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Geros naujienos iš
ateitininkų gyvenimo:
šeimos šventė Los
Angeles, būsimos
šventės Čikagoje ir
Detroite.

2 psl.
Amerika prisimena
savo žuvusiuosius
didvyrius, - Danutės
Bindokienės vedamasis;
„amžinasis” trikampis:
NATO-Rusija-Europa

3 psl.
Mergina gintarinėm
akim; senos draugystės;
apdovanojimai ir
pagerbimai; sveiksta
mūsų Poetas.

4 psl.
Knygų mugė - tai ne
automobilių turgus...
lietuvių muzika
skamba pasaulyje...
Vitalija Bogutaitė Penktojo poezijos
vakaro dalyvė...
Europos žodynas
lietuvių kalba...

Kultūros priedas
Lietuvos Karininkų
ramovės 65-oji sukaktis.

5 psl.
Kaip pasamdyti
patikimą kontraktorių?
7 psl.

Sūrių karalystėje sūrių
galima ne tik nusipirkti.

8 psl.

Sportas
* Lietuvos krepšinio ly
gos finalo šeštose rungtynėse

ketvirtadienį Kauno „Žalgiris”
namie 72:62 nugalėjo Vilniaus
„Lietuvos ryto” komandą ir iš
lygino serijos iki keturių per
galių rezultatą 3:3.

Naujausios
žinios

Putin rūpinasi užsienyje
gyvenančiais rusais
Edmundas Ringus
Tikslus skaičius rusų, iš
sklaidytų planetoje, po įvairių
persitvarkymų nebuvo žino
mas. Todėl spalio 9-16 d.
įvyks surašymas rusų, gyve
nančių dabartinėje Rusijoje ir
kitose valstybėse. Projektas
nelengvas, imant dėmesin
Rusijos teritoriją ir piliečių
nuotaikas. Bus panaudota 2
mln. tarnautojų ir išleisti keli
milijardai rublių. Susirin
kusiems
atstovams Putin
pabrėžė, kad gyventojų są
rašas reikalingas ne tik sta
tistikai, bet ir ekonominiams
tikslams.
Nukelta į 3 psl.

Nesutarus su
„Williams”, „Jukos”
galės pasitraukti iš
Mažeikių”
Rusijos naftos susivienijimas
„Jukos” iki 2004 metų pra
džios galės išeiti iš „Mažeikių
naftos”, jeigu nesugebės dirbti
kartu su JAV bendrove „Williams”. Tokia galimybė numa
tyta „Jukos” investicijų į „Ma
žeikių naftą” sutartyse, kurias
numatoma parengti pasirašy
mui kitą savaitę, o pasirašyti
tikimasi birželio mėnesį.
Vyriausybei teikiamuose įs
tatymų projektuose sakoma,
kad „Jukos” iki 2004 m. sau
sio 1 d. galės pačiai „Mažeikių
naftai” parduoti pagal investi
cijų sutartį įsigytas Lietuvos
naftos susivienijimo akcijas.
„Jukos” pagal šią sutartį
pirks 26.85 proc. „Mažeikių
naftos” akcijų.
„Toks ’Jukos’ sprendimas
priklausytų ne nuo 'Mažeikių
naftos’ finansinių rezultatų, o
nuo gebėjimo dirbti kartu. Ga
limybė išeiti yra, jeigu šalys
nesusikalba — jeigu ’Jukos’
mato, kad negali normaliai
dirbti, jis gali pasitraukti. To
dėl numatytas toks trumpas
terminas”, sakė pareigūnas.
(BNS)

apsispręsti dėl naujo bran
duolinio reaktoriaus statybos.
* Vilniaus Arkikatedros
varpinėje vėl skambės var

pai.
* Lietuvos prezidento
žmona Alma Adamkienė su

užsienio ambasadorių žmono
mis keliauja po Turkiją.
* Alytaus kolonijos virši
ninkas nori atsistatydinti dėl

ŽIV protrūkio kolonijoje.
* Kaune daugėja nelai
mingų atsitikimų darbo vie
tose.
* Išorinės alkoholio rek
lamos draudimas papiktino

aludarius.
* Biržoje didžiausia buvo
„Klaipėdos baldų” akcijų

apyvarta.
* Lietuva ir Kroatija susi
tarė dėl laisvosios prekybos.
* Degalai Lietuvoje atpi
go 2 centais.
* Pieno perdirbėjai šie
met supirko 12 proc. dau

giau pieno.

JAV ir Rusijos prezidentai — George W. Bush (dešinėje) ir Vladimir Putin ap
sikeičia sutarties pasirašymo dokumentais.

Amerikos Lietuvių Taryba:
kur dingo milijonas?
Amerikos Lietuvių Taryba kažkas Vašingtone, gamtos
sužinojo, kad maždaug 1 mili apsaugos centrinėje įstaigoje,
jonas JAV dolerių, skirtų Bal yra vienašališkai nusprendęs,
tijos valstybių gamtos apsau kad Baltijos valstybės nėra
gai, nėra pasiekęs ir galbūt ne svarbus objektas Amerikos už
pasieks adresato.
sienio gamtos apsaugos prog
Šią sumą JAV valdžia yra ramose”, pareiškė ALTo pirmi
paskirsčiusi per Valstybės de ninkas Saulius Kuprys.
partamentą ir skyrusi Ameri
Minėtoji programa yra vie
kos Gamtos apsaugos agentū nas iš sėkmingiausių užsieny
rai. Tačiau šios lėšos dar ne je vykdomų JAV gamtos ap
pervestos Baltijos valstybių saugos projektų. Ji buvo su
programos vedėjų-vykdytojų manyta dar tada, kai Čikagos
įstaigai Čikagoje.
gamtosaugos negioną valdė
Ši finansinė parama ateina dabartinis Lietuvos preziden
per Northern European Initia- tas Valdas Adamkus.
tive, kuri remia Baltijos vals
Ateinančiais metais JAV
tybių regiono valstybių tarpu ambasadoriai Baltijos valsty
savio bendradarbiavimą įvai bėse programos vykdymui bu
riose srityse, įskaitant ir gam vo numatę skirti 300,000 dol.
tosaugą.
„Ir ši suma taip pat yra šiuo
„Praėjusiais metais skirti metu užkliuvusi. Atrodo, jog
pinigai yra užkliuvę kažkur yra spaudimas, kad ji iš viso
Vašingtone ir nėra pasiekę nebūtų panaudota. Kada Bal
programos koordinatorių Či tijos valstybės ruošiasi stoji
kagos Gamtos apsaugos įstai mui į NATO, šios programos
goje. Tai yra neatsakingas yra ypač svarbios, kadangi jos
Amerikos mokesčių pinigų mažina savotišką trintį tarp
traktavimas. Mes esame pasi Baltijos valstybių ir kaimy
ryžę šį klausimą išaiškinti, ninės Rusijos, su kuria sieja
kadangi jis neigiamai veikia daug bendrų gamtos apsaugos
svarbias programas, liečian klausimų”, teigė ALTo vado
čias Baltijos valstybes ir kai vas.
myninius kraštus. Atrodo, kad
Nukelta į 5 psl.

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

JAV

Kaina 75 c.

Maskvoje pasirašytos istorinės
JAV ir Rusijos sutartys
Maskva, gegužės 24 d.
(Reuters-BNS-Elta) — Rusijos
ir JAV prezidentai — Vladi
mir Putin ir George W. Bush
— penktadienį Kremliuje pa
sirašė sutartį, pagal kurią abi
valstybės savo strateginių
branduolinių galvučių skaičių
sumažins dviem trečdaliais, ir
šį įvykį pavadino istoriniu.

„Ketiname atsikratyti senų
jų dvejonių bei senųjų įtarimų
ir sveikiname naują jūsų di
džios valstybės ir mūsų vals
tybės santykių erą”, prieš su
tarties pasirašymo ceremoniją
sakė G. W. Bush.

Pasaulio naujienos

Vašingtonas. Maskvoje vie

* Europos Atominio foru
mo atstovai ragina Lietuvą
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sprogdinimą esanti jo, kaip
musulmono, pareiga. Praneša
ma, kad į islamo tikėjimą atsi
vertęs britas R. Reid lėktuve
bandė padegti jo bateliuose
paslėptus nedidelius sprogsta
mos medžiagos pentaeritritolio tetranitrato kiekius, šiam
tikslui panaudodamas reto ti
po sprogdiklį.
Vašingtonas. JAV Trans
porto departamentas paskelbė
įspėjimą apie galimus išpuo
lius prieš geležinkelių ir kelių
transporto sistemos.

šintis JAV prezidentas George
W. Bush žada pasirašyti ket
virtadienį Senato priimtą įs
tatymą, kuriuo siekiama ge
riau apsaugoti Ameriką nuo
teroristų išpuolių panaudojant
biologinius ginklus su raupų,
juodligės bei kitų mirtinų ligų
sukėlėjais.
Šiuo vienbalsiai priimtu įs
tatymu numatoma padidinti
federalines vaistų ir skiepų at
sargas. Be to, vietos ligoni
nėms bei visuomeninėms svei
EUROPA—
katos apsaugos agentūroms,
kurios dažnai neturi nei fakso- Sofia. Popiežius Jonas Pau
gramų aparato, nei galimybės lius II penktadienį Bulgarijos
naudotis internetu, šiuo įsta
tymu numatoma skirti 1.6
mlrd. dolerių.
Vašingtonas. Britas Ri
chard Reid, kuris kaltinamas
praėjusių metų pabaigoje ban
dęs susprogdinti skrydžiu Paryžius-Miami skridusį lėktuvą
jo batuose paslėptais sprogme
nimis, turėjo bendrininkų,
pranešė JAV žinybų atstovai. Popiežius Jonas Paulius II ir Bulga
Be to, įtariamasis laiške savo ruos Ortodoksų Bažnyčios vadovas
motinai rašė, jog įvykdyti šį patriarchas Maxim.

ortodoksų bendruomenei pa
siūlė naudotis bažnyčia Ro
moje. Šį pasiūlymą kaip susi
taikymo gestą Rytų ir Vakarų
Bažnyčių nesantaikai užbaigti
popiežius pateikė per susiti
kimą su Bulgarijos Ortodoksų
Bažnyčios vadovu patriarchu
Maxim. „Šiandien Viešpats
leidžia mums susitikti ir apsi
keisti ‘taikos bučiniu’ ”, sakė
Jonas Paulius II.
Briuselis. Rugsėjo ll-osios
teroro išpuoliai Europos Są
jungoje (ES) sukėlė žodinių ir
fizinių išpuolių prieš ten gyve
nančius musulmonus bangą,
teigiama Briuselyje paskelbta
me pranešime. Pranešimo iš
vadose rašoma, kad politiniai
vadovai turėtų dėti visas pa
stangas ir priversti visuomenę
suvokti, kad teroristai negali
būti siejami su tam tikra reli
gine bendruomene.
Berlynas. Vokietijos spau
da penktadienį atsargiai, bet
iš esmės teigiamai vertino ket
virtadienį Berlyne pasakytą
JAV prezidento George W.
Bush kalbą, kurioje jis ragino
Europą suvokti išaušus naują
epochą ir išvien su JAV stoti į
kovą su terorizmu.

Suomijos parla
mentas pritarė penktosios ato
minės elektrinės statybai, taip
Helsinkis.

„Šiandien galime pasakyti,
kad kuriame kokybiškai nau
jus santykius”, prabanga tvis
kančioje Kremliaus rūmų
salėje JAV prezidentui atsakė

JAV deportuos
naciams talkinusį
lietuvį
JAV Imigracinis teismas
Tampos mieste Floridos valsti
joje nurodė deportuoti iš JAV
lietuvį, kuris, kaip nustatė
teismas, dalyvavo naikinant
žydus per nacių okupaciją Lie
tuvoje Antrojo pasaulinio karo
metais.
Teismas nusprendė, kad Al
gimantas Dailidė 1941 metų
rudenį, tarnaudamas Lietuvos
saugumo policijoje, dalyvavo
ieškant ir suimant žydus, ku
rie bandė išsigelbėti iš Vil
niaus geto.
A. Dailidė, kuriam dabar 81eri, iki pensuos dirbo nekilno
jamojo turto agentu Clevelan
do apylinkėse Ohio valstijoje,
vėliau apsigyveno Floridoje.
1997 metais, Teisingumo de
partamentui nustačius A. Dai
lidės dalyvavimą žydų perse
kiojime, Clevelando teismas
atėmė iš jo JAV pilietybę. Šį
sprendimą vėliau patvirtino
JAV Apeliacinis teismas.
Teismui buvo pateikti JAV
Teisingumo
departamento
Specialiųjų tyrimų skyriaus
agentų Lietuvos archyvuose
rasti dokumentai.
Nukelta į 5 psl.

pasipriešindamas
Europoje
stiprėjančiai tendencijai atsi
sakyti branduolinės energeti
kos. Žinovai vis dažniau įspė
ja, kad Suomijai gali tekti su
sidurti su elektros energijos
stygiumi, jeigu ji nestatys
naujų elektrinių. Šiuo metu
atominės elektrinės tiekia 28
proc. Suomųos sunaudojamos
elektros energijos. Pastačius
penktąjį branduolinį reakto
rių, šis rodiklis išaugtų iki 35
proc.
Londonas. Kitą mėnesį Se
vilijoje įvyksiančiame Europos
Sąjungos (ES) valstybių viršū
nių susitikime Ispanija ruo
šiasi pateikti pasiūlymų pake
tą, kuris leistų sustiprinti ko
vą su nelegalia imigracija, pir
madienį pranešė Didžiojoje
Britanijoje viešintis Ispanijos
premjeras Jose Maria Aznar.
Jis kreipėsi į vidaus reikalų
ministrą su prašymu pateikti
siūlomų kovos su nelegalia
imigracija priemonių sąrašą,
kuris apimtų sienų kontrolės
sugriežtinimą,
priemones
prieš nelegalius imigrantus
gabenančius asmenis ir pagal
bos persvarstymą ES nepri
klausančioms valstybėms, ne
pajėgiančioms imtis reikiamų
žingsnių imigrantų antplū
džiui sulaikyti.

V. Putin.
Strateginės puolamosios
ginkluotės mažinimo sutartis,
kurios pasirašymas buvo G.
W. Bush ketvirtadienį vakare
prasidėjusio keturių dienų vi
zito kulminacija, įpareigos bu
vusias šaltojo karo priešinin
kes iki 2012 metų savo bran
duolinius arsenalus sumažinti
iki 1,700-2,200 kovinių galvu
čių.
Prezidentai taip pat pasira
šė Naujų strateginių santykių
deklaraciją. Tačiau, apžvalgi
ninkų nuomone, sutartis turi
senojo abiejų „supervalstybių”
varžymosi atspalvį ir nėra la
bai svarbi kovai su terorizmu,
kurį tiek G. W. Bush, tiek V.
Putin po rugsėjo ll-osios laiko
nauja pasauline grėsme.
Nukelta į 5 psl.

Karaliaučiaus sritį
siūloma pavesti
tarptautinei globai
Lietuvos opozicinės Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininkas, Seimo na
rys Vytautas Landsbergis siū
lo Europai pradėti diskusijas
dėl Rusijos Karaliaučiaus sri
ties tarptautinės globos.
„Europa galėtų inicijuoti
tikrus tarptautinius svarsty
mus, kam derėtų pavesti, Ru
sijai sutinkant, KaliningradoKaraliaučiaus ir to krašto su
visais gyventojais globą. Tai
reikštų kovą su skurdu, ligo
mis, tarša ir nusikalstamu
mu”, teigiama ketvirtadienį
paskelbtame
konservatorių
vadovo pareiškime.
„Gal Europos Sąjungai (ES),
gal kaimynams — Lenkijai,
Lietuvai ir Švedijai?”, svarstė
V. Landsbergią
Nukelta į 5 psl.

Šilutiškei iš Čikagos atsiųstas laiškas
su įtartinais milteliais
Penktadienį sąmyšį vienos
šilutiškės namuose sukėlė ne
tikėtas radinys — iš JAV at
siųstame voke moteris rado
baltų miltelių.
Apie netikėtą radinį 66 me
tų Šilutės gyventoja nedelsda
ma informavo specialiąsias
tarnybas. Įtartinas vokas iš
siųstas ekspertizei. Policijos
duomenimis, vokas atsiųstas
iš JAV, Čikagos miesto. Mo
ters teigimu, jis yra nuo jos

dukters. Balti milteliai rasti
tuščiame voke, jame laiško ne
buvo. Moteris sako neįtarian
ti, kas ir kodėl galėjo taip pa
sielgti.
Po rugsėjo ll-osios teroristi
nių išpuolių JAV Klaipėdos
apskrityje ne kartą buvo ap
tikti vokai su baltais milte
liais, tačiau, atlikus tyrimus,
juose nebuvo aptikta nei juod
ligės užkrato, nei kitų žmonių
gyvybei pavojingų medžiagų.

Lietuvoje vyksta jubiliejinė 20-oji Baltijos Asamblėjos (BA) sesija, skirta Bal
tijos valstybių narystės Europos Sąjungoje (ES) ir NATO perspektyvoms bei
informacinės visuomenės plėtrai aptarti. Forume buvo pristatomi apie ES tei
kiamas naujas galimybes Baltijos regionui, Baltijos valstybių indėlį į euroatlantinį saugumą. BA prezidiumo nariai pasirengę pertvarkyti organizaciją,
nes tai leistų užmegzti glausdesnius ryšius su Šiaurės Taryba. Šį pusmetį BA
pirmininkaujanti Lietuva tam skirs ypatingą dėmesį.
Nuotr.: Sesijos atidaryme (iš kairės) Lietuvos, Estijos ir Latvijos delega
cijų vadovai Baltijos Asamblėjoje — Giedrė Purvaneckienė, Trivimi Velliste ir
Romualds Ražuks.
Kęstučio Vanago lELTA) nuotr.

INDIJA
Deli. Indija davė Pakistanui
du mėnesius terorizmui Kashmyre pažaboti ir tik tada
spręs dėl galimų karinių
veiksmų, penktadienį rašo įta
kingas Indijos dienraštis.
Toks sprendimas buvo priim
tas per aukščiausių saugumo
pareigūnų susitikimą, kuriam
pirmininkavo Indijos premje
ras Atal Behari Vajpayee ir
kuris vyko Kashmyre — abie
jų branduolinių kaimynių ka
rinės įtampos, galinčios išpro
vokuoti naują karą, židinyje.
Indija kaltina Pakistaną dėl
islamistų kovotojų išpuolių
Kashmyre — vienintelėje In
dijos valstijoje, kurioje gyven
tojų daugumą sudaro musul
monai.
Bombay. Indijos laivynas,
kuriame jau buvo paskelbta
aukšta parengtis, padidėjus
įtampai tarp Indijos ir Pakis
tano dar labiau sugriežtino
saugumo užtikrinimo priemo
nes.

patvirti
no buvusi informuota Pakista
no, jog šį savaitgalį Islamabadas ketina pradėti „įprastus”
trumpojo ir vidutinio nuotolio
raketų bandymus. Pasak pra
Indija penktadienį

nešimo, „tai įprasti bandymai,
neturintys nieko bendra su
dabartine situacija”. Pakista
nas informavo Indiją, jog šie
bandymai yra skirti „vieti
niams valstybės tikslams”.

AFGANISTANAS

Bagramo oro pąjėgų ba
zė. Rytų Afganistane veikian

ti ’ Didžiosios Britanijos jūrų
pėstininkų žvalgybos grupė
ketvirtadienį pateko į susi
šaudymą. Tai buvo pirmas tie
sioginis britų karių susirėmi
mas su įtariamais ekstremis
tais. Per susišaudymą buvo
kliudyti mažiausiai du priešo
kovotojai, tačiau jų likimas
nežinomas, sakė jūrų pėsti
ninkų atstovas spaudai, pulki
ninkas leitenantas Ben Curry.
Pasak jo, prie Chosto provinci
joje esančio paslėpto jūrų pės
tininkų posto privažiavo auto
mobilis su trimis vyrais, kurie
paleido į britų patrulio karius
dešimt šūvių.
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NAUJAS „ATEITIES” NUMERIS
Mūsų žemyną pasiekė nau
jas, pirmasis šių metų, „Atei
ties” numeris. Tai skoningai,
kreidiniame popieriuje, išleis
tas, 44 puslapių žurnalas jau
nimui. Pagrindinė tema —
meilė. Išsamūs ir logiškais
išvedžiojimais nagrinėjamos
temos klausimais: kas tai yra
meilė, meilės teorijos, įsimylė
jimas, 7 didžiosios aistros ir
t.t. Įdomiai svarstomas ir
sprendžiamas kunigų celebato klausimas. Būtų gražu, jei
daugumas jaunuolių galėtų šį
žurnalą perskaityti ir pana
grinėti keliamas mintis.
Žurnalo persiuntimas ta
čiau, yra labai mįslingas, ką
sunku išaiškinti. Būtent: šis
numeris, kaip žadėta, buvo iš
leistas kovo viduryje. Supakavimas ir išsiuntimas, dėl
darbų gausos, užsitęsė savai
tę, dvi. Iš Kauno, daugiau

kaip 60 svarų siunta, oro paš
tu buvo išsiųsta balandžio 8-tą
dieną. Vilniaus pašto atspau
das balandžio 9-ta. Kitas
ženklas — paliko New Yorko
oro uostą gegužės 17-tą po pie
tų, pasiekė Tampą tos pat die
nos vėlų vakarą ir pristatytas
į namus kitą dieną. Liko ne
išaiškintas penkių savaičių
tarpas tarp Vilniaus ir New
Yorko. Kažkuriam tarpiniair
oro uoste siunta išsėdėjo pen
kias savaites. Yra žmonių, kad
siunta buvo atidaryta patik
rinimui. Normaliai oro pašto
siuntas gaudavome per 7-10
dienų laikotarpį. Atsiprašome
prenumeratorių už žurnalo
vėlavimą. Tikimės, kad atei
tyje oro pašto siuntos ateis
laiku.
.Ateities” žurnalo
administracija Amerikai
ir Kanadai

SVEIKI, BIČIULIAI!
Aš, JAS narė Ugnė, noriu
papasakoti apie gražų ir pras
mingą renginį, kurį šių metų
vasario 3 d. suruošė Papilės
Simono Daukanto vid. m-los
Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai
savo tėveliams, artimiesiems.
Rytą visi rinkosi į Papilės Šv.
Juozapo bažnyčią, kur šv. Mi
šių metu kartu meldėsi, klau
sėsi klebono Jono Bučelio pa
mokslo. Tėveliams buvo ma
lonu, kad ateitininkai skaitė
skaitinius, nešė aukas, giedo
jo, kalbėjo visuomeninę mal
dą, adoravo, patarnavo, ėjo
per bažnyčią linkėdami ramy
bės.
Po šv. Mišių visi ėjome į mo
kyklos aktų salę, kur, išklausę
kuopos globėjos Genovaitės
Pundziuvienės įžanginį žo
dį ir klebono Jono Bučelio pa
sisakymą bei sulaukę agapės
stalo vaišių ir pašventinimo,
sustojome visi ratu, sugiedo
jome padėkos giesmelę ir pa
sivaišinome arbata, sausai
niais.
Po to globėja tėveliams su
rengė mažą ekskursiją, kurios
metu papasakojo apie ateitininkiją, parodė nuotraukas iš
kuopos veiklos, poilsio, gyveni
mo, supažindino su dabarti
nėmis mūsų gyvenimo sąly
gomis, mokykloje leidžiamu
kuopos stendu. Mokytoja .sve
čius nuvedė į mokyklos admi
nistracijos mums skirtą seną
kambarį, kuris prašosi kapita
linio remonto, įrengimo, lėšų.
Tėveliai pritarė mūsų sie
kiams įsirengti savo kampą,
pažadėjo padėti, kiek tai įma
noma, nes Akmenės krašte
yra pati didžiausia bedarbys
tė. Padėkos žodžiu globėja pa
minėjo Amerikoje gyvenančių
Jono ir Laimos Šalčių šeimą,
kuri jau yra paaukojusi šio
kambario ruošimui, bei pas
toviai remia kuopą. Suprasda
mi, kad kapitaliai suremon
tuoti patalpą reikės daug pi
nigų, prisidėjo Algirdo bei
Spodros Martyšių šeima. Nie
kada neatsisako padėti Nataša ir Virgilijus Bružai, Dan
guolė ir Albertas Dantos, Vireikiai, Adomavičiai, Masevičiai, Terminai, Slotkai, Lapėnai ir kiti geri žmonės.
Po ekskursijos tėveliai grįžo
į salę, kur mes, pasiruošę kon
certui, jų laukėme. Programą
pradėjo viešnia iš Kauno,
„Ateities” žurnalo korespon
dentė ir poetė Eglė Perednytė.
Ji skaitė savo naujus eilėraš
čius. Vėliau grojo Eglė Bute-

navičiūtė, Lina Statkutė, Rai
monda Pundziūtė, smuiku
griežė Aurelija Bružaitė, vai
dino Ineta Žukauskaitė, Ra
mūnas Černauskas, Monika
Vaičekauskaitė,
Laimonas
Terminas, Arvydas Martyšius.
Dainavo Laura Malakauskai
tė, Ingrida Dantaitė, Aurelija
Ungeitytė, Ugnė Masevičiūtė,
Bernadeta Kulvelytė, Laura
Juškutė, Gediminas Šemeklis, Jonas Mažylis, Aurimas
Kulvelis, visi renginio daly
viai, netgi tėveliai ir svečiai.
Kad nepabostų, Laura Mala
kauskaitė vis pakviesdavo vi
sus pažaisti, pašokti. O poil
sio minutes užpildė Inga Žu
kauskaitė, skaitydama Šeks
pyro sonetus. Skambėjo „Avė
Marija”, „Kregždutė”, angliš
kai „Vakar”, „Santa Marija”
ir daug daug kitų gražių kū
rinių. Tėveliai visą dieną pra
leido su mumis, ateitininkais,
pamatė ir pajuto mūsų gyve
nimą. Visiems buvo gera, ge
ra, manau, buvo ir mūsų Kū
rėjui, stebint, kaip jo vaikai,
jo kūriniai, šlovindami Tėvą,
moka mylėti vienas kitą, mo
ka džiaugtis gyvenimu.
O po kelių dienų prasidėjo
mūsų bendras rūpestis, ben
dras darbas — kambario re
montas: krosnies griovimas,
žvyro, molio, smėlio vežimas,
plytų krovimas, židinio mū
rijimas. Manau, kad tėvelių
rankos mums padės, kol tu
rėsime lėšų, tol darbas tikrai
eis į priekį.
Kad nepaskęstume dar
buose, savaitgalį globėja ruošė
mums iškylą į Mažeikių ledo
areną, kur galėjome linksmai
pačiuožti pačiūžomis, sveikai
ir įdomiai, visi draugę pailsė
ti. Tai va, taip ir gyvena papilėniškiai.
JAS narė
Ugnė Masevičiūtė,

Papilės Šv. Aloyzo kuopa

ATEITININKŲ NAMŲ
GEGUŽINĖ
Metinė Ateitininkų namų
gegužinė, sekmadienį, gegužės
2 d. vyks pavasariškai žaliuo
jančiame Ateitininkų namų
ąžuolyne. Visi ateitininkai, jų
svečiai ir draugai kviečiami
atsilankyti ir smagiai praleisti
sekmadienio popietę ir tuo
pačiu prisidėti prie šių mūsų
veiklai taip reikalingų namų
išlaikymo. Visi laukiami!

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)
Užsakant į Lietuvą:

Los Angeles ateitininkų Šeimos šventės dalyviai prie Šv. Kazimiero bažnyčios.

Nuotr. Lino Polikaičio

LOS ANGELES ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Balandžio 28 d. įvykusi Los
Angeles ateitininkų Šeimos
šventė praėjo su gražiomis iš
kilmėmis Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje ir parapijos
salėje.
Po šv. Mišių kun. Stanislo
vas Anužis priėmė pasižadėji
mus septynių naujų MAS ir
šešių naujų JAS narių. Ženk
lelius prisegė ir juosteles už
rišo šventės svečias iš Phila
delphia, MAS Centro valdybos!'

vicepirmininkas dr. Edmun
das Saliklis.
Šventė tęsėsi prie užkan
džių parapijos salėje. Dr. Sa
liklis vaizdžiai papasakojo
Lietuvos jaunimo kelią ir ko
vas į Lietuvos nepriklausomy
bę ir Romo Kalantos auką
prieš trisdešimt metų. Pasako
jo apie įvykius, sukėlusius pa
saulio dėmesį po gegužės 14
d., 1972 m.
Kiekvienas naujas MAS na-

ŠEIMOS ŠVENTĖ DETROITE
Detroito telkinio ateitinin
kai savo Šeimos šventę švęs
per Devintines, š.m. birželio 2
d. Tą rytą visi organizuotai
10:30 vai. dalyvausime Dievo
Apvaizdos bažnyčioje Mišių
aukoje už gyvus ir mirusius
ateitininkus. Po Mišių iškil
mingas posėdis parapijos sve
tainėje. Jaunučių įžodį teiks
klebonas kun. Aloyzas Vols
kis. Šventės prelegentė bus
viešnia iš Čikagos dr. Ona
Daugirdienė, Jaunųjų Ateiti
ninkų sąjungos centro valdy
bos pirmininkė. Ir jaunučiai,
ir moksleiviai rengia meninę
programą. Šventės rengėjai —
Detroito sendraugių ateitinin
kų valdyba: Benediktas Neve
rauskas, Nijolė Lapšienė ir
Pranas Zaranka.

rys perskaitė savo parašytą
rašinį, o programos pabaigoje
drąsesnieji JAS nariai pasiro
dė savo talentais. „...Drįsta
me būti kitokie, drįstame ug
dyti savo talentus....” (iš meti
nio veiklos šūkio). Salės gale
vyko
nuotraukų/iliustracijų
parodėlė, apibūdinanti kiek
vieno JAS kuopos nario talen
tus.
Kaip ir kiekvienais metais,
egzaminams paruošė ir pro
gramą pravedė MAS — JAS
kun. Stasio Ylos kuopos globė
jos Marytė Newsom, Vita Vil
kienė ir Aldona Butkienė. Di
delis ačiū joms visoms! Dėko
jame visiems, kurie prisidėjo
prie šventės pasisekimo ir
ypač mūsų šventės garbės
svečiui dr. Edmundui Salikliui.
D. P.

$250.00
$500.00
Oro paštu
$100.00
$55.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$85.00
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

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

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Dr. Onutė Daugirdienė, Jaunųjų
Ateitininkų sąjungos C V pirminin
kė, bus pagrindinė kalbėtoja Det
roito ateitininkų Šeimos šventėje.
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nime ir pažinti savo šeimos
POILSIO SAVAITĖ
tėvynę.
Nors aš esu Amerikos
KENNEBUNKPORTE
Šių metų vasarą Ateitinin pilietė ir gyvenu Amerikoje,
kų sendraugių poilsio savaitė man svarbu išmokti daugiau
pas Tėvus pranciškonus Ken- apie Lietuvą ir kalbėti lietu
nebunkport, Maine, vyks rug viškai. Man patinka ateiti
pjūčio 10-17 d. Norintieji daly ninkų himnas ir man smagu
vauti, prašomi kreiptis į tėvą dalyvauti susirinkimuose. Aš
Gabrielių, tel. 207-967-2011. tikiuosi būti ateitininke daug
Kaip ir kasmet, organizuotos metų.
Laura Tuljak
programos vyks vakarais, o
stovykloje dalyvaujantieji die
nos metu yra laisvi pasigerėti STOVYKLOS DAINAVOJE
2002 METŲ VASARĄ
gamtos grožiu, apsilankyt įdo
mesnėse Maine vietovėse, pa
Birželio 23 - liepos 6 d —
simaudyti jūroje ir kt. Prašo
Moksleivių ateitininkų stovyk
ma jau dabar registruotis.
la.
ČIKAGOS ATEITININKŲ
Liepos 7 - 17 d. — Jaunųjų
ŠEIMOS ŠVENTĖ
ateitininkų stovykla.
Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkai ir svečiai kviečiami da
Liepos 21 - 28 d. — Sen
lyvauti ateitininkų Šeimos draugių ateitininkų stovykla.
šventėje, vyksiančioje Lemont,
IL, š. m. birželio 2 d., sekma
Liepos 28 - rugpjūčio 4d.
dienį. Visi, pilnoje uniformoje, — Mokytojų savaitė.
renkasi 8:45 vai. ryto. Vaikų
Mišios 9 vai. ryto Palaiminto
Rugpjūčio 4 - 11 d. —„He
Jurgio Matulaičio misijos baž ritage” angliškai kalbančio
nyčioje. Po Mišių iškilmingas jaunimo stovykla
posėdis 10:30 vai. ryto vyks
PLC didžiojoje salėje. Paskui
Rugpjūčio 18 - 25 d. —
visi dalyvaukime Ateitininkų Lietuvių fronto bičiulių sto
namų sode ruošiamoje gegu vykla.
žinėje.
♦**
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 2
Man patinka ateitininkų or d. —Ateitininkų studijų sa
ganizacija, nes mes išmoksta vaitgalis.
me daug apie Lietuvą ir jos is
toriją. Man smagu mokytis
Liepos 28 d. — Dainavos
apie ateitininkų istoriją ir metinė šventė ir rėmėjų suva
apie penkis principus. Būti žiavimas.
ateitininke reiškia būtį gera
sesute, gera piliete, gerai mo
Dėl informacijos kreipkitės į
kytis, turėti Dievą savo gyve atskirų stovyklų vadovus.

www.centeribraurgafyand3reastbealth.oom

Dr. RIMAS NOVICKIS

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

GEDAS M. GRINIS, MD

Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142

(262) 948-6990

Dr. DANA M.SALIKLIS

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220
SURENDER LAL, M.D.

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

10 S. 640 S. Kngeiy Hwy, VVtovvbrook

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS 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
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville. www.illlnoispain.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

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

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir kraujagyslių figos
Valandos pagal susitarimą
Dr-A'flmis.E„^Te
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.
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 JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.

Tel. 630-243-1010

Chircpractic & Rehab
CSnic

Valandos susitarus

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

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

Dr. V.J. VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL

Tel. 708-423-6114
Dr. ELIGIJUS LELIS

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

Tel. 815-723-1854

630-941-2609

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. 708-349-0887.

9830 SRidgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection

Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St., Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL

Akių ligos / Chirurgija

Suite 101, Lemont, IL

Tel. 773-434-2123

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.

LINAS SIDRYS, M.D.

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

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

Valandos pagal susitarimą

Dr. LINA POSKUS
Dantų gydytoja

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Tel. 708-460-2500

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

Tel. 773-735-7709

Tel. 630-323-5050

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

EDMUNDAS VIENAS, M.D., S.C.

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 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 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074

Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS

Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477

Tel. 708-484-1545.

6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
RAMONA C. MARSH, MD SC

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Kab. tel. 773-471-3300

Valandos pagal susitarimą

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

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

Tel. (708) 598-4055

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400

Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS

Į

Paruošia Bronius Nainys

taikyti penktąjį sąjungos įsta
tų skirsnelį, kad vienos narės
užpuolimas reiškia užpuo
limą ir visų kitų, bet to nuta
rimo vykdymo jis nespaudė.
Osama Bin Laden gaudyti
Amerika ryžosi viena, nors
savanorių talkininkų ir neat
sisakė. Gausiausia talkininkė
buvo Didžioji Britanįja, padėjo
kanadiečiai. Kitų kraštų pa
galba buvo menkesnė, o kai
kurių — tik simbolinė. Iš
Rusijos nauda irgi maža,
nors Amerikos rusofilai ją
kėlė iki debesų. Ar Europa
pajėgi Amerikai padėti, ar ji
tai daryti nori, straipsniu
„Washington Post” gegužės 6tą klausė Ronald Asmus,
buvęs JAV Valstybės sekreto
riaus padėjėjas Europos rei
kalams? Sovietų Sąjungai
subyrėjus ir šaltajam karui
pasibaigus, NATO uždaviniai
pasikeitė, o dar labiau nauja
kryptimi jie pasisuko po rug
sėjo vienuoliktos. Dabar jos
pagrindinis priešas yra bran
duoliniai ginklai ir teroriz
mas. Apginti mus nuo teroriz
mo NATO jėgos turi būti
paruoštos, daugiau sumoder
nintos, judrios, sumaniau va
dovaujamos, samprotavo nese
niai NATO nares ir kandida
tes Europoje lankydamas
dabartinis JAV Valstybės
sekretoriaus
pavaduotojas
viešiesiems reikalams Mare
Grossman. Plyšį tarp JAV ir
Europos didina skirtingos il
galaikių uždavinių sampra
tos. Nesutariama, kokie jie ga
li būti, kaip jiems pasiruošti,
kaip apsiginkluoti, kas pa
grindinis sprendėjas panaudo
jimui jėgos, teigia Grossman.
Europa dabar serga. Galvas
kelia kraštutiniai dešinieji,
prasideda nauja antisemitiz
mo banga. Amerikoje — Perot
ir Buchanan, Europoje — Le
Pen ir Fortuyn (nužudytas
gegužės pradžioje) skelbiami
šūkiai Europoje randa atgarsį.
Gatvėse vis labiau šūkauja
radikalai. Smagu jiems neigti
valdžias, kaltinti užsieniečius,
reikalauti reformų, rašo „The
Economist”. Ilgai Maskvoje
darbavęsis ir Kremliaus poli
tiką pažįstantis autorius, žur
nalistas, Carnegy Endovvment
instituto narys Anatole Lieven
savo straipsniais spaudoje įro
dinėja Putin užmačias Europą
sukiršinti su Amerika. Ir dėl
Rusįjos prezidento palanku
mo, pagal Lieven, tarp Bush ir
Schroeder dabar vyksta varžy
bos. „J Maskvą meilės ieško
ti” — „The Economist” skelbia
JAV prezidento George Bush
kelionės į Rusiją tikslą.
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Suomiai vaišingi. Nespėja
me apsiprasti su lėktuvo
aplinka, patarnautojos mus
pavaišina skaniais suomiškais
užkandžiais.
Ir šis skrydis neprailgo, gal
kiek daugiau negu valandą ir
jau
atsiradome
netoli
Maskvos. Čia aplinkui pasi
rodė
ir baltų debesėlių,
kabančių po mūsų kojomis.
Suomis lėktuvo kapitonas
neinformavo keleivių apie
padėtį, tik kai lėktuvas
kryptelėjo žemyn, mes patys
supratome, kad nebetruks
ilgai, ir atsirasime ant nes
vetingos paslapčių šalies
žemės. Net šiurpulys pakute
na nugarą.
»
Pro langą stebėjau, kaip
besileisdamas lėktuvas darė

didelį ratą, ir dar nevieną, kol
pagaliau nusileidome. ligai
lėktuvas stovėjo gale nusilei
dimo tako kažko laukdamas, o
aš žiūrėjau pro langą ir ste
bėjau netvarkingai visokiais
rąstgaliais užverstus oro
uosto pakraščius, kol pąjudėjome. Lėktuvas judėjo pa
lengva. Į priekį nieko negalė
jau matyti. Tik kai pradėjo da
ryti posūkį, pamačiau priešais
lėktuvą važiuojantį, panašų į
karišką džipą, su viršuje
dideliu užrašu: „Follow me”.
Atrodo, jis vedė mūsų lėktu
vą į jam skirtą vietą.
Nors buvome jau pakanka
mai apkalbėję ir susitaikę su
būsima padėtimi, bet baimės
jausmas visai neatsipalaida
vo, net ir tos linksmosios ben

Panut* ftmfoLien*

Jeigu Atminimo diena,
tai atsiminkime

NATO IR EUROPA
Kaip viskas Čia pasikeitė. Ir
tik per metus. Praėjusį pava
sarį naujas JAV prezidentas
George W. Bush Europoje bu
vo didvyris. Visi jo čia laukė,
gerbė, mylėjo. Nors ir šypsnį
kėlė nepatyrusio diplomato
„gilus žvilgsnis” į Putin akis,
ir jo paties akimis perkošta
taip pat tik pirmameCio Ru
sijos prezidento siela — per ją
matau, kad su šiuo žmogum
bus galima sutarti, buvo Bush
išvada po pokalbio Slovėnijoje,
— bet savo kalba Varšuvoje
europiečiams jis lyg dangų at
vėrė. Laisva ir nedaloma
Europa nuo Baltijos iki
Juodosios jurų, iškilmingai
skelbė stipriausios pasaulio
valstybės vadovas, tvirtai pri
žadėdamas kiekvienam kraš
tui prieglobstį po NATO spar
nu. Lenkija, ypaC trys Baltijos
valstybės ir visos pietryčių
Europos tautos niekada neuž
mirš jo žodžių — daugiau nei
miunchenų, nei jaltų, tikė
damos, kad pats Bush jų neuž
mirš. Nei dabar, svečiuodama
sis Maskvoje ir po kelių dienų
Romoje pasirašydamas doku
mentą, priimantį Rusiją į
NATO tarybą. Sako Jaunes
niąja nare”, bet kas gali nus
pėti, kokia ta narystė bus po metų.
Tai buvo pernai. Bet užva
kar tą patį JAV prezidentą
Bush, skrendantį į Maskvą ir
trumpam laikui sustojus pa
sisveikinti su Vokietijos kan
cleriu Gerhard Schroeder, pa
sitiko jau pikti berlyniečiai.
Nenorim mes tavo karų, pre
zidente, aukštai kėlė plakatus
tūkstančiai demonstrantų.
Nei tavo politikos Viduriniuo
se Rytuose. Saddam Hussein
mums tiekia naftą ir jo nu
versti mes tau nepadėsim.
Bet Vokietija yra pati stip
riausia ir patikimiausia NA
TO narė Europoje. Prieš dvy
lika metų dabartinio JAV pre
zidento tėvas kare prieš Iraką
turėjo visų NATO narių pri
tarimą. O kiek jų tokiam žy
giui pritars dabar? Bet Ame
rikos vadovas Irako diktato
riaus atsikratyti neatsisako ir,
atrodo, Šio tikslo labai atkak
liai sieks. Kas bus su NATO
dama, jeigu Europa čia nuo
Vašingtono nusisuks? Be to,
ir dabar jo favorizuojamas Pu
tin čia ne su Amerika. Ar jos
prezidentas Bush viso to nebijo?
Gal ir ne. Tai lyg ir patvirti
na karų Balkanuose ir Afga
nistane patyrimas. Būdamas
nepatenkintas Europos įnašu
Balkanuose, ypač Kosovo ka
re, Afganistane Vašingtonas
NATO net ignoravo. Tiesa,
Bush išgavo narių nutarimą
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Puslaidininkių fizikos institute atidaryta nauja Terahercine laboratorija, kurioje Krašto apsaugos ministerijos
lėšomis įsigyta ir sumontuota lazerio sistema. Iškilmingame renginyje dalyvavo premjeras Algirdas Brazaus
kas, krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, mokslo
institutų vadovai ir mokslininkai. Naujoji laboratorįja įrengta pagal Krašto apsaugos ministerijos pernai pasira
šytą 0 4 mln. litų vertės sutartį su Jungtinės Karalystes firma "Edinburgh Instruments“ pirkti infraraudonų
spindulių tolimo nuotolio lazerio sistemą, kuri naudojama moksliniams tyrimams. Ši sistema, atverianti gali
mybes dalyvauti naujuose mokslo projektuose, Puslaidininkių fizikos institute buvo sumontuota ir paleista ba
landžio mėnesį.
Vladimiro Gulevthaui (Eltai nuotr

„Free riders” — Europos
valstybes vadina kai kurie
JAV politikai, net ir Kongreso
nariai. Mes turime jas ginti,
globoti, viską duoti ir nieko
negauti. Naujas nares į NATO
priėmus, Amerikos atsakomy
bė dar padidės, nes mums rei
kės ir jų saugumą užtikrinti,
girdi europiečiai iš Vašingtono
atskrendančius balsus. Bet ar
jie dėl to jaudinasi? Europai
labai reikėjo NATO šaltojo ka
ro laikais, kai virš jų galvų
tvyrojo sovietijos komunizmo
grėsmė. Bet dabar? Gal ir
abejones keliantis klausimas?
Europiečiai nemėgsta ko
mandų iš Vašingtono, teigia
buvusi JAV valstybės sekreto
rė Madeleine Albright. Bet
NATO Europai labai reikia,
rašo ši politikė „VVashington
Post” gegužės 22-rą, nes tik
per šią
sąjungą gali ateiti
Amerikos globa ir saugumas.
Europos vadovų santykius su
Amerika apsunkino kai kurie
paskiausi, ne taip jau labai
europiečiams mieli, Bush po
sūkiai: sava, tik Ameriką sau
gojanti, priešraketinės gyny
bos sistema, skirtinga tarp
tautinės teisės samprata, nu-

mojimas ranka į europiečių
rūpestį dėl pasaulyje besikei
čiančio klimato ir viešas
nuvertinimas Europos karinio
pajėgumo. O lyg ir perdėtas
Bush dėmesys Rusijai Europą
baugina galimu NATO krei
pimu daugiau į Putin siūlomą
politinį kelią. Mums pakanka
vienos kalbančios bendrijos,
JTO, o NATO turi būti tik ka
rinė organizacįja, pagal Alb
right samprotauja Europos va
dovai. Europą dar baimina ir
galimi politinių pirmumų pa
sikeitimai. Jiems atrodo, kad
rugsėjo vienuoliktoji NATO
pastūmė į šalikėlį, ir Ame
rikos dėmesio centras dabar
jau ne Europa, bet Azija ir Vi
duriniai rytai. Panašiai mąsto
ir „Wall Street Journal” ve
damasis (5.22.02).
Tačiau reikia manyti, kad
tas sujukimas yra laikinas,
pasireiškęs dėl kelių JAV
prezidento Bush diplomatinių
klaidų. „Kiekvienai valdžiai
reikia įaugti", — pripažinda
mas tuos paslydimus, teigia
Valstybės sekretorius Colin
Povvell. („NYT” 5.22.02). Bush
diplomatinį kursą 101 baigė,
ten pat rašo David E. Sanger.

Reiškia— tokių klaidų jis ne
bedarys. Nors Amerika karine
jėga ir išskirtinai galinga,
tokio stipraus krašto iki šiol
pasaulyje niekada nebuvo, bet
likusi viena nuo dabar grasi
nančių priešų vargu ar apsi
gins? Taikos ir pagalbos jai vis
dėlto reikės. O ji gali ateiti
tik iš Europos, kurios jėga,
nors ir ne tokia stipri, bet po
Amerikos — dar antroje vieto
je. Ir labai tvirtai. Taigi
Amerikai jos reikia. Dėl to jai
reikai ir NATO, o ši sąjunga
turi apimti visą Europą, visas
jos demokratines valstybes —
ir dideles, ir mažas. Taip, kaip
Bush praėjusiais metais Var
šuvoje sakė: nuo Baltijos iki
Juodosios jūrų. NATO turi
likti tik karinė organizacįja.
Bet tai turi suprasti ir Euro
pa, ir šiek tiek daugiau prie
Amerikos derintis. Viena pati
likusi, Amerika gali dar jr
nepražūti. Bet kas atsitiks
likus vienai Europai? Tikė
kim, kad tai abi pusės suvoks.
Ir suvoks pakankamai greitai,
ir iš šios kelionės ir Bush grįš
namo kitoks, ir Europą paliks
kitokią. Gal bus kitaip ir į
Putin sielą įžvelgęs?

PUTIN RŪPINASI UŽSIENYJE GYVENANČIAIS RUSAIS
(117), uždarų miestų (316).
Atkelta iš 1 psl.
Be gyventojų dabartinėje
Sąrašo sėkmė, pagal komi
siją, priklausys nuo to, ar bus Rusijoje, Putin vyriausybė no
užtikrintas asmeninis nelie ri žinoti, kiek jų tautiečių už
čiamumas, ar federaliniai ir siliko atsiskyrusiose respub
vietiniai organai bendradar likose, kadangi vis dažniau
biaus, koks bus požiūris į ateina nusiskundimai, kad
etninius klausimus, ypač Maskva jais nesirūpina. Aiš
Čečėnijoje, kaip bus užtikrin ku, daugiausia nusiskundimų
tas surašinėtojų saugumas, ateina iš Latvijos ir Estijos.
kaip pavyks registracija rusų, Užsienyje gyvenančius rusus
gyvenančių užsienyje. Dauge surašys diplomatinės tarnybos
lyje vietovių darbas gali būti atitinkamose valstybėse. Už
pavojingas, todėl registrantus sienio reikalų ministerijai
saugos „omono” daliniai. Nu pavesta paruošti eilę įstatymų
matoma, kad 7-10 proc. gy dėl rusiškai kalbančių gyven
ventojų vengs registracijos ir tojų teisės ir apsaugos. Putin
tiek pat pateiks klaidingus įsteigė specialią komisiją, ku
duomenis, prisimindami se rios tikslas būtų sustiprinti
nus laikus. Gyventojų surašy ryšius tarp Maskvos ir rusų,
mas prasidės nuo kalėjimų gyvenančių įvairiose valstybė
drakeleivės pasidarė rimtes
nės. Kai lėktuvas visai susto
jo, vienas kitas jau bandė
pajudėti iš savo vietos, bet
greit pasigirdo balsas per
garsintuvą:
„Nejudėti
iš
vietų”. Sėdime ramiai ir lauki
ame. Žiūriu pro langą, kas
lauke dedasi, o ten aplinkui nė
gyvos dvasios. Praslenka apie
dešimt minučių, ir dar tas
pats. Jau juokų nėra, visi tyli
ir laukia. Tik dar po kelių mi
nučių pamatau aplinkui lėk
tuvą besigrupuojančius ir
paprastai apsirengusius žmo
nes, ir kariškomis uniformo
mis, matyt oro uosto milicija
su ginklais, kad net baimės
jausmas
pakutena. Tuojau
smigo į galvą dar namuose
girdėtas išsireiškimas: „Vitoje
Vilniaus, gali pas baltąsias
meškas tiesiog iš lėktuvo
nudanginti”. Kažkaip ir atro*dė panašiai.
Pagaliau išgirstame kažką
sugirgždant. Gale sėdėję pasa
kė, kad nuleido
lėktuvo

se, kurių priskaičiuojama iki
keliasdešimt milijonų.
Tapęs prezidentu, Putin sa
vo kalboje pareiškė, kad rei
kia sudaryti sąlygas, kurios
padėtų palaikyti tamprius ry
šius tarp krašto ir „tėvynai
nių”, išbarstytų visoje plane
toje. Naujos komisijos užduo
tis bus rusiškai kalbančių
būklės priežiūra, apsauga jų
pilietinių teisių ir ekonominės
padėties, ypač Baltijos ir Vi
durinės Azijos valstybėse.
Putin tikisi, kad nuo dabar už
sienyje gyvenančių rusų padė
tis bus stebima iš arti.
Įdomu, kiek milijonų rusų
bus surasta vadinamame „ar
timame ir tolimame užsieny
je”?

atsarginius laiptus žemyn. kariškis ar milicininkas, kurs
Pasirodė, kaip vėliau sužino atidžiai stebėjo einančius į
jome, neturėjo tam lėktuvui vidų. Ėjome ir mes. Viduje
pritaikytų laiptų išlipimui pro tuojau laiptais žemyn ir stai
šonines duris, turėjome nau gus posūkis, ant kurio stovėjo
dotis nelaimės atveju vartoja vėl kitas milicininkas, be
žodžių rodantis kur eiti.
mais laiptais.
Pagaliau pirmieji pajudėjo Nulipę laiptais žemyn, atsi
lėktuvo įgulos nariai, tik tada radome apatinėje pastato
pasikėlėme mes. Leidomės dalyje, kur tuojau pamatėme
laiptais kaip nesavomis kojo visą ‘tuziną būdų, panašių į
mis. Apačioje pasitiko visas kioskus laikraščiams pardavi
būrys turbūt valdžios žmonių nėti. Tai buvo iš užsienio at
dokumentų
su nešiltais į mus žvilgsniais, važiuojančių
kad, vieną kartą įjuos pažvel tikrinimo vietos. Kiekvienoje
gus, antrą kartą noro į juos jų dirbo jaunas, kariška uni
forma vaikinas, tikrindamas
žiūrėti jau nebeatsirado.
Bet šį kartą mūsų baugi- atvažiavusio „svečio” doku
nimasis buvo bereikalingas. mentus. Prie kiekvienos būdos
siauras
praėjimas,
Ko jie čia buvo atėję, taip ir buvo
neteko sužinoti, nes, atvažia tvorele atskirtas, pro kurį tik
vęs oro uosto autobusas mus patik-rintasis galėjo praeiti. O
visus paėmė ir nuvežė prie žmonių prie tų būdų eilės,
pagrindinio pastato, o jie taip matyt, iš anksčiau atskri
ir paliko
stovėti. Atrodė, dusių lėktuvų. Stojome ir mes
baimė kiek ir atslūgo, visi į eilę prie vienos tų būdų.
pasijutome vėl geriau, tik Stovime ir laukiame, o ta
žinojome, kad dar ne galas. mūsų eilė, atrodo, nė iš vietos
Prie pastato durų stovėjo nejuda. Pastebiu, kad vienas

Kai mūsų tėvai ir seneliai
pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui atvyko į šią pusę
Atlanto, reikėjo susipažinti su
daug neįprastų visuomeninių
ir valstybinių tradicijų, įskai
tant ir visa eile švenčių, ku
rios atrodė (ir dabar dar
daugeliui atrodo) nelabai
šventiškos. Arba bent ne taip
švenčiamos, kaip lietuviai
buvo įpratę savąje tėvynėje.
Ką gi, sakydavo jie, „Ame
rikoje viskas kitaip..."
Viena tokių nelabai supran
tamos prasmės švenčių buvo
švenčiama paskutinį gegužės
mėnesio pirmadienį. Pavadin
ta Memorial Day, jau čia gyve
nančių lietuvių verčiama į Ka
pų puošimo dieną, atrodė tary
tum kažkoks hibridas tarp
Vėlinių ir pirmojo pava
sarinio tridienio savaitgalio,
suteikiančio progą miestų
gyventojams pasipilti visais
keliais į užmiesčius, susi
pažinti su būsimos vasaros
malonumais.
Tik gerokai vėliau supra
tome, kad iš esmės tai ka
riuomenei skirta šventė —
prisimenami visi, bet kuriame
pasaulio krašte kovoję ir žuvę
Amerikos kariai (jų yra per 2
mln.), pagerbiami dar gyvi
veteranai. Memorial Day iš
kilmių dalis visuomet vyksta
kapinėse, kur palaidoti kariai
arba bent pastatyti jiems
paminklai, ypač prisimenant
tuos, kurių kūnai niekuomet
nebuvo „surinkti iŠ visų
keturių pasaulio šalių" ir
nesugrąžinti į gimtąjį kraštą,
kad jame rastų amžiną poilsį.
Kiek daug, net per tokį paly
ginti neilgą JAV istorijos
laikotarpį (šiek tiek per 200
metų) jos vaikų jau spėjo
galvą prarasti tolimuose kraš
tuose, kad botų sutramdyti
agresoriai, kad milijonai
galėtų gyventi ramiai ir lais
vai. Kažin ar šiandien yra že
myno kertelė, kurioje nebuvo
stovėjusi amerikiečio kario
koja ar nuvarvėjęs jo kraujo
lašas? Tad Atminimo diena
(taip kur kas prasmingiau
lietuviškai vadinti Memorial
Day) yra būtina ir garbinga
šventė, skirta tiems nuti
lusiems didvyriams.
Tačiau šiame laisvame
krašte niekas varu nevaro da
lyvauti iškilmėse, bausmėmis
negrasina, jeigu valstybinės
šventės proga prie namo ne
iškeliama Amerikos vėliava.
Diena iš dienos dirbantiems
žmonėms, retai teatrandantiems „sau” laiko, juk reikia
retkarčiais
atsipūsti,
su
savaisiais ilgesnį savaitgalį

praleisti, savame kiemelyje
pasikapstyti. Visgi neturė
tume pamiršti, kokia tai proga
ir ką iš tikrųjų reiškia šis
Atminimo šventės savaitgalis.
Net ir mums, lietuviams.
Nesakykime, kad tai „ne
mūsų šventė”, kad amerikie
čiai yra per daug paviršu
tiniški ir dėl to neverta įsi
jungti į jų tradicįjas. Abiems
atvejais — tai netiesa! Jeigu
gyvename (net ir laikinai) šia
me krašte, gerbkime jo
papročius ir gyvenimo būdą.
Užuot pasišaipę iš kitaip
suprantamų (arba bent mums
taip atrodo) ir pabrėžiamų
vertybių,
stenkimės
jas
suprasti. Jeigu kam to per ma
žai, į tų vertybių tarpą
įsprauskime ir savųjų. Tai bus
tarytum graži puokštė, suda
ryta iš įvairių, margų gėlių.
Vien tik žalumynai ar vienoda
spalva iš esmės gali būti
nelabai patraukli, bet kur kas
kitaip atrodys, jei ją pamar
ginsime, gražiai sudėstysime
— tuomet ir mes patys, ir visi,
kas tik pamatys, pasigrožės.
Verta prisiminti, kad Ame
rikos kariuomenėje kovojo ir
mūsų tautiečiai. Daug jų žuvo
įvairiuose karuose. Lietuvis
visuomet suprato, kaip bran
gintina laisvė, kaip uoliai rei
kia ją saugoti, ginti, net jeigu
reikėtų dėl to paaukoti gyvy
bę. Todėl lietuviai imigrantai,
o vėliau ir jau gimę šiame
krašte, nesikratė raginimo im
ti ginklą į rankas ir kovoti su
visos žmonijos priešais, nepai
sant, kokios jie „spalvok" ar iš
kur.
........ "r
Kam teko matyti įspūdin
gąjį kariams paminklą JAV
sostinėje ar kiek kuklesnius
kituose miestuose, be abejo,
žuvusiųjų sąrašuose rado ne
vieną lietuvišką pavardę. Argi
šie vyrai ir moterys neverti
prisiminimo Memorial Day
proga? O kodėl prie šių did
vyrių nepriskaičiuoti ir mūsų
tautos karius, partizanus? Tai
kas, kad jie kovojo ir žuvo ki
tame žemyne — juk daug tų,
kuriuos Amerika pagarbiai
mini šios šventės metu, yra
kovoję ir žuvę toli nuo jos
krantų.
Lietuviai savo žuvusius
savanorius, karius, parti
zanus, tiesa, pamini kitomis
įvairiomis progomis. Kadangi
gyvename Amerikoje, kuri jau
švenčia žuvusių karių atmi
nimui skirtą šventę, pri
junkime prie jos ir savo tautos
didvyrius. Tuomet nereikės
skųstis,
kad
ši šventė
„nešventiška". Ji bus ir pras
minga, ir sava.

kitas, pritrūkęs kantrybės, visi susirinko, nusivedė visus
pereina į kitą eilę. Mudu su prie konvejerio, kuriuo jau
Stenliu kantriai laukiame, ste slinko iš lėktuvo atgabenti
bėdami, kaip ten priekyje mūsų lagaminai. Pradėjome
prie langelio uniformuotas, ieškoti kiekvienas savo, bet
rimtas vaikinas sąžiningai tik nebežinome, į kurią pusę
rina dokumentus. Neskuba, žiūrėti: vieni dar tik atslenka,
peržiūri juos, paskum ant o kiti jau tolyn nuslinkę. O čia
savo staliuko pirštais spaudo, dar pradeda maišytis su kitų
turbūt kompiuterį ir žiūri * atskridusių lėktuvų atgaben
priešais save virš langelio į tais daiktais, kad sunku net
ekraną. Ilgai žiūri, net nejau susigaudyti.
Aš savo mažiausią greit
ku darosi, kad neatrastų ko
nors netvarkoje. Paskum suradau ir laikiausi netoli
pradeda ant dokumentų gar mūsų vadovės. O besigainiosiai anspaudu daužyti, lyg dami lagaminus, pasimetėme
ir su Stenliu. Jis dar tebe
kažkuo nepatenkintas.
Panaši ceremonija ir su ieškojo vieno savo lagamino,
manimi. Gavęs savo doku .kai Laima pajudėjo link mui
mentus atgal ir pamatęs tininkų stalo, kurie ne per to
priešais
save
atvertus liausiai buvo. Pasekiau ir aš
vartelius, ilgai nelaukiau, lyg ją. Stebiuosi, kai ne vienas
iš šaltos pirties ištrūkęs, atsi tempia su savimi po porą gan
didelių lagaminų. Matau net
radau kitoje pusėje užtvaros.
Čia
kiek
pasižvalgęs, ir porą visai senyvo amžiaus
netoliese pamačiau mūsų moterėlių, vos pavelkančių
vadovę — Laimą belaukiančių per grindis didelius lagami
kol visi pereis per tuos „pra nus.
Bus daugiau
garo vartus”. Kai, atrodė, jau
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GERA ŽINIA APIE POETĄ

MUSŲ ŠEIMOSE
GRAŽI IR PRASMINGA ŠVENTĖ
Gegužės 19 d., Sekminių su
ma —; lietuviškos mišios, ku
rias aukojo klebonas kun. Aloy
zas Volskis, buvo pradėtos vi
sos bažnyčios giedama T. Bra
zio giesme „Bešvintant auš
rai”. Vargonavo Rimas (Ri
mantas) Kasputis, kuris šiai
dienai buvo paruošęs ir gražią
jaunųjų grupę, (Lina Bublytė,
Laura Karvelytė, Svaja Mikulionytė, Vija Underytė, And
rius ir Danius Giedraičiai ir
Gytis Mikulionis), pagiedoju
sią Jay Althouse „Džiaugsmo
giesmę”, verstą V. Kliorienės,
ir Dan Schutte, SJ — „Aš
esu čia, mano Dieve”, verstą
N. Benotienės. Jaunimui Ri
mas akompanavo elektroni
niu pianinu, jam pritarė gita
ra sūnus Tadas Kasputis. Vy
rų kvartetas (Pr. Zaranka,
Edv. Skiotys, Linas Mikulio
nis ir Vitas Underys), šįmet
sustiprėjęs dar vienu tenoru
— Rimantu Paleika, keturiais
balsais pagiedojo psalmę, sek
venciją, F. Strolios „Atsiųsk,
Viešpatie, Šventosios Dvasios
ugnį” ir J. B. Molitor „Sone
tus”, taip pat vadovavo vi
siems bendruomenės giedoji
mams. Skaitinius skaitė Ari
ja Kasputytė ir Algytis Kaspu
tis, jo broliai Vytas ir Linas
nešę ostijas ir vyną, o jų pus
seserė iš Kalifornijos, Nina
Kasputytė — gėlių puokštę
Marijai. Po Mišių dar buvo
giedama Švč. Mergelės Mari
jos litanija ir „Sveika Marija,
o Motina t)ievo”.
Su Sekminių švente suta
po Elenos Kasputienės mirties
metinės, o Alfonso Kaspučio
— <pen4uwių metų artėjanti
sukaktis.-Tuoj po Mišių Šv.
Kapo kapinėse kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius pasimeldė
ir pašventino a.a. Elenos Kas
putienės antkapį, buvo pagie
dotas į,Viešpaties Angelas”,
anūkai ir anūkės pamerkė po
raudoną ir baltą rožę.
Iš kapinių visi buvo pakvies
ti pietums į parapijos svetai
nę prie aštuonių gėlėmis pa
puoštų stalų. Jauniausias
Kaspučių sūnus Virgilijus, pa
sveikinęs visus, gražiai prisi
minė tėvus Alfonsą ir Aliutę,
jų tarpusavio meilę — gražų
pavyzdį ir pamoką, kaip my
lėti žmoną ir vaikus. Kun. V.
Kriščiūnevičius malda palai
mino dalyvius ir valgį. Po ska
nių vaišių dr. Jonas Mikulio
nis pakėlė visus į aukštybes,
į amžinojo džiaugsmo sferas,
kur, tikino, mes su Aliute ir
Alfonsu ir vieni su kitais su
sitiksim!
Susitikom su jais nuosta
biai ir čia — ekrane buvo pa
rodyta žento Bob Copes kom
piuterizuotos nuotraukos iš
Aliutės bei Alfonso draugystės
ir bendro gyvenimo metų, šei
mos švenčių, giminių ir drau
gų susitikimai. Rimas elektro
niniu pianinu, o Tadas gitara,
pritaikydami Jim Brickman
pianino muziką, sukūrė gražų
garsų duetą. Tiek nuotraukų
parinkimas, tiek muzikos pri
taikymas vaizdajuostei jaudi
no ne vieną. Aplamai, visa
prisiminimo diena buvo giliai
apgalvota, nuoširdi, graži.
Pašigrožėjau Kaspučių jau
nimėliu: Edmundo ir Ritos Algyčiu, Vytu ir Linu, Rimo ir
Rusnės Tadu ir Arija. Tiek
bažnyčioje atlikdami pareigas,
tiek kapinėse, tiek prie stalo
ir vaizdajuostės metu visi lai
kėsi ne tik ramiai, bet kažkaip
iškilmingai, dargi uoliai globo
dami savo mažąsias pusse
seres — Virgio ir Dainos Niną
ir Julytę.
Matėme ir jautėme Kaspu
čių šeimos jaukumą, pavel
dėtą iš tėvų. Norisi priminti

dar viena gražioji Alfonso pu
sė — tai jo visuomeniškumas
ir pareigingumas Jis ėjo ir dir
bo ten, kur tik jo reikėjo. Vos
atvykęs į Detroitą, nuo 1950
m. gieda Šv. Antano parapijos
chore, vėliau imasi choro pir
mininko pareigų, dainuoja
Radijo klubo chore, akordeonu
groja tautinių šokių grupei,
kelis kartus yra šeštadieninės
mokyklos tėvų komiteto pir
mininku ar nariu. 1978 m.
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijoj padeda pravesti ben
druomeninį giedojimą. 1980
m. išrenkamas liturgijos ko
miteto pirmininku. Juo būna
ketverius metus. Jau 1981 m.
Alfonsas suorganizuoja vyrų
chorą Velykų apeigoms pra
turtinti, rudenį jau turi miš
rų ir mergaičių chorą. Al
fonsas — choro reikalų vedė
jas, jo sūnus, muzikos mokyto
jas Rimas — dirigentas, var
gonininkas Vidas Neverauskas — akompaniatorius. Gies
mių lapus padaugindavo Ed
mundas. Choras giedodavo
per didžiąsias šventes, turėjo
ir dainų repertuarą, koncerta
vo, 47 choristai dalyvavo VI
JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventėje. Choristams išsibarsčius po įvarius universi
tetus, choras nyko ir paskutinį
kartą giedojo per 1988 m. Ve
lykas.
Iš liturgijos komiteto pasi
traukdamas, Alfonsas savo
vietoj paliko Audrą (Audro
nę), o į administracijos komi
tetą pasiūlė ir Rimą, ir Ed
mundą, kuris vėliau tapo to
komiteto pirmininku ir turėjo
gana sunkiais parapijai me
tais rūpintis ir remontais, ir
salės nuomos reikalais. Tuo
pačiu metu jo žmona Rita va
dovavo „Žiburio” šeštadieni
nei mokyklai. Audra iki
šių dienų yra lektorė, jos vy
ras Bob Copes, dalyvauja lie
tuviškuose renginiuose (Audra
yra LB Detroito apylinkės
valdybos iždininkė). Rimanto
žmona Rusnė kelerius metus
vadovavo tautinių šokių gru
pei „Audinys”, dabar globoja
ateitininkų moksleivių kuopą,
jos pastangomis vieną sekma
dienį moksleiviai bažnyčioj
atlieka tvarkdarių — pinigų
rinkėjų pareigas. Ji nuošir
džiai remia ir Rimo, ir Tado
muzikinius bandymus. Virgis,
kol jo nepaviliojo kalifornietė
Daina, buvo ir choristas ir ge
ras lektorius. Taip, kad visi
Alfonso vaikai dirbo parapi
jos labui. O jis tuo džiaugėsi,
pats visų ir visur prisišau
kiamas, kol liga jam nebeleido
būti giesmių pravedėju, gie
doti mūsų „trijų tenorų” vie
nete, kol, dar vis vilties nepra
rasdamas, netikėtai paliko ir
visus darbus, draugus ir arti
muosius, vaikus, anūkus ir
mylimą žmoną, visais laikais
pritarusią Alfonso geriems
darbams. Netekties smūgis
susilpnino ir Aliutės sveikatą.
Prieš dvejus metus netekome
ir jos. Abu buvo mums mieli ir

Pranas Zaranka

AFGANISTANE MOKOSI
LIETUVIŠKAI
Gregory
Palkot,
,,Fox
News” korespondentas Afga
nistane, atrado progą mokytis
lietuviškai, kai į jo žurnalistų
grupę buvo paskirtas Darius
Navickas.
Dariaus tėvai kilę iš Kau
no, dabar gyvena JAV-se, tad
jis moka lietuviškai, o Grego
ry Palkot yra taip pat lietuvių
kilmės: jo tėvai — Mildred
Šukys ir Ray Palket priklauso
„Lithuanian Citizens’ Socie
ty” Pittsburgh, PA.

Seattle Lietuvių Bendruomenės jauniausi nariai. Iš k.: 4 mėn. Viktoras Gabalis, 12 mėn. Lukas Lukoševičius,
6 mėn. Simonas Vaštakas ir 2 mėn. Kamilė Vaičekonytė.
•

MERGINA GINTARINĖM AKIM

Poeto Bernardo Brazdžionio
sveikata buvo sukėlusi rūpestį
jo gerbėjams čia ir Lietuvoje.
Yra pagerėjimo žymių (dr. A.
Nyerges), o kūrybinės jo min
tys dar gyvos ir gajos. Poetas
tiek yra sukūręs, o dabar jo
stambi knyga-albumas, bylo
janti apie kūrybą ir meilę sa
vam kraštui, šį pavasarį pasi
rodys — mecenatų ir Lietuvos
Rašytojų sąjungos leidyklos
dėka. Ši knyga įvardinta taip:
„Poetas Bernardas Brazdžio
nis grįžta į Lietuvą”.
Čikaga yra poezijos gerbėja,
tai yra, ten gyveną lietuviai.
Sėkmės šio pavasario poezijos
dienų rengėjams! Ten buvo
kviestas ir Poetas, deja, dėl
nusilpusių jėgų negalįs nuvyk
ti.
Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenė (pirm. A. Nelsienė)
pritariant ir padedant LB
Kultūros tarybos pirm. Mari
jai Remienei, ruošia poeto
Brazdžionio naujos knygos
pristatymą, su svečiu iš Kau
no, programos dalyviu. Los
Angeles turės savo „Poezijos

pavasarį”. Tai bus 2002 m.
birželio 1 d: ' (šeštad.) popietėj,
o svečias — poetas ir Kauno
Rašytojų sąjungos pirminin
kas Petras Palilionis. Popietė
įvyks Šv. Kazimiero parapijos
salėje.
Poetas Brazdžionis džiau
giasi ir gyvena viltimi, o kaliforniečiai, visi Bernardo Braz
džionio poezijos gerbėjai, lau
kia to gražaus įvykio ir linki
Poetui stiprybės bei sėkmės.
Alė Rūta

bold, iki šių mokslo metų gy sispindi šiuolaikinė Lietuva,
veno ir mokėsi Amerikoje. Ji jos naujausia istorija.
Praėjusiais metais Alina
domėjosi šokiu nuo pat ma
žens ir konkurso keliu buvo lankėsi Lietuvoje trečią kartą.
priimta į prestižinę scenos Susižavėjusi Vilniumi, ji nu
menų vidurinę mokyklą (Pro sprendė pasilikti Lietuvos sos
fessional Performace Arts tinėje, kur lanko tris mokyk
School) Niujorke bei jos šokio las: šokio konservatoriją, šo
ir dramos skyrių. Iš 30,000 kio akademiją ir operos rū
prašymų stoti į šią mokyklą muose baletą. Ji tikisi kitais
LIETUVIAI JAV VĖŽIO GYDYTOJŲ
patenkinami vos 300. Šokio metais studijas baigti.
SUVAŽIAVIME
Balio Sruogos vaikaitė no
mene Alina gilinosi LaguarAmerican Society of Clinical siteto apie limfomą; Jonas
dia vidurinėje muzikos, dailės rėtų tapti choreografe ir jungti
ir scenos menų mokykloje bei šokį su drama. Reikia tikėtis, Oncology 38-tas metinis suva Nemunaitis, kuris vadovauja
kitų baleto ir šokio ansamblių kad šokio ir rašymo talentų žiavimas įvyko gegužės 18-21 US Oncology firmai, turėjo ke
mokyklose: Joffrey Ballet tolimesniam vystymui Alina d. Orlando mieste, Floridoje. lis pranešimus apie kliniki
Alina Nevada Diebold
School, Alvin Ailey American Nevada Diebold ras tinkamas Irena Andrulis iš Kanados nius bandymus; Uršulė Matukalbėjo apie krūties vėžį; Rūta lonis iš Bostono pranešė apie
2001 m. rudenį su Čikaga Dance Center ir kitose. Prieš sąlygas savo protėvių žemėje.
(ej) Bajorūnaitė iš Čikagos univer- naujus chemoterapijos būdus;
atsisveikino kultūrininkė Da metus Alina Diebold pasirodė
lia Sruogaitė, ilgametė Pelkių pagarsėjusio Niujorko teatro
Elena Ščiupokienė iš Cook
žiburėlio, Lietuvių radijo pro „La Mama” spektaklyje, kurį
County ligoninės pranešė apie
gramos „Margutis” literatūri choreografavo Kikuo Saito, o
juodosios rasės moterų vėžio
nės valandėlės, vedėja ir ren 2001 m. pavasarį jai buvo pa
gydymą; profesorius Vainutis
gėja, tvarkiusi „Margučio” ar skirtos dvi mokyklos Šokio de
Vaitkevičius iš Wayne valsty
chyvą perkėlimui į Lietuvą, partamento premijos už ge
binio universiteto Detroite
talkinusi ir „Margučio II” lai riausiai atliktą modemų šokį.
kalbėjo apie kasos vėžio gy
doms. Dalia, dramaturgo Ba Alina taip pat rašo eiles ir ap
dymą.
lio Sruogos ir istorikės Vandos sakymus. Daug jos rašinių sa
Saulius Šimoliūnas
Daugirdaitės vaikas, persikėlė vo laiku paskelbė „Skautų ai
į Vilnių pas savo dukterį, Auš das”. Anglų kalba Čikagoje
rinę Bylą anglistę, išvertusią leidžiamas žurnalas „LituaGARSINA LIETUVOS
savo senelio knygą „Dievų nus” pernai keturiasdešimt
VARDĄ
miškas” į anglų kalbą.
septintame numeryje išspaus
Pittsburgh, PA, jau daug
Dalios
vaikaitė,
aštuo dino Alinos eilėraščių ir trum
metų
sėkmingai
veikia
niolikmetė Alina Nevada Die pą apsakymą. Daugelyje jų at
„Lithuanian Citizen’s Socie
ty” draugija, kurios nariai di
džiuojasi lietuvių kilme, nors
SENA DRAUGYSTE NERŪDIJA
kai kurie lietuviškai ir nebe
moka. Vis dėlto jie švenčia lie
Stefa ir Zenonas Lukauskai, laiką dirbo kartu, vėliau jų ke
tuviškas šventes, brangina
gyvenantys Kenosha, WI, liai išsiskyrė, bet gera drau
šiomis dienomis buvo atvykę į gystė išliko iki šių dienų.
Buvę veiklūs sportininkai ir sporto darbuotojai, dabar jau senelis ir lietuviškas tradicijas ir pa
Z. Lukauskas buvo veiklus močiutė — Danutė ir Romas Puodžiūnai (iš kairės) bei Elvyra Vodopalie- pročius, nepraleidžia progų
Čikagą ir ta proga aplankė
daugelį
metų
pažįstamus tos apylinkės Lietuvių Ben nė su vaikaičiu Jurgiuku Puodžiūnu — stebi ŠALFAS s-gos 52-ųjų meti garsinti Lietuvos vardą kita
Aleksą bei Militą Lauraičius, druomenės narys. Šiuo metu nių žaidynių krepšinio pirmenybių rungtynes, vykusias šį pavasarį taučių tarpe ir gausiai remia
Lisle, III. Nėra abejonės, kad netrukus ir Jurgiukas Puodžiūnas bėgios labdaros darbus, skirtus Lie
gyvenančius Palos Hights, IL. jau yra išėjęs į poilsį.
krepšinio
aikštėje paskui kamuolį...
Indrės Tijūnėlienės nuotr.
A. Lauraitis apsigyveno
Lukauskai šeimininkų buvo
tuvai. Draugijos dėka St. Bo
maloniai sutikti, priimti ir pa Čikagoje, daugelį metų turėjo
naventūre pradžios mokyklos
vaišinti. Be jų dar dalyvavo ir nuosavą kelionių „American
(Glensaw mieste), o taip pat
kita šeima, kurios vieno nario Travel Service” biurą, kuriam
Fox Chapel (Fox Chapel vie
pažintis tęsėsi nuo 1940 metų, jau vadovauja jo sūnus (6500
tovėje) pradžios mokyklos mo
kada abu gyveno Kaune. Visi South Pulaski Rd., Chicago,
kiniai buvo supažindinti su
maloniai praleido laiką, su IL). Ten pat, Balzeko muzie
lietuvių papročiais, valgiais,
kūrė draugišką naujo, nepa juje, A. Lauraitis turi auto
tautodaile. Tam pasidarbavo
mirštamo suartėjimo nuo mobilių, namų ir ligos draudi
draugijos narės Ruth Burdumo agentūrą „L. Insurance
taiką.
lis ir Dalia Yucius.
Alekso ir Zenono pirma Agency”, kuri mielai ir
pažintis įvyko Kenoshoje, kai sąžiningai visiems patarnauja
Lukauskai ten apsigyveno, (tel. 773-581-4030).
PAGERBTA LIETUVĖ
Savi pas savus!..
St. Dž.
emigravę iš Anglijos. Kurį
VERSLININKĖ
Š.m. gegužės 6 d. vakarinių
Čikagos priemiesčių verslo ir
pramonės plėtojimo biuras
specialiu žymeniu apdovanojo
Birutę Jodvalienę, „Willowbrook Ballroom” pkylių salių
ir restorano savininkę. Žy
mens įteikimo iškilmėse buvo
sakoma, kad ,ji vėl Willow
Springs
miestelį stambio
mis raidėmis įrašė į vakarinių
priemiesčių žemėlapį”.
,,Willowbrook
Ballroom”
salės gerai pažįstamos ir lie
tuviams, nes jose įvairias pra
mogas ruošia tiek anksčiau
čia gyvenantys, tiek neseniai į
šį kraštą atvykę mūsų tau
tiečiai.
Apie Birutės Jodvalienės
apdovanojimą rašo laikraštis
„The Sun” š.m. gegužės 22 d.

Po iškilmingų šv. Mišių Šv. Mato katedroje Washington, DC, šventiškai
nusiteikusi Lietuvos Respublikos ambasadoriaus šeima. Iš k.: Loreta
Ušackienė, sūnus Raimundas, ambasadorius dr. Vygaudas Ušackas ir
dukrelė Paula.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės

Olivija ir Teriukas Petry, abu Maironio (Lemont, IL) lietuviškos mokyk
los mokinukai.

• Tėvai,; stropiai trindami
dėmes nuo vaikų gyvenimo,
pamiršta save kaip užkrato
šaltinį.
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Trumpai apie viską
* J
aikštę

Vilniaus katedros
buvo atvežti šeši

nauji varpai. Pirmą kartą jų
garsas suskambės ateinančios
savaitės pradžioje. Apie 7 to
nas sveriantys varpai — Vo
kietijos Kelno vyskupijos kar
dinolo Joachim Maisner do
vana Arkikatedrai bei Vil
niaus miestui.
(R. Eitat
* „Lietuva yra viena iš
mano tėvynių”, sako 23

Atnaujintos Karininkų ramovės Kaune atidarymo iškilmių vaizdas.

LIETUVOS KARININKŲ
RAMOVĖS REPREZENTACINIAMS
RŪMAMS - 65 METAI
DONATAS SKUČAS

Lietuvos karininkų ramovė
Kaunė buvo atidaryta 1937 m.
balandžio 23 d. Šiais metais
sukanka 65 metai nuo tos
iškilmingos dienos, kai prezi
dentas A. Smetona su kari
ninkų palyda dalyvavo rūmų
atidarymo iškilmėse. Šiais
metais ir baigta remontuoti
Ramovės didžioji salė. Dabar
ji atrodo taip, kaip tą džiaugs
mingą ęįieną prieš 65 metus.
PanjūuėtL abi progas ba
landžio 26 d. į Karininkų ra
movę atvyko Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas
Adamkus, krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius,
kultūros ministrė Roma Do
vydėnienė, Seimo nariai Ri
mantas Ruzas ir Kęstutis
Kriščiūnas, Kauno meras Eri
kas Tamašauskas, kariuo
menės vadas generolas mjr.
Jonas i - Kronkaitis ir kiti
aukšto rango pareigūnai bei
karininkai. Taip pat dalyvavo
prezidęnto V. Adamkaus pa
tarėją} , iš JAV; Raimundas
Mieželis, Remigijus Gaška ir
Julius Špaulkštys bei ministro
Lino Linkevičiaus patarėjas
Donatas Skučas.
Iškilmėse buvo ir prieš
karinės Lietuvos karininkų
bei buvusių partizanų. Daugu
ma senųjų karininkų ir parti
zanų garbingai dėvėjo savo
uniformas. Jų orumas ir elge
sys taip pat buvo tarsi iš kitų
laikų. Visoms iškilmėms tai
suteikė tam tikrą iškilmin
gumą ir užmezgė ryšį su toli
ma praeitimi.
Ramovės istorijoje atsispindi
ir Lietuvos istorija. 1940 m.
sovietų okupantas perėmė
Ramovę iš Lietuvos kariuo
menės.
Prieš
perduodant

Ramovę sovietams, paskutinis
Ramovės viršininkas, majoras
Jokūbas Dagys, smarkiai rizi
kuodamas, išsaugojo daug ver
tybių. Tos vertybės 1993 m.
buvo grąžintos Krašto apsau
gos ministerijos archyvui. Per
davė jas majoro Dagio sūnus,
dabartinės
nepriklausomos
Lietuvos kapitonas Aleksand
ras Dagys.
1944 m., vykstant karo
veiksmams prie Kauno ir Su
valkijoje, Ramovė buvo so
vietų paversta karo lauko ligo
nine. Didžiojoje salėje, ant
ąžuolinio parketo, liejosi karių
kraujas, medikamentai ir dar
daug kas. Nors keletas parke
to plokštelių buvo nepataiso
mai sugadinta ir restauruo
jant reikėjo jas pakeisti, iš
esmės grindys yra tos pačios,
kurios buvo paklotos 1937 m.
Tai liudija Lietuvos ąžuolo
stiprumą.
Po karo čia įsikūrė Kauno
įgulos sovietinis karininkų
klubas, arba „Dom oficerov”,
kur sovietinių respublikų
draugystės dingstimi buvo
rodomi sovietiniai filmai ir
Kauno lietuvaitės kviečiamos
į šokius. Salė buvo pertvarky
ta, pastatyta scena, apgriau
tos kolonos, o, laikui bėgant,
labai nuniokota. Blogiausia,
kad sovietmečiu niekas ne
sirūpino stogu.
Dabartinis Ramovės virši
ninkas kpt. Gediminas Reutas
šioms pareigoms buvo paskir
tas 1995 m. rudenį. Jis ener
gingai ėmėsi klebenti Krašto
apsaugos ministerijos ir Gyny
bos štabo duris, norėjo gauti
lėšų restauruoti Ramovę. Pir
miausia
reikėjo
uždengti
naują stogą. Tai nebuvo leng
va padaryti, nes reikėjo dengti

Prez. Valdas Adamkus Karininkų ramovėje Kaune šoka atidaromąjį šokį.

tokį stogą, koks buvo senasis.
Toks stogas daug brangiau
kainuoja negu dabartiniai. Be
to, nebuvo rangovų, kurie dar
atsimintų tokį stogo dengimo
būdą. Vis viena naujas stogas
buvo uždengtas kaip reikia.
Tik norėtųsi palinkėti, kad da
bartinis stogas laikytų taip il
gai, kaip ir pirmasis.

Salę restauravo vienu metu
visi diplomuoti Kauno restau
ratoriai. Gerai, kad buvo iš
saugota daug Ramovės staty
bos brėžinių ir nuotraukų. Tai
labai palengvino restauravimo
darbus. Galinėje salės sienoje
esančiuose languose dar prieš
karą buvo planuota įmontuoti
vitražą su karinių pajėgų
rūšių ženklais. Tai nebuvo
padaryta. Dabar, restauruo
jant salę, toks vitražas buvo
pagamintas ir įmontuotas, tuo
užbaigiant 1937 m. statybą.
Abiejuose salės galuose buvo
po tris kariuomenės rūšių
ženklus. Deja, kokie buvo du
iš jų, visiškai nežinoma. Ta
čiau tiems dviems nežino
miems ženklams palikta vie
tos.
Nors Didžioji salė labai
gražiai restauruota, dar reikia
daug laiko ir lėšų, kol Ramovė
bus galutinai sutvarkyta. Vy
tauto seklyčia, Kunigaikščio
menė, Prezidento kambarys visos šios patalpos dar laukia
restauravimo. Vestibiulį, kori
dorius ir tualetus taip pat rei
kia neatidėliojant remontuoti.
Gal net yra svarbiau suremon
tuoti juos, negu minėtas sales.
Tai daug priklausys nuo to,
kiek ministerija galės skirti
lėšų Ramovės restauravimui
ateityje.
Pačios iškilmės prasidėjo
prezidento sutikimu prie Ra
movės. Buvo išrikiuota garbės
sargyba. Karinių oro pajėgų
pučiamųjų orkestras pasveiki
no prezidentą. Lydimas sve
čių, jis atėjo į vestibiulį, kur
su krašto apsaugos ministru
atidengė memorialinę lentą
Ramovės architektui Stasiui
Kudokui, jau mirusiam JAV.
Po trumpos ceremonijos prezi
dentas apžiūrėjo Ramovę, pir
miausia „Kardo” redakcijos
muziejų. Šiame kambaryje
buvo leidžiamas žurnalas ka
rininkams. Dabar ten yra
daug senų „Kardo” numerių,
senų telefonų ir baldų. Paro
doje buvo rodoma neseniai Ra
movės išleista knyga „DLK
Kęstutis”.
Įdomi tos knygos istorija.
Monografiją apie didįjį Lietu
vos kunigaikštį Kęstutį prof.
Augustinas Janulaitis parašė
dar nepriklausomybės laikais,

metų smuikininkas iš Londo
no Marius Stravinskas, princo
Williams bendramokslis. Pres
tižinėje Anglijos Itono kolegi
joje M. Stravinsko pavardė
tarp absolventų įrašyta aukso
raidėmis. Pianistų Pauliaus
Stravinsko ir Eleonoros Kovos
sūnus Marius nuo 14 metų
koncertuoja Prancūzijos, Itali
jos, Austrijos, Belgijos, Aus
tralijos koncertų salėse. Po po
ros mėnesių M. Stravinskas
baigs Londono karališkąją
akademiją ir taps Maskvos
valstybinio simfoninio orkes
tro antruoju dirigentu. (R. eiu)
* Šiaulių savivaldybė ne
žino, iš kur gaus lėšų ekolo

ginei avarijai Kairių sąvar
tyne likviduoti. Vakar paaiš
kėjo, kad iš 350,000 litų, esan
čių Šiaulių savivaldybės rezer
viniame fonde, bus galima su
mokėti tik gaisrininkams, dėl
minimalaus biudžeto jau nebeturintiems pinigų degalams.
(LŽ, Elta)

* Dukart Vilniui jau va

dovavęs parlamentaras Ro
landas Paksas šio posto sieks
trečią kartą ir per savivaldos
rinkimus susigrums su buvu
siu partijos bičiuliu, 'dabarti
niu Vilniaus meru
Artūru
Zuoku. Tai patvirtino vienas
iš R. Pakso vadovaujamos Li
beralų demokratų partijos va
dovų parlamentaras Henrikas
Žukauskas.
(lr. Eita)
* Gegužę truputį padau

gėjo gyventojų, remiančių
Lietuvos siekį įstoti į Europos
Sąjungą (ES), rodo visuome
nės nuomonės apklausa. Jei
dabar vyktų referendumas, ja
me už Lietuvos narystę ES
balsuotų 49 proc. apklaustųjų.
(BNS)

* Dėl prieštaringai verti
namų kalbų ir pasiūlymų

pastaruoju metu spaudos pus
lapiuose nuolat linksniuoja
mas premjero Algirdo Bra
zausko patarėjas Arvydas
Juozaitis pasakoja, kaip su
pranta įvykius valdžios užku
lisiuose. Pasak jo, svarbiausia
jam rodomo ypatingo dėmesio
priežastis — kandidatavimas
būsimuose prezidento rinki
muose. „Ištisai turima galvoje
mintis, kad anksčiau ar vėliau
aš vis tiek galiu išeiti į prezi
dento rinkimų finišo tiesiąją.
Jei tai neįvyks šiemet, tai
įvyks vėliau, nes parakas sau
sas”, sako A. Juozaitis. (Lž, Eita)

VERDI OPERA TV TINKLE
Italijos kompozitorius Giu
seppe Verdi per 79 savo gyve
nimo metus sukūrė 26 operas.
Daugiausia populiarumo susi
laukė ir labiausiai žiūrovų
mėgstamos yra: „Rigoletto”,
„La Traviata”, „II Trovatore”,
„Aida”, „La Forze dėl Destino”,
„Don Carlo”, „Nabucco”.
Pirmąją operą — „Oberto,
conte di San Bonifacio” Verdi
sukūrė, būdamas 26 metų. Ta
opera, susilaukusi gero pasi
sekimo, garsiajame La Scala
operos teatre Milane 1839 m.
buvo pastatyta 14 kartų.
Kita jo opera „Un Giorno di
Regno” po vieno pastatymo
daugiau nebepasirodė. Nepa
sisekimą Verdi nelengvai iš
gyvenęs, tačiau į neviltį ne
puolęs, parašė bibline tema, iš
587 m. pr. Kr. tuomet vyku
sių grumtynių tarp asiriečių
ir hebrajų, trijų veiksmų
operą „Nabucco”. Opera susi
laukė stulbinančio pasiseki
mo. Jau sezono pabaigoje 1842
m. La Scala operos teatre
buvo ją spėta parodyti 5 kar
tus, o kitą sezoną pradėjus —
pakartota 57 kartus. Dabar

„Nabucco” yra beveik kiekvie
no operos teatro repertuare.
Nors „Nabucco” parašyta,
remiantis bibline tema, tačiau
italai toje operoje įžiūrėjo ir
savo tautos laisvės bei susivie
nijimo lūkesčius. Operoje ai
dinti nepaprastai graži „Ver
gų daina” buvo tapusi neofi
cialiu Italijos himnu.
Verdi baigus žemiškąją ke
lionę, jį į kapus lydėdama,
300,000 liūdinčių tautiečių
minia, šalia jo sukurtų gedu
lingų Mišių „Reąuiem”, giedo
jo ir „Vergų dainą”.
Operos „Nabucco” (libretas
— Temistocle Solera) įrašas iš
Metropolitan operos pastaty
mo New Yorke bus matomas
trečiadienį, birželio 5 d., 9
vai. vak., per PBS TV tinklą
(New Yorke — 13 kanalas).
Atlikėjai: Abigaille — Maria
Guleghina, Nabucco — Juan
Pons, Zaccaria — Samuel Ramey, Fenena — Wandy
White, Ismaele — Gwyn
Hughes Jonės. Dirigentas ma
estro James Levine.
P. Palys

* Kuršių nerijos naciona
liniame parke daugiausia
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* Iki vasaros pradžios ke
tinusi savo paslaugas teikti

tvarkosi pati gamta. Žmonės
jai padeda, stengdamiesi nie
ko nepažeisti. Tačiau iškilo
anksčiau nenumatyta grėsmė:
uosto akvatorijos gilinimo dar
bai kelia pavojų Kopgaliui. Jis
pradėjo irti, nerija pradės
trumpėti.
(K, eiu)

Mažeikių ledo arena nuo ge
gužės pradžios — be ledo ir
čiuožėjų. Ledo arenos steigė
jas mažeikiškis Algimantas
Paulauskas apgailestauja, kad
siūloma pramoga susidomėjo
daug mažiau žmonių, nei ti
kėtasi: „Mažeikiai — per ma
* Vaistai ir gydymas už žas miestas”. Savo pirmąjį se
sienyje
kainuoja
labai zoną čiuožykla baigė turėda
brangiai, todėl ilgai planuo ma 10,000 litų nuostolių.
(LR.EIta).
toms atostogoms, nenorint jų
*
Teismų
„maratoną”
susigadinti, reikia tinkamai
pasirengti. Pastaraisiais me pralaimėjęs parlamentaras
tais turizmo bendrovių dar Rolandas Pavilionis apgailės-’
buotojams vis rečiau prireikia tauja, kad policijos pareigūnai
raginti klientus apdrausti už jo sumokėtą baudą negalės
sveikatą ir apsidrausti nuo ne nusipirkti proto. Taip Seimo
laimingų atsitikimų kelionių Švietimo, mokslo ir kultūros
metu.
(KD, Elta) komiteto pirmininkas reagavo
* Lietuvoje Asmens duo į teismų sprendimą, įpareigo
menų apsaugos įstatymo jantį parlamentarą sumokėti
reikalavimus internete vykdo 3,500 litų baudą už pernai pa
tik 2 proc. viešbučių, 7 proc. vasarį padarytus kelių eismo
elektroninių parduotuvių ir 70 taisyklių pažeidimus. <lr. eiu)
proc. bankų interneto tinklalapiai. Tik 23.8 proc. elektro
Amerikos Lietuvių
ninių parduotuvių savo inter
Taryba: Kur dingo
neto tinklalapiuose skelbia
privatumo užtikrinimo taisyk
milijonas?
les. Asmens duomenų apsau
gos registre Asmens duomenų Atkelta iš 1 psl.
Amerikos Lietuvių Taryba
valdytojais užsiregistravę tik
9 proc. elektroninių parduotu šiuo klausimu kreipėsi į Illi
vių savininkai.
<bnsi nois senatorius Richard Dur
* Didžiausios pasaulyje bin ir Peter Fitzerald bei pa
Frankfurto knygų mugės vienius JAV Atstovų rūmų na
organizatoriai suteikė Lietu rius. ALTo pirmininkas pa
vai 1,000 kv metrų plotą vals reiškė, kad „organizuotas vi
tybės kultūrai pristatyti. Pa suomenės atsiliepimas yra
rodai įrengti skirta 375,000 li vienintelė viltis, kad paskirti
tų.
(LŽ, Elta) pinigai pasiektų savo tikslą”.

Maskvoje pasirašytos istorinės
JAV ir Rusijos sutartys
Atkelta iš 1 psl.
JAV ir Rusijos vadovai taip
pat priėmė bendrą pareiškimą
„Dėl Rusijos ir Amerikos žmo
nių tarpusavio ryšių”. Pareiš
kime pabrėžiama, jog Rusijos
ir Amerikos bendradarbiavi
mas „išeina už programų, pro
jektų ir susitarimų, kuriuos fi
nansuoja mūsų vyriausybės,
ribų. Mūsų pagrindinis vaid
muo ateityje — remti šią ten
denciją, pašalinant teisines,
administracines ir kitokias
kliūtis”. „Pripažindamos pri
valumus, kurių duoda oficialių
atstovų ir privačių asmenų
tarpusavio kelionės, Rusija ir
JAV ketina supaprastinti vizų
įforminimo procedūrą, taip
pat imtis kitų priemonių, kad
kelionės būtų lengvesnės”, sa
koma dokumente. Be to, prezi
dentai susitarė „smarkiai su
mažinti vizų mokesčius stu

dentų ir moksleivių mainą da
lyviams”.
Maskvos sutartis
džiugina Lietuvą

JAV ir Rusijos vadovų 'patrP
rašyta sutartis dėl branduoli
nės ginkluotės sumažinimo
įrodo, jog slūgsta įtampa tarp
buvusių šaltojo karo prieši
ninkių. Iš to išloš ne tik šios
dvi didžiosios pasaulio valsty
bės, bet ir visos euroatlantinio
regiono valstybės, viena iš ku
rių yra Lietuva.
Taip vadinamąją „Maskvos
sutartį” vertina krašto apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius. Jo nuomone, gerėjantys
JAV ir Rusijos santykiai, didė
jantis tarpusavio pasitikėji
mas netiesiogiai įtakoja NA
TO plėtrą, taip pat ir Lietuvos
siekius.

Karaliaučiaus sritį siūloma pavesti
tarptautinei globai

Atkelta iš 1 psl.
problema, 'blokados' ir 'priešų'
„Svarbu, kad krašto gyvento — ES, Lietuvos, Lenkijos —
jai suvoktų, jog ir Europos paveikslas. Nieko laiku neda
Sąjunga, ir kaimynai — ne ręs, Kremlius pavertė krašto
priešai, o ištiesta solidarumo gyventojus šių dienų Rusijos
bei paramos ranka”, pažymėjo politikos įkaitais, kelia psicho
zę ir žaidžia dvigubą žaidimą”,
bet dėl 1940 m. įvykių Ra zikinio teatro pučiamųjų kvin jis.
movė negalėjo knygos išleisti. tetas. Solistai, akompanuoja
V. Landsbergis savo pareiš teigė V. Landsbergis.
Majoras Dagys užkasė knygos mi Muzikinio teatro orkestro, kime kritikuoja Rusijos žinias
Lietuva jau yra įsipareigo
rankraštį savo darže. Jo sūnus atliko ištraukas iš Vienos ope klaidos ir politikų gąsdinimus, jusi ES įvesti vizas Kara
kpt. Aleksandras Dagys at rečių. Tai buvo pati gražiau jog, Lietuvai tapus ES nare, liaučiaus srities gyventojams
kasė rankraštį Lietuvai atga sioji meninės programos dalis, Karaliaučiaus sritis bus at nuo 2003 metų liepos 1 dienos.
vus nepriklausomybę ir su nes priminė Ramovės ryšį su kirsta nuo likusios Rusijos, Rusija siekia, kad dabar šios
JAV lietuvių parama atspaus jos kultūrine veikla praeityje. tvirtinimus neva bus pažeistos srities gyventojams galiojantis
Po to pasirodė „Sūkurio” šo šios srities gyventojų žmogaus bevizis režimas išliktų ir po
dino.
Apžiūrėjęs muziejų ir sales, kėjai, vadovaujami Jūratės ir teisės, Lietuvai įvedus vizas. Lietuvos įstojimo į ES.
ES atstovai atmeta tokią ga
prezidentas, lydimas ministrų Česlovo Norvaišų.
„Jiems brukama ’aukų’ savi
Po to vykusius šokius jauta, netikra 'gyvybingumo’ limybę.
ir kitų aukštų svečių, atėjo į
Didžiąją salę. Čia jo laukė visi pradėjo prezidentas, šokda
JAV deportuos naciams talkinusį
kiti, į iškilmes susirinkę mas Prezidento valsą. Tai irgi
lietuvį
svečiai. Prezidentas pasveiki šventei suteikė tam tikro
Atkelta
iš
1
psl.
no susirinkusius ir prisiminė, iškilmingumo. Šokiams grojo
Gauti dokumentai liudija, ignoruojami ar pamiršti”.
kad, būdamas paauglys, jis Karinių oro pajėgų pučiamųjų
Kaip sakė Lietuvos Genera
prieš 63 metus buvo pakvies orkestras ir Romualdo Grabš- kad A. Dailidei dalyvaujant,
linės
prokuratūros Specialiųjų
suimti
žydai
buvo
perduoti
na

to
vadovaujamas
instrumenti

tas šokti šioje salėje. Jam
tyrimų
skyriaus vyriausiasis
buvo malonu vėl čia būti. Po nis ansamblis. Iškilmėms pui ciams ir sušaudyti Panerių
prezidento kalbos svečiai pa kiai vadovavo aktorius Ginta miške prie Vilniaus, kur per prokuroras Rimvydas Valenkarą iš viso buvo nužudyta tukevičius, Lietuva neturi įro
kėlė šampano taures. Toliau ras Mikalauskas.
dymų, kad A. Dailidė būtų da
Kad visa tai būtų įgy apie 50,000 žydų.
sveikinimo žodžius tarė krašto
vendinta
ir
Karininkų
ramovė
Kaip rašoma teismo nuos lyvavęs nacių genocido nusi
apsaugos ministras, kariuo
menės vadas ir Kauno miesto taptų reprezentaciniais rū prendyje, kuris buvo priimtas kaltimuose. Lietuvos proku
mais, daug sunkumų teko nu trečiadienį, „nors praėjo jau rorų žiniomis, A. Dailidė buvo
meras.
Po to prasidėjo koncertas. galėti dabartiniam Ramovės 60 metų, svarbu, kad Dailidė Saugumo policijos valdinin
Pasirodė trys kamerinės muzi viršininkui kpt. Gediminui atsakytų už šiuos veiksmus. kas, bet prokuratūros turima
kos ansambliai iš Kauno: ka Reutui. JAV lietuviams, apsi Jo dalyvavimas šiuose nusi medžiaga neduoda teisinio pa
merinis orkestras, styginis lankiusiems Kaune, verta už kaltimuose žmogiškumui ir grindo iškelti A. Dailidei bau
nekaltų aukų kančios nebus džiamąją bylą dėl genocido.
kvartetas ir Valstybinio mu- sukti ir į Karininkų ramovę.
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DRAUGAS, 200Ž m. gegužės 25 d., šeštadienis

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

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

Skubiai reikalingi
PERKRAUSTYTOJAI
Skokie kraustymo
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

įvairus
Memorial Day Greetings to
all from Lavvn Lanes
6750 S. Pulaski
Chicago, IL 60629
773-582-2525

V.A.L Auto Servisas.

NANNIES & COMPANIONS
Sandy’s Nannies & More, Ine.
English speaking, elose to
home, no fee. Lic. & Bonded.
Tel. 847-679-7766.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary VVill train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be tluent in English.
L.A. McMahon Window VVasning.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. KIMI-820-6155.

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

AC HOME CONSTRUCTION INC.

773-779-3313

Licensed roofing contractor.

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Ieško darbo

Dengiame naujų konstrukcijų stogus,
senus keičiame į naujus. Plokšti sto
gai, smulkūs stogų pataisymai.

49 metų moteris Ieško (arba

Tel. 708-417-7833

Tel. 630-960-3340, Regina.

Imigracinės ir vizų
paslaugos

„F.very tliing fresh as a daisy”

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

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

c- ę

01

24HRS.7DAYS
773631-1833

SZISo

773-617-6768

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
Instaliacija
Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrine šaldymo sistema

708-917-9199.

VINCO GĖLĖS

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

Gėlės visoms progoms — vestuvėms,

8 years of experience in
immigration to Canada
Visit our vvebsite vvitb over
10,000 hlts a day
www.immigration-service.com

Siūlo mokytis

B & DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant
Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos

šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

Tel. (773)838-8888.

Landmark
properties

9201 8. Cicero

SUPPLY

Ouk I*wn, Ulinius 00453
BustnesH 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fa» 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

RHKMEMVS K m X HALAMS
IR MĖGĖJAMS

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

ASTA T. MIKLINĄS

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

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

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262
Pager 773-260-3404
E-mail: amikuhs@usa.com
(vairus nekilnojamas turtas:

2%i

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.

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida
Takto paslaugas paiduodaot
ar perkant namus, butus,
žemessklypą Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą

* Nemokamas Įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas

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

X

* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

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

New Vision

O’FLAHERTY REALTORS
t BUILDERS, Ino.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonavlcluaOhome.com

Bus.: 708-361-0800

Draudimo paslaugos

Viav MA 77.1851-7X20

Siūlo išnuomoti

Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

IR (JYVY11ĖS DRAl 1MMAK
Agentus Krank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

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

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauju nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Tel. 773-434-4543

Kraustymosi paslaugos
; STATE FARM INSURANCE :
DRAUDIMAI
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
; Prašykite Rasos - kalba lietuviškai;
:
5710 VV. 95 St., Oak Lawn
:
708-423-5900

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris,
atlieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus. ‘

Kalbame lietuviškai.

GREIT PARDUODA

Ortui),
Accent
—Homefinders

gėlyno dekoravimas.

CTS 773 282-9500

Kalbame lietuviškai.

MARQUETTE
PHOTO

Kirpėjų paslaugos

Tel. 630-789-2224

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,

IRS NUMBER (substitute for
Sodai Security)

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

Kitos paslaugos

AUIUMOlffl JQ NAMŲ, SVHKA'Il K

Įrengiame „basement”, statome
tvoras, „porčius”. Keičiame duris,
langus. Remontuojame vonias, vir
tuves. Atliekame ir kitus apdailos
darbus. Tel. 708-233-1535;

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

------- Tel. 773-875-6232.

ELEKTROS

Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”. staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

773-277-3095

Savaitgaliais galiu atvežti.

► Parduodame, remontuojame
► Galimybė užsisakyti norimą
► Įvairūs finansavimo būdai

Tel. 773-736-7900.

Cravvford Sausage Co., Ine.

mašinas. Tik $85.

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

Employment Agency

vietoje. Susikalba angliškai.

-r.-i——........... ... ............... —
Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo

Amber construction Co.

Reikia automobilio?
Paskambinsi, nepasigailėsi.
Didelis pasirinkimas, finansavi
mas be kreditinės istorijos
(10.25%). Galime nuvežti į auto
aukcioną. Skambini bet kuriuo
laiku. Tel. 773-875-6887.

to all of our customers from

Tel. 847-845-3972.

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

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

žmonių priežiūrai su gyvenimu

Tik už $85 parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos. Duodame
garantiją. UPS siunčiame į kitas
valstijas. Platus asortimentas ir kitų
prekių. Taip pat galite užsisakyti ir
naujausią, 2001 m. „Visuotinę
Lietuvių Enciklopediją". Jaunimo
centre prekiaujame tik savaitgali
ais, o kitomis dienomis ir savait
galiais — 5741 S. Harlem Avė.

STASYS CONSTRUCTION

Tel:708-599-9680, 630-774-1192

Memorial Day Greetings

Krautuvėlė „LIETUVĖLE '

Atliekame visus variklio ir va
žiuokles darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

SIŪLOME DARBUS!

perka) darbo pagyvenusių

Parduoda

Namų remonto ir
statybinės paslaugos

(vairios paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

Cicero išnuomojamas
3 miegamųjų butas
II aukšte.

GEDIMINAS

Tel. 708-656-4811.

708-387-9144

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

Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina

Brighton Park išnuomojamas 2

miegamųjų (keturių kambarių)
butas vyresnio amžiaus,
nerūkančiam asmeniui. Geras
susisiekimas. Tel. 773-376-7894.

£||S to LITHUANIA
'from 20.9 c/min

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

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

1d - J«»y
JSrrv day, any Įima.
Great rates to the ręst oi the wodd

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

For infomuition call Long I Tistatuv Post:

<Š^
1^00^449^0443

Siūlo mokytis
ILLINOIS MILDUN TRAINING CENTER
siūlu kursus:
* EKG, Phlebotumv, Medical Computer
Biiiug (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo
ULsiemimui vyksiu sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe
cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigę
kursus guusite baigimo sertifikatu bei rezi
ume. {sigykile prolesijų. turinčių didelę pak
lausų. Sveikatos apsauga - viena sparfiausai
augančių ir putinui it sričių, kuri alsistutinėju po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkmė.
Daugiau informacijos tel. 847-392-80H0.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

Always With Flovvers
i/M.nrn Z(1-2
4 O biznio dienos)
• Gėlės Sį ILietuvą
• Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithflowers.com

04 fil

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

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-773-581-8500
•
•
•
•
•

CERTIFIED DENTAL
ASSISTING PROGRAM

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir Įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered”
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

• DENTAL ASSISTANT
•ADACODES
• COMPUTER ENTRY

KAVINES
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark.
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

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

Teirautis:

Tel. 847-401-3200
195 Arlington Heights
Road, Suite 160
Buffalo Grove, IL 60089

• Teorijos ir praktikos užsiėmimus ve
specialistai, turintys ilgametę patirtį
• Padedame sudaryti reziume ir praei
interviu
• Padedame įsidarbinti
• Mokslas trunka 2 mėnesius
• Turintiems mažas pajamas ar
praradusioms darbą mokslas

;; Ąžemaituos pienas)

Didžiausia Lietuvos pieno perdirbimo Įmonė
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS"

plečia savo pardavimus Jungtinėse Amerikos Valstijose.
AB .„Žemaitijos pienas” turi 7 metų fermentinių sūrių gamybos ir eksporto patirtį
Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Bendrovė ieško atstovo, kuris galėtų atstovauti eksportuojant-importuojant
fermentinius sūrius į Jungtines Amerikos Valstijas.

nemokamas.

i
“ITIKAVIEIL

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti atstovas:

* Gerai susipažinęs su JAV muitų sistema ir importo-eksporto operacijų tvarka
* Turėti ne mažesnę, kaip 5 metų darbo patirtį didmeninės prekybos
maisto produktų srityje
* Pateikti dvi rekomendacijas bei CV
* Turi turėti teisę dirbti JAV

4724 W. 103 rd ST
OAK LAVVN, IL 60453

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

WWW.MAZEIKA.COM
************************************************** t****

Jei Jūs turite noro ir galite įvykdyti šiuos reikalavimus, prašome CV ir rekomendacijas
siųsti į Lietuvą:

IBH CEiTLT IiOMiTOE ACTKCT

Faksu: +370 94 74897
EI. paštu: infoOzpienas.lt
Informaciją galite gauti tel. +370 94 22203 arba +370 98 71492 (mobilus)

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400*
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453

AB „Žemaitijos pienas" vadovybė

708-422-3922

DRAUDIMO AGENTAI
L.............. ........................... -... -...... ........

J

.................. ..........

I

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

SAMDANT PATIKIMĄ
KONTRAKTORIŲ
Kai oras atšyla - pavasarį,
vasarą ir rudenį - žmonės pra
deda statybos ir remonto dar
bus. Dauguma namų savi
ninkų ieško ir samdo kontraktorius atlikti remonto dar
bams. Daugelis kontraktorių
yra patikimi ir turintys gerą
vardą verslo žmonės, bet, pra
sidedant statybų ir remonto
sozonui, atsiranda ir sukčių,
kurie sugeba išnaudoti nai
vius namų savininkus, iš to
pasidarydami gero pelno.
Jei planuojate atlikti re
montą namuose, turėkite min
tyje keletą tokių suktų žmonių
„biznio paslapčių”, kad jų
išvengtumėte ir netaptumėte
aukomis.
Sukti kontraktoriai dažnai
važinėja po apylinkes ir sako
namų savininkams, kad ieško

darbo. Tai gali atrodyti kaip
žmogaus stiprus noras susi
rasti darbo, bet taip nedaro
teisingi kontraktoriai. Daugu
ma gerų kontraktorių gauna
darbo rekomendacijų, skel
bimų būdu ir pan. Jie dažnai
jau turi daug darbų, kurie jų
laukia. O jei kas važinėja
aplink, norėdamas susirasti,
kad kas jį pasamdytų, gal toks
asmuo neturi geros darbo pa
tirties ir rekomendacijų ir jo
niekas nenori.
Prieš pradedant derėtis su
kontraktoriumi,
pirmiausia
sužinokite jo įstaigos adresą ir
telefoną. Žiūrėkite, kad tas
adresas nebūtų „post office
box” - pašto dėžutė, o telefono
numeris nėra „pager” nume
ris. Jei kontraktorius nenori
jums duoti savo adreso ir tele

A 9TAR AULIANOB MCM0BR

fono, ieškokite kito. Pasitaiko
ir taip, kad namus apiplėšti
planuojantys vagys važinėja
po apylinkę, skambina prie
durų, žiūri, ar kas yra namoose. O šeimininkui atida
rius duris, siūlosi padirbėti
kieme, sode. Yra ir tokių, ku
rie, atidarius duris, veržiasi
jėga į vidų.
Yra atvejų, kai sukčiai, dirb
dami po du, vienam lyg tai
apžiūrint namą galimam re
montai, kitas, įėjęs į vidų, ap
vagia.
Kiti sukti remontuotojai
imasi gąsdinimo taktikos,
norėdami, kad namo savinin
kas užmokėtų už nereikalin
gus darbus. Jie gali užlipti ant
stogo ir, nulipę žemyn su jūsų
namo kamino vidaus nuotrau
ka, - bent taip jūs galvojate, sako, kad kamino vidus trupa,
yra blogos būklės ir jį reikia
sutvarkyti. Bet kaip jūs galite
žinoti, ar parodyta nuotrauka
yra jūsų kamino vidus? Na
mas nesugrius, jei palauksite
keletą dienų, kad įsitikin
tumėte kontraktoriaus patiki
mumu ir gautumėte padėties
įvertinimą (estimate) iš kelių
kitų kontraktorių.
Niekada nepasirašykite su
tarties (contract) su kontrak-

toriumi, jei galvojate, jog esate nigius.
Geriausias
būdas
spaudžiamas tai padaryti.
išvengti apgavimo yra kri
Kai kurie sukčiai sugeba la tiškai vertinti kiekvieną, su
bai puikiai pakalbėti apie re kuriuo kalbatės apie namų pa
montą, bet nesugeba atlikti taisymo darbus. Patikrinkite
darbo, jį pradėję. Jie gali rekomendacijas ir aptarkite
nuplėšti durų ir langų įrė visas darbo detales, kurios
minimus, kad galėtų sutaisyti turi būti surašytos sutartyje,
sienas, o paskui palieka tuos ir žiūrėkite, kad kontraktorius
nuplėštus įrėminimus, sumes turėtų apdraudą.
tus garaže. Dauguma nepati
Sąžiningi kontraktoriai ar
kimų kontraktorių prašo di darbininkai neatsisakys jums
delės sumos užmokesčio iš parodyti prašomų dokumentų,
anksto ir tada nepasirodo, kai o nepatikimieji - važinės ir to
gauna pinigus. Jie taip pat liau po apylinkę, ieškodami
prideda papildomas sumas, aukų.
Visada būkite atsargūs,
pvz., 200 dol. arbatpinigių už
remonto šiukšlių išvežimą. ypač jei jūs nepažistate kont
Paskambinkite į šiukšlių iš raktoriaus, kuris pats save
vežimo įmonę ir sužinokite, ar siūlo.
Naudotasi įvairia spauda
gali darbininkai imti arbatpi

Užsienio Lietuvių Profesorių draugijos kūrėjui ir
veikėjui dr. JUOZUI MEŠKAUSKUI, jo bran
giems anūkams

Gandrai sugrįžo į senąjį lizdą! Senoliai sakydavo: jei pavasarį pirmąkart
pamatysi skrendant gandrą, tai labai daužysi indus; jei stovintį — tai bus
ramu.
Juozo Baltiejaus (Elta) nuotrauka.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

PALOS — GAIDAS

T4T

It’s Scandinavian

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. Milwaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai

LEONID
2881 N Milwaukee • 1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Parke, Čikagoje
šeštadienį, birželio 1 d., 10 v.r.
Atsisveikinimas įvyks toje pačioje bažnyčioje prieš
šv. Mišias nuo 9 v.r. iki 10 v.r.
Nuoširdžiai kviečiame visus į atsisveikinimą ir šv.
Mišias.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Dainavos” jauni
mo stovyklai arba šeimos steigiamam „MaRiTa” fondui.
. Laidotuvės privačios.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600

FUNERAL HOME

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

AJA.
MARTYNO MEŠKAUSKO

A.fA.
RIMUI ir TAURUI
su giminaičiu

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Airport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out Just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit
wlth United's Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ frequent flyer program.
For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

arba Leonido.

AJA.
TAURO ir RIMO
GAIŽUČIŲ

arba www.petkusfuneralhomes.com

"

How easy is it
As easy as SAS.

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

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kad 2002 m. kovo 30 d. Michigan ežere, netikėtai nete
kom

Giliame liūdesyje likusios šeimos.

Chicago

DARBAI

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 25 d., šeštadienis

Scartdlruvlan Airlines

American-Pollsh Domestlc
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 jvairūs 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

CHEPOV'S

Domestlc Agency, Ine

• Patogioje vietoje tarp
Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių

11028 S. South west Hwy.
Palos Hllls, Illinois
(708)974-4410

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 įvairūs

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

TURGUS
Valentinas Krumplis

tragiškai žuvus Michigan ežere, kaip buvęs il
gametis LPD pirmininkas, buv. draugijos val
dybų ir narių vardu didelio skausmo valandose
jam ir jo dukrai dr. MARIJAI bei visai giminei
giliausia užuojauta.
Balys Račkauskas

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W.95 St.
9900 W.143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS

FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLŠ, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

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

ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1-708-652-5245

„Petronėlė iš Žemaitės
komedijos ‘Trys mylimos’ -

Petronėlę Žemaitės „Trys mylimos” komedijoje, kurios premjera vyks bir
želio 9 d., sekmadienį, Jaunimo centre, vaidins Violeta Drupaitė-Cole.

A.

a.

Valerijus

Jasaitis

mirė prieš 25 metus birželio 8
d. /Čikagoje. Šios sukakties
pr6ga šv. Mišios bus aukoja
mos birželio 2 d. ir birželio 8
d. St. Petersburge, FL, Šv.
Vardo bažnyčioje. Žmona Ele
na prašo gimines, draugus ir
pažįstamus prisiminti a. a.
Valerijų savo maldose.

„Seklyčioje” gegužės 29
d. 2 val.p.p. bus paskutinioji

blaiviausiai mąstanti veikėja,
begėdiškai apgauta samdyto
berno, nesitveria pykčiu”, taip apie savo vaidmenį pasa
koja birželio 9 d. premjeroje
vaidinsianti Violeta DrupaitėCole. Jau penktajame „Žalt
vykslės” pastatyme pasirody
sianti Violeta teigia, jog Pe
tronėlė aktoriui - labai įdo
mus personažas, ir kadangi
pats spektaklio charakteris
vaidintojai yra priešingas,
Violeta turi mokytis kitaip ju
dėti, vaikščioti ir net muštis!
Spektaklio režisierė Ilona Čiapaitė, Violetos žodžiais ta
riant, moko aktorius mylėti
savo vaidmenį, labai aiškiai,
kokrečiai pataria, kaip vaidin
ti, bando išaiškinti, ko ji siek
ia. Be Violetos, spektaklyje
pasirodys dar keturi aktoriai:
Giedrė Griškėnaitė-Gillespie
(Motina), Neringa Prūselaitytė (Domicėlė), Viktoras Jašinskas (Liudvikas), Pranciškus
Ivinskis (Kozeris). Scenogra
fiją kuria Rasa Sutkutė, ap
švietimu rūpinasi Juozas Ule
vičius. Teatrą globoja JAV LB
Kultūros taryba ir Marija Re
mienė. Visi kviečiami į prem
jerą! Bilietus įsigykite „Sek
lyčioje”.

dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Sį pavasarį kaip tik
suėjo 15 metų, kai maestro
Faustas kiekvieno mėnesio
paskutinį trečiadienį lankėsi
„Seklyčioje”
suteikdamas
džiaugsmo muzikos ir dainų
mėgėjams - dainininkams.
„Ant dainos sparnų” Nuliūdo trečiadienio popiečių
taip
vadinsis koncertas, kuria
Net apie šimtą jaunimo
lankytojai, sužinoję, kad Faus me dainuos Nijolė Penikaitė,
dalyvių birželio 2 d., sekma
tas panoro būti jau „tikru
birbyne gros Vytautas Zelenis,
dienį, 3 val.p.p. susirinks į
pensininku”. Atsisveikinimo
akompanuos Kristina Viluty
Jaunimo centrą, į Tautinių šo
popietėje dalyvaus ir smuiki
tė. Koncerto, kuris vyks gegu
kių festivalį, kurį ruošia Lie
ninkas Herkulis Strolia. Kvie žės 31 d., penktadienį, 7 val.v.
tuvių tautinių šokių institutas
čiame visus „Seklyčios” lanky Lietuvių dailės muziejuje, Le
ir JAV LB Kultūros taryba,
tojus dalyvauti ir sudainuoti monte, programoje: F. Schusiekdami paremti „Draugą”.
drauge „Sudiev”! Bus bendri bert, W. A. Mozart, D. PergoKoncerte žada dalyvauti dvi
pietūs. Atvykite!
lezi, Ch. Guno, F. Mendelson,
grupės iš Čikagos - „Lietuvos
A.
Raudonikio, B. Dvariono ir
Vyčiai” ir „Grandis”, „Spindu
Tauragės lietuvių klubo
lys” iš Lemonto, „Žaibas” iš valdyba praneša, kad pusme kitų kompozitorių kūriniai.
Madisono, „Klumpė” iš Wood- tinis narių susirinkimas šau
Elena Stanevitchene, gy
stocko bei „Šaltinis” iš Detroi kiamas š. m. birželio 2 d., sek venanti Coldwater, MI, prato. Bilietus įsigykite „Sekly madienį, 12 vai. Šaulių na tęsdama prenumeratą, „Drau
čioje” (2711 W. 71st Str.; tel. muose. Nariai prašomi daly gui” atsiuntė 40 dol. auką. Dė
773-476-2655).
kojame už paramą!
vauti.

„BEVEIK NATIURMORTAI”
Taip savo parodą, kurią ne
trukus atveža į Čikagą, pava
dino dailininkas Vytautas
Jurkūnas. Parodos pamatą su
daro V. Jurkūno karikatūros
ir šaržai, spausdinti dienraš
tyje „Lietuvos rytas”, o po to
išėję atskira knygute. Mes tu
rėsime galimybę pamatyti tik
ro dydžio spalvotus piešinius,
kuriuose šmaikšti dailininko
plunksna užfiksavo pastarojo
meto Lietuvos įvykius ir vei
kėjus.
V. Jurkūnas gimė 1948 m.
birželio 11 d. Vilniuje, garsaus
grafiko Vytauto Jurkūno šei
moje. Pasekęs tėvo pėdomis,
1964-1970 m. dailininkas mo
kėsi Vilniaus dailės institute,
kuriame vėliau - 1980-1993
dėstė piešimą. V. Jurkūno ka
rikatūras nuo 1990 m. spaus
dina „Lietuvos rytas”. Daili
ninkas - vilniškės dailininkų
grupės „1” narys. Parodose
dalyvauja nuo 1970 m., taip
pat trienalėse Taline, šiuolai
kinės grafikos parodoje Lenki
joje, knygų iliustracijos paro
doje Paryžiuje, grupės „1” pa
rodose Vilniuje, Kaune, Mask
voje ir kt. Personalinės daili
ninko V. Jurkūno parodos vy
ko: 1982 m. Menininkų rū
muose Vilniuje, 1990 m. „N
and A” galerijoje Charlottesville, VA, JAV, ir „Hafnaborg”
galerijoje Hafnaįįordur, Islan
dijoje, 1991 m. „Arkos” galeri
joje Vilniuje, 1992 m. „Art
Gallery I.D.” Oulu, Suomijoje.
Savo kūryboje V. Jurkūnas
yra išbandęs daugybę skirtin
gų atlikimo technikų - ofor
tus, mezzotintą, medžio ir lino
raižinius, serigrafiją ir kt. Pa
staruoju metu jis atsidavęs
akvarelei ir pieštukui.
Vytauto Jurkūno karikatūrų
ir šaržų parodos „Beveik na
tiurmortai” atidarymas - bir
želio 1 d. 7 val.v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd. Platesnė

informacija - tel. 773-5826500.
Šia paroda Balzeko lietuvių
kultūros muziejus mini 36ąsias savo įkūrimo metines.
Parodos atidaryme dalyvaus
ir pats autorius. Turite gali
mybę ne tik smagiai praleisti
laiką, bet ir galbūt patekti į is
toriją - vakaro svečias žada
pasišvaistyti plunksna! Bus
lietuviškų gėrimų ir užkan
džių. Ramunė ZdanavičiūtėV. Jurkūno Kortos

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime vietų išskridimui
U ČIKAGOS i VILNIŲ
2002 m. RUGPJŪČIO I d.
Sugrįžimui
2002 m. RUGPJŪČIO 12 dPrašau skambinkite!

Lapas

nominio nuosmukio. Rūpestį
kelia tik mažas 4-5 nuošimčių
Įdomi kelionė
investavimų pelnas, kuris rei
4545 WEST 63rd STREET
kalingas „Draugo” leidybos
SŪRIŲ KARALYSTĖJE
CHICAGO, IL 60629
paramai ir paties fondo vajų
Iš triukšmingos Čikagos ke ma aplankyti dabartines sū
išlaidoms padengti. Reikia ti
TEL.: 773-585-9500
liaudami į Wisconsin valstiją, rių gaminimo vietas, kurių
kėtis, kad investavimų planas
užsukite į nedidelį, ramų Green County šiuo metu yra
pagerės. Tik yra būtina au
Monroe miestelį, priklausantį 16 (XX a. pradžioje čia veikė
FONDO DIREKTORIŲ POSĖDIS
ginti DF pagrindinį kapita
Green County ir garsėjantį net 200 sūrių gamyklų). Vie
įpusėjus Draugo fondo 2002 45,925 dol. kapitalo prieauglį, lą, gaunant daugiau palūka
sūriais bei jų gaminimo tradi na šių vietų - 1885 metais
m. pavasario vajui, 2002 m. mažiau negu pusę ankstyves nų „Draugo” leidybai, tuo iš cijomis. Nuo šiaurės vakarų įkurta „Charlet Chees Co-op”,
gegužės 16 d. įvyko DF direk nių metinių vajų.
vengiant pagrindinio kapitalo Čikagos - tai tik dvi valandos seniausia veikianti tokio tipo
torių tarybos posėdis, dalyvau
Šių metų pavasario vajus iki panaudojimo.
kelio! Turistai šį miestelį dau įmonė visoje Amerikoje, kuri
jant septyniems direktoriams 2002 m. gegužės 16 d. atnešė
Metinį Draugo fondo narių
giausia užplūsta tik rugsėjo vienintelė šalyje gamina Limiš devynių.
tik 12,741 dolerių. Investa suvažiavimą nutarta šaukti mėnesį, kada rengiamas Sūrių burger sūrį (taip pat ir „baby
Priėmus praeito posėdžio vimų „portfolio” dar šiek tiek š. m. rugsėjo 14 d., šeštadienį,
festivalis (šiais metais - rug Swiss” bei „brick”). Sustokite
protokolą ir šio posėdžio dar viršija iki šiol surinktą pagrin 9 vai. r. Jaunimo centro Čiur
sėjo 20-22 d.), tačiau kiekvie šios bendrovės parduotuvėje
botvarkę, pirmininkas skaitė dinį kapitalą, tačiau, rinkai lionio galerijoje, Chicago, IL. ną vasaros dieną čia daug už (1 mylia į šiaurę nuo Monroe
pranešimą apie einamuosius šokinėjant, „Capital gain” gali Programoje bus veiklos prane siėmimų ir vaikams, ir suau važiuojant Highvvay N) arba
šimai, planai tolimesniam dar gusiems. Turistai gali aplan susitarkite dėl ekskursijos
fondo reikalus.
pasiekti ir minusą.
Buvo priimta ir Draugo fon
Nors pavasario vajus tęsiasi bui ir direktorių rinkimai, nes kyti sūrių gaminimo bendro (N4858 County N; tel. 608do 2001 m. finansinė apyskai iki birželio pabaigos, nežinia kadenciją suvažiavime baigia ves ir pamatyti, kaip šis pro 325-4343).
ta, kuri, patikrinus Kontrolės ar pavyks dar sutelkti vajaus Birutė
Jasaitienė, Bronius duktas prekių lentynas pasie
„The Franklin Cheese Fac
komisijai, bus išsiuntinėta vi papildomų įnašų bent 10,000 Juodelis, Vytenis Lietuvnin kia šiandien, galima išgirsti
tory
” (7256 Franklin Road),
siems Draugo fondo nariams dolerių. Todėl nutarta rengti kas ir Andrius Kurkulis.
sūrininko-pensininko pasako vienas paskutinių kooperatyvų
su pakvietimais į metinį suva ir 2002 m. rudens vajų, prade
Posėdyje buvo pasidžiaugta jimą apie sūrio gimimą prieš
žiavimą.
kai
kurių narių ir rėmėjų dos 100 metų. Svečiai kviečiami Wisconsin valstijoje, gamina
dant rugsėjo mėnesiu, kad ne
„muenster”, „farmers” ir kito
Nusmukusi 2001 metų in galėję ar nesuspėję DF nariai numu, ypač kai kurių garbės aplankyti raugyklas, paragau
kių
rūšių sūrius bei rengia
vestavimų rinka fondui atnešė bei rėmėjai papildytų savo narių, kurių laiškai su čekiais ti populiaraus „root beer” gė
ekskusijas nuo pirmadienio
gaunami per kiekvieną DF rimo, dviračiu ar pėsčiomis
tik 49,967 dolerius uždarbio. įnašus šių metų rudenį.
iki šeštadienio (tel. 608-325Iš jų 40,000 dolerių jau
Naudojant konservatyvų in vajų. Nors tik mėnuo beliko pasivaikščioti 47 mylias besi 3725).
išmokėta „Draugui” kaip 2002 vestavimo būdą ir Draugo fon šio pavasario vajaus, visi, ku tęsiančiu
„Sūrių
takeliu”
„Alp & Dell or Roth Kasė
metų parama leidybai. Likutis do lėšas tvarkant sugeban rie dar neatsiliepė į vajaus (Cheese County Trail), pasi
USA
” (657 2nd St.) speciali
buvo sunaudotas 2001 m. DF čioms ir rūpestingoms ran laišką su vokeliu, labai prašo nerti į ežerą, vėl sugrįžti į
zuojasi „gruyere”, „fontina”,
pavasario ir rudens vajų iš koms, pagrindinis DF kapita mi atsiliepti.
miestelį ir suspėti į kiną.
„butterkase”, „havarti” sūrių,
laidoms. Abu vajai atnešė tik las išliko nepaliestas JAV eko
Fondo iždininkas
Pirmasis ekskursijos taškas produktų su įvairiais priesko
- Istorinis sūrių gaminimo niais ir priedais gamyboje.
centras (Historic Cheesma- Ekskursijas užsisakykite tel.
king Center), kur lankytojų dė 608-328-3355.
mesiui demonstruojami puo
„The Deppeler Cheese lactodai ir specialūs įrankiai sū
ry
” (W6805 Deppler Road)
riams spausti, raugti, padeng
ti pelėsiais. Dažniausiai apie taip pat išleidžia įvairiausių
šiuos procesus pasakoja patys rūšių sūrių produkciją ir ren
žinovai - buvę ūkininkai ar gia ekskursiją pirmadieniaisSkambinkite
sūrių gamintojai, supažindin šeštadieniais.
dami su smulkiausiomis isto tel. 608-325-6311.
Nuo 1845-ųjų gyvuojanti
rinėmis detalėmis, pvz., kaip
vienam produktui buvo duotas „Hubert Brevvery” pradėjo reng
„Brick” vardas, kodėl Limbur- ti ekskursijas, pasakojančias
ger sūris „taip kvepia”, kiek apie gėrimų gaminimo, jų raulaiko reikia laukti, kad gelto ginimo tradicijas. Kreipkitės:
nasis gabalėlis „supelytų”. Šis 1208 14th Avenue, tel. 608centras įsikūręs - 2108 7th 325-3191.
Daugiau žinių apie Monroe
Avenue, Monroe (Highvvay
miestelį
galite gauti tel. 60869);
informacija
tel.
608-325Draugo fondo direktorių taryba 2001 m. posėdyje. Iš kairės sėdi: pirm. Bronius Juodelis, Marija Remienė, kun.
325-7648
arba
internete
4636.
Viktoras Rimšelis. Stovi: Jonas Rugelis, Andrius Kurkulis, Vytenis Lietuvninkas, Vaclovas Momkus ir dr. Pet
Po istorinės paskaitos gali www.cheesecountry.com
ras Kisielius (trūksta sekretorės Birutės Jasaitienės).

DRAUGO FONDAS
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American Travel Service
6500 S. PULASKI, CHICAGO, IL 60629
Tel. 800-422-3190; 773-581-1200; Fax. 773-581-1873
at8vl@att.net
* Regimantas ir Liucija
Vedegiai, Westem Springs,

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

IL, sveikindami ir pagerbda
mi MINDAUGĄ it OLIMPIJĄ
BAUKUS, jų 50 metų vedybų
sukakties proga, aukoja Lietu
vos našlaičiams $100.
Sveikiname sukaktuvinin
kus, o aukotojams dėkojame!

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko

„Lietuvos Našlaičių glo
bos” komitetas, 2711 West
71 st. Street, Chicago, IL
60629.

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

• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 6.6 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.
• BALTIC MONUMENTS,

• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memoriale, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi

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

* Almos fondas
A.a. Hortenzijos Šapalie

Lemont, IL atminimą
pagerbdama, Praurimė Ragienė aukoja $100 — Lietuvos
vaikams per Almos fondą.
nės,

A.a. Marijos Pauliukonienės, Worcester, MA atminimą

pagerbdami, Vita ir Vidman
tas Matusaičiai, Livington,
NJ, aukoja Lietuvos vaikams
per Almos fondą $50.
Almos ir Lietuvos vaikų var
du reiškiame užuojautą velio
nių artimiesiems, o aukoto
jams dėkojame! Aukos nurašo
mos nuo mokesčių Tax. ID 36
- 4124191. Čekius rašyti:

Vilimas Nelsonai. Tel. 773233-6335.

• Namams pirkti pasko

duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
los

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
Lithuanian Orphan care,
* „Saulutė”, Lietuvos vai
pažymint, kad skirta Al
kų
globos būrelis dėkoja už
mos fondui. Siųsti: 2711
aukas
padėti našlaičiams, be
West 71 st. Street, Chicago,
globiams ir invalidams vai
IL 60629.
daugiavaikėms šei
* Sophie Brazionis atsiun kams,
moms,
bei
studentams Lietu
tė „Dieviško Kryžiaus” Lietu
vos benamių paramos fondui voje. Aukojo — anoniminiai
$100 auką padėti Lietuvoje (BKFL) $1,000 studento sti
vargingiausiai gyvenantiems. pendijai, Janė ir Walter DwyNuoširdžiai dėkojame, „Die er $480 tęsiant dviejų vaikų
viško
Kryžiaus”
fondas metinę paramą. Labai ačiū,

(„Divine Cross Fund for
the Homeless”) 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL
Tax ID 36-3097269.
* Daug Amerikos lietuvių

globoja
vaikus.

Lietuvoje

apleistus

$300 — dviejų vaikų metinį
mokestį atsiuntė dr. Albert
Drukteinis, Manchester, NH.
Pratęsdami paramą vaikams
kitiems metams, po $150 —
metinį vaikų paramos mok
estį atsiuntė Major Anne Krizanauskas, Harrisburg, PA.,
Lietuvos Dukterys iš Seattle,
WA., Bernardas ir Ona Briz
giai, Farmington Hills. MI.
Lietuvos vaikų vardu dėko
jame. „Lietuvos Našlaičių
globos”
komitetas,
2711
West 71 st. Street, Chicago,
IL 69629.___________________

„Saulutė”(„Sunlight Orpha
Aid” 419 VVeidner Rd., Buf
falo Grove,IL.60089, Tel.
(847) 537-7949, Tax ID # 36-

300-3339.

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. Kedsie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel.Gibaitis@aol.com
773-776-8700
E-mail:
ToU 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.

KALENDORIUS
Gegužės 25 d.: Almantas, Beda,
Danutė, Grigalius, Jovilė, Marija
Magdalena, Urbonas.
Gegužės 26 d.: Švč. Pilypas Neri;
Algimantas, Eduardas, Milvydė, Vė
jas, Vilhelmina.
Gegužės 27 d.: Šv. Augustinas iš
Canterbury; Brunonas, Genadijus,
Leonora, Neringa, Virgaudas, Žy
mante.
Gegužės 28 d.: Donaldas, Jogirdas, Justas, Rima. Atminimo diena
(JAV).

IMIGRACINĖS TEISĖS

ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S USalle 12300 Chicago, IL 60603
Galimos konaultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaaki Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

