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numeryje:
Dainavos stovyklai - 45; 
10,000 dol. sukaktuvinė 
dovana.

2 psl.

Danutės Bindokienės 
žodis motinai;
Bronius Nainys tiria 
Rusijos vaidmenį NATO; 
Ritonė Rudaitienė po 
Indiją keliavo politinės 
įtampos su Pakistanu 
dienomis.

3 psl.

Šią metų kultūros ir 
meno premijų laureatai; 
tarptautinė mokslinė 
konferencija Maskvoje 
„Etnokultūriniai 
kalbiniai kontaktai 
LDK teritorijoje”; 
lietuvių poezija angliškai.

Kultūros priedas

Klysta tie, kurie mano, 
kad po balandžio 15- 
osios iki kitų metų 
nebereikia galvoti apie 
mokesčius, sako Jūratė 
Gulbinas.

5 psl.

Kaip jūs manote, kas 
didžiausias piktadarys 
namuose - taigi žvakė!

7 psl.

Dar viena Petro 
Petručio naudinga 
iškasena: lietuviai 
kitataučių knygoje.

8 psl.
Sportas

* Trečiose NBA Vakarą 
konferencijos pusfinalio seri
jos rungtynėse reguliariojo se
zono pirmūnas Sacramento 
„Kings” klubas ketvirtadienį 
svečiuose 125:119 nugalėjo 
Dalias „Mavericks” komandą.

* Švedijoje vykstančiose 
pasaulio ledo ritulio pirme
nybėse finale dėl aukso meda
lių šeštadienį kovos Rusijos ir 
Slovakijos rinktinės, o bronzos 
medalių likimas paaiškės Suo
mijos ir Švedijos komandų 
rungtynėse.

Naujausios
žinios

* Vyriausybė pažeidė 
Konstituciją, perdavusi savi
ninkams grąžintą žemę Lietu
vos žemės ūkio akademijai, nu
sprendė Konstitucinis teismas.

* Patikimiausiu visuome
nės veikėju Lietuvos gyvento
jai laiko prezidentą Valdą 
Adamkų.

* Dėl Lietuvos užgaidų 
gali griūti visos Frankfurto 
knygų mugės scenarijus.

* Baltijos politikai nori 
Karaliaučiaus sritį giliau 
įtraukti į Europos bendriją.

* „Lietuvos dujos” norėtų 
dujas iš „Gazprom” pirkti pi
giau nei dabar.

* Dėl paslaptingos ligos 
kelionių į Graikiją atidėti 
nereikia, pataria specialistai.

* „Lisco Baltic Service” 
smarkiai didins atlyginimus 
keltų jūreiviams.

Ji įsivaikino visus Lietuvos 
vaikus

Prieš daūgiaū kaip ketve
rius metus, kai Lietuvos pi
liečiai patikėjo valstybės pre
zidento pareigas Valdui 
Adamkui, kurį JAV lietuviai 
daugelį metų turėjo savo tar
pe, pažinojo ir gerbė, kartu su 
savo vyru į tėvynę išvyko ir jo 
žmona Alma Adamkienė. Iš
leisdami ją tarytum „į mar
čias už jūrių marių”, klausė
me šiame pačiame dienraš
tyje: kokį kraitį Almai įduo- 
sime, kad didžiuotųsi parsi
vežusi, kad jis būtų naudingas 
visai tautai?

Tuomet kilo mintis: padė
kime įkurti Almos fondą. Te
gul Lietuvos prezidento žmo
na to fondo lėšas panaudoja 
ten, kur, jos nuomone, labiau
siai reikia. Žinojome, kad 
Alma Adamkienė padarys 
gerą sprendimą, nes ją taip 
pat pažinojome ir pasitikė
jome.

Ji neapvylė nei užsienio lie
tuvių, nei Lietuvos, pasirink
dama Almos fondo aukas skir
ti paramos reikalingoms mo
kykloms, vaikų globos na-

Pąjūryje rengiamasi 
užsienio lietuvių

vaikų poilsiui
Vyriausybinė komisija 

tikrina kelias pąjūrio stovyk
las, ar jose tinkamos sąlygos 
poilsiauti užsienio lietuvių 
vaikams.

Konkursą užsienio lietuvių 
vaikų vasaros poilsiui pajūryje 
organizuoti šiemet laimėjo Vil
niaus jaunimo integracįjos 
galimybių centras ir Palangos 
našlaičių fondas „Klotilda”. 
Jei užsienio lietuvių skyriaus 
specialistų komisija teigiamai 
įvertins buitines stovyklų są
lygas, Kunigiškiuose, netoli 
Šventosios, per vasarą apsi
lankytų apie 100 vaikų, dabar 
gyvenančių buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorįjoje. 9-17 me
tų stovyklautojai Lietuvoje 
mokytųsi lietuvių kalbos, susi
pažintų su krašto istorįja bei 
papročiais.

Tam šiemet skirta apie 
70,000 litų. (Eita)

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

žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV ketvirta
dienį pranešė taikysiančios 
sankcijas Kinijos, Armėnijos ir 
Moldovos firmoms, kurios kal
tinamos suteikusios Iranui pa
vojingą technologiją bei įran
gą. JAV Kongresas jau buvo 
įspėtas apie šį sprendimą, ku
ris netrukus bus paskelbtas 
Federal Register — oficia
liame JAV vyriausybės veiklos 
žurnale.

Vašingtonas. Buvęs JAV 
FBI agentas Robert Hanssen, 
kurį vyriausybė laiko vienu 
daugiausiai žalos padariusiu 
šnipų JAV istorijoje, penkta
dienį buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos už ilgalaikį slap
tos informacijos pardavinėji
mą Maskvai.

Reno, Nevada. 21 metų 
Wisconsin universiteto menų 
kolegijos studentas Luke John 
Helder, kaltinamas pašto dė
žučių sprogdinimu JAV vidu
rio valstijose, ketino sprogme-
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Alma Adamkienė ir prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) į Atvelykio šventę Prezidentūros kiemelyje susikvietė 
dešimtis vaikų globos namų auklėtinių. Diojos Barysaitės nuotr.

mams, vaikų ligoninėms. A. 
Adamkienė, neturėdama savo 
šeimos, tarytum įsivaikino vi

Klaipėdos uoste — NATO 
karinių pratybų laivas

Klaipėda, gegužės 10 d. 
(BNS) — Į Klaipėdos uostą 
penktadienį atplaukė Suomi
jos karo laivas „Uusimaa”, 
dalyvausiantis gegužės 13-16 
d. vyksiančiose NATO praty
bose prie Lietuvos krantų, 
pranešė Karinės jūrų pajėgos 
(KJP).

Baltijos jūroje prie Lietuvos 
krantų 10 laivų iš Didžiosios 
Britanįjos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Prancūzijos, Švedi
jos ir Suomijos dalyvaus tarp
tautinėse NATO Taikos part
nerystės pratybose „Coopera- 
tive Ocean 2002”.

Tai pirmos NATO Taikos 
partnerystės pratybos, rengia
mos pagal Operacinių pajėgu
mų koncepcįjos ir sąveikos 
galimybių įvertinimo progra
mą. Pratybų metu bus įver
tintas Taikos partnerystės

Suimtas Luke John Helder

nis išdėstyti taip, kad, pažy
mėjus sprogimų vietas, JAV 
žemėlapyje susidarytų milži
niškas besišypsantis veidas.
L. Helder pašto dėžutėse kai
mo vietovėse paliko 18 sava
darbių bombų, kurioms spro
gus, buvo sužeisti šeši žmo
nės. L. Helder, kuris yra sau
gomas, kad nenusižudytų, gre
sia 30 metų kalėjimo. Trečia
dienį federalinis teisėjas su
abejojo jo psichikos sveikata ir 
nusprendė, kad jis negali būti 
paleistas už užstatą.

sus Lietuvos vaikus, pasiža
dėdama, kiek tik lėšos, sąly
gos ir jėgos leis, palengvinti jų

valstybių laivų pasirengimas 
sąveikai su NATO valstybių 
laivais vykdant jūrines opera
cijas, taip pat bus įvertinti 
minų medžiojimo laivai.

Po šių pratybų visi laivai, 
išskyrus suomių, dalyvaus 
jūros išminavimo operacijoje 
„MCOPLIT 2002”. Į šias pra
tybas dar papildomai laivų at
plauks gegužės 13-18 d. 
Gegužės 16-30 d. Klaipėdoje ir 
Lietuvos teritorinėje jūros da
lyje bei išskirtinėje ekono
minėje zonoje vyks tarptau
tinė išminavimo operacija 
„MCOPLIT 2002”. Tai di
džiausia iš Lietuvos vande
nyse vykdytų išminavimo 
operacijų. Ją suplanavo ir jai 
vadovaus Lietuvos KJP. 1997, 
1998 ir 1999 metais Lietuvoje 
vykusioms išminavimo opera
cijoms vadovavo Švedija.

Ajv 1I KY 1AA

Betliejus, Vakarų Kran
tas. 10 pacifistų užsieniečių, 
kurie praėjusią savaitę suge
bėjo prasmukti į Viešpaties gi
mimo bažnyčią Betliejuje, ta
čiau penktadienį, pasibaigus 
38 dienas užtrukusiai apsiaus
čiai, iš pradžių atsisakė iš jos 
išeiti, lydimi Izraelio policijos 
pareigūnų, galiausiai pasi
traukė iš šios šventovės. Kiek 
anksčiau penktadienį iš baž
nyčios pasitraukė 39 palesti
niečių kovotojai, kurie buvo iš
tremti į Vakarų Krantą. 13-ka 
kovotojų, įtrauktų į Izraelio 
labiausiai ieškomų asmenų 
sąrašą, buvo nuskraidinti į 
Kiprą. Dar 26 palestiniečiai, 
kuriuos Izraelis laiko ne to
kiais pavojingais, buvo depor
tuoti į Gazos Ruožą.

Izraelio karys (kairėje) sveikinasi su 
palestiniečių policininku, paliekan
čiu Viešpaties gimimo bažnyčią.

kelionę į šviesią ir sveikesnę 
ateitį.

Nukelta į 4 psl.

Vokietijos 
parlamento vadovas

— už Lietuvos 
narystę NATO

Vokietijos parlamento že
mųjų rūmų — Bundestago — 
pirmininkas Wolfgang Tirse,' 
penktadienį susitikęs su Lie
tuvos Seimo pirmininku Artū
ru Paulausku, užtikrino savo 
valstybės paramą Lietuvos na
rystei NATO.

Kroatijos sostinėje Zagrebe 
Europos parlamentų pirmi
ninkų konferencijoje dalyvau
jantys Lietuvos ir Vokiety os 
parlamentų vadovai aptarė 
Lietuvos pasirengimą narystei 
NATO ir Europos Sąjungoje 
(ES), bendradarbiavimą su 
Rusijos Karaliaučiaus sritimi.

Pasak pranešimo, W. Tirse 
užtikrino, kad siekdama na
rystės NATO, Lietuva gali 
tikėtis Vokietįjos paramos.

(BNS)

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių prezidentas Yas- 
ser Arafat penktadienį pasvei
kino penkias savaites vyku
sios konfrontacijos prie Bet
liejaus Viešpaties gimimo baž
nyčios pabaigą ir pareikalavo 
išvesti Izraelio kariuomenę iš 
šio Vakarų Kranto miesto.

Roma. Izraelio užsienio rei
kalų ministras Shimon Pėrės 
penktadienį pareiškė neatme
tąs galimybės, kad prieš Ga
zoje esančius ekstremistų cen
trus bus imtasi „atsargių ir 
apgalvotų” veiksmų, tačiau 
teigė, jog Izraelis neketina už
imti šios palestiniečių valdo
mos teritorijos.

Londonas. Sulėtintai plėt
ros ir nustumtai į šalį per JAV 
vadovaujamą kampaniją Afga
nistane, NATO gresia tapatu
mo krizė, po kurios sąjunga 
gali virsti paprasčiausiu „ka
rinių priemonių rinkiniu”, tei
giama Tarptautinio strategijos 
tyrimų instituto (TSSI) meti
nėje apžvalgoje. Pasak doku
mento, Kosove tikriausiai vy
ko paskutinis karas, kuriame 
JAV kovojo pagal NATO tai
sykles. Mažai tikėtina, jog NA-

Prasidėjo Valdovų rūmų 
Vilniuje atstatymas

Vilnius, gegužės 10 d. 
(BNS) — Vilniuje penktadienį 
iškilmingai pradėtas prieš du 
šimtus metų nugriautų Val
dovų rūmų atstatymas. Tiki
masi, kad atstatyti rūmai at
liks reprezentacinį ir švietė
jišką vaidmenį.

Rūmų atstatymo globėjas 
premjeras Algirdas Brazaus
kas kartu su Vilniaus meru 
Artūru Zuoku būsimųjų rūmų 
vietoje į aštuonių metrų gylį 
nuleido metalinę kapsulę su 
Valdovų rūmų atkūrimo aktu, 
kuriame užrašyti poeto Justi
no Marcinkevičiaus žodžiai.

„Kiekviena tauta turi jausti. 
atsakomybę už savo dabartį, 
bet ne mažiau turi jausti atsa
komybę už savo istoriją, už 
savo praeitį”, ceremonijoje sa
kė A. Brazauskas. Jo teigimu, 
Valdovų rūmai yra paminklas, 
kuris „visiems amžiams bylos 
apie garbingą Lietuvos vals
tybės praeitį”.

Valdovų rūmai turėtų būti 
atstatyti iki 2009 metų, kai 
bus minimas Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmetis.

Projekto įgyvendinimui rei
kėtų 15 mln. Lt kasmet — po

Lietuvos žemdirbiams už javus 
ES mokės mažiau nei kitiems

Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) 
— Lietuvai 2004-aisiais įsto
jus į Europos Sąjungą (ES), 
žemdirbiai gaus 8 kartus 
mažesnes tiesiogines išmokas 
už grūdinius ir baltyminius

Partijos „Lietuvos krikščionys demokratai” pirmininkas Kazys Bobelis (kai
rėje) ir Liberalų demokratų partijos pirmininkas Rolandas Paksas pasirašo 
partijų susitarimą dėl bendradarbiavimo artėjančiuose prezidento ir savival
dybių tarybų rinkimuose. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

TO virs tvirtai smogiančia pa
sauline karine mašina, sako
ma apžvalgoje. „(JAV) spren
dimas (nuo rugsėjo 11-osios) 
laikytis atokiau nuo NATO 
liudija apie didelį JAV nenorą 
painioti savo karinius tikslus 
su koalicinėje kovoje neišven
giamomis derybomis”, rašoma 
apžvalgoje.

Briuselis. NATO penkta
dienį paskelbė, jog savo taik- 
darių Stabilizavimo (SFOR) 
pajėgas Bosnijoje ir Hercegovi
noje bei Kosove sumažins nuo 
19,000 iki beveik 12,000 ka
rių, prisitaikant prie „gerėjan- 
čios saugumo padėties” Balka
nuose.

Frankfurtas. Vokietijos vy
riausybė teismams rekomen
davo atlaidžiau elgtis su poli
tinio prieglobsčio prašančiais 
atvykėliais iš Čečėnijos, rašo 
dienraštis „Frankfurter Rund
schau”.

Praha. Penktadienį Čekijo
je, 100 km į vakarus nuo sosti
nės Prahos, susidūrė kariškių 
ir prekinis traukiniai. Sužeis
ta 14 JAV kareivių, trijų su
žeistųjų būklė sunki, žuvo če
kų prekinio traukinio mašinis
tas.

Valdovų rūmų paramos fondo 
valdybos pirmininkas

Edmundas Kulikauskas

4 Lt nuo kiekvieno gyventojo.
Lėšas atstatymui renka ir 

Valdovų rūmų paramos fon
das. Penktadienį fondo valdy
bos pirmininkas Edmundas 
Kulikauskas sakė, Kad apie 
30,000 rėmėjų Valdovų rūmų 
atstatymui jau suaukojo dau
giau kaip pusę milijono litų. 
Fondas buvo įkurtas 2000-ųjų 
metų vasarą.

Fondo sumanymu buvo pra
dėti gaminti saldainiai, alus 
„Valdovų rūmai”. Dalis lėšų, 
gautų pardavus šiuos produk
tus, skiriama rūmų atstaty
mui.

augalus, nei šiuo metu viduti
niškai gauna ES valstybių 
ūkininkai. Už hektarą grūdų 
gaus 126 litų tiesiogines 
išmokas.

Nukelta į 4 psl.

RUSIJA
Machačkala. Dagestano 

pareigūnai nustatė tipą sprog
mens, kuris gegužės 9 d. buvo 
susprogdintas šios pietinės 
Rusijos respublikos mieste 
Kaspijske. Tai buvo priešpės
tinė kryptingojo veikimo mina 
MOL-100, sustiprinta sava
darbiu sprogdikliu. Per teroro 
aktą žuvo 41 žmogus, tarp jų 
— 17 vaikų ir 19 karių, su
žeista daugiau kaip 140 žmo
nių, iš jų 90 būklė sunki. Dėl 
sprogimo iškelta baudžiamoji 
byla pagal straipsnį „teroriz
mas”, sulaikyti keli žmonės, 
įtariami prisidėję prie teroro 
akto.

Maskva. Atidžiau saugoti 
savo valstybės sienas paragi
no Estijos pasieniečius jų kole
gos Rusijoje, nes Maskva nu
mato artimiausiais metais 
prie sienos su Estija atsisakyti 
aukštų spygliuotosios vielos 
tvorų ir kontrolės ruožo, ka
dangi tai brangiai kainuoja. 
Iki 2004 m. Estija turi įrengti 
savo rytinę sieną, kuri drauge 
ateityje bus ir rytinė Europos 
Sąjungos (ES) siena, tačiau ją 
saugoti Estija turės pati.
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija, 
Ateitininkų puslapis,

4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

DAINAVOS STOVYKLAI 
45 METAI

10,000 dolerių 
sukaktuvinė dovana

Pavasaris artėja į pabaigą. 
Vasara ne už kalnų. Ir atosto
gų bei stovyklavimo rūpesčiai 
vėl grįžta į organizacijų, šei
mų ir vaikų vasaros planų ak
tualijas.

Lietuviškosios genties čia 
Amerikoje ir plačiajame pa
saulyje išlikimo ir jos pratęsi
mo pastangose Dainavos jau
nimo stovykla, Manchester, 
Michigan, gali didžiuotis ir 
džiaugtis šiam reikalui savo 
duoklę atidavusi, ir atiduoda 
pavyzdingai. Ji šiemet patvir
tino savo įkūrėjų viziją 45 
metų darbu lietuvių tautos ge
rovei.

1957 m. pastatyti berniukų 
ir mergaičių stovyklos miega
mieji su 120 lovų. Pakviestos 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserys lietuvaitės, populiariai 
vadinamos Putnamo seseri
mis, jaunimo auklėjimui ir 
stovyklavietės administracijai. 
Tų metų liepos 14-28 dienomis 
įvyko pirmoji lietuvaičių sto
vykla, liepos 27 d. pirmasis 
stovyklos rėmėjų susirinkimas 
ir liepos 28 d. oficialus stovyk
los atidarymas.

Vadinas, 1955 m. lapkričio 
22 d. pasirašyta sutartis su 
Michigan universiteto atsto
vais įgalino šią, Lietuvos Dzū
kiją primenančią vietovę su 
226 akrais žemės ir 10 akrų 
ežeru, įjungti į lietuvių išei
vijos religinį ir tautinį darbą. 
Tų metų gruodžio 30 d. Ameri
kos Lietuvių Romos katalikų 
federacija inkorporavo Daina
vą Michigan valstijoje, kaip 
pelno nesiekiančią organiza
ciją. Už žemę sumokėta 
20,000 dol. Už ALRK federa
ciją pasirašė dr. Adolfas Da- 
mušis, kun. dr. Antanas Juš
ka ir Jadvyga Damušienė. Da
bartinė stovyklavietės vertė 
turbūt yra keliasdešimt kartų 
didesnė.

Suorganizuoti stovyklos glo
bos komitetai Cleveland, Det
roit, Čikagoje ir New York. 
Pirmųjų didžiųjų rėmėjų sąra

še matome: Alfonsą Petrulį su 
14,000 dol., dr. Joną Gliaudelį, 
Eugeniją Baltrūnienę, Jurgį 
ir Oną Vaškevičius po 10,000 
dol. ir daugybę kitų aukotojų 
mažesnėmis sumomis. Daina
vos tarybos ir valdybos-admi- 
nistracijos, Globos komitetai 
jungėsi į stovyklos išlaikymo, 
gerinimo, planavimo ir lėšų 
telkimo darbus. Piniginiai va
jai, loterijos, koncertai, me
tinės šventės stovykloje kaupė 
dolerius stovyklos naudai. Per 
pirmuosius 25 metus buvo su
kaupta arti ketvirčio milijono 
dolerių, įkurtas prel. Juozo 
Prunskio 60,000 stovyklos fon
das. Į stovyklos vadovų krei
pimąsi atsiliepė Lietuvių fon
das ir kitos organizacijos, biz
nieriai, kiti geranoriški auko
tojai, kurių pavardes dažnai 
matome ir mūsų žiniasklai
doje. Ir dabar tiktai darbu, 
auka, pasišventusių tėvų, be
sirūpinančių naujosios kartos 
išlikimu lietuviškoje orbitoje 
ryžtu stovyklos gyvybė bus 
pratęsta į ateities dienas.

Tokių minčių vedami ir Cle
veland ateitininkai su savo 
sėkmingu renginiu-koncertu, 
2002 m. kovo 2 d. Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje, 
Dainavos stovyklos iždą pa
pildė 10,000 dol. Pakvietus 
Čikagos „Dainavos” ansamblio 
vyrų vienetą su gražiabalsiais 
dainininkais — Liudu Lands
bergiu, Andrium Polikaičiu, 
Darium Polikaičiu (vadovas), 
Marium Polikaičiu, Kastyčiu 
Šoliūnu ir akompaniatoriumi 
Vidu Neverausku, rengėjams 
pasisekė pripildyti erdvią salę 
klausytojų. Dalyviai gėrėjosi 
koncertui pasirinktomis žino
mų lietuvių ir pasaulinių kom
pozitorių ir liaudies dainomis. 
Maloni klausytojams dovana 
buvo Ritos Čyvaitės-Kliorie- 
nės sukurta muzika su Živilės 
Vaitkienės ir Kristinos Klio- 
rytės eilėmis daina, kurią Cle
veland jaunučiai ir mokslei
viai žaviai atliko.

Dainavos stovyklos globos 
komitetas — pirm. dr. Marius 
Laniauskas ir nariai: Nijolė

Kryžių kalnas Dainavoje. Nuotr. V. Rociūno

Balčiūnienė, Vacys Rociūnas, 
Regina Šilgalienė, Albertas 
Sušinskas; Ateities klubo val
dyba; pirm. Ada Stungienė, 
Stasė Kazlauskienė ir Marija 
Mikonienė, įjungus ir jaunuo
sius ateitininkus, stipriai kon
certą propagavo, rinko rėmė
jus ir skelbimus iš verslo įmo
nių bei profesionalų. Išspaus
dinta programa Dievo Motinos 
parapijos spaustuvėje. Rengė
jai dėkingi parapijos klebonui 
kun. Gediminui Kijauskui, SJ.

Cleveland lietuviai visada 
nuoširdžiai atsiliepdavo į Dai
navos globos komiteto krei
pimąsi. Ir šiemet jie buvo mie
li ir dosnūs: dr. Konstancijos 
Stungienės atminimui — 
1,140 dol., Danutė ir Kazys 
Paškoniai — 500 dol., Geno
vaitė ir Mečys Aukštuoliai — 
savo 50 metų vedybinės su
kakties proga — 200 dol.; po 
150 dol.: Gražina ir dr. Ro
mualdas Kriaučiūnai, Ateities

klubas ir Irena Sušinskienė. Į 
šimtininkų eiles įsijungė: dr. 
Danutė ir Jerry Abriani, Vitas 
Čyvas, dr. Roma ir dr. Dainius 
Degėsiai, Benediktas Kark- 
lius, Vilija ir Edas Klimai, 
Jadvyga ir Petras Klioriai, 
Eglė ir dr. Marius Laniauskai, 
Stasė Laniauskienė, Violeta ir 
Ernest Leger, dr. Giedrė ir dr. 
Stepas Matai, dr. Antonija ir 
Vytas Penkūnai, Aleksandra 
ir Pranas Razgaičiai, Ona ir 
Vacys Rociūnai, Nijolė ir Algis 
Rukšėnai, Ada ir Augustinas 
Stungiai, Gidonė ir Kęstutis 
Steponavičiai, Kristina ir Al
bertas Sušinskai, Regina ir dr. 
Eugenijus Šilgaliai, Vida ir 
Kęstas Valaičiai, Antanas Va
laitis ir Ona Žilionienė. Rė
mėjų, aukojusių 70-50 dol. įra
šyta 21; po 25-10 dol. — 35.

Stovyklos koncerto leidinėly
je rengėjai, padėkoję „Daina
vos” ansamblio vyrų vienetui, 
Dievo Motinos parapijos kle

bonui kun. Gediminui Kijaus
kui, mecenatams, rėmėjams, 
skelbimų davėjams ir visiems 
koncerto-vakaro dalyviams, 
pabrėžia, kad „Dainavos jau
nimo stovykla jau 45 metus 
tarnauja lietuvių jaunimo fi
zinėms ir dvasinėms verty
bėms augti ir stiprėti”.

Jau daug metų Dainavą ad
ministruoja taryba, suside
danti iš pirm. Kastyčio Gied
raičio, vicepirm. Mariaus 
Kasniūno, ižd. Vyto Petrulio ir 
sekretoriaus dr. Mariaus La- 
niausko.

Jai darbų, planų ir rūpesčių 
niekada netrūksta. Artimiausi 
užsimojimai yra: svetainės 
grindų pakeitimas, dušų įren
gimas, valgyklos langų pakei
timas ir stovyklos fondo įkūri
mas.

Šiems entuziastams bei dar
buotojams ir šios problemos 
bus įveikiamos!

Vacys Rociūnas
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Dr.RAMUNE 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 clinic
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 a 640 S. Kingery Hwy, Wlowbrook
Tel. 630-323-5050

Paminklas Romo Kalantos atminimui. Nuotr. V. Rociūno

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 pasigėrėti 
gamtos grožiu, apsilankyt įdo
mesnėse Maine vietovėse, pa
simaudyti jūroje ir kt. Prašo
ma jau dabar registruotis.

ATEITININKŲ RENGINIAI 
LEMONTE

Birželio 2 d. — Čikagos ir 
apylinkių ateitininkų šeimos 
šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal. 
J. Matulaičio misijoje; 10:30 
v.r. Iškilmingas posėdis PL 
centre.

STOVYKLOS DAINAVOJE 
2002 METŲ VASARĄ

Birželio 15 - 22 d. — Det
roito skautų stovykla.

Birželio 23 - liepos 6 d —
Moksleivių ateitininkų stovyk
la.

Liepos 7 - 17 d. — Jaunųjų 
ateitininkų stovykla.

Liepos 21 - 28 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.

Liepos 28 - rugpjūčio 4d.
— Mokytojų savaitė.

Rugpjūčio 4 - 11 d. —„He- 
ritage” angliškai kalbančio 
jaunimo stovykla.

Rugpjūčio 18 - 25 d. —
Lietuvių fronto bičiulių sto
vykla.

Liepos 28 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas.

Dėl informacijos kreipkitės į 
atskirų stovyklų vadovus.

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

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

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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 UbertyvUle. www.illinolspain.com

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

Dr. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Tel. 708-422-6260

Birželio 2 d. — Ateiti
ninkų namų gegužinė 12 vai 
AN sodelyje.

Rugpjūčio 30 - rugsėjo 2
d. —Ateitininkų studijų sa
vaitgalis.

Rūpintojėlis Dainavos stovyklavietėje (Polikaičiu šeimos pastatytas dr. 
Danguolei Tamulionytei prisiminti). Nuotr. V. Rociūno

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Dr. Vida I.PuodžiOnlenė 
Healthy Connection 
CNropracdc & Rehab 

CWc

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai.
1000 S. State Street,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

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

TERESE KA■irjlb'KT;i, 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

Dr. V.J. VASAITIENĖ
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 Hariem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VI23NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
8918 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 S-Ridgeland Avė. 

Chicago Ridge, IL 60415
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 susčfėrimą

Dr. VILIJA KĘRELYTĖ
Amber Healtn Centėr

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

7271 S. Hariem, Bridgeview,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 sekmadienį

Dr. DALIA JODWALIS 
Dantų gydytoja

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

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235W. 111 St, Chicago, IL 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 Winterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074
Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVillovvbrooK, 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 Road 
Valandos pagal sušitarimą

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

Danutė Bindokienė

RUSIJOS VAIDMUO NATO O mama tik viena
Tokiu vardu „pakrikštytas” 

„New York Times” (2002.05. 
02) vedamasis rašo: „Šaltojo 
karo laikotarpiu NATO buvo 
prieš Rusiją, kirtusią Europą į 
dvi viena kitai priešingas karo 
stovyklas. Dabar Maskva ir 
Vakarai bando sukurti šių 
dviejų stovyklų giminystę, 
vadinamą NATO+Rusija”. 
Pastaba tiksli, nes šia „liga” 
dabar apsikrėtę visi Vakarų 
politikai ir žiniasklaida. Kodėl 
taip pasidarė?

Apytikriai prieš 50 metų su
organizuota NATO turėjo aiš
kų tikslą: apginti Vakarų Eu
ropą nuo Sovietų Sąjungos 
okupacijos, nes Kremlius ir 
grasino, ir bandė savo tankus 
nusiųsti prie Atlanto. Ir jeigu 
ne ši Šiaurės Amerikos-Euro- 
pos karinė sąjunga, jie tik
riausiai tenai ir būtų įsitvir
tinę. Todėl ir ne veltui, pagal 
„The Economist” (2002.05.04), 
ir NATO šalininkai, ir prieši
ninkai ją laiko sėkmingiausiu 
kariniu junginiu, bet kada bu
vusiu žmonijos istorijoje. Bet 
ar jo reikia dabar, klausia ne 
vienas Amerikos ir Europos 
politikas? Juk jau dešimt me
tų, kai NATO priešas sugriu
vo, ir Europai niekas nebegra- 
sina. Sovietijos paveldėtoja 
laikoma Rusija kariškai silp
na, o šalia to — su Vakarais 
jau pati ieško draugystės. Tad 
nuo kurio priešo Europą 
NATO turi ginti, žiniasklai
doje dažnai kartojasi klausi
mai. O jeigu koks nors priešas 
ir atsirastų, ar Europa pati 
negalėtų su juo susidoroti? 
Juk ji ir savo sąjungą turi, ir 
ją.apginkluoti žada, siūloma 
60,000 vyrų moderni kariuo
menė, tai kam čia bereikia 
Amerikos? Patarti, padėti? 
Bet ar tam tikslui neužtektų 
kokios nors politinės bendri
jos? Ar tokia bendrija nega
lėtų tapti ir ta pati NATO? 
Tas abejones išnaudodama, 
Maskva šokosi tokią mintį 
puoselėti ir piršti. Tačiau yra 
ir kitokių nuomonių, kurios 
ypač sustiprėjo po Rugsėjo vie
nuoliktosios. Ryškiausios jos 
Vašingtone. Kas ir kaip ap
gins Vakarus nuo branduoli
nių sprogimų, atskriejančių iš 
„piktų” kraštų ir nuo praėjusį 
rudenį pasirodžiusio naujo 
priešo — tarptautinio teroriz
mo, klausia JAV prezidentas 
George Bush? Tačiau atrodo, 
kad NATO reikalingumu 
Bush buvo įsitikinęs ir prieš 
Rugsėjo vienuoliktąją, praėju
sį pavasarį Varšuvoje atvirai 
pasisakydamas už jos išplėti
mą į visą Europą, tarp Balti

jos ir Juodosios jūrų. O jo tvir
tas žodis „nebus daugiau nei 
jaltų, nei muenchenų” ar ne
buvo įspėjimas Maskvai, kad 
visiškai patikimu partneriu jis 
Rusijos dar nelaiko, tad ir 
NATO įtaką nori pratęsti nuo 
Elbės iki jos sienų? Ar ne to
kia pati mintis kyšojo ir iš 
Vašingtono vienašališko 
sprendimo įsirengti priešrake
tinės gynybos sistemą? Ir jei
gu ne Rugsėjo vienuoliktoji, 
tokia kryptimi Amerika ir bū
tų pasukusi. Tačiau šiurpus 
naujo priešo išpuolis Vašing
tono politiką šiek tiek pakrei
pė. Nors iš karto NATO nauda 
kovoje prieš terorizmą ir buvo 
suabejota, bet dabar tos abe
jonės išsklaidytos, ir NATO 
tvirtu žingsniu žengia atgal į 
sceną. Klausimas, tik kokia 
bus jos sąranga — sena ar ki
tokia? Ir kaip „NYT’ klausia: 
koks Rusijos vaidmuo? Dien
raštis pripažįsta, kad Rusija 
dar ilgai nebus pasiruošusi 
tapti NATO nare, bet ji turėtų 
būti priimta į sąjungos tarybą 
ir sprendžiamu balsu dalyvau
ti posėdžiuose svarstant kovą 
su terorizmu, vietinius tarp
valstybinius ginčus, taikda- 
rybą, priešraketinę gynybą. 
Tai sustiprintų Putin politinę 
padėtį Kremliuje, Rusiją stip
riau pasuktų į Vakarus ir gal 
sušvelnintų užsispyrusių ge
nerolų priešinimąsi NATO 
plėtrai į Rytus.

Tokį pat vaidmenį Rusijai 
siūlo ir praėjusį šeštadienį 
šioje skiltyje aprašytas ketu
rių žymių Vakarų politikų — 
Bush (JAV), Putin (Rusija), 
Robertson (NATO) ir Berius- 
coni (Italija) — susitarimas. 
Plačiau ir Rusijos naudai jį 
ryškina „The Economist”, vis 
gerokai pasvyruodamas dėl 
Baltijos valstybių narystės. 
Žurnale kartu ir taip, ir ne. O 
dar daugiau teisių Rusijai rei
kalauja „Los Angeles Times” 
(2002.05.01). Rusijos atžvilgiu 
savo politiką Amerika turi 
keisti, teigia dienraščio ben
dradarbiai Katrina Vanden 
Heuvel ir mums dar iš Lietu
vos laisvėjimo laikotarpio pa
žįstamas sovietologas Gor
bačiov garbintojas Stephen 
Cohen. Putin Rusijoje labai 
kritikuojamas už nuolaidžia
vimus Amerikai, rašo abu. 
Neva kovos su terorizmu labui 
Putin leido Amerikos kariams 
apsupti Rusiją iš visų pusių, 
naudotis sovietų statytais oro 
uostais bei karinėm bazėm jų 
buvusiose respublikose ir nie
ko negavo atgal. Bush nepade
da Rusijai kovoti su islamo

Gyvena Pociūnų kaime, 
prie Joniškio. Užaugino vieną 
sūnų ir keturias dukras, nors 
vyras mirė prieš 40 metų ir 
paliko ją su mažais vaikais. 
Sugebėjo viena pergyventi to
kius sunkius laikus ir stengėsi

teroristais prie jos sienų ir ne
laiko jos lygiateise partnere. 
JAV-Rusijos santykių klausi
mus svarstant, Bush turi at
sižvelgti į Putin susirūpinimą 
dėl Baltijos valstybių priėmi
mo į NATO — postringauja 
Heuvel-Cohen duetas. Tik gai
la jų, kad JAV prezidentas dar 
vis ne į tą pusę. „Mes turime 
priimti naujas nares, užtik
rindami Europos saugumą ir 
laisvę nuo Baltijos iki Juodo
sios jūrų” — ką tik pakartojo 
George Bush savo nusiteikimą 
NATO vadovui Lord Robert
son. Spauskim nykštį, kad iki 
Prahos konferencijos tokie 
Stephen Cohen iš JAV prezi
dento savo norų neišspaustų.

Be abejo, didelis spaudimas 
NATO užsienio reikalų minis
trams Reikjavike bus pagal 
raidę priimti Berlusconi išsi
derėtą susitarimą. Bet yra 
ženklų, kad Maskvos tipo ant
spaudo ten gali ir nebūti. Dėl 
susitarimo baigminio teksto 
Maskvoje derėjęsis, NATO va
dovo pavaduotojas Gunther 
Altenburg į Briuselį grįžo ne
pasidavęs. Jis nesutiko su ka
tegorišku Rusijos reikalavimu: 
NATO taryboje jai lygios tei
sės, ir tiek. Atrodo, kad jam 
ritars ir daugiau ministrų, 
inoma, gali ir kitokių nuomo

nių būti. Putin vėl pradėjo 
bičiuliautis su Vokietijos kanc
leriu Gerhard Schroeder, ir, 
atrodo, labai sėkmingai. Čia 
jau lyg Vašingtono-Berlyno

Lietuvė motina.

JOS ASMENYJE PAVYZDINGA LIETUVĖ 
MOTINA BEI MOTERIS

kitiems padėti. Sovietų laikais 
žemė buvo atimta, dirbo kolū
kiuose, o dabar, gavus žemę 
atgal, sūnus Aleksas ūkinin
kauja. Jos gyvenimas — pavyz
dys meilės Dievui, šeimai, že
mei bei tėvynei.

varžybom pakvimpa. Jeigu 
taip, tai kas, ką ir kur veda? 
Rusijos vaidmenį ir reikšmę 
NATO svarstant, dažnai už
simenamas ir Europos vaid
muo. Aišku, kad NATO pag
rindas ir vadovas yra Va
šingtonas, ir ne vienas jo poli- 
— dar mažiau. Ar Europa ne
nori, ar nepajėgi Amerikai 
talkinti, teiraujasi ir žurna
listai? O europiečiai kraipo 
galvas ir dėl JAV politikos, 
ypač Izraelio-palestiniečių at
žvilgiu, ir ne taip jau uoliai 
pritaria ketinimui atsikratyti 
Saddam Hussein. O šis — juk 
Rusijos draugas, tad čia jie 
arčiau Maskvos. Žodžiu, politi
ka paini, ir ji dar daugiau pai
niosis iki Prahos konferenci
jos, o kas joje bus sprendžia
ma, dar nežinia. Atrodo, kad 
neužteks darbotvarkės tik 
plėtrai ir naujų narių priėmi-

Moteris su puikia atmintimi 
prisimena ir gyvai pasakoja 
apie savo gyvenimo nuoty
kius bei istorinius įvykius. Da
bar Julijana Skablauskienė 
jau 92 metų.

S. B.

mui. Iš įvairių žinių šaltinių 
sklinda „gandai” ir apie NATO 
sąrangos, politikos, tikslų, na
rių įsipareigojimų pergalvo
jimą, persvarstymą, gal ir pa
keitimą, ir aišku — visur pai
niosis Rusijos vaidmuo. Ir 
prieš mus, Lietuvą, ir kitus 
buvusius sovietų okupuotus 
kraštus, — tiesiog stulbinan
tis paradoksas: siekiam NATO 
narystės, turėdami tik vieną 
tikslą — apsisaugoti nuo Rusi
jos okupacijos, atsiriboti nuo 
jos įtakos, o, pasirodo, kad su 
mumis kartu slenka ir ji, ko 
gero, dar net eina pirma ir 
mus veda. Juk NATO viešu
moje dabar ne Baltijos valsty
bių, bet tik Rusijos vaidmuo. 
Mes — kartais gera, kartais 
lyg tik penkta koja. Ir dėl to 
turbūt nieko negalim padary
ti?

Ar labai svarbu, kurį ge
gužės sekmadienį švenčiame 
Motinos dieną? Turbūt ne, 
nes juk šventė svarbiau už 
datą! Visgi šiuo metu tarp 
Amerikoje gyvenančių lietu
vių atsirado dar viena proga 
parodyti „skirtumą tarp anks
čiau atvykusių ir naujųjų imi
grantų”. Ir jau kalbama visa 
burna, kad štai — Amerikoje 
viskas vis atbulai, net ir Moti
nos dieną kitą sekmadienį 
švenčia.

Tokios kalbos iššaukia tik 
liūdną šypseną ir nukelia į 
praeitį, maždaug 1949, 1950 
ir dar kiek vėlesnius metus, 
kai į šį kraštą vienas po kito 
iš Europos plaukė didžiuliai 
(deja, ne ištaigingi ir patogūs 
keleiviniai, kuriais dabar taip 
mada per atostogas „paplūdu- 
riuoti” egzotiškuose vandeny
se) laivai, prikimšti mūsų tau
tiečių, ieškančių šiapus Atlan
to pastovesnio gyvenimo.

Daug kas čia mums buvo 
keista, neįprasta, net nepriim
tina. Ypač šventės. Kai pirmą 
kartą mūsų tėvai ir seneliai 
pamatė, kaip amerikiečiai 
švenčia šio krašto Nepriklau
somybės šventę, užvirė pasi
piktinimas: tai tiesiog chuli
ganizmas! (Beje, vaikams 
šventė bematant patiko, nes 
visas tas triukšmas, dūmai, 
paradai ir lauke kepami patie
kalai suteikė smagių pramo
gų.) Bet ir su ta tradicija ap
sipratome, daugelis net su en
tuziazmu priėmė tai, kuo 
anksčiau piktinosi.

Kita nemaloni staigmena 
buvo rudenį — prieš Visų 
Šventųjų ir Vėlinių šventę. 
Kai pasipylė po gatves kau
kėti „saldainiautojai”, Ameri
kos tradicijų vertė krito, kaip 
biržos akcijos, valstybei nesu
balansavus biudžeto. O visgi 
atėjo metas, kai tų pačių kri
tikų vaikai, ypač vaikaičiai, 
„pasipuošę” Halloween pro
giniais kostiumais, sklandė po 
gatves ir aplinkinius namus, 
prašinėdami saldumynų ir ki
tų skanėstų.

Ir Motinos diena pirmai
siais Amerikoje gyvenimo me
tais buvo įrikiuota į nepriim
tinų švenčių sąrašą. Lietu
voje, ir apskritai Europoje, 
pirmasis gegužės sekmadienis 
buvo skirtas mamoms. Tiesa, 
tai dar nebuvo labai sena 
šventė, kaip Joninės, Užga
vėnės ar kuri kita, savo tradi
cijas kildinanti net iš pago
nybės laikų, tačiau labai grei
tai ir giliai įleidusi šaknis į 
lietuvio pasąmonę.

Iš esmės didelių pastangų

net nereikėjo — tarytum Mo
tinos diena Lietuvoje visuo
met buvo švenčiama. Juk mo
tinos vardas ir asmuo mūsų 
tautai nuo amžių šventas, ger
biamas. Ar būtų kada lietuvis 
išdrįsęs motinos vardą pavar
toti keiksmažodžio forma, 
kaip, pavyzdžiui, rusas? Mū
sų tauta su motinos vardu 
kūrė ne keiksmažodžius, bet 
gražiausias jo formas, tu
rinčias išreikšti meilę, padė
ką, pagarbą motinai, moti
nėlei, motušėlei, mamaitei, 
mamytei, močiutėlei, mamu
tei... Sakoma, kad lietuvių 
kalba turi kone šimtą žodžių 
motinai pavadinti.

Keletą metų Amerikoje lie
tuviai laikėsi savo tradicijų ir 
Motinos dieną šventė gegužės 
pirmąjį sekmadienį, kaip mė
gina daryti ir neseniai į šį 
kraštą atvykusieji. Deja, lai
mėjo Amerika. Ne tik mokyk
los ir organizacijos, bet visa 
aplinkos kultūra susitelkė 
ties kita data: antruoju ge
gužės sekmadieniu. Su šia 
tikrove ilgainiui turėjome ap
siprasti ir susitaikyti. Po kiek 
laiko tai ątrodė visai natū
ralu, juo labiau, kad Motinos 
dienos šventės tėviškė yra ne 
Europa, ne Lietuva, o kaip tik 
Amerika.

Tačiau svarbiausia juk yra 
Motinos dienos prasmė, ne 
data. Ar tai suprantame, ar 
švenčiame prasmingai? Ar šį 
sekmadienį nei viena lietuvė 
motina, nepaisant, kur jos 
vaikai gyvena, nesėdės prie 
lango ir telefono, veltui lauk
dama bent vieno žodelio, bent 
trumpo apsilankymo? Ne gė
lės, sveikinimo kortelės ir vi
sokie niekučiai, kuriuos pre
kybininkai siūlo Motinos die
nos proga, juk svarbu, o tai, 
kas vaikams iš tikrųjų nieko 
nekainuoja: meiliai ištartas 
žodis „mama”, padėka, apka
binimas...

Taip pat prasminga būtų, 
jei apsidairytume savo aplin
koje: ar daug vienišų, už
mirštų motinų veltui laukia 
pasveikinimo (žinodamos, kad 
tikrai nesulauks)? Nusišypso
kime sutiktai senutei, pado
vanokime gėlės žiedą vienišai 
kaimynei. O už vis labiausiai 
— pasveikinkime savo Dan
giškąją Motiną: ir su gegužės 
mėnesiu, ir su Motinos diena. 
Ji niekuomet neatsisakys mū
sų paguosti, suprasti, padėti. 
Tai ne tik Dievo Sūnaus, bet 
visos žmonijos Motina. Ji ypa
tinga savo globa apgaubia Lie
tuvą, todėl ir mes Jos nepa
mirškime.

DVI SAVAITES INDIJOS 
ŠIRDYJE

Nr.l
Mūsų ekskursinėj kelionėj į 

Indiją dalyvavo 16 entuziastų, 
kurie ryžomės neatsisakyti 
jau gerokai anksčiau supla
nuotos kelionės 2002 m. sau
sio 9-23 d., kuomet vyko pati 
didžiausia tarp Indijos ir Pa
kistano įtampa dėl Kashmiro 
teritorįjos. Nors įuo laiku 
abiejose sienos pusėse buvo 
garsiai žvanginami ginklai, 
abu kraštai yra neturtingi (In
dijoje paprastas darbininkas 
teuždirba 4-6 dol. per dieną) ir 
tenykščiai gyventojai apie ka
ro galimybę daug mažiau rū
pinosi nei mes, vakariečiai. 
Kadangi Indį) ai priklausan
čioje Kashmiro teritorijoje gy
vena daug Pakistanui simpati- 
'.uojančių musulmonų, šis įsi
penėjęs konfliktas, pagal te

nykščius gyventojus, nebus iš
spręstas, praėjus net ir 50-čiai

RITONĖ RUDAITIENĖ

metų. Taigi, šiek tiek rizika
vome, tačiau, nejausdami jo
kių tiesioginių pavojų ar ne
malonumų, džiaugėmės įdo
mia kelione ir laimingai sugrį
žome į namus.

Indiją galima pavadinti sub
kontinentu, kuris turi visus 
kontinentui privalomus reika
lavimus: 26 valstybes supan
čius vandenynus, labai įvairų 
klimatą, kalnus, dykumas ir 
derlingas lygumas. Ji yra 
maždaug Europos dydžio ir 
joje gyvena apie vienas mili
jardas žmonių, t.y penktadalis 
viso pasaulio gyventojų. Ofi
cialios kalbos yra dvi — hindu 
ir anglų, nors pripažintomis 
kalbomis dar yra laikomos ki
tos aštuoniolika. Dauguma gy
ventojų — apie 82.5 proc. — 
praktikuoja hindu religiją. 
Musulmonų priskaičiuojama

apie 11.5 proc., krikščionių 
apie 2.5 proc., kitų mažiau.

Tad, ką buvo galima pama
tyti ir išgyventi per 14-ka die
nų laikotarpį, keliaujant dau
giausia Radisthano valstybėje, 
pačioje Indijos širdyje, vadina
moje „karalių teritorijoje”?

O dėl šių laikų Indijos, įspū
džiai buvo gerokai sukrečian
tys. Žmonių gyvenimo būdas, 
papročiai ir tikėjimas labai 
skiriasi nuo mums labiau pa
žįstamo — vakarietiško. Hin- 
duizmas, mums pakartotinai 
buvo sakyta nėra religija, bet 
tam tikras gyvenimo būdas.

Nors Indija savo iškasenų 
turtingumu ir žemės ūkio pro
duktų gausumu bei įvairumu 
yra turtinga šalis, be to, jau 
nuo 1947 metų džiaugiasi iš 
anglų atgauta nepriklausomy
be, bet dėl nepaprastai didelio 
skaičiaus gyventojų ir kai ku
rių neužgirtinų įsisenėjusių 
tradicijų, ekonomiškai atsi
gauti niekaip negali. 70 proc. 
visų gyventojų vargsta kai
muose, kur kiekvienoje šeimo

je auga bent 4-5 vaikai. Siau
čia labai didelis nedarbas. 
Nors oficialiai kastų sistema 
yra panaikinta, bet ji neišny
ko. Sekmadieniniame „Hindu 
Times” laikraštyje spausdina
ma storoka dalis, kurioje tėvai 
skelbiasi ieškantys dukroms 
vyrų ar sūnums žmonų. Skel
bimuose pažymima jaunuolio

ar jaunuolės išvaizda (pvz., 
liekna, šviesios odos), išsilavi
nimas ir šeimos ekonominis 
stovis. Nurodomas telefono 
numeris dėl pirmojo šeimų su
sitikimo. Šiais laikais vis daž
niau, jei tėvų suvesti jaunuo
liai vienas kitam nepatinka, 
vedybų atsisakoma ir ieškoma 
kito partnerio. (B.d.)

Vieni iš daugelio puošnių marmuro rūmų „Gintaro tvirtovėje” Taipure. Radisthano provincijos merginos. Visos atkarpos nuotraukos — autorės.
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JI ĮSIVAIKINO VISUS LIETUVOS VAIKUS
Atkelta iš 1 psl.

Amerikos lietuviai pradžioje
sudarė Almos fondo pagrindą, 
kuris, ilgainiui įsijungiant ir 
Lietuvos, ir kitų Europos 
kraštų geradariams, jau iš
augo į tvirtą, savas tradicijas 
ir žmonių pasitikėjimą įgiju
sią, labdaros instituciją, re
miančią 43 mokymo-ugdymo 
įstaigas — 27 mokyklas, 16 
vaikų globos namų ir 3 vaikų 
ligonines. 2001 m. Almos fon
das suteikė 767,000 litų labda
ros ir paramos! O kiek jos bu
vo per visus ketverius metus?

Tai žinant, nuostabą kelia 
beveik visiškas Lietuvos žinia
sklaidos Almos fondo veiklos 
ignoravimas. Retai kada pasi
rodo stambesnė žinia apie at
liekamus darbus, pasidžiau
giama fondo veikla, pagiriama 
jo pirmininkė Alma Adam
kienė ir visas būrys pasišven
tusių žmonių, kurie nuolat 
rūpinasi lėšų telkimu, para
mos skirstymu, žmonių įtrau
kimu į labdaros darbą.

Besilankant Almai Adam
kienei Čikagoje, gegužės 7 d. 
ją suradome „Seklyčioje”, po
sėdžiaujant su JAV LB Socia- 
dinių reikalų tarybos pirmi- 
.ninke Birute Jasaitiene ir ki
tais šios tarybos žmonėmis. 
Pažymėtina, kad Almos fondą 
^kaip ir daug kitų) po savo 
;sparnu yra paėmusi Socia- 
Jinių reikalų taryba, tad jos 
talka A. Adamkienei ir labai 
svarbi, ir labai patikima.

—Almos fondo veikla 
Amerikos lietuviai domisi 
.ir ją vis dar dosniai remia. 
Mes džiaugiamės, kad fon
do parama nukreipta į vai
kus. Kaip parenkate la
biausiai paramos reikalin
gas mokyklas?

—PitrtliBtisia kreipėmės į 
Švietimo”įstaigas, prašydami 
mokyklų sąrašų ir rekomenda
cijų, kurios mokyklos labiau
siai remtinos, ko daugiausia 
joms trūksta. Gavusios sąra
mus, pačios važinėjome po Lie
tuvą, žiūrėjome ir išsirinkome. 
Porą mokyklų remti prašė au
kotojai — žmonės, kurie kilę 
iš to krašto, jie žinojo, kad mo
kyklos ten sunkiai verčiasi. 
Vienos pirmųjų buvo Žeimelio 
vidurinė mokykla, Tytuvėnų 
vid. mokykla.
Pradėjome nuo kelių. Naujos 

prisidėjo labai greitai. Kai tik
tai trupučiuką daugiau pinigų 
turėjome ir galėjome paremti, 
kai kitos mokyklos pamatė, ką 
mes darome, kaip remiame, 
tada norinčių atsirado labai 

; daugį
I Mano planas padėti mokyk
loms kilo, kai važinėjom su 
vyru prieš rinkimus, daugiau
sia po kaimus. Aš mačiau, kad 
pagalbos daugiausia reikia tė
vais. Miesto mokyklos, miesto

Visiems buvo smagu šventėje, kurią per Atvelykį Prezidentūros kieme vaikučiams suruošė Almos fondas.
Džojos Barysaitės nuotrauka.

vaikai vis dėlto daugiau turi, 
jie daugiau gauna paramos iš 
užsienio, iš atvažiuojančių, o 
tenai tie vaikai buvo tokie 
užmiršti. Sužinojau, pavyz
džiui, tokį atvejį. Vaikai atva
žiuoja į mokyklą iš kaimo. Mo
kyklos patalpos nedidelės, tai 
mokomasi dviem pamainom. 
Vaikų, kurie pirmoj pamainoj 
dirba, kai savo pamokas už
baigia, jų niekas neparveža 
namo — jie turi laukti, kol 
užsibaigs antroji pamaina. 
Taip pat ir antros pamainos 
vaikai turi laukti, kol pasi
baigs pirmoji pamaina. Žo
džiu, vaikai neturi kur pasi
dėti, užbaigę savo pamainas.

Reikėjo įrengti tokius kam
barius, kur vaikai galėtų pa
būti. Jie tiesiog gatvėj būdavo. 
Gerai, jeigu geras oras, o 
žiemą buvo tikrai jiems sun
ku. Kol buvo atdaros bažny
čios, jie pasėdėdavo tenai. Aš 
pagalvojau, kad reikėtų įreng
ti klases, kur vaikai galėtų 
būti, kol ateis laikas važiuoti 
namo, kad jie gautų pavalgyti, 
galėtų ten pamokas ruošti, 
kad būtų kompiuteriai, žaislų.

Taip pat buvo tokių netur
tingų šeimų (dar ir dabar 
tebėra), kad jų namuose buvo 
išjungta elektra, nėra šilumos. 
Tie vaikai ateina į mokyklą 
peralkę, pamokų neparuošę, 
taigi ir jiems buvo reikalingos 
tokios klasės.

Mes mokame mokytojai, ku
ri vaikus prižiūri, padeda su 
pamokomis. Tuose rajonuose, 
kur mes turime tokias klases, 
labai geri žmonės. Labiau pa
siturintys ūkininkai atveža 
maisto — bulvių, kopūstų, 
morkų, pristato pieno, todėl tų 
vaikų maitinimas nebuvo taip 
brangus. Mums labai svarbu, 
kad išlaikytų mokslą, kad 
klasėje būtų tinkama mokyto
ja.

Pasisekimas buvo labai di
delis. Kitos mokyklos pradėjo 
prašyti, kad įruoštume tokias 
klases.

—Kiek jau veikia tokių 
kambarių?

—Jau yra penkiolika kam
barių, norėtume įruošti kur 
kas daugiau. Bet mes dar kitą 
projektą pradėjome. Mums 
ateina į pagalbą vietiniai pre
kybininkai, verslininkai ir la
bai dažnai pasiūlo vitaminų, 
vaistų ar ko nors kito, kad 
išdalintume mokykloms, glo
bos namams. Kažkaip pasi
darė kontaktas su globos na
mais ir mokyklomis ir paste
bėjom, kad labai daug vaikų 
tose mokyklose turi problemų 
su sveikata. Labai daug vaikų 
yra pilnapadžiai, taip pat la
bai daug mokyklinio amžiaus 
vaikų turi problemų su nuga
ra. O tas iš dalies dėl to, kad 
jie nuo pat mažens dirba

sunkius darbus, kaime padeda 
tėvams, pasitempia.

Tai mes turime labai gerų 
gydytojų ligoninėse, artimai 
su jais bendraujame, kartais 
ir jiem padedam — jeigu gau
nam kokių vaistų, išdalinam 
ir ligoninių vaikų skyriam — 
tad jie patarė, kad reikia vai
kam su sveikatos problemom 
padėti. Nutarėm įrengti svei
katingumo kambarius.

Pagal daktarų nurodymus, 
perkame įrangą, įruošiame 
kambarius, kuriuose yra ne 
tik sporto, bet sveiktingumo 
reikmenų.

—Ar toji įranga skirta 
mankštai?

—Visokios yra: ir mankštai, 
ir specialių įtaisų, kurie pade
da atitaisyti nugaros proble
mas, kojas — tai įvairūs ka
muoliai, volai, sunkumų kilno
jimai, patempimai.

—Apie kokio amžiaus 
vaikus čia kalbama?

—Maždaug nuo aštuonerių 
iki šešiolikos metų. Žinoma, 
čia taip pat ir mitybos proble
ma. Dėl to, kai mes gauname 
kokių vitaminų išdaliname 
tiems vaikams.

—Apskritai, atrodo, kad 
pasitikėjimas Jūsų darbu 
yra ir jaučiate žmonių pri
tarimą, tai kodėl į tokio 
masto projektą mažai dė
mesio kreipia Lietuvos ži
niasklaida?

—Todėl, kad tokie dalykai 
laikraščių neparduoda. Jeigu 
pirmame puslapyje rašoma 
apie kokį nužudymą, išnau
dojimą ar kitą nusikaltimą, 
žmonės domisi ir tie, kurie ne
prenumeruoja laikraščio, jį 
nusiperka. Jeigu parašys, kad 
kokiai kaimo mokyklai įtai
sėme kambarį ar davėme kito
kios paramos — neįdomu.

—Jūs jau Lietuvoje ke
letą metų ir neblogai susi
pažinusi su kasdienybe. Ar 
toji kasdienybė bent kiek 
gerėja?

—Progresas provincijos dar 
nepasiekė. Bet tas yra visame 
pasaulyje. Prasideda nuo di
džiųjų miestų, kur pramonė, 
centrai, kur viskas verda. Nuo 
ten ir prasideda, ir palengva 
slenka tolyn. Tik labai gaila, 
kad Lietuvoje tas slinkimas 
labai lėtas, bet vis tiek vilties 
yra. Kai prasidėjo pavasaris, 
mano vyras važinėja po kai
mus, po miestelius, kadangi 
nori pats matyti, kas darosi, 
kodėl neina, kodėl nejuda. 
Problema ta, kad galbūt žmo
nės, ypač kaimo žmonės (o jų 
Lietuvoje labai daug) yra labai 
nusivylę. Jie užbaigė savo gy
venimą kolchozuose ir tikėjosi, 
kad iš karto bus viskas gerai, 
bet taip nėra. Iš mažų ūkių 
galima prasimaitinti, bet pra
simušti ir geriau gyventi ne

įmanoma. Ilgainiui visą pažiū
rą į žemės ūkį žmonės bus pri
versti keisti, kadangi taip gy
venti neįmanoma.

—Kadangi Jūs nuvykote 
į Lietuvą iš šios pusės At
lanto, esate tarytum tiltas 
tarp mūsų čia ir ten gyve
nančių tautiečių. Jūs pa
žįstate abu pasaulius . ir 
juos jungiate, todėl ir Lie
tuva, ir mes įvertiname Jū
sų darbą.

—Kaip ten bebūtų, tegul 
apie mūsų darbą ir nelabai 
rašo, ir nelabai skelbia, bet 
žmonės žino. Štai vienas geras 
pavyzdys. Prieš porą metų 
Coca-cola pasiūlė suruošti tokį 
prieškalėdinį karnavalą. Jie 
žadėjo duoti sunkvežimį, gėri
mo ir kvietė mus prisidėti. 
Džiaugiausi pasiūlyta proga, 
bet ilgainiui ir jie, ir mes bu
vome tiesiog apstulbinti, kad 
šitaip žmonės atsiliepė į pra
šymą. Sunkvežimiai buvo pa
puošti, paskelbėme, kad va
žiuos po miestą. Aš pati va
žiavau po didžiąsias įstaigas, 
ministerijas, paraginti, kad 
aukotų, kas ką gali — pinigų, 
žaislų, knygučių, pieštukų. 
Surinkome tiek dovanų, kad 
turėjome išsinuomoti sandėlį, 
kad galėtume sudėti ir surū
šiuoti visas dovanas.

Turiu net video, kaip vie
name kaime buvo laukiama 
atvažiuojant to kalėdinio 
sunkvežimio su dovanomis. 
Vairuotojas buvo apsirengęs 
Kalėdų seniu, jo padėjėjai — 
nykštukais, skambėjo kalėdi
nės dainos ir giesmės, muzika 
grojo, sunkvežimis buvo pa
puoštas spalvotomis lempu
tėmis... Visas miestelis susi
rinko į mokyklą. Visi buvo 
pasipuošę. Vaikai laukė prie 
kelio pranešti, kad jau atva
žiuoja. Paskui žmonės sakė, 
kad dar tokios šventės ten 
nėra buvę.

Aš buvau taip sujaudinta: 
jie šoko, dainavo, deklamavo, 
visi vaikai buvo pasiruošę, visi 
gavo dovanų, net tie, kurie 
mokyklos nelanko.

Šiemet vėl tas pats. Kadan
gi pernai buvome gavę labai 
daug žaislų, tai aš kreipiausi į 
visus, kurie aukojo, prašy
dama, kad šiemet, jeigu gali, 
aukotų knygas. Ir mes patys 
su vyru specialiai ėjome ir 
turbūt pirmą kartą gyvenime 
buvau patenkinta spauda — 
korespondentai ėjo kartu, fil
mavo ir fotografavo, kadangi 
mes pirkome knygas abu, rin
kome knygas, tuo norėdami 
parodyti, kad vaikams reikia 
skaityti.

Dėl knygų fondo, tai kartą 
per televiziją viena mažo 
miestelio bibliotekininkė nusi
skundė, kad visiškai neturi 
knygų, pinigų taip pat nėra, o 
žmonės labai nori skaityti, 
ypač vaikai. Tai aš pagalvo
jau: reikia parūpinti knygų. 
Prieš Kalėdas pakalbėjome su 
leidyklom, gavom nuolaidas, 
ir pirmus metus už 7,000 litų 
nupirkom knygų, išdalinom 
visom mokyklom. Dabar jau 
treti metai kasmet perkam 
knygas ir siunčiam. Perkam 
ne pagal savo nuožiūrą. Mes 
kviečiant iš mokyklų pedago
gus, kurie žino, ko vaikams 
reikia, gaunam sąrašus, o pas
kui pagal tą perkam knygas.

—Apie tokius konkrečius 
darbus mums svarbu ži
noti! Ką dar norėtumėte 
pabrėžti?

—Sveikatingumas ir moks
las vaikams labai svarbus. 
Tuo keliu mes ir einame.

—Mes turime lietuviškas 
mokyklas, kai kuriose ruo
šiami vajai ir suaukojama 
įvairių mokslo priemonių 
Lietuvos mokiniams. Gal
būt būtų vertingiau, jei 
mūsų mokiniai paaukotų 
savo centus ar dolerius 
knygoms pirkti?

—Būtų labai puiki dovana, 
kadangi knygos yra brangios, 

inigų nėra. Kol kas tikrai 
vietimo ministerija pinigų

Trumpai apie viską
Lietuva ir Latvija 

— tarptautinės knygų
mugės viešnios

Lietuva ir Latvija šiemet 
taps 47-osios tarptautinės 
knygų mugės Varšuvoje gar
bės viešniomis. Mugė vyks ge
gužės 15-19 dienomis. Joje da
lyvaus 501 leidykla iš 23 pa
saulio valstybių — JAV, Japo
nijos, Vokietijos, Rusįjos, Suo
mijos, Austrijos, Italijos, Is
panijos, Olandijos, Šveicaruos, 
Prancūzijos, Belgijos, Didžio
sios Britanijos, Čekijos ir kitų.

Garbės viešnioms mugėje 
suteikiamas nemokamas paro
dos plotas.

Šį kartą į Varšuvą Lietuva 
vyks su šūkiu „Vilniaus dialo
gai”. Mugėje bus pristatyta 
Lietuvos Nacionalinio muzie
jaus knyga „Vilniaus fotogra
fija 1858-1915” ir paroda „Vil
nius fotografijose”. (BNS)

Lietuvių 
kompozitoriui —

tarptautinė
premija

Orleano mieste (Prancūzįja) 
vykusiame tarptautiniame 
konkurse „XX a. muzika for
tepijonui” specialiąją ir vienin
telę premiją „XX a. muzika” 
pelnė Vykintas Bieliauskas 
(Baltakas) už kūrinį fortepijo
nui ir magnetofono juostai 
„Pasaka”.

Gimęs ir augęs Vilniuje, mu
zikų šeimoje, kompozitorius ir 
dirigentas Vykintas Bieliaus
kas (Baltakas) muzikos studi
jas baigė Vokietijoje, tobulino
si Paryžiaus nacionalinėje 
konservatorijoje, kituose mu
zikos meno centruose. Šiuo 
metu gyvena Prancūzijoje, yra 
laisvas menininkas, sudaręs 
ilgalaikę sutartį su Austrijos 
leidykla „Universal edition”.

Kompozitoriaus kūriniai jau 
skambėjo festivaliuose JAV, 
Vokietijoje, Olandijoje, Pran
cūzijoje. (Eite)

i
Austrijos akmens 

skulptūrų
forume — lietuvis

Austrijoje vykstančiame 
tarptautiniame akmens skulp
tūrų simpoziume dalyvavo ir 
Lietuvos skulptorius Leonas 
Pivoriūnas.

Simpoziumas „Mano tėviš
kės akmenys” vyko Zalcburgo 
apylinkėse. Visi meno kūriniai 
liko Austrijoje.

Trečią kartą rengiamame 
skirtingų kultūrų menininkų 
simpoziume dalyvaujantis L. 
Pivoriūnas yra Lietuvos daili
ninkų sąjungos narys, medžio 
skulptūrų simpoziumų Austri
joje (1992, 1996), Vokietijoje 
(1993, 1998), Čekijoje (2000) 
dalyvis, M. K. Čiurlionio pa
minklinės lentos bareljefo, 
proginės monetos, skirtos po
piežiaus Jono Pauliaus II vizi
tui į Lietuvą, taip pat Sausio
13-osios medalio autorius.

(BNS)

neturi, knygom skirti daug ne
gali, o knygos yra labai svar
bu. Vaikas turi priprasti ir 
pamėgti skaityti.

—Baigiant pokalbį, ką 
dar norėtumėte paminėti?

—Aš dar norėčiau paminėti, 
ką mes nupirkome ligoninei. 
Aš visuomet gaunu paramos iš 
čia gyvenančių tautiečių ir esu 
labai dėkinga Birutei Jasaitie
nei, kuri globoja Almos fondą. 
Taip pat išgirdau per televi
ziją vaikų ligoninės prašymą, 
kad žmonės, kurie yra pąjė- 
gūs, aukotų pinigus, kadangi 
ligoninei reikalinga kraujo va
lymo — dializės — aparatūra. 
Jie turi seną, dar iš sovietinių 
laikų, bet vaikai, kurie turi 
problemų su inkstais ir reikia

Tarptautinėje žemės ūkio, maisto ir pakuotės pramonės parodoje „Agrobalt 
2002” bendrovės „Stakliškių midus” midaus balzamas „Grįžta vyrai" apdova
notas aukso medaliu. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Interneto plėtrai — 
20 mln. litų privačių 

bendrovių lėšų

Lietuvos telekomunikacijų 
bendrovės „Omnitel”, „Lietu
vos telekomas”, bankas „Han- 
sa-LTB” bei Vilniaus bankas 
prezidentūroje ketvirtadienį 
pasirašė informacinės visuo
menės plėtros sąjungos „Lan
gas į ateitį” steigimo sutartį.

Šiuo projektu, kurio įgy
vendinimui bendrovės per 3 
metus ketina skirti apie 20 
mln. litų, siekiama skatinti in
terneto naudojimą Lietuvoje ir 
tokiu būdu kelti gyvenimo lygį 
bei konkurencingumą Euro
poje ir pasaulyje.

Norinti tapti sąjungos nare, 
bendrovė turėtų paremti pro
jektą ne mažiau kaip 1 mln. 
litų per metus. (BNS)

* Šią gegužę miestiečiai 
džiaugiasi karščiais, o žem
dirbiai nerimauja dėl nedygs- 
tančių pasėlių ir būsimo der
liaus. Orų žinovai sako, kad 
šių metų gegužė gali būti vie
na karščiausių per šimtmetį. 
Daug kur temperatūra dieno
mis pakyla iki 28 C (81 F) 
laipsnių šilumos, o tai gerokai 
viršija įprastą šiuo metų lai
ku. Specialistai pažymi, kad 
viršutinis dirvos sluoksnis be
veik visoje Lietuvoje jau yra 
sausa8. (KD, Elta)

Lietuvos žemdirbiams už javus 
ES mokės mažiau nei kitiems

Atkelta iš 1 psl.
ES ūkininkai šiuo

metu gauna vidutiniškai 1,031 
litą. Tiesioginės išmokos už 
baltyminius augalus Lietuvoje 
sieks 145 litų, o ES vidutinės 
išmokos dabar yra 1,187 litai.

„Šiuo metu tiesioginės iš
mokos žemdirbiams siekia 40 
litų už javų hektarą, o pirmais 
metais po įstojimo į ES jos 
sieks 126 litus. Iki 2013 metų 
šios išmokos, kaip planuoja
ma, didės iki maždaug 500 
litų”, ketvirtadienį parodoje 
„AgroBalt” vykusiame semi
nare sakė Žemės ir maisto 
ūkio integracijos į ES departa
mento Žemės ūkio politikos 
skyriaus vyriausioji specia
listė Eglė Zaleckienė. Pasak

kraujo perplovimo (tokių vai
kų iš tikrųjų yra daug), labai 
nenoriai šią procedūrą priima, 
sakydami, kad jaučia skaus
mą. Naujas aparatas kainuoja 
60,000 litų. Aš pagalvojau — 
tai juk 15,000 dol., juk galima 
panaudoti pinigus, kurie atei
na į mūsų fondą Amerikoje. 
Sumaniau paimti dalį tų pi
nigų ir nupirkti tą aparatūrą.

Aišku, mes pinigų neduo- 
dam, bet užmokam pateiktas 
sąskaitas. Prieš tai turi at
siųsti projektą. Mes pažiūrim, 
ar galima tą daiktą gauti pi
giau ir dažnai gaunam, nes 
kaip labdarą, mums duoda 
nuolaidą. Mes norime būti 
skaidrūs, nes dirbame su au
komis ir žmonių gera valia.

Projekto „Aš galiu” 
renginiai vyks

penkiuose miestuose

Koalicija už sveiką ir saugų 
vaikų bei jaunimo gyvenimą 
„Aš galiu” Lietuvos miestuose 
organizuoja renginį, kurio me
tu specialistai konsultuos ža
lingų įpročių užkardymo klau
simais.

Vaiko raidos centro specia
listai specialiu autobusu ap
lankys penkis miestus. „AŠ 
galiu” autobusas visai dienai 
įsikurs miestu centruose, kur 
specialistai nemokamai. Moks
leiviams, jų tėvams ir peda
gogams bus rengiami semina
rai apie žalingų įpročių užkar
dymą. (BNS)

* Praėjusį mėnesį Kauno 
meras Erikas Tamašauskas 
miesto valdybos sprendimu 
buvo skubiai išleistas dviejų 
dienų nemokamų atostogų. 
Jas meras praleido Maskvoje. 
Kauno mero vizitą Maskvoje 
apgaubė įtarimai. Tačiau pa
sak E. Tamašausko, Maskvoje 
jis kartu su Arvydu Saboniu 
viešėjo vieno iš buvusių Kau
no „Žalgirio” krepšinio klubo 
savininkų Šabtajaus Kalma- 
novičiaus kvietimu. Meras 
tvirtino gavęs šio verslininko 
sutikimą grįžti į Lietuvą ir 
remti „Žalgirį”. (R, Eitą)

jos, tiesioginės išmokos skiria
mos pagal vidutinį javų der
lingumą, kuris Lietuvoje sie
kia 2.32 tonos iš hektaro, o ES 
— 4.74 tonos iš hektaro.

Tiesioginės išmokos Lietu
vos žemdirbiams už javus nuo 
narystės ES pradžios bus ke
turis kartus mažesnės nei ES 
valstybėse, kuriose grūdų der
lingumas mažesnis nei viduti
nis.

„Derybose ES prašėme nus
tatyti 3.5 tonos iš hektaro der
lingumą, tačiau tokio derlin
gumo nebuvome pasiekę per 
pastaruosius 10 metų. Per šį 
laikotarpį didžiausias derlin
gumas buvo 3 tonos iš hekta
ro”, sakė E. Zaleckienė.

Taip padarėme ir su ta ligo
nine.

Kai grįšiu dabar į Lietuvą, 
bus oficialus tos dializės apa
ratūros įteikimas ir aš visiems 
Lietuvoje jau iš karto sakiau, 
kad ši dovana yra nuo Ameri
kos lietuvių, pirkta jų auko
tais pinigais.

— Vadinasi, šiandien mums 
reikia tikrai džiaugtis, kad 
prieš daugiau kaip ketve
rius metus iš mūsų tarpo į 
Lietuvą išvyko Alma 
Adamkienė, kurios veikla 
ir pasiaukojimas padeda 
mūsų tėvynės atžaloms. 
Ačiū už suteiktą progą iš
girsti apie Jūsų planus ir 
darbus. Kalbėjosi

Danutė Bindokienė



ĮSPŪDŽIAI IŠ KONCERTO
ALDONA PIIAPUOLENYTĖ

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 11 d., šežtadienis 5

S. m. balandžio 14 d. Nekal
to Prasidėjimo Mergelės Mari
jos Vargdienių seserų rėmėjų 
valdyba Putnam, CT, surengė 
dviejų ’ neseniai iš Lietuvos 
atvykusių ir apsigyvenusių 
JAy-se jaunų menininkų kon
certą; soli.stės Danutės Milei- 
ka (prie Bostono) ir pianisto 
Gabrieliaus Aleknos (New 
York). Su džiaugsmu šiuos ta
lentingus žmones ir jų dovano
tus <. meninius išgyvenimus 
priėrnė susirinkę klausytojai.

Koncertas susidėjo iš dviejų 
dalią. Pirmoji — Gabrieliaus 
Alekpos fortepijono rečitalis, 
kurio, programoje girdėjome: 
Johp, Jacob Froberger — 
„Suite in C Minor, No. 19” 
„Allemande, Courante”, „Sara- 
bande”,., „Gigue”; „Tombeau 
sur la mort de Monsieur Blan- 
chroche” ir „Capriccio in E ma- 
jof No. 13”; Vytauto Bace- 
vičiąus — „Poeme Astrai, op. 
7”, Wolfgang Amadeus Mozart
— „Sonata in A minor K. 310” 
ir Franz Liszt — „Rhapsodie 
Espagnole”.

Ruošiant šį koncertą, pa
klausėme pianistą, kokio kom
pozitoriaus kūryba jam arti
miausia. Štai jo žodžiai: 
„Negaliu išskirti vieno kom
pozitoriaus, kurio kūryba būtų 
artimįausią. Mėgstamiausius 
kompozitorius reikėtų ilgai 
vardinti. Galiu tik pasakyti, 
kad paprastai labiausiai pa
tinką kūriniai, kuriuos tik 
pradedu mokytis. O šiame 
koncerte atliksiu Froberger, 
Mozart, Bacevičiaus ir Liszt 
kūripįus. Tai stilistiškai įvairi 
programą,/ atstovaujanti ke
lioms skirtingoms epochoms
— Froberger ir Bacevičiaus 
kūrinius skiria daugiau nei 
250 metų”,

Atrodo,j.kad pianisto pasi
rinktas vokiečių kompozito
rius Froberger, gyvenęs Vie
noje, Italijoje, Prancūzijoje 
tarp 1616-1667 metų, pateko į 
tą „patinkančių kūrinių” ka
tegoriją.* Jo kompozicijas pia
nistas skambino iš lapo. Fro
berger charakteringa liūdno
kai skambanti šokių „Suite in 
C Minėt*’ ir kiti du dalykai, 
parašyti baroko epochos stiliu
mi, . paprastu kontrapunktu, 
bet tik šiam kompozitoriui 
būdingais, savitais pagražini
mais išpuoštam, pianisto ran
kose skambėjo švelnia melan
cholija, liūdesiu į („Tombeau 
sur la mort...) klausantis ir 
girdint pianisto švelnaus už- 
gavimo ir dinamikos niuan
sus.

Išspausdintoje programoje 
antruoju dalyku buvo pažy
mėta Mozart „Sonata ir A mi
nor, K 310”, kuri stiliaus 
atžvilgiu būtų buvusi logiška 
seka. Tačiau pianistas padarė 
250 ipętų šuolį. Jis paskambi
no Vytautė Bacevičiaus „Poe
me Ąstral” (Žvaigždžių poe
ma)^*, .taip sugretindamas du 
skirtingus pasaulius.

V. Bacevičius, nepriklauso
mos Lietuvos pianistas ir 
kompozitorius, gyveno tarp 
1905-1970 m. Bene geriausias 
to laiko Lietuvos pianistas, jis 
koncertavo Paryžiuje, Pietų 
Amerikoje, dalyvavo tarptau
tiniuose pianistų konkursuo
se. Studijavo Lodzėje, Pary
žiuje^ Vokietijoje. Nęrasime jo 
kūriniuose liaudies dainų mo
tyvų. Kosmopolitas, • domėjosi 
ir gilinosi į religinę mistiką, 
kontempliaciją, giliai paveik
tas >. Scriabino, jis parašė 
Žvaigždžių poemą — „Poeme 
Astrą!”.

Pasak pianisto Gabrieliaus 
Aleknos: „Poema parašyta la
bai efektingai, pianistiškai, su 
pastebima harmonine struk
tūra; audringu emocijų banga- 
vimup. ‘Pianisto puikios tech
nikos dėka, įsigyvenimą į kom
pozitoriaus pasaulį (Bacevičiui

tada buvo 22 metai, mūsų 
pianistui — 27), tą audringą 
emocijų bangavimą, lyg dan
gaus kūnų paslaptingą žais
mą, klausytojai išgirdo, pąju- 
to. Nuostabi pagava. Koks 
malonumas!

Po to — viena gražiausių ir 
sunkiausių, Mozart sonatų, 
„A-moll K. 310”. „«Jis ją parašė 
būdamas 21 metų, atvykęs į 
Paryžių ne su tėvu, kaip pa
prastai, bet su motina. Tai 
buvo Mozart ‘Sturm und 
Drang* periodas. Belėbauda- 
mas su draugais Paryžiaus 
kvartaluose, jis apleido savo 
susirgusią motiną. Ji mirė... 
Mozart labai dėl to kenėjo. Dėl 
išgyvenimų ir yra tamsių, 
sunkių spalvų. A-moll sonata 
nėra būdinga Mozart. Ji ski
riasi nuo mums, klausyto
jams, labiau pažįstamų jo 
kitų, šviesių sonatų”. (Iš po- 
koncertinio pasikalbėjimo su 
pianistu šiuos komentarus pa
darė pianistas, kai klausytojai 
jo paklausė, kodėl sonata ne
skambėjo mozartiškai). Inter
pretuodamas šį kūrinį, pianis
tas įtikino, jog jo „Veržlios 
jėgos užtaisas gali slypėti ne 
vien išorėje, kaip interpretuo
jant Bacevičių ir vėliau Liszt, 
grįstus labai emocinga pulsa
cija, bet ir vidiniu, šiai sonatai 
būdingu ir reikalingu įsijau
timu ir iš to kylančia inter
pretacija”.

Pabaigai pianistas paskam
bino F. Liszt „Rhapsodie Es
pagnole”. Drąsiai, užtikrintai, 
pasvarstytai jis išryškino rap
sodijos temos romantišką gro
žį, kuri kartojasi nuo kūrinio 
pradžios ligi galo, pasirodyda
ma vis kitos dinamikos ir 
technikos reikalaujančiu ap
valkalu. Kildamas į aukš
čiausią įtampos viršūnę, pia
nistas nešėsi su savim ir klau
sytojus, nes, nugalėdamas vi
sus nepaprastos technikos 
reikalaujančius sunkumus, ar 
tai būtų pasažai, oktavos, 
akordai, šuoliai, paskambino 
nepaprastu tempu (kai kurių 
klausytojų vėliau duotu epite
tu „velniškai greitai”) ir tą vir
šūnę pasiekė. Pasipylė aplo
dismentai „bis”! Tačiau pianis
to jau nebuvo scenoje, nes jo 
laukė antroji koncerto dalis, 
solistės Danutės Mileika, mez- 
zosoprano, rečitalis, kuriam 
G. Alekna akompanavo. Jis 
jautriai akompanavo lyri
nėms Dvariono dainoms, tap
damas raiškiu „orkestru” ope
rų arijoms, neužgoždamas dai
nininkės balso, leisdamas jam 
pasiekti klausytojo ausį ir 
širdį.

Solistė Danutė Mileika, kon
certo antrą dalį užimančiam 
savo rečitalyje atliko A. Vival- 
di (1678-1741) „Qui sėdės ad 
dexteram Patris” iš Gloria”; P. 
Masagni (1863-1945) „Avė 
Maria” iš operos „Cavalleria 
Rusticana”; Balio Dvariono 
„Gintarai”, „Lankoje”, „Šila
gėlė”, ir Kairiūkščio „Aš viską 
užmiršau”, C. Saint-Saens 
„Printems qui commanse...” iš 
operos „Samson et Dalila”; Q. 
Verdi „Stride la vamp” iš „II 
Travatore”.

Prieš „Dainavos” amsamblio 
koncertą skirtą „Draugo” dien
raštį paremti, „Drauge” pasi
rodžiusiame Aldonos Prapuo
lenytės pasikalbėjime su Da-; 
nute Mileika (kovo 17 d.), bei 
kituose aprašymuose, skaity
tojas galėjo susipažinti su dai
nininkės gyvenimu, studijom 
Lietuvoje ir JAV, su jos pasie
kimais Bostono Bei Canto 
operoje, Chorus Pro Musica, 
the Fine Arts Chorale; su Lie
tuvos kamerinių orkestru, diri
guojamu vieno žymiausių Lie
tuvos dirigentų Sauliaus Son
deckio.

Danutė Mileika turi vaidy
bos dovaną, gerą dikciją, žino

Po sėkmingo koncerto „Neringos” stovyklai paremti (balandžio 14 d.) sėsi iš kairės; organizacinio komiteto 
pirm. Aldona Prapuolenytė, Seselių rėmėjų valdybos pirm. Gitą Kupčinskienė; stovi: pianistas Gabrielius Alek
na, solistė Danutė Mileikienė, „Neringos” stovyklavietės administratorė Dana Grajauskaitė, „Neringos” tary
bos pirm. Regina Jagminienė.

— Prašau, papasakokite, 
kur gimėte, augote pirmuo
sius mokslo ir muzikos 
žingsnius žengėte? Kas pa
skatino Jūsų gyvenimo ke
lią pasukti muzikos link
me? Ar šeima kreipė, su
darė sąlygas? Ar mokykla? 
Ar noras skambinti gimė 
vaikystėje? Ar greitai pa
aiškėjo, kad pasirinkote 
tai, prie ko ir toliau pasi
liksite?

dainuojamų kūrinių stilių 
įvairovę, bet svarbiausia turi 
tikrai gražų, išlygintą — vi
suose balso registruose lygiai 
skambantį, balsą. Bostone žy
miausiame laikraštyje, „Bos
ton Globė”, recenzentų pa
lankūs jos pasirodymų įverti
nimai, pasitvirtino šio koncer
to metu.

Ji kaip tikra „lieder singer” 
įtaigiai atliko tris Dvariono 
dainas, taip artimas lietuvio 
širdžiai, sukurdama lyrinę 
nuotaiką būtiną tai Dvariono 
dainų muzikai ir jų žodžiams. 
Kairiūkščio — „Aš viską už
miršau” jos balsas suskambo, 
paslėpta meilės aistra.

Dalilos arija iš C. Saint- 
Saens operos „Samson et Dali
la,” P. Masagni — „Avė Ma
ria” adoptuota iš „Intermez- 
zo,” operos „Cavalleria Rusti
cana”, Azučenos „Stride la 
vampa” iš „II Travatore” at
skleidė plačiai dainininkės 
balso grožį, turtingą spalvo
mis mezzosopraną ir įvai
riapusišką emocijų raišką. Tos 
balso savybės leido išdainuoti 
muzikos grožį ir sukurti dai
nuojamų operų arijų būdingus 
personažus. Po dramatiškos 
Azučenos arijos iš „II Trava
tore”, kurioje sena čigonė 
kerštingos minios akyse iš 
naujo išgyvena savo motinos 
mirtį ant laužo, klausytojai 
išreikalavo biso. Solistė padai
navo „Senos ponios tango” iš 
Bernstein’o „Kandid” su miu
ziklams charakteringa vaidy
ba, balso niuansais, pasirody
dama, kaip talentinga to 
žanro interpretatorė.

„Platus diapazonas, pras
minga ir įtaigi vokalinė linija, 
artistiškumas jei sukuria vi
sas prielaidas dainuoti ne tik 
operoje, bet ir koncertų sa
lėse...”, rašo „Literatūra ir me
nas” kritikė Lietuvoje 2001 m. 
liepos 20 d. To dainininkei lin
ki šio koncerto įspūdžių 
rašovė, nes ji to tikrai nusipel
no.

GIMIAU LABAI TINKAMU LAIKU
Pasikalbėjimas su pianistu Gabrielium Alekna

— Gimiau ir augau Vilniuje. 
Lietuvoje būsimam muzikui 
tai neabejotinas privalumas, 
būtent čia yra geriausios mu
zikos mokyklos — M. K. Čiur
lionio menų gimnazija ir Lie
tuvos Muzikos akademija. Jo
se ir mokiausi prieš atvykda
mas į New York. Mano mama 
sako, kad dar prieš man gims
tant numačiusi man muziko 
dalią. Tačiau reikėjo dar pen
kerius metus palaukti, kada 
paprastai ir prasideda pianis
to kasdieninė disciplina. Vė
liau būna jau per vėlu. Pianis
to (ar smuikininko) specia
lybės pasirinkimą palyginčiau 
su krikštu — sprendimą ir at-

GYVENIMO BUDAS IR 
MOKESČIAI

JŪRATĖ GULBINAS, CPA, MBA

Balandžio 15 d. atėjo ir 
praėjo. Dauguma mūsų su pa
lengvėjimu atsipūtė — ne
reikės galvoti apie mokesčius 
iki kitų metų. Smagu, ar ne? 
Netiesa, tai viena didžiausių 
klaidų galvojant apie mokes
čius. Mokesčiai apjungia vos 
ne kiekvieną gyvenimo situa
ciją. Ir deja, vis dažniau kom
plikuoja finansinę padėtį. 
Kiekvienas žmogus, mokantis 
mokesčius, turi kuo daugiau 
suprasti savo finansinę 
padėti. Vedybos, namo pirki
mas, gimstantis vaikas — visa 
tai susiję su mokesčiais. Ir jei
gu jūs lauksite iki vasario- 
kovo mėnesio, nieko neplanuo
dami, tada dažniausiai bus 
jau per vėlu. Patartina tartis 
su savo mokesčių konsultantu 
ne tik pavasarį, ruošiantis mo
kėti mokesčius, bet ir prieš 
kiekvieną pasikeitimą jūsų 
gyvenime. Jeigu patys pildote 
mokesčius, reiktų pavartyti 
IRS leidinukus, kuriuos ra
site elektroniniuose pusla
piuose www.irs.gov arba 
užsisakykite telefonu 800/829/ 
3676 (leidinukus IRS platina 
nemokamai).

Vedybos

Daugumai žmonių vedybos 
yra pirmasis ir vienas di
džiausių gyvenime įvykių, ku
ris taip pat smarkiai pakeičia 
finansinę bei mokesčių situa
ciją.

Vedusi pora įgauna naują 
statusą, kuris labai dažnai

sakomybę prisiima tėvai, o 
sąmoningu kataliku ar muzi
ku tampama jau gerokai vė
liau. Skirtumas tas, kad 
„praktikuoti” muziką pradeda
ma iš karto. Tas man iš pra
džių nepaprastai patiko — 
tėvai mane kartais bausdavo, 
neleisdami skambinti. Vėliau 
pasitaikydavo visko — vietoj 
skambinimo kartais norėda
vosi paskaityti ar į kiemą iš
bėgti. Esu dėkingas savo tė
čiui (amžina jam atilsį), kuris 
įdiegė darbštumą ir pareigin
gumą. Nuo maždaug 16 metų, 
tėvų priežiūros jau neberei
kėjo.

— Kodėl atvykote į Arae-

turi vadinamąją vedybinę pa
baudą („marriage penalty”). 
Nors naujasis 2001 metų 
mokesčių įstatymas žada šią 
pabaudą sumažinti, tačiau 
bent jau porą metų „marriage 
penalty” išliks. Patartina pra
nešti darbdaviams apie pasi
keitusį šeimyninį statusą tuo
jau pat ir šiek tiek padidinti 
atskaitomus mokesčius.

Kai kurie žmonės galvoja, 
kad reikia būti vedus vos ne 
visus metus, tačiau tai netie
sa. Net ir sekundė vedus me
tuose reiškia, kad jūs esate 
oficialiai vedęs mokesčių at
žvilgiu.

Pati nepalankiausia mokes
čių atžvilgiu vedybų diena yra 
gruodžio 31. Nors ir kaip ro
mantiškai atrodytų, ši viena 
diena gali lemti daug dides
nius mokesčius ateinančią ba
landžio 15 d. Kelios minutės 
po vidurnakčio — sausio 1 *— 
keliomis valandomis vėliau ir 
daug ekonomiškiau pradėsite 
šeimyninį gyvenimą.

Namo pirkimas

Pirmojo namo pirkimas at
neš daug pasikeitimų, kurie 
bus naudingi mokesčių at
žvilgiu.

Daugeliui šis pirkinys lei
džia detalizuoti mokesčių 
lengvatas („itemized deduc- 
tions”). Nekilnojamo turto pa
skolos procentai, mokesčiai ir 
taškai yra nurašomos lengva
tos.

riką? Ar pasirinkote ją tik 
dėl jos muzikos mokyklų 
aukšto lygio, ar ir dėl kitų 
priežasčių? Kas pastūmėjo 
jus pasirinkti Juilliard 
School? Juk ir Europoje 
yra daug puikių mokyklų. 
Ar, baigus Juilliard, kon
certavus Amerikoje, tiki
tės, bus lengviau patekti 
Lietuvoje į vadovaujamas 
muzikines pozicijas, su
teiks galimybę skambinti 
solo ir su Lietuvos or
kestrais?

— Manau, kad gimiau labai 
tinkamu laiku. Vienas nedau
gelio sovietinės tvarkos priva
lumų buvo puikiai organizuo
ta ir dosniai remiama meni
ninkų bei sportininkų rengimo 
sistema. Iš jos gavau labai 
tvirtus profesinius pagrindus. 
O kai jau atėjo laikas plėsti 
akiratį ir ta sistema būtų 
pradėjusi mane stabdyti, sie
nos atsivėrė, ir su jomis nau
jos, anksčiau nesvajotos gali
mybės.

Anksčiau, tarsi legenda at
rodžiusi, Juilliard mokykla ta
po apčiuopiama realybe prieš 
septynerius metus, kai buvau 
pakviestas į Music Academy 
of the West vasaros kursus 
Santa Barbaroje. Ten susipa
žinau su savo dabartiniu 
dėstytoju, prof. Jerome Lo- 
wenthal ir pelniau jo simpati
jas. Žiemą buvo sėkminga per
klausa į Juilliard.

Nors, jau prieš išvykdamas 
į New York, koncertuodavau 
Lietuvoje, mano dabartinės 
mokyklos vardas man neabe
jotinai padeda. Tačiau, išėjus į 
sceną ir likus vienam prie for- 
tepijono, galų gale viską lemia 
tikrai ne mokyklos vardas...

Nors mokausi čia, regulia
riai koncertuoju Lietuvoje. Ru
denį skambinau kamerinės 
muzikos rečitalius su vio
lončelistu Edvardu Armonu, o 
šį balandį atlikau Brahms 
pirmą koncertą fortepijonui su 
Lietuvos nacionaliniu orkest-
ru.

Nors namo remontas ne
įeina į mokesčių lengvatas, 
patartina prisiminti visų re
montų kainas, nes, parduo
dant namą, remontų kaina pa
didins jo vertę, tuo suma
žindama galimus mokesčius.

Vaikai

Vyriausybė suteikia tam tik
ras lengvatas turintiems vai
kus. Pirmiausia, šeimos su 
vaikais gauna po 2,900 dol. 
lengvatą. Taip pat dauguma 
šeimų turi teisę į 600 dol. 
„vaiko kreditą”. Šis kreditas 
tiesiog sumažina mokesčius.

Jeigu abu tėvai dirba, jie 
gali gauti „child-care” kreditą, 
kuris priklauso nuo išleistos 
per metus pinigų sumos vaiko 
priežiūrai.

Patartina pradėti rūpintis 
vaiko aukštesniuoju mokslu, 
vos tik jam pradėjus eiti į 
darželį ar dar anksčiau. Da
bartiniai įstatymai leidžia ati
daryti specialias, mokslo išlai
doms skirtas, sąskaitas („edu- 
cation savings accounts”). Pi
nigų distribucija yra neapmo
kestinama, jeigu pinigai pa
naudojami apmokant bet ko
kias mokslo išlaidas (prade
dant nuo pirmos klasės).

Mirtis ar skyrybos

Vyro ar žmonos mirtis, ar 
skyrybos taip pat keičia mo
kesčius.

Sutuoktiniui mirus, pirmus 
metus našlys(ė) gali pildyti 
Joint return". Kitais metais 
po sutuoktinio mirties, našlys 
(ė) gali naudoti „ąualifying wi- 
dower with a dependent child” 
statusą, kuris suteikia dides
nes lengvatas.

Skyrybų atveju, alimentus 
mokančioji pusė gali suma-

— Girdėjome, kad Jūs 
siekiate aukšto mokslinio 
laipsnio. Koks jis? Ar tai 
padės Jūsų pianistišku- 
mui? Ar ruošiatės ne tik 
koncertuoti, bet ir profe
soriauti?

— Šiuo metu studijuoju Mu
zikos menų doktorantūroje 
(Doctor of Musical Arts) Juil
liard mokykloje. Šiais laikais 
iš muziko laukiama gero iš
silavinimo ir įvairiapusišku
mo. Manęs niekada nepaten
kino vien tik sėdėjimas prie 
fortepijono, tad doktorantūra 
man buvo natūralus kelias. 
Ne paslaptis, kad ruošiuosi ne 
tik koncertuoti, bet ir dėstyti. 
Manau, kad tai dvi to paties 
medalio pusės, dėstymas su
teiks naują metmenį mano 
muzikai ir gyvenimui.

— Ar yra tarptautinio 
masto pianistas, kuriuo 
ypač žavitės?

— Labiausiai žaviuosi to
kiais praeities pianistais, kaip 
Artūro Benedetti Michelange- 
li, Ignaz Friedman, Vladi
mir Horowitz, Claudio Arau, 
Glenn Gould. Lyginant su to
kia įspūdinga galerija, dabar
tiniai atlikėjai atrodo šiek tiek 
blankokai. Iki muzikos įrašų 
eros toks vertinimas būtų ne
įmanomas. Įrašai • isiškai pa
keitė atlikėjų vertinimą ir jų 
statusą.

— Įdomu būtų sužinoti, 
kokio kompozitoriaus kū
ryba, veikalai Jums arti
miausi?

— Negaliu išskirti viėrib 
kompozitoriaus, kurio kūryba 
man būtų artimiausia. Mėgs
tamiausius kompozitorius rei
kėtų ilgai vardinti. Galiu tik 
pasakyti, kad paprastai la
biausiai patinka kūriniai, ku
riuos tik pradedu mokytis.

Pianistui Gabrieliui Alek
nai nuoširdžiai dėkojame 
už atsakymus, atsklei
džiant savo asmeninio ir 
profesinio gyvenimo dalį.

Kalbėjosi 
Aldona Prapuolenytė

žinti savo apmokestinamas 
pajamas išmokėtų per metus 
alimentų suma. Žinoma, buvu: 
si žmona ar vyras, gavęs alį; 
mentus, turi juos įtraukti į ap
mokestinamas pajamas. Ne; 
reikia sumaišyti pinigų, skirtų 
vaiko išlaikymui („child sup- 
port”) su alimentais. Pinigai, 
skirti vaiko išlaikymui, yra 
neapmokestinami.

Skyrybų atveju dažniausiai 
padaromos didelės finansinės 
klaidos. Paanalizuokim vieną 
pavyzdį. Marija ir Jonas nu
sprendė skirtis. Finansinė si; 
tuacija tuo metu nerūpėję, 
abu galvojo darysią, kaip nu
spręs teismas. Teismas pri
skyrė Jonui atiduoti pusę ak- 
cįjų, vertų 150,000 dol. (prieš 
daugelį metų pirktų už 10,000 
dol.) Marijai. Po kelių mė
nesių, atėjus laikui mokėti 
mokesčius, Marijai teko su
mokėti už visas gautas akci
jas. Tarus, kad Marija mokėjo 
30 proc. nuo apmokestinamų 
pajamų, akcijos jai kainaVff 
per 40,000 dol. O buvo galima 
išvengti bet kokių mokesčių 
už akcijas, jeigu Marija ir Jo/ 
nas būtų sutarę prieš skyry
bas pasidalinti akcijas per 
pusę. Sutuoktiniai gali per
leisti vienas kitam akcijas ir Ši 
transakcija yra neapmokes
tinama. Patartina visada kon
sultuotis su savo mokesčių 
konsultantu ar CPA ruošian
tis skirtis.

Žmonės per 65 metų am
žiaus gauna papildomas leng
vatas. Taip pat, sulaukus pen
sijos arba 70 metų, būtina 
pradėti nuiminėti pinigus iš 
pensijos sąskaitų.

Prašom kreiptis tel. 323- 
666-0248 arba elektroniniu 
paštu jurate@pacbell, net iški
lus bet kokiems mokesčių 
klausimams.

http://www.irs.gov
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Siūlo darbą

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams. Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais j 
vakarinius priemiesčius.

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

Reikalingos 2 moterys valyti 
namus. Duodu automobilį.

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

Tel. 561-776-6140.

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.

isterra patikimiausias telefoninis
RmS SU VISU PASAULIU.

CALL BACK SERVISAS
SKAMBUČIAI IŠ LIETUVOS 42f

Į LIETUVA-22.90Steles su asmeniniu kodu - tai
GALIMYBE SKAMBINTI IŠ BET KURIOS JAV 

UNIJOS AR Km,1 PASAULIO SALIŲ.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautiąa vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

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 Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

International Driver’s
License, ID card, IRS 

individual taxpayer number 
(for incom tax purposes only).

Phone: 708-449-2519; 
708-935-3532.

Atlantic ’ -800-775-7363 
kKprošsCSrp KVIESTI ERIK \

8801 S 78 AVĖ BRIOEGVIEVV

Ieško darbo

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

Companion live-in for elderly 
disabled women w/small dog.

Assist in shopp’g, clean’g and ca- 
ring. Mušt be good natured. Will 

train. No exp. needed. Mušt speak 
English. Tel. 773-479-3334.

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.

Moteris, atvažiavusi 2 mėn., 
ieško bet kokio darbo. 

Galėtų išleisti atostogų ar
pakeisti. Išvyksta birželio 30 d. 

Kreiptis: 630-493-0515; 
630-918-1944.

V/anted live-in housekeeper
who speaks English, has a uni

versity degree, preferably 
advanced, and is under 35. Great 

compensation.
Call 847-217-9700 for appointment

AMERICA — LAND OF 
OPPORTUNITY.

So you were too old for one job, būt 
you ought to be earning 

$60,000 to $90,000 a year.
Call again, I’11 show you how.

847-217-9700.

Parduoda
Imigracinės ir vizų 

paslaugos

Krautuvėlė „LIETUVĖLE'
Pigiausiai parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. Duodame

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

prekių. Taip pat galite užsisakyti ir 
naujausią, 2001 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

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti. 

Tel. 773-875-6232.

ATTENTION IMMICRANTS!
Free assessment for applicants 

interested in applying for

PERMANENT RESIDENCE IN 
CANADA

Call CTS 1-773 282 9500

VVe have 8 years of experience 
in immigration to Canada 

Visit CTS vvebsite with over 
10,000 hits a day

www.immigration-service.com

Namų remonto ir statybinės paslaugos

STASYS CONSTRUCTION Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

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

(rengiame „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.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

AC HOME CONSTRUCTION INC 1

Licensed roofing contractor. 
Dengiame naujų konstrukcijų sto

gus, senus keičiame j naujus. 
Plokšti stogai, smulkūs stogų 

pataisymai.
Tel. 708-417-7833

A Xr C 24HRS.7DAYS
M J 773531-1833

(angliškai)

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

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

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

Remontuojame vonias, virtuves. 
Atliekame ir kitus apdailos darbus.

Tel. 708-233-1535; 
708-917-9199.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOIDGRAFANfi 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus.

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Draudimo paslaugos

AUKAKMai JKX NAMŲ SVHKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

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

Parduoda

Parduodami automobiliai:
FORD FOCUS Zx3 (juodas), ’OO, 
$7,900; MITSUBISHI GALANT 

(bordinis), naujas modelis $12,800. 
Geras finansavimas.
Tel. 773-875-6887.

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

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

laiku. Tel. 773-875-6887.

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Siūlo mokytis

B & DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų 
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų 

kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

\
Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės 

sąskaitos

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-652-8545; 847-361-4194
8011 Lincoln, Skokie

» #

Teirautis:
Tel. 847-401-3200 

195 Arlington Heights 
Road, Suite 160 

Buffalo Grove, IL 60089

CERTIFIED DENTAL 
ASSISTING PROGRAM

• DENTAL ASSISTANT
•ADACODES

• COMPUTER ENTRY

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgametę patirtį

• Padedame sudaryti reziume ir praeiti
interviu

• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius

• Turintiems mažas pajamas ar 
praradusioms darbą mokslas

nemokamas.

£iis to LITHUANIA
■<fm20.9 č)min

Great rates tu the ręst of the vvorld - airy day, any Limd
For informntion ca/l Long I Distance Post:

1-800-449-0445

Accent 
Homefinders

Oak Ia»wn, Illinois «M53
Business 708-423-9111

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9236 

Pager 312-707-8120 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja jvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

,rAudrius Mikulis“ Ortį." 1
I Tel.: 630-205-9262 I
I Pager. 773-260-3404 I
1 E-mail: amikulis@usa.com 
J (vainis nekilnojamas turtas: 
i * Nemokamas įkainavimas 
l * Nemokama rinkos analizė i 
l * Pirkimas
Į * Pardavimas 
, * Surandame
l optimaliausią finansavimą i
u — — — — — — — — — — — — J

GREIT PARDUODA
Landmark
properties

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

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

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS, Ine.

užsakymą 
namus.

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

mob. 708-203-5242 
JonavlclusOhome.com

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vi iv MiA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės j 
DANUTE MAYER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo ,1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo išnuomoti

Cicero išnuomojamas 2 
miegamųjų butas. Marųuette Rd. 

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

Tel. 708-656-6599.

Išnuomojame 
4 kambarius Brighton 

Park. Tel. 773-847-1695.

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

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

Tel. 773-434-4543

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

I^ockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security". 

Tel. 630-415-2405.

Prie 66 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 3 kambarių 

butas su visais virtuvės 
įrengimais. Kaina $420. 

Tel. 708-425-7160.

Išnuomojamas 1,5 miegamojo 
butas. Yra skalbykla ir kabelinė 

TV. Kaina $550 per mėn. 
Tel. 773-376-0154, šeimininkas 

kalba angliškai.

Parduoda

5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946

Siūlome geriausias kainas kelionėms Į Lietuvą bei j kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

Kirpėjų paslaugos

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

skelbimų skyrius
Tel. 1-773-585-9500

Parduodamas gražus 1 
miegamojo, 4 kambarių 

„condo” už prieinamą kainą. 
Skambinti

tel. 773-884-0621.

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

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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

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

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

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

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

( klubą įleidžiami tik nuo 
21 m. amžiaus

The Graid Balinu

Willowbrook
Ballroom

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
— vyksta pamokos.

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.

Siūlo mokytis

ILLINOIS MILDUN TRAININC CENTER 
siūlo kursus:

* EKG, Phlebotomy, Medical Computer 
Biling (buhalterija)

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

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

ume. įsigykite profesijų, turinčių didelę pak
lausų. Sveikatos apsauga - viena sparčiausai 
augančių ir pirmoji ii sričių, kuri atsistatinė- 

ja 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.

-Jus neskaitote „Draugo"?
- Tada mums nėra apie ka kalbėti...

Wfės

349 E. Idler, Beverly Shores, IN, 
PARDUODAMAS

2 butų su kampiniu sklypu namas netoli ežero. 
Kiekviename yra po 2-3 miegamuosius ir po 2 vonias. 

Viena namo dalis nepilnai įrengta.
Kaina $ 295,000.

Kreiptis:
Arlene Beglin Real Estate, Arlene Beglin, Broker. 

Tel. 219-872-4811, http://www.beglinrealestate.com

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

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

Tel. 630-789-2224

to
< 1111 .

MAŽmUKA. TTIRAVIELL
4724 W. 103 rd ST 

OAK LAWN, IL 60453 
708-422-7900

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

t******************************************************

iBnosmr dhsoeahoe
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAIl -----------------------7

mailto:gitrama%40hotmail.com
http://www.immigration-service.com
mailto:amikulis%40usa.com
JonavlclusOhome.com
http://www.beglinrealestate.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
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JAV LB Krašto valdybos 

Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 

2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

NUODAI IR VAIKAI
Praeitais metais daugiau 

nei du milijonai žmonių Ame
rikoje skambino nuodų — „poi- 
son control” — centrams dėl 
įvairių apsinuodijimo atvejų. 
Daugiausia apsinuodijimų 
įvyksta namuose ir daugiau 
kaip pusė tų apsinuodijusių 
būna vaikai, jaunesni negu 6 
metų.

The American Association of 
Poison Control Centers turi 
naują, visą Ameriką apiman
čią, „hotline”; numeris: 1-800- 
222-1222. Jei skambinama 
šiuo telefono numeriu iš bet 
kurios Amerikos vietovės, 
skambintojas automatiškai su
jungiamas su vietiniais „poi
son treatment and prevention” 
— apsinuodijimų gydymo ir 
apsaugos ekspertais 24 vai. 
paroje, septynias dienas sa
vaitėje. Visi patarnavimai yra 
nemokami. Patarnavimai ir 
patarimai duodami ir nepri-

"i

.4 /trrionio:

Our nevv Airbus goes by the designation A340. 
Būt you can just call it Cloud 9.

There are a number of reasons why our nęw Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers its own separate cabin wlth plenty of room to work or relax. While 
every seat In all three classes has been newly designed and features an 
indlvidual video screen. Of course, the sense of well being you'll feel vvhen 
flying on this sophlsticated nevv aircraft 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.

V

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

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

Skambinti Slavai 1-847-612-4282

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

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

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

vaikų priežiūra, seneliai

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra

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

angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200 

Vaikai ir seneliai

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

angliškai
įvairūs darbai 

LEONID
2881 N Milvvaukee • i-773-395-8820 

kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

girdintiems, ir angliškai ne
kalbantiems.

Specialistės gailestingos se
serys, specialistai vaistininkai 
ir specialistai daktarai tuojau 
suteikia nelaimės atveju pa
galbą — patarimą. Jei reikia 
medicininės pagalbos, „poison 
center” pašauks jums greitąją 
pagalbą ir suteiks pagalbos 
„Emergency Medical Service” 
darbuotojams, kai jie atvyks.

Šiuo „hotline” telefono nu
meriu 1-800-222-1222 galima 
skambinti, norint patarimo, 
kaip išvengti apsinuodijimo. 
Ekspertai atsako į įvairius 
klausimus, pvz., apie nuodin
gus augalus, kaip saugiai nau
doti įvairių kenkėjų nuodus 
(„pesticides”) ir kaip namus 
padaryti saugiais nuo įvairių 
nuodingų medžiagų.

Naudotasi patarimais iš 
įvairios spaudos.

L8015 W- 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian
JfJ

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS - DAIMID '
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

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

American-Pollsh Domestic 
Employment Agency 

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

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

MARGARET
1-708-403-8707

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

1-773-992-2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

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

Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA VVOJTOVVICZ 
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

773-585-9500

Kaip sukėlėjos įvairių nelai
mių namuose žvakės pirmau
ja. Consumer Products Safety 
Commision sąraše žvakės, iš 
stebimų 15,000 kitų, namuose 
vartojamų, produktų, pirmau
ja, kaip nelaimių sukėlėjos. 
Žvakės šiais laikais yra labai 
populiarios. Jų yra įvairiausių 
spalvų, kvapų, dydžių ir žmo
nės mėgsta jas uždegti ne tik 
ant valgomojo stalo, vaiši
nant svečius, bet ir įvairiuose 
kambariuose, įskaitant mie
gamuosius bei vonios kamba
rius. Kiekvienais metais nuo 
žvakių būna namuose 11,000 
gaisrų, 150 mirčių, 1,200 su
žeidimų.

Kiti daiktai ar įrengimai, 
kurie gali sukelti nelaimes 
namuose, ypač kur yra mažų 
vaikų:

1. senos daiktams susidėti 
medinės dėžės, kurių dangčiai 
užsidaro automatiškai;

2. dūmų pajutėjai — „smoke 
detectors ” su neveikiančiomis 
baterijomis;

3. langų uždangalai — „win- 
dow blinds” jų virvelės su kil
pomis;

4. senos vaikų lovelės, kurių 
šoninės sienelės turi per

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai

vaikai ir seneliai

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "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 jvairūs

IVA
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs

POLONIJA 
1-773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

plačius tarpus;
5. seni vaikų gardeliai („play 

pens”), kurie labai lengvai su
links ta;

6. seni modeliai šaldyklės — 
„freezers” su automatiniais 
užsidarymo prietaisais;

7. kieme žaidimų įrengimai 
vaikams ant kietos žemės, ce
mento ar asfalto, kurie turėtų 
stovėti ant reikiamo storumo 
sluoksnio medžio skiedros ar

PRISTATYTAS TELEMEDICINOS 
PROJEKTAS

Pernai rugsėjo mėnesį KMU 
Akių ligų klinikoje įvyko ofi
cialus bendro Lietuvos ir Šve
dijos telemedicinos projekto 
„LITMED” pristatymas. Ren
ginio metu buvo demonstruo
jamos telemedicinos galimy
bės, susirinkusieji stebėjo tie
sioginę vaizdo konferenciją 8U 
Švedija.

Telemedicinos projekte 
„LITMED” dalyvauja trys ligo
ninės: Kauno medicinos uni
versiteto Ausų, nosies ir gerk
lės ligų ir Akių ligų klinikų 
gydytojai bei Švedijos Stokhol
mo Šv. Eriko akių ligoninės 
bei Lundo universiteto Ausų, 
nosies, gerklės ligų klinikos 
gydytojai.

Projekto tikslas: išvystyti 
telemedicinos infrastruktūrą

A. t A.
DAVID P. GAIDAS

Mirė 2002 m. gegužės 9 d., Pulaski Hospital, Wina- 
mac, IN, sulaukęs 68 metų.

Gyveno Bass Lake, IN, anksčiau Chicago.
Nuliūdę liko: žmona Arlene Rozen; vaikai David su 

žmona Loretta, Kenneth su žmona Joyce, Joell su vyru 
Kevin Kelso; anūkai: Stephanie, David, Michael ir Olivia 
Gaidas; seserys Alicia Krause ir Valerie Vilūnas.

A.a. David buvo brolis a.a. Estelle McShea. Velionis, 
išėjęs į pensiją, buvo Gaidas-Daimid (Eudeikis) laidojimo 
namų, Chicago, savininkas.

Priklausė: Nekalto Prasidėjimo vyrų klubui; Lietuvos 
Vyčių 36 kuopai; Dariaus-Girėno Amerikos legiono 271 
postui; Kolumbo Vyčių 3024 kuopos (Kardinolo Mundele
in 4 laipsnio klubui); Lietuvių Prekybos rūmų buvęs pir
mininkas ir „Brightonites”.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 13 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 
S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL.

Laidotuvės antradienį, gegužės 14 d. Iš laidojimo na
mų 9:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Sacred Heart 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Savo užuojautas galite pareikšti svečių knygoje adre
su www.palosgaidasfh.com

Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į 

VILNIŲ

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

ir kitomis oro linijomis.

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

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET

WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES 

1-708-430-5700

susmulkintos gumos.
Norint sužinoti visą tų pa

vojingų įrengimų sąrašą, ieško
kite kompiuteryje www.cpsc.gov 
ir ieškokite „what’s in/What’s 
Out”.

Į šiuos pavojingus namų 
įrengimus ar dalykus turi at
kreipti dėmesį tėvai, kurie au
gina vaikus, ir seneliai, pas 
kuriuos lankosi anūkai.

Naudotasi įvEiiria spauda.

Lietuvoje, suteikti medikams 
galimybę pasinaudojant tele
medicinos teikiamomis gali
mybėmis bendradarbiauti su 
Švedijos ir kitų šalių kolego
mis. KMUK Akių ligų klinikos 
specialistai su Švedijos medi
kais bendradarbiauja onkolo- 
gijos, glaukomos ir akių trau
mų srityje. KMUK Ausų, no
sies ir gerklės ligų su švedais 
bendradarbiauja reabilituoda
mi pacientus po kochlearinės 
implantacijos operacįjų, gerk
lės ligų diagnostikos ir fono- 
chirurgįjos bei vidurinės au
sies chirurguos srityje.

Telemedicinos „LITMED” 
projektą numatoma vykdyti 2 
metus. Ateityje projektas gali 
būti tęsiamas.

GM inf.

MIRTIES SUKAKTIS-ATSIMINIMAS 
Amžinai su meile mūsų mintyse, brangus sūnau ir broli

A. t A. 
JEFFREY 

STEVEN MANKUS

Gimė 1957 m. Motinos dieną 

Mirė 1977 m. gegužės 6 d.

Tavo žydinti ir draugiška šypsena iki šiol gyva mūsų 
atmintyje.

Margi, Edvardas, Judy ir Gary

ACways VVitfi Ffovvers
• 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.corn

saaiiii’lį

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

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

ALL PHONES 
1 708 652 1245

http://www.scandlnavian.net
http://www.palosgaidasfh.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.cpsc.gov
http://www.alwayswithflowers.corn
http://www.petkusfuneralhomes.com
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1 ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE n
Kas kur kada B iš arti ir toli

„Seklyčioje” gegužės 15 
d. 2 val.p.p. trečiadienio po
pietėje paminėsime Motinos 
dieną. Kad šis minėjimas 
skambėtų meile ir gražiau
siais prisiminimais motinoms, 
skambiomis dainomis susirin
kusius linksmins Lietuvos Na- 
cionalio operos ir baleto teatro 
solistai: Arūnas Malikėnas ir 
Jonas Valuckas. Visi maloniai 
kviečiami atvykti, nepraleiski
te progos pasiklausyti ir susi
pažinti (tai reta ir ypatingai 
maloni proga). Bus ir bendri 
pietūs. Iki pasimatymo „Sek
lyčioje”!

Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) meno parodos 
atidarymas Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, vyks sek
madienį, gegužės 26 d., 1 
val.p.p. Visi kviečiami.

Juozas Polikaitis tars 
sveikinimo žodį per Ateiti
ninkų šeimos šventę birželio 2 
d. iškilmingame posėdyje 
10:30 val.r. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje po 9 
val.r. šv. Mišių Pal. J. Matu
laičio misijoje.

Kun. Kęstutis Ambrasas, 
SJ, kaip ir kas mėnesį, gegu
žės 19 d. 1 val.p.p. Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje 
laikys šv. Mišias vietos ir apy
linkių lietuviams. Visi kviečia
mi.

Dainuosime, šoksime, pri
siminsime savo mamas, klau
sysimės meninės programos 
gegužės 11 d., šeštadienį, po 5 
val.v. šv. Mišių Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje. Visus 
kviečiame, ypač mamas, ateiti 
į parapijos salę. Vaišinsimės 
naminiais cepelinais ir pyra
gais. Mus linksmins Kęstas 
Sidabras. Visų laukiame!

Eesti valiai'
Čikagos bliuzo festivalis

(Chicago Blues Festival) yra 
didžiausias nemokamas bliuzo 
festivalis pasaulyje. Šis ketu
rių dienų renginys vyks gegu
žės 30-birželio 2 d. nuo 12 vai. 
iki 9:30 val.v. Grant Parke. 
Šešiose scenose pasirodys dau
giau kaip 70 muzikos žvaigž
džių iš Čikagos, kitų JAV 
valstijų ir pasaulio šalių. 
Kiekviena Bliuzo festivalio 
diena turės atskirą temą, bus 
siurprizų. Daugiau informaci
jos apie šį renginį skambinant 
tel. 312-744-3315 arba inter
nete wivw.cityofchicago.org / 
specialevents

,,Draugo" rėmėjai
Viktoras Naudžius, gyve

nantis Chicago, IL, pratęsda
mas prenumeratą, „Draugą” 
parėmė 50 dol. auka. Esame 
labai dėkingi!

Jau trečius metus „Žiburėlio” Montessori mokyklėlę lankantis Juozukas 
Mikužis puikiai žino, kad Nerijai Čuplinskaitei buvo nelengva gėlytę su
kalti iš mažų gabalėlių.

Lietuvių dantų gydytojų 
sąjungos susirinkimas šau
kiamas gegužės 24 d. 11 val.r. 
šiuo adresu: dr. Rita Tamulis- 
Shea D.D.S., 3290 Executive 
Dr., Joliet, IL 60431; namų 
tel. 815-744-2118, darbo tel. 
815-729-1231. Valdyba prašo 
koleges skaitlingai dalyvauti. 
Bus skirstomas metų eigoje 
cepelinų pietų, aukomis ir ki
tokiu būdu sukauptas pelnas 
Lietuvoje senatvės, ligų ir kitų 
nesėkmių ištiktoms kolegėms.

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės” Čika
gos skyriaus narių susirinki
mas šaukiamas š. m. gegužės 
19 d., sekmadienį, 12 vai. Jau
nimo centre, Laisvės kovų mu
ziejuje. Visi skyriaus nariai 
susirinkime kviečiami daly
vauti.

Naudinga
Atvykę į Čikagos miesto 

centrą, galėsite grožėtis ne 
tik architektūra ir meno pa
minklais, bet ir įsigyti šviežių, 
ką tik nuskintų ir ūkininkų 
pristatytų vaisių, daržovių, 
gėlių, kepinių, prieskonių, rie
šutų, naminės gamybos uogie
nių, medaus, sūrių, kavos, ar
batos, rankų darbo muilo ir 
t.t. Mugės, kurios rengiamos 
Daley Plaza (VVashington ir 
Dearborn), vyks ketvirtadie
niais - gegužės 16, 30, birželio 
6, 27, liepos 11, 25, rugpjūčio 
8 ir 22, rugsėjo 5, 19 ir 26 d. 
Mugės laikas - nuo 7 val.r. iki 
3 val.p.p. Ūkininkų atvežti 
vaisiai ir daržovės taip pat 
bus pardavinėjami Federal 
Plaza (Adams ir Dearborn) 
kiekvieną antradienį nuo ge
gužės 14 iki spalio 15 d. 7 
val.r.-3 val.p.p. Mugės vyks ir 
kitose Čikagos apylinkėse — 
Hyde Parke, Lincoln Parko 
zoologijos sode, VVest Lawn ir 
kt. Daugiau informacijos apie 
tai tel. 312-744-4006 ir inter
nete www.cityofchicago.org/ 
ConsumerServices

Paskaita ir naujausia in
formacija apie aukštą kraujo 
spaudimą bus skaitoma gegu
žės 21 d., antradienį, 6:30- 
7:30 val.v. Little Company of 
Mary Hospital and Health 
Care Centers (2800 W. 95th 
St., Evergreen Park). Norėda
mi užsiregistruoti skambinki
te tel. 708-423-5774.

Vaikai bus skiepijami ge
gužės 21 d., antradienį, nuo 9 
val.r. iki 12 vai. The Nursing 
Center of Saint Xavier univer
sity (3700 W. 103 St.). Tėvai 
privalo pateikti iš šeimos gy
dytojo gautus skiepų istorijos 
dokumentus. Daugiau infor
macijos tel. 773-298-3712.

Lietuvių rašytojų draugi
ja praneša, kad 2001 m. Lie
tuvių rašytojų draugijos lite
ratūrinės premijos komisiją 
sudaro rašytoja Nijolė Janku- 
tė-Užubalienė, poetė Irena Ge
lažienė ir rašytoja Laimutė 
Tornau. Lietuviai rašytojai, 
nuolat gyveną užsienyje, savo 
knygas, išleistas 2001 metais, 
prašomi siųsti komisijos pir
mininkei šiuo adresu: Nijolė 
Užubalienė, 4730 W. 83rd St., 
Chicago, IL 60652.

Sportas
Šachmatų mėgėjų dėme

siui! Primename, kad ŠAL- 
FAS sąjungos šachmatų pir
menybės vyks gegužės 18-19 
d. Čikagos lietuvių Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont 
Avė. Registracija ir papildoma 
informacija tel. 773-581-6771 
arba gegužės 18 d. 9 val.r. 
Jaunimo centre. Važybų daly
vių labai prašome, esant gali
mybei, atsinešti šachmatus ir 
laikrodžius, taip pat reikės su
mokėti starto mokestį. Pirmų
jų trijų vietų nugalėtojai bus 
apdovanoti piniginėmis premi
jomis. Laukiame atvykstant!

Renginiai
Atminimo dienos (Memo- 

rial Day) paradas vyks gegužės 
25 d., šeštadienį, 12 vai. Vai
nikų padėjimo ceremonija pra
sidės 11 val.r. General Logan 
Memorial, Grant Park, (Michi
gan Avenue ir 9 gatvė). Para
de dalyvaus daugiau kaip 
10,000 dalyvių ir daugiau kaip 
286 žygiuojančių karių, vete
ranų grupių. Žada dalyvauti ir 
Čikagos mokyklų moksleiviai.
Ekskursijos
Čikagos centras - per 

traukinuko langą! Kaip ir 
kasmet, nuo gegužės 4 d. iki 
rugsėjo 28 d. kiekvieną šešta
dienį iš Randolph ir Wabash 
gatvių stotelės į ekskursiją po 
Čikagą išvyksta specialus 
traukinukas, kuriame apie 
miesto istoriją, architektūrą ir 
kultūrą 40 minučių pasakoja 
Čikagos Architektūros fondo 
(Chicago Architecture Founda
tion) darbuotojai. Traukinuko 
išvykimo laikas: 11:35 val.r., 
12:15, 12:55 ir 1:35 val.p.p. 
Bilietai į šią ekskursiją - ne
mokami, tačiau juos įsigyti 
reikia iš anksto tą pačią dieną 
Čikagos kultūros centre, Chi
cago Office of Tourism Visitor 
Information Center (Chicago 
Cultural Center, 77 East Ran
dolph St., I aukštas). Šeštadie
niais Čikagos kultūros centras 
atsidaro 10 val.r., nuo čia iki 
traukinuko stotelės - tik vie
nas blokas į rytus. Įėjimas į 
CTA traukinių stotį - iš vaka
rinės Wabash gatvės pusės. 
Traukinių stoties viduje eks
kursijų darbuotojai nukreips 
jus į reikiamą traukinį. Ke
liautojai prašomi prie trauki
nio būti 15 minučių anksčiau. 
Daugiau informacįjos apie 
šias keliones ir kitus Čikagos 
renginius skambinant nemo
kamu tel. 1-877-chicago (1- 
877-244-2246) ir interneto 
puslapyje
www.877CHICAGO.com arba 
www.cityofchicago. org / 
Tourism

Karčius vaistus geriau
siai nuryti greitai ir vienu at
sikvėpimu, tad ir mes norime 
„nuryti” nemalonias korektū
ros klaidas, praėjusią savaitę 
pasitaikiusias „Drauge”. 1. 
Penktadienį, gegužės 3 d. (5 
psl.), S. Semėnienės straipsne
lyje „Kur plevėsuoja mūsų tri
spalvė” išspausdinta, kad pas
tatas buvo 110 aukštų, o iš 
tikrųjų — tik 10 (atrodo, 
mūsų korektorės mėgsta ar
chitektūrą...); 2. gegužės 7 d. 
Bažnyčios skyriuje „LKBK” 
leidėjo ir uolaus platintojo 
pavardė yra kun. Kazimieras 
Kuzminskas, o ne „trys versi
jos”, kurios kažkaip sukrito į 
straipsnelį. Atsiprašome!

Jaunimo centro kavinėje
šį šeštadienį, gegužės 11 d., 7 
val.v. vyks Poezijos diena, ku
rioje dalyvaus Sigitas Geda, 
Vitalija Bogutaitė, Julija Šva- 
baitė, Liūne Sutema, ir Eglė 
Juodvalkė. Visus kviečiame 
dalyvauti.
Spėk takiiai

PJESĖS LIETUVIŠKA 
TEMA PREMJERA

Kęstutis Nakas - rašytojas, 
aktorius, režisierius ir profe
sorius. Jo veikalai buvo pa
statyti New York Shakespeare 
festivalyje, „Yale Rep”, „La 
Mama”, „Dixon Place”, „P.S. 
122", St. Mark’s Church in the 
Bovvery, „8BC”, „The Kit- 
chen”, „Highvvays”, „Glaxa 
Studios” bei kituose teatruose 
New Yorke, Čikagoje, Los An
geles ir kt. Yra pasirodę jo vai
dinimai „My Heart My Presi- 
dent”, „Hunger and Light
ning”, „Spear of Destiny”, 
„The Andrew Camegie Story”, 
puikiai kritikų įvertintas buvo 
tragiško farso ciklas „Kai Lie
tuva valdė pasaulį” (I, II, III 
dalis). 1980-1990 m. Kęstutis 
dalyvavo New York East Vil
lage vaidinimų renginiuose, 
režisavo W. Shakespeare „Ti-

Kęstutis Nakas

TARP MUSŲ KALBANT 
LIETUVIAI KITATAUČIŲ KNYGOSE

Čikagoje, o taip pat ir ki
tuose šio krašto miestuose ne
daug beliko anksčiau veikusių 
„Ma and Pa” maisto parduotu
vių. Užsidarė ir nedidelės kny
gų parduotuvės. Jų vietas 
užėmė didžiuliai prekybos na
mai. Vieną kartą tokioje di
delėje parduotuvėje užtikau 
didoko formato, kietais virše
liais, spalvotu aplanku ap
vilktą knygą, pavadinta „Un- 
expected Chicagoland” vardu. 
Jos autoriai: Camilo Jose Var- 
gara ir Timothy J. Samelson. 
Knygoje yra 164 gausiai iliust
ruoti puslapiai. Juose daugiau 
kaip 200 vaizdingų nuotraukų 
ir aprašymų. Ši knyga visais 
atžvilgiais atitinka „parodinio 
leidinio” paskirčiai.

Čikaga didžiuojasi architek
tais Louis Sullivan, Frank 
Lloyd Wright, Walter Burley 
Griffin, o taip pat mieste ir 
apylinkėse esančiais Art Deco 
stiliaus pastatais. Čikagoje 
netrūksta ir paprastų žmonių 
statytų, dėmesio verti) namų. 
Taipgi yra ugnies ir laiko „su
dorotų” pastatų. Daugelis 
miesto ir apylinkių pastatų 
bei vaizdų atsispindi šioje su
maniai paruoštoje ir tinkamai 
išleistoje knygoje.

Savotiškai džiugu šios kny
gos šešiuose puslapiuose pa
matyti aprašymus ir foto nuo
traukas apie mus. Rašoma, 
kad Čikagoje ir apylinkėse gy
vena didžiausias Amerikos lie
tuvių skaičius. Viename kny
gos puslapyje išspausdintas 
Juliaus Pakalkos projektuoto 
ir Tautinėse kapinėse pastaty
to liaudies, tautiniais ir krikš
čioniškais motyvais dekoruo
to koplytstulpio nuotrauka. 
Taipgi yra Tautinių kapinių 
„Art Deco” stiliaus mauzolie
jaus ir administracijos pastato 
nuotrauka. Lietuvių Šv. Kazi
miero kapinėms atstovauja 
Barzdos, Varno ir Alminų 
šeimos paminklų nuotraukos. 
Du knygos puslapiai paskirti 
Marųuette Parke stovinčio

Kun. Alfonsas Volskis,
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas iš Southfield, MI, darbo 
konferencijos Dainavoje metu 
birželio 8 dienos vakare atna
šaus šv. Mišias Dainavos jau
nimo stovykloje.

tus Andronikus”. New Yorke 
Kęstutis taip pat buvo „Auš
ros Vartų” klubo meno vado
vas. K. Nako kūryba buvo ap
rašoma „New York Times” bei 
„Village Voice” laikraščiuose, 
„Drama Review” bei kituose 
žurnaluose. Kęstutis dėstė 
New Yorko universitete, UC
LA, CUNY, profesoriavo New 
Mexico universiteto teatro ir 
šokio fakultete. Šiuo metu K. 
Nakas dėsto Roosevelt univer
sitete Čikagoje.

Naujasis K. Nako kūrinys 
„Kai Lietuva valdė pasaulį” 
(IV dalis) bus rodomas gegu
žės 16, 17, 18 d. 7:30 val.v. 
Roosevelt universitete, Miller 
Studio teatre (431 S. Wabash, 
9 aukštas). Pjesėje pasakoja
ma apie Vytautą Didįjį, jo po
litinius žaidimus su Jogaila, 
Kryžiuočių ordino vadu ir ki
tais veikėjais. Spektaklyje Vy
tautas Didysis joja kalbančiu 
arkliu, sapnuose susiduria su 
mitologinėmis būtybėmis, ma
to ateities įvykių vizijas.

Naujoji pjesė - gyvas, neti
kėtas, linksmas ir kartais ko
miškas nuotykis, kuriame su
sipina praeitis, dabartis ir 
ateitis. Čia vaidina 14 aktorių, 
tarp jų ir Čikagos bei apylin
kių lietuviams gerai pažįsta
ma aktorė Audrė Budrytė.

Įėjimas į spektaklį - nemo
kamas, tačiau būtina užsisa
kyti vietas skambinant tel. 
312-341-2048.

Dariaus-Girėno paminklo ap
rašymui ir nuotraukoms. Pa
rašyta, kad mūsų lakūnai žu
vo 1933 m., atlikę transatlan
tinį skrydį. Pažymėta, kad pa
minklą projektavo Raoul Jos- 
set. Šiuo paminklu artimiau 
besidomintiems ta pavardė 
nėra žinoma. Težinoma, kad 
Dariaus-Girėno paminklo pro
jektą atliko Amerikos lietuvis 
architektas Ch. B. Koncevi
čius. Niekuomet negirdėtas ir 
teigimas, jog parko prižiūrė
tojai, šiuo atveju Chicago Park 
District, siekdami atbaidyti 
vaikus nuo laipiojimo ir slidi
nėjimo, paminklo nuožulnią 
vietą ištepa riebiu tepalu.

Knygoje keletą kartų palan
kiai vertinamas skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas ir ci
tuojami jo pasakyti žodžiai. 
Kaip žinia, jis yra sukūręs 
daug kapinių paminklų. Kny
goje įrašytas ir R. Mozoliaus- 
ko pasakymas, jog tikroji Či
kagos širdis yra tiltai, kapi
nės, gatvės ir bažnyčios, o ne 
dažniausiai propagandinėse 
knygose matoma Picasso 
skulptūra, ežeras, dangorai
žiai ir pan.

Beje, „Unexpected Chicago
land” knygoje yra Čikagos 
Pullman apylinkės nuotraukų 
ir aprašymų. Kadaise šioje 
apylinkėje gyveno, dirbo ir vi
suomeniškai reiškėsi didokas 
skaičius „senovės” lietuvių. 
Tuometiniai lietuviai dirbo ir 
gyveno George Pullman uto
piškai tvarkytose įmonėse ir 
greta įrengtose gyvenvietėse. 
Čia aprašomoje knygoje nėra 
jų lėšomis ir prakaitu pastaty
tos bažnyčios nuotraukos. Ta
čiau yra ankstyvesnių ir kele
tą 1998 m. kilusio gaisro pa
liestų pastatų nuotraukų. Tik 
(labai gerai), kad nėra para
šyta, kad gaisrą sukėlė gydy
tojų gerokai paiktelėjusiu pri
pažintas čiagimis, lietuvių kil
mės pilietis.

Petras Petrutis
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AMERICAN TRAVEL SERVICE

Turime pigiausias kainas skrendant į 
VILNIŲ iš ČIKAGOS ir kitų miestų

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

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

Tel.

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

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

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

• Philomena Vilutis, pa
gerbiant savo vyro a.a. Matt 
atminimą, per kun. Viktorą 
Memėną atsiuntė $1,000, o 
Rima Cibas bei Valerija Aukš
tikalnis $100 „Dieviško Kry
žiaus” Lietuvos benamių para
mos fondui padėti Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenantiems. 
Nuoširdžiai dėkojame, „Die
viško Kryžiaus” fondas („Divi- 
ne Cross Fund for the Home- 
less”) 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089. TAX 
ID #36-3097269.

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

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

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Emilijos ir Vinco Rastenių lab
daringas fondas (per reikalų 
vedėją Leoną Sabaliūną) 
$3,000, Rūta ir Vytautas Bra- 
žiūnas $50. „Saulutė” („Sun
light Orphan Aid”) 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, Tel (847) 537-7949, 
TAX ID 36-3003339.

•Amerikos lietuviai remia 
apleistus Lietuvos vaikus. Po 
du vaikus remia ir po $300 
dviejų vaikų metinę paramą 
atsiuntė; Genė Armalienė, St. 
Pete Beach, FL ir Adolfas Lu- 
za, Cleveland, OH. Vieno vai
ko metinę paramą $150 at
siuntė: Violeta R. Juodakis, 
Tucson, AZ, Zigmas ir Aldona 
Urbai, Lockport, IL, Juozas 
Laukaitis, Bethesda, MD, Thi- 
mothy ir Marcella Mickūnai, 
McAllen, TX, Aniliora ir Puti
nas Mašalaičiai, Wayne, PA, 
Irena Kazlauskienė, Lemont, 
IL, Gloria H., O’Brien, West- 
wood, NJ, $100 auką vaikams 
atsiuntė Marlene Zavada, 
Medford Lakęs, NJ, $15 auką 
atsiuntė Izabelė Stankaitienė, 
Chesterland, OH. Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame visiems 
aukotojams! Lietuvos Naš
laičių Globos komitetas, 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.

• A a. Marijos Pauliuko
nis atminimą pagerbdami Lie
tuvos vaikams aukoja: Keith, 
Sadie, Kurt and Stacey Victor, 
Bob ir Ada Wilson Shrewsbu- 
ry, MA, Mary P. Brosnihan, 
Northborough, MA, Mary 
Hurley, Port St. Lucie, FL, 
Helen Zinkus, Worcester, MA, 
Gail ir Roy Tanner, Dover 
NH, Susan Marie Howard, 
Worcester, MA, Doris Payson 
Clark, Shrewsbury, MA, Una 
ir James Leach, Shrewsbury, 
MA, Janina Mikšienė, Chica
go, IL, Nina B. MazlofT, Hol- 
den, MA, Arnold ir Barbara 
Ravelson, Worcester, MA, The 
Merricks Crafton, MA, Muriel 
Flattery, Worcester, MA. Viso 
šia liūdna proga suaukota — 
$325. Lietuvos vaikų ir komi
teto vardu reiškiame užuojau
tą velionės artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! Lietuvos 
Našlaičių Globos kmitetas, 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.

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

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

•DĖMESIO! VIDEO APA
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.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Ton free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.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 
Galimog Icongultacjjoa šeštadieniais

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

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

KALENDORIUS
Gegužės 12 d.: Šv. Nerėjas ir 

Achilas, šv. Pankartas; Nerįjus, Ne
ris, Flavija, Vaidutis, Vidutis, Vil- 
gailė.

Gegužės 13 d.: Alvydė, Glicerįja, 
Girdutis, imelda, Milda, Robertas, 
Servacįjus, Tautmilas. Motinos diena 
(JAV).

wivw.cityofchicago.org
http://www.cityofchicago.org/
http://www.877CHICAGO.com
http://www.cityofchicago
mailto:atsvl%40att.net
mailto:Gibaitis%40aol.com



