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Šiame
numeryje:
Žinios iš Ateitininkų 
federacijos valdybos 
posėdžio; Vilniaus 
ateitininkų planai.

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
artėja dvasinės 
atgaivos savaitgalis; 
Ar Rusijos komunistų 
partijos lankai tikrai 
braška? - klausia 
Bronius Nainys.

3 psl.

Kun. Jonas Kuzinskas 
švenčia 50-ies metų 
kunigystės sukaktį; 
Danutė Sirgėdienė - 
„Žiburėlio” šviesa.

4 psl.

Kun. Antanas Paškus 
apie mūsų amžiaus 
veidą... menininkai 
apie Dievą, pašaukimą, 
kryžių, Bibliją... 
asmenys, įvykiai, idėjos 
naujame skyrelyje 
„Švystelėjimai” - tai

Kultūros priedas

Kaip apsisaugoti 
nuo automobilių vagių?

5 psl.

Tarsi pavasarinė žiedų 
jūra kitą savaitgalį 
Čikagą užlies kultūros 
renginiai: Poezijos 
diena, Lietuvių operos 
spektaklis, keramikės 
Noros Aušrienės 
parodos atidarymas...

8 psl.

Sportas
* Tik po dvejų pratęsimų 

120:109 lemiamose NBA ly
gos Rytų konferencijos ketvirt
finalio rungtynėse namie ket
virtadienį įveikę Indiana „Pa
cers” klubą, New Jersey „Nets” 
krepšininkai pateko į pusfina
lį. Kitose lemiamose ketvirtfi
nalio rungtynėse Rytuose Det
roit „Pistons” krepšininkai sa
vo aikštelėje 85:82 įveikė To
ronto „Raptors”.

* Pirmosiose JAV ledo ri
tulio lygos (NHL) Stanley 
taurės turnyro Vakarų konfe
rencijos pusfinalio rungtynėse 
absoliutus reguliariojo sezono 
pirmūnas Detroit „Red Wings” 
klubas namie 2:0 įveikė Van- 
couver „Canucks” ir pirmauja 
serijoje iki keturių pergalių 
1:0.

Naujausios
žinios

* Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroder tikisi,
kad lapkritį Prahoje vyksian
čiame NATO viršūnių susiti
kime Lietuva bus pakviesta į 
sąjungą.

* „Williams” paneigė pra
nešimus dėl „Mažeikių naf
tos” akcijų pardavimo „EI Pa
so”.

* Baltijos valstybių švie
timo ministrai aptarė gali
mybes kartu rengti kai kurių 
sričių specialistus.

Vilniuje vyksta Europos Tarybos 
Ministrų komiteto sesija

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) 
— 36 Europos Tarybos valsty
bių atstovai, dalyvaujantys 
ET Ministrų komiteto sesįjoje 
Vilniuje, paragino stiprinti re
gioninį bendradarbiavimą 
įvairiose žemyno dalyse, sie
kiant sukurti Didžiąją Eu
ropą.

ET Ministrų komiteto sesi
joje Vilniuje priimtoje dekla
racijoje dėl regioninio bendra
darbiavimo ir demokratinio 
pastovumo stiprinimo Euro
poje reiškiamas įsitikinimas, 
jog tai gali iš esmės prisidėti 
prie visas žemyno valstybes 
apimančios ir skiriamųjų li
nijų nepadalintos Didžiosios 
Europos sukūrimo.

Dokumente ET narės ragi
namos stiprinti regioninį ben
dradarbiavimą visuomenės są
moningumo didinimo, žmo
gaus teisių ir tautinių mažu
mų apsaugos, žiniasklaidos 
laisvės, kovos prieš terorizmą 
bei kitose srityse. Deklaraci
joje drauge pažymima, jog

Narystė ES neatims Lietuvos 
tautinės tapatybės

Patrick Cox

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) 
— Vilniuje viešintis Europos 
Parlamento (EP) pirmininkas 
Patrick Cox teigia, jog tapusi 
Europos Sąjungos (ES) nare 
Lietuva nepraras savo tau
tinės tapatybės bei žada ES 
valstybių paramą Ignalinos 
atominės elektrinės (LAE) už
darymui.

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

žinių agentūrų praneSimals)

I ' jav
Vašingtonas. Jungtinės 

Valstijos, Jungtinės Tautos, 
Europos Sąjunga ir Rusija — 
Artimųjų Rytų diplomatinis 
„ketvertas” — ketvirtadienį 
paskelbė vasaros pradžioje or
ganizuosiančios tarptautinę 
konferenciją dėl taikos šiame 
regione. Kalbėdamas „ketver
to” vardu JAV valstybės sek
retorius Colin Powell sakė, 
kad dėl konferencijos, kuri 
skatins „rimtas ir sparčias de
rybas dėl susitarimo”, arti
miausiomis savaitėmis bus ta
riamasi su Izraeliu ir palesti
niečiais, taip pat — su kitomis 
valstybėmis. Aukšti JAV pa
reigūnai yra nurodę, kad kon
ferencija tikriausiai vyks Eu
ropoje.

JAV Kongresas ketvirta
dienį didele balsų dauguma iš
reiškė oficialią paramą konf
likte su palestiniečiais daly
vaujančiam Izraeliui, nepaisy
damas Baltųjų rūmų pareikš
tų išlygų. Senatoriai 94 prieš

Europos Tarybos Ministrų komiteto sesijoje. Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

kovojant prieš terorizmą turi 
būti paisoma žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių.

Dokumentą pasirašiusios 
valstybės taip pat paragino

„Tam, kad būtumėte Euro
poje, nebūtina atsisakyti savo 
tautinės tapatybės”, Seime 
sakė P.Cox, paraginęs į narys
tę ES žvelgti „su pasitikė
jimu”. EP vadovas pareiškė, 
jog tie, kurie lygina Briuselį 
su Maskva, „nesupranta apie 
ką šneka”. „Į ES susijungė 
laisvi ir nepriklausomi žmo
nės. Jeigu kas nors nenori joje 
būti, gali išeiti”, pažymėjo P. 
Cox. Jis žadėjo, jog ES vals
tybės solidariai rems Ignali
nos AE elektrinės uždarymą.

P. Cox po kalbos Seime 
spaudai patvirtino, jog EP re
mia Europos Komisijos siū
lymus dėl IAE uždarymo ter
minų. Pasak jo, bendra ES fi
nansinė parama, pirminiais 
duomenimis, Lietuvai pirmai
siais narystės metais gali siek
ti 3.5-4 proc. Lietuvos bendro
jo vidaus produkto (BVP).

Nukelta į 7 psl.

Colin Povvell

2 balsus patvirtino nutarimą, 
kuriame pareiškiama, kad 
JAV Kongresas „solidarizuo
jasi su Izraeliu — valstybe, 
per kurią eina karo prieš tero
rizmą frontas ir kuri imasi bū
tinų žingsnių užtikrinti savo 
žmonių saugumą naikindama 
palestiniečių rajonuose esan
čią teroro infrastruktūrą”. Iz
raelis kasmet gauna iš JAV 
apie 3 mlrd. dol. pagalbos ir 
yra didžiausias JAV užsienio 
pagalbos gavėjas.

Bostonas. San Diego teisė
saugos pareigūnai ketvirtadie

ET generalinį sekretorių Wal- 
ter Schwimmer sušaukti re
gioninio bendradarbiavimo 
struktūrų ir ET bei kitų euro
pinių institucijų atstovų dar

„Mažeikių nafta” dėl sprogimo 
patyrė nuostolių

Bendrovės „Mažeikių nafta” 
sudarytos specialistų komisi
jos pirminiais skaičiavimais, 
dėl balandžio 22 d. įmonėje 
įvykusio sprogimo bendrovė 
patyrė apie 3iX),000 litų nuos
tolių. Komisija taip pat nu
statė, kad sprogimas katalizi
nio krekingo įrenginyje įvyko 
dėl įrenginio techninio perso
nalo technologinių ir saugos 
darbe reikalavimų nesilaiky
mo, penktadienį pranešė „Ma

Rastas Tauro Gaižučio lavonas
Chicago —gegužės 3 d. Vie

no iš trijų žvejų, Didįjį šeš
tadienį, kovo 30 d., nuskendu
sių Michigan ežere, lavonas 
rastas gegužės 2 d. ryte Whi- 
hala Beach parko, Whiting 
Ind., pakrantėje. Jį atrado 
žmogus, išėjęs anksti rytą 
pasivaikščioti paežere.

Lake County, Ind., šerifo 
departamentas praneša, kad 
skenduolis atpažintas, kaip 31

nį suėmė pedofilijos skandalo 
krečiamos Bostono arkivysku
pijos kunigą, kaltinamą vaikų 
tvirkinimu. Kun. Paul Shan- 
ley kaltinamas trimis ieškini
nio pareiškimo dėl vaikų išža
ginimo punktais. Ketvirtai pa
gal dydį JAV katalikų vysku
pijai vadovaujantis kardinolas 
Bernard Law buvo slapta su
sitikęs su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II, kai paaiškėjo, 
kad jis rėmė P. Shanley ir ki
tus dvasininkus nors ir žinojo, 
kad jie kaltinami vaikų tvirki
nimu.

EUROPA
Briuselis. Prancūzija santy

kiuose su Europa gali tapti 
irzli, labiau užsidariusi ir ne
paslanki, net jei sekmadienį 
vyksiančiame paskutiniame 
prezidento rinkimų rate kon
servatorius Jacąues Chirac 
nugalės prieš Europos Sąjun
gą (ES) nusiteikusį populistą 
Jean-Marie Le Pen, teigia spe
cialistai. Pastaruosius 5 me
tus Prancūzijos politikoje ES 
atžvilgiu įsivyravo sąstingis 
dėl valdžios pasidalijimo Pary
žiuje, nuspalvintas paslėpto 
nepritarimo 15 valstybių blo
ko plėtrai į rytus bei krečia

binį susitikimą, kuriame būtų 
aptarti galimi bendri projektai 
ir nustatyti pasikeitimo infor
macija principai.

Nukelta į 7 psl.

žeikių nafta”.
Pasak „Mažeikių naftos” 

techninio direktoriaus investi
cinėms programoms Kęstučio 
Ruškio, pagrindinė sprogimo 
priežastis buvo netinkamas 
įrenginio paleidimo procedūrų 
vykdymas. Sprogimas įvyko 
tiesioginės distiliacijos benzi
no hidrovalymo įrenginio kros
nyje. Sprogimo metu įrenginio 
operatorius nestipriai apdegė 
dešinę ranką. (Elta)

m. amžiaus Tauras Gaižutis, 
kuris kartu su broliu Rimu, 
30 m. amžiaus, ir pusbroliu 
Martynu Meškausku, 28 m., 
išplaukė į ežerą žvejoti ir 
negrįžo. Nepaisant pastangų, 
dėtų pakrančių apsaugos pa
reigūnų ir savanorių ieš
kotojų, žvejų kūnai nebuvo 
surasti. Po kelių dienų buvo 
pastebėtas jų laivas, maždaug 
mylios atstumu nuo kranto

mas užkulisinių kovų siekiant 
išsaugoti istorinius politinį bei 
finansinį pranašumą. Dabar 
aukšto rango Europos Komisi
jos pareigūnai bei diplomatai 
iš ES valstybių baiminasi, jog 
viskas dar pablogės.

Paryžius. Dar niekada sa
vo politinėje karjeroje Prancū
zijos prezidentas Jacąues Chi
rac nėjo į rinkimus būdamas 
taip įsitikinęs būsima pergale, 
bet kartu niekada dar jo as
meninis autoritetas nebuvo 
kritęs taip žemai ir ant kortos 
nebuvo pastatyta visa valsty
bės ateitis. Kova prieš kraš
tutinių dešiniųjų vadą Jean- 
Marie Le Pen paskutiniame 
prezidento rinkimų rate reiš-

Jaques Chirac

Briuselis pritaria Lietuvos 
skepticizmui dėl Karaliaučiaus

Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) 
— Europos Sąjunga pritaria 
neigiamam Lietuvos požiūriui 
į Rusijos pasiūlymą dėl specia
laus bevizio Karaliaučiaus 
tranzito koridoriaus per Lie
tuvą, penktadienį po susitiki
mo su Lietuvos premjeru Al
girdu Brazausku pareiškė Eu
ropos parlamento pirmininkas 
Patrick Cox.

„Mes nesvarstome tranzito 
koridoriaus klausimo Seime 
ar Vyriausybėje, tačiau aš ma
nau, kad tai yra nepriimtina. 
Tie klausimai buvo keliami 
prieš dešimt metų, mes tada 
kategoriškai atsisakėme nuo 
tokio koridoriaus, nemanau, 
kad prie to būtų galima su
grįžti”, teigė premjeras Algir
das Brazauskas.

Europos parlamento vado
vas pabrėžė, kad sprendžiant 
vizų kaliningradiečiams klau
simą, „mes, kaip ir Lietuvos 
vyriausybė, laikomės nuosta
tos, kad Šengeno reikalavimai 
bus pradėti taikyti kitais me
tais, ir kad mes turime surasti

JAV Lietuvių Bendruomenės Michigan apylinkės (Detroito, Lansingo ir 
Grand Rapids) nariai rinko peticijas dėl Lietuvos pakvietimo į NATO, rašė 
laiškus Michigan senatoriams Carl Levin ir Debbie Stanebow bei Kongreso 
nariui Vernon Ehlers, kitiems JAV valdžios atstovams, prašydami pritarimo 
Lietuvos narystei NATO. Kongreso narys V. Ehlers (kairėje) iš Grand Rapids 
įsijungė į lietuvių rėmėjų gretas ir tapo Baltic Caucus nariu. Dešinėje — Vy
tautas Kamantas.

įstrigęs į dugno smėlį. Laivas 
buvo ištrauktas ir patikrintas, 
bet jokių avarijos žymių ar 
motoro sutrikimų nepaste
bėta. Šerifo pareigūnai teigia, 
kad skenduolis Tauras Gai-

kia praktiškai 100 proc. tiki
mybę J. Chirac užsitikrinti 
antrą prezidentavimo kaden
ciją. Tai turėtų lemti visų J.-
M.Le Pen priešininkų, tiek iš 
dešinės, tiek iš kairės, para
ma.

ARTIMIEJI RYTAI
Betliejus, Vakarų Kran

tas. Betliejaus meras Hanna 
Nasser penktadienį pranešė, 
kad Izraelio ir palestiniečių 
pareigūnų derybos, kuriomis 
siekiama užbaigti mėnesį 
trunkančią Viešpaties gimimo 
bazilikos apsiaustį, nebevyks
ta. Per penkis derybų ratus 
taip ir nepavyko pasiekti susi
tarimo, kuriuo būtų nutrauk
ta ginkluota priešprieša tarp 
Izraelio kariuomenės ir vie
noje švenčiausių krikščiony
bės vietų įsitvirtinusių pales
tiniečių kovotojų.

Jeruzalė. Izraelio vyriau
sybė teigia, jog Yasser Arafat 
padėjėjų apklausų metu gauta 
informacija patvirtina, kad 
palestiniečių vadas yra tiesio
giai susijęs su išpuolių prieš 
Izraelį finansavimu. Vyriausy
bės pareiškime nurodoma, jog 
suimtų Y. Arafat judėjimo 
„Fatah” vadų apklausos pa-

formulę, kuri atitiktų Šengeno 
reikalavimus, bet drauge leis
tų lanksčiai spręsti vizų prob
lemą”.

P. Cox taip pat sakė, kad 
praėjusią savaitę Briuselyje 
vykusiame susitikime su Rusi
jos premjeru nepavyko sude
rinti nuostatų šiuo klausimu 
ir kad norint surasti proble
mos sprendimą dar reikės 
nemažai padirbėti.

Į Europos Sąjungą stojanti 
Lietuva paskelbė, kad nuo 
2003 metų liepos panaikins 
vizų lengvatas keliauti per 
Lietuvą Karaliaučiaus srities 
gyventojams. Dabar Lietuva ir 
Rusija turi vizų režimą, tačiau 
Karaliaučiaus sritis ir Lietuva 
taiko viena kitos gyventojams 
bevizių kelionių tvarką. Rusi
ja baiminasi, kad Kara
liaučiaus sritis, Lietuvai ir 
Lenkijai įstojus į ES, bus izo
liuota, todėl siūlo Europos 
Komisijai palikti bevizio susi
siekimo koridorių tarp Kara
liaučiaus srities ir likusios Ru
sijos.

žutis nedėvėjo apsaugos lie
menės, ant jo kūno nepaste
bėta jokių smurto ar sužei
dimo žymių. Tikimasi, kad ir 
kitų dviejų jaunųjų žvejų la
vonai bus surasti.

rodė, kad Palestinos savivalda 
parūpino sprogstamąsias me
džiagas daugeliui tragiškų sa
vižudžių išpuolių.

Briuselis. Žmogaus teisių 
priežiūros organizacija „Hu- 
man Rights Watch” penktadie
nį pranešė neradusi įrodymų, 
kad Izraelio kariuomenė Va
karų Kranto Jenin miestelyje 
nužudė šimtus palestiniečių. 
Tačiau šios organizacijos pa
rengtame pranešime pripažįs
tama, kad Izraelio kariuome
nė čia galėjo įvykdyti karo nu
sikaltimus. „Human Rights 
Watch” pranešė nustačiusi 52 
palestiniečių, kuriuos Izraelio 
kareiviai nužudė vykstant 
nuožmiai kovai dėl kiekvieno 
namo, asmenybę. 22 šių pales
tiniečių buvo civiliai gyvento
jai.

Maskva. Vykdant pasira
šytus susitarimus Rusijos 
Kamran (Vietnamas) karinė 
bazė nebeveikia. Gegužės 2 d. 
Rusija faktiškai perdavė Viet- 
namui Kamran objektus ir 
ginklų bazę, iš Kamran iš
plaukė laivas „Sachalin” su 
paskutiniąja Rusijos kariškių 
grupe.
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Malda į Motiną Mariją

O Marija, Tu Dangaus išrinktoji dukra ir žemės palaimintoji 
motina. Tu mums, kaip saulė, praeinanti erdvėmis ir liečianti 
pilką mūsų žemę.

Mes girdime, lyg iš amžių glūdumos, Tavo balsą, tariant 
„Fiat”, mes matome Tavo auką, beglobiant dangaus Kūdiki, 
mes regime Tavo kančią, pražydusią po kryžiumi Golgotoje.

Tu mums atsidavimo, aukos ir kančios Motina! Tu Motina 
nekaltų kūdikių šypsnio, skaidrios jaunuolių meilės, lūžių ir 
nelaimių paliestųjų dejonių.

Tu motina visų žemės vaikų, visų — ir tų, kurie sukniubę ant 
kelių, kreipia į Tave savo maldaujančius žvilgsnius, ir tų, kurie 
nedrįsta į Tave ištiesti savo rankų.

Tu motina ir tų, kurie suklaupę šiandien Aušros Vartuose, 
Pažaisly, Šiluvoj, paprastose šventovėse, kreipiasi į Tave, 
ilgėdamiesi paguodos, laisvės ir ramybės.

Tu motina ir mūsų, kurių širdys pagraužtos tėvynės ilgesio ir 
kančios. Suklaupę nūnai prie Tavo kojų, o Marija, mes siun
čiame Tau savo maldas, supintas iš gegužės žiedų, iš bundan
čio pavasario vėjelio, iš gilaus laisvės ilgesio.

Globok Tave mylinčius, guosk kenčiančius, grąžink į savo Tė
vynę išsklaidytus po pasaulį tremtinius, išmelsk laisvę tautoms 
ir taiką žmonijai.

Amen. ... T.
Alfonsas Lipniunas

Stutthof, 1944.5.1-15.
(spausdinta: ATEITIS, 1949 metų Nr. 1, pus. 7)

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS

Ateitininkų federacijos val
dyba savo posėdyje, vykusia
me 2002 m. balandžio 26 d., 
vienbalsiai patvirtino:

1) 2002 m. kovo 17 d. Moks
leivių ateitininkų V suvažiavi
me išrinktą MAS centro val
dybą: pirmininką Gediminą 
Plečkaitį, vicepirmininką Sau
lių Kuzmicką, vicepirmininkę 
Sigitą Sadzevičiūtę, iždininką 
Aurių Valančių;

2) Kamilę Pundziūtę Jaunų
jų ateitininkų sąjungos sekre
tore.

AF generalinis sekretorius 
Kęstutis BagdŽius AF valdy
bai pateikė paraiškas, kurias 
Ateitininkų federacija pateikė 
fondams šiais metais:

Valstybinei jaunimo rei
kalų tarybai:

Pilietiškumo ir demokratijos 
vystymo programą;

Ateitininkų vadovų ruošimo 
ir ugdymo programą;

Žalingi įpročiai: kokia tavo 
alternatyva?

Ateities vizija savaip.
Lietuvių fondui:
Demokratijos plėtojimas 

ateitininkų organizacijoje;
Vilniaus ateitininkai Rytų 

Lietuvos moksleivijai;
Švietimo ir mokslo ministe

rijai;
Eiti per pasaulį mums vi

siems smagu (JAS vasaros 
stovykloms).

Democracy Commision 
small grants in Ateitis fe- 
deration:

Development of Democracy 
ir Ateitis federation

Embassy of the Nether- 
lands local funds:

We travel round the vvorld.
Plačiau aptartas projektas 

„Demokratijos plėtojimas atei
tininkų organizacijoje”. Tai pa-

POILSIO SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE

Šių metų vasarą Ateitinin
kų sendraugių poilsio savaitė 
pas Tėvus pranciškonus Ken- 
nebunkport, Maine, vyks lie
pos 10-17 d. Norintieji daly
vauti, prašomi kreiptis į tėvą 
Gabrielių, tel. 207-967-2011. 
Kaip ir kasmet, organizuotos 
programos vyks vakarais, o 
stovykloje dalyvaujantieji die
nos metu yra laisvi pasigerėti 
gamtos grožiu, apsilankyt įdo
mesnėse Maine vietovėse, pa
simaudyti jūroje ir kt. Prašo
ma jau dabar registruotis.

POSĖDYJE
siruošimo Ateitininkų federa
cijos XIV kongresui programos 
projektas.

Irma Kuliavienė pateikė in
formaciją apie planuojamus 
,Ateities programos” rengi
nius ir pakvietė aktyviai juose 
dalyvauti. Taip pat ji pateikė 
projektą apie Visuotinės ko
kybės vadybos (VKV) panau
dojimo Ateitininkų federaci
joje galimybes. AF valdyba ap
svarsčiusi šį projektą nutarė 
prašyti Studentų ateitininkų 
sąjungos centro valdybos su
rasti žmones, kurie sutiktų 
pasidomėti informacija apie 
Visuotinės kokybės vadybą ir 
pateiktų konkrečias VKV pa
naudojimo galimybes.

Ateitininkų federacijos val
dyba nutarė, kad Ateitininkų 
federacijos XIV kongresas 
įvyks 2003 m. liepos 25-27 d. 
Kaune. Kęstutis Bagdžius pa
tvirtintas Kongreso organiza
cinio komiteto pirmininku.

Ateitininkų šeimų asociacija 
(ASA) pateikė prašymą įre
gistruoti Ateitininkų federaci
joje. AF valdyba nutarė į kitą 
posėdį pakviesti atstovus iš 
Ateitininkų šeimų asociacijos 
ir aptarti iškilusius neaišku
mus.

Vicepirmininkas Vaidotas 
Vaičaitis pateikė projektą dėl 
skatinimo sistemos sukūrimo 
Ateitininkų federacijoje. Nu
tarta, kad turintys pasiūlymų 
dėl skatinimo sistemos, joos 
turėtų pateikti V. Vaičaičiui 
iki birželio 1 d.

Kitas AF valdybos posėdis 
įvyks gegužės 24 d. 18 vai. 
Ateitininkų rūmuose Kaune.

Aušra Kazlauskaitė
Ateitininkų federacijos 

raštinės sekretorė

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Detroito ateitininkai savo 
Šeimos šventę švęs per Devin
tines, birželio 2 d. Visi orga
nizuotai dalyvausime Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje Mišių 
aukoje už gyvus ir mirusius 
ateitininkus. Po Mišių iškil
mingas posėdis parapijos sve
tainėje. Jaunučių įžodį priims 
klebonas kun. Aloyzas Vols
kis. Šventės prelegentė dr. 
Ona Daugirdienė, Jaunųjų 
ateitininkų s-gos CV pirmi
ninkė. Jaunučiai ir mokslei
viai rengia meninę programą.

Clevelando ateitininkų Šeimos šventėje vykusio „Dainavos” ansamblio vyrų vieneto koncerto pabaigoje, jau
nučiai ir moksleiviai dainavo kartu su vyrais. Kairėje vyrų vieneto vadovas D. Polikaitis. Nuotr. L. Vaitkaus

VILNIAUS ATEITININKŲ 2002 M. 
VASAROS VEIKLOS PLANAS

Gegužės 11-12 d., šešta- 
dienis-sekmadienis

Vasaros Berčiūnų mokslei
vių stovyklos vadovų paruo
šiamasis savaitgalis Berčiū
nuose, Panevėžio r. Kviečiami 
būsimi vaikų stovyklos vado
vai ir organizatoriai. Rengia 
WAV, informaciją galite gau
ti pas: Silviją Skrebytę,

svajokliuke@centras.lt Tel.: 
(8-681) 70433; Astą Šermukš- 
nytę,

asta.sermuksnyte@fsf.vu.lt 
Tel.: 8-689-47722.

Gegužės 11 d., šeštadienis
Vilniuje vyks bažnyčios ju

dėjimo bendruomenių susitiki
mas, tikriausiai dalyvaus arti 
400 žmonių. Tai bus liudiji
mai, šlovinimas, Mišios, prog
rama — šokis ir kt. Kviečiami 
dalyvauti visi katalikai, orga
nizacijos ir pan. Atidarymo 
metu bus rodomas spektaklis, 
kuriame vaidins ir ateitinin
kai. Renginį koordinuoja Fo- 
kuliarai, informaciją galite 
gauti tel.: 777-118.

Gegužės 18-19 d., šešta
dienis-sekmadienis

Krikščioniškojo jaunimo va
karas Vilniaus Kalvarijose. 
Nuo 15:30 iki 23:00 užsiėmi
mai grupėse, šv. Mišios, para
pijų programa, koncertas. 
Ateitininkų dalyvavimą šiame 
renginyje koordinuoja Dainius 
Jankauskas

(dainiusjp@centras.lt tel.: 
799-277, m: 8-688-89379)

Gegužės 20-26 d., pirma- 
dienis-sekmadienis

Tarptautinis folkloro festi
valis „Skamba, skamba kank- 
liai” Vilniuje, ateitininkų tra
diciškai labai laukiamas ir 
gausiai dalyvaujamas rengi
nys. Rengia Vilniaus etninės 
veiklos centras (Pamėnkalnio 
g. 34, LT 2600 Vilnius) Tel. 8- 
22-791288, Faksas 8-22- 
628525, EI. p.:

ekc@auste.elnet.lt
Birželio 29-liepos 7 d., 

šeštadienis-sekmadienis
ASS birželio 29-liepos 7 d. 

vyresniesiems moksleiviams ir 
studentams organizuoja ke
liaujančią stovyklą „Keliauja
me Dzūkijos partizanų ke
liais”. Studentus ir sendrau
gius kviečiame būti vadovais. 
Informacija ir registracija: 
Irutė, tel. 8-682 49147, *

Irena.Grigalionyte@.tf.vu.lt
Reda: tel.: 8-61037317, 
redasopr@takas.lt 
Vadovams užsiregistruoti

reikia iki balandžio 30 d.
Liepos 4-6 d., ketvirtadie- 

nis-šeštadienis
Tradicinis ateitininkų mėgs

tamas bliuzo festivalis „Bliuzo 
naktys” Varniuose. Ir šiemet 
tikėsimės Roko
(roka8.tamosevicius@maf.vu.lt 
tel.: 8-610-14462) iniciatyvos 
suorganizuoti ateitininkų 'de
santą’ į šį festivalį.

Liepos 2-7 d., antradie- 
nis-sekmadienis

Tarptautinis folkloro festi
valis „Baltica-2002” Vilniuje. 
Rengia Lietuvos liaudies kul
tūros centras (B. Radvilaitės 
g. 8, LT-2600 Vilnius)

Informacija: Faksai: 8 22 22 
40 33, 61 26 07; Tel. 8-22-61- 
25 40, 6144 67.

Liepos 12-14 d., penkta- 
dienis-sekmadienis

„Pelkių kraštas 2002”. Tra
dicinis savaitgalis gamtoje 
ateitininkams studentams ir 
sendraugiams bei visiems ge
ros valios žmonėms. Taip pat 
Vilniaus krašto Berčiūnų 
moksleivių stovyklos vadovų 
žygis. Rengia WAV, informa
ciją galite gauti pas: Mindau
gas, msaulis@adventus.lt tel.: 
660080, m: 8-686-59659.

Liepos 20-31 d., šeštadie- 
nis-trečiadienis

Vilniaus k^ąšto Moksleivių 
ateitininkų 2002 m. vasaros 
stovykla Berčiūnuose 'Kelionė 
į ateitį’. Stovykloje dalyvauja 
80 moksleivių (iš Vilniaus, Ig
nalinos, Marcinkonių, Merki
nės, Pabradės, Valkininkų ir 
kt.) ir 20 vadovų bei mokytojų. 
Informacįja ir moksleivių re
gistracija pas Saulių Girnių: 
ei. paštu:

saulius.girnius@usa.net ar 
telefonu:/(8-22) 611849.

Rugpjūčio mėn. pirma 
pusė (bus patikslinta vėliau)

Baidarių žygio .Ateitininkui 
sunkumų nereikia ieškoti...” 
tęsinys maršrutu iki Nidos 
(arba kitu ne mažiau įdomiu 
— bus paskelbta vėliau). Ren
gia WAV, informaciją galite 
gauti pas: Liutauras 
(liutaiu-elis@takas.lt, d: 429533, 
m: 8-684-79885)

Į Lietuvą keliaujantys 
išeivijos ateitininkai, kurie 
norėtų su Vilniaus ir Vilniaus 
krašto ateitininkais paben
drauti, gali susisiekti pagal 
duotus vardus, ei. pašto adre
sus ir telefonus.

VILNIAUS KRAŠTO 
MAS STOVYKLA

Saulius Girnius iš Lietuvos 
atsiuntė žinutę, kad Vilniaus 
krašto (Vilnius, Ignalina, Mar
cinkonys, Merkinė, Pabradė, 
Valkininkai) moksleiviai šių 
metų liepos 20 iki 31 d. sto
vyklaus Berčiūnų stovykla
vietėje. Dalyvaus 80 stovyk
lautojų bei 20 mokytojų ir 
vadovų. Stovyklos tema 
„Moksleivio kūrybingumas”. 
Kviečiami Lietuvos studentai 
ateitininkai prisidėti prie pro
gramos ruošimo ir prie moky
tojų bei vadovų eilių.

Šią vasarą iš JAV ar Kana
dos į Lietuvą planuojantys 
važiuoti visados gali apsilan
kyti šioje ir bet kurioje kitoje 
stovykloje, vykstančioje ateiti
ninkų stovyklavietėje Berčiū
nuose, Panevėžio rąjone.

REDAKCIJOS KERTELĖ

Laima Šalčiuvienė, penketą 
metų nuoširdžiai besirūpinusi 
šiuo šeštadieniniu ateitininkų 
puslapiu „Drauge”, nuo š.m. 
gegužės mėnesio šio įsipa
reigojimo nebegali tęsti dėl 
dažnų kelionių ir kitų daug 
dėmesio reikalaujančių dar
bų.

Dėkojame Laimai už uolų 
darbą. Tikimės, kad Ji ir to
liau savo rašiniais šio puslapio 
skaitytojus informuos apie 
Ateitininkų veiklą Lietuvoje 
ir įvykius Amerikoje. Linkime 
sėkmės visuose Jos užsimoji
muose.

Visus šio puslapio bendra
darbius prašome ateitininkų 
veiklos žinias ir straipsnius 
siųsti „Draugo” redakcijai, 
„Ateitininkų skyriui”. Red.

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 464-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

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

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
3 mėn. ’Metams 172 metų

JAV $100.00 $60.00 $38:00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $454)0.,
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $3Š.O6
Kanadoje ir kitur (UJS.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00 '•* n *»
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė , ,
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis "...

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,- 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ .
Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS

Dantų gydytoja 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas

Family medical clinlc
10811 W. 143 St. Orland Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

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

10 S. 640 S Kngery Hwy, Wfcwbtook
Tel. 630-323-5050

f JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

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

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

ir Libertyville. www.illlnolspain.com

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. 706-422-8260

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chiropractic & Rehab 

CSnic
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

Dr. V.J. VASARIENĖ
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS

Akių ligos ir chirurgija 
1192 VValter St., Lemont, IL 

60439
1051 Essington Rd. #200, 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 *
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 SRidgeland Avė. 

Chicago Ridge, IL 604T5
Tel. 708-636-6622

4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.."”

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

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

širdies ir kraujagyslių'ligos
Valandos pagal susitarimą 

-------------------- 7 u---------------
Dr. VILIJĄ KERELYTĖ

Amber Healtn Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 

chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, BridgevieMz; IL'60455.
Tel. 708-594-0400,

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS , 

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,"’
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni

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 
wwwxwterforeurgeryancbraastheallti.oan

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydę o,dos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja. „

10745 VVinterset Qr, 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 • ' ' 
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNElbER

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvyay 
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė

Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Roiad 
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL'60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS
Paruošia Bronius Nainys

RUSIJOJE SUSKILO KOMUNISTAI

Danutė Bindokienė

Kad netaptume 
dvasiniais skurdžiais

Pagaliau, po dešimtmečio 
nuo Sovietų Sąjungos subyrė
jimo, ir Rusijoje komunistai 
suskilo ir prarado įtaką Dū
moje, Kremliuje, taigi — ir vi
suomenės užnugarį, teigia 
„Nevv York Times” bendradar
bis Michael Wines, dienraščio 
balandžio 12-tos laidoje. Jau 
seniai tarp savęs niumėjęsi, 
komunistų frakcijos Dūmoje 
nariai atvirai persiskyrė į dvi 
dalis, kai vienos grupės parei
kalautas atsistatydinti, „neiš
tikimybe” įtariamas frakcijos 
vadovas Gennadij Selezniov 
jos nepakluso. Triukšmo pra
džioje atviro balsavimo buvo 
išvengta, skilimas viešai ne
buvo parodytas, net ir nuneig
tas. Bet visgi išryškėjo, kai, 
daliai komunistų, tarp jų — ir 
frakcijos vadovui, pritariant, 
centristai pašalino iš pareigų 
dešimčiai (iš 28) komitetų pir
mininkavusius komunistus. 
Įpykę kietieji, 78 balsais prieš 
15, Selezniov atsistatydinimo 
reikalavo iš naujo. Pirminin
ką atstatydinti siekianti gru
pė laikosi kietos sovietinės 
ideologijos, o Selezniov arčiau 
prisišliejo prie grupės, sukan
čios liberaliu demokratijos ke
liu, kuriuo eidami rinkimus 
laimi nuo sovietijos atsiskyru
sių Rytų Europos nepriklau
somų valstybių buvę komunis
tai, peršokę į socialistų sto
vyklas. Kaip toji komunistų 
vidinė kova baigsis — neaiš
ku, tačiau Putin remiantieji 
centristai jau įtaką Dūmoje 
sustiprino.
~ Pagal Michael Wines, 
Kremliaus įtaigaujamas poli
tinis žaidimas su komunis
tais, užtrukęs beveik dvejus 
metus, buvo laimėtas Putin 
vikrumu ir sugebėjimais savo 
aplinką apsistatyti draugais. 
Užtat joje atsirado daug buvu
sių jo bendradarbių iš KGB 
gretų. Tačiau ne iš karto. Ka
dencijos pradžioje jam reikėjo 
komunistų paramos, todėl jis 
juos glostė. Davė kėdžių 
Kremliuje, kaip gausiausiai 
frakcijai Dūmoje, padėjo įsi
tvirtinti svarbesnių komitetų 
vadovybėse, klausė jų nurody
mų, malonino juos ir žmogaus 
teisių, ypač spaudos laisvės 
varžymu. Sėkmės mojo jam 
komunistai, kai jis vįjo lauk iš 
Rusijos milijardierius oligar
chus. Per daug nesidomėjo į 
Kremlių po vieną kitą atslen
kančiais buvusias kegebistais, 
juk jie visada buvo ištikimi 
partiečiai. Balsavo komunis
tai ir už išgųjimą iš Dūmos 80 
rajonų gubernatorių, nes jų

veiklos kontroliuoti jie irgi ne
galėjo. Ir savo padėtyje pradė
jo susigaudyti tik tada, kai 
Putin įtvirtinti centristai pra
dėjo juos net iš Dūmos vadovų 
pareigybių šluoti. Tokie bejė
giai Rusijoje komunistai nie
kada nebuvo buvę, teigia Mi
chael Wines. Aišku, kad Putin 
komunistus išnaudojo, kol jie 
jam buvo reikalingi, o dabar 
jau atsikrato jų ir jų paslau
gų. Sužlugdyti opoziciją likus 
dvidešimčiai mėnesių iki Dū
mos rinkimų — nemenkas Pu
tin laimėjimas, tęsia savo iš
vedžiojimus „NYT” bendra
darbis, bet visgi suabejoda
mas, ar tas žaidimas Rusijos 
vadovui taip gerai baigsis? At
skilėlių daug nebus, ir jie ma
žai reikš.

Dviejų patikimų nuomonių 
tyrinėjimo įstaigų paskiausios 
apklausos rodo, kad, rinki
mams vykstant dabar, komu
nistai gautų penktadalį ar net 
ketvirtadalį visų rinkėjų bal
sų. Taigi tiek pat, kiek Putin 
remiančios grupės kartu, ir 
du-tris kartus daugiau, negu 
vakarietiškai nusiteikę libera
lai. Senieji sovietinio palikimo 
kolūkininkai, buvę raudono
sios armijos kariai, ypač pra
rastos didybės pasiilgę kari
ninkai, balsuos už komunis
tus. Prie jų prisidės ir ne
mėgstantys Putin draugystės 
su „išnaudotojais” Vakarais. O 
jeigu sužlugs rusams sunkiai 
suprantama ir dar iki šiol nie
ko gero nedavusi rinkos eko
nomika ir iš aukštų pareigų 
išgrūsti komunistų vadai šią 
nesėkmę sugebės išnaudoti, 
po tų dvidešimt mėnesių Pu
tin galybė gali baigtis. Kur ta
da Rusija pasuks, kol kas nie
kas negali numatyti, sampro
tauja Rusijos politinius vyks
mus tyrinėjančios įstaigos: 
Maskvoje veikiantis Politinės 
technologijos centras ir kitos.

Tačiau Putin, atrodo, tokiais 
pranašavimais mažai domisi. 
Dabar jo galva pramušta 
NATO. Nuo savo kadencijos 
pradžios dėl šios sąjungos ar
ba jis pats šokinėja, arba kitus 
šokdina per virvutę. NATO 
plėtrai pasipriešinusio savo 
pirmtako Boris Jelcin politiką 
tęsdamas, jis dar griežčiau pa
suko tuo keliu, žadėdamas net 
priemonių imtis. Nieko ne
laimėjęs, jis rėkė neįeisiąs 
Baltijos valstybėms į sąjungą 
įstoti. Paskui siekė ją nugink
luoti, supolitinti, o dabar pa
noro pats į ją įsigrūsti. Ir at
rodo — jam pasiseks. Žinoma, 
ne į NATO pilnatį, nes narys-

Š.m. gegužės 1 d. JAV Atstovų rūmų Tarptautinių reikalų komiteto Europos pakomitetyje surengtuose klausy
muose NATO plėtros tema kalbėjo JAV reziduojančių, NATO narystės siekiančių, valstybių ambasadoriai, tarp 
jų ir LR ambasadorius Vygaudas Ušackas (pirmasis iš kairės).

tei pasiruošti, jeigu reikalavi
mai liks tokie, kurie taikomi 
dabartiniam kandidačių de
šimtukui, Rusija nesuspės gal 
nė per dešimtį metų. Bet 
Kremlius sako ten narystės 
Rusija net nenori. Įsipareigo
jimai sunkūs, mokesčiai dide
li, o nauda neaiški. Putin tiks
las — įtaigauti NATO spren
dimus: jeigu ir ne Rusijos 
naudai, tai bent ne prieš jos 
siekius. Taip Putin galėtų da
ryti, Rusijai tapus NATO ta
rybos nare, nes jos posėdžiuo
se tie klausimai svarstomi ir 
sprendžiami. Prieš penkerius 
metus, dar Jelcin prezidenta
vimo laiku, Rusijos koja ten 
buvo įkelta. Jelcin gavo teisę 
dalyvauti 19 NATO narių ta
rybos posėdžiuose, bet tik ta
da, kai nutarimai buvo priim
ti. Rusijos atstovas turėjo tei
sę tuos nutarimus išklausyti 
ir dėl jų pasisakyti: pritarti, 
prieštarauti, prašyti pakeisti, 
nevykdyti ir pateikti savp siū- 
lymus, į kuriuos 19 tarybos 
narių galėjo atsižvelgti, bet 
galėjo ir neatsižvelgti. Toji są
ranga, pavadinta 19+1, Rusi
jai nepatiko, ir naujas prezi
dentas Vladimir Putin siekė 
ją pakeisti. Jis reikalavo Ru
siją priimti lygiateise nare, to
kiomis pačiomis sąlygomis 
kaip kitos 19 narių, taigi ir su 
veto teise. Šis Putin reikalavi
mas daug kartų buvo svarsty
tas įvairiuose NATO atstovų 
posėdžiuose, pasitarimuose, 
užsienio reikalų ministrų, 
premjerų, net vadovų susiti
kimuose, bet visada baigdavo
si nesėkmingai: Putin pralai
mėdavo. Tačiau KGB mokyk
lose miklintas, žvalgybos lau
kuose įgijęs patyrimo, Rusijos 
vadovas nepasidavė. Kažko
kiu tikslu į sceną įšoko, anks
čiau nuo to reikalo atokiai sto
vėjęs, Italijos min. pirm. Sil- 
vio Berlusconi. Po keturių žy
mių pasaulio politikų — JAV 
prezidento George W. Bush,

Rusijos prezidento Vladimir 
Putin, NATO gen. sekreto
riaus Lord George Robertson 
ir paties Berlusconi — balan
džio pabaigoje dvi dienas tru
kusių pokalbių telefonu, pas
tarasis pranešė, kad Rusija 
tampa NATO tarybos narė. 
Ruošiamas specialus doku
mentas, kuris bus priimtas 
gegužės 14-15 NATO narių 
užsienio reikalų ministrų 
konferencijoje Reykjavike, Is
landijoje, ir iškilmingai pasi
rašytas gegužės 28 Romoje, 
Italijoje. Iškilmėse dalyvaus ir 
abu prezidentai: Rusijos — 
Vladimir Putin ir JAV — 
George W. Bush.

Nežinome, koks šis doku- 
mentas buš, kokias teises Ru
sija turės, ar susitarimas lies 
ir NATO sąrangą, tikslus, 
plėtrą, naujų narių priėmimą 
Prahoje, pagaliau — ir pačią 
sąjungos. esmę? Taip pat ne
aišku, kodėl'dar reikią kažko
kios NATt? užsienio reikalų 
ministrų konferencijos Reyk
javike dokumentui tvirtinti, 
jeigu jau viskas sutarta ir jo 
pasirašymo data bei vieta nu
statyta? O kas bus, jeigu koks 
nors vienas įš 19 ministrų ims 
ir sukvailios? Nepritariu, ir 
pasikarkit — rėš. Kas tada 
bus? Ar tas Islandijos sostinės 
vyksmas nepakvimpa netoli
mos praeities Maskva? Mes 
keturi sutarėm, o jums ki
tiems — tik antspaudas, ir va
lio. To irgi nežinome.

Bet jau aiškiai žinome — 
JAV prezidentas į Romą 
skrenda ne be reikalo. Svar
baus reikalo. Ir taip pat žino
me, kad Prahoje peržengusi 
NATO slenkstį, jeigu taip iš 
tikrųjų įvyktų, nes, daugelio 
galvojimu, šiandien galimybės 
visgi dar nedidesnės kaip 50- 
50, Lietuva ten ras sėdintį Pu
tin. Ką tai Lietuvai reikš?

Klausimas vertas labai labai 
rimtai išmąstyto atsakymo.

KANADA
Toronto leidžiami „Tėviš

kės žiburiai” surengė metinį 
spaudos vakarą. Kaip visuo
met, dalyvavo daug tautiečių, 
kurie nori paremti lietuvišką 
spaudą. Dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius Kanadai J. Šid
lauskas. Taip pat dalyvavo še
ši Lietuvos karininkai, studi
juojantys anglų kalbą Kana
doje ir daug kitų svečių. Me
ninę programą atliko „Dai
navos” ansamblis. Po skanios 
šiltos vakarienės prie puikios 
muzikos svečiai galėjo links
mai pasišokti.

Prisikėlimo kredito ban
kelis, sukvietė susirinkimą, 
kuriame buvo pateikta metinė 
apyskaita. Šiuo metu aktyvas 
jau pražengė 62 milijonus. Iš 
gauto pelno buvo grąžinta 11 
ir pusė procento sumokėju
siems ar gavusiems palūka
nas per 2001 — pirmuosius 
metus.

“ 'Bankelis patarnauja tautie- 
, čiams ir sekmadieniais abie
jose parapijose su lietuvišku
personalu.

Susirinkusieji buvo pavai
šinti šilta vakariene ir, pagal 
registracijos numerius, nariai 
laimėjo dešimtį piniginių pre
mijų. Valdybos pirm. dr. Č. 
Joniui nebekandidatuojant, 
būsimam laikotarpiui, nauju 
valdybos pirmininku tapo L. 
Matukas.

Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcija suruošė 
„Sriubos vakaronę”, kuri pri
traukė per 300 parapijiečių. 
Programoje dalyvavo „Spirit 
Movers” grupė su giesmėmis 
ir vaizdajuoste. Labdaros sek
cijos pirm. dr. J. Čiuplinskie- 
nė paskaitė „Išdalinkime sa
ve”. Už labdaros darbus padė
kojo klebonas kun. A. Simana
vičius, OFM. Pasirodo, kad 
konkretūs artimo meilės dar
bai randa pritarimo. Gautas 
pelnas suteikiamas labdarybei 
Lietuvoje. Stasys Prakapas

Užsienio lietuviai visuomet 
stengėsi pakilti virš savo pil
kosios kasdienybės, nors jos 
keliai būtų iškloti ir žaliais 
doleriais. Mūsų žmonės ne tik 
žinojo Dievo Sūnaus atkirtį Jį 
gundžiusiam šėtonui, kad 
„žmogus gyvas ne vien duo
na”, bet tais žodžiais vadova
vosi, kurdami sau dvasinio 
peno puotas. Taip gimė sava 
spauda, net stambūs, svarbūs 
veikalai. Taip buvo sukurti 
teatro mėgėjų ir vaidintojų 
rateliai, sambūriai; chorai, 
tautinių šokių grupės, ryžtasi 
pagaliau net į sceną išvesti 
operą lietuvių kalba.

Gal kas sakytų (o tai jau 
daug kartų sakė, nuo pat 
pirmųjų užuominų apie Lietu
vių operos steigimą): kodėl? 
Nejaugi Šiame turtingame 
krašte nėra operų spektaklių, 
nejaugi kone kiekvieną savait
galį (ir net savaitės dienomis) 
visuose didžiuosiuose mies
tuose negalime pasigrožėti pa
saulinio masto muzikos kūri
niais ir tiek pat šviesiai žė
rinčiais jų atlikėjais...

O visgi mums dar kažko 
trūko, kažko — būtent savo!

Deja, vienas neigiamiausių 
lietuvių tautos charakteristi
kos bruožų yra polinkis sveti
mas vertybes labiau iškelti ir 
vertinti už savąsias. Vis atro
do, kad „žolė kaimyno kieme 
žalesnė”. Tik kai tas nuosavas 
vertybes prarandame ar kyla 
pavojus visiškai jų netekti, 
staiga susigriebiame ir sku
biai stengiamės išgelbėti dar 
bent jų likučius.

Taip turbūt atsitiko su lie
tuviška literatūra — knyga, 
pokario (t.y. Antrojo pasauli
nio karo) metais, kai tūks
tančiai mūsų tautiečių iš pa
bėgėlių stovyklų Vakarų Vo
kietijoje atvyko į šį kraštą. 
Koks anuomet buvo mūsų lite
ratūros klestėjimas, kiek žy
mių, talentingų lietuvių poetų 
ir rašytojų, kaip didžiausią 
savo tėvynės palikimo kraitį, 
išsivežėme į visus kraštus, 
kur tik prieglobstį rado lietu
viai! Bet gyvenimo dulkės, 
užklojo pačius kilniausius po
linkius, prakaitas, išlietas 
sunkiu darbu pelnantis duo
ną, paskandino dvasinio peno 
troškimą...

Vienas po kito išdilo iš 
mūsų tarpo poetai, rašytojai, 
žurnalistai, kol liko nyki tuš
tuma, nes jų vietos niekas 
neatskubėjo užimti. Bet dau
geliui praradimo tragediją dar 
padidino žinojimas, kad vis

rečiau, vis mažiau jų buvo 
pasigendama. Tai kas, kad su
stabdomos laikraščių laidos, 
tai kas, kad retai išleidžiamos 
naujos knygos, o ir senosios — 
vienišos kaip našlaitės — vel
tui laukia pirkėjų. Tai kas, 
kad niekas neruošia litera
tūros vakarų, kad mūsų kul
tūrinė veikla darosi „kuge- 
linė”, kad pagrindinės įvairių 
pobūvių programos susideda 
iš... vaišių ir loterijų... Tai 
kas, kad — jeigu retkarčiais 
kas išdrįsta nukrypti nuo 
„naujų normų” ir suruošia, 
sakykime, poezijos renginį, 
naujos knygos sutiktuves, 
aukšto lygio solistų ar muzi
kos atlikėjų koncertą, salėje 
lieka vėpsoti daug tuščių kė
džių, o rengėjams — skai
čiuoti nuostolius.

Tačiau mus kažkas visgi 
globoja — nenuostabu, kad 
lietuvių tauta tiek amžių ir 
tokiomis skaudžiomis aplin
kybėmis įstengė gyvuoti. Štai 
užsienio lietuvių dvasinė 
stagnaciją sudrumstė, įtekėjo 
šviežio, skaidraus, kūrybingo 
šaltinio vandenys. Jau galime 
iš tėvynės atsikviesti ansam
blių, solistų, muzikų, lite
ratų, poetų. Liko tik vienas 
dar neperžengtas slenkstis: 
kaip vėl įpratinti mūsų pub
liką pasisemti iš to dvasinių 
vertybių šaltinio ir išsivaduoti 
iš apsnūdimo stagnacijos. Jei
gu kas turėtų magišką formu
lę, tikrai šiuo metu mums ji 
būtų labai pravarti.

Bet, kaip minėta, lietuvių 
tauta negali gyventi vien duo
na. Pamažu vėl atgimstame, 
vėl susidomime kilnesniais 
dalykais. Progų taip pat ne
trūksta. Štai kitas savaitgalis 
— gegužės 11-12 d. — žada 
tiek tų progų, kad būtų tikras 
nusikaltimas nepasinaudoti.

Visų pirma — poezijos 
šventė. Tiesiog neįmanoma at
sispirti kvietimui: ateikite, 
pasidžiaukite, pasiklausykite, 
sutikite. JAV LB Kultūros ta
ryba ruošia Poezijos dieną (ar 
tokiam renginiui užtenka tik 
vienos dienos?). Šeštadienį, 
gegužės 11 d., su svečiu iš 
Lietuvos, poetu Sigitu Geda, 
su kitais poetais iš arčiau ir 
toliau. Sekmadienį: opera! 
Argi ateitų pavasaris, jeigu 
Čikagos lietuvių opera nepa
dovanotų mums dar vieno 
spektaklio? Nejaugi neišgirsi- 
me kvietimo, nepasinaudo
sime reta proga vėl pasijusti 
kultūringais kultūringos tau
tos vaikais?

TĖVELIS
JURGIS JANKUS

Nr.8 Sakė,
kad dar tebeturi ant pečių sveikas galvas, tai užsidegė 
kišti jas į kažin kieno gerklę. Taip niekas ir nebeiš
drįso. O man rodėsi, kad ten dega dvaras ir jo šiltna
miai, už tai ir dūmų tiek daug ir tokie juodi. Ir ta žalia 
geltonūsio šaka vienintelė, kurią jis nuo gaisro išgel
bėjo. Galvojau, bet niekam nesakiau. Net motinėlei, 
kuriai pirmutinei savo paslaptis išsakydavau. Visi bai
minosi ir laukė, kada visus kaimus pradės deginti, 
baiminausi ir aš. Šnekinau ir šėriau savo Baziliukę, 
bet širdis iš baimės buvo susitraukusi į mažytį kietą 
kamuoliuką, kad pradėjus viskam degti, negalėsiu nė 
jos išsaugoti.

Niekas nedegė. Į dienos galą pamiškėse pradėjo ro
dytis voros mėlynų raitelių. Visi sakė, kad jau vokie
čiai. Tėvas vakarykščiai susigalvojo nei šį, nei tą: sėk
lines avižas supilstė į maišus išvežė į lauką ten kur 
reikės sėti ir išmėtė. Mama juokėsi, kad tėvui jau mai
šosi. Pavakariais motinėlės vyras irgi tą patį padarė. 
Kai motinėlė paklausė, kam jis tai daro, jis nusijuokė:

— Ogi, kad mano gero kaimyno nezylintumėt. Dvie
jų liežuviai neaprėps.

Bet motinėlė nesupurkštavo, tik truktelėjo pečiais ir 
savo aiškinimą pasakė:

— Gal ir gerai. Juk jeigu viskas degs, nors sėkla 
liks.

— O jeigu ir nedegs, tai vokiečių arkliai nesužėbys, 
— užbaigė pasikalbėjimą vyras. Į pavakarę visos pa
miškės mėlynavo, bet buvo ramu. Anksčiau, kai pra
dėjo rinktis, kelis kartus pokštelėjo, bet paskum nuri
mo. Laukuose nebuvo matyti nei rusų, nei vokiečių. 
Norėjau pamatyti vokietį, bet ir bijojau. Visi šnekėjo, 
kad jie atėję pirmiausia viską į peleną pavers.

Saulei nusileidus, mėlyna pamiškės juosta pajudėjo 
ir sutvino į kaimą. Geras būrys atjojo į mūsų ir mo
tinėlės kiemus, arklius pririšo prie tvorų, o patys gar
galiuodami pasklido po trobas. Tėvai raikė duoną, 
pjaustė lašinius, pilstė pieną. Pirma, kai laukė, kad 
viskas degs, motina išvirė visus kiaušinius ir sudėjo į 
krepšį, kad per karą turėtumėm ką valgyti, dabar vie
nas vokietis užtiko virtuvės kampe pastatytą krepšį ir 
kaip mat visus kiaušinius išsidalino. Aš sėdėjau lovos 
kamputį, apsikabinusi Baziliukę. Priėjo kareivis, ka- 

\ žin ką sakė, paskum pirštų galais palietė mano veidą 
ir padavė kiaušinį. Jis turėjo du. Pasidalino, ir man
vokiečiai pasidarė nebebaisūs.

Pas mus ir pas motinėlę kareiviai gavo gerai už
valgyti, bet arkliai nieko. Mūsų svirne aruoduose tera
do rugių, žirnių, sėmenų, šiek tiek pupų, bet nė saujos 
avižų. Gal todėl jie kiek užvalgę sušoko ant arklių ir 
išlėkė į kaimą.

Kaime buvo kitaip. Ten visų sėklinės avižos buvo 
aruoduose. Užtvinę kaimą, prisirišo arklius prie tvorų 
ir, kokį indą sugriebę, lėkė į klėtis. Su kibirais, su puo
dais sėmė iš aruodų avižas, nešė į patvorį ir pylė tie
siai ant žemės kiekvienas po savo arklio snukiu. Klė

tyse avižų aruodai kaip mat ištuštėjo. Kitą rytą, kai 
vokiečiai papusryčiavę išjojo, žmonės su ražais, su 
šluotomis grandė arklių stovėtus patvorius, kad nors 
kiek prarastos sėklos susigrandytų.

Tą pavasarį tiek to karo ir tematėm. Po kelių dienų 
vėl atsirado rusai. Pabuvusius ligi vidurvasario, vo
kiečiai vėl išvijo ir tada kelerius metus pasiliko. Aš net 
nepajutau, kaip užaugau į piemenę, iš piemenės į pus
mergę. Kartą, grįžusi iš motinėlės linarovio, radau 
mamą apsiašarojusią. Niekada jos verkiančios nema
čiau, tai, peržengusi slenkstį, sustojau ir nesumečiau 
nei ką sakyti, nei ką daryti. Maniau, kad tėvui kas at
sitiko, bet motina prašneko pirmoji:

— Tavo tėvelio nebėr.
Mane iš karto trenkė, kad nebėra tėvo.
— Kas atsitiko, — prišokusi apkabinau.
— Užmušė. Kažin kur Karpatų kalnuose. Nė kapo 

negalėsim aplankyti.
Man pradėjo šviesėti apie kokį tėvelį kalbam.
— Kas sakė?
— Juozas sugrįžo. Sakė kelis sykius rašęs, bet kai 

čia jau buvo vokiečiai, tai nė laiškai nebeatėjo. Juodu 
abu tame pačiame pulke buvo, beveik, kas dieną susi
tikdavo. Ir užmušė ne fronte, bet užfrontėje. Netoli pa
trankos sviedinys sprogęs ir šukės pataikiusios į gal
vą. Tik fotografiją parvežė. Pažiūrėk, ant stalo.

Paėmiau fotografiją ir nepasijutau kai nesavo balsu 
suklikau. Nebuvau klykūnė. Net ir šiandien neatsime
nu, kad kada nors dėl ko nors būčiau davusi savo dide
lei gerklei valią, bet tada taip daviau, kad motinai ir

puodas iš rankų iškrito. Mano balsas matyt, buvo 
toks, kad ji net puodo nesilenkė, bet šoko prie manęs 
žiūrėti, kas man atsitiko. O aš nustėrusi, kaip motina 
vėliau visiems sakė, nei gyva, nei mirusi žiūrėjau į fo
tografiją ir patyliukais pati sau kartojau: „Tas pats, 
tas pats, tas pats”. Paskum nusinešiau prie lango, kad 
geriau būtų matyti ir patyliukais vis tą patį kartojau. 
Motina sakė, ją pradėjusi imti baimė, kad man nebūtų 
pradėję galvoje maišytis. Ji priglaudė mane prie savęs 
ir ėmė aiškinti:

— Žinoma, kad tas pats. Tas pats Juozelis, kur tada 
išleidom. Tas pats, tik su kareiviškais drabužiais kiek 
kitaip atrodo, bet pažinti vis tiek galima. Grįžo suvar
gęs, ir žadėtų skarų neparnešė. Džiaugiasi gyvą galvą 
išnešęs iš to pragaro, koks dabar siaučia Rusijoje.

Vėliau iš jo paties lūpų girdėjau, kad sykį buvo nu
teistas pakarti, o kitą sykį sušaudyti, bet abu sykiu 
pateko į kitų revoliucininkų rankas ir paliko gyvas. 
Toje fotografijoje aš jį irgi mačiau, bet į jį nežiūrėjau. 
Žiūrėjau tik į tėvelį ir tik jis gniaužė mane. Per moti
nos šneką tas užgniaužimas ėmė atsileisti, pradėjau 
atgauti žodžius, ir pati ėmiau atsigauti. Atsigavus 
staiga suvokiau, kad motina ne tik nežino, bet net ne
nujaučia, ką tame paveikslėlyje matau. Tada ir pasa
kiau. Nežinau kaip iš tikrųjų sakiau, bet man pačiai 
menasi, kad sakiau visiškai paprastai, visiškai kasdie
niškai:

— Man ne Juozas, mamut, ne Juozas. Man tėvelis.
Tada jis pats ir mano avis, ir mane pačią su Baziliukę 
iš po gluosnio išvarė. (B.d.)
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MUSŲ
KUN. JONO KUZINSKO 50 M. 

KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
Kunigystės jubiliejus yra 

graži 'ir džiaugsminga šventė. 
Ta šventė yra dar labiau reikš
minga ir ypatinga, kai tenka 
pagerbti kunigą, kuris ne tik 
atlieka savo pareigas, bet ir 
paliečia žmonių širdis.

Kunigo pašaukimas turi 
savo šaknis praeityje. Kun. 
Jono Kuzinsko tėvai — Jonas 
Kuzinskas ir Anelė Masilio- 
nytė sukūrė šeimą 1922 me
tais. Jonas kilęs iš Tauragės, 
Gaurės parapijos, Purviškio 
kaimo. Anelė kilusi iš Mari
jampolės, Balbieriškio parapi
jos, Nešeikų kaimo. Šie pa
maldūs žmonės išaugino tris 
vaikučius — dvi dukreles ir 
sūnelį, kuris tapo kunigu.

Kūzinskų sūnus Jonas, gimė 
1926 m. birželio 3 d., Wayke- 
gan, Illinois. Pradžios mo
kyklą lankė Šv. Baltramiejaus 
parapijoje, Quigley aukštes
niąją mokyklą — Chicagos 
šiaurinėje pusėje. Pasiaukoji
mas lankant šią mokyklą buvo 
didelis, nes Jonui teko va
žinėti po 100 mylių per dieną, 
penkias dienas per savaitę 
penkerius metus! Baigęs šią 
mokyklą, Jonas įstojo į St. 
Mary of the Lake seminariją, 
kurią lankė septynerius me
tus. Gegužės 1-oji 1952 metais 
išaušo džiaugsminga Kuzins- 
kų šeimai — tą dieną Jonas 
buvo įšventintas kunigu, kar
tu su 49 kitais kunigais. 
Šiandieną, po 50 metų, 31 dar 
apaštalauja.

Kun. Jono pirmas paskyri
mas buvo St. Thomas the 
ApostĮę parapijoje, kur jis 
buvo vienerius metus. KitasVJr* PO Xpaskyrimas buvo Sv. Jurgio 
parapija, kur darbavosi 13

metų. Po to kun. Jonas buvo 
paskirtas į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapiją, kurioje dirbo 7 
metus.

Pirmiausia klebonu 6 metus 
buvo Šv. Baltramiejaus para
pijoje Waukegane, toje parapi
joje, kurioje užaugo. Our Lady 
of Victory parapijoje klebonu 
buvo 7 metus. Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos Brighton 
Parke klebono pareigas ėjo 2 
metus. Nuo 1988 metų iki 
1997 metų klebonavo Švč M. 
Marijos Gimimo parapijoje. Po 
to pagal arkivyskupijos tvarką 
išėjo į pensiją. Išėjęs į pensiją 
kun. Jonas eina kapeliono pa
reigas Šv. Šeimos Viloje sene
lių prieglaudoje Lemonte. Jis 
rūpinasi nauja senelių prie
glauda, ypač koplyčios įren
gimo. Kun. Jonas taip pat 
buvo paskirtas Assistant Vi- 
car to Bishop Timothy J. Lyne 
vyresniesiems kunigams. Jis 
yra Timothy J. Lyne arkivys
kupijos išėjusių į pensiją ku
nigų rezidencijos ūkvedys. 
Išėjusį į pensiją jį daug kur 
kviečia suteikti krikšto ir 
moterystės sakramentus. Jis 
yra taip pat kviečiamas atlikti 
laidotuvių apeigas. Kun. Jo
nas taip pat talkina apylinkės 
parapijoms Lemonte. Nuo 
2001 m. rugsėjo 1 d. kun. Jo
nas paskirtas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos administra
torium.

Kun. Jonas yra darbingas ir 
energingas. Jo nuopelnų sąra
šas yra ilgas. 26 metus dirbo 
vyskupijos skyrybų teisme. Jis 
buvo kardinolo Bemardin pa
tarėjas ir kunigų senato na
rys. Kun. Jonas taip pat eina 
Šv. Šeimos Vilos direktorių

Kun. Jonas Kuzinskas.

pirmininko pareigas. Jis rū
pinasi Motinos Marijos Kau
paitės beatifikavimo byla, dar 
yra ir katalikiškų kapinių di
rektorium, ypač Šv. Kazimie
ro; yra ir BALFo direktorius. 
1991 metais Lietuvių preky
bos rūmai apdovanojo kun. 
Joną „Man of the Year” žy
meniu. Kun. Jonas yra plačių 
pažiūrų dvasininkas. Jis taip 
pat dalyvauja visuomeninia
me gyvenime, gerai supranta 
žmones ir gyvenimą.

Lietuviškumas jam turi 
daug reikšmės. Kun. Jonas 
didžiuojasi savo tautybe ir ge
rai kalba lietuviškai. Daug lai
ko ir energijos kun. Jonas yra 
įdėjęs rengiant demonstracijas 
ir pamaldas dėl Lietuvos lais
vės. Nuo 1988 metų jis į Lie
tuvą keliavo 6 kartus, dau
giausia labdaros reikalais 
(kaip BALFo direktorius). Jis 
tuomet susipažino su savo di
dele gimine Žemaitijoje ir Su
valkijoje surado net 82 gimi
naičius.

Kun. Jonas yra gerai ži

nomas ir mylimas ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių. Kai pre
zidento Johnson dukra Luci 
ištekėjo už Pat Nugent, kun. 
Jonas buvo pakviestas atlikti 
apeigas, ir yra vienintelis ka
talikų kunigas, atlikęs vedybų 
apeigas Baltuosiuose Rūmuo
se. Bridgeporte jis palaikė ar
timus ryšius su Meru Richard 
J. Daley. Keliavo į Lietuvą 
kartu su kardinolu Bernardin.

Kiekvienas paskyrimas buvo 
nauja iniciatyva dirbti su žmo
nėmis. Geri klebonai jį įkvėpė 
kjebonystės darbui. Būdamas 
švelnaus ir malonaus būdo, jis 
visur gražiai sugyveno su bro
liais kunigais ir parapijiečiais. 
Kiekvienas paskyrimas atnešė 
naujų rūpesčių. Kiekvienoje 
parapijoje buvo reikalingas 
dvasinis atsinaujinimas ir pa
statų atnaujinimas.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, būdamas klebonu, 
kun. Jonas įsteigė parapijos 
fondą, į kurį dosnūs parapi
jiečiai suaukojo nemažą sumą 
pinigų, ir buvo atlikta daug

pagerinimo darbų. Per tuos 9 
metus, kuriuos kun. Jonas 
klebonavo Marąuette Parko 
parapijoje, atlikta daug atnau
jinimo darbų bei gerinimų: 
Bažnyčia išdažyta, įvesti nauji 
vargonai, nauji garsiakalbiai, 
iš lauko perdirbtas mokyklos 
pastatas, išpilta mašinų sto
vėjimo aikštė. Tai tik dalis 
kun. Jono nuopelnų. Jam kle
bonaujant atlikta gerinimų už 
450,000 dol. ir nereikėjo sko
lintis pinigų!

Kun. Jonas dabar darbuoja
si Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, kol bus paskirtas 
naujas klebonas. Jis čia dirba 
šalia savo įsipareigojimų šv. 
Šeimos Viloje ir už savo darbą 
parapijoje neima atlyginimo. 
Parapijiečiai labai džiaugiasi 
kun. Jonui sugrįžus į parapiją, 
jį labai šiltai priėmė. Jo su
manumas ir administraciniai 
sugebėjimai yra labai reikalin
gi parapijai.

Kun. Jono 50 metų kuni
gystės jubiliejaus proga džiau
giasi jo artimieji — dvi se
sutės su šeimomis — Bronė 
Machak su vyru Al ir jų vaikai 
Margarita, Jonas su žmona 
Elizabeth, Ričardas, Robertas 
su žmona Kathy; Bronės 
anūkai: John, Kevin ir Mi
chael; kita sesutė Aldona 
Wright su vyru Harvey ir jų 
vaikai Juozas, Jonė su vyru 
Scott Rexroat ir Mykolas su 
žmona Heather.

Kun. Jonas paveldėjo lietu
viškumą ir pamaldumą iš savo 
tėvų ir gavo iš seselių kazi- 
mieriečių, kurioms jis yra la
bai dėkingas. Seselės jį mokė 
pradžios mokykloje ir kartu su 
juo dirbo lietuvių parapijose. 
Kun. Jonas joms dėkingas už 
jų pasiaukojimą, darbštumą ir 
dvasingumą.

Mielam kun. Jonui linkime 
Dievo palaimos ir toliau taip 
gražiai dirbti dar ilgus metus. 
Ad multos annos!

Vida Sakevičiūtė

DANUTĖ SIRGĖDIENĖ — „ŽIBURĖLIO” 
ŠVIESA

Daug šaunių Detroito vy
rukų, pavilioti kitų miestų lie
tuvaičių, „išėjo užkuriom”, tad 
labai apsidžiaugėme, kad vie
nas iš jų — Vitas Sirgėdas, ve
dęs Danutę Sušinskaitę, Al
berto Sušinsko ir Irenos Sa- 
čiūtės dukrą, padirbėjęs Cle
velande, OH, ir Charlotte, NC, 
1987 m. grįžo į Detroito apy
linkę — Novi priemiestį ir 
inžinieriauja Fordo bendro
vėje.

Dar smagiau, kad Danutė 
Sirgėdienė greit „asimiliavo
si”, jau 1990 m. tapdama 
nuolatine padėjėja L. B. De
troito apylinkės „Žiburio” li
tuanistinės mokyklos „Žibu
rėlio” darželyje, kurį montes- 
soriniu metodu vedė Taura 
Underienė, iš kurios Danutė 
darželį perėmė 1994 m. ir ligi 
šiol jam vadovauja.

Danutės rami laikysena, vi
sada malonus šypsnys jai pa
deda šviesti trimečius — še
šiamečius darželinukus. Švie
si gyvenimo samprata jaučia
ma ir jos atsakyme į klau
simą, kodėl jai svarbi lietu
viškoji mokykla: „Matau, koks 
svarbus branduolys — pagrin
das yra lietuviška mokykla 
lietuvių jaunimo gyvenime. 
Ne tik užsimezga geros drau
gystės, bet per jas plaukia no
ras dalyvauti ir kitose organi
zacijose, sporto klubuose, lie
tuviškoje parapijoje ir t.t. „Ži
burėlio” vaikučiai gauna pir
mą, tikiuos, pozityvų žvilgsnį į 
tą lietuvišką gyvenimą, į mo
kyklą. Kaip mokytoja galiu 
puoselėti tą norą toliau jame 
dalyvauti”.

Danutė su jaunaisiais dirba 
ne tik darželyje. Penkerius 
metus kartu su Nijole Lap- 
šiene globojo Detroito jaunu
čius ateitininkus. Dvejus me
tus buvo moksleivių kuopos 
globėja. Danutę domina reli-

Danutė Sirgėdienė.

ginės temos. Savo mintimis 
dalijosi su Detroito ir Daina
voje stovyklaujančiais sen
draugiais ateitininkais.

Danutė lankė Clevelando 
vysk. Motiejaus Valančiaus li
tuanistinę mokyklą, baigė Cle
velando Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos dvylika sky
rių. 1971 m. baigė Clevelando 
Pedagoginius kursus, gauda
ma teisę mokyti lituanistinėse 
mokyklose. 1977 m. baigė fi
zinės terapijos mokslus Cleve
land State universitete.

Sirgėdai užaugino sūnų To
mą, siekiantį kompiuterių in
žinieriaus magistro laipsnio 
University of Michigan Ann 
Arbor mieste. Tame pačiame 
universitete dukra Lina siekia 
bakalauro. Duktė Laura atei
nančiais metais baigs Lady- 
wood gimnaziją, o devynmetė 
Julytė lanko „Our Lady of Vic
tory” mokyklą.

Kai daug žmonių vis skun
džiasi laiko stoka ir verigjn 
įsipareigojimų, reikia didžiuo
tis šeimomis, kurios sugeba 
metų metais aukoti savo laiką 
lietuvybės išlaikymui.

Ištvermės ir sėkmės, mokv- 
toja Danutė Sirgėdienė!

Pranas Zaranka

PARTIZANAS ALFONSAS MARTINENAS
Netoli New Haveno, Wal- 

lingforde, gyvena įdomaus li
kimo žmogus. Alfonsą Mar- 
tinęną aplankiau kartu su 
geru jo pažįstamu Jurgiu Ki
sieliumi. Jau prieškambaryje 
išgirdome .Armonikos” an
samblio atliekamą melodiją. 
Alfonsas septyni metai pri
kaustytas ligos, bet veide — 
linksmos, spinduliuojančios 
žydros akys ir energija trykš
tanti asmenybė.

Jis augo didelėje šeimoje: 
dvi seserys ir šeši oroliai. Šei
ma iš Švenčionėlių apskrities, 
Tverečiaus valsčiaus, Buk- 
liškių kaimo. Tėvai turėjo ne
didelį ūkį: 12 ha ariamos že
mės, 5 ha pievų, dalį miško. Iš 
pat mažens vaikai buvo prati
nami prie darbo.

Alfonsas buvo pirmagimis, 
gabus vaikas, tėvai jį leido į 
mokslus. Keturis skyrius jis 
baigė lietuvių „Ryto” mokyk
loje, nes tuo metu Vilniaus 
kraštas buvo okupuotas len
kų. Vėliau Alfonsas su savo 
bendraamžiais mokėsi priva
čiai, jų kaimo žmonės norėjo, 
kad vaikai gautų gerą išsi
lavinimą, tad susitarę samdė 
mokytoją.

A. Martinėnas prisimena, 
kad įvairiuose lietuviškuose 
renginiuose, vykstančiuose 
kaime, mokykloje budėdavo 
lenkų policininkai. Tautinė 
giesmė nebuvo uždrausta, bet 
jos negalima buvo giedoti sce
noje. Po vieno mokinių su
ruošto vaidinimo šv. Kazimie
ro draugijos Bukliškių sky
riaus pirmininkas A. Bielinis, 
kartu su Vilniaus išvadavimo 
komiteto pirmininku J. Sta- 

• šių, užtraukė tautinę giesmę 
' stovėdami scenoje. Juos tuoj 

pat areštavo du lenkų polici- 
» ninkai. Alfonsas mena, kad vi

sus lietuvius teismuose gynė 
garsus advokatas K. Jukne

vičius. Jis padėjo ir tiems vy
rams išvengti kalėjimo.

1941 metais, užėjus rusams, 
Alfonsas su savo apylinkės 
jaunuoliais pasitraukė į par
tizanus. Būryje buvo 28 kovo
tojai, priklausę Švenčionėlių 
štabui. Partizanams vadovavo 
Jonas Kluonys. Jie veikė savo 
apylinkėse. Jau vėliau, ru
sams traukiantis iš Pabradės 
poligono, jų būrio užduotis 
buvo sunaikinti degalus, kad 
rusai negalėtų pasipriešinti, o 
bėgtų palikę techniką.

Atėjus vokiečiams, A. Mar
tinėnas pradėjo eiti tarnybą 
Tverečiaus pašte. Karo metais 
paštas ir geležinkelis pri
klausė Vokietijai, paštas dirbo 
ištisą parą. Alfonsas dirbdavo 
po aštuonias valandas.

Vokiečiams traukiantis, Al
fonsas vėl turėjo slapstytis, o 
vėliau traukėsi į Vakarus. 
Jam įsiminė ilga kelionė iš 
tėvynės. Siauruku geležinke
liu iš Adutiškio geležinkelio 
stoties vyko per Anykščius, 
Panevėžį, kol pasiekė Šiau
lius. Iš Šaulių toliau keliavo 
per Tauragę, Karaliaučių. 
Pravažiavo Drezdeną, iš kurio 
kitą dieną liko tik griuvėsiai. 
Po 18 kelionės dienų pasiekė 
Austrįją, kelionė buvo vargi
nanti, traukiniai važiuodavo 
tik naktimis, dienomis kelei
viai turėjo slapstytis kas kur

išmano. Vienoje A. Marti
nėnas įsidarbino elektros li
nijų statybose, joms vadovavo 
čekai. Ten bedirbdamas pra
dėjo rašyti dienoraštį, saugo jį 
iki šiol.

Vėliau dirbo pagalbiniu 
Amerikos kariuomenėje. Jam 
išdavė uniformą, dirbo įvai
rius darbus — ir virtuvėje, ir 
anglių sandėlyje. 1949 metais 
vedė vokietaitę Joaną. Į Ame
riką atvyko 1957 metais vasa
rio 20 d. Juos pasitiko B ALF 
atstovai, nukreipė į New Bri
tam, padėjo įsidarbinti. Pa
čiame pirmame darbe A. Mar- 
tinėnui pasiūlė dirbti sekma
dieniais, o jis atsisakė, saky
damas, kad tiki į dievą, o ne į 
pinigą. Po kurio laiko įsi
darbino fabrike, arčiau New 
Haveno, ten išdirbo 29 metus 
plieno apdirbimo meistru.

Visą tą laiką A. Martinėnas 
buvo aktyvus bendruomenės 
narys, dalyvavo Vyčių organi- 
zacijos veikloje. Šeimoje užau
go trys atžalos, dvi dukros — 
Julijona ir Aldona, sūnus Vy
tautas. Alfonsas laisvai skaito 
vokiškai, lenkiškai, rusiškai, 
mėgsta L. Tolstojų, Dosto
jevskį. Domisi politika, myli 
skaityti lietuvišką spaudą. 
Nuolatinis Hartfordo lietuvių 
radijo valandėlių, vedamų A. 
Dziko, klausytojas ir rėmėjas. 
Patinka klausytis muzikos, 
ypač mėgsta „Ramovėnų mar
šą” ir „Ei, jaunime”. Palaiko 
glaudžius ryšius su Lietuvoje, 
Estijoje gyvenančiais giminai
čiais, juos paremdamas. Nors 
A. Martinėnas eina 82 metus, 
turėjęs dvi sudėtingas galvos 
operacijas, dar ruošiasi dau
giau papasakoti apie parti
zanų veiklą tuo sudėtingu ir 
sunkiu laikotarpiu. Palinkė
kime šiam įdomiam žmogui 
sėkmės jo sumanymuose.

Sigita Šimkuvienė

Čikagos ir bendrai Ameri
kos lietuvių kultūrinėje bei 
visuomeninėje veikloje dažnai 
susiduriame su dr. Jono Rač
kausko pavarde. Šiuo metu šis 
vyras žinomas kaip Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
(LTSC) vadovas (beje, ši įstai
ga Čikagoje). Centras jis buvo 
įsteigtas 1981 m. ir jo suma
nytoju buvo dr. J. Račkaus
kas.

Neseniai — sausio 20 d. dr. 
J. Račkauskas minėjo savo 
kiek stambesnę amžiaus su
kaktį — 60-jį gimtadienį. Die
nos šviesą išvydęs Švėkšnoje, 
vokiečių okupacijos metais, 
savo beveik visą amžių pralei
do už Lietuvos ribų, tačiau per 
tą laiką nuo gimtinės nespėjo 
atitrūkti ir jai pašventė visą 
savo gyvenimą.

Tą meilę Lietuvai jis, be abe
jo, paveldėjo iš tėvų-mokytojų, 
kurie sugebėjo jaunąjį Joną 
nukreipti tokia linkme.

Dar vaiku būdamas, atvykęs 
į Čikagą kartu su šeima, čia 
pradėjo mokslus. Šalia ameri
kiečių mokyklų jis lankė ir lie
tuviškąsias. Jis baigė Čikagos 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą, Pedagoginį Lituanisti
kos institutą, vadovavo Moks
leivių ateitininkų sąjungai, re
dagavo ateitininkų laikraštėlį 
„Sūkurys”.

Čikagos. De Paul universi
tete gavo bakalauro ir magis
tro laipsnius. Otavos universi
tete, Kanadoje, jis parengė ir 
apgynė doktaratą. Pradžioje 
— nuo 1965 metų jis dirbo šio 
krašto komercinėse bei švieti
mo įstaigose.

Darbą universitete J. Rač
kauskas pradėjo nuo lekto

DR. JONAS RAČKAUSKAS - SUKAKTUVININKAS JO 60 METU 
AMŽIAUS PROGA

Lituanistikos tyrimo centro raštinėje, Čikagoje, gimtadienio proga bendradarbiai pasveikino ir pagerbė šio cent
ro įsteigėją dr. Joną Račkauską.

riaus pareigų, o vėliau, gavęs 
doktoratą, pasiekė garbingą 
profesoriaus poziciją, buvo iš
rinktas ir universiteto prode- 
kanu. Beje, tarnaudamas JAV 
kariuomenėje, iš eilinio ka
reivėlio jis tapo majoru.

Kartu su metais ir patirtimi, 
lygiagrečiai augo ir didėjo jo 
lietuviška veikla bei pareigos 
šioje srityje. Dr. Račkauskas 
tuoj pradėjo eiti Pedagoginio 
Lituanistikos instituto rekto
riaus pareigas; buvo Jaunimo 
centro fondo bei Tarybos pir
mininkas. LTSC — valdybos 
pirmininku. Buvo išrinktas 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos net ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos (ALTo) 
pirmininku.

Šį sąrašą būtų galima tęsti 
dar toliau ir vargu ar visas dr. 
J. Račkausko pareigas ir dar
bu būtų galima suminėti. Čia 
dar galima pridėti, kad jis yra 
suredagavęs arti 30 „Litua- 
nus” žurnalo numerių, prisi
dėjęs prie „Lietuvių tautos

praeitis” (tokiu pavadinimu 
ėjusio Lietuvių istorijos drau
gijos) kai kurių tomų parengi
mo.

Reikia dar paminėti, kad dr. 
J. Račkauskas daug nuveikė 
ir konkrečiai Lietuvos švieti
mo labui. Jis nemažai bendra
darbiavo su Vilniaus Pedago
giniu universitetu (ši mokslo 
įstaiga jam yra suteikusi gar
bės daktaro vardą). Čika- 
gietis aktyviai prisidėjo prie 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto ir Lietuvos Pedagogų 
kvalifikacijos instituto progra
mos „Demokratiškumo mo
kykla” parengimo ir įgyvendi
nimo. Šis universitetas iš 
LTSC yra gavęs daugiau negu 
10 tūkst. pedagogikos, psicho
logijos, grožinės literatūros ir 
periodikos leidinių.

Žinoma, būtų labai sunku 
visus sukaktuvininko nuopel
nus ir šioje srityje išskaičiuoti. 
Dar reikia pažymėti, kad 
LTSC visą laiką. Lankosi žmo
nės iš Lietuvos, kurie atlieka 
čia studijinį ar pagalbinį dar

bą. Visus tokius darbuotojus 
lydi dr. J. Račkausko dėmesys 
ir parama.

Lietuvos mokslininkų laik
raštis „Mokslo Lietuva” (2002 
m. Nr. 2) išspausdino Vilniaus 
Pedagoginio universiteto do
cento, dr. Jono Dautaro ilgą 
rašinį apie dr. J. Račkauską. 
Šis Čikagoje ne kartą viešėjęs 
mokslo vyras savo straipsnį 
apie sukaktuvininką pavadino 
— „Lietuvis profesorius, pa
skyręs gyvenimą Lietuvai ir 
Amerikai”.

To rašinio pabaigoje taip sa
koma: „Profesoriaus visuome
ninė ir mokslinė veikla yra 
aukštai vertinama Lietuvoje ir 
JAV. Lietuvoje profesorius vi
suomet yra laukiamas Švieti
mo ir mokslo ministerijoje, 
aukštosiose mokyklose, moks
lo įstaigose, mokslinėse biblio
tekose”.

Ir ką gi daugiau būtų gali
ma prie tų sakinių pridėti? 
Nebent tik palinkėti sukaktu
vininkui dar daug ilgų ir dar
bingų metų!

Edvardas Šulaitis
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KAIP SUSTABDYTI NEPRAŠOMUS 
KREDITO KORTELIU PASIŪLYMUS

Kredito kortelės — tos ma
žytės plastikinės keturkampės 
kortelės — tokios patogios eiti 
apsipirkti, neužima daug vie
tos, o nupirkti su jomis gali 
viską, If daugumas mūsų tu
rime ,po kelias korteles. Ta
čiau kiekvieną dieną, kai išimi 
iš pašto dėžutės dienos paštą, 
randi dar vieną ar dvi pa
siūlas- skitai kredito kortelei. 
Kai pamatai nepažįstamą vo
ką ir galvoji, kad gali būti 
kokia kita nenorima pasiūla 
ką nors pirkti, ar užsisakyti 
kortelę,' meti tą voką į šiukšlių 
dėžę. Bet būkite atsargūs, kas 
nors kitas gali pasinaudoti ta 
gera, kitos, naujos kredito kor
telės . pasiūla jums. Kas nors 
gali pasiimti tą jūsų išmestą 
voką^ • ir pasinaudoti jums 
siūloma kredito kortele jūsų 
vardų, o jūs mokėsite už kitų 
padarytus pirkinius. Todėl, 
prieš , išmetant jums nežino
mus ir neatpažintus vokus, 
atplė&kite, jei kokios pasiūlos 
su jūsų, pavarde, adresu ir 
pan. ,4«». smulkiai suplėšykite 
prieš išmetant.

O geriausia — dabar yra ne
mokančia paslauga, siūlanti 
vartątgiąįijfi? galimybę išvengti 
nenorimų kredito pasiūlų.

Vartotojas turi tik paskam
binti nemokamu telefonu — 1-

" TELEFONAS IR „VOICEMAIL”
IdOTO L ’

Šiais aukštos technikos lai
kais, mes turime labai daug 
įvairių patogumų. Pvz., telefo
nas — esi namuose atsakai, 
nėra tayęą namuose, ar esi 
kur nftfS, fyad negirdi telefono 
— atsako telefono atsakovas ir 
skambintojas gali palikti ži
nutę. J3et, kaip visur su vis
kuo,, ,ge£į. dalykai turi ir tam 
tikrų minusų. Pvz., paimi tele
foną, girdi, kad tau palikta 
žinutė, bet vos gali suprasti, 
kas sakoma, kas paliko tą 
žinutę, o paliktas telefono nu
meris labai neaiškiai pasaky
tas. Todėl:

1. Kai paliekate žinutę, ku
ris tūri „voicemail” ar telefono 
atsakovė, tarkite savo vardą, 
pavardę ir žinutę pamažu ir 
aiškiai. Padarykite tai pra
džioje ir užbaigęs savo žinutę. 
Jei jūsų pavardė sunki ir ilga, 
išraidžiuokite ją.

2. yisąda pasakykite savo 
telefono numerį, nors galvo
jate, kad asmuo, kuriam 
skambinate, žino jūsų tele
foną.,k Dabartiniais laikais, 
žmdnėš' paliktas jų telefone 
žinutės gali išklausyti bet kur 
būdami ir gali neturėti su sa
vimi jūsų telefono numerio.

Birutė Jasaitienė, buvusi „Lietuvos Vaikų vilties” pacientė Čikagoje Vy
tautė ir Marija Kriaučiūnienė, susitikusios Vilniuje.

800-567-8688 ir paprašyti, 
kad jo pavardė būtų paša
linta iš sąrašų.

Šis patarnavimas yra remia
mas 3-jų pagrindinių kredito 
biurų. „Tai Trans Union, Ex- 
perian ir Equifax. Kadangi 
kredito biurai yra pagrindinis 
šaltinis gauti pavardėms kre
dito korteles siūlantiems, var
totojai gali tik vienu paskam- 
binimu paprašyti, kad jų pa
vardės būtų išbrauktos iš dau
gelio sąrašų.

Taip pat galima skambinti 
1-888-50PT-OUT (1-888-567- 
8688) ir pasiekti The National 
Opt-Out-Center. Ten reikia 
pasakyti savo pavardę, adre
są, telefono numerį ir „Soc. 
Sec.” numerį, kad jūsų pa
vardė būtų pašalinta iš kredi
to korteles siūlančių sąrašų.

„American Bankers’s tink- 
lalapis praneša, kad 200,000 
asmenų kas mėnesį pasirenka 
šį būdą savo pavardes iš
braukti iš kredito kortelių siū
lytojų sąrašų. Taigi, jeigu no
rite sumažinti ar visai iš
vengti jus trukdančių telefono 
skambučių ir paštu kredito 
kortelių pasiūlų, dar šiandien 
skambinkite telefonu: 1-888- 
567-8688.

Naudotasi įvairia spaudos 
informacija.

Palikite savo žinutę trumpą, 
sakydamas ją lėtai ir aiškiai, 
nes labai nemalonu bandyti 
keletą kartų perklausyti pa
liktą žinutę, kad suprastum, 
kas norima pasakyti.

3. Nepalikite ilgų „pasakų”, 
o tik trumpą žinutę, kuri 
aiškiai apibūdintų reikalą.

Tiems, kurie gauna telefo
nines žodines žinutes — 
„voicemail”, irgi keletas pata
rimų:

1. Atsakykite gautas ži
nutes, nors, pvz., būdamas 
verslo žmogus, jau ir nebeda
rote verslo su skambintoju. 
Atsakymas skambintojui, tai 
yra paprastas mandagumas.

2. Patikrinkite savo telefono 
„voicemail” ar atsakovą dienos 
bėgyje. Kai kurios žinutės, 
galbūt reikalauja greito atsa
kymo.

3. Nesislėpkite už savo 
„voicemail” ar atsakovo. Jei 
neturite noro atsakyti, pakeis
kite savo „voicemail” instruk
cijas, sakydamas, kad jums 
yra geriau, jei skambintojas 
parašytų laišką, e-mail ar pa
kalbėtų su jumis tiesiogiai, ar 
su jūsų sekretore.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

VOGTU AUTOMOBILIU TOLI NENUVAŽIUOSI

Prancūzų išradėjas Nicho
las Cugnot 1769 metais supro
jektavo ir pagamino triratį 
vežimą, kurio varomoji jėga 
buvo garo variklis. Tuo metu 
šis mokslininkas net nepagal
vojo, kad jo naujoji idėja atei
tyje taps visuotine susisieki
mo priemone. Tai buvo ve
žimas, važiuojąs tris mylias 
per valandą. Anglijoje ši nauja 
technika pradėta tobulinti, 
nuolat didinant varomąją jėgą 
ir greitį. Tobulinimo eigą An
glijoje sustabdė 1836 m. iš
leistas Raudonos vėliavos 
įstatymas (Red Flag Act), ku
ris nurodė, kad prieš kiekvie
ną ne arkliu traukiamą ve
žimą privalo eiti žmogus, 
nešantis raudoną vėliavą, o 
sutemus — raudonai Švie
čiantį žibintą. Vežimas pri
valėjo mieste važiuoti ne dau
giau, kaip dvi mylias, o už 
miesto ribų keturias mylias 
per valandą. Tada buvo mano
ma, kad greičiau važiuoti ne
sveika, nes greitis kenkiąs 
žmogaus sveikatai. Šis įstaty
mas panaikintas po šešias
dešimt metų. Žinoma, visi 
anksčiau minėti vežimai buvo 
varomi garo varikliais, ku
riems technika buvo paimta iš 
garvežių, nes 1840 m. trauki
nių susisiekimas daugelyje 
valstybių buvo gan plačiai įsi
galėjęs. Pirmieji primityvūs 
vežimai buvo lyg įvadas į au
tomobilių amžių.

Spartesnis automobilių iš
vystymas prasidėjo, kai 1886 
m. vokietis Gottlieb Daimler 
įmontavo vidaus degimo va
riklį ir dviratį. Tais pačiais 
metais kitas vokietis B. Benz 
pagamino triratį su panašiu 
varikliu. 1892 m. amerikietis 
Charles Duryea pagamino au
tomobilį, turintį vieno cilindro 
vidaus degimo variklį. Vėliau 
(1903-1915) kaip kas išmanė, 
taip be jokios tvarkos projek
tavo, gamino įvairių rūšių au
tomobilius.

Prieš šimtą metų automobi
lių niekas nevogė ir apie šios 
rūšies vagystes niekas net 
nepagalvojo; juos įsigydavo tik 
turtingieji, kurie patys nevai
ravo, turėjo savo asmeninius 
šoferius. Eiliniai žmonės ne
mokėjo automobilių vairuoti, 
nes jų neįstengė nusipirkti bei 
pasisamdyti šoferį. Henry 
Ford vis sakydavo: „Automo
bilis turi būti prieinamas 
kiekvienam žmogui”. Todėl 
1913 m. šis supratingas žmo
gus įvedė srovinę gamybą 
(Assembly Line Production), 
kurios dėka sumažėjo kainos, 
automobilis tapo prieinamas 
daugeliui žmonių. Įdomu, kad 
Amerikoje 1895 m. buvo už
registruoti keturi automobi
liai, o 1939 m. jau 30 milijonų.

Padidėjus automobilių skai
čiui, atsirado daug ir vagysčių. 
Kad apsisaugojus nuo vagių, 
įvesta raktų sistema, kur

VIKTORAS JAUTOKAS

kiekvienas automobilis turi 
savo skirtingą raktą. Bet vis- 
tiek tai nebuvo pilna apsauga. 
Savininkai pradėjo ieškoti ki
tų priemonių. Išrasti garsiniai 
aliarmai ir vairalazdžiai. Šiuo 
metu brangiesiems automobi
liams jau fabrike įmontuo
jamas garsinis aliarmas. Pa
minėti prietaisai ne visada ap
saugo nuo vagių, ypač nuo 
gudrių bei šmaikščių „profe
sionalų”. Pavogtus automobi
lius sunku surasti, o jei suran
da, dažniausiai būna jau iš
montuoti, dalys išimtos, likę 
tik griaučiai. Dažnai suklasto
tais dokumentais paslepiami 
talpintuvuose ir per vande
nyną nugabenami į Europą, į 
kitus žemynus. Automobilių 
vagystės vyksta kas 27 se
kundės, ir per metus susidaro 
apie septyni bilijonai dolerių 
nuostolių.

LoJack bendrovė Westwood, 
Massachussetts valstijoje, 1986 
m. suprojektavo ir pagamino 
automobilių suradimo naują 
sistemą. Pirmieji bandymai 
atlikti toje pačioje vietoje. 
Bendrovė paskelbė, kad pa
vogtas automobilis, žinoma, 
pirmiausiai apie tai pranešus 
policijai, bus surastas per 20 
minučių (vagims blogai). Po 
sėkmingų bandymų ši siste
ma, pavadinta LoJack, pra
dėjo plisti po visą Ameriką. 
FCC (Federal Communication 
Commission) nedvejodama 
šiam tikslui paskyrė radijo 
bangas, esančias policijos ban
gų skalėje. Čikagos Policijos 
komunikacijos skyriuje turė
jau progos susipažinti su šia 
naujai išrasta LoJack sistema; 
man buvo pavesta ją ištirti ir 
padaryti išvadą apie jos nau
dingumą. Kadangi su LoJack 
esu gan artimai susipažinęs, 
mielu noru pasidalinsiu įgy
tomis žiniomis su „Draugo” 
skaitytojais.

Iš ko ši sistema susideda ir 
kaip ji veikia?

Atsakymas. Sudaryta iš at
sakiklio (transponder), centri
nio kompiuterio ir seklio (trac- 
ker). Į automobilį įmontuoja
mas atsakiklis tokioje vietoje, 
kad net automobilio savinin
kas nežino, kur jis paslėptas. 
Atsakiklis yra kompiuteris- 
siųstuvas, kurio dydis prilygs
ta mokyklinės lentos valymo 
trintukui (I”x2”x5”). Į jį įrašo
mas automobilio numeris — 
VIN (Vehicle Identification 
Number). Prie automobilio aku
muliatoriaus prijungiamas at
sakiklis, turįs ir atsarginę 
bateriją, kurią panaudoja aku
muliatoriui išsįjungus.

Centriniame policijos kom
piuteryje laikomi visi auto
mobilio daviniai ir VIN nu
meris. Centrinis kompiuteris 
sujungiamas su įvairiose vie
tose išdėstytais radijo siųstu
vais. Seklys (tracker) įmon
tuojamas į policijos automo

bilį, o taip pat, jeigu šiam tiks
lui naudoja, į lėktuvą ir sraig
tasparnį.

Savininkas sužinojęs, kad jo 
automobilis jau vagių ran
kose, praneša policijai, kuri 
visą gautą informaciją tuojau 
pat įrašo į centrinį kompiu
terį. Kompiuteris automatiš
kai nusiunčia VIN numerį į 
siųstuvus, kurie vienos aki
mirkos greitumu radijo bango
mis įjungia automobilyje esan
tį atsakiklį. Atsakiklis vėl ra
dijo bangomis nuolatos siun
tinėja pavogto automobilio 
VIN numerį. Seklys, esąs poli
cijos automobilyje bei lėktuve, 
sraigtasparnyje, pagauna iš 
pavogto automobilio siunčia
mą signalą, nurodantį iš ku
rios krypties jis ateina. Poli
cininkas, žinodamas signalo 
kryptį, važiuoja nurodyta link
me. Artėjant prie pavogto au
tomobilio, signalas vis dau
giau ir daugiau garsėja. Taip 
pasiveja, sustabdo, klausinėja 
— automobilis, vagis jau poli
cijos rankose.

Vagys nežino, kuriame auto
mobilyje įmontuotas LoJack. 
Kadangi bijo būti sugauti, 
savo grobį kuo greičiausiai 
nuveža į artimiausią automo
bilių pastatymo aikštelę ir iš 
ten stebi, ar atvažiuos infor
muota policija. Jie kantrūs, 
kartais laukia net keletą 
dienų. Jei niekas nepasirodo, 
tai žino, kad automobilyje nė
ra LoJack atsakiklio. Bet pasi
taiko ir kitaip. Dažnai būna 
policijai pateiktas uždavinys 
susekti ne tik vieną vagį, bet 
ištisą organizuotą vagių gru
puotę. Šiuo atveju, suradę au
tomobilį stovėjimo aikštelėje, 
praneša savininkui ir paprašo, 
kad palauktų porą dienų, nes 
jie norį susekti, kas ateis prie 
vogto automobilio. Tuo tarpu 
vagys nusprendžia, kad Lo
Jack neįmontuotas, aplinka 
visiškai saugi, grobis jau tik
rai jų rankose. Bet viskas ap
sisuka kita linkme. Budinti 
policija taip pat buvo kantri. 
Atėjusius nusikaltėlius prie 
pavogto automobilio areštuoja. 
Taip veikiant pagaunami pa
vieniai vagys, išaiškinama, iš
ardoma organizuota vagių 
grupuotė.

LoJack sistema paplitusi ne 
tik Amerikoje, bet ir Azijoje, 
Afrikoje, Pietų Amerikoje, o 
taip pat Europoje — Anglijoje, 
Graikijoje, Lenkijoje, Rusijoje, 
Slovakijoje.

Atsakiklis ir jo įmontavimas 
kainuoja apie 500 dol. Mėne
sinio mokesčio nėra. Jei žmo
gus už automobilį moka 50 
tūkstančių dolerių ar net dau
giau, tai 500 dol. jam, palygi
nus, nėra didelė suma. Parda
vus automobilį, reikia jį nu
vežti į LoJack įmontavimo 
vietą, kur senoji informacija 
pakeičiama naujojo savininko 
vardu (kaina apie 70 dol.). Lo-
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DUOKLĘ LIETUVOS BENAMIAMS 
MAESTRO ATIDAVĖ 

KONCERTUODAMAS ČIKAGOJE

Suteikti antrą šansą

Nedyla iš atminties neseniai 
matyta televizijos laida apie 
benamius Amerikoje, rodyta 
WTTW 11 kanalu. Apie labda
ros valgyklas, bendrabučius, 
apie specialias organizacijas, 
padedančias surasti jiems dar
bą, gyvenamąją vietą. Apie 
antrą šansą žmogui pradėti 
gyvenimą iš naujo. Dažnas, 
gyvenantis Lietuvoje, turbūt 
pagalvotų, iš kur šalyje, į ku
rią veržiasi šimtai tūkstančių 
užsidirbti, gali būti benamių. 
Deja, tokių yra. Kaip ir vi
same pasaulyje.

Ne vienas iš mūsų dar te
bėra klaidinamas minties, 
koks yra Lietuvos benamis. 
Buvo laikai, kai į tą sąvoką 
dažniausiai tilpdavo asocialūs 
asmenys. Namų neturėjo tik 
tie, kurie ir nenorėjo jų turėti. 
Tačiau laikai keičiasi. Ir bena
mių, deja, nemažėja. Liūdna 
konstatuoti, pasikeitė tik anks
čiau suvoktas benamio api
brėžimas. Atsirado posakis 
„gatvės vaikai”, kurie vargu ar 
galėtų pavadinti namais tuos, 
kuriuose nėra ką valgyti ar 
apsiauti. Daugiavaikės šei
mos, kurios priverstos pus
velčiui parduoti savo namus, 
susirgus ar netekus darbo vie
ninteliam maitintojui ir glaus
tis kaimuose pas gimines, gy
venti pašiūrėse. Moterys ir 
merginos su mažais vaikais, 
neatsisakiusios savo kūdikių, 
tačiau atstumtos artimųjų. 
Galų gale šeimos, gyvenančios 
butuose, įsigytuose valstybei 
suteikus paskolą, deja, kei
čiantis finansinei šeimos si
tuacijai, nebesugebančios iš
laikyti to vienintelio būsto. Ir 
begalė kitų, kuriuos turbūt 
reiktų pažinti, kad galėtum 
išvardinti.

Yra daugybė žmonių, kurie 
pareina į savo šiltus namus ir 
už jų durų palieka gatvės 
triukšmą su kitų gyvenimų 
problemomis. Tokių yra visur. 
Lietuvoje ir čia, Amerikoje. 
Tačiau yra ir kitokių. Auko

Vytautas Kernagis.

Jack atsakiklis negali būti 
perkeliamas iš vieno automo
bilio į kitą. Apdraudos ben
drovės duoda iki 35% nuolai
da, nes patyrę, kad dingęs au
tomobilis, dar neišardytas, 
bus dažniausiai greitai suras
tas.

LoJack yra veiksmingas — 
iki šiolei surasta per 40 tūkst.

jančių laiką, gyvenimo patirtį, 
pinigus, save, tam, kad su
teiktų antrą šansą žmogui, 
kurio dažniausiai visai nepa
žįsta, žmogui, kuris gūžiasi 
nuo nejaukumo, imti visuomet 
sunkiau nei duoti, žmogui, 
beprarandančiam viltį kada 
nors gyventi kitaip. Suklupu
siam ar kitų suklaidintam, 
sugniuždytam gyvenimo ir 
nebesugebančiam be niekieno 
pagalbos atsitiesti. Ir tų, kito
kių žmonių dėka šiandien vei
kia Dieviškojo Kryžiaus fon^ 
das, taip pavadintas steigėjo 
pageidavimu, remiantis var
gingiausiai gyvenančius Lietu-’ 
voje-benamius. Žmones, vieno
kiu ar kitokiu būdu prara
dusius namus, galbūt niekada 
jų neturėjusius, galbūt nieka
da ir neturėsiančius, tačiau 
labdaros fondų darbuotojų 
dėka bandančius neprarasti 
normalaus gyvenimo džiaugs
mo, nesijausti atstumtais vi
suomenės, suvokti aukojančio 
žmogaus auką kaip Dievo. 
Manau, kad ir buvo toks pa
grindinis šio fondo sumanytojo 
tikslas. Fondo darbui JAV 
vadovauja Indrė Tijūnėlienė. 
Jos iniciatyva lėšos fondui 
renkamos ne tik kreipiantis į 
geros valios žmones su pra1- 
šymais, bet ir organizuojant 
labdaros koncertus. Ilgame
tė patirtis pirmininkaujant 
„Saulutės” Lietuvos vaiky £16-’ 
bos būrelio fondui rodo, kad 
labdaros koncertai išties vie
nas patraukliausių būdų ren
kant aukas.

„Mūsų dienos kaip
šventė...” ’*r' UJ °

Koncertas, įvykęs balandžio 
21-ąją Jaunimo centro salėje 
Čikagoje, siekiant paremti 
Lietuvos varguolius, ko gero, 
ne veltui buvo pavadintas vie-*1 
nos iš autoriaus atliekamų 
dainų žodžiais „Mūsų dienos 
kaip šventė!” Tokios dienos 
kaip tas sekmadienis, lietingą 
ir vėsoką popietę sutraukęs 
pilną salę klausytojų, kitaip 
nepavadinsi kaip švente.

Nukelta į 5 psl.

pavogtų automobilių. Policija 
pritaria šiai sistemai, nes pa
deda sugauti vieną vagį arba 
išardyti visą organizuotą va
gių grupuotę. Šiuo metu tech
nikai darant didelę pažangą, 
reikia manyti, kad netolimoje 
ateityje bus pagaminta tokia 
automobilių apsauga, kurios 
vagys nepajėgs įveikti.
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Siūlo darbą

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
vakarinius priemiesčius.

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

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Part time, M-W-F, 5 hours, ELDER- 
CARE. minimai, female housekeeping 
for very neat home, flovver gardening a 

plūs. Mušt drive. Pullman area, 
So.side. Tel. 773-743-1730, Gloria. 

Leave message.

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

Parduoda

Parduodamas naujas 
svetainės minkštų baldų 

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

Reikalingos 2 moterys valyti 
namus. Duodu automobilį, 

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

Tel. 561-776-6140.
Window Washers Needed!

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

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

Chicago and Milvvaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900.

Masažo salonui reikalingi 
masažistai, nors truputį 

kalbantys angliškai.
Tel. 630-640-8582 arba 

847-691-7348.
Imigracinės ir vizų 

paslaugos

Krautuvėlė „LIETUVĖLE"
Pigiausiai parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. Duodame

Sarantiją, UPS siunčiame į kitas 
stijas. Platus asortimentas ir kitų

prekių. Taip pat galite užsisakyti ir 
naujausią, zOOt m. „Visuotinę 

Lietuvių Enciklopediją”. Jaunimo 
centre prekiaujame tik savaitgali
ais, o kitomis dienomis ir savait
galiais — 5741 S. Harlem Avė.

Tel. 847-845-3972.

Vizos į JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po fakto.

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

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

*
*
*

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

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

Kreiptis tel.: 708-579-3047; 708-269-3047, Vilija

Įgaliotas „ALPHA" atstovas 
Čikagoje padės jums įsigyti
tarptautini vairuotojo 

pažymėjimą,
ga’iojantį 10 metų ir 

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

200 valstybių.
Tel. 630-854-6292.

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

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

**tomvbi^ia £.

totrad&nA

► Parduodame, remontuojame 
►Galimybė užsisakyti norimą
► Įvairūs finansavimo budai 
Tel:708-599-9680, 630-774-1192

Reikia automobilio? Paskambinsi, 
nepasigailėsi. Didelis pasirinkimas, 
finansavimas be kreditinės istorijos 

(10.25%). Galime nuvežti į auto 
aukcioną. Skambini bet kuriuo 

laiku. 1-773-875-6887.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

RHKMENVS lUTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

i Pirkdami pas mus, daug; su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-awav”
planu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

8201 S. Cicero 
Oak La wn, niinofe 00463 
Biudneaa 708-423-0111 

Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-8235

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

Accent
Homefinders

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Audrius Mikulis o»y.
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

optimaliausią finansavimą
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; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti.

Tel. 773-875-6232.

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Free assessment for applicants 

interested in applying for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

Call GTS 1 773 282 9500

VVe have 8 years of experience 
in immigration to Canada 

Visit GTS vvebsite vvith over 
10,000 hits a day 

www.immigration-scrvice.com

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

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Statome tvoras, „porčius” 
„dėkas”. Keičiame duris, 

langus. Atliekame apdailos 
darbus. Tel. 708-233-1535; 

708-917-9199.
A.C. HOME CONSTRUCTION INC.

Licensed roofing contractor. 
Dengiame naujų konstrukcijų stogus, 

senus keičiame į naujus. Plokšti 
stogai, smulkūs stogų pataisymai. 

Tel. 708-417-7833

AMERICAN TRAVEL SERVICE Ieško darbo

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Draudimo paslaugos

GREIT PARDUODA
rfrak=—> Landmarklasant į prOperties

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vriu-Mi A 773854-7X20 
Eax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
te ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
UTĘf'*’"”“ - - - ■

mieste ar
DAN MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui

Siūlo išnuomoti

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.

Perku darbą bet kurioje val
stijoje. Mokėsiu už 4 savaites.

3 metai Amerikoje.
Geros rekomendacijos. Turiu 

automobilį. Tel. 773-386-6588.

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

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUUOMOHLlOt NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330

Cicero išnuomojamas 2 
miegamųjų butas. Marąuette Rd. 

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

Tel. 708-656-6599.

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-476-1184, 

Zita.

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

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

Tel. 773-434-4543

A & S
HUvnNa

24 HRS, 7 DAYS 
773531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOUJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

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

Siūlo mokytis
—— ............

ILLINOIS MILDUNTRAINING CENTER
siūlo kursus:

* EKG, Phlebotortiy, Medical Computer 
Biling (buhalterija)

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

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

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

ia po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!

Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo 
laimėjimais bei sėkme.

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

Kvalifikuotiems studentams siūlome 
patogius apmokėjimo planus.

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114, 

Kirpėjų paslaugos

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

TeMu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žem6ssklypą. Veltui 
(kainoju nekilnojamą 

turtą. Gailu tarpininkauti 
gaunant finansiną paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
A BUILDER8, Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
JonavlcluaOhome.com

„Draugo" 
skelbimų skyrius 

Tel. 1773 585 9500

Šalia „downtown” išnuomoja
mas 3 miegamųjų butas. Netoli 
IL universitetas ir visos ligoninės. 
Brighton Park išnuomojamas 2 

miegamųjų butas. Yra garažas. 
Oak Lawn išnuomojamas butas 
su baldais. Teirautis: First Rate 

Real Estate, Aušra Padalino, 
tel. 773-767-2400. Palikti žinutę.

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

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

Tel. 630-415-2405.

Išnuomojami du atskiri 
kambariai. Išnuomojamas 
atskiras 6 kambarių butas

nuosavame name.
Tel. 773-376-2874.

Išnuomojame
4 kambarius Brighton 

Park. Tel. 773-847-1695.

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

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

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

namų tel. 708-612-9524.

VINCO GĖLĖS
, Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

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

Tel. 630-789-2224
■

Siūlo mokytis

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

www.scandinavian.net

Įvairus

Willowbrook
Ballroom

It’s Scandinavian
SIS

oou

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

| klubą įleidžiami tik nuo 
21 m. amžiaus

Penkios pokylių salės tinka 
įvairioms progoms

8900 South Archer Road, Wlllow 
Springs, Illinois 

Tel. 708-839-1000

Puikus maistas, geriausi 
gėrimai, malonus aptarnavimas.

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta kiekvieną dieną.

Ketvirtadieniais ir sekmadieniais 
groja 10 žmonių orkestras. 

Galite pasitobulinti šokio mene
TU Crui lillriti — vyksta pamokos.

B & DA
B & DA — vienintelė mokykla, 

kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

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

šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

847-568-1560
4728 Oakton, Skokie

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki sp

MASAŽO TERAPIJOS MOKYKLA

847-414-5725
3322 W. Marąuette Rd. (67 St.) #2 N 
(tarp Kedzie Avė. ir Callfomia Avė.)

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

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

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

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

mailto:gitrama%40hotmail.com
mailto:amikulis%40usa.com
http://www.immigration-scrvice.com
mailto:atsvl%40att.net
JonavlcluaOhome.com
http://www.scandinavian.net


NATO ir Rusijos taryboje 
Maskva negalės stabdyti plėtros
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS) 

— Ketinamoje įkurti jungti
nėje Rusijos ir 19 NATO vals
tybių narių taryboje Maskva 
negalės daryti įtakos sąjungos 
plėtrai.

„NATO plėtra yra vienas iš 
klausimų, kurių susitarėme 
nesvarstyti. Ji yra susijusi su 
Šiaurės Atlanto sąjungos su
tarties 5-uoju straipsniu ir jo 
kariniais saugumo aspektais, 
kurių svarstyme Rusija ne
turės veto teisės”, penktadienį 
sakė Vilniuje viešintis Rusijos 
užsienio reikalų viceministras 
Eugenij Gusarov. Jis vadovau
ja Rusijos delegacijai, daly
vaujančiai Vilniuje vykstan
čioje 110-joje Europos Tarybos 
Ministrų komiteto sesijoje.

Paklaustas, kokią įtaką Ru
sijos ir NATO bendradarbiavi
mui turėtų Lietuvos narystė 
NATO, E. Gusarov atsakė 
trumpai — „geriau nebus”. Pa
sak jo, NATO plėtra yra 
„klaida”, kuri prieštarauja 
šiandien Europoje vyraujan
čioms tendencijoms, ir visiškai 
nebūtina tapti bloko nare, no
rint sėkmingai bendradar
biauti kovojant su pavojin
giausiais saugumo iššūkiais. 
Tarp jų Rusijos delegacijos va
dovas minėjo terorizmą, orga
nizuotą nusikalstamumą, nar

kotikų ir ginklų kontrabandą, 
nelegalią migraciją.

„Mano nuomone, narystė 
NATO nieko neduos kovojant 
su šiomis grėsmėmis, tačiau 
kiekviena valstybė turi teisę į 
savo vertinimą ir sprendimą, 
arba, kaip mes sakome, teisę 
klysti”, teigė viceministras.

Idėja įkurti naują forumą, 
kuriame priimant sprendimus 
tam tikrais saugumo klausi
mais Rusija turėtų lygias tei
ses su 19 NATO narių, gimė 
po tragiškų rugsėjo 11-osios 
išpuolių, Rusijai nusprendus 
prisijungti prie tarptautinės 
kovos su terorizmu koalicijos. 
Šiuo metu Rusija bendradar
biauja su NATO konsultaci
joms skirtoje Bendrojoje nuo
latinėje taryboje, tačiau Rusi
ja čia turi menką įtaką, nes 
prieš konsultacijas su Maskva 
NATO valstybės narės jau iš 
anksto būna tarpusavyje suta
rusios dėl svarstomų klau
simų.

Diplomatų teigimu, nauja
sis forumas padės Rusijos pre
zidentui įtikinti dėl būsimos 
NATO plėtros nerimaujančius 
skeptikus, kurių netrūksta jo 
vyriausybėje ir ginkluotosiose 
pajėgose, kad už savo prova- 
karietišką politiką jis kažką 
gauna mainais.

Vilniuje vyksta Europos Tarybos 
Ministrų komiteto sesija

Atkelta iš 1 psl.
Penktadienį buvo pasira

šytas ir Europos žmogaus tei
sių konvencijos protokolas dėl 
visiško mirties bausmės panai
kinimo. Pasirašytasis 13- tas 
Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių konvencijos 
protokolas ragina panaikinti 
mirties bausmę bet kokiomis 
aplinkybėmis, net karo ir ne
ramumų metu.

Iš 44 ET valstybių protoko
lo kol kas nepasirašė 8 — Ru
sija, Albanija, Turkija, Armė
nija,-Azerbaidžanas, Bulgari
ja, Kroatija ir Slovakija.

„13-sis protokolas atveria 

Turkijos turistai į

kelią panaikinti šios barba
riškos bausmės taikymą bet 
kokiomis sąlygomis. Tikimės, 
kad tai bus lemtingas žingsnis 
link mirties bausmės panaiki
nimo visame pasaulyje”, sesi
joje teigė ET generalinis sek
retorius Walter Schwimmer.

Mirties bausmė ET vals
tybėje narėje paskutįnį kartą 
buvo įvykdyta 1997 metais ! 
Ukrainoje.

Sesijos pabaigoje ET Mi
nistrų komiteto pirmininkas, 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis pu
sės metų pirmininkavimą per
leido kolegei iš Luxemburgo 
Lydie Polfer.

Lietuvą nesiveržia

Į Turkiją plūste plūsta turis
tai iš Lietuvos, tačiau pačioje 
Turkijoje nėra nė vienos Lie
tuvos kelionių agentūros at
stovybės. Todėl Lietuvos am
basadorė Turkijoje Halina 
Kobeckaitė nesistebi, jog per- 
rįpi Turkiją aplankė apie 
4,000 lietuvių, o Lietuva su
laukė vos kelių dešimčių sve
čių iš Turkijos.

Anot diplomatės, turkus su
domintų Lietuva, jei akty
vumą parodytų turizmo firmos

ir jei būtų patogesnis susisie
kimas. H. Kobeckaitė prisime
na, kaip vasarą per Turkijos 
televiziją parodžius laidą apie 
Lietuvą į ambasadą ėmė 
skambinti norintys aplankyti 
Lietuvą turkai, tačiau nelabai 
buvo ką jiems pasiūlyti.

Diplomatė informavo, jog 
Turkijos ir Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos baigia 
rengti susitarimą dėl turistų 
gydymo išlaidų. (Eita)

Vyriausybė 
raginama naikinti

branduolinės 
energijos monopolį

Lietuvos branduolinės 
energetikos asociacijos valdy
bos pirmininkas Leonas Aš
mantas teigia, jog, pakeitus 
Ignalinos atominės elektrinės 
teisinį statusą, atominė jė
gainė turėtų galimybę pri
traukti kreditų bei sulauktų 
užsienio korporacijų, norinčių 
finansuoti trečiojo bloko sta
tybą.

Anot asociacijos vadovo, da
bartiniame Branduolinės 
energijos įstatyme įteisinta 
nuostata, jog branduolinės 
energijos objektai ir branduo
linis kuras yra tik valstybės 
nuosavybė, užkerta kelią bet 
kokioms nevalstybinėms Lie
tuvos ir užsienio privataus 
kapitalo įmonėms dalyvauti 
sprendžiant branduolinės ener
getikos problemas.

Reikalavimą keisti atominės 
jėgainės statusą vyriausybei 
yra pateikusi Vakarų Europos 
branduolinės energetikos re
guliatorių asociacija. Lietuva 
yra vienintelė iš narystės ES 
siekiančių valstybių, gavusi 
tokį specifinį nurodymą.

„Turėdama akcinės ben
drovės statusą, Ignalinos AE 
kaip pelninga įmonė su teisin
gai audituojamomis sąskaito
mis ir įvertinta nuosavybe, 
turės galimybę gauti kreditus 
ar paskolas iš tarptautinių fi
nansinių organizacijų, o ne 
skolintis iš valstybės biudže
to”, tokią perspektyvą įžvelgia 
L. Ašmantas, kurio įsitikini
mu, jėgainė elektros energijos 
rinkoje dalyvaus dar maždaug 
8 metus. (Elta)

Narystė ES neatims 
Lietuvos tautinės 

tapatybės
, Atkelta iš 1 psl.
Šiuo metu 1 proc. BVP siekia 
apie 500 mln. litų.

EP vadovas kvietė Lietuvos 
parlamentarus narystę ES 
vertinti ne vien tik per IAE 
uždarymo prizmę. „Nesutei
kite savo dėmesio vien tik į 
energetiką, bet galvokite apie 
visas galimybes”, sakė jis.

Tačiau P. Cox pabrėžė, jog 
ES finansinė parama gali tap
ti „teorine galimybe”, jeigu 
Lietuvoje nebus sukurti pa
kankami administraciniai ge
bėjimai įsisavinti lėšas. I

* Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klini
kose širdies chirurgai operavo 
tris mažamečius vaikus. Vie
nam jų stambiųjų kraujagys
lių atkeitimo operacija Lietu
voje atlikta pirmą kartą.

(LŽ.EIta)

Vilniaus gatvėse pasirodė nauji policijos motociklai. Gedimino Žilinsko i Eltai nuotr

1 -773-992-2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės
9400 W. Foster Avė., #205
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2002 m. balandžio mėn. 27 d. Amherst, MA, sulau
kęs 64 m. amžiaus, mirė

A. t A.
Prof. MINDAUGAS 

S. KAULĖNAS, Ph.D.
Gimė Lietuvoje, a.a. Algirdo ir a.a. Stefanijos Kau- 

lėnų šeimoje. Velionis ilgus metus profesoriavo Massa
chusetts universitete.

Liko nuliūdę: žmona, dvi dukterys, du sūnūs, trys 
anūkai, brolis Gediminas su žmona, kiti giminės bei ar
timieji Š. Amerikoje ir Lietuvoje.

Liūdinti šeima

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

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

Skambinti Slavai 1-847-612-4282

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

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

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

vaikų priežiūra, seneliai

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra

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

angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200 

Vaikai# seneliai
................. ........y------- ------------------

HALINA
1-708-453-585? — kalba lenkiškai,’ 

angliškai 
įvairūs darbai

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

kalba rusiškai, angliškai 
įvairūs darbai

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

MARGARET
1-708-403-8707

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

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

Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA WOJTOWICZ 
5637 W Lavvrence 

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

Darbai įvairūs NEMOKAMA

OLGA HOME CARE, INC 
Privati agentūra

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

6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

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

angliškai 
3411 N. Pulaski
Seneliai, vaikai

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai

vaikai ir seneliai

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid to 
tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai

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

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos

TERESA
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

IVA
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

POLONIJA
1-773-282-1044

kalba lenkiškai, angliškai,' 
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

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

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZ!E AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

KERNAGIO KONCERTAS

Atkelta iš 5 psl.
Švente sau, savo vaikams, 
švente jos organizatoriams, 
švente net ir tiems, kurių ten 
nebuvo, kurie toli nuo mūsų, 
kurie visame pasaulyje vadi
nami vienodai, tik skirtingo
mis kalbomis-benamiais. O 
koks gi buvo šios šventės orga
nizatorių tikslas? Be abejo, 
sukviesti kuo daugiau žmonių. 
Tai reikštų fondo papildymą. 
O kokį artistą pakvietus vi
suomet gali tikėtis pilnos au
ditorijos? Žinoma — maestro 
Vytautą Kernagį, koncertuo
jantį JAV jau nuo 1985 metų, 
kurį jau pažįsta visų kartų 
išeiviai.

Visuomet populiarus, visuo
met toks pat ir kartu kitoks, 
niekada nesenstantis ir atlie
kantis savo senas kaip pasau
lis, anot jo paties, dainas. Juo
kaudamas V. Kernagis mėgsta 
sakyti: „Nekankinkim publi
kos naujomis dainomis”. Ir jis 
visiškai teisus. Naujam teks

tui vargu ar galėtum pritarti, 
o dabar, sėdėdamas salėje vi
su balsu trauki: „Aš negaliu 
sugrįžti į Jamaiką...”. Arba 
nostalgiškąją „Kai sirpsta vyš
nios Suvalkijoj”, arba „durną”, 
anot autoriaus, „kurios popu
liarumui užtenka vos trijų 
akordų ir šlykštoko tekstuko”, 
„Kaip gražu miške”.

Pirmąją koncerto dalį V. 
Kernagis pavadina tiesiog ly
rinio dienoraščio puslapiais. 
Dienoraščio, kurio kai kurie 
lapai buvo primarginti net 
prieš 33 metus. Apie dainą, 
kuri tuomet buvo parašyta ir 
tebėra mėgiama Lietuvoje, 
Amerikoje ir kur tik ji be
skambėjo, autorius sprendžia 
iš publikos reakcijos. Be ypatin
go pasididžiavimo, tik kons
tatuodamas pristato: „Muzika
— Vytauto Kernagio, žodžiai
— Vytauto Kernagio, gitara 
groja Vytautas Kernagis, dai
nuoja autorius”. Daina turinti 
du pavadinimus „Išeinu” arba 
„Bičių medus”. Ir lyg tarp kit
ko priduria istoriją, pasako

jančią apie šios dainos pasise
kimą tarp jūreivių. Norėda
mas klausytojui sukurti dra
matišką nuotaiką, dainuoja 
„Baladę apie Severiutę”, visiš
kai užvaldydamas publiką, 
mintimi, kad kiekvienas iš 
mūsų, savyje turime Seve- 
riutės kertelę. O prieš atlikda
mas savo durnas, bet ne kvai
las dainas, cituoju autorių: 
„pasakoja visokias nesąmones, 
kad taip ir nuteiktų”. Tačiau 
kartais linksma klausytis ne
sąmonių, pasakojamų paties 
autoriaus, anekdotų su kerna- 
giška ironija ir intonacija. Ir 
salė kvatojasi. Puiki juoko te
rapija. Net ašaros trykšta, 
anekdote apie p-agarą išgir
dus žodį „emigrantas”. Ir, ma
tyt, jau tradiciškai baigia savo 
pasirodymą literatūros klasi
ko A. Vienažindžio tekstu pa
rašyta „Linksminkimos”. Ką 
gi, jei klasikas buvo neabejin
gas tai minčiai, tai ar liko 
abejingų salėje po Maestro pa
sirodymo? Nematyti.

Dijana Giedgaudaitė

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

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

ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1-800-994-/600 

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1-708-652-5245

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.petkusfuneralhomes.com
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kČIKAi
.J-J...

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kas kur kada
Jaunimo tautinis ansam

blis „Grandis” nuoširdžiai 
kviečia visas mamytes, močiu
tes ir tetas į tradicinį koncer
tą, vyksiantį šeštadienį, gegu
žės 11 d., Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte sporto salėje. 
Pabendravimas - 6 val.v., 
koncerto pradžia - 7 val.v. Bi
lietus galima užsisakyti, 
skambinant Daliai Trakienei 
tel. 708-598-5827 iki gegužės 
8 d. Švęskite Motinos dieną 
kartu su mumis!

NATO plėtros lipinukus
dabar galima įsigyti ALTo būs
tinėje bei iš ALTo įgaliotinių 
atskirose gyvenvietėse. Spal
votus lipinukus profesionaliai 
paruošė grafikas Viktoras 
Paulauskas. Kviečiame visuo
menę susidomėti ir įsigyti 
šiuos lipinukus. Daugiau in
formacijos sužinosite paskam
binę į ALTo būstinę tel. 773- 
735-6677.

ENLARGE NATO!
LITHUANIA

1

ENLARGE
NAT©
U71MMMAM MMM9CAM CMhtNM .......
■ ... V......-, •••.. .JRĘRBRRRRRBI

Lietuvos ir Latvijos jėzui
tų provincijolas tėvas An
tanas Saulaitis, JS, lankysis 
„Seklyčioje” trečiadienio po
pietėje gegužės 8 d. 2 val.p.p. 
Papasakos apie Lietuvos jau
nimą, įvairius įspūdžius iš 
Lietuvos. Pietausime ir bend
rausime kaip visada „Sekly
čioje”.

Dr: dermatologas Kasty
tis Jučas dalyvaus nemoka
mame odos apžiūrėjime, kuris 
vyks gegužės 8 d., trečiadienį, 
nuo 8:30 val.r. iki 12 vai. St. 
Xavier universitete (3700 W. 
103rd Str.). Pacientus, be dr. 
K. Jučo, apžiūrės dar du gy
dytojai. Reikia iš anksto užsi
registruoti skambinant tel. 
773-298-3712 (Monica Ryan). 
Daugiau informacijos skambi
nant tel. 773-238-8766 (Peg- 
gie Rafferty).

Spektaklio ,,Aladinas ir 
stebuklinga lempa” kūrėjai 
ypač stengėsi, norėdami per
kelti šios žinomos pasakos tu
rinį į muzikinę sceną ir pri
traukti vaikų dėmesį - žiūro
vams pasirodo spalvingiau
siais ir ryškiausiais drabu
žiais vilkintys aktoriai, kurie 
„panardina” suaugusius ir 
mažuosius į „Tūkstančio ir 
vienos nakties” burtų ir ste
buklų pasaulį. „Aladinas ir 
stebuklinga lempa” Apollo 
teatre (2540 N. Lincoln; tel. 
773-935-6100) bus rodomas iki 
gegužės 26 d. šeštadieniais ir 
sekmadieniais 1 val.p.p.

Julija Švabaitė yra pa
mėgta mūsų išeivijos poe
tė. Ji yra išleidusi 6 poezijos 
rinkinius, prozos knygą jauni
mui „Gabriuko užrašai” ir 
„Draugo” premijuotą romaną 
„Stikliniai ramentai”. Julijos 
Švabaitės naujausia poezijos 
knyga „Kur šią naktį nakvosi” 
yra tik ką išėjusi iš spaudos. 
Iš šios knygos poetė paskaitys 
kelis naujausius eilėraščius 
Poezijos vakare gegužės 11 d., 
šeštadienį, 7 val.v. Jaunimo 
centro kavinėje.

Gegužės 11 d., šeštadienį, 
po 5 val.v. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
prisiminsime ir melsimės už 
mirusias ir gyvas savo ma
mas. Visus kviečiame, ypač 
mamas, ateiti į parapijos salę. 
Bus meninė programa, dai
nuosime, šoksime ir žaisime. 
Vaišinsimės naminiais cepeli
nais ir pyragais. Mus link
smins Kęstas Sidabras. Visų 
laukiame Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje!

LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius
ruošia išvyką į Chicago Shake- 
speare on Navy Pier teatro 
„The Tempest” vaidinimą, ku
ris vyks gegužės 15 d., trečia
dienį. Autobusas išvyksta iš 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte 10:45 val.r., grįžta apie 
5 val.p.p. Bilietų užsakymas 
tel. 630-243-0791 arba 708- 
346-0756.

Įvairūs

Internete veikia nauja 
JAV LB Švietimo tarybos sve
tainė

iviviv.svietimotaryba.org , 
kur lituanistinių mokyklų mo
kytojai atras daug naudingos 
informacijos. Kviečiame skai
tyti!

Aldas Kriaučiūnas, gimęs 
Amerikoje, bet apie dešimtį 
metų gyvenęs ir dirbęs Lietu
voje, šiuo metu ruošia dokto
ratą Michigan universitete, 
esantį Ann Arbor, Michigan. 
Pasinaudodamas savo įvairia 
patirtimi, jis paruošė, platina 
ir analizuos apklausos anke
tos rezultatus darbo konferen
cijoje birželio 7-9 dienomis 
Dainavoje.

Į „Lucia di Lammer- 
moor” spektaklį autobusai 
jus nuveš ne tik iš Lemonto, 
bet ir iš Čikagos. Iš Marąuette 
Parko autobusas išvažiuos 
nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios 1:15 vai. 
p.p., o iš Brighton Parko Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos keleivius paims 
1:30 val.p.p. Autobuso bilietus 
prašome įsigyti „Seklyčioje”. 
Iš Lemonto, kaip anksčiau mi
nėta, autobusas išvyks 2 vai. 
p.p. Registruokitės kreipda
miesi į Gediminą Kazėną tel. 
630-985-9347.

Tautinių šokių festivalis,
kuriame ruošiasi dalyvauti 
apie 100 šokėjų iš Čikagos ir 
jos apylinkių, vyks birželio 2 
d., sekmadienį, 3 val.p.p. Jau
nimo centre, Čikagoje (5620 S. 
Claremont). Festivalį rengia 
JAV LB Kultūros taryba ir 
Tautinių šokių institutas 
„Draugo” dienraščiui paremti.

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susirin
kimą, kuris vyks gegužės 18 
d., šeštadienį, 3 val.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus kavutė.

ALTo būstinė praneša, 
kad NATO plėtros klausimu 
jau yra išsiųsta daugiau kaip 
40,000 laiškų. ALTo valdyba 
kviečia visuomenę ir jos or
ganizuotus vienetus toliau at
kakliai remti šią akciją tiek 
aukomis, tiek konkrečiais dar
bais.

„Draugas” rengia kalėdi
nių atviručių konkursą. Jo
dalyviai suskirstyti į 3 grupes: 
vaikų (iki 12 metų), paauglių 
(12-18 metų) ir suaugusių. 
Kalėdinių atviručių piešiniai 
gali būti atlikti šiomis spalvo
tomis priemonėmis: spalvotais 
pieštukais (bet ne „crayons”), 
akvarele, akriliniais dažais, 
flomasteriais („markers”), 
spalvota grafika ar kita spal
vota technika, gali būti spal
voto popieriaus aplikacijos. Iš 
kiekvienos grupės bus atrink
ta po vieną laimėtoją, kuris 
gaus 25 dol. prizą ir po 100 
išspausdintų kalėdinių atviru
čių. Laimėtojų pavardės ir jų 
piešiniai bus paskelbti mūsų 
laikraštyje, o visų dalyvių dar
belių paroda bus surengta 
„Draugo” patalpose. Geriau
sius darbus atrinks specialiai 
sudaryta menininkų komisija. 
Savo darbus kviečiame siųsti 
„Draugo” administratoriui Va
lentinui Krumpliui, 4545 W. 
63rd Str., Chicago, IL 60629.

C e ra naujiena
Dr. Regina Padleckienė,

aktyvi „Vaiko vartų į mokslą” 
organizacijos narė, gegužės 
mėnesio pradžioje išskrenda į 
Lietuvą talkinti dabar ten dir
bančiai Ritai Venclovienei. Ri
ta išvyko balandžio 24 d. su 
nauja prevencine programa 
„D.R.A.S.A” (drįsk rūkalų, al
koholio, svaigalų atsisakyti”). 
Dr. Reginos talka šioje srityje 
bus labai laukiama ir reikalin
ga. Regina yra nuoširdi „Vai
ko vartų į mokslą” dienos 
centrų rėmėja. Ne kartą ji vai
kučius pradžiugino su savo 
siuntinukais švenčių proga. 
Dr. Reginai Padleckienei lin
kime ištvermės ir Dievo palai
mos vedant Lietuvos vaikus į 
šviesesnę ateitį.

„Draugo" rėmėjai
Saulytė Damašauskienė,

gyvenanti Omaha, NE, prasi- 
tęsdama prenumeratą, „Drau
gui” paskyrė 40 dol. Tariame 
nuoširdžiausią ačiū!

John G. Rūtenis, prasitęs
damas prenumeratą, mūsų 
laikraščiui atsiuntė 100 dol. 
auką. Dėkojame už paramą!

Lietuvių operos repeticijoje valdybos rūpesčius aiškinasi (iš dešinės): pirmininkas Vaclovas Momkus, sekretorė 
Virginija Savrimienė, solistai Jonas Valuckas ir Arūnas Malikėnas. Lietuvių operos statomas „Lucia di Lam- 
mermoor” spektaklis vyks kitą sekmadienį, gegužės 12 d., 3 val.p.p. Morton mokyklos auditorijoje. Bilietus gali
te įsigyti „Seklyčioje”. Daugiau infromacijos skambinant Vaclovui Momkui tel. 773-925-6193.

SVEIKINAME!
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Atėjai pilku gimtinės paukšteliu,
Sugrįžai vyturiu, skelbiančiu Amžinąjį pavasarį... 
Atėjai ir likai toks mielas, artimas ir savas.
Dabar jau visada su mumis, su mūsų namais, 
rūpesčiais, ilgesiu ir laukimu...
Ačiū Tau, kad esi šitą žemę palaiminęs savo juoku, 
Savo kantrybe ir meile dovanojęs gyvenimo prasmę.

Sveikiname kun. kleboną Joną Kuzinską, švenčiantį 
garbingą 50-ties metų kunigystės jubiliejų gegužės 5 d., 
4 vai. p.p., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Švč. Mergelis Marijos Gimimo parapijos 
kunigai ir parapijiečiaii
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Nora Aušrienė su dailininku Rimu Čiurlioniu neseniai vykusioje dailinin
ko Stasio Eidrigevičiaus parodoje Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte.

Magdalenos Stankūnienės nuotr.

NOROS AUŠRIENĖS „PORCELIANAS”

Savo parodai, vyksiančiai 
gegužės 10 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Čiurlionio galerijo
je, Jaunimo centre, keramikė 
Nora Aušrienė išrinko „Porce
liano” pavadinimą. Be porce
liano dirbinių, čia bus ekspo
nuojami ir paveikslai, atlikti 
mišria technika, - spalvoto po
pieriaus aplikacijos, plėšytos 
ir klijuotos.

Šiai parodai Nora neturėjo 
specialios temos, tačiau prisi
minus praėjusių metų Moti
nos dienai skirtą gėlių parodą, 
anot dailininkės, ,ją kažkas 
nuvairavo prie gėlių įvaiz
džio”, o keramikas Alvydas 
Pakarklis, išvydęs jos naujuo
sius darbus, pasakė, jog jos 
darbai primena žiedus, žydė
jimą. Darbai iš tikrųjų netu
rės pavadinimų, juos vienys 
bendra nuotaika, graži ryški 
spalvinė gama. Šį kartą daili
ninkė naudojo labai ryškias 
glazūras - raudonas, oranži
nes, mėlynas, kas iš tikrųjų 
nėra įprasta jos darbams, nes 
anksčiau dominuodavo įvai
rios baltos arba žemės spal
vos, kartais mėlynos. Noros 
naudojamas porcelianas - 
ypatingas, nors ir panašios 
konsistencijos kaip molis, bet 
gana „liesas”, t. y. su juo sun
ku dirbti, jis labai jautrus, 
kūrėjas turi jausti jo trapumą, 
drėgmę, sausumą. Nulipdžiusi 
savo darbą, keramikė jį dega 
žemoje temperatūroje (neturė
dama savo krosnies, ji papras
tai kas kartą dirba skirtingose 
vietose), bet antrasis degimas 
su jau uždėta glazūra vyksta 
labai aukštoje temperatūroje, 
maždaug prie 1,000 laipsnių 
pagal C". „Jei anksčiau saky
davau, kad nežinau nuo ko 
pradėsiu ir ką gausiu, - tęsia 
pasakojimą dailininkė, - tai 
dabar jau daugmaž žinau, ko
kią formą noriu sukurti ir 
kaip visa tai įgyvendinsiu. Da
bar jau ne molis valdo mane, 
bet aš šią masę ir glazūrą ga
liu valdyti”.

Kokie gi tie iš karštos kros
nies „iššokę” dirbiniai? Nora 
sako, kad jos darbai nėra 
visiškai funkcionalūs, nes į 
darbą ji visų pirma žiūri ne 
kaip į indą, į kurį galima ką 
nors įdėti, pamerkti, bet kaip į 
atskirą skulptūrą.

Nora savo porcelianą lipdo 
rankomis. Dar pačioje pra

džioje jos darbams didelės įta
kos turėjo rytiečių, japonų 
keramika - kadangi jų inde
liai, skirti arbatos gėrimo ce
remonijai, buvo lipdyti ranko
mis, tai ir ji pradžioje lipdė tik 
rankomis, labai mažai žiede. 
„Mano filosofija tokia, - sako 
menininkė, - lipdymas yra tas 
momentas, kai tu savo šilumą, 
energiją įdedi į kiekvieną in
dą, ir kadangi jie atliekami žy
miai lėčiau negu skubiai žie- 
džiant ant rato, juose yra kaž
ko daugiau, prie jų daugiau 
dirbama, įdedama daugiau 
jausmo ir gal net meilės. Ne
galiu pasakyti, kad jie yra 
daug gražesni, bet jie yra iš
nešioti, išjausti, išlaukti. Me
nas man yra didelis malonu
mas”.

Nora - ne tik menininkė. 
Lietuvoje baigusi M. K. Čiur
lionio menų gimnaziją ir Lie
tuvos Dailės akademiją, daili
ninkė, atvykusi į Čikagą, dar 
mokėsi Art Institute of Chicago 
bei School of Theology at Chi
cago, kur studijavo meną ir te
ologiją. Kaip keramikė pri
simena, jau tada jos mokyk
los baigiamasis darbas buvo 
porcelianiniai liturginiai in
dai, skirti šv. Vakarienei. Da
bar, įgijusi teologijos ir menų 
magistro laipsnį, Nora ruošia
si dirbti kapelione ligoninėje. 
Noros vyras - gerai Čikagos ir 
apylinkių lietuviams pažįsta
mas Ziono lietuvių ev. liutero
nų parapijos kunigas Valdas 
Aušra, o į meno pasaulio pas
laptis po truputį pradeda gi
lintis ir Aušrų atžalos - Gab
rielė bei Jokūbas, mažajam 
Nojui dar nesusimąsčius, kuo 
būti.

Susitikti su Aušromis, o taip 
pat pamatyti Noros Aušrienės 
parodą „Porcelianas” kitą 
penktadienį, gegužės 10 d., 
kviečiami visi Čikagos ir apy
linkių lietuviai.

KALENDORIUS

Gegužės 4 d.: Antanina, Beržas, 
Dargailas, Florijonas, Mintautė, Mo
nika.

Gegužės 5 d.: Angelas (Anielius), 
Barvydas, Irena, Gintaras, Mykolas, 
Neris, Pijus.

Gegužės 6 d.: Argą, Benedikta 
(Benė), Eidmantė, Judita, Minvydas, 
Liucijus, Rokantas.

Gegužės 7 d.: Butautas, Danutė, 
Domicėlė, Rimtė, Stanislovas (Sta
sys). Motinos diena (Lietuva).

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki, 

nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

:n&Avi£LL
4724 W. 103 rd ST 

OAK LAWN, IL 60453 
708-422-7900

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWW.MAZEIKA.COM
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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

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
773-476-2655. Prenumerata 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kartus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis.

• A.a. Vandos Sutkienės 
atminimą pagerbdami, už
jausdami dukrą Virginiją Bu- 
tienę, žentą Anatolįjų, sūnų 
Arą ir dukrą Viliją bei jos šei
myną jų netektyje, Regina ir 
Edvardas Bačanskai aukoja 
apleistiems Lietuvos vaikams 
$50. Lietuvos vaikų vardu 
reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojams 
dėkojame! Lietuvos Našlai
čių Globos komitetas, 2711 
West 71st Street, Chicago, 
IL 60629.

• Daug Amerikos lietuvių
remia Lietuvoje apleistus vai
kus. Pratęsdami paramą ki
tiems metams atsiuntė: $160 
— Verutė Ringutė, Chicago, 
IL. Po $150 atsiuntė — Lietu
vos Dukterų draugija, Chica
go, IL, Victor Stepalovitch, 
Philadelphia, PA, Emest ir 
Barbara Pantos, Worcester, 
MA, Viktoras ir Jolyta Sudui- 
kiai, Lafayette, CO ir Emilia 
Kazlauskienė, Arlington MA. 
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame dosniems Amerikos lie
tuviams! Lietuvos Našlaičių 
Globos komitetas, 2711 
West 71st Street, Chicago, 
IL 60629.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
dr. Austė Vygantienė $300, 
Vytas Vaičiulis $200, Danutė 
Norkaitytė $40, Mary Costello 
$60, Frank Zapolis $240. La
bai ačiū, „Saulutė” („Sun- 
light Orphan Aid”) 419 
Weidner Rd., Buffalo Gro
ve, IL 60089, tel. (847) 537- 
7949. TAX ID # 36-3003339.

ADVOKATAS Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo') 
TeL 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

AdvokatasJonas Gibaitis
Civilinės ir 

kriminalinės bylos
6247 8. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 Tel. 773-776-8700 E-mail: Gibaitis@aol.com Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 y.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

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

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

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

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

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

iviviv.svietimotaryba.org
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:Gibaitis%40aol.com



