžėsi tikų pavardėmis. Nepaisant
į viršutinius Milano simboliu to, nėra pagrindo manyti, kad
laikomo dangoraižio „Pirelli” ši katalikų ekstremistų teroro
aukštus. Be lakūno, žuvo dvi organizacija ruošiasi nutrauk
šiame 30 aukštų pastate dir ti paliaubas, pareiškė Šiaurės
busios moterys, dar 29 žmonės Airijos pareigūnai.
buvo sužeisti. Po avarįjos pas
Oslas. Nuo vėžio mirusio
tate kilo gaisras.
87
metų norvegų tyrinėtojo
Briuselis. Europos Sąjunga
Thor
Heyerdahl šeima penkta
(ES) tikisi per vyksiančias de
dienį
paskelbė, kad jis bus pa
rybas su 12 valstybių kandi
laidotas
Norvegijos sostinėje.
dačių susitarti dėl jų vaid
Th.
Heyerdahl,
kuris norėda
mens būsimosiose ES instimas
įrodyti,
kad
senovės žmo
tucįjose, tačiau čekai ir veng
nės
buvo
patyrę
jūrininkai,
rai ketina pareikšti prieštara
balzos
medžio
plaustu
„Konvimų. Pasak diplomatų, šios
Tiki”
perplaukė
Ramųjį
van
dvi valstybės, taip pat Latvįja
bei Malta, turi abejonių dėl Ni denyną, šeima priėmė Norve
cos sutarties, kurioje numato guos pasiūlymą surengti vals
ma pertvarkyti ES instituci tybines laidotuves.
jas ir kuria grindžiamas
AMT1MUMI RYTAI ~
susitarimas. Praha ir Bu
dapeštas nepatenkinti vietų
Jenin, Vakarų Krantas.

Europos komitetas pakvietė vilnie
čius bei sostinės svečius prie kavos
puodelio aptarti rupimus, su Lietu
vos stojimu į Europos Sąjungą (ES)
susijusius klausimus. Europos ko
mitete su atėjusiais bendravo vy
riausiasis derybininkas Petras
Auštrevičius ir žurnalistas Algi
mantas Čekuolis. Komitete taip pat
pristatytas ir dar vienas informaci
jos apie narystę ES šaltinis: pasta
to vitrinose įmontuoti ekranai, ku
riuose Gedimino prospektu einan
tys žmonės gali matyti nuolat besi
keičiančią informaciją apie Lietu
vos ir ES naujienas, bus rodomi fil
mai, pristatantys valstybes nares ir
kandidates.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr

Izraelio kariuomenė penkta
dienį pasitraukė iš Jenin
miesto ir pabėgėlių stovyklos,
kurios griuvėsiuose palesti
niečiai ieškojo žuvusiųjų kū
nų. Izraelio gynybos ministras
Binyamin Ben-Eliezer ketvir
tadienį sakė, kad izraeliečiai
iki sekmadienio pasitrauks iš
Nabul, Jenino ir kai kurių Ramalos rajonų, tačiau tęs pales
tiniečių vado Yasser Arafat
būstinės Ramaloje ir Betlie
jaus Viešpaties gimimo bažny
čios apsiaustį, kol pasiduos
jose užsibarikadavę įtariami
kovotojai.

GRUZIJA----------

Tbilisis. Gruzįja nenori
karo Abchazįjoje ir daro viską,
kad taikiai sureguliuotų kon
fliktą, pareiškė Gruzįjos prezi
dentas Eduard Ševardnadzė.
Kreipdamasis per žiniasklaidos priemones į Abchazuos gy
ventojus E. Ševardnadzė pa
žymėjo, kad Jokių planų pra
dėti puolimą ar karines opera
cijas Abchazįjoje Tbilisis ne
rengia”. Pasak jo, „svarstomi
planai, kaip apsiginti, jeigu
kas nors griebsis provokaci
jos”.
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STRATEGINIS POSĖDIS
TELŠIUOSE
Susitikimo esmė
Kas žino, kas nežino, o pra
ėjusį šeštadienį (vasario 23 d.)
Telšių vyskupijos jaunimo
centre įvyko antrasis pagal
eiliškumą vadinamasis Ateiti
ninkų federacijos (toliau —
AF) strateginis posėdis. Jame
buvo kviečiami dalyvauti AF
tarybos, valdybos, sąjungų
centro valdybų, vietovių val
dybų nariai, o taip pat ir visi
kiti, kuriems įdomi AF ateitis.
1 šį posėdį susirinko apie 30
ateitininkų iš visos Lietuvos
— Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Panevėžio, Telšių, Taura
gės ir kt.
Posėdis, kaip minėta, buvo
antrasis iš serijos susitikimų,
kuriuose pagal Nevyriausybi
nių organizacijų veiklos efek
tyvumo vertinimo metodiką
bandoma įvertinti ir apibend
rinti AF veiklą. Pirmasis susi
tikimas, kuriame buvo svars
tyta AF misija, vizija, tikslai
bei uždaviniai, vyko 2001 m.
lapkričio 24 d. Kaune, o šiame
antrajame posėdyje buvo dis
kutuojama apie AF darbo or
ganizavimą, t.y. konkrečiau —
apie veiklos planavimą, infor
macijos sklaidą ir darbų pasi
dalinimą.
AF planuoti nemoka
Aptardami AF veiklos pla
navimą susitikimo dalyviai
pažymėjo, kad nėra sudaromi
bendri strateginiai ilgalaikiai
AF veiklos planai. Dažniau
siai sudaromi vos vienerių me
tų renginių planai, kurie tenu
mato planuojamus renginius
ir jų kalendorines datas. Pasi
gendama teminių planų, taip
pat nėra bendrų veiklos pla
nų, dėl ko organizacijos struk
tūrinių vienetų veikla tampa
chaotiška, menkai koordinuo
ta. Pažymėtina, kad smulkes
ni AF vienetai — ypač moks
leivių kuopos — neretai suda
ro metinius veiklos planus, ta
čiau aukštesniame lygmenyje
šito jau nebebūna. Dėl to, kad
nėra sudaromi bendrieji pla
nai, t.y. tokie, kuriuose būtų
pasiūlytos akademinės metų
temos, pagrindinės veiklos
kryptys ir metodai, kuopoms
iškyla problemų. Kuopų veikla
praranda bendrą liniją, kas ir
sukelia
chaotiškos veiklos
įspūdį — „kas ką nori, tas tą
daro (jei iš vis daro)”. Susitiki
mo dalyviai pažymėjo, kad už
tokių planų rengimą yra atsa
kinga AF taryba ir už tai pa
reiškė jai nemažai priekaištų.
Pažymėta ir prasta AF kong
resų kokybė — jų metu nepri
imami jokie AF planai, neiš
keliami nauji uždaviniai, ne
numatomos pagrindinės veik
los kryptys iki kito kongreso,
t.y. 3 metams. Vieno iš susiti
kimo dalyvių — buvusio AF
tarybos pirmininko ir dabarti
nio ASS pirmininko Petro
Plumpos — nuomone, pagrin
dinis AF tarybos uždavinys ir
yra rengti AF kongresus. Jo
manymu, AF taryba turėtų
surinkti ir susisteminti visų
ateitininkų nuomones ir pa
siūlymus dėl ateities perspek
tyvų ir jų pagrindu paruošti
konkrečius pasiūlymus AF
kongresui, taip pat taip suor
ganizuoti ir sudėlioti AF kong
reso programą, kad ji, iš tiesų,
padėtų įgyvendinti kongreso
uždavinius.

Viena didžiausių problemų
— menkai vieni apie kitus ži
nome. Kalbėdami apie infor
macijos sklaidą organizacijos
viduje susitikimo dalyviai pa
stebėjo, kad neretai pritrūksta
informacijos apie planuojamus
ir rengiamus renginius. Daž
nai susikerta renginių datos,
kas parodo menką susižinoji
mą tarp AF struktūrinių vie
netų. Buvo pasiūlyta SAS pa
vyzdžiu kasmet sudaryti ir AF
vienetams išsiųsti prelimina
rius AF renginių kalendori
nius planus, į kuriuos AF vie
netai atsižvelgtų parinkdami
savo renginių datas. Vis dėlto,
pastebėtina (ir pagirtina), kad
ateitininkai paprastai rengia
tiek daug renginių, kad visų
jų laiką praktiškai ir neįma
noma suderinti (tai parodė ir
vėlesnis bandymas nustatyti
kito strateginio posėdžio datą
— bet apie tai vėliau). Vis tik
pagrindinė iškylanti problema
yra ne informacijos apie ren
ginius stygiaus problema, ta
čiau apskritai informacijos
apie vieni kitų veiklą proble
ma. Čia svarbūs keli dalykai
— visų pirma, menkai žinoma,
kas apskritai vyksta kitose
vietovėse (žemaičiai nežino,
ką daro vilniečiai ir atvirkš
čiai). Antra, mažai kam žino
ma, ką svarsto ir organizuoja
centriniai AF organai — AF
taryba, valdyba, sąjungų cent
ro valdybos. Trečia, menkai
pasinaudojama sukaupta ben
dra patirtimi. Šiai problemai
spręsti buvo pasiūlyti keletas
sprendimo būdų. Vienas pa
siūlymas — suteikti ei. ryšio ga
limybes vietovių valdyboms ir
kuopoms. Šiais laikais tai yra
labai aktualu ir nėra labai
brangu. EI. paštas yra pigiau
sia ir greičiausia susižinojimo
priemonė, o interneto pusla
piai gali suteikti labai daug
reikiamos informacijos. Taip
vadinamąjį projektą „ei. ryšį
kiekvienai kuopai” organizuoti
pasižadėjo AF raštinės dar
buotojai. Antras pasiūlymas,
sudaryti taip vadinamą recep
tų knygą — t.y. kiekvienam
AF vienetui surengus sėkmingesnį renginį šio renginio „re
ceptą” (metodiką) nusiųsti „re
ceptų knygos” koordinatoriui,
kuris šiuos receptus kauptų,
sistemintų ir duotų pasinau
doti kiekvienam norinčiam su
sirasti jam reikalingos me
džiagos. Jau pasisiūlė savanoriauti šiai „receptų knyge
lei” du koordinatoriai: Vil
niaus kraštui — Dainius Jan
kauskas, Žemaitijai — Roma
Cenkutė. Jeigu viskas klosty
sis sėkmingai, ateityje gal net
gi išeis knygelė .Ateities re
ceptai”.

Valdybos problemos
Aptardami darbų pasidali
jimą dalyviai pažymėjo pag
rindinį darbų skirstymo „prin
cipą” organizacijoje — „kas ve
ža, tam krauna”. Taip pat pas
tebėta, kad, deja, darbus (ap
siima) pavedama dirbti tiems,
kurie sutinka (įkalbinami), o
ne tiems, kurie realiai suge
bėtų juos atlikti. Dar viena
svarbi problema, nemokama
pastebėti perspektyvių žmo
nių, nemokama pasidalinti su
jais
darbais,
nemokama
įtraukti kiekvieną. Disputantai pabrėžė, kad kiekvieno va
dovo pirminė pareiga yra mo-

DRAUGO prenumerata yra mnirama u anksto.
Metams
1/2 metų

JAV....................................................„$100.00
$100.00
Kanadoje ir kitur....................(ŪjŠ.) $116.00
$116.00

$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik ieitadienio laida:
JAV........... ............................................. $60.00
Kanadoje ir kitur (Ū.Š.)..................... . $65.00
$66.00

Užsakant į Lietuvą:
Oro paitu.......................................... $500.00
$600.00
Reguliariu paitu...... .................
$100.00
Tik ieitadienio laida oro paltu.........$160.00
$160.00
Tik ieitadienio laida reguliariu paitu $55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė

Jaunučiai duoda įžodį 2002 metų Clevelando ateitininkų metinėje šventėje.

keti paskirstyti darbus, o ne
pačiam viską organizuoti. Ir
apskritai, AF organų (tarybųvaldybų) pagrindinis uždavi
nys yra koordinuoti darbus,
bet ne patiems juos atlikinėti.
Šito organizacijoje dar mažai
mokoma, tad ateityje reikėtų į
tai labai atkreipti dėmesį.
Kaip svarbu nepamiršti
paties svarbiausiojo
Itin taikliai susitikimo pa
baigoje pasakė Elena Martinkienė. Ji pasakė, kad aptari
nėjant visus šiuos organizacinius-vadybinius-metodiniustechninius dalykus yra svarbu
nepamiršti paties svarbiausio
jo — tai yra paties Kristaus.
Jei mūsų organizacija laiko
svarbu viską atnaujinti Kris
tuje, tai to niekaip nepadary
sime be Jo paties. Iš tikrųjų,
neretai ateitininkai pamiršta
me šį dalyką — bandome vis
ką padaryti patys vieni. O juk
Kristus yra sakęs: „Jūs nieko
be manęs negalite...” Elenos
siūlymu bendrai sutarta la
biau visą veiklą remti malda.
Ateityje galvojama parengti
metinius maldos lapelius atei
tininkams su atitinkamomis
intencijomis kiekvienam mė
nesiui. Taip pat kviečiama
nepamiršti, kad kiekvieną mė
nesį jau yra aukojamos šv.
Mišios už ateitininkus. Tokia
tradicija jau susiklostė Vil
niuje; kiekvieną pirmą mėne
sio antradienį Šv. Kazimiero
bažnyčioje šv. Mišios 17:30
vai. ir Telšiuose (?) kiekvieną
paskutinį mėnesio sekmadie
nį.
Susirinkusius pasveikino
Telšių vyskupas
Labai svarbu paminėti, kad
susitikimą pagerbė atvykęs
J.E. vysk. Jonas Boruta, SJ.
Naujasis Telšių vyskupas pa
linkėjo susirinkusiems sėk
mės, o kartu savo ruožtu at
kreipė susirinkusiųjų dėmesį į
keletą bendresnių katalikiš
kos visuomenės problemų (de
ja, ne viską prisimenu, ką sa
kė). Vienas iš dalykų tai, kad
vyskupas pakvietė ateitinin
kus glaudžiau bendradarbiau
ti su kitomis katalikiškomis
organizacijomis — „mūsų visų
yra bendras tikslas”, — mi
nėjo vysk. J. Boruta. Taip pat
pažymėta, kad ateitininkams,
kaip gausiausiai pasauliečių
organizacijai, reikėtų nesibai
minti mokyklų. Joms, pagal
Lietuvos Respublikos ir Šven
tojo Sosto sutartį, priklauso
suteikti naudotis patalpomis,
jeigu mokykloje veikia katali
kiškos moksleivių organizaci
jos.
Šaunuoliai žemaičiai
Kalbant apie patį susitikimą
galiu pasakyti, kad jis vyko la

bai darbingai (ypač pirmoji jo
dalis), vaisingai (diskusijos
nebuvo tuščios ar lėkštos, bu
vo pateikta nemažai vertingų
pastebėjimų ir pasiūlymų) ir
pakankamai
nuotaikingai
(ypač antroji jos dalis). Prie
viso to nemažai prisidėjo pa
tys šeimininkai žemaičiai. Bu
vome svetingai priimti dailio
se naujutėlėse vyskupijos jau
nimo centro patalpose, skaniai
papenėti ir pagirdyti, o du že
maičiai klierikai Povilas ir
Juozas gražiai paskambinda
vo gitaromis per pertraukėles
(aišku, ne tik jie vieni skambi
no — kaip kažkas labai nusi
stebėjo, vos ne kiekvienas su
sirinkęs galėjo paimti gitarą į
rankas ir paskambinti kokią
melodiją).
Kam viso to reikėjo?
Apibendrinant, pažymėčiau,
kad šis posėdis buvo labai
naudingas. Visų pirma, pagal
patogią metodikos schemą ga
lima aptarti visus AF veiklos
aspektus.
Antra, organizacijos veikloje
iš tiesų matoma chaotiškumo
ir stagnacijos požymių, todėl
bet kokia efektyvi veiklos ana
lizė gali padėti tai įveikti.
Trečia, posėdyje, kaip minė
ta, buvo pateikta nemaža ver
tingų pastebėjimų ir pasiūly
mų. Posėdžio pabaigoje buvo
netgi suformuluoti tam tikri
pasižadėjimai, kuriuos įsipa
reigota įvykdyti. Be jau minė
tų pasižadėjimų dėl bendros
maldos, ei.ryšio bei „Ateities
receptų”, taip pat visi pasiža
dėjo aktyviai dalyvauti ren
giant AF ateities strategiją.
AF tarybos nariai pasižadėjo
apsvarstyti visus susitikimo
pasiūlymus artimiausiame AF
tarybos posėdyje ir kt.
Ketvirta, toks susitikimas
padėjo labiau susipažinti įvai
rių AF vienetų nariams, o
svarbiausia, kartu padisku
tuoti svarbiausiais AF veiklos
klausimais. O tai padeda vys
tytis ir stiprėti pačiai organi
zacijai.
Grįždami bandėme įvertinti
šį susitikimą ir pasirodė ne
vienas iš mūsų neliko juo nu
sivylęs, t.y. vertėjo dėl jo per
dieną nuvažiuoti net daugiau
kaip 600 km. Visiems siūly
čiau ir ateityje nepatingėti da
lyvauti, jei tik jums yra svar
bu, tolimesniuose susitiki
muose.
Darius Mickevičius

RUOŠIASI ŠEIMOS
ŠVENTEI
Detroito moksleiviai ateiti
ninkai, globojami Rusnės Kasputienės ir Viluos Idzelytės,
ruošia vaizdų ir žodžio mon
tažą, kurį atliks per Šeimos

Nuotr.

L. Vaitkaus

AMŽINYBĖN IŠĖJO
VALERIJA
KENSTAVIČIŪTĖKIMBRIENĖ

Ateitininkų federacijos tary
bos pirmininko Petro Kimbrio'
motina Valerija Kenstavičiūtė-Kimbrienė mirė sekmadie
nį, balandžio 14 d., Kauno
„Caritas” slaugos ligoninėje.
Buvo Vytauto Didžiojo univer
siteto auklėtinė, ateitininkė
birutietė, lietuvių kalbos mo
kytoja. Po šv. Mišių aukos
Kauno arkikatedroje bazili
koje antradienį, balandžio 16
d., buvo palaidota Seniavos
kapinėse. Palydėjo kun. prof.
dr. Arvydas Žygas.
Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chircpractic & Rehab
CWc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

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 Kinaer
Willowbrook

Tel. 630-3
Valandos pagal susitarimą

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU, POSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
AURORA MEDICAL CENTER
10400 75 ST., KENOSHA, Wl 53142

(262) 948-6990

Asta M. Astrauskas, MD

Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics
708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500
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. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

10745 VVinterset Dr.

Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

E-paitas: administracijaMraugas.org
redakcijaOdraugas.org
raatineMraugaa.org
skelbimaiMraugas.org

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

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

1192 VValter St., Lemont, IL 60439
1051 Esaington Rd. #200,
Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberto Road
Hickory Hills
Tel. 706-500-2131 "
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10811W. 143 8t Orland Park, IL 80487
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tai. 700-480-2500

Cenfec Olagnosls, LTD.

6417 W. 87 Str.
OakLavm, IL 60453
Tel. 773-436-7700

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

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus
Kalbame lietuviškai._______

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

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

Tel. (708) 598-4055

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

10 S. 640 S. Kingery Hwy, WMowbrook

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

Tel. 630-323-5050

Valandos pagal susitanmą

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE. MD
SCOTT QREENWALD, MD

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
ISSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Illinois Paln Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėso? suieSimų darbovietijeDei 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.illlnolgpaln.com

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVeetcheeter, IL 60154
Tel. 706-344-1694
Valandos pagal auattarimą

SURENDER LAL, M.6.
Specialybė - vidaus ligos

Tel. 773-229-9965

DR. K. JUČAS

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
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVŲ IR EMOCINES LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTU, POSLĖS. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

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

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Valandos pagal susitarimą.

630-941-2609
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TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

DR. VJ. VASAITIENĖ

Vaikų gydytoja

DANTŲ GYDYTOJA
4817 W. 83 St., Burbank, IL
Tet 708-423-6114

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė — VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tai. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą

Išskyrus sekmadienį

900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tai. 708-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

DR. DAUA JODWAUS

LINAS SIDRYS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA

Akių ligos / Chirurgija

15543W. 127* Str,
Suite 101
Lsmont, IL
Tai. 030-243-1010

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-838-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-736-7709

Vilandoi susitarus

šventę birželio 2 d.

Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimielia
• Adminiatracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, ieitadieniais nedirba.
• Redakcįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, ieitadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus praiymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Siunčiant praiome pasilikti kopįją.

Valandos pagal susitarimą kasdien.

MAmber
V/D04
KERĖLVTE
Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika.manualinė terapija,
akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgeview, IL
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame
lietuvlikai. Valandos susitarus

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 20 d., šeštadienis

MES IR PASAULIS

Danutė Bindokienė

Išvaryti moteris iš
darboviečių — tegul
gimdo vaikus...

Paruošia Bronius Nainys

PUTIN VERŽIASI Į NATO

Ir jam sekasi. „Rusįja irv
NATO žengė istorinį žingsnį:
susitarė steigti bendrą tarybą,
kurioje Maskva turės balsą,
sprendžiant svarbius klausi
mus, susietus su tarybos na
rių saugumu” — balandžio 12
d. pasauliui pranešė Italijos
premjeras Silvio Berlusconi.
Žinia ne nauja, nes NATO du
ris klebenti Putin pradėjo, vos
tik atsisėdęs į Rusįjos vado
kėdę. Naujas reiškinys — Ita
lijos premjero vaidmuo. Kaip
ir kodėl jis toje scenoje atsira
do? Ir jau suspėjo pasigirti,
kad susitarimas buvo pasiek
tas per jo pastangomis suor
ganizuotus kelis telefoninius
pasikalbėjimus tarp Bush, Pu
tin, paties Berlusconi ir NATO
gen. sekretoriaus Robertson.
Italijos ministras pirmininkas
džiaugiasi, kad šis jo laimėji
mas bus patvirtintas Reykjavike gegužės 14-15 d. per
NATO priklausančių valsty
bių ministrų pirmininkų pa
sitarimą, kuriame kaip svečiai
dalyvaus JAV ir Rusijos prezi
dentai, o pasirašytas Romoje
gegužės pabaigoje.
Ką šis susitarimas reiškia?
Juk iš tikrųjų toji taryba, ži
noma kaip „19 plius vienas”
(devyniolika NATO narių ir
Rusija) veikia jau penkeri me
tai, ir Rusijos balsas dėl visų
jos narių saugumo ten buvo
girdimas. Tačiau Putin tai ne
tenkino. Turbūt neužmiršom
nuolatinių kalbų apie NATO
narių veto teisę ir net keletą
kartų kartoto JAV prezidento
Bush priminimo, kad Rusįja
tokių teisių taryboje negaus.
Bet, atrodo, Rusijos preziden
tas nenurimo ir tokios teisės
siekė, priekaištaudamas vi
siems, kas tik panoro jo klau
syti. Berlusconi sukurtame su
sitarime tokios teisės irgi nė
ra, bet Putin jau nebėra vie
nas ir devyniolika, bet vienas
iš dvidešimties lygiateisių. Tik
kol kas be veto teisės. Sutar
tyje minimas Putin duotas
balsas „tik svarstant svarbius
saugumo klausimus”, Rusįjos
vadovo į blogesnę padėtį neso
dina, nes praktiškai NATO tik
saugumo klausimus ir tesvarsto. Vienintelė galia, ku
rios Putin kol kas neturi, tai
draudimas priimti naujas na
res, svarbiausia — Baltijos
valstybes, kurių narystei, kaip
šiomis dienomis vėl pareiškė
Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Igor Ivanov, Maskva
nepritaria. Bet, kas žino, ne
trukus ir tokia teisė gali atsi
rasti. Juk ją praėjusį rudenį
pats Robertson „kai kuriuose
reikaluose” buvo pažadėjęs,
tik, savo viceprezidento ir gy

nybos sekretoriaus pataria
mas, JAV prezidentas Bush
tokiam NATO gen. sekreto
riaus užmojui nepritarė. Ta
čiau apsukrusis, KGB gudry
bių prisisunkęs, Putin gali ir
tokią galią įsigyti. Nepasiten
kinęs tarybos sąranga „19
plūs vienas”, lygių teisių nega
vęs, nenustygs jis nė dvide
šimtuke. Tokia Rusįjos vadovo
užmačia turbūt neabejoja nė
vienas NATO tarybos narys,
įskaičiuojant ir patį Berlusco
ni, kuris jau dabar teigia, kad
jo paruošto susitarimo pri
gimtis istorinė yra dėl to, kad
tai yra pirmas tikras Rusįjos
žingsnis į NATO narystę. Čia
turbūt ir bus tikrasis atsaky
mas į anksčiau mano keltą
klausimą, ką šis Rusįjos NATO susitarimas reiškia.
Tai Putin kelias į NATO per
užpakalines duris. Į organiza
ciją, į kurią jis sakėsi jungtis
nenori. Tai neseniai girdėti jo
paties žodžiai, kurie, kaip ma
tom, žaibiškai pakeičiami vi
siškai
priešingais
kitais.
Kodėl taip pasidaro?
Ar Rusįja iš tikrųjų nenori
jungtis į NATO? Tai turbūt
dar nežino nė Kremliuje sė
dintieji jos vadai. Kol kas šią
Rusįjai pavojingą Vakarų ka
rinę organizaciją Maskva nori
tik pažaboti ir nusitverti už
apinasrio. Kaip tai geriausiai
padaryti — būnant organizaci
jos viduje, ar apvyniojus ją iš
išorės — jiems dar neaišku.
Žinoma, veto teisė — tik bū
nant jos viduje. Bet Putin su
pranta, kad pakliūti į NATO
vidų, kol vyrauja tokie pat reikalavimai khip, sakykim, da
bar norinčiom į ją įsijungti
kandidatėm, Rusįja negalės
dar bent dešimtį metų. Todėl
jis ieško kitų galimybių. Viena
tokių — NATO taryba, į kurią
įstojus ir užsitikrinus lygias
teises su kitomis jos narėmis,
Rusįja taps beveik lygiateise
NATO nare pigesne kaina ir
mažesne atsakomybe. O tokia
padėtis Maskvai lyg ir užtik
rinta. Jeigu Berlusconi iš
spausto susitarimo NATO na
rių premjerai Reykjaviko uos
te nepaskandins ir jo pasi
didžiavimas gegužės 28 d. Ro
moje bus užantspauduotas
Bush ir Putin parašais, pagal
Baltųjų rūmų štabo vadovą
Ari Fleischer, prasidės naujas
Rusįjos - NATO, Rusįjos - Va
karų, Rusįjos - JAV santykių
laikotarpis.
„Tik kažin ar ir tokia santy
kių sąranga Kremlių paten
kins”, — teiraujasi šiuos klau
simus balandžio 12 d. aptaręs
Reuters bendradarbis Alberto
Sisto. Juk iš tikrųjų Rusįja

LAISVĖS SARGYBOJE
MAROKE
Kaip sultonas kepurę pirko ir kiti vartų
sargybinio nuotykiai
R. JOHN RAPŠYS
Nr.5

. Prancūzai jų lėktuvą pri
vertė nusileisti Alžyre, o suki
limo vadus sugrūdo į kalėji
mą Prancūzijoj.
Už tokį sultono įžeidimą vi
sam Maroke prasidėjo riaušės
prieš prancūzus. Port Lyautey
mieste teroristai susprogdino
keturis Amerikos aviacįjos ka
rininkus, kurie, civiliai apsi
rengę, ramiai užkandžiavo
vienoj šaligatvio kavinėj po
lietsargiu.
Kitą dieną marokiečių tero
ristų Istiųlal (Nepriklauso
mybės) partįja atsiprašė už
padarytą klaidą: jie manė, kad
tie karininkai buvo prancūzai.

Kad būtų išvengta tokių klai
dų, mes kokius du mėnesius
uniformuoti mieste buvom, kol
riaušės aprimo.

Lietuvą mylintis švedas
Pats Port Lyautey, iš tikro
miestelis — nieko ypatingo.
Vos 35,000 gyventojų, iš kurių
bent pusė buvo prancūzai, ita
lai, belgai ir kiti Europos kil
mės kolonistai. Taip pat sau
jelė vietinių žydų.
Uostamiestis
pavadintas
„modernaus Maroko tėvo”,
prancūzų maršalo Hubert
Louis Lyautey vardu. Jis buvo
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De Land, FL, miesto bibliotekoje lietuvišką parodėlę kasmet sausio menesį rengianti Livija Bražėnaitė ir
šiemetiniai jos talkininkai (iš kairės): J. Baltrušaitis, D. Šilbajorienė, A. Šilbajoris, L. Bražėnaitė ir N. Karaša.

nori arba visiškai sugriauti,
arba bent „iš principo” pakeis
ti 53 metus sėkmingai veiku
sią NATO. „Ši organizacija tu
ri tapti politine”, — kiekviena
proga kartoja Putin. Ir ko
gero, jis tai pasieks. Klausi
mas tik — kaip greitai? Ir
pagaliau, ką tai reikš Lietu
vai?
Ką, kam ir kaip Putin saky
tų, žinokim — Baltijos vals
tybių į NATO įsileisti Rusija
nenori. Tai jos teritorija, ne
paisant, kas Kremliuje sėdėtų:
dievobaimingas caras, bedie
vis komunistas, indiferentas
demokratas, juo labiau — vi
jurkiškas kagėbistas. NATO
narystė Lietuvą, Latviją, Es
tiją nuo Rusijos atitvertų di
dele tvora. Pirmą kartą per
tūkstantį metų. Suprantam,
tokiam Putin nesunku ją
peršokti, bet jau labai nepato
gu. Jam geriau, kad jokios tvo
ros, nors ir labai menkos, ne
būtų. Šiandien, iš visų pusių
girdėdamas ir šnipo patirtimi
nujausdamas, kad šį rudenį
Prahoje ji gali atsirasti, jeigu
tik galės, visomis naudotino
mis priemonėmis bandys jos
išvengti. Baltįjos valstybių žy
gis į NATO Rusijai kelia didelį
rūpestį, praėjusią savaitę tei
gė nenorėjęs savo pavardės sa
kyti vienas aukštas NATO pa
reigūnas po pokalbio su Rusi
jos užsienio reikalų ministru
Igor Ivanov Briuselyje. Nors,
žiniasklaidos žiniomis, pagal
didžiųjų NATO narių nusitei
kimą, trys Baltijos valstybės
jau tvirtai laiko sąjungos durų
rankeną, o po Europą keliau
jantis JAV valstybės sekreto
riaus
pavaduotojas
Mare
Grossman, kartodamas kitų
šios šalies aukštųjų politikų
pareiškimus, teigia, kad Ame
rika tvirta už „didįjį smūgį”,
mes vis dėlto nebūkime nei to
kie ramūs, nei tokie užtikrin
ti. Tarp kitų ne visiškai aiškių
reiškinių, mus baimina ir svy
ravimai JAV Senate. Jau ke-

pirmas Maroko generalguber
natorius (1912-1925), kuris
pagilino Sebou upės žiotis,
pastatė molus, prieplaukas bei
keliamuosius uosto kranus.
1956 m. į uostą galėjo Sebou
upe atplaukti veik visi jūros
laivai. Vienas jų buvo švedų
prekinis laivas Jngrid Gorthon". Su laivo vyriausiu in
žinierium Hugo Pella susipa
žinau kartą bare, begerdamas
marokietišką JStork” alų.
Išsikalbėjom, nes jis puikiai
mokėjo angliškai. Pasirodo, jis
buvo didelis buriuotojas ir
1936-1937 metų tarpe kelis
kartus lankėsi Klaipėdoj bei
Palangoj. Apie Lietuvą atsi
liepė su netikėta meile ir ilge
siu, kartodamas beveik Biliū
no žodžius: „Ir pražuvo, kaip
sapnas...”
Aš jį pakviečiau vakarienei į
mūsų Ūubą bazėje, o kitą die
ną karališkai pietavau ant jo
laivo, prie kapitono stalo. Tru

Lietuva rems Afganistano
vaikus
Jungtinių Tautų Vaikų fon
do (UNICEF) Lietuvos nacio
nalinis komitetas prisijungė
prie tarptautinės paramos ak
cijos Afganistano vaikams „At
gal į mokyklą”. UNICEF Lie
tuvos nacionalinis komitetas
balandžio 19-birželio 3 dieno
mis pradėjo renginį karo ir nu
versto talibų režimo nuniokoto
Afganistano vaikams paremti.
Kaip informavo UNICEF
Lietuvos nacionalinio komite
to direktorius Jaunius Pusvaškis, žmonės raginami akci
jos metu aukoti lėšas, kurios
bus panaudotos įrengti laiki
nas mokyklas Afganistane,
aprūpinti moksleivius moky
mo priemonėmis ir medžiaga.
Renginį globojantis Lietuvos
žemės ūkio bankas teiks ne
mokamas banko paslaugas
prisidėsiantiems prie akcijos.
Bankas taip pat atspausdins
keliasdešimt tūkstančių laiškų-kreipimųsi į savo klientus,
raginančių paremti Afganista
no vaikus.

UNICEF šiemet jau parėmė
Afganistano laikinosios vy
riausybės pasiūlymą atstatyti
arba steigti karų sugriautas
mokyklas. Kovo mėnesį po ke
liolikos metų pertraukos Afga
nistane duris atvėrė per 3,000
laikinų mokyklų, į kurias dau
gelis iš 1.78 min. Afganistano
mokyklinio amžiaus vaikų
atėjo pirmą kartą.
<bns)

* Seimas įsigys 50 naujų
nešiojamų kompiuterių, ku

riuos turėtų pateikti geriau
sias sąlygas skelbtame kon
kurse pasiūliusi bendrovė
„Sonex kompiuteriai”. Iki šiol
nešiojamuosius kompiuterius
turėjo 90 Seimo narių. Vieno
kompiuterio kaina — 7,227 li
tai. Naujieji kompiuteriai be
vieliu ryšiu bus įjungti į Sei
mo tinklą, todėl jais naudotis
ir gauti visą reikiamą infor
maciją bus galima bet kurioje
Seimo rūmų vietoje.
(Eitai

lintą kartą atidedamas mums
labai svarbaus dokumento
„Freedom Consolidation Act”
svarstymas ir balsavimas.
Nors bendroji JAV politika
NATO atžvilgiu, bent pagal ži
niasklaidos duomenis, daug
reikšmės jam neskiria, bet jo
nepriėmimas arba lyg ir ryš
kėjantis tylus palaidojimas
liudytų mūsų nenaudai. O
taip pat klaustukas: ką daryti,
jeigu atidarę NATO duris,
šalia Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kėdžių randam vieną su
užrašu Putin? Ir ant stalo do
kumentą: pasirašykite — da
bar NATO jau tik politinė or
ganizacija, ir jūs saugūs amži
nai. Nė jokios tvoros jums ne
bereikia. Ar negeriau grįžti į
NVS?
Ar tokia padėtis negalima?

Rusijos prezidentas, rugsėjo
vienuoliktą Ameriką ištikusią
tragediją patartas kiek galima
daugiau išnaudoti, patarimo
nepriėmė. Pareiškė padėsiąs
Amerikai be sąlygų. Ir padėjo.
Bet ar jis ne laisviau elgiasi
Čečėnijoje ir ar ne arčiau
NATO durų, čia būti net „ne
norėdamas”? George W. Bush
dabar didelėje bėdoje. Nepasi
sekusi Osama bin Laden me
džioklė Afganistane ir tiesiog
katastrofiškas jo politikos žlu
gimas Viduriniuose Rytuose
Amerikos prezidentą įvarė į
kampą. Ariel Sharon į Vašing
toną numojo ranka, ir Colin
Powell iš Rytų grįžo nieko
nepasiekęs. Ar tokios Maskvai
palankios dirvos paakėti Pu
tin taip ir nesigundys? O ko
gero iš to mes galim sulaukti?

ko apie keturias valandas su
doroti rūkytas lašišas, mari
nuotas silkes, bulvines dešras,
kiaulienos nugarinę, kalnus
sūrių, o užsiskanavimui —
švediškų blynų su spanguo
lėm. Viskas buvo atsakingai

palydėta su „Carlsberg” alum
ir „Akvavit” degtine.

Paskutinis paradas

Tokį pasiūlymą davė Rusi
jos nacionalistai, tikėdami,
kad tai vienintelis būdas su
stabdyti gyventojų skaičiaus
kritimą. Mat, jie linkę moteris
daugiausia kaltinti už gimsta
mumo mažėjimą: esą nuo
1970 m. jos verčiau pasirenka
karjeras, neskuba ištekėti ir,
jeigu susilaukia vaikų, tai vie
no, daugiausia dviejų. Kad
Rusijoje gyventojų skaičius
bent nusistovėtų ir neslystų į
visišką bedugnę, kiekviena
šeima turėtų užauginti bent
tris vaikus.
Galbūt toks Rusijos nacio
nalistų siūlymas atrodo juo
kingas, bet valdantiesiems
rūpestį kelia nuolatinis gy
ventojų skaičiaus kritimas.
Apskaičiuojama, kad kasmet
valstybė praranda apie 1 min.
gyventojų. Prieš dešimtmetį
krašte
gyveno
149
min.
žmonių, šiandien — J.44 min.
Jeigu taip bus toliau, po pus
šimčio metų Rusijos gyventojų
skaičius sumažės perpus, o už
maždaug 20 metų kiekvienam
dirbančiajam teks išlaikyti
vieną pensininką.
Kai kurios gimstamumų
sumažėjimo priežastys Rusi
joje yra tos pačios, kaip ir ki
tuose, po sovietų imperijos
subyrėjimo nepriklausomybę
atkūrusiuose kraštuose (iš da
lies ši problema jaučiama vi
soje Europoje ir kitose išsi
vysčiusiose šalyse, kai tuo tar
pu Azijoje ir Afrikoje gims
tamumas stipriai pagausė
jęs). Visų pirma — svyruojan
ti ekonomika. Kai tik vienas
šeimos narys parneša atlygi
nimą iš darbovietės, neį
manoma pragyventi, reikia ir,
vyrui, ir žmonai ieškoti darbo
už savo šeimos ribų. Dėl to ir
daug merginų ryžtasi vėliau
tekėti, bet jos taip pat nori
pasinerti į vakarietiškų ma
dų, technikos ir viso to, ko ne
galėjo pasiekti sovietiniais lai
kais, pasaulį. Daug jaunų
žmonių, nerasdami galimybių
savame krašte, pasirenka iš
vykti į užsienį (legaliai ar ne
legaliai). Tas sumažina ne tik
gyventojų skaičių, bet ilgai
niui atsiliepia į gimstamumą.
Rusijoje
vyrų
gyvenimo
trukmė yra 59, moterų — 72
metai. Ypač iš gyvųjų tarpo
Giltinė skina darbininkų kla
sės vyrus, pasitelkusi nuolati
nę įtampą, įvairias ligas,
skurdą, rūkymą, alkoholio ar
kitų svaigalų vartojimą.
Rusija atsisako net kalbėti
apie gyventojų skaičiaus pa
kėlimą, įsileidžiant jaunų,
tvirtų, gabių žmonių iš Azijos,
pavyzdžiui, Kinijos. Šiuo me

tu šalyje gyvena ir dirba apie
200,000 kiniečių, tad daugiau
jų įsileisti nepatariama. Antra
vertus, per Rusijos-Kinijos
sieną (panašiai, kaip meksi
kiečiai į Ameriką) nesustabdo
mai plūsta nauji kiniečiai
emigrantai, daugiausia nele
galūs. Jie užsiima smulkiu
verslu, amatais ir žemės ūkio
darbais, nes net ekonominius
sunkumus patiriančioje Rusi
joje visgi lengviau išgyventi
negu Kinijoje.
Rusijos Dūma ir pagrindi
nių partijų vadai įsitikinę,
kad vieninteliai priimtini imi
grantai yra rusiakalbiai iš bu
vusių sovietų okupuotų šalių:
Kaukazo sričių, Vidurio Azi
jos, Baltijos valstybių. Tačiau
grįžtančiųjų į savo kilmės
kraštą skaičiai didelio opti
mizmo nekelia. Be abejo, Lie
tuva, ypač Latvija, būtų labai
patenkinta, jeigu visi rusia
kalbiai sumanytų grįžti po
„motulės Rusijos” sparnu, bet
turbūt ir varu išvaryti namo
jų nepavyktų...
„Ar Rusija būtų Rusija, —
klausia vienas Maskvos uni
versiteto profesorius, — jeigu
jos gyventojų etninė sudėtis
stipriai pasikeistų?” Atrodo,
kad labiausiai nenorima kal
bėti apie imigrantus iš Kini
jos, nepaisant pastaruoju me
tu pagerėjusių santykių tarp
Maskvos ir Beidžingo. Dar la
biau bijomasi didesnės įplau
kos iš arabų pasaulio arba
Afrikos žemyno.

1957 m. liepos 4 d. Tai buvo jų
„Bastille Day" — nepriklauso
mybės šventė, per kurią pran
cūzai amžinai atsisveikino su
Maroku.

Sostinės Rabat oro uoste (su
pagaliau užlopytum duobėm)
buvo didelis paradas.

Gyventojų mažėjimo proble
ma Rusijoje lengvai neišsi
spręs. Tvirtinama, kad jau da
bar ištisi Sibiro plotai yra be
gyventojų, rytinė valstybės
dalis pustuštė. Net kai kur
derlingiausia žemė dirvonuo

ja, nes nėra, kas ją dirba.
Kalbant apie ištuštėjusius
Sibiro plotus, anglių, geležies
kasyklas, miškų pramonės
darbininkų trūkumą, kažko
dėl nepaminima dar viena —
galbūt pagrindinė — priežas
tis: Sovietų Sąjungos vergai iš
okupuotų kraštų. Daug jų grį
žo į išsilaisvinusias savo kil
mės šalis, iš kurių buvo iš
tremti, daug jau ilsisi amžino
įšalo žemėje, o naujų ešelonų

virtinės, užpildančios nepaso
tinamas sovietų imperijos
pramonės reikmes, jau nebe
rieda į Rytus...
Visgi Rusijos gyventojų ma
žėjimo problema nėra išskir
tinė: matoma visoje Europoje,
stipriai jaučiama ir mūsų Lie
tuvoje, tad galbūt visiems
bendrai reikėtų ieškoti atsa
kymų.

Bus daugiau

Prancūzų „paskutinis pasi
spardymas” Maroke įvyko

Rabat, Marokas, 1956 m. Raitelių orkestras prie sultono Mohammed Ben
Youssef rūmų laukia jį palydėti į mečetę penktadienio vidurdienio mal
Modemus sostinės Rabat europiečių kvartalo vaizdas 1956 m

dai.

»
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PASIRINKO VIDURIO KELIĄ
TARP MOKSLO IR POLITIKOS

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 20 d., šeštadienis

BINGO
LIUDA GERMANIENE
Trečiadienis. Būtų buvusi
visai nieko diena, jei ne popiet
prasidėjęs sniegas. Pūtė, drė
bė, klijavo viską, ką tik buvo
galima pasiekti balta, šalta
ranką. Pabalo garažo šonas,
sniegas kūprino ir šiaušė tie
siai į langą bėgantį šaligatvį.
Smagu tada srėbti šiltos sriu
bos iš dubenėlio ir žinoti, kad
kvapus vištienos sultinys bur
na ir rankų pirštais pradėjo iš
lėto mielai skverbtis ir į pačią
sielą. Tada gali snigti.
Tačiau matau, kad reikės
judėti, grumtis su audra, nes
Pasaulio lietuvių centre jau
yra sustatyti stalai, šeiminin
kė virtuvėje rikiuoja puodus,
koridoriuje ir salėje raityte
raitosi hipnotizuojantys va
karienės kvapai. Bingo!
Pirmą kartą šį žodį pama
čiau penkiasdešimtais, o gal
net ir penkiasdešimt pirmais
metais, ant didelio plakato,
pakabinto kaimyninės bažny
čios šventoriuje. Viskas tada
buvo įdomu, visur tada norėjo
įslinkti jaunas, nuotykių ieš
kantis smalsumas. Plakate
buvo parašyta diena, valanda,
visi „pryzai”, nuo dolerių iki
lėkščių. Kairiam plakato šone
tupėjo nupieštas, trumpom ko
jom charakteris, apžiojęs me
gafoną, iš kurio tai gulsčios,
tai stačios lėkė BINGO žodžio
raidės. Taip vieną penktadienį
trys atsiradome šventoriuje.
Pėsti ar kuprotais, tamsiais
automobiliais rinkosi žaidėjai
ir įsibėgėję ratus braukė šali
gatvio kraštu, suko į aikštę,
kur savanoris, su Bingo raiš
čiu ant rankos, šūkavo: „Džou,
parkuok ten... no, no, no... too
far... over der...” Ir taip visą
pavakarę, kol baigė rinktis
spalvotom suknelėm pasipuo
šusios moterys ir sužygiavo
visi petnešuoti džentelmenai.

Tony" Kušeliauskas

— O kas, jei mes taip šonu,
įsikibusios į medinį turėklą,
nuslinktumėm į bažnyčios
pusrūsį? — mėginu gundyti
drauges. O iš tos, aštuonių
laiptelių gilumos jau kvepėjo
kukurūzais, sviestu ir suk
nelėse įšildytais kvepalais.
— Hey, you. Get out of here!
Visos trys, kiek tik kojos
nešė, skriste užskridome atgal
į šventorių, nėrėm pro pilietį
su raiščiu, bažnyčios šoną, tie
siai į parką, kur plasnojo vir
velėm pažaboti aitvarai ir
žaidė vaikai.
— O kas, jeigu būtų nu
tvėrę? — klausia draugė.
— Nežinau.
— Aš einu namo, — tariau,
ir kišenėje pradėjau ieškoti
raktų.
Tik po kelių dešimtmečių ir
vėl pasidarė įdomu, kas vyko
tada tame pusrūsy. Susiradau
knygą.
Garsaus Bingo šaknys yra
itališkame „La Giuoco dėl Lotto dTtalia” žaidime. Italijai at
gavus nepriklausomybę 1530
m., buvo suorganizuota loteri
ja, kuri kasmet Italijos vals
tybės biudžetą tada ir net da
bar papildo 75 mln. dolerių
suma.
Augant populiarumui, lotto
žaidimas įsiskverbė ir pran
cūzų inteligentijos ratan. 1778
metais būvo nustatytos aiš
kios taisyklės, žaidiminė len
telė padalinta į tris horizon
talias ir devynias vertikalias
eiles. 1800-taisiais lotto jau
savo nišą rado ir Vokietijoje,
kur šis žaidimas buvo pritai
kytas pedagogikai, norint pa
dėti žaidimo forma vaikam
atpažinti gyvulius, augmeniją,
gamtą, alfabetą ir pan. Milton
Bradley įmonė Amerikoje taip
pat vaikam paruošė įdomius
lotto žaidimus.
Ir štai, vieną ramų 1929-ų
metų gruodžio mėnesio va
karą, nuvargęs žaislų par
davėjas Edwin S. Lowe su
manė nuvairuoti iki Jacksonville, Ga., kad anksti ryte jau
galėtų susitikti su atstovais,
nes rimtai galvojo pradėti
žaislų prekybą. Pravažiavęs
Jacksonville, vienoj kelio pu
sėj Lowe pastebėjo virtines
įvairių šviesų ir, pasukęs jų
link, atsimušė į jau uždarytą
kaimo karnavalą, išskyrus
vieną būdelę, apgultą entu
ziastiškai nusiteikusių žmo
nių. Prasistūmęs pro žmones
ir pasistiebęs, Lowe pro pečius
žvilgterėjo į pasagos formos
stalą, nuklotą numeruotom
lentelėm ir pupelėm. Iš senos
cigarų dėžutės stambokas vy
riškis traukė numerius, gar
siai juos šaukdamas žaidėjų
grupei, o laimingieji iššauktą
skaičių lentelėje uždengdavo
pupele. Lowe pastebėjo, kad

Bingo Savanoris Antanas „Tony" Kušeliauskas su žaidėja

1

Bingo žaidimų vakarų Pasaulio lietuvių centre darbuojasi savanoriai: B. Sasnauskienė, G. Sabaliauskienė, R.
Sabaliūnienė, B. Kronienė.

Iš kaires: A. Lauraitis, M. Tallat-Kelpšienė, dr. Lelis, D. Jerienė, R. Zavistauskas.

šis žaidimas su pupelėm buvo
jau jam pažįstamas Lotto va
riantas, vadinamas Bearto.
Surinkęs eilę pupelių vertika
liai, horizontaliai ar įstrižai,
laimingasis šūktelėdavo BEANO ir kaip laimikį gaudavo
mažą, putlią Kevvpie lėlytę.
Grižęs namo į New Yorką,
Lowe nusipirko džiovintų pu
pelių, numeruojantį antspau
dą, kartono, o planus pradėti
prekybą žaislais atidėjo ki
tam laikui. Pasikvietęs svečių,
Lowe pastebėjo, kad ir jo drau
gai žaidė su ta pačia įtampa,
kaip ir tie žaidėjai karnavale.
Vieno žaidimo metu laimėjusi
moteris tiek susijaudino, kad,
sustodama ir mikčiodama,
šūktelėjo BINGO!
Praėjus keliem mėnesiam po
žaibiško bingo išpopuliarėji
mo, Lowe paskambino kuni
gas iš Wilkes-Barre, Pennsylvania. Dvasininko parapiją
buvo prislėgusi finansinė bėda
ir vienas parapijietis pasiūlė,
kad gal atviras bingo žaidimų
vakaras galėtų jai padėti. Ku
nigas už 2 dol. iš Lowe nusi
pirko kelis komplektus žai
dimų, tačiau, žaidžiant dides
niam skaičiui žmonių, atsira
do ir daugiau laimėtojų. Ste
bėdamas augantį žaidėjų skai
čių ir galimybę žaidimą nau
doti didesnėse grupėse, Lowe
kreipėsi į senyvą Columbia
universiteto profesorių Carl
Lefller, kad šis sudarytų nau
jas, nesikartojančias kortelių
skaičių kombinacijas.
Wilkes-Barre bažnyčia buvo
išgelbėta, vėliau taip pat ir
Knights of Columbus Hali,
Utica, NY. Viskas pasikeitė,
kada Bažnyčia bingo įrikiavo
ir sutapatino su kitais azarti
niais žaidimais. Bažnyčios už
darė bingo sales, dingo plaka
tai, rudas duris užvėrė ir ta,
su aštuoniais į pusrūsį bė
gančiais laipteliais. Tačiau gy
va liko praeitis ir idėja, sėk
mingai vėl prisikėlusi ir apsi
gyvenusi Čikagos apylinkių
lietuviškoj institucijoj-Pasaulio lietuvių centre.
— Tonight is chicken legs,
— girdžiu šalia skubančiai
draugei Pasaulio lietuvių cent
ro koridorium kulinarinę tie
są dėstančią žaidėją.
— And that stufT kugel. My
husband loves it. And you
know my brother...,— prideda

kita ir abi dingsta bingo salės
tarpdury.
Plakatais ir skelbimais nu
kabinėtu koridorium pėduoju
ir aš, drauge su beveik dviejų
šimtų Lemonto ir apylinkių
amerikiečių minia. Kas anks
čiau, o kas vėliau, tačiau visi į
didžiąją salę laiptus mindo,
nešdamiesi viltį, kad išloš patį
didžiausią laimikį, kartais net
kelių tūkstančių dolerių su
mą. O to pinigo vilionė prie
kelio pastatytoj platokoj, ar
chitektūriniai
„stambilioj”,
švieslentėj, juodom raidėm re
klamuojama: „Bingo every
Wednesday. Jackpot $3,000”.
Tad ir skuba piliečiai, kiekvie
nas tikėdamas laimę pagauti
už uodegos. Ką gali žinoti.
Slenku į salę drąsiai, ne
taip, kaip tada, tik puse kūno
pakibusi ant turėklo. Savano
riai darbininkai, net dviem
pamainom siuva, narsto tarp
stalų, pardavinėdami mažes
nių ar šalutinių loterijų bi
lietėlius.
- Don’t šit here, — šūkteli
moteris, — that’s Ann’s place.
Kėdė kaip kėdė, sulenkiama
ir vėl išlankstoma, tačiau vie
ta, matyt, priklauso kažkokiai
Onai. Pakeisti vietą, reiškia
beveik tą patį, kaip ir žaisti
mirtiną žaidimą su laime.

not

— No, no, no,
here, —
draudžia kita. Atbula trau
kiuos arčiau durų. Kas gi no
rės sėdėti ten, kur vėjai pučia
ir glosto kojose apsigyvenusį
artritą. Pasirodo ir ten didoka

stalo visą

dama prie didoko
te
ritoriją paskelbusi savo nuosa
vybe. Žygiuoju pas rūkorius,
randu vietelę ir prisėdu. Nie
kas nebara.
Už 10 dol. nusipirktus bingo
lapus pakloju ant stalo, de
šinėj jų pusėj lyg kareivėlius
surikiuoju spalvotus tušinu
kus ir laukiu žaidimo. Dai
raus. Visa salės aplinka, kaip
reikalas! Ant sienų kabo
švieslentės su skaičiais, gar
bingam PLC salės parketo
centre stovi stalas „šaukikui".
Šis pasuka katilą su numeruo
tais kamuoliukais ir per gar
siakalbį skaičių praneša žai
dėjų auditorijai. Vieną kitą
kartą, trečią, kol pagaliau žai
dėjas, šauktus skaičius viena,
tiesia linija suženklinęs savo
bingo lape, kiek tik balsas ka
bina šūkteli BINGO! Laimin

t

gasis ar laimingoji tada gauna
laimėtą sumą pinigų ir žai
dimas rieda toliau.
Visu įmanomu stropumu bukanosiu tušinuku badau bingo
lapą ir matau, kad pradeda
kryžiuotis spalvos, viena po
kitos ant lapo jos pradeda tysti ilgom, vaivorykštinėm juos
tom, pro kurias slyste išslysta
tramdytas susikaupimas. Pra
dedu dairytis. Ann savo stalo
teritoriją apstačiusi kiškio ko
ja, gibsine stovylėle, kalėdiniu
ornamentu, gauruotom lėly
tėm, tai vis laimę nešantys ta
lismanai, kurie yra išglostomi
ir išbučiuojami, atnešę penkių
ar dešimties dolerių laimę.
Dievaži, tariu sau, kad ši gar
bi publika, kuri tiki kiškio
galūnėm, raktų grandinėlėm
ar trumpakaklėm lėlytėm,
turbūt taip pat tiki juodom
katėm, zodiakais ir kieme au
gančio krūmo magnetizmu.
Joe tačiau jau yra kitas rei
kalas. Jo „apsauga” yra mais
tas. Jei nenusiperka maisto
centro virtuvėje, visad kramto
iš namų atsineštus sausus
kramtalus. Krunkšt, krunkšt,
tačiau po pusvalandžio sukyla
aplink sėdinčios damos, apkaltindamos kramtytoją triukš
mo kėlimu. Joe dubenėlį pas
tumia žaidėjų pusėn, bingo gy
vuoja. Čia, gerbiamieji, nėra
einama gerti žalios arbatos,
užkandant sojos pupele. Čia
valgoma, kaip reikiant.
— Hey, you are too slow, —
kas tai rikteli ir šaukikas pra
deda greičiau sukti katilą, ir
šaukti skaičius.
— Don’t talk, you are bothering me, — šūkteli kita ant
loterijos bilietėlius pardavinė
jančio savanorio. Šitam širšių
būry tačiau viskas yra atlei
džiama savanoriui Tony. Ypač
jam atlaidžios yra moterys.
Gerai teniso treniruotos kojos
skuba nuo vienos, prie kitos,
nuo vieno prie kito, visad
pašnekindamas, išklausyda
mas. Ir auditorija tiki, kad
Tony neša laimę. Ne Regina,
Aleksas, Dalia ar kiti, bet
Tony. O tikėjime ir yra visa
laimės paslaptis, ir kantrybė.
Visas loterijos šurmulys bai
giasi devintą valandą vakaro,
pradeda skirstytis visi loteri
jos azartininkai. Atsisveikin
dami išeina Ann, Joe, ramiai
išsiskirsto antra tos dienos
savanorių pamaina. Kęstutis
klausia, kaip patiko.

— Žiūrėk, — sakau, — nors
nieko neišlošiau, tačiau ran
kos margos, kaip gero žaidiko.
Ir pradedame kalbėti.
Pasirodo, kad vienetai, PLC
nuomojantys patalpas buvo
prašyti reguliariai atsiųsti
savo atstovus — darbininkus
padėti bingo žaidime, nes vien
iš nuomų (jų nekeliant) cent
ras išsilaikyti negali. Iki šiol
pats aktyviausias bingo žaidi
mų savanorių vienetas buvo
Pipirų ratelio mamos. O kur
mokykla, mokyklėlės, sporto
klubai, ideologinės organizaci
jos? Sąrašas ilgokas.
— Labąnakt, — šūkteli Kęs
tutis ir uždaro plačias bingo
salės duris. Iki kito trečiadie
nio.

Medicinos daktarė Judita
Vaitukaitis, viena iš valstybi
nių sveikatos institutų direk
torių, pristatė JAV Kongresui
savo programą, kurioje ma
žiau pažangios valstijos vis
vien gauna pinigų tyrimams,
jei tyrimams vadovauja pri
pažinti specialistai. Tai yra
palaipsnis rėmimas. Amerikos
valdžia išleidžia tyrimams 44
milijardus dolerių. Valdžios
mokslininkai nustato, kiek ir
kam duoti, o Kongresas nori
nustatyti gavėjus ir tokiu bū
du jiems duoda arti 2 mili
jardų dolerių. Juditos kelias
yra tarp dviejų pusių. Judita
Vaitukaitis yra atlikusi svar
bius tyrimus endokrinologi- . Pasižymėjusi mokslininkė, medicijoje.
Saulius Šimoliunas nos gyd. Judita L. Vaitukaitis.
r
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Vaštakas ir Mantas Mažeika energingai dainavo apie du gaidelius.
Nuotr. Zitos Petkienės

PO KONCERTO „NERINGAI”
Nekalto Prasidėjimo Seserų
rytinio Atlanto valstijų Rė
mėjų valdybos jaunimo sto
vyklai Vermonte „Neringai”
paremti koncertas buvo iš
skirtinai aukšto meninio lygio.
Jau ketvirti metai susirinku
sius stebina ir džiugina naujų,
šįkart jaunų, negirdėtų ir ne
matytų lietuvių menininkų
pasirodymai. Danutės Mileikienės — mezzosoprano ir, į
Parnaso aukštybes kylančio,
pianisto Gabrieliaus Aleknos,
su dideliu dėmesiu balandžio
14-tą, sekmadienį, seselių vie
nuolijos salėje, klausėsi per
100 žmonių.
„Neringos”
administratorė
nori padėkoti koncerto orga

nizaciniam komitetui, kurį su
darė: Aldona Prapuolenytė —
pirmininkė, seserų atstovė
sės. Paulė Savickaitė, nariai:
Gitą
Kupčinskienė,
Sofija
Šakalienė, Gintarė Ivaškienė,
Dana Grajauskaitė, dr. Čes
lovas Masaitis, Juozas Rygelis, Romas Drazdauskas, Gin
taras Čepas, Aidas Kupčins
kas ir nepamainomos pa
dėjėjos Regina Taunienė bei
Marija Noreikienė.
Būtų tikrai verta, kad ir kiti
lietuvių telkiniai šiems muzi
kams sudarytų sąlygas pasiro
dyti, ar kartu, ar atskirai, ir
susipažinti su Lietuvos talen
tais muzikos srityje.
Dana G.
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Po sėkmingo koncerto „Neringos" stovyklai paremti balandžio 14 d Sėdi
iš kairės: organizacinio komiteto pirm. Aldona Prapuolenytė, Seselių
rėmėjų valdybos pirm. Gitą Kūprins..ienė; stovi pianistas Gabrielius
Alekna, sol. Danutė Mileikienė, „Neringos” administratorė Dana Gra
jauskaitė, „Neringos" tarybos pirm. Regina •Jagminienė
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JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba

Baltijoje nuskandintas cheminis
ginklas gali užnuodyti jūrą

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655, 1 ax (773) 436-6906

„MEDICARE”
Tai pagrindinė šios šalies
sveikatos apdraudos progra
ma asmenims 65 metų ir vy
resniems ar invalidams. Ne
maišykite „Medicare” su „Me
dicaid”. „Medicaid” yra sveika
tos priežiūros programa as
menims su mažomis pajamo
mis ir mažu turtu. Ją tvarko
valstijos „welfare” arba „Sočiai
Services” įstaigos. Visi Ameri
kos gyventojai gali naudotis ir
„Medicare” ir „Medicaid” drau
dimu, yra asmenų, kurie nau
dojasi abejais.
Norint gauti daugiau infor
macijos šiuo reikalu, paskam
binkite į „Soc. Sec.” įstaigą ir
paprašykite brošiūros „Medi
care” (Publication No. 0510043).
„Medicare” draudimas turi
dvi dalis — A ir B. Ligoninės
apdrauda, vadinama „Part A”,
padeda mokėti ligoninės sąs
kaitas ir už kai kuriuos patar
navimus išėjus iš jos.
„Medicare” apdrauda, vadi
nama „Part B”, padeda mokėti
daktarų sąskaitas, „outpatient
hospital care” ir kitus medici
ninius patarnavimus.
Kas gali gauti „Medicare”
ligoninės apdraudą (Part A).
„Medicare” gauna visi, su
laukę 65 metų, kurie gauna
„Soc. Sec.” arba Railroad Retirement pensijas — mokėji
mus. Gauna taip pat ir pagal
sutuoktinio įmokėjimus, įskai
tant ir išsiskyrusius sutuok
tinius.
Kiti žmonės irgi gali gauti
„Medicare”, jei jie dirba val
džios įstaigose (government
employees) ir neturi „Soc.
Sec.”, negauna tų mokėjimų,
bet yra užmokėję „Medicare”
mokėjimus „Soc. Sec.” įstaigai.
Jei gaunate 24 mėnesius
„Soc. Sec.” mokėjimus kaip in
validas, jūs galite gauti ligo
ninės apdraudą (Part A). O
taip pat žmonės su nuolatine
inkstų negalia, reikalingi dialysis arba inkstų persodini
mo, jie irgi gali gauti Part A,
jei yra apdrausti, jei yra
žmona/vyras ar vaikas ap
draustojo asmens.
Beveik visi gali gauti Par A
aukščiau minėtomis aplin
kybėmis, bet jei jūs neatitin
kate reikalavimų ir esate 65
metų ar vyresnis, jūs galite
nusipirkti Part A draudimą iš
„Medicare” taip, kaip galite

nusipirkti kitas apdraudas.
Kas gali gauti medicininę
apdraudą (Part B).
Beveik visi, kurie gauna
Part A. Yra toks skirtumas —
už „Medicare” Part A nereikia
mokėti, jūs mokėjote už tai,
kai dirbote. Už „Medicare”
Part B reikia mokėti (ji yra
pasirenkama). 2001 metais
reikėjo mokėti 50 dol., per
mėnesį, jei norėjote turėti
Prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) su fotografais — parodos nugalėtojais.
Part B „Medicare” draudimą
(tai išskaičiuojama iš jūsų
Mažeikių, Panevėžio, Rasei
Valdas Adamkus
„Soc. Sec.” mėnesinio čekio).
nių, Vilniaus vidurinėse mo
įsiliejo į „paparacių”
Dauguma žmonių turi abi
kyklose ir gimnazijose. Moks
„Medicare” Part A ir Part B
gretas
leiviams buvo pasiūlytas atlik
dalis.
Pirmą kartą apdovanojęs ge ti John Holland asmenybės
Kaip galite gauti „Medi riausių spaudos fotografijų au
kryptingumo įvairioms veiklos
care” draudimą?
torius, prezidentas Valdas sritims nustatymo tyrimas.
Kai prašote „Soc. Sec.” pen Adamkus paėmė į rankas foto
Paaiškėjo, jog 16.6 proc. ap
sijos — mokėjimų sulaukę 65 aparatą ir padarė bendrą visų
klaustųjų pageidautų studi
metų, jūs automatiškai gau konkurso nugalėtojų nuotrau juoti vadybą ir verslo adminis
nate ir „Medicare”, bet jūs tu ką.
travimą. Antrojoje vietoje —
Balandžio 18 d. „Arkos” ga ekonomikos ir finansų studi
rite teisę pasirinkti ir neimti
„Medicare” Part B. Jei jūs lerijoje buvo atidaryta konkur jos. Šios krypties specialybes
esate invalidas, jūs esate auto sinė Lietuvos spaudos fotogra norėtų įgyti beveik dešim
matiškai įrašomas į „Medi fijų paroda „Lietuvos spaudos tadalis moksleivių. 6.5 proc.
care” po to, kai jau esate 24 fotografija 2001”. Konkursui apklaustųjų rinktųsi informa
mėnesius gavęs invalidumo savo darbus pateikė per 70 fo cinių technologijų ir jų valdy
mokėjimus. Jūs ir čia galite tografų profesionalų iš visos mo studijas.
(Eitai
pasirinkti imti ar neimti Part Lietuvos spaudos leidinių ir
„Švyturys — Utenos
B draudimą. Jei jūs esate 65 naujienų agentūrų, parodai
metų ir dar dirbate ir nepla atrinkta per 130 fotodarbų.
alus” — Pasaulio
„Neįsivaizduoju šiandieną
nuojate imti „Soc. Sec.” pensi
alaus taurės finale
jos — mokėjimų, praneškite mūsų spaudos, mūsų gyveni
„Soc. Sec.” įstaigai, kad jie mo be fotografijos. Pats daug
Lietuvos alaus rinkos pir
galėtų jums padėti įsirašyti laiko esu praleidęs su fotoapa mūnės — bendrovės „Švytutik į „Medicare” draudimą. ratu, tačiau tą malonumą da rys-Utenos alus” gaminamas
Yra įvairių taisyklių dėl „Me bar man atėmė Džoja (prezi alus pateko į konkurso „World
dicare”. Pvz., jūs galite gauti dento fotografė Džoja Bary- Beer Cup 2002” finalą, tai ofi
pabaudą — mokėti daugiau, saitė-red.), ir fotoaparatas la cialiai patvirtino JAV vyks
kai nepaimate „Medicare” bai retai pakliūna į mano ran tančio konkurso organizato
Part B pirmą kartą, kada kas”, sakė prezidentas, džiau riai. Teisėjų kolegija iš anksto
galėjote. Todėl susiriškite su gęsis reta proga nufotografuo neskelbia, kurios konkrečios
„Soc. Sec.” įstaiga dėl smul ti profesionaliausius Lietuvos bendrovės gaminamos alaus
rūšys varžysis dėl aukščiausių
kesnės informacijos šiuo rei fotografus.
įvertinimų.
kalu.
Abiturientai
„Švyturys-Utenos alus” į
Pagalba žmonėms, kurie
labiausiai nori
konkursą nusiuntė abiejose
turi mažas pajamas ir turi
studijuoti vadybą
alaus daryklose — „Švytury
„Medicare” draudimą.
je”
ir „Utenos aluje” — išvirto
Tokiais
atvejais
kartais
Daugiausiai abiturientų no
valstija padeda užmokėti už rėtų studijuoti vadybą ir vers kelių rūšių alaus. Kokios
jūsų „Medicare”, pvz., „de- lo administravimą bei ekono alaus rūšys dalyvauja konkur
ductible”, „coinsiurance”. Tik miką ir finansus. Tokią išvadą se, neskelbiama. Finalo nuga
jūsų valstija gali nuspręsti, ar pateikė projekto „Kokią spe lėtojai bus paskelbti birželio
jūs tą paslaugą galite gauti. cialybę man rinktis?” organi 12 d. Colorado valstijos AspeSusisiekite su savo valstijos zatoriai, apklausę 65 viduri no mieste.
Šiemet konkurse dalyvauja
vietine „welfare” įstaiga. Iš nių mokyklų bei gimnazijų
379 alaus daryklos iš 38 pa
„Soc. Sec.” įstaigos galite gauti abiturientus.
lankstinuką „Medicare Sa
Kaune įsikūrusios Tarptau saulio valstybių, vertinimui
vings for Qualified Beneficia- tinės aukštosios vadybos mo pateikusios 1,173 alaus rūšis.
(BNS)
ries”. (HCFA Publ. No. 02184). kyklos (ISM) sumanymu buvo
Išnaudokite visas galimybes apklausti 3,456 abiturientai,
* Lietuva rengiasi pasau
ir susirinkite viską, ką galite besimokantys Jonavos, Kai linei parodai „EXPO 2005”
gauti.
šiadorių, Kėdainių, Kauno, Japonijoje.

ibnsi

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Filme apie
Čečėnijos karą —
lietuvių aktorė

Ingeborga Dapkūnaitė
Sostinės „Vingio” kino tea
tras ir Klaipėdos kino teatras
„Žemaitija” pradėjo rodyti ru
sų režisieriaus Aleksėj Balabanov filmą „Karas”.
Į oficialų filmo pristatymą
Vilniuje atvyko vieną iš pag
rindinių vaidmenų sukūrusi
Didžiojoje Britanijoje gyve
nanti lietuvių aktorė Ingebor
ga Dapkūnaitė.
Vienas iš žinomiausių šiuo
laikinių Rusijos režisierių A.
Balabanov išgarsėjo ankstes
niais veiksmo filmais „Brolis”,
„Brolis 2”, „Apie išsigimėlius
ir žmones”. Naujasis jo filmas
pasakoja apie negailestingą
karo Čečėnijoje realybę.
I. Dapkūnaitės vaidmuo pa
reikalavo iš lietuvių aktorės
daug ryžto, fizinių ir dvasinių
jėgų. Lietuvių aktorė nepabū
go sunkių filmavimo sąlygų —
jai teko „pasimaudyti” ledinė
je kalnų upėje, pasėdėti purvi
noje duobėje, kurioje čečėnai
laiko belaisvius, režisieriaus
reiklumo ir itin atvirų scenų.

Atkelta iš 1 psl.
Tuo tarpu konferencijoje da
lyvavęs Rusijos mokslų akade
mijos Okeanologijos instituto
Atlanto skyriaus direktorius
Vadim Paka tvirtina, jog
numačius negatyvius scenari
jus ir užkirtus jiems kelią,
ekologinės katastrofos galima
išvengti. „Visų pirma reikia
paimti ir ištirti cheminio gink
lo mėginius bei uždrausti
žvejybą tralais rajonuose, ku
riuose yra palaidoti šaud
menys”, pabrėžė jis.
Anot V. Paka, šiuo metu
Baltijos jūros ekologinė situa
cija yra „normali” ir masinio
nutekėjimo atvejai yra „mažai
tikėtini”.
V. Kapočiaus teigimu, ipritas sukelia genetinius pakiti
mus, lemiančius išsigimimus.
„Atsiradus iprito sąveikai su
gyvąja gamta keisis biologinė
pusiausvyra Baltijos jūroje,
nes vieni gyvūnai ir augalai
mutuos ir išgyvens, kiti iš
mirs”, sakė mokslininkas.
Žmogus, jo teigimu, su 200
metrų gylyje ištekėjusia me
džiaga tiesiogiai nekontaktuo
ja, tačiau į žmogaus orga
nizmą jo gali patekti per bio
loginę grandinę. „Tai gali
sukelti išsigimimus, susirgi
mus, galbūt atsiras naujos
bakterijų rūšys — tiksliai
prognozuoti neįmanoma”, tei
gė V. Kapočius.
Pasibaigus II pasauliniam
karui, antihitlerinės koalicijos
pajėgos keliose Baltijos jūros
vietose nuskandino laivus su
buvusios
nacių
Vokietijos
cheminio ginklo atsargomis.

1

Jūrų tyrimo centro (JTC)
direktoriaus Algirdo Stanke
vičiaus teigimu, arčiausiai
Lietuvos cheminis ginklas yra
palaidotas už 70 jūrmylių į
Siaurės vakarus nuo Klai
pėdos 400 kv. jūrmylių pločio
rajone. Nuodingoms medžia
goms ištekėjus, bent dešim
tadalis jų patektų į Lietuvos
ekonominę zoną.
Pasak mokslininko, čia So
vietų Sąjungos laivynas, įvai
riais skaičiavimais, netvarkin
gai paskandino nuo 1,000 iki
5,000 tonų nacių aviacinių
bombų su nuodingomis dujo
mis.
Tačiau JTC vadovas tikino,
jog sprogmenų laidojimo rajo
no prieigose atlikti gyvūnų ge
netiniai, vandens rūgštingu
mo ir arseno koncentracijos
tyrimai nei paneigia, nei pa
tvirtina, jog cheminis ginklas
šiuo metu sąveikauja su eko
sistema.
V, Paka teigimu, šiame ra
jone laivų su cheminiu ginklu
paskandinta nėra, todėl jo
koncentracija nėra didelė.
Įvairiose Baltijos jūros vie
tose nuskandinti mirtinai pa
vojingi cheminiai ginklai jau
ne pirmus metus kelia susirū
pinimą regiono valstybėms.
Vasarį Lietuvos pajūryje
posėdžiavę Baltijos Asamblė
jos (BA) Saugumo ir užsienio
reikalų komiteto nariai bei
Karaliaučiaus srities Dūmos,
Baltijos valstybių Karinių
jūrų pajėgų atstovai parengė
rekomendacijos projektą dėl
cheminio ginklo grėsmės už
kardymo.

4- @ 4-
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Turime pigiausias kainas skrendant į
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų
Galime suplanuoti jūsų atostogas naudojantis
APPLE VACATIONS ar FUN JET kompanijų paslaugomis,
keliones laivais po Karibų, Viduržemio ar Baltijos jūras,
atostogas Meksikoje, Jamaikoje ar Havajuose.

American Travel Service
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629
Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873
atsvl@att.net

(BNS)

Naudotasi iš „Soc. Sec.” įvairių
pranešimų.

baigiantis — jau 20 metų ka
valierius. Tokio amžiaus jauni
žmonės normaliai būna labai
pastabūs ir jautrūs aplinkai.
Labai įdomu, ką iš tų laikų
Brazauskas prisimena. Kaip
reagavo į partizanų žudymus,
trėmimus, nes tikriausiai ne
viena pažįstama šeima buvo
„nubuožinta” ir ištremta į Si
birą. Tikriausiai buvo pažįsta
mų, o gal net ir giminių, žuvu
sių komunizmui įsigalint Lie
tuvoje.
Taip pat būtų labai įdomu,
kokiomis aplinkybėmis stojo į
komjaunuolius, kas jį ten pa
stūmė ir kaip jis kopė netvir
tomis, siūbuojančiomis ir labai
pavojingomis raudonomis ko
munizmo kopėčiomis iki pat
viršūnės. Jo kelionės į Krem
lių. Kremliaus įsakymai Lie
tuvos laikymo okupacijoje ir
„tiesioje raudonoje vagoje”.
Sąjūdžio vadovų vizitai Lietu
voje, raudonosios šventės, šer
nų, briedžių, elnių medžioklės,
puotos pirtyse.
Pagal J. Brazauskienės pa
sakojimus, Algirdas buvo sėk-

• Naudokite šių kortelę visur, kur VISA® priimama
• Naudokite šių kortelę „bankomatuose” — ATM
• Suasmeninkite kortelę savo nuotrauka!

— Perlonai

Vilniaus policininkai į budėjimus gatvėse vyks spalvingais motociklais.

mingas ir merginų medžiok
lėse. Kodėl trylika kartų griež
tai pasisakė prieš Lietuvos ne
priklausomybę nuo Maskvos?
Kaip jis praturtėjo? Kokie jo
planai Lietuvai? Ir dar daug,
daug, labai daug, yra kas už
rašyti, net paskutinė kelionė į
Maskvą „pasveikinti draugą”.
Ar tikrai tik draugą?
Manau, kad Algirdo Bra
zausko prisiminimai būtų ver
tingesni už Bill Clinton, nes

FIRST PERSONAL BANKE
SUSIKALBĖSITE LIETUVIŠKAI!

Elta

/

Algirdo gyvenimas buvo mar
gesnes ir pilnesnis. Kiek mili
jonų Brazausko knyga yra ver
ta? Labai daug — radus tin
kamus knygų leidėjus, o tokių
tikrai yra.
Algirdai Brazauskai, ką gai
vųjį? Manau, sėsk prie stalo ir
ruoškis rašyti. Vis vien anks
čiau ar vėliau kas nors pa
rašys, be honoraro Algirdui.
A Virvytis

(įįį)

AMERICAN TRAVEL SERVICE

BUVĘ PREZIDENTAI PELNINGAI RAŠO
Buvęs Amerikos prezidentas
Bill Clinton jau gavo 12 mili
jonų dolerių avanso iš knygų
leidėjų už savo margai spal
votą biografiją.
Prieš tai buvęs Amerikos
prezidentas Ronald Reagan
gavo tik aštuonis milijonus do
lerių už savo biografiją, nes jo
biografija nebuvo tokia įdomi
ir „riebi”. O kodėl buvusio Lie
tuvos prezidento Algirdo Bra
zausko biografija būtų mažiau
įdomi ir mažiau verta?
Algirdas, būdamas 68 metų,
jaunystėje turėjo girdėti apie
partizanų kovas prieš Lietu
vos okupantus. Gal matė iš
niekintus partizanų kūnus
patvoriuose ar miestų ir mies
telių aikštėse? Gal matė stri
bus, niekinant patriotų kūnus,
stribų žmonas ir meilužes,
spjaudant į kruvinus, sudras
kytus, purvais aptaškytus vei
dus? Kovos tęsėsi nuo 1944 iki
1953 metų. Kaip jis jautėsi
tada, visa tai matydamas ir
girdėdamas, ir kaip jaučiasi
šiandien? Prasidėjus kovoms,
Algirdukas buvo 11 metų, o
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GARBEI!? RIDGF.
6162 S. Archer Avė.
Chicago, DL 60638

ORLAND TARK
15014 S. LaGrange Rd.
Orland Park, DL 60462

(between Austin and McVicker)

(near Dominick’s and Walgreen‘>)

(773) 767-5188

(708) 226-2727

Member
FDIC

VISA is a registered trademark of VISA International Services Association

■
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DRAUGAS, 2002 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Reikalinga

Ieškomi darbininkai valymo

lietuviškai kalbanti auklė

darbams. Turi turėti savo trans
portų ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.

prižiūrėti 2 metų berniuką.

Tel. 770-444-9590,

Skambinti po 6 v.v.,
tel. XI5-439-0037.

skambinti po 7 v.v.

VVindovv VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVasntng
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1.500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
I

DĖMESIOIII

MARQUETTE

ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

PHOTO

Siūlo darbą

'T

SIŪLOME DARBUS!

Lengvas darbas internete.

Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms. Galima
gyventi kartu arba atvykti į
darbą ir išvykti.
Kreiptis:

Reikalingas kompiuteris ir
internetas.

Skambinkite

Kęstui, tel. 773-778-0263

Skubiai reikalingi
PERKRAUSTYTOJAI
Skokie kraustymo
kompanijai.
Tel. 847-673-3309.

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens,
išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę.
Naudodami „Bioptron campact” šviesą, padėsite sau išgyti ir
apsisaugoti nuo Įvairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia
garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija

tel. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-9330.

įgaliotas „ALPHA” atstovas
Čikagoje padės jums įsigyti
isterrn patikimiausias telefonlnis
RYŠYS Sll VISU PASAULIU.
CALL BACK SERVISAS

SKAMBUČIAI IŠ LIETUVOS 42e

| LIETUVA -22.90
;TELĖS SU ASMENINIU KODU - TAI

Perku darbą prižiūrėti
pagyvenusius žmones.
Sumokėsiu už dvi savaites.

Tel. (mobilus)
312-933-4138.

Imigracinės ir vizų
paslaugos

Lietuvė moteris ieško
darbo JAV lietuvių šeimoje

Konsultuojame dėl

prižiūrėti senelius.

išvykimo į JAV ir padedame

Skambinti
tel. 407-248-0568.

išvykti. Telefonas Lietuvoje

■

8801 S 78 AVĖ, BRIOEGVIEVV

Siūlo mokytis
ILLINOIS MILDUN TRAINING CENTER
siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe
cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigę
kursus gausite baigimo sertifikatą bei rezi
ume. Įsigykite profesiją, turinčią didelę pak
lausą. 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.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

ATTENTION IMMICRANTS!
Free assessment for applicants
interested in applying for
PERMANENT RESIDENCE IN
CANADA
Call CTS 1-773-775-2506

Parduoda

We have 8 years of experience
in immigration to Canada
Visit CTS vvebsite vvith over
200,000 hits a month
www.immigration-service.com

Parduodamas naujas
svetainės minkštų baldų
komplektas.

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”, „decks”, „gutters”.plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912
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;

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

IEŠKOTE DOVANŲ pirmai
komunijai, krikštui, mokyklų
užbaigtuvėm ar šiaip įvairioms
progoms, turiu gražių meniškų
medžio drožinių —
koplytstulpių, koplytėlių, lietu
viškų sodybų, įvairių kryžių.

A &
f
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COOLINO

79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas. Tik $85.

Discounted Airline tickets to
Vilnius
Fregata Travel
250 West 57 Street
New York, NY 10107
Tel. 212-541-5707

Savaitgaliais galiu atvežti.
Tel. 773-875-6232.

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

<lj^A

Draudimo paslaugos
AUIGMOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS

dar vienu sertifikatu priims
savo pacientus. Kas turi
problemų su sveikata ir nežino
diagnozės — irgi galite kreiptis.
Tel. 708-229-8719.

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

IR GYVYBĖS DRAUOMAS

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr:
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

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

Kraustymosi paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313

r-

Kalame visų rūšių „sidings”,
„soffits”, įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

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

Kirpėjų paslaugos
KIRPĖJA, turinti didelę darbo

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

tatirtį, kerpa vyrus ir moteris,
ieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

f

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS
■ Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262
Pager 773-260-3404
E-mail: amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Ulinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Faz 708-423-9236
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir

fH&sgl

&

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vtice Mat 773-854-7820
Fax: 708-361-9618

JMCS
Alezander J. Mockus,
LTD Realtors

DANUTĖ
MA YER

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

GREIT PARDUODA
Landmark
properiies

„BUD” BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655
l*g. 773-258-0496; Fax773-767-9618

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

Siūlo išnuomoti

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida
Teikiu paslaugas panduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.
O’FLAHERTY REALTORS
A BUILDERS, Ine.

Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonaviclusOhome.com
Parduoda

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

Tel. 773-434-4543
Šalia Harlem Avė.
išnuomojamas vienas
kambarys su baldais. Kaina
$300. Tel. 708-476-1184,
Zita.

63 St. ir Kedzie Avė.
išnuomojamas 2 kambarių „studio”
butas. Yra virtuvėlė, vonia. Kredito
patikrinimas ir rekomendacija —
būtini. $450 per mėn.+patamavimai+užstatas. Tel. 708-423-9111
Westmont išnuomojamas 2 mieg.
su šiluma ir baseinu butas.
$795 per mėn.+ „security”.
Lockport išnuomojamas 2 mieg.
butas. $670 per mėn. + „security”.
Tel. 630-415-2405.

Parduodamas erdvus originalaus
inteijero ir apdailos 4 miegamųjų
namas pušyne, su vaizdu į Nemuną
Kaune. Yra garažas 2 automo
biliams, 7 arų sodas.
Tel. JAV 626-390-2714.

Marųuette Park ir Kedzie
išnuomojamas modemus dviejų
miegamųjų butas naujasniame
name vyresnio amžiaus žmonėms
arba pensininkams,
Tel. 708-656-6599.

Parduodamas didelis,

Pigiai išnuomojamas ramiam
asmeniui kambarys arba visas butas.
Apylinkė — 73 St. ir S. Whipple.
Tel. 708-430-1934 (lietuviškai);
773-476-7198 (angliškai arba
lenkiškai)

gražus 2 miegamųjų butas
(condominium).
Yra 2 mašinų garažas.

Salone „Miražas” kirpėja

Tel. 773-776-2471, Juozas.

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

Accent
Homefinders

pardavime mieste ir priemiesčiuose.

Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

^21.

Siūlo mokytis

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

Willowbrook
Ballroom
A 8TAR ALLIANC6 MEMBER

Penkios pokylių salės tinka
įvairioms progoms
8900 South Archer Road, Wlllow
Springs, Illinois
Tel. 708-839-1000

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

Grįžusi Valerija Šlekienė su

Tel. 630-789-2224

’ąįgr’

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

išankstinius užsakymus.

Kalbame lietuviškai.

įvairus

Tel. 773-776-8998

Kepame medaus tortus
(pensininkas). Priimame

SIŪLO KELIAUTI

Tel. 773-238-4573.

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v. į šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

3314 W. 63 St.

KLAUDIJUS PUMPUTIS

773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

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

V.A.L Auto Servisas.

773631-1833

(TONY) ANATOLIJUS BACKO

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

24HRS.7DAYS
(angliškai)

SUPPLY

Tel. 630-854-6292.

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Tel. 630-886-9677,
skambinti vakare.

DoKumentai galioja ne tik
Amerikoje, bet ir beveik
200 valstybių.

Namų remonto ir statybinės paslaugos

868051794.

42 m. vyras perka darbą
prižiūrėti senelius. Vairuoja
automobilį, kalba angliškai. Gali
dirbti su grįžimu arba gyventi
kartu. Tel. 773-852-9942.

galiojantį 10 metų ir

tarptautini ID - 5 metus.

AZM/VTK? 1-800-775-7363
hcpressCttp: KVIESTI ERIK \

Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

Ieško darbo

tarptautini vairuotojo
pažymėjimą,

GALIMYBĖ SKAMBINI! IS BET KURIOS JAV
LINUOS AR Krn, PAŠAUTO SALU,.

ALL CARE

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

Kitos paslaugos

Kitos paslaugos

JT
Chicago

Puikus maistas, geriausi gėrimai,
malonus aptarnavimas.

B & DA — vienintelė mokykla,
kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
* Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir mecfcininių sąskaitų žinių
* Medicininės sąskaitos ir inkasavimas
Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL.
Tel 708-039-9906
klubą įleidžiami tik nuo
21 m.amžjaLE

Tbi Imi lillrm

Ar mėgstate šokti?
šokiai vyksta kiekvieną dieną.
Ketvirtadieniais ir sekmadieniais
groja 10 žmonių orkestras. Galite
pasitobulinti šokio mene — vyks
ta pamokos.

4724 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

♦**»♦»♦*»♦♦*♦»♦♦*♦♦♦♦»««♦»»♦*»»♦♦*♦»♦**♦**♦*♦♦♦♦»*♦**♦*

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

-

A.

A. A. A.A A.

A A. A.A.. .

How easy is it to
As easy as SAS.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-568-1560
From Chicago we offer daily Service to Vilnius
vvith a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returning, you
can en|oy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, vvhen you
travel vvith SAS, you can earn mlleage credit
vvith Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freęuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavlan

4728 Oakton, Skokie

MASAŽO TERAPIJOS MOKYKLA

847-414-5725
a322 W. MarqiMtt« Rd. (67 St.) M N
(tarp Kedzie Avė. Ir Califomia Avė.)
Per trumpę laikę tapsite licenzljuotu masažistu.
Mokykla sutelkia visos Amerikos masažisto profesionalo
sertifikatą ir masažisto darbo draudimą.
Masažo programai galite pasirinkti vakarus,
savaitgalius arba darbo dienas.
Padedama surasti darbą, nežiOrlnt I JOsų statusą JAV.
| kursus priimama nuo 18 Iki 55 matų amžiaus.
Susikalbėsite lietuviikai.

Į
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS

DARBAI
Šiuo

metu

JAV

Senatas

balsuos

dėt

Laisves

konsolidacijos

įstatymo

(Freedom

Kviečiame moteris darbams pilnai ir

Consolidation Act SI572). Tai labai svarbus įstatymas, nes jis suteikia Pabaltijo val

nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų

stybėms daugiau kaip 20 mln. dolerių karinės paramos ruoštis stoti į NATO. Yra dar

ACvvoys

With Fknvers

Minute Maid 7562 N. Milvvaukee.

neapsisprendusių

Chicago, IL 60631

Lietuvių Taryba prašo, kad visuomenė į juos kreiptųsi telefonu ar faksu, pateikdami

•
•
•
•
•

šį trumpą prašymą: "Dear Senator, please support the Freedom Consolidation Act

• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje

patalpų

valymui.

Mokame

7

grynais

keletas senatorių kurie nėra apsisprendę kaip balsuoti dėl šio įstatymo. Spausdiname

kiekviena diena.
1-847-647- 0433.

senatorių

pavardes,

telefonus,

bei

fakso

numerius.

Amerikos

Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus
arba Leonido.

Gėlės visoms progoms
Gėlės į Lietuvą (2-3 biznio dienos)
Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
Vestuvinės ir proginės puokštės
Stalo ir interjero dekoravimas gėlėmis

• www.alwayswithflowers.com

SI 572. Pridėkite savo pavardę ir adresą.
SVS Taxi Co. ieško vairuotojų. Geros

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir

Valstija

Vardas

Pavardė

Partija

Telefonas

Alabama

Jeff

Sessions

(R)

(202) 224-4124

(202) 224-3149

Alabama

Richard

Shelby

(R)

(202) 224-5744

(202) 224-3416

Arkansas

Blanche

Lincoln

(D)

(202) 224-4843

(202) 228-1371

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

Arkansas

Tim

Hutchinson

(R)

(202) 224-2353

(202) 228-3973

DALIA

Califomia

Barbara

Boxer

(D)

(202) 224-3553

(202) 228-1338

1-773-247-6129 — kalba lietuviškai

Delaware

Thomas

Carper

(D)

(202) 224-2441

(202) 224-2441

Florida

Bill

Nelson

(D)

(202) 224-5274

(202) 228-2183

Florida

Bob

Graham

(D)

(202) 224-3041

(202) 224-2237

Georgia

Max

Cleland

(D)

(202) 224-3521

(202) 224-0072

Georgia

Želi

Miller

(D)

(202) 224-3643

(202) 228-2090

Idaho

Mike

Crapo

(R)

(202) 224-6142

Indiana

Evan

Bayh

(D)

(202) 224-5623

(202) 228-1377

lowa

Tom

Harkin

(D)

(202) 224-3254

(202) 224-9369

Kansas

Pat

Roberts

(R)

(202) 224-4774

(202) 224-3514

Kentucky

Jim

Bunning

(R)

(202) 224-4343

(202) 228-1373

Louisiana

John

Breaux

(D)

(202) 224-4623

(202) 228-2577

Maine

Olympia

Snowe

(R)

(202) 224-5344

(202) 224-1946

Maine

Susan

Collins

(R)

(202) 224-2523

(202) 224-2693

Massachusetts

Edward

Kennedy

(D)

(202) 224-4543

(202) 224-2417

Minnesota

Mark

Dayton

(D)

(202) 224-3244

(202) 228-2186

Montina

Max

Baucus

(D)

(202) 224-2651

(202) 228-3687

Nebraska

Ben

Nelson

(D)

(202) 224-6551

(202) 228-0012

Nevada

Harry

Reid

(D)

(202) 224-3542

(202) 224-7327

Nevv Hampshire

Judd

Gregg

(R)

(202) 224-3324

(202) 224-4952

New Jersey

Jon

Corzine

(D)

(202) 224-4744

(202) 228-2197

New York

Charles

Schumer

(D)

(202) 224-6542

(202) 228-3027

North Carolina

John

Edwards

(D)

(202) 224-3 154

(202) 228-1374

Fax 718-423-3979
E-MAIL:

daugiau per savaitę.

Faksas

i rr8^1

Skambinti Slavai 1-847-612-4282
Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti li
cenziją ir įdarbiname.

1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

Owen Vytautas Prunskis, 9 me

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai
LEONID
2881 N Milvvaukee

-773-395-8820

kalba rusiškai angliškai
/vairūs darbai

American-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

tų amžiaus slidinėtojas, laimėjo
aukso medalį š.m. kovo 29 ir 30 d.
Park City Mountain Resort, Utah,
vykusiose 2002 m. NASTAR pirme
nybių varžybose.
Varžybos vyko 2002 m. žiemos
olimpiados Didžiojojo slalomo trą
šos žemutinėje dalyje. Pažymėtina,
kad šis Owen laimėjimas buvo pir
mutinis bet kada toks laimėtas Illi
nois valstijai. Varžybose dalyvavo
27 berniukai iš įvairių JAV val
stijų.
Jaunasis čempionas yra Barrington, IL, gyvenančių dr. Jono ir dr.
Terry Dalias Prunskių sūnus, sli
dinėti pradėjęs būdamas 22 mėn.
amžiaus. Sveikiname, linkėdami
dar daug tokių laimėjimų.

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

1-773-992-2210
lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė, #205

1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

* Vyriausybė sutiko, kad
Valstybinė ligoniu kasa
(VLK) paimtų 72 mln. litų
kreditą skoloms vaistinin
kams padengti. Paskola bus
imama iš banko „Nord/LB” 5
metų laikotarpiui. Pastaruo
sius kelerius metus didėjanti
VLK skola vaistinėms už kom
pensuojamus vaistus dabar
siekia apie 200 mln. litų, iš
kurių pagal įstatymus oficia
lia skola laikoma beveik 130
mln. litų.
(BNS)

Don

Nickles

(R)

(202) 224-5754

(202) 224-6008

Pennsylvania

Arlen

Specter

(R)

(202) 224-4254

(202) 228-1229

South Carolina

Ernest

Hollings

(D)

(202) 224-6121

(202) 224-4293

South Dakota

Tim

Johnson

(D)

(202) 224-5842

(202) 228-5765

Texas

Kay Bailey

Hutchison

(R)

(202) 224-5922

(202) 224-0776

Texas

Phil

Gramm

(R)

(202) 224-2934

(202) 228-2856

Vermont

James

Jeffords

(Ind)

(202) 224-5141

(202) 228-0776

VVashington

Patty

Murray

(D)

(202) 224-2621

(202) 224-0238

West Virginia

John

Rockefeller

(D)

(202) 224-6472

(202) 224-7665

Kohl

(D)

(202) 224-5653

(202) 224-9787

Herb

Privati agentūra
1-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

NIKĄ

/ RYTŲ EUROPĄ PINIGUS SIŲSKITE PER
VVESTERN UNION IR ŠĮ PAVASARĮ GALITE
LAIMĖTI IKI ^3®(į)(į) DOLERIŲ"

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

CHEPOVS
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.
Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847

VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE;

WWW.VYTISTOURS.COM
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄfUNGA

GAIDAS — DAIMID

5637 W Lavvrence

OLGA HOME CARE, INC

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito,

apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

1 -773-777-1583 — kalba lenkiškai,
Darbai ivairūs NEMOKAMA

VILNIŲ

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto

EUGENIA WO|TOWICZ

angliškai 1-773-777-9653

Pigiausios kainos skrydžiams į

ir kitomis oro linijomis.

Oklahoma

VVisconsin

LIETUVA 2002

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

2 Didieji prizai po

$5 000 dolerių

250 Pirmųjų prizų po

$100 dolerių

400 Antrųjų prizų po

$50 dolerių

Nedelskite! Siųskite pinigines perlaidas
jau dabar ir pasiimkite žaidimo bilietą!
Galiojimo laikas baigiasi 2002 metų gegužės 31 d*.
Paskambinę 1-800-325-6000, sužinosite, kurios
VVestern Union įstaigos dalyvauja šiame
žaidime bei smulkesnės informacijos.

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. Califomia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W. 95 St.

Oak Lawn, IL

9900 W. 1 ‘3 St.

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.

namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • tarptau
tinės vairuotojo teisės ir "aid to tax

ALL PHONES

payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

1-708-430-5700

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

PETKUS & SON

Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių valymas

FUNERAL DIRECTORS
TERESA

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

1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai ivairūs
IVA
1 708-499 9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai ivairūs

CHICAGO 1-773-476-2345

POLONIJA

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

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

TURGUS
Valentinas Krumplis

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje*'

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamai) Tel. 1-800-994-7600
www.petkuafuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES

1-708-652-5245

»
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ČIKA GOJĘ IR APYLINKĖSE.

Sftc'/i I.tK H.ii

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis
organizuoja ir praveda stovyklas
"Neringos"stovyklavietėje Vermonte

Dainininkė Genovaitė Bie e
genytė (sopranas) čikagiškiams yra pažįstama iš jos
Nors būna nelengva, nors rūpesčių
gražių pasirodymų G. Bizet
begalės,
L
K
„Carmen” operos pastatyme
Kasdieną — nerimo jūros...
(1999 m.) ir G. Verdi „Travia
biri. 23-29 d.d - jauniems studentams 17-20 metų
Liepsnokit kaip laužas,
toje” (2000 m.). Be to, G. Bigebiri. 30-liep. 6 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
Švieskit kaip deglas,
nytę čikagiškiai žino kaip pui
toto
liep. 7-13 d.d. - vaikams 7-10 metų
Sudeginę nuotaiką niūrią,
kią koncertų atlikėją. 1991 m.
liep.
14-28 d.d. - vaikams 10-16 metų
Dalindami šviesą ir meilę žmonėms
baigusi Lietuvos Muzikos aka
R| lieP- 28-rugp. 3 d.d. - vaikams 13-16 metų
demiją, G. Bigenytė debiutavo
A
K
- L
K
Švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 75
R. Wagner operoje „Tannhaurugp. 4-17 d.d. - vaikams 7-16 metų lt0*
metų jubiliejų, nuoširdžiai sveikiname parapijiečius
ser”. Šių metų Lietuvių operos
ir dėkojame už dvasinį ir materialinį indėlį į mūsų
rugp. 17-21 d.d - šeimoms su mažais vaikais
statomame spektaklyje „Lucia
bendruomenės klestėjimą.
INFO: 416-537-7363, info@neringa.org, www.neringa.org
di Lammermoor” dainininkė
Tikimės, kad kiekvienas, atėjęs į šią šventovę,
atliks Liučijos palydovės Ali
atras Dievo malonę, sielos ramybę, susitaikymą,
son rolę. Bilietus į spektaklį,
• Almos fondas
ADVOKATAS
gyvenimo viltį.
kuris vyks gegužės 12 d. Mor
Vytenis Lietuvninkas
Algimantas Druktenis,
ton mokyklos auditorijoje, ga
4536 W. 63 Street
Administratorius kun. John Kuzinskas ir
lite įsigyti „Seklyčioje”, 2711 Rochester, NY, atsiuntė $50
Chicago, IL 60629
parapijos kunigai
W. 71st Str., arba paštu: Lith- Almos fondui.
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Almos
ir
Lietuvos
vaikų
uanian Opera Co., Ine., 3222
TeL 773-284-0100.
W. 66th Place, Chicago IL vardu dėkojame aukotojams!
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Aukos nurašomos nuo mokes
60629; tel. 773-925-6193.
Kas kur kada
Advokatas
Į „Lucia di Lammer čių. Tax ID 36-4124191. Čekius
ALTO atsišaukimas i JAV
Dainų popietė su muz.
rašyti „Lithuanian Orphan
moor”
spektaklį
autobusai
Jonas
Gibaitis
senatorius, dar neapsispren- Faustu Strolia „Seklyčioje”
Care”, pažymint, kad skirta
Civilinės ir
jus
nuveš
ne
tik
iš
Lemonto,
dusius dėl Lietuvos pakvieti vyks balandžio 24 d., trečia
kriminalinės bylos
bet ir iš Čikagos. Iš Marųuette Almos fondui. Siųsti: 2711
mo į NATO, spausdinamas' dienį, 2 val.p.p. Išbandysime
Parko autobusas išvažiuos West 71 St., Chicago, IL 60629.
6247 S. Kedzie Avenue
septintajame „Draugo” pusla ir gausų laimės šulinį. Visi
•St. Joseph’s Church kle
nuo Švč. M. Marijos Gimimo
Chicago, IL 60629
maloniai kviečiami ir laukia
pyje.
TeL 773-776-8700
parapijos bažnyčios 1:15 vai. bonas kun. Msgnr. Peter MaŠvč. M. Marijos Gimimo mi. Praleisime popietę pavasa
E-mail: Gibaitis@aol.com
p.p., o iš Brighton Parko Švč. dus, Scranton, PA, šios para
parapija balandžio 25 d., sek riškos nuotaikos apimti, dai M. Marijos Nekalto Prasidėji pijos parapijiečiai Lietuvoje
Toli free 24 hr. 888-776-6742
madienį, per 10:30 vai.r. šv. nuodami linksmas dainas ma mo parapijos keleivius paims globoja 62 vaikus. Pratęsdami
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Mišias minės savo 75-mečio lonių draugų būryje. Pakvies 1:30 val.p.p. Autobuso bilietus paramą kitiems metams at
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
jubiliejų. Prašome visus daly kite ir kitus!
prašome įsigyti „Seklyčioje”. siuntė $9,300.
Čikagos ir apylinkių Ne
vauti.
IMIGRACINĖS TEISĖS
Bronei Impolėnas, PhilaIš Lemonto, kaip anksčiau mi
Tradicinius pramoginius kalto Prasidėjimo M. Mari
ADVOKATAS
nėta, autobusas išvyks 2 vai. delphia, PA, švenčiant 91 gim
ir Lotynu Amerikos šokius jos seserų-rėmėjų metinė
AURELIUS
BUTVILAS
tadienį, jos šeima dovanoja
Jaunimo centro pavasario mu šventė-vakarienė prasidės ge p.p. Registruokitės kreipda $300 Lietuvos našlaičių para
Tel. 312-580-1217
miesi į Gediminą Kazėną tel.
135 S LaSalle *2300 Chicago, IL 60603
gėje šoks ,,Two left feet” šokė gužės 26 d., sekmadienį, 2
mai.
630-985-9347.
Galimos konsultacijos šeštadieniais
jai Eglė Kliknaitė ir Sarge Ed- val.p.p. šv. Mišiomis tėvų jė
$150 atsiuntė Ramūnas
ward. JC mugė vyks dvi die zuitų koplyčioje. Tuoj po šv.
ADVOKATAS
Girnius, Westford, MA. Tai jo
nas - gegužės 4-5 d. Pardavė Mišių Jaunimo centro didžio
GINTARAS P. ČEPĖNAS
„Gintaro”
vasarvietėje globojamam našlaičiui metinė
jai kviečiami užsisakyti pre joje salėje vyks vakarienė ir Union Pier, MI, „Art Attack” parama.
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
kystalius, skambindami Mil meninė dalis. Maloniai kvie savaitgalį, balandžio 26-28 d.,
Tel. 773-582-4500
Kun. Vytas Memėnas, Oakdai tel. 708-409-0216 ir Sta čiame narius ir svečius šven vyks meno paroda. Dalyvaus brook Terace, IL, atsiuntė $100
Valandos pagal susitarimą
siui tel. 773-778-7501.
tėje dalyvauti ir taip paremti menininkas, fotografas Algi auką palengvinti apleistų Lie
Į Liudos Rugienienės pa labai svarbius seselių darbus mantas Kezys, tapytojos Rasa
• „Saulutė”, Lietuvos vai
tuvos vaikų gyvenimą.
skaitą apie dvigubos piliety Lietuvoje ir Amerikoje. Pa Grigaliūnaitė ir Genovaitė
kų
globos būrelis, dėkoja už
Vladas Kybartas, Lockport,
bės įstatymą kviečia Amerikos kvietimai gaunami „Seklyčio Skribulienė. Parodos atidary
IL, atsiuntė Lietuvos našlai aukas padėti našlaičiams, be
lietuvių inžinierių ir architek je”.
mas ruošiamas penktadienį, čiams $20.
globiams ir invalidams vai
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos
balandžio 26 d., 7 val.v. MichiLietuvos vaikų vardu dėko kams, daugiavaikėms šeimoms
skyrius. Pasikalbėjime, kuris
gan laiku. Kviečiame visus da jame visiems aukotojams! „Lie bei studentams Lietuvoje. Au
vyks balandžio 26 d., penkta
lyvauti. Bus proga aplankyti tuvos Našlaičių globos” ko kojo: Robert Dūda $480 dviejų
dienį, 7:30 val.v. Balzeko lie
SKRYBĖLAIČIŲ
ir kitas parodas kaimynystėje. mitetas, 2711 West 71 St., berniukų metinei paramai; Rita
tuvių
kultūros
muziejuje
ISTORIJA
Modernaus dizaino šūkio Chicago, IL 60629.
Rackmil $20; kun. Vytas Me
(6500 S. Pulaski Rd.), meninę
„Less is more” autorius Vo
mėnas $240 tęsiant berniuko
• Elina Šulskis atsiuntė
programą atliks akordeonistas
Skrybėlaitės, kepuraitės - kietijoje gimęs architektas
metinę paramą; dr. Walter JaBronius Mūras ir dainininkė šiandien labai retai sutinka Ludwig Mies van de Rohe $20 „Dieviško Kryžiaus” Lie
giella $560 skiria vaikučių me
Laima Žukienė.
mos moterų ir vyrų aprangos savo minimalistinį stilių kūrė tuvos benamių paramos fondui tinei paramai. Labai ačiū!
Suvalkiečiu
draugijos dalys. Kur jos dingo? Jų istori 1920-ųjų Berlyne, 1938-aisiais padėti Lietuvoje vargingiausiai „Saulutė” („Sunlight Orphan
pusmetinis nariu susirinki ja įdomi, jų ryšį ir reikšmę įž perkėlė jį į JAV, o nuo 1960- gyvenantiems. Nuoširdžiausiai Aid"), 419 Weidner Rd., Buffalo
mas vyks š. m. balandžio 25 velgiame skirtingų laikų, pe ųjų šį kūrimo būdą jau kopija dėkojame. „Dieviško Kry Grove, IL 60089. Tel. 847-537d. 1 vai.p.p. Vytauto Didžiojo riodų madose, papročiuose, vo visas pasaulis. Paroda žiaus” fondas (Divine Cross 7949. Tax ID# 36-3003339.
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd kalbėdami apie kūrybingumą „Mies in America” iki gegužės Fund for the Homeless”) 419
Str.
bei būtinumą.
26 d. veiks Čikagos Šiuolaiki Weidner Rd., Buffalo Grove,
• Automobilio, namų ir
Balzeko lietuvių kultūros nio meno muziejuje (Museum IL 60089. Tax ID* 36-3097269. ligos draudimas atvykuSportus
muziejaus Moterų gildija vi of Contemporary Art, 220 E.
x Karaliaučiaus krašto siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
ŠĮ SEKMADIENĮ
sus kviečia į malonią popietę, Chicago). Muziejus veikia ant lietuviškų mokyklų para Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
„LITUANICA” NEŽAIS
vyksiančią balandžio 27 d., radieniais nuo 10 val.r. iki 8 mai per Mažosios Lietuvos L. Insurance Agency, Balzeko
trečiadieniais-sekma Lietuvių draugiją Čikagoje au muziejuje, 6500 S. Pulaski
Balandžio 21 d. „Lituanicos” šeštadienį, 12 vai. Willow- val.v.,
brook
restorane
(8900
S.
Arch
dieniais
nuo 10 val.r. iki 5 kojo: $200 — Stasio Butkaus Rd., Chicago, IL 60629. II
futbolo komandos išvykoje tu
er
Avė.,
Westem
Springs),
ku
val.p.p.
Antradieniais
- įėji Šaulių kuopa Detroite. $100 aukštas, tel. 773-581-4030.
rėjo žaisti antrąsias „Metropo
riame
apie
skrybėlaičių
istori
mas
nemokamas.
Taip
pat — Alfonsas Lukas. $50 — Ro
litan” lygos „major” divizijos
• BALTIC MONUMENTS,
ją
pasakos
plačiai
žinoma
Sumas ir Otilija Kasparaitis. $25
vyksta
nemokamos
ekskursi
rungtynes. Tačiau aikštės sa
san Kohl-Jankowski. Skam jos (tereikia tik susimokėti — Juozas ir Giedrė Končiai; 1108 Amber Drive, Lemont, IL,
vininkų — „Schwaben” klubo
60439. Prie pat PL Centro. Tel.
vadovas ketvirtadienį pranešė bant muzikai, ji pateiks žinių įėjimo mokestį) antradieniais Henrikas Laucius; Jonas ir
Marija Šimonis; Jonas ir Irene 630-243-8446. Leonidą ir Gedi
apie
20-to
šimtmečio
skrybė
1
ir
6
val.v.,
trečiadieniais„Lituanicos” ekipos treneriui
minas Kazėnai. Pageidaujant
Gediminui Jarmalavičiui, jog laičių madas, pridurdama įdo penktadieniais 1 val.p.p., šeš Smalstys. $20 — Algimantas
Bublys; Jonas Juodvalkis. $15 atvykstame į namus.
mių
anekdotų
bei
pademon
tadieniais-sekmadieniais
11
jų aikštė yra nesutvarkyta ir
val.r., 1 ir 2 val.p.p. Daugiau — Juozas Blažys. $10 — Albi
• Prieš užsisakydami
numatytos rungtynės neįvyks. struodama skrybėlaičių pa
informacijos
internete nas Elskus; Sofija Klevas; Vin paminklą aplankykite St.
vyzdžius.
Vietas
užsisakykite
Keista, kad „Schwaben” va
skambindami Ruth Hoffman www.mcachicago.org arba tel. cas Regina. „Karaliaučiaus Casimir Memorials, 3914 W.
dovybė apie tai nežinojo anks
312-280-2660.
krašto lietuvybei”, 1394 lllth St. Turime didelį pasi
čiau ir davė žinią tik likus ke tel. 708-974-0250.
Middleburg, Ct., Naper- rinkimą: matysite granito spal
lioms dienoms prieš numatytą
KEPYKLA IR DELIKATESAI
ville, IL 60540-7011.
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
susitikimą. „Jeigu apie tai bū
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
• „PENSININKO” žurna minklus mūsų dirbtuvėje pagal
. Tel. 773-773-681-6600
tume informuoti bent savaitės
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. jūsų pageidavimą, brėžinius.
pradžioje, gal būtume galėję
• Lietuviška duona ir raguoliai
•
Vestuviniai
ir
įvairūs
tortai
Reikalų Taryba, red. Karolis Prieš pastatant paminklą, ga
Lemonte suorganizuoti kokias
• Lietuviškas maistas — „catered”
Milkovaitis, galima užsipre lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
nors draugiškas rungtynes”,
• Siunčiame mūsų produktus UPS
numeruoti adresu: 2711 W. 71 jis padarytas, kaip jau buvo
• Atidaryta 7 dienas savaitėje
— kalbėjo G. Jarmalavičius.
St., Chicago, IL 60629, tel. jūsų pageidauta. Sav. Lilįja ir
Tie, kurie šį sekmadienį pla
KAVINĖS
778-476-2655. Prenumerata Vilimas Nelsonai. Tel. 773navo važiuoti į tolimoje šiau
KiepyMoe produktai ir užkandžiai
metams: JAV-bėse, $15, kitur 233-6335.
rėje esantį „Schwaben Cen• Namams pirkti pasko
$26. Išeina 8 kartus per metus.
350 N. Clark,
606 W. Roosevelt,
ter”, galės pailsėti. Beje, toje
Chicago, IL 60610
Chicago, IL 60607
Tai vertinga dovana įvairiomis los duodamos mažais mėnesi
pačioje aikštėje, pagal tvarka
312-644-7750
312-957-1994
progomis.
niais įmokėjimais ir prieina
raštį, turėtų įvykti ir balan
pirm. - penkt.
pirm. - penkt. nuo
džio 28 d. susitikimas prieš
nuo
• 27 centai skambinant į mais nuošimčiais. Kreipkitės į
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
6:30
v.r.
iki
5:30
v.p.p.
šešt.
nuo
8
v.r.
iki
2
v.p.p.
Lietuvą,
5.5 cnt JAV, 24 vai. Mutual Federal Savings,
„Vikinga” vienuolikę. Apie tai
konkrečiau informuosime vė
per parą, 7 diena* per savai 2212 West Cermak Road.
liau.
E.Š.
tė, 6 sekundžių intervalai. Tel. (773) 847-7747.
•DĖME8IOI VIDEO APA
Jokių mėnesinių mokesčių.
KALENDORIUS
Tikslus apskaičiavimas. Koky RATŲ SAVININKAI! Norė
Balandžio 20 d.: Agnė, Eiavydė,
biškiausias ryšys. Paslauga be dami tikrai kokybiškai išversti
Goštautas,
Lazdonė,
Marcelinas,
apgaulės. Kreipkitės vakarais video įrašus iš Lietuvoje nau
Marcijonas, Zenonas
lietuviškai į TRANSPOINT dojamos PAL sistemos į ameri
Balandžio 21 d.: Šv. Anzelmas;
atstovą au 8 metų patirtimi kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
Akvilė, Amalija, Argela, Milgeda,
Great
retes
to
the
reetof
the
wortd-enyd«y,
any
time.
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. kreipkitės į INTER-VIDEO
Molgedas, Skalvė.
•
y—*
For
tofbrmatitmcaū
LongDistance
Post:
70641864)556. TRANSPOINT 3533 8. Archer Avė., Chi
Balandžio 22 d Danutė, Jurga,
»w»wri?fT.wi
......... ■
—
patikimiausias ryšys su cago, IL 60609. Tel. 773-927Kajus, Leonidas, Nerona, Oportūna,
Soteras.
9091. Sav. Petras Bernotas.
Lietuva bei visu pasauliui

“Neringos” Stovyklos
ietuvių

POEZIJOS DIENA ČIKAGOJE
čiau tą kasdieninę pilkumą
poetė išsako niuansuotai, in
tensyviai, su moterišku inty
mumu. Jos įvaizdžiai konk
retūs, be sentimentalių puoš
menų, tačiau jos eilėraščiai
kalba iš širdies į širdį, ir skai
tytojas jaučiasi tvirtai įjung
tas į poetės išgyvenimus, ar
tai būtų pusryčiai prie šeimos
stalo, ar viešnagė pasiilgtame
Vilniuje. Julija Švabaitė yra
išleidusi 5 poezijos rinkinius,
prozos knygą jaunimui „Gab
riuko užrašai” ir „Draugo” pre
mijuotą romaną „Stikliniai ra
Julijos Švabaitės poezija
artima kiekvienam skaityto
jui, ypač moteriai. Galbūt to
dėl, kad J. Švabaitės eilėraš
čiai siejasi su gyvenimu. Ta-

mentai”. J. Švabaitė dalyvaus
poezijos dienoje, kuri rengia
ma gegužės 11 d., šeštadienį,
7 val.v. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre.

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS BALANDŽIO 28 D.

Siekiant skatinti lietuvių
jaunimą dalyvauti meninėje
veikloje, balandžio 28 d., sek
madienį. Čikagos Jaunimo
centre rengiamas II JAV jau
nųjų atlikėjų festivalis.
Kaip ir praeitais metais,
taip ir šiais, kviečiame kuo
gausiau dalyvauti dainuojan
tį, muzikuojantį (liaudies, sty
giniais instrumentais, fortepi
jonu, akordeonu ir 1.1.) jau
nimą nuo 3.5 metų iki 28 me
tų amžiaus. Gali dalyvauti pa
vieniai atlikėjai, ansambliai.
Dalyvių registracija priimama
iki balandžio 24 d.
Pagrindinis festivalio tikslas
- padėti mūsų visuomenei
atskleisti jaunus talentingus
žmones. Praėjusių metų festi
valis ir jame dalyvavę daugiau
kaip penkiasdešimt dalyvių
įrodė, kad tokie susibūrimai

lietuvių tarpe yra reikalingi.
Norint pakviesti kuo dau
giau dalyvių, šių metų festiva
lio programa šiek tiek išplės
ta. Dainininkai ir muzikantai
bus skirstomi į dvi grupes:
klasikinės muzikos atlikėjus
ir visus kitus. Pavieniai solis
tai dainininkai atliks du kūri
nius pasirinktinai (lietuvių
kompozitorių kūrinys ar liau
dies daina klasikinės muzikos
atlikėjui pageidautina).
Norą dalyvauti festivalyje
pareiškė smuikininkai, pūti
kai. Jie galės atlikti du kūri
nius pasirinktinai. Kitų metų
festivalio dalyviams reko
menduosime paruošti lietuvių
kompozitorių kūrinį.
Festivalį rengia JAV LB
Kultūros taryba ir meno mo
kyklėlė. Smulkesnė informaci
ja tel. 630-624-1247.

ALTV KURIA FILMĄ APIE AMERIKOS
LIETUVIUS
Lietuviškos organizacijos išeivijoje
Amerikos lietuvių televizijos
kuriamame filme apie Ameri
kos lietuvius svarbu bus ati
tinkamai parodyti svarbesnių
lietuviškųjų organizacijų veik
lą, — kada susikūrė pirmosios
organizacijos, kokios jos buvo,
kaip formavosi, kokios buvo jų
susikūrimo priežastys, gyvavi
mo aplinkybės, ką jos davė lie
tuviškajai visuomenei plates
niu mastu.
Amerikos lietuvių televizija
kreipiasi į visus, kurie norėtų
šiais klausimais patarti ar tu
rėtų vaizdinės archyvinės me
džiagos. Filmo kūrėjai ieško
įvairių lietuviškųjų organiza
cijų aprašymų, statutų, nario
knygelių, filmuotos medžia
gos, kurią galima būtų panau
doti filme.
Neseniai Amerikos Lietuvių
tautinė sąjunga pateikė ALTV
vaizdinės medžiagos apie savo
veiklą. Dėkojame Tautinei są

jungai ir laukiame atsilie
piančių
kitų
organizacijų.
Taip pat dėkojame pavieniams
žmonėms, kurie skambina
ALTV su įvairiais pasiūly
mais.
Amerikos lietuvių televizijos
laidas galite matyti per WFBT
23 kanalą ketvirtadieniais ir
sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai.
vakaro. Televizija su stotimi
pratęsė sutartį septintiems
metams. Dėkojame televizijos
rėmėjams ir tikimės, kad šio
pavasarinio vajaus metu mus
parems visi televiziją žiūrin
tys, kad mūsų laidos ir toliau
gyvuotų bei būtų įmanoma
kurti tokius projektus kaip
filmą apie Amerikos lietuvius.
Mūsų adresas: 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439. Telefonas/faksas: 708-839-9022.
Elektroninis paštas:

altv@usa.com
Karilė Vaitkutė

nglu

P.i rados

įdomu

£iis to UTHUANIA

i20.9mi

Amerikos lir ■tuvių televizijos atstovui Arvydas Reneckis ir Karilė Vaitkute Amerikos l.ietnvių moterų dailininkių parodoje „Interactions"
H 111 mieste

M. B. Stankūnienės
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