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Šiame
numeryje:
Danutės Bindokienės
vedamasis: vaikai mūsų
ateitis, bet ar ta
ateitimi deramai
rūpinamės; tradicinė
Broniaus Nainio skiltis
apie mus ir pasaulį.

3 psl.
JAV LB Socialinių
reikalų tarybos skyrelio
patarimai vyresnio
amžiaus vairuotojams;
S. Semėnienė veda
Napoleono pėdomis.

4 psl.
Kazimiero Ragulskio
asmenybė... Eglės
Juodvalkės eilės...
baltų archeologijos
naujienos... jaunieji
talentai „Vartuose”...
G. Iešmanto poema
apie Kalantą...

Kultūros priedas
Viena sėkmingiausių ir
didžiausių Lietuvos
įmonių „AB Ekranas”
švenčia 40-metį; JAV
marinai - Lietuvoje,
lietuviai imigrantai Teitas valstijoje.

5 psl.
Siūlykite JAV LB
Kultūros tarybos
premijos kandidatus.

7 psl.
Į

* Lietuvos šokėjai Arūnas
Bižokas ir Edita Daniūtė

Anglijoje vykusiose prestiži
nėse sportinių šokių varžybose
klasikinių šokių programoje
pateko į finalą ir užėmė IV
vietą. Iš viso varžybose daly
vavo 288 poros.
* Netikėtai baigėsi 2002
m. pasaulio futbolo čem
pionato Pietų Korėjoje ir Ja

ponijoje atidarymo rungtynės,
kuriose čempionatų debiutan
te Senegalo rinktinė 1:0 nuga
lėjo čempionų titulą ginančią
Prancūzijos komandą.
* Vilniuje pasibaigusių
Lietuvos vyrų šachmatų

JAV LB Krašto valdybos
darbai ir rūpesčiai
Teresė Gečienė

Dr. Stasys Bačkaitis, JAV
LB vicepirm. Mokslo rei
kalams, atstovauja JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto
valdybai Lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo organi
zavimo eigoje. Simpoziumas
numatytas
2003
metų
„Memorial” savaitgalio metu
Čikagoje. Simpoziumo komi
teto ruošos pirmininku yra dr.
Vytas Narutis, programos
komisijos pirmininku dr. Ma
rius Naris. Dr. S. Bačkaičio
pastangomis, MKS programos
komisijos pirm. dr. M. Naris
kovo mėnesį Lietuvos Seimo
ir JAV LB atstovų komisijos
posėdyje Vilniuje kalbėjo apie
įvyksiantį MKS ir kėlė svarbą
Lietuvos mokslininkams sim
poziume dalyvauti.
Pagal dr. S. Bačkaičio, JAV
LB Krašto valdybos vicepir
mininko mokslo reikalams,
paruoštą planą ir koordinuo
jant tai su Lietuvos ambasada
Washington, DC, š. m. ba
landžio 22-26 d. JAV-se lan
kėsi Lietuvos pagrindinių mokslo
institutų delegacija bei Lie
tuvos švietimo ir mokslo minis
terijos atstovas. Nukelta i 3 psl.

Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU) pažymėjo vardo suteikimo 10-metį.
Ta proga universitete apsilankęs prezidentas Valdas Adamkus. Susitikęs su
akademine bendruomene, prezidentas padėkojo pedagogams už idealistinį pa
siaukojimą rengiant jaunus žmones gyvenimui.
Nuotr.: Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir VPU rektorius, prof. An
tanas Pakerys VPU jubiliejaus minėjime.
Kęstučio Vanago (Eltai nuotr.

„Rokiškio sūris” —
JAV sūrių asociacįjos
narys

Lietuvos karo medikai ruošiasi
tarnybai Afganistane

Viena didžiausių Lie
tuvos pieno perdirbimo įmonių
grupių „Rokiškio sūris” gegu
žės mėnesį tapo „Cheese importers association of America
Ine” nare.
„Įstojus į asociaciją plečiasi
pažinčių ratas, atsiranda gali
mybių daryti įtaką sprendi
mams” sakė „Rokiškio sūris”
komercijos direktorius Darius
Norkus. Anot jo, asociacija
savo nariams pateikia naujau
sius JAV įstatymų ir kitus
normų aktus, įvairius importo
taisyklių pakeitimus ar pato
bulinimus, susijusius su pieno
pramone.
Bendrovė,
veždama sūrį į JAV, moka apie
22 proc. muitą.
Nukelta į 2 psl.

Kaunas, gegužės 31 d.
(BNS). Keturi Lietuvos karo
medikai išvyksta į Čekiją
ruoštis Jungtinių Tautų tai
kos palaikymo užduočiai Afga
nistane, kurioje pusmetį daly
vaus kartu su čekų 6-osios
lauko ligoninės medikais.
Šiuo metu netoli Afganista
no sostinės Kabulo įrengtoje
lauko ligoninėje jau beveik
tris mėnesius tarnauja čekų
medikai, kuriuos rudenį pa
keisiančioje grupėje bus po du
karo gydytojus ir paramedikus iš Lietuvos.
Ruoštis šiai užduočiai į Če
kiją išvyksta majorai Gytis
Dominaitis ir Borisas Urvancevas, seržantas Jonas Kava
liauskas bei jaunesnysis ser

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS. BN8
žinių agentūrų praneSimais)

pirmenybių nugalėtoju tapo
daugiausiai — 2,586 — turin
JAV
tis tarptautinis didmeistris
vilnietis Eduardas Rozentalis,
Vašingtonas. JAV Valsty
surinkęs 8 taškus iš 11 gali
bės departamentas, atsižvelg
mų.
damas į paaštrėjusį Indijos
konfliktą su Pakistanu, penk
tadienį pritarė diplomatinės
misijos darbuotojų, kurių bu
vimas Indijoje nėra būtinas,
* Į Vilnių atvyksta Kini išvykimui iš valstybės.
jos prezidentas.
Vašingtonas. Per naujau
* Buvęs premjeras Rolan sią incidentą, susijusį su avia
das Paksas oficialiai iškeltas cijos skrydžių draudimo zono
liberalų demokratų kandidatu je virš Irako teritorijos budin
į prezidentus.
čiais Vakarų naikintuvais,
* Kaune — salmonelio JAV ir Didžiosios Britanijos
zės protrūkis.
karo lėktuvai valstybės pie
* Atsistatydino mokesčių tuose subombardavo radiolo
inspekcijos vadovas.
kacijos įrenginius. JAV centri
* „Lietuvos avialinijos” nė vadovybė paskelbė, .kad
pradėjo skrydžius į Palangą puolimas An Nasirijahe, už
ir Prahą.
240 km į pietryčius nuo Bag
* Vilniaus savivaldybė dado, buvo surengtas po kelių
skelbs konkursą grjžtančių- Irako oro gynybos įrenginių
jų iš tremtiems butams pirkti. subombardavimo atsakant į
* Po diskusijų Ekonomi „iš žemės surengtas atakas
kos forume prezidentas pra prieš skrydžių draudimo zono
leis savaitgalį jaunystės mies je patruliuojančius lėktuvus”.
Tai jau ketvirta panašaus po
te Miunchene.

Naujausios
žinios

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIEN
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būdžio ataka nuo gegužės 19
d.

žantas Artūras Juodis. Pasak
G. Dominaičio, nauja grupė
dvylika dienų ruošis Čekijos
karo akademijoje, vėliau de
šimt savaičių truks pasirengi
mas lauko ligoninėje.
Norą dalyvauti misijoje pra
ėjusių metų lapkričio-gruodžio
mėnesiais pareiškė beveik 30
Lietuvos kariškių. Pirmai už
duočiai buvo atrinkta 12 gydy
tojų, tačiau vėliau čekai pra
nešė, kad bus kviečiami tik
keturi lietuviai.
Dalyvauti anti teroristinėj e
kampanijoje Čekijos karo ligo
ninės sudėtyje Lietuvos karo
medikams buvo pasiūlyta pra
ėjusių metų pabaigoje krašto
apsaugos ministrui L. Linke
vičiui lankantis Prahoje.
ninių nesklandumų. Buvusios
Sovietų Sąjungos inžinierių
suprojektuota Temelino ato
minė elektrinė išprovokavo ar
šias protesto demonstracijas
kaimyninėje Austrijoje. De
monstrantai reikalavo prieš
paleidžiant elektrinę visu pa
jėgumu, užtikrinti jos saugu
mą ir ekologiškumą.
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Lietuva rengs NATO
politikos patarėjų
susitikimą
Vilnius, gegužės 31 d. (BNS)
— NATO priėmė Lietuvos
pasiūlymą kitais metais su
rengti NATO patariamosios
institucijos — Atlanto politi
kos patarėjų grupės (APPG)
— kasmetinį susitikimą Lietu
voje.
Kaip
pranešė
Lietuvos
URM, APPG veikloje dalyvau
ja NATO valstybių užsienio
reikalų ministerijų politikos
planuotojai, kurie kartą per
metus susitinka neformalioms
uždaroms diskusijoms svar
biais saugumo klausimais.
Apie priimtą Lietuvos pa
siūlymą Lietuvos misijos prie
NATO vadovę ambasadorę
Gintę Damušytę informavo
NATO generalinio sekreto
riaus padėjėjas politiniams
reikalams, APPG vadovas
Gunther Altenburg.
„Lietuvos pasiūlymas pri
imamas kaip įrodymas, kad
šalis ne tik aktyviai siekia na
rystės, bet skatina bendradar
biavimą Euroatlantinės Part
nerystės Taryboje”, sakė G.
Damušytė.
APPG susitikimas Lietuvoje
numatomas 2003 metų ba
landžio 4-5 dienomis, į jį at
vyktų apie 80 žinovų iš 46
valstybių bei NATO tarptau
tinės tarnybos.

Pajūryje baigėsi tarptautinė
išminavimo operacija
Klaipėda, gegužės 31 d.
(BNS) — Uostamiestyje penk
tadienį oficialiai baigėsi nuo
gegužės vidurio prie Lietuvos
krantų Baltijos jūroje vykusi
tarptautinė išminavimo opera
cija „MCOPLIT 02”.
Kaip pranešė karinės jūrų
pajėgos (KJP), ketvirtadienį
visi operacijoje dalyvavę laivai
pabaigė jūrinę operacijos dalį
ir grįžo į Klaipėdos uostą.
Per operaciją, patikrinus
250 kvadratinių jūrmylių plo
tą Lietuvos teritorinėje jūroje
ir ekonominėje zonoje, buvo
surasti 25 karo laikų sprog
menys: 17 minų, 2 artilerijos
sviediniai, 2 torpedos, 1 rake
ta, 3 giluminiai sviediniai. Iš
viso buvo nukenksminta per
8.5 tonos sprogmenų. Pasak
KJP, tai rodo, kad kasmet

vykstančios išminavimo ope
racijos yra reikalingos, jūros
gelmių plotus reikia kruopš
čiau ištirti.
Sprogmenų paieška vyko ir
Klaipėdos uosto akvatorijoje.
Klaipėdos uoste šiuos darbus
atlikęs Švedijos hidrografinis
laivas „Nils Stromskrona” ap
tiko po vandeniu apie 100 ob
jektų. Patikrinus radinius,
tarp jų nebuvo nė vieno sprog
mens.
Pratybose dalyvavo 18 karo
laivų ir 730 karių iš 10 Euro
pos valstybių.
Lietuvos karinėms jūrų
pajėgoms pratybose atstovavo
minų medžiotojas „Sūduvis”,
du greitaeigiai kateriai, pa
krantės apsaugos kateris,
aprūpinimo laivas bei apie
170 karių.

Lietuvos vaiku fondo prizas — „Saulutės” vadovei
je gyvenančiais skurstančiais vaikams Lietuvoje.
I. Tijūnėlienei Lietuvoje bus
vaikais, šeimomis bei jos as
įteikta
Virginijos Juršienės
meninė iniciatyva organizuo
skulptūrėlė
„Gerumas” ir Lie
jant įvairius paramos rengi
tuvos
vaikų
fondo diplomas.
nius ir ieškant lėšų užsienyje

Konservatoriai užstojo prezidentą

Indrė Tijanėlienė

Lietuvos vaikų fondo valdy
ba paskyrė prizą „Už taurų
poelgį vaikystei” našlaičių glo
bos komiteto „Saulutė” prie
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkei Indrei Tijūnėlienei.
Pasak fondo pranešimo, taip
įvertinta ilgametė I. Tijūnėlienės veikla rūpinantis Lietūvo-

II karūnavimo metines. Pla
nuojama, kad iškilmėse daly
vaus milijonai žmonių. Kara
liškoji šeima tikisi, kad šven
tės parodys žmonių paramą
monarchijai.

Konservatorių frakcija pa
prašė Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisijos įvertinti so
cialdemokratų parlamentaro
melagingą pareiškimą, esą da
bartinis prezidentas Valdas
Adamkus per Antrąjį pasau
linį karą kovojo nacių pusėje.
Konservatoriai įvertino kaip
įžeidžiantį Seimo nario Myko
lo Pronckaus pareiškimą Sei
mo posėdyje, kad „buvę emi
grantai, kurie išdūmė tada už
sienos, tarp jų ir dabartinis
Lietuvos prezidentas, kuris,
atrodo, yra vienintelis kovojęs

nacių lageryje, neturi mora
linės teisės mus mokyti ar
moralizuoti”.
„Konservatorių frakcijos
nuomone, šiuo teiginiu Myko
las Prorlckus sakė netiesą ir
įžeidė prezidentą, priskirda
mas jį prie hitlerinės koalici
jos narių, taip pat įžeidė visus
priverstinius politinius emi
grantus iš Lietuvos ir su
priešino juos su kitais Lietu
vos piliečiais”, rašoma kreipi
mesi į Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisiją.
(BNSI

kovotojų išpuolių organizavi
mu. Palestiniečių kovotojai
taip pat rengia išpuolius prieš
žydų naujakurių gyvenvietes
ir jų nekenčiamus žydų okupa
cijos simbolius. Tarptautinė
bendrija mano, kad per 1967
metų Artimųjų Rytų karą oku
puotoje žemėje pastatytos žy
dų naujakurių gyvenvietės yra
neteisėtos, tačiau Izraelis su
tuo nesutinka.

Belgradas. Jugoslavijos par
lamentas penktadienį pritarė
New York. „Toyota” penk
planui, pagal kurį bus atsisa
tus metus iš eilės puikuojasi
kyta Federacijos ir įkurta lais
JAV rinkos tyrimų firmos „J.
vesnė Serbijos bei Juodkalni
D. Povver & Associates” skel
jos sąjunga. Vakarai siekia už
biamo kokybiškiausių auto
kirsti kelią Juodkalnijos ne
PAKISTANAS
mobilių sąrašo viršūnėje. Ant
priklausomybei, kuri, kaip
ra sąraše — kita Japonijos
nuogąstaujama, galėtų desta
Islamabadas. Penktadienį
firma „Honda”, į III vietą pa
bilizuoti padėtį Balkanuose. įvyko didelis minosvaidžių ir
kilo „General Motors”. „DaimSerbijos ir Juodkalnijos — vie artilerijos susišaudymas tarp
lerChrysler” palypėjo nuo per
nintelių likusių Jugoslavijos Pakistano ir Indijos kariuome
nai užimto 5-tojo laiptelio ant
Federacijos narių — parla nių, dislokuotų abipus karinės
4-tojo, „Ford” — nuo 7-tojo
mentai jau patvirtino šį planą, kontrolės linijos, dalijančios
Karalienė Elizabeth II
ant 5-tojo, tuo tarpu „Nissan”
kurį įgyvendinus, Federacija, ginčijamą Kashmyro sritį tarp
— nuo III vietos nusirito į 6Londonas. Bakingamo rū vienokia ar kitokia forma eg abiejų šių valstybių. Susišau
tą, kurią pasidalijo su „Volks- mų
sode
koncertuojantys zistavusi daugiau kaip 70 me dymas įvyko tuo metu, kai
wagen”.
Mstislav Rostropovič ir Elton tų, taps istorija.
tarptautinė bendrija suaktyvi
John, pobūviai po atviru dan
no
pastangas sumažinti įtam
EUROPA
gumi visoje Didžiojoje Britani
ARTIMIEJI RYTAI ” pą tarp abiejų branduolinį
Praha. Prieštaringai verti joje, paradai Londone — tai
ginklą turinčių valstybių.
Nabulus, Vakarų Kran
namoje Čekijos atominėje gali reikšti tik vieną dalyką:
elektrinėje penktadienį buvo britai švenčia auksinį karalie tas. Izraelio kariuomenės šar
INDIJA
atidarytas antras reaktorius, nės valdymo jubiliejų. Per ke vuota technika ir pėstininkai
Deli. Pareigūnai turi pati
kuris veiks kartu su pirmuoju, turias šeštadienį prasidėsian penktadienį įsiveržė į Vakarų
kimų
įrodymų, jog iš Afganis
prieš daugiau kaip pusantrų čių švenčių dienas Jungtinės Kranto Nabulaus miestą, siek
metų įjungtu elektrinės bloku, Karalystės piliečiai paminės dama suimti palestiniečius, tano pasitraukę teroristų tink
kuriame nuolat kildavo tech 50-ąsias karalienės Elizabeth kurie kaltinami savižudžių lo ,,al-Qaeda” kovotojai prisi-

Indijos kariuomenėje — karinė pa
rengtis.

jungė prie Pakistano adminis
truojamoje Kashmyro dalyje
veikiančių ekstremistų. Re
miantis nepatvirtinta žvalgy
bine informacija, „ai Qaeda”
kovotojai prie Kontrolės lini
jos, kuri yra faktinė siena, da
lijanti ginčijamą Kashmyro
sritį tarp Indijos ir Pakistano,
įsirengė bazę. Osama bin La
den vadovaujamo teroro tinklo
kovotojai karo su Indija atveju
taptų „penktąja Pakistano ka
riuomenės kolona” arba „vyk
dytų prasiskverbimo į Indijos
teritoriją užduotis”, sakė pa
reigūnai.
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagą siųsti: „Draugo” redakcija,
Ateitininkų puslapis,
4545 W. 63 St.
Chicago, IL 60629

PAŽENKLINKIME MUSŲ PASAULĮ
MEILE IR VILTIMI!
Šis šūkis apibūdina didvyrės
ateitininkės Adelės Dirsytės
kilnų gyvenimą bei jos likimo
paskirtį lietuvių tautos isto
rijoje. 1953 m. sunkiausiomis
tremties aplinkybėmis pasiro
dė Dirsytės maldaknygė „Ma
rija, gelbėk mus”, praminta
„Sibiro Maldaknyge”. Ši mal
daknygė ilgainiui pateko į
Vakarus ir buvo išversta į
daugiau kaip dešimt pasaulio
kalbų.
Užversta teroro ir žiaurumo
griūties Sibiro kankinių gu
laguose, Adelė Dirsytė savo
nepalaužiamu tikėjimu, neužgestančia viltimi, žėrinčia
meile artimui, neapsakomu
atlaidumu savo piktadariams
ir savo beribiu pasišventimu
lietuvių tautai pasiekė aukš
čiausią žmogiško tobulumo
bei dvasinės laisvės tikslą.

Brangi programinė
įranga — geologijos
studentams

mintąja. Mes kartu su Adele
Dirsyte
liudįjam
triumfą
prieš blogį šiais žodžais:

DRAUGAS

Paženklinkime mūsų pa
saulį meile ir viltimi

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

(USPS-161000)

Siūlome, kad šie žodžiai bū
tų Šiaurės Amerikos ateitinin
kų 2003-čiųjų metų veiklos šū
kis su mintimi, kad visi atsižvelgtumėm į Adelės Dirsy
tės maldaknygę „Marija, gel
bėk mus” kaip kelrodį į mūsų
paskirtį, kaip katalikų pasau
liečių sąjūdį mūsų pasaulyje.
Ši programa, pasiūlyta Šiau
rės Amerikos Ateitininkų ta
rybos programos komisijos,
buvo svarstyta ir priimta
Šiaurės Amerikos Ateitininkų
Kursuose susitiko JAS stovyklos vadovės ir geriausios draugės Audra Va
tarybos 2002 metų gegužės 23
liulytė, Živilė Bielskutė ir Lina Šeštokaitė.
Nuotr. O. Daugirdienės
dieną.
Rugpjūčio 18 - 25 d. —
Birželio 2 d. — Ateiti
Šiaurės Amerikos Ateitinin
kų tarybos programos ninkų namų gegužinė 12 vai Lietuvių fronto bičiulių sto
vykla.
komisįja: AN sodelyje.

Kiekvienam ateitininkui bei
ateitininkei Adelė Dirsytė yra
neužmirštama asmenybė, kuri
mus moko, kaip pakelti sun
kiausias gyvenime pasitaikan
čias naštas Kristaus negęs
tančia Meile ir Viltimi. Adelė
Dirsytė buvo ateitininkijos
auklėtinė: savo jaunystėje au
Petras Vytenis Kisielius,
STOVYKLOS DAINAVOJE
go bei žydėjo ateitininkuose;
M.D.
2002 METŲ VASARĄ
kaip pasaulietė — sendraugė
Ona Daugirdienė, M.D.
ji ateitininkuose tapo pilnuti
Birželio 23 - liepos 6 d —
Vėjas Liulevičius, PhD
ne asmenybe, giliausia „ŠalDarius Polikaitis Moksleivių ateitininkų stovyk
kauskine” prasme. Dėl savo
la.
ateitininkiškos veiklos ji buvo
Liepos 7 - 17 d. — Jaunųjų
komunistų okupantų areštuo ATEITININKŲ RENGINIAI ateitininkų stovykla.
ta ir ištremta į Sibiro mirties
LEMONTE
Liepos 21 - 28 d. — Sen
tundras.
draugių ateitininkų stovykla.
Minint penkiasdešimtmetį
Birželio 2 d. — Čikagos ir
Liepos 28 - rugpjūčio 4d.
nuo Adelės Dirsytės „Sibiro apylinkių ateitininkų šeimos
Maldaknygės”
pasirodymo, šventė: 9 vai. r. šv. Mišios Pal. — Mokytojų savaitė.
mes, Šiaurės Amerikos ateiti J. Matulaičio misįjoje; 10:30
Rugpjūčio 4 -11 d. —„Heninkai, meldžiamės už Adelės v.r. Iškilmingas posėdis PL ritage” angliškai kalbančio
Dirsytės paskelbimą palai- centre, Lemonte.
jaunimo stovykla

Jūrų muziejuje —
augintinių vardynos
Lietuvos jūrų muziejuje įvy
ko augintinių vardynos. Mu
ziejaus lankytojai vaikai „pa
krikštijo” kovą gimusius du
ruonius, vasarį išsiritusį ping
viną ir prieš 3 metus gimusią
delfino patelę. Ruonių jaunik
liams vaikai išrinko Srauniaus ir Gūsio vardus, pingvinė pavadinta Smilgos vardu,
delfine — Premijos. Šiuos var
dus jaunikliams išrinkę vaikai
apdovanoti rėmėjų prizais —
enciklopedijomis ir knygomis
apie gamtą ir gyvūnus bei le
dais.
(BNS)

Vilniaus universiteto (VU)
Gamtos mokslų fakulteto Geo
logijos ir mineralogijos kated
ra UAB „Minijos nafta”
pastangomis iš tarptautinės
korporacijos „Landmark” gavo
brangią dovaną — „Geo Graphix” programinę įrangą, ku
rios vertė — 727,000 dolerių.
Naujoji įranga pirmiausia
bus skirta studentų geologų
mokymui ir dviejų universite
to katedrų — Geologijos ir mi
neralogijos bei Hidrologijos ir
inžinerinės geologijos — per
Moterys uždirba
sonalo mokslo darbams. Su
penktadaliu mažiau
šia programine įranga galima
interpretuoti gręžinių geofizi
nei vyrai
nę, seisminę, geologinę me
Lietuvos moterų atlyginimai
džiagą, modeliuoti naftos tel beveik penktadaliu mažesni
kinius, panaudoti naujų telki nei vyrų ir dešimtadaliu ma
nių paieškai.
(BNS) žesni už valstybės vidutinį
mėnesio darbo užmokestį.
Vaiku piešiniuose
Pirmąjį ketvirtį vidutinis
— Montessori metodo priskaičiuotas
moterų darbo
principai
užmokestis sudarė 984.1 lito,
Sostinės „Naujųjų skliautų” kai vyrų — siekė 1,208.3 Lt.
galerijoje atidaryta Montesso Valstybės vidurkis sudarė
ri metodo centro pradinės mo 1,087.8 Lt. Darbininkių mote
kyklos vaikų piešinių paroda rų mėnesio darbo užmokesčio
„Spalvų koncertas”,. Parodoje vidurkis buvo maždaug 16
— per dvi dešimtis darbų, at proc. mažesnis už vidutinį
liktų naudojant įvairiausias darbininkų priskaičiuotą atly
technikas ir medžiagas.
ginimą, tuo tarpu vyrų jis bu
Pasak parodos rengėjų, tai vo 11.4 proc. didesnis.
ne tik graži vaikiškos kūrybos
Tarnautojų moterų atlygini
šventė, bet ir proga susipa mai buvo 13.3 proc. mažesni
žinti su specifiniais Montesso už vidutinį tarnautojo mėne
ri metodo dailės ugdymo už sio darbo užmokestį. Vyrų tar
daviniais. Parodoje galima pa nautojų atlyginimai buvo 24
matyti, kaip šio metodo princi proc. aukštesni nei tarnautojo
pai įgyvendinami praktikoje. darbo užmokesčio vidurkis.

Ąžuolo lapų vainikas —- šių metų Poezijos pavasario laureatui — poetui Ka
ziui Bradūnui, pernai išleidusiam savo kūrybos dvitomį ,,Sutelktinė”.(Elta)

Rugpjūčio 30 - rugsėjo 2

d. —Ateitininkų studįjų sa
vaitgalis.
Liepos 28 d. — Dainavos

metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas.

* Apie 20,000 Lietuvos
moksleivių šią vasarą galės

pasirinkti atostogas karių sto
vyklose, kurias surengs Kraš
to apsaugos ministerija ir
Šaulių sąjunga, kariuomenės
daliniai ir savanorių pąjėgos. J
stovyklas, kviečiami vaikai iš
socialiai remtinų šeimų, vadi
namos padidintos rizikos ap
linkos, globos namų. Stovyk
lose daug dėmesio bus skiria
ma narkotikų ir nusikalsta
mumo užkardymui, pilieti
niam ugdymui.
(BNS)
*

Švietimo ir mokslo mi

Panevėžyje —
moksleivių užstalės
rekordas
Agentūra „Factum” prie Lie
tuvos kultūros fondo į Lietu
vos vaikų rekordų knygą įrašė
naują rekordą. Panevėžyje,
aikštėje šalia Kultūros centro
prie vieno stalo susėdo pietau
ti 1,364 moksleiviai iš visos
Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų, tarp jų buvo ir 40
moksleivių iš Latvijos Siguldos mokyklos.
Tai — projekto „Aš galiu”
suvažiavimo dalyviai, kurie
buvo pasiskirstę į penkis klu
bus — Dizainerių, Verslinin
kų, Kulinarų, Poetų ir Blogiu
kų. Suvažiavimą organizavo ir
daugiausiai moksleivių prie
stalo sukvietė Panevėžio drau
gija „Sniego gniūžtė” ir „Koalicija už jaunimo saugų ir svei
ką gyvenimą”.
< Eitai

nistras Algirdas Monkevičius
paprašė savivaldybių merų
ieškoti galimybių vasaros
atostogų metu užimti vietos
bendruomenių vaikus. Kaip
teigiama ministerįjos
pra
nešime spaudai, pasibaigus
mokslo metams lieka tuščios
„Rokiškio sūris” —
sporto salės, aikštynai, kom
piuterių klasės, todėl tinka JAV sūrių asociacijos
mai išnaudojus turimą įstaigų
narys
ugdymo bazę bei pasitelkus Atkelta iš 1 psl.
pedagogus, moksleiviai turėtų
Šis
muitas
gerokai
galimybę turiningai ir įdomiai padidina produkcijos kainą,
praleisti laisvalaikį. Pastarųjų todėl šią problemą taip pat
metų statistiniai duomenys bus bandoma spręsti per asorodo, jog mažėjant vaikų už ciacįją.
imtumui pastebimai didėja
Asociacija, pasak D. Nor
vaikų nusikalstamumas, nar kaus, vienija sūrių importuo
kotinių ir psichotropinių me tojus į JAV ir sandėliuotojus,
džiagų vartojimas.
(BNS)
joje yra apie 120 narių.
* Pareigūnai nustatė, jog
JAV žemės ūkio departa
trečiadienį Panevėžio ra mento duomenimis, 2001 me
jone rastoje „tulpinių” gaujos tais iš Lietuvos buvo impor
ginklų slaptavietėje buvo ir tuota 13,550 tonų sūrių ir
pistoletas, iš kurio nušautas buvo ketvirta pagal sūrio im
Pasvalio policijos inspektorius portą. Daugiausiai šių gami
Sergejus Piskunovas. Taip pat nių pernai išvežė „Rokiškio
paaiškėjo, jog statinėje rasti sūris” (apie 11,000 tonų sū
palaikai — prieš 3 metus din rių).
gusio be žinios Vaido Kava
Europos rekonstrukcijos ir
liausko, priklausiusio Panevė plėtros bankas valdo 24.99
žio nusikalstamam pasauliui. proc., įmonės generalinis di
Tyrimo pėdsakai veda ir prie rektorius Antanas Trumpa —
Panevėžio prokuroro Gintauto 21.31 proc., „Bank of BermuSereikos nužudymo mįslės.
da” — 12.3 proc. bendrovės
(LR, LŽ. R, Elta)
akcįjų.
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Dėl informacijos kreipkitės į
atskirų stovyklų vadovus.
POILSIO SAVAITĖ
KENNEBUNKPORTE

Šių metų vasarą Ateitinin
kų sendraugių poilsio savaitė
pas Tėvus pranciškonus Kennebunkport, Maine, vyks rug
pjūčio 10-17 d. Norintieji daly
vauti, prašomi kreiptis į tėvą
Gabrielių, tel. 207-967-2011.
Kaip ir kasmet, organizuotos
programos vyks vakarais, o
stovykloje dalyvaujantieji die
nos metu yra laisvi pasigėrėti
gamtos grožiu, apsilankyt įdo
mesnėse Maine vietovėse, pa
simaudyti jūroje ir kt. Prašo
ma jau dabar registruotis.
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
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Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur (US.)
$115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60 00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (US.)
$65.00
$50.00
$38.00
Užsakant ( Lietuvą:
Oro paštu
$600.00
$250.00
Reguliariu paitu
$100.00
$55.00
Tik ieitadienio laida oro paitu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paitu
$55.00

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

300 Bamev Dr., Suite A
Joliet.lL 60435
Tei. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą
---------- Dr VIUUS MIKAmS

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

8918 W. Archer Avė. Sis. 5 Ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.

10611 W. 143 St Ortand Park, IL 60467

Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 708-460-2500

Tel. 773-735-7709

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

Šeimos daktares ir chirurgas
Family medical clinic

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640S Khgay Hwy, VVfctMrook
Tai. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos

TERRIDALLAS PRUNSKJS, MD

Valandos pagal susitarimą

GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD

Dr. VILIJA KERELYTĖ

Illinois Pain Treatment institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

wwwnerėBrtoreurgaryandbreealheelKcom

Chicago: 312-728-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212

Dr. RIMAS NOVICKIS

IrUbertyvfe. www.llllnoi8paln.oom

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

šo.

Dr.RAMUNE MACIJAUŠKAŠ

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.

Amber Hėaltn Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tei. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802

DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kalną. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Dr. DALIA JODVVALIS

GEDAS M. GRINIS, MD

4647 W. 103 SL, Oak. Lswn, IL
Tei. 706-422-6260

6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL
60402. Tel. 708-484-1111.

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.

Dr. Vida I.PuodžIūnienė
Healthy Connectlon
Chfccpradfc & Rabato
CMc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL

Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

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

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

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL

Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-423-8114

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

630-941-2609

Valandos susitarus

Dr. V.J. VASARIENĖ

Tel. 773-434-2123

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

Tel. 630-243-1010

3236 W. 111 St, Chicago, IL 80655
773-233-0744 arba 7734894441

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

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

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL

1000 S. State Street,
Šute 201Z202, Lockport, IL 80441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytoja

Dr. ELIGIJUS LELIS

Tel. 815-723-1854

Dr. RUSSELL MILER, MD

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. (708) 598-8101

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.DB.
Dantų gydytoja
10745 Vvinterset Dr.
Orland Park, IL 60467

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

DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
WillowbrooK, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402

Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos

Tel. 708-484-1545.

6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. L PETREIKIS-----DANTŲ GYDYTOJA

Dr. E. DECKYS
Kab. 773-735-4477

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

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

Tel. (708) 598-4055

630-852-9400

Kab. tel. 773-471-3300

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

MES IR PASAULIS
Paruošia

Bronius Nainys

NATO IR LIETUVA
Kelią į NATO jau minasi
pati Lietuva ir, atrodo, daug
sėkmingiau, tad JAV lietuvių
blizginimasis prieš ją pasida
rė beprasmis. Šalia to, atrodo,
kad ir išeivija
daugiau
susiprato ir savo vaidmenį
geriau suvokė. Ryškiausiai tai
parodė visų veiksnių bei pa
vienių veikėjų suderinta veik
la „Laisvės sutvirtinimo akto”
priėmimo JAV Senate sie
kiant. Čia visi JAV lietuviai
bei jų telkiniai — JAV LB,
ALT, Vyčiai, respublikonai,
Baltų laisvės lyga, JBANC,
atstovai Vašingtone savo už
davinį atliko gerai. Jie ypač
suprato, kad pagrindinis vaid
muo priklauso Lietuvai bei jos
pareigūnams ir jautė dirbą
kaip Lietuvos valdžios bei jos
ambasados Vašingtone talki
ninkai. Tai pajuto ir ambasa
da tą talką priėmusi, su ja
bendravusi ir už ją viešai pa
dėkojusi. Jeigu tie ženklai
yra naujo JAV lietuvių veiklos
istorijos lapo atvertimas, lieka
tik džiaugtis.
Tačiau džiaugtis reikia ir
pasikeitimais Lietuvoje. Pir
miausia — geresniu jos susi
pratimu su Vakarais. Ne
pasitvirtino dešiniųjų gąsdini
mai kairiųjų žvilgsniu į Rytus.
Socialdemokratų vyriausybė
nė kiek nemažiau veržiasi į
Vakarus negu anksčiau Lie
tuvai vadovavę dešinieji.
NATO bei Europos Sąjunga
yra- ir jų tie patys užsienio
politikos pagrindiniai taiki
niai. Šiek tiek pašokinėjęs
prieš neva valstybės per didemJ^dėmesį kariuomenei — ką—riams penkių žvaigždučių
viešbučiai, skerečiojosi rinki
mų eigoje — naujas Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus, .kas su gen. Kronkaičio veikla
dabar jau sutiko. Nei jis, nei
premjeras nepritarė įsiplieskiančiai audrai dėl Lietuvos
kariuomenės vado paslydimo
ant politinės banano žievės
Kalifornijoje. Išeitų, kad vals
tybė prieš partiją jau prade
da laimėti, o tai — tik į gerą
pusę. Nors dar daug, bet jau
mažiau Vilniuje betikima Va
karų politikų kalbomis —
ruošiatės gerai, didelė pažan
ga, tik eikite tuo keliu ir
Prahoje NATO slenkstį per
žengsite — ir šiam lemtingam
sprendimui ruošiasi ir ka
riškai, ir politiškai. Ir ruošiasi
rimtai, pozicija ir opozicija
kartu. Tačiau vienas pavojus
šiame kelyje dar visgi slypi.
Tai beveik šimtanuošimtinis
įsitikinimas, kad Prahoje
Lietuva NATO slenkstį tikrai

peržengs. Duok, Dieve, kad
taip būtų. Bet jeigu taip ne
bus? O apie tai atrodo negal
voja niekas. O vis dėlto ver
tėtų. Bent dėl atsargumo.
Bet tegul jau taip būna:
Prahoje Lietuvą į NATO pri
ims, būkim su dauguma. Ką
Lietuva turės daryti į sąjungą
patekusi? Apie Lietuvos —
NATO santykius rašydamas,
visada teigiau, kad Baltijos
kraštus per slenkstį perkels
tik politiniai motyvai. Po
Kosovo karo patyrimo JAV
Seimui pareikalavus tiksliau
į taikinius šaudančių bombo
nešių, Pentagono projektas
priglušino net ir juos: toks
lėktuvas — 1.5 milijardo
dolerių. O tai jau Lietuvos
metinis biudžetas. Tačiau
visiškai nuvertinti nereikia
nė karinės jėgos. Yra veiksmų,
kuriuos ir vienas batalionas
galėtų sėkmingai atlikti. „Bal
tijos valstybės turi mažas
kariuomenes, bet ir jomis jos
labai stengiasi
bendram
reikalui duoti naudos. Vienas
politikas pavyzdžiu nurodė
Norvegiją, kuri beveik visas
savo karines jėgas pasiuntė į
Afganistaną”, — rašo „The
Economišt”. Bet kitas „žino
vas” teigia, kad kariškai
tokios jėgos nieko nereiškia,
pavojaus1 atveju reikės tuos
kraštus ginįi kitų NATO narių
karių gyvybėmis, o politiškai
— tik bėdds. Priėmus septy
nias naujas nares, iš viso jų
bus 26, bus tik dar sunkiau
suderinti nuomones, svarsty
bose prieiti išvados. Viena
Užsispyrusi „liliputė”, gali su
kliudyti dąųgųmos sprendi
mą. Dėl to po Kosovo karo
patyrimo Amerika Afganis
tane Europos pagalbos lyg ir
nebenorėjo. Karo negali vesti
komitetas, teigė Pentagonas.
Bet tas komitetas buvo
Amerikos vyriausias štabas,
atsikerta to karo vadas gen.
Wesley Clark.
Bet ką Lietuva gali reikšti
politiškai? Nuomonės skiriasi
į dvi dalis. Viena, JAV prezi
dento George W. Bush kalbos
Varšuvoje šalininkų — Euro
pa viena ir nedaloma, nuo
Baltijos iki Juodosios jūrų.
Joje ir Baltijos valstybės. Tai
jau tvirtas politinis NATO
junginys šalia Rusijos, tūks
tantį metų kariavusios prieš
Europą. Kita, rusofilų —
viena ir nedaloma Rusija,
nuo Baltijos iki Juodosios
jūrų. Baltijos valstybės — jo
je. Tai apytikriai tokia Lietu
vos politinė reikšmė. Bet Va
karų pasaulio politikai žino:

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE
JONAS INDRIŪNAS
Nr. 12

Jau buvo
apie dešimt
valandų, kai pagaliau Nijolė
pasakė, kad judėsime į lėktu
vą. Visų net akys nušvito,
išgirdus
tuos
žodžius.
Stvėrėme savo kelionės krep
šius ir sekėme paskum va
doves. Net nustebome, čia vėl
žiūrėjo dokumentus, vėl sto
jome į eilę. Mano dokumentai
tvarkoje, o Stenlio dokumen
tuose kažką randa. Pradeda
klausinėti. Matydamas, kad
aš kažko pagelbėti negaliu,
išslinkau su kitais į lauką, kai
jau stovėjo autobusas nuvežti
mus prie lėktuvo. Kažkodėl,
mums sulipus į autobusą, ar
per klaidą, šoferis daugiau
nelaukė, pajudėjo ir visus
nuvežė prie lėktuvo. Lėktuvas
ne per didelis, bet vietos buvo
pakankamai visai grupei ir

dar
keliems vietiniams
keleiviams skrendantiems į
Vilnių. Vietos nenumeruotos,
tad pasirinkimas laisvas.
Vietą vėl pasirinkau prie
lango. Maniau ir Stenliui
užimti vietą šalia savęs, bet
nesusipratau padėti bent savo
kelionės krepšio, ant jos, tad,
pamatęs laisvą vietą, net
neatsiklausęs, atsisėdo dar
jaunas, ne iš mūsų grupės,
lietuvis vaikinas. O Stenlis
taip ir atsiliko, jis su kitomis
irgi atsilikusiomis moterimis
pėsti atėjo į lėktuvą.
Mano naujas kaimynas bu
vo kalbus, ilgai nelaukė, tuo
jau užkalbino mane. Nesakė
nė savo pavardės, nė manęs
klausė, tik tuojau pasisakė,
kad skrendąs iš gana toli —
Sibiro — aplankyti Lietuvos.

Baltijos ir visos kitos iš So
vietuos jungo išsivadavusios
tautos, grąžintos Rusijai,
nebus patenkintos, maištaus,
dažnai sukils, ir Vakarai vis
tiek joms turės padėti ir eiti
prieš Rusiją. O įjungtos į Va
karų pasaulį, NATO ir ES, jos
bus klusnios vakariečių no
rams, paslaugios poreikiams,
gal net ir iki tarnaičių pako
pos. Tad ar taip Vašingtonui
ne geriau? Šalia to, ne taip
jau be naudos ir jų karinė
jėga, atitinkamai ją paruošus
ir panaudojus. Taigi Lietuvos
ir politiniai, ir net kariniai
svertai vis dėlto vakariečių
naudai. Tai kodėl Prahoje
nepabalsuoti už jas?
Bet palaukim. Ten jau bus
ir Putin. Nors ir be veto, bet
su stipriu balsu. Ką jis reikš?
Jo čia įsileisti nereikėjo, rašo
„International Herald Tribū
ne” gegužės 28 d.
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Danutė Bindokienė

Sukurti geresnį ateities
pasaulį mūsų vaikams

Čikagos lit. mokyklos 2001-2002 mokslo metų abiturientai. Iš kairės:
Agnė Gedvilaitė, Karolina Grauslytė, Asta Lapinskaitė, Danius Čarauskas, Aušra Bužėnaitė, mokyt. Vida Baiiutavičienė.
Kristinos Badaraitės nuotrauka

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS DARBAI IR
RŪPESČIAI

Gegužės pradžioje Jungtinės
Tautos New Yorke suruošė
trijų dienų konferenciją,
skirtą žvilgsniui į šiandienos
vaikų padėtį pasaulyje bei
ateities perspektyvas. Buvo
pristatyti statistikos duome
nys, kalbėjo šių reikalų žino
vai ir save laikantys žinovais;
darbuotojai, kurie rūpinasi
vaikų teisėmis; pagaliau leista
pasisakyti ir dviem vaikam.
Viena jų, trylikmetė Bolvijos
pilietė Gabriela Azurdy Arrita
kalbėjo: „Mes esame neišgirsti
vaikai. Atėjo laikas, kad būtų
ir į mūsų teises atsižvelgta...”
Visų tautų, rasių ir religinių
bendruomenių žmonės sutin
ka, kad būtina sukurti saugią,
sveiką aplinką vaikams,
suteikti jiems bent būtiniau
sią aprūpinimą, mokslą, re
liginį auklėjimą. Kaip ir minė
toje konferencijoje JT gen.
sekretorius Kofi Annan kal
bėjo: „Turime stengtis gyventi
ir elgtis taip, kad ateityje
vaikams nereikėtų užmokėti
už mūsų padarytas klaidas”.
Tai nebe pirmoji JT konfe
rencija vaikų apsaugos ir
gerovės temomis. Nors pateik
ti duomenys rodo, kad visgi
vaikų padėtis pamažu gerėja,
bet dar toli gražu ji nėra pri
artėjusi bent prie minimališkiausio žmoniškumo ribos.
Daugelyje vietų vaikai įvai
riai išnaudojami, prievartau
jami, verčiami dirbti sunkiau
sius darbus, net imti į rankas
ginklus (Afganistane, Somalijoje, Pakistane, Kolumbijoje,
Sierra Leone ir t.t.), mokomi
žudyti, neapkęsti, atlikti
baisiausius ir žiauriausius
nusikaltimus, tačiau yra ir
prošvaisčių. Pvz., nuo 1990
m., kai JT savo narėms nus
tatė tam tikras gaires medi
cininės priežiūros, ypač nėš
čioms motinoms ir naujagi
miams, mitybos, net geriamo
vandens standartus. Kai ku
riais atvejais visgi matyti
pagerėjimo žymės — net ma
žiau išsivysčiusiuose kraš
tuose naujagimių mirštamu
mas sumažėjęs perpus, kas
met išgelbstint apie pusantro
mln. kūdikių.
Tik kas iš to, jeigu nemaža
tų kūdikių dalis nesulauks net
dešimtojo gimtadienio? Šiuo
metu virš trijų Afrikos valsty
bių plevena tamsūs bado
šmėklos sparnai; Indijoje ir
kai kuriose kitose Azijos ša
lyse mažamečiai vaikai par
duodami į tikrą vergiją; gimu
sios mergytės žudomos, nes
jos „bevertės”; 500,000 vaikų
iki 15 m. amžiaus 2000 m.

Vizito tikslas: ištirti ir
aptarti mokslinio bei tech
nologinio bendradarbiavimo ir
kooperavimo galimybes su
JAV moksliniais institutais.
Lietuvos delegaciją sudarė šie
asmenys: dr. Albertas Žalys,
departamento
direktorius,
Lietuvos Švietimo ir mokslo
ministerija; prof. Algirdas
Galdikas, Puslaidininkių fizi
kos instituto vicedirektorius;
prof. Algimantas Pauliukonis,
Biotechnologijos instituto di
rektorius; prof. Valdemaras
Razumas, Biochemijos institu
to direktorius; prof. Zenonas
Rudzikas, Teorinės fizikos ir
astronomijos instituto direkto
rius; piof. Vąįęntinąs Snitka,
Kauno Technologijos univer
siteto Mikrosistemų ir nanotechnologijos centro direkto
rius; prof. Jurgis Vilemas,
Lietuvos Energetikos valsty
binio instituto direktorius.
Dr. Bačkaičiui vadovaujant,
balandžio 22 d. delegacija ap
lankė Washington, DC esan
čią svarbią mokslo įstaiga
National Institute of Standards
and
Technologies
(NIST). Lietuvos delegacijos
atstovai buvo supažindinti su
pagrindiniais projektais bei
tyrimais vykdomais NIST.
Ypatingo Lietuvos moks
lininkų dėmesio susilaukė
NIST kukliai finansuojami
didelės rizikos, bet ir poten
cialiai didelių pasiekimų
atnešantys, moksliniai-technologiniai projektai, kurie
padės išlaikyti JAV tech
nologinius pasiekimus pir
maujančioje pozicijoje pasau
lyje. NIST pranešėjas detaliai
apibūdino, kaip ši programa

veikia ir yra valdoma. Ji
nepareikalauja didelių finan
sinių išlaidų, ir, jo manymu,
būtų labai tinkama Lietuvos
technologinei ateičiai. Buvo
aptartos galimybės, kaip
Lietuvos moksliniai institutai
galėtų dirbti su NIST ben
drose mokslinėse bei tech
nologinėse programose. NIST
pakvietė pavienius mokslinius
darbuotojus arba jų vadovus
susirišti . su NIST moks
lininkais ir padaryti pasiūly
mus, kaip ir kuo jie norėtų
prisidėti prie NIST atliekamų
darbų. Dr. Stephen Carpenter,
NIST Tarptautinio skyriaus
direktorius; labai akcentavo,
kad iniciatyva bendradarbiau
ti turi kįMne per institucinius
susitarimus, ko NIST nedaro,
o iš pačių mokslininkų.
Balandžio 24 ir 25 d.
Lietuvos delegacija, lydima dr.
S. Bačkaičio, lankėsi San
Antonio, Texas, veikiančiame
garsiame
South
West
Research Institute (SWRI).
Šio vizito tikslas buvo
supažindinti Lietuvos dele
gaciją, kaip sėkmingai veikia
ir dirba privatus, nepelno
siekiantis, didžiulis mokslinis
institutas, bei ištirti galimybę
bendradarbiavimui įvairiose
mokslinės veiklos srityse. Lie
tuvos delegaciją šiltai pa
sveikino SWRI programų
vystymo direktorius Joseph
Kittle ir branduolinio skyriaus
direktorius Bruce Mabrito. Jie
padarė bendrinę apžvalgą, ne
tik kaip SWRI organizuoja,
valdo ir finansuoja atliekamus
mokslinius darbus, bet taip
pat, kaip juos pritaiko pra
monės ir valstybinių organi
zacijų poreikiams. SWRI, kaip

vienas sėkmingiausių nepelno
siekiančių tyrimų institutų
JAV-se, pasižymi pritaikymu
mokslinių žinių ir naujausiu
technologijų išvystimu įvai
riems pramonės, sveikatos,
susisiekimo, komunikacijos,
erdvės tyrimų ir kitokiems
valstybiniams projektams.
f Lietuvos delegacijos moks
linių pasiekimų pristatymą
susirinko beveik visi SWRI
skyrių vedėjai. Abipusiuose
mokslinių pasiekimų ir darbų
pristatymuose buvo rastas ne
mažas skaičius bendrų inte
resų. SWRI mokslininkai buvo
nustebinti Lietuvoje vykdomų
mokslinių darbų plotme ir
gilumu. SWRI, kaip organi
zacija yra pasiruošusi paremti
ir skatinti bendravimą su Lie
tuvos mokslininkais. Tačiau
bendravimas, jeigu bus teigia
mai ir ryžtingai priimtas iš
Lietuvos pusės, turės prasidė
ti iš apačios, tai yra tarp pačių
mokslininkų.
Buvo sutarta pasirašyti su
Lietuva bendradarbiavimo do
kumentus ir aptarta Lietuvos
pagalba įvairių mokslinių
tyrinėjimų srityje. Dr. S. Bač
kaičio iniciatyva įvykdytas
Lietuvos mokslininkų susitiki
mas su NIST ir SWRI moks
lininkais yra vertas platesnio
dėmesio. Tai neįkainuojamos
vertės galimybės Lietuvai. Ti
kimasi, kad pradedami megzti
moksliniai ryšiai bus fi
nansiniu ir mokslinio darbo
požiūriais naudingi Lietuvos
mokslo institutams. Tolimes
nis šių ryšių plėtojimas pri
klausys nuo Lietuvos moksli
ninkų pastangų juos puoselėti.

Ir, net nežinodamas kas aš
esu, tuojau paklausė: „Kaip
manai, ar darau teisingai ten
važiuodamas?” Nenorėjau tuo
jau pradėti gilintis į tokį
klausimą, bet pritariau jam,
tik per daug nesileidau į
kalbas, nes dar anksčiau
girdėjau iš ten jau buvusių
nesileisti per daug į kalbas su
nepažįstamais. Tiesa, neatro
dė jis įtartinas, juo labiau, kad
jo kvapas smarkiai buvo deg
tine persunktas. Stebėtina, ar
dar
iš vakarykštės tas
reiškėsi, ar spėjo jau iš ryto
paimti atsigaivinimui. Nors
aš ir nerodžiau didelio noro
domėtis jo kalba, bet pasi
pasakojo, kad gyvenąs kažkur
toli Sibiro gilumos kažkokia
me anglių kasyklų rajone,
dirbąs anglių kasyklose, o ten
tų akmens
anglių jau yra
tiek prikasta, kad jų Rusijai
užteks
šimtui
metų.
Pasipasakojo ir apie save, kad
vedęs rusaitę, nors rusų pats
per daug
nemėgstąs. Ir

tikrai. Pats labai gražiai
kalbėjo lietuviškai, be jokių
slaviškų priemaišų. Aš prisi
laikiau nuo per didelio
įsikalbėjimo, jo neklausinėjau
ir pats mažai ką sakiau. Tik
vėliau, kada jį prisimindavau,
darydavosi gaila, kad tada
toks baugus buvau. O tikrai
būtų buvę įdomu daugiau
apie jį sužinoti: kaip jis ten
Sibire atsirado? Atrodė, jis bu
vo vyresnis, kaip trisdešimt
metų. Gal tremtinių vaikas,
jau Sibire gimęs, o gal pirmų
jų — 1941 metų trėmimų au
ka, su tėvais atsiradęs Sibire,
ir dar nė savo kalbos, nė gim
tojo
krašto
nepamiršęs.
Pasakojo daug ir ilgai, net ir
lėktuvui skrendant.
Po kurio laiko, matydamas,
kad menkai su juo bendrauju,
gal kiek pavargo, pradėjo
snausti ir užmigo. O mano
galvoje sukosi kitoniškos
mintys: juk jau nebe valandas
skaičiuojame iki atsirasime
Vilniuje ir kas
ten bus?

Jaudinantis jausmas. Dar la šliejosi prie langų, pro kuriuos
matyti
oro
biau nuptaiką pakelia, kai lėk buvo galima
tuvo patarnautoja — informa uostas ir jo pastatai. Turėjau
torė žinodama, kad lėktuve laimės, sėdėjau toje pusėje,
yra visa grupė lietuvių iš pro kurios langus mačiau visą
Amerikos, per garsintuvą oro uosto pastatų panoramą,
prabyla lietuviškai supažin tad geresnės vietos ieškoti
dindama keleivius su lėktuvo nereikėjo. Stebėjau viską, ką
pro langą galėjau matyti.
įgula.
Nežinau, gal taip visą laiką
Paskum vėl tos pačios lietu
vaitės vaišino mus obuolinė buvo daroma, ar gal tik tą
mis sultimis, atrodė, taip mie kartą, lėktuvo kapitonas, žino
la, viskas sava, taip brangu damas, kad yra visa grupė
dar net tėvynės nepasiekus. tautiečių iš Amerikos, pasuko
Skristi šį kartą nenusibodo, lėktuvą visai netoli pastatų,
truko gal kiek ilgiau negu kur stovėjo didžiulė minia
valandą, kai pajutau lėktuvą žmonių, belaukiančių retų
kryptelint žemyn, vadinasi —- svečių iš užsienio.
Taip lėktuvui
palengva
artėjame prie Vilniaus. Vėl
stebėjau pro langą apačioje riedant, priekyje pirmieji su
žalumą: miškus, pievas, kalve šuko: „Žiūrėkite, kiek žmonių
les, 0 mes vis leidomės že ten susirinkę!” Kažkuris vėl
myn. Dar vieną kitą minutę sušuko: „Mosuoja!... Žiūrėkit
ir pajutau, kai ratai palietė mosuoja mums!...” Visi užgulė
langus. Ir aš neatsilaikiau. Ir
išsvajotą krašto žemę.
Sunku išpasakoti tą momen tikrai, kai lėktuvas priartėjo
tą. Kai lėktuvo greitis suma arčiau, pamačiau oro uosto
žėjo,
visi,
nesilaikydami pastatą, šalia jo tvorą, už jos
tvarkos, kaip išalkusių banda, — masę žmonių, bespoksan
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mirė AIDS liga, o kiekvieną
paros minutę šeši žmonės,
tarp 15 ir 24 m. amžiaus už
krečiami ŽIV/AIDS virusais;
bent 13 milijonų vaikų dėl
karų, sukilimų, savų teroristų
ir svetimų agresorių veiksmų
yra praradę vieną ar abu
tėvus... Šį šiurpų sąrašą gali
ma būtų tęsti ir tęsti.
Mūsų planetoje šiuo metu
priskaičiuojama daugiau kaip
du milijardai vaikų. Jie
sudaro 32 proc. visų gyvento
jų. Vienas iš keturių gyvena
žemiau skurdo ribos ir turi
išgyventi su mažiau kaip 1
doleriu dienai. Nepaisant, kad
įvairios valdiškos paramos
organizacijos ir privačios bei
religinių bendruomenių lab
daros įstaigos, kaip atrodo,
gausiai remia neišsivysčiusių
kraštų ir apskritai neturtin
gus žmones, didžioji dalis tos
paramos nenueina ten, kur
skirta. Ne vien dėl paramą
gaunančių valstybių biuro
kratų korupcijos, bet ir dėl
netinkamų sąlygų, sandėliuo
jant grūdus, medicinos reik
menis, mokslo priemones. Prie
to prisideda ir transportacijos
sunkumai, kai nėra tinkamų
kelių ir priemonių pristatyti
labdarą toliau nuo didžiųjų
susisiekimo mazgų gyvenan
tiems vargšams.
Verta prisiminti, kad skurs
tančiuose, neišsivystančiuose
kraštuose, kur gyvenimo są
lygos yra tiesiog nepavydė
tinos, gimstamumas aukštas,
tarytum pati gamta stengiasi
kompensuoti dėl to, kad daug
vaikų miršta, nesulaukę net
paauglystės. Europoje ir ki
tuose kraštuose, kur gyvento
jų gerovė žymesnė, gims
tamumas sumažėjęs iki pavo
jingų proporcijų. Didelės tau
tos, nors jaučia nuostolį, jį
ilgainiui išgyvens ir galbūt
atitaisys. Mažosioms tokios
apraiškos yra tiesiog pavojin
gos. Tą galima pasakyti ir apie
Lietuvą, kur dėl įvairių
priežasčių (kai kurios — ben
dros visai Europai, kai kurios
taip pat dėl sunkios kasdieny
bės) gimstamumas jau kuris
laikas nepralenkia mirš
tamumo. Tai gali būti katas
trofiška, juo labiau, kad tam
tikra dalis kūdikių niekuomet
neišvysta dienos šviesos: nu
žudomi motinos įsčiose.
Tai kas, kad Lietuva prik
lausys
NATO,
Europos
Sąjungai ar kuriai kitai tarp
tautinei organizacijai — jeigu
ji pamažu merdės iš vidaus,
jokios išorinės jėgos nepajėgs
išgelbėti.

čių į mūsų lėktuvą ir rankomis
bemosuojančių.
Sunku ir aprašyti tą momen
tą. Lėktuvas dar judėjo, kai
kurie jau stūmėsi prie durų,
kad pirmieji atsirastų lauke.
Tikrai, čia buvo kitoniška
tvarka,
negu
Maskvoje.
Netruko ilgai, kai laiptai lipti
iš lėktuvo atsirado ir visi paju
dėjo lauk. Pajudėjome ir mes
su Stenliu. Lipau laiptais že
myn, mąstydams, kaip turė
čiau pasielgti padėjęs pirmą
pėdą ant tos brangios žemelės:
gal suklupti ir pabučiuoti? Bet
matau, nieks to nedaro, neda
rau ir aš. Tik
dairausi
aplinkui: čia nėra nė ginkluotų
milicininkų, nė autoritetingų
veidų su akį veriančiais žvilgs
niais. Jei nežinotum kur esi,
atrodytų, kaip ir bet kuriame
laisvo pasaulio kampelyje
atsiradęs.
Nulipę
sustojame
kiek
atsikvėpti.
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STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Tik ištark Korsikos vardą
(Corsica), tuoj beveik kiekvie
nam šauna mintis - aha, tai
sala, kur pasaulį išvydo bu
simasis imperatorius - galin
gasis Napoleon Bonaparte. At
vykstantiems iš Prancūzijos
bei Italijos Korsika atrodo lyg
prancūzų ar italų Rivieros tę
sinys. O visiem^/kitiems - tai
nesugadinta (beveik primity
vi), gyventojų bei komercijos
neužgožta, gražiagamtė atos
togavimo ir poilsio vieta egzo
tiškoje Viduržemio jūroje. Ar
tai rojus? Beveik taip — bent
kai kurie panašiai porina!
Korsika yra tartum suskilęs
uolienos kumštis - įvairiausių
formų bei dydžių, taip pat ir
spalvų (nuo geltonų, oranži
nių, raudonai auksinių iki
rudų ir kt.) uolų, vienur kitur
šaunančių tiesiai iš Vidur
žemio jūros, kai kur kyšančių
net daugiau kaip 6,000 pėdų
aukščio; viskas skersai ir
išilgai išraizgyta siaurais tar
pekliais ir prarajom. Keliai,
tarytum kokia kreivė ar gy
vatė, raitosi nuostabiai efek
tingai, atskleisdami pasa
kiškai įspūdingus vaizdus.
Tačiau kartais šiurpas kratė,
kokie jie yra kraupiai pavojin
gi. Ir priminė Italijos nuosta
biai žavų išgarsintą kurortą
Amalfi, kur atostogavo Kenne
dy su savo dukrele. Važiuo
jant į Sorento per Amalfi vin
giuojančiu keliu į kalną: iš
kairės pusės aukščiausias
status kalnas, lyg siena, iš
dešinės - stačiai žemyn plati
praraja - bedugnė ir jūra apa
čioje. O mažos „Fiat” mašinos
zuja šėtonišku greičiu siau
rame kelyje, it krentantys ak
menys nuo kalno. Prieky, lyg
tūkstančiai žvaigždelių, apibėrusių aukštyn kylantį kalną,
spinkso namų žiburiai. Vaiz
das - stebuklingas! Nors ir
baugus, bet žmogus niekad
nepamirš, kol gyvas bus!
O čia - Korsikoje - mūsų au
tobusą vidury kelio sustabdė...
kiaulių banda. Sužinojom, jog
visi naminiai gyvuliai laisvai
bastosi po salą, tik ausyje turi
įsegtą metalinį ženklą, kad
būtų žinoma, kieno nuosa
vybė. Ir nieks nepalies - nepa
vogs, nes saloje dar ir dabar
tebesilaikoma vendettos kraujo keršto. Prieš 20 metų
vendettą praktikavo kaip vie
nintelį įstatymą, kuriuo galėjo
pasitikėti ir kuris viešpatavo
per tūkstančius metų. Žodis
„vendettą” yra vienintelis kor
sikiečių žodis, patekęs į įvai
rių kalbų žodyną.
Saloje dar kai kur jaučiama
neapykanta prancūzams, ku
rie prieš 234 metus nupirko jų
- korsikiečių - salą. Jie vadi
na prancūzus svetimšaliais.
Todėl ar reikėtų stebėtis, jog
803 m. Konstantinopolio im
peratorius Necephorus, vesda
mas derybas su Charlemagne
(Karolio Didžiojo) ambasado
riais, išsireiškė: „Laikykite
prancūzus draugais, bet nie
kad - kaimynais!”
Mūsų gidė įdomiai pasakojo
Korsikos istoriją ir džiaugėsi,
kad kasmet čia apsilanko per
du milijonus turistų. Per
ištisus šimtmečius įvairūs
okupantai - graikai, romėnai,
ostgotai, vandalai, lombardiečiai, bizantinai, arabai, Pisos gyventojai, aragoniečiai,
genujiečiai (ar neužtektų?),
prancūzai, anglai, vokiečiai visi norėjo užkariauti Korsiką,
gyventojus apkrauti mokes
čiais, o juos pačius paversti
vergais. Tačiau niekas ne
įstengė pavergti korsikiečių,
nes jiems garbė daug bran
gesnė už gyvybę. Va, čia ir vėl
įsiskverbia vendettą. Užtat ir
jų šeimyninis gyvenimas pali

ko tyras. Kaip britų rašytojas
James Bosvvell, ten nuvykęs,
rašė: „Geriau atsitiktinės
žmogžudystės, negu dažna
šeimyninė neištikimybė!”
Korsikoje kalnų viršūnes
vainikuoja sniego karūnos, o
visą salą ištisus metus gaubia
žalias „apsiaustas”: medžiai,
krūmai, pievos žaliuoja, gi
margaspalviai žiedai paryš
kina gamtos grožį. Kaštonų,
ąžuolų, pušų miškai, ištisinės,
lyg piliakalniai, žolėtos kal
vos, krūmokšniais apaugę
šlaitai, alyvų giraitės, dar
kažkokie šileliai, daugybė vy
nuogynų, išvagoti tarpekliai ir
milžinės uolos, vėjo, lietaus ir
jūros bangų įmantriai iškaltos
fantastinės skulptūros ke
rinčiai džiugina turistų akis
savo didingu žavesiu.
- Jei turistas palypėtų kiek
aukščiau ir jam nusišypsotų
laimė, galėtų pastebėti, - aiš
kino gidė, - jau nykstančių
žvėrių ir paukščių (čia ji su
minėjo visai negirdėtų vardų),
taipgi ilgaragį laukinį aviną,
striksinėjantį nuo uolos ant
uolos, arba skrendantį retą
maitvanagį (nieks mūsiškių
nesusigundė tuo pasiūlymu).
O jei kuri turistė pageidautų,
tęsė gidė, ji rastų apačioje
perlą - izoliuotą, aukštų uolų
apsuptą, it pertvarą (Lietuvoje
seniau vadindavo „širma”)
balto smėlio paplūdimį (ir vėl
nuščiuvo be veiksmo). Gra
žaus salos peizažo neteršia jo
kios lentos, reklamos, garažai,
„supermarketai” (taip sako
Lietuvoje) ar daugiaaukščiai
namai (net miestuose jų nie
kur nėra). Salos 260,000 gy
ventojų
turizmas
papildė
kišenes, bet... ir atnešė susi
siekimo susikimšimą ir narko
tikų atsiradimą. Stebint gra
žuolę gamtą ir slenkančius pa
vienius kaimus bei miestus,
mintyse skraidė kažkurio poe
to mąstymai: „Kaimo vietovė
- lyrinė, miestas - drama
tiškas. Kai sumaišai, jie suku
ria tobuliausią melodingą dra
mą!” Na, o mus pasitiko ir
lydėjo permatoma jūra, kupi
na koralų ir žuvies (anot
gidės, net omarų - jūros
vėžių), greičiau už gyvenimą
gurguliuojančios upės ir pei
zažai, tiesiog išskaptuoti iš gi
lios romatikos. O spalvų inten
syvumas - visa galybė - lau
kiniai raudoni bei ryškiai
rausvi granitai, Viduržemio —
turkio ir safyro, miškų — lyg
smaragdo tamsus žalumas, o
vėjo sklaidomi egzotiškų gėlių
kvapai - ach, tai tokia reta
pramoga kūnui ir sielai. Na
poleonas yra pasakęs: „Aš
atpažinčiau Korsiką užriš
tomis akimis - vien iš jos gėlių
kvapo!” Patys pirmieji senovės
graikai salą pavadino „Ralis
te” (Pati gražiausioji). Vaje, o
kas smagiausia - Korsika, vie
nintelė Europoje, neįsilei
džia... „McDonald’s” (kuris
kartu su savo „drauge” „Coca
Cola” persekioja turistus to
limiausiuose pasaulio užkam
piuose). Ar ne sveikintina?
Korsikos didžiausias mies
tas, sostinė ir Napoleono gim
tinė - Ajaccio (50,000 gyv.).
Korsikiečiai taria Ajasiu, o
prancūzai - Ažasio. Uoste išli
pę iš laivo turistai čia pat
(ranka paduoki) nužygiuoja į
miesto centrą. Virš viso mies
to yra tiesiog pakibęs Napoleo
no kultas: jo (arba jo giminių)
vardu
pavadintos
gatvės,
aikštės, muziejai, pilna jo sta
tulų, paminklų, namas, kur jis
gyveno ir aplink lakstė iki 9
m. amžiaus, katedra, kurioje jį
pakrikštijo ir t.t. Ajaccio, sau
lėje ir šilumoje besimaudąs,
kaip ir ^kiekvienoje saloje,
palmėse, apelsinų medžiuose
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bei gėlėse paskendęs, mė
gaujasi gražia Viduržemio
įlanka. Tai maloni vieta su
baltais ir pasteliniais namais.
Henri Matisse aplankė čia
savo seserį mokytoją ir gal
votrūkčiais susidūrė su šviesa
bei spalva, kurios revoliucionizavo jo meną. Kitas aspektas
- Napoleono gimtasis miestas
didžiuojasi, kad jis įtraukė
Ajaccio į žemėlapį ir nepapras
tai daug padeda turizmui (čia
pilna suvenyrų su „N”: pele
ninės, puodeliai, plunksnako
čiai, lėkštelės, pypkės, buteliai
su jo atvaizdu ir kt.). Ajaccio
vardas kilo nuo mitinio graikų
homeriško herojaus Ajax.
Pats Napoleonas, būdamas
22 m., jau kalbėjo, jog genijai
yra meteorai, paskirti sunaiki
nimui, apšvietus jiems savo
šimtmetį. Napoleonas - pa
saulio nugalėtojas, atnešęs sa
vo kraštui kariškų laimėjimų
bei tarptautinio triumfo, buvo
kilęs iš kažkokio pakraščio tada mažai žinomos salos.
Panašiai kaip Aleksandras
Didysis buvo kilęs iš Makedo
nijos vietovės, kurią atėniečiai
IV a. prieš Kristų niekino kaip
barbarišką, nors Aleksandro
dėka helenizmas paplito nuo
Egipto iki Indijos. Tačiau
Aleksandras, filosofo Aristote
lio mokinys, buvo karaliaus
sūnus.
Napoleonas, kuris
išgarsino Prancūziją, įkelda
mas ją į garbės pačias vir
šūnes, buvo pirmasis moder
niais laikais pats save iškėlęs
didis vyras. Gimęs tik trim
mėnesiais vėliau, kai Genoa
pardavė Korsiką Prancūzijai,
jis skleidė respublikines do
rybes, tartum tepdamas kietą
sviestą ant sudribusios Euro
pos aristokratijos dekaden
tiškos duonos. Napoleonui
kėlė ovacijas kaip Europos
išlaisvintojui, Beethoven dedi
kavo jam penktąją simfoniją
„Eroica”. O visi korsikiečiai su
Bonaparte pavarde kontrolia
vo Prancūziją ir net daug ką
Europoje. Tačiau Napoleono
galybė subliūško, panašiai
kaip ir Aleksandro Didžiojo,
kai pastarajam, pasiskelbus
dievu, jo pasekėjai jį apleido.
Nors Napoleonas paskelbė
save tik imperatoriumi (ir ly
ginos su Prometėjumi), pa
sekmė buvo ta pati. Išgirdęs
tą naujieną, Beethoven piktai
išbraukė savo simfonijos de
dikaciją jam. O vis dėlto
Goethe, tuo metu laikomas
Europos išmintinguoju vyru,
kuris susitiko su Napoleonu
dar 1811 m., liaupsino jį savo
poezijoje.
Mūsų gidė Jacųueline, it tik
ra retorikė, dėstė mums Na
poleono istoriją, lyg iš romano
puslapių. Aplankėme namus
Casa Bonaparte, kur gyveno
Bonaparte, bet visi baldai ne
buvo autentiški, tik viena
išlikusi „sedan” kėdė. Napole
ono motina Letizia pagimdė
13 vaikų, bet tik 8 tegyveno.
Napoleoną, antrąjį sūnų, pra
vardžiavo „Nabulio” - korsikietiškai „Mažuoju įkyruoliu”.
Išėjus iš namų staiga pra
pliupo dangus verksmu. Turis
tai sugūžėjo skersai gatvės į
Letizios sodelį ir pasislėpė po

medžiais. Stambios krištolinės
ašaros dribo žemėn pasitelkšnodamos. Henrikas Ra
dauskas poetiškai vaizdžiau
siai nusakė: „Lietus plonom
stiklinėm kojom po visą sodą
bėginėja!” Kaip nelauktai lie
tus užplūdo, taip ūmai, it
dūmas, ir pradingo, saulės
šypsenai jį išvijus. Lyg ir tro
pinis triukas!?
Gidė vedė per modernišką
Ajaccio centrą - Chales de
Gaulle aikštę palmių pavėsy
prie jūros. Vidury erdvios
aikštės - Napoleono bronzos
statula su jo 4 broliais (žy
giuojančiais) - visi rimta veido
išraiška, bet kvailai atro
dančiom romėnų togom. Gy
ventojai vadina tą paminklą
„didžiule rašaline”. Visi bro
liai: Lucien - Camino princas,
Joseph - Ispanijos karalius,
Louis - Olandijos karalius, ir
Jerome - Vestfalijos karalius
neatnešė jokios naudos, iš
skyrus rimtą Louis, būsimo
Napoleono III tėvą.
Mus vedė tolyn į ajaciečių
mėgstamiausią Marcchal Foch
aikštę su didingom palmėm,
kavinėmis ir, žinoma, kaipgi
kitaip - ir vėl Napoleonas; vi
dury vandens baseino, Romos
konsulo
toga
apsisiautęs;
kampuose 4 paikai atrodantys
liūtai spjaudė vandenį. Miesto
dieviškoji patrone Madona
budi virš Ajaccio iš nišos ant
suvenyrų parduotuvės. Di
džiausiame aikštės pastate Hotel de Ville - priėmimo
salė, kartu pavadinta Salon
Napoleonien. Čia rodomi me
daliai, monetos, Napoleono gi
mimo metrikų nuorašas, po
mirtinė kaukė (kurių plauko
visur per tuziną, N gydytojo
pridarytų St. Helena saloje) ir
šeimos portretai. (Gal skaity
tojai atleistų, jei vietoje Napo
leono terašyčiau N, kaip buvo
rašoma visoje Prancūzijoje ant
tiltų, jo paties baldų ir arbatos
puodelių). N tėvas buvo ad
vokatas Carlo Buonaparte,
Ajaccio elito narys, korsikiečio
patrioto Pasųuale Paoli, salos
herojaus, norėjusio išlaisvinti
Korsiką, asmeninis sekreto
rius. Tačiau Carlo, pajutęs
kur vėjai pučia, persimetė
prancūzų pusėn, suprancūzino
savo pavardę į Charles Bona
parte, ištikimai tarnavo pran
cūzams ir sugebėjo išplėšti
savo sūnui N stipendiją į pres
tižinę prancūzų karo akade
miją (jam esant 9 m. am
žiaus), pirmą pakopą kopėčio
mis į labai daug žadančią
žavingą karjerą. N turėjo gerą
galvą matematikai, nepaisant,
kad studentu būdamas, jis
rašė: „Niekad nepripažinkite
prancūzų mūsų viešpačiais”.
(Tą amžiną citatą su pasi
didžiavimu kartoja korsikie
čiai, ką padarė ir mūsų gidė,
nors mes dėl jos vardo
manėme ją esant prancūze).
Salėje kabo imperatorienės
Josephine, pirmosios ir my
limiausios N žmonos, portre
tas. Kilusi iš Martiniųue,
prancūzų Karibų salos (ten jos
atminimui daug palikta pėd
sakų), būdama 33 m. Vikonto
de Beauhaznais našlė, 2 vaikų
motina (sūnaus ir dukters),

ištekėjo už N 27 m. amžiaus.
Graži, plataus intelekto, tur
tinga, turinti artimą ryšį su
Paryžiaus elitu, aristokratė; ji
buvo visais atžvilgiais tikras
N aktyvas. Panašiai kaip
Ponce de Leon ieškojo Flori
doje .jaunystės šaltinio”, taip
ir Josephine vykdavo kiton
prancūzų Karibų salon - St.
Lucia „atsijauninti”. Egzo
tiškame botanikos sode buvo
mineralinio vandens baseinas.
Sakytume, kažkas panašaus
kaip Bath mieste Anglijoje.
Tik ten buvusios romėnų mi
neralinės maudyklės - kolosalinės (šiuo metu uždarytos,
įvykus nelaimei - maudyklėse
mirė moteris). Čia jos buvo lyg
mažas tvenkinėlis. Bet... kaip
amerikiečiai kasdieninėje kal
boje kartoja, jog žingeidumas
pražudė katę, aišku, čia ra
šančiai, tipingai turistei (vis
ką pamatyti, išgirsti, patirti),
reikėjo pačiai „įsitikinti”. Su
mokėjusi penkinę (amerikie
tišką), įlindo baseinan, ir,
žinoma, (kaip ir buvo tikėtasi)
išlindo ne jaunesnė, bet... vy
resnė.
Josephine nepadovanojo N
sūnaus (jokių vaikų). Jis
išsiskyrė su ja ir vedė 18 m.
Austrijos
princesę
Marie
Louis. Šiame salone buvo jo
«ūnaus, liūdnos išraiškos (ir
išblyškusio, anot gidės) ber
niuko, biustas (kurį tėvas
laikė tremtyje, St. Helena sa
loje; gi jo motina visai apleido
jį ir jis mirė džiova 21 m.
amžiaus). Jis buvo žinomas
kaip Napoleon II.
N mirė St. Helena saloje
vėžiu (nors sklido gandai, jog
jį nunuodijo), būdamas 52 m.
amžiaus. Ir nors jis prašėsi
palaidojamas Korsikoje, ta
čiau Prancūzijos ambicija ne
leido palaidoti buvusio impe
ratoriaus ir visų laikų didingiausio prancūzų generolo kur
kitur, kaip tik Les Invalides
Paryžiuje.
Pagaliau aplankėme pačius
įspūdingiausius rūmus, kardi
nolo Joseph Fesch pastatytą
muziejų, to paties vardo gat
vėje, kur sukrautas kardinolo
dovanotas miestui milžiniškas
rinkinys italų tapybos. Jis su
rinko XIV-XIX a. žymiausių
italų dailininkų kūrinius: Titian, Fra Bartolomeo, Veronos
tapytojų - Botticelli, Bellini,
Fra Filippo Lippi ir daugelio
kitų. Fesch buvo N dėdė, moti
nos brolis. Kai N padarė jį Ro
moje ambasadoriumi, jis pri
kalbėjo popiežių vykti į Pa
ryžių vainikuoti N imperato
riumi. Kaip tikras pats per
save iškilęs pavyzdys, N
paėmė karūną iš popiežiaus
rankų ir pats save vainikavo.
Užbaigti vertėtų, jei ne pa
vasarinėmis linksmybėmis, tai
bent humoro gaidele. Į oro
uostą ateina vyras su 3 laga
minais ir prašo: vieną pasiųsti
į Los Angeles, kitą - Čikagon,
o trečią - į Miami. Oro linijos
pareigūnas krato galvą - ne
galima, visus tris reikia siųsti
į tą pačią vietą.
- Tai keista, - stebisi kelei
vis, traukydamas pečiais, praėjusį kartą man tai padarė
visai nė neprašant!

Vyresnio amžiaus gyventojų
skaičiui Amerikoje nuolat di
dėjant, kai kurios JAV valsti
jos imasi įvairių priemonių
pagerinti vairavimo sąlygas
keliuose, kad padėtų vyres
niems vairuotojams saugiai
vairuoti.
Šiandieną yra daugiau negu
18 milijonų vairuotojų per 70
metų. Prieš dešimtmetį buvo
13 milijonų. Nors vyresnieji
turi mažiau nelaimių, negu
jaunesnieji vairuotojai, nes jie
rečiau vairuoja, tačiau yra ga
limybė, kad asmenys per 65
metų greičiau mirs auto ne
laimėje, sako National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Vairavimo
nelaimės, susietos su vyresnio
amžiaus vairuotojais, gali pa
trigubėti iki 2030 metų. To
kios statistikos privedė prie
tyrinėjimo studijų, kaip am
žius veikia į saugų vairavimą.
Senstant sveikata silpnėja.
Ir tai yra rimčiausia problema
vyresnio amžiaus vairuoto
jams. Jei jie atsiduria auto
mobilio nelaimėje, vyresnio
amžiaus žmonės nukenčia
daug daugiau sunkiuose su
žeidimuose, arba jų tiesiog ne
išgyvena.
Arizonos, Kalifornijos, Flori
dos, Maryland, Michigan, Oregon ir Pennsylvanija valstijos
ieško įvairių būdų pagelbė
ti vyresnio amžiaus vairuoto
jams, pradedant geresniu svei
katos patikrinimu ir įvedant
daugiau kairėn sukimo signa
lų didesnio judėjimo kryž
kelėse.
AARP Public Policy Insti
tute žiūri į tai ir sako, kad
turėtų būti iki nulio sumaži
namos vairuotojų sveikatos
problemos, nepaisant kokio
amžiaus vairuotojas yra, nes
yra saugių vairuotojų, sulau
kusių ir 90 metų.
Maryland valstijoje žiūrima,
kad vairuotojai galėtų vairuoti
tol, kol jie tai gali saugiai da
ryti. Pagal Medicininę pata
riamą tarybą, kuri yra sudary
ta prie valstijos Motor Vehicle
Administration jie sako, kad
mes nesame čia tam, kad
atimtume vairavimo teises.
Šios tarybos grupė tiria duo
menis ir renka informaciją
apie 2,500 vairuotojų, kurie
atnaujino savo vairavimo tei
ses, ir 600 vairuotojų, kurie,
pagal daktarų ar kitų nurody
mus, turėjo sunkumų vairuoti,
kad sužinotų, kiek blogas ar
geras sveikatos stovis turi
įtakos jų saugiam vairavimui.
Pradiniai tyrimai parodė, kad
jauni žmonės praeina vairavi
mo testus kuo puikiausiai. Bet
dalykai, kurie turi įtakos ge
ram vairavimui, kaip lėtesnis
reagavimas, silpnesnė klausa,
mažesnis fizinis lankstumas,
pastebimi daug dažniau pas
vairuotojus, sulaukusius 50
m. ar daugiau. Pradiniai tyri
mai rodo, kad vyresnieji vai
ruotojai gali turėti naudos iš
papildomų vairavimo pamokų,
patarimų, reabilitacijos po
insulto ar širdies priepuolio ar
naudojant pritaikytą įvairią
įrangą savo mašinose.
Kai kuriems dėl jų pajėgumo
sumažėjimo gali tekti apriboti
vairavimą, pvz., tik leisti vai
ruoti 15 mylių nuo jų namų.
Kai kuriais atvejais, kaip
pažengusios demencijos ligos
atveju, vairuotojo leidimas
turėtų būti atšauktas.
Kai kurios valstijos kreipia
dėmesį į kelių stovį, kad vy
resnio amžiaus vairuotojams

būtų lengviau orientuotis vai
ruojant. Čia keletas tipiškų
pavyzdžių:
1. pllatesnės važiavimo lini
jos keliuose;
2.1 kryžkelėse suteikiama
daugiau matomumo į vyks
tantį judėjimą ir leidžiama
daugiau laiko sukimui į kairę;
3. kelių ženklai su dides
nėmis ir geriau matomomis
raidėmis bei numeriais;
4. didesnės oranžinės bari
kados kelių taisymo zonoje;
5. daugiau kliūčių, sulėti
nančių greitą vairavimą.
Floridoje, The Elder Roadway User Program naudoja re
flektuojančius gatvės grindi
nio pažymėjimus, kad keliai
būtų geriau apšviesti, kai yra
tamsu arba lyja. Gatvių pa
vadinimai yra aiškiai parodo
mi iš anksto prieš kryžkeles.
Kelių ženklai „Stop”, „Yield” ir
„Warning”, ir kiti turi naujas,
didesnes raides.
Wisconsin Department of
Transportation neseniai pra
dėjo daryti platesnes kelių li
nijas, mažiausiai 12 pėdų pla
tumo. Taip pat bando naudoti
reflektuojančius dažus ir pla
nuoja kelių vingius bei kryž
keles taip, kad būtų lengviau
vyresnio amžiaus vairuoto
jams orientuotis ir vairuoti.
Valstijos prižiūri vairavimo
leidimų reikalavimus vyres
niems vairuotojams. The Na
tional Conference of State
Legislature priskaičiuoja ma
žiausiai 19 valstijų, kurios rei
kalauja dažnesnio vairavimo
leidimo atnaujinimo, kartu su
kitais apribojimais, su kuriais
tenka vyresnio amžiaus vai
ruotojams susidurti.
Pvz., Colorado valstija, rei
kalauja, kad vairuotojai, 61
metų ar vyresni, atnaujintų
vairavimo leidimus kas penkeri metai, tuo tarpu jaunesni
vairuotojai atnaujina kas 10
metų.
Havvaii valstija reikalauja
kas dvejus metus atnaujinti
vairavimo leidimus, sulauku
siems 72 metų ar vyresniems.
Illinois valstijoje vairuoto
jams, sulaukusiems 87 metų
ar vyresniems, reikalaujama
atnaujinti vairavimo leidimą
kasmet. Kas 2 metai turi at
naujinti leidimus asmenys
81-86 metų, ir kas 4 metai rei
kia atnaujinti leidimus tiems,
kurie yra jaunesni nei 81
metų.
Maine valstijoje vairuotojai
40 metų ar vyresni turi patik
rinti akis kas antrą kartą, kai
jie atnaujina vairavimo leidi
mą, kol sulaukia 62 metų, po
to reikia tikrinti akis kiek
vieną kartą, atnaujinant vai
ravimo leidimą.
Oregon valstija reikalauja,
kad vairuotojai išlaikytų kelio
ženklų egzaminą, pradedant
su 50 metų amžiumi, atnauji
nant vairavimo leidimą.
New Hampshire valstija
reikalauja raštiško vairavimo
egzamino, kiekvieną kartą at
naujinant vairavimo leidimą,
sulaukus 75 metų.
Nevv Mexico valstijoje reika
laujama medicinio sveikatos
patikrinimo, sulaukus 70 me
tų ir norint atnaujinti vairavi
mo leidimą.
Visose valstijose vairavimo
leidimo atnaujintojai yra pra
šomi pranešti, ar turi kokių
sveikatos problemų, kurios
trukdytų vairavimą.
Naudotasi medžiaga iš įvai
rios spaudos.

Prez. Valdas Adamkus apžiūri AB „Ekranas” kineskopų stiklo gamybos fabriko naujai įmontuotą įrangą (Lynch
Systems Press), atgabentą iš JAV. Iš kairės: inž. Eimutis Žvybas — generalinis direktorius, prez. V. Adamkus,
Remigijus Gaška — prez. patarėjas, G. Šileikis — Seimo narys, inž. Antanas Marozas — TV stiklo divizijos di
rektorius.
AB „Ekrano” nuotr.

PANEVĖŽIO „EKRANUI” 40 METU
Per paskutinius dvejus veik
los metus (2000-2001) Pane
vėžio akcinės bendrovės (AB)
„Ekranas” pardavimai pasie
kė 874 milijonus litų (218 mln.
dolerių), o grynasis pelnas vir
šijo 93 milijonus litų (23 mln.
dol., arba 11 proc.). Vadovau
jant jaunam inžinieriui Eimu
čiui Žvybui, ši kineskopų ga
mintoja tapo didžiausia, spar
čiausiai auganti ir pelningiau
sia elektronikos firma Baltijos
valstybėse. Šių metų birželio
7-8 d. AB „Ekranas” iškilmin
gai švęs savo 40 metų gyvavi
mo sukaktį, į kurią suplauks
svečiai, klientai, patarėjai, ak
cininkai ir bankininkai iš
Šiaurės Amerikos, Europos
bei Azijos. Taip pat šventėje
dalyvaus pagrindiniai Lietu
vos $rfe!žįduntOros, valdžios ir
seimo atstovai.

prie kavos puodelio susitiko
pasikalbėti apie verslo per
spektyvas. AB „Ekranas” val
dybos pirmininkas Eimutis
Žvybas papasakojo apie pla
nus ateičiai ir nurodė proble
mas, su kuriomis susiduria
Lietuvos verslo visuomenė.
Prez. Adamkus džiaugėsi,
kad „Ekranas” yra tiesiogiai
savo firmoje įdarbinęs apie
4,000 Panevėžio apylinkės
žmonių ir dar dukart tiek —
tiekimo, transporto, statybos
bei kitų aptarnavimų bend
rovėse. Jis taip pat įdomavosi,
kaip perkelti „Ekrano” žmo
nių patyrimą (pasaulinės rin
kos supratimą, naujų pro
duktų greitą kūrimą ir našios
gamybos organizavimą) į kitas
Lietuvos įmones. Prezidentas
stipriai išreiškė savo nuomo
nę, kad visi turime rūpintis,
kaip sparčiau plėsti krašto ga
mybos ir žemės ūkio veiklą,
Prez. Valdo Adamkaus
atsilankymas
didinti eksportą, mažinti biu
rokratines valdžios organizaci
Besirūpindamas
Lietuvos jas ir jų išlaikymui renkamus
pramonės suklestėjimu, vals mokesčius, ir tuo kelti visų
tybės prezidentas neseniai ap Lietuvos žmonių gyvenimo
lankė akcinę bendrovę „Ekra lyginas”. Per pastaruosius trejus
metus „Ekranas” į gamybos Firmos gaminiai ir rinkos
procesus investavo per 250
Šiandien „Ekranas” gamina
mln. litų, smarkiai atnaujino
ekranų stiklo gamybą ir su mažo dydžio (14") ir vidutinio
montavo visiškai automatinę dydžio (20" ir 21") pasaulinės
ekranavimo liniją kineskopų klasės kineskopus. Per kelis
surinkimo padalinyje. Bend metus energingai veikiančiai
rovės vadovai parodė prezi firmos rinkodarai pasisekė
dentui šiuos gaminius, po to užkariauti 16 proc. mažų ki
įmonės akcininkai ir vadovai neskopų ir 10 proc. vidutinio
Bendrovės pardavimas, mln. Lt

dydžio kineskopų rinkos. Šiais
metais suplanuota išleisti 21"
plokščiaekranį kineskopą. At
eityje numatoma plėstis ir į
didelių kineskopų (25" — 29")
pasaulinę rinką. Prieš trejus
metus „Ekranas” įdiegė ISO9001 kokybės valdymo sis
temą. Toje aplinkoje 2001 me
tais pagaminta arti trijų mili
jonų spalvotų kineskopų. Iš jų
daugiau kaip 90 proc. kines
kopų eksportuota į Vakarų
rinkas. Dar kitas įdomus fak
tas: per paskutinius dešimt
metų „Ekrano” produktingumas pakilo 600 proc.!
Iš bankroto į pelningą
veiklą

Griūnant Sovietų Sąjungai,
kaip ir daugumas kitų tarybi
nių laikų milžinų, valdžios fir
ma „Ekranas” 1991 metais at
sirado ant bankroto slenksčio:
sustojo automatiški, centrinio
planavimo pardavimai į tuo
laikinę Rytų rinką, pritrūko
pinigų žaliavoms pirkti, 8,000
darbininkų „sėdėjo ant ran
kų”, nesuprasdami, kas atsiti
ko, o centrinį planavimą pa
keitė biurokratas, jau neprik
lausomos Lietuvos pramonės
ministras.
Ministras mėgo važinėti po
užsienį, mažai orientavosi rin
kos ekonomikoje, nesuprato
vidinės Lietuvos firmų veik
los, bet norėjo pats spręsti
valstybei priklausančių įmo

Grynasis pelnas, mln. It
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AB „Ekranas” kineskopų fabriko elektroninių optinių sistemų surinkimas. Iš kairės: V. Jakštas — Panevėžio
miesto meras, inž. V. Zabarskas — TV kineskopų divizijos direktorius, O. Brazdžionienė — montuotoja, LR
prez. Valdas Adamkus.
AB „Ekrano” nuotrauka.

nių problemas, įskaitant „Ek
rano”.

Traukia kitas firmas į
pasaulinę rinką

Tuo metu „Ekrano” kines
kopai netiko pasaulinei rin
kai, o gamybiniai įmonės pro
cesai, įrengimai bei kokybės
sistema buvo atsilikusi nuo
Vakarų firmų bent 15 metų.
„Ekrano” pagrindinis turtas
tada susidėjo iš energingų,
jaunų vadovų ir gerai išsi
mokslinusių specialistų.
1992 m. pradžioje Seimo
pirm. Algirdas Brazauskas
kreipėsi į JAV lietuvį Romą
Bričkų su prašymu padėti
valdžios firmai „Ekranui” su
kurti strategų ą pelningai atei
ties veiklai. R. Bričkus, kuris
jau buvo susipažinęs su tra
giška „Ekrano” situacija, suti
ko tai padaryti, bet su sąlyga:
„Ekranas” turi būti taip priva
tizuotas, kad jo 12 pagrindinių
vadovų bei specialistų valdytų
bent 30 proc. visų firmos ak
cijų ir generaliniu direktoriu
mi liktų inž. Eimutis Žvybas.
Per septynis mėnesius „Ekra
no”
strategija
(„Ekranas
2000” programa) buvo pa
ruošta, pristatyta ir priimta.
Po kelių mėnesių pasaulinės
paieškos R. Bričkui pasisekė
surasti JAV firmą „OI-NEG
TV Products, Ine.” (dabar va
dinama „Techneglas”), kuri
sutiko „Ekranui” parduoti
technikos „know-how” ir iš
JAV technologijos perkėlimo
žinias. Turėdami šią informa
ciją, gabūs „Ekrano” vadovai
ir specialistai įvykdė stebuklą:
„Ekranas” per septynerius
metus pasivijo pasaulio rinkos
konkurentus ir tapo „Didžiųjų
kineskopų gamintojų klubo”
nariu.

Gaminant pasaulinės klasės
kineskopus, AB „Ekranas”
prisidėjo ir prie kelių kitų Lie
tuvos įmonių atsigavimo ar
suklestėjimo. Pvz., „Ekrano”
kineskopams
elektronines
kreipiamąsias sistemas gami
na AB „Vilniaus vingis”. Au
gant Panevėžio firmos kines
kopų gamybai, kartu augo ir
„Vingio” veiklos apimtys, susi
darė „kritiška masė”. Tas su
įdomino užsienio firmas, sekė
tiekimo sutartis su didžiule
„Samsung” bendrove.
Kitas pavyzdys, tai „Šiaulių
Tauro televizoriai” gamykla
Šiauliuose. Lietuvoje atsira
dus aukštos kokybės, prieina
ma kaina kineskopams su pa
saulinės klasės techniškais
privalumais, įgalino „Taurą”
pradėti televizijos aparatų ga
mybą pasaulinei Vakarų rin
kai. Šiaulietiškų televizorių
dabar neatskirsi nuo geriau
sių užsienio firmų produktų.
Daugiau informacijos

Jei kurie „Draugo” skaityto
jai įdomautųsi gauti daugiau
informacijos apie AB „Ekra
nas” veiklą, galbūt norėtų įsi
gyti bendrovės akcijų ar ap
lankyti firmą Panevėžyje, gali
kreiptis į Ryšių su investuoto
jais bei visuomene skyriaus
vadovę Algeliją Zokaitienę tel.
(370-45) 50.67.72. Informacija
pateikiama lietuvių ir anglų
kalba.
Elektroninis paštas:
zokaitiene@ekranas.lt

AB „Ekranas” svetainė:
http://www.ekranas.lt
Kazys Petrauskas

JAV MARINAI ATVYKO l
LIETUVĄ
Š. m. kovo 21 dieną Lietu
von atvyko šeši marinų kor
puso nariai. Jie buvo oficialiai
ir labai šiltai sutikti bei pa
sveikinti prie Amerikos amba
sados Vilniuje. Pasveikinimo
ceremonijoje dalyvavo žinias
klaidos atstovai, ambasados
tarnautojai, diplominio korpu
so nariai ir kviesti svečiai.
JAV ambasadorius John Tefft
sakė pagrindinę kalbą, kurioje
jis labai išgyrė JAV marinų
korpusą, sakydamas, kad ma
rinai yra puikūs kariai ir taip
pat labai diplomatiškai pasi
ruošę, atstovaudami JAV vi
same plačiame pasaulyje. Lie
tuvos vardu marinų pasiti
kime dalyvavo krašto apsau
gos ministras Povilas Malikauskas ir karo pajėgų vadas
generolas mjr. Jonas Kronkai
tis, kuris trumpu žodžiu pas
veikino marinus. Spaudos ir
kultūros atache Michael Boyle pabrėžė, kad marinų atvyki
mas yra dalis JAV numatyto
plano Vilniaus pagerinimui.
Marinai dirbs tik kanceliari
joje, nebus matomi lauke ir
savo darbą atliks pagal nus
tatytas taisykles. Jų pagrindi
nis uždavinys yra saugoti am
basados slaptus dokumentus
ir patį pastatą bei rūpintis jo
tarnautojų saugumu. Tačiau
ambasados veikloje nebus da
romi jokie pasikeitimai. Tie,
kurie dirba lauke esančiame
pastate, jame ir liks, o Lietu
vos policija ir toliau saugos
ambasados aplinką bei tvar
kys judėjimą.
Įdomu pabrėžti, kad atvyku
siems marinams vadovauja
moteris, seržante Susan L.
Tincher. Ji privačiai apsigyve
no Vilniuje, o kiti marinai įsi
kūrė neseniai atnaujintame
ir suremontuotame trijų aukš
tų pastate, kuris jau yra vadi
namas „Marinų namais”. Toji
rezidencįja buvo privati nuo
savybė, kuri buvo nupirkta ir
nuo grindų iki stogo sure
montuota JAV lėšomis. Teko
patirti, kad buvo išleista dido-

ka pinigų suma. Dabar tas
pastatas yra dalis JAV am
basados rajono.
Atvykę marinai buvo treni
ruojami Virginia Quantico
Marinų apsaugos mokykloje,
iš kurios yra skiriami asme
nys tarnauti įvairių kraštų
JAV ambasadose. Dalis Vil
niun atvykusių marinų buvo
tarnavę Maskvoje, Beidžinge
ir Frankfurte. Seržantė Tin
cher kurį laiką tarnavo Togo
mieste, pietų Afrikoje. Ji atvy
ko Vilniun 2001 gruodžio 28
dieną ir pateko į stiprią snie
go pūgą po to, kai ji karštame
klimate praleido aštuoniolika
mėnesių. Po penkiolikos mė
nesių tarnybos Vilniuje, ji grįš
į Quantico, Virginia, kur tikisi
gauti naują paskyrimą.
Pasibaigus marinų sutiki
mo ceremonijai, visi buvo pa
kviesti vaišėms į „Marinų na
mus”.
Teko patirti, kad JAV deda
konkrečias pastangas patobu
linti Vilnių. „Amerikos cent
ras” dabar yra Pranciškonų
gatvėje už pranciškonų baž-
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TARP MUSU KALBANT
ANKSČIAU IR DABAR
Mėgaujantis
milijoniniu sios Jonischkies Cemetery
Amerikos lietuvių skaičiumi, (kapinės). Čia yra palaidota
vargu ar bent kas iš mūsų pa kelios dešimtys mirusių lietu
galvoja, jog į šį skaičių derėtų vininkų. Kapavietes žymi pa
įrašyti maždaug prieš pusant krypę mediniai kryželiai, ku
ro šimto metų iš Mažosios Lie riuose matyti įrašytos lietu
tuvos į šį kraštą atvykusių viškos pavardės su gimimo
mūsų tautiečių palikuonis. mirimo datomis.
Valdžios knygose yra užrašyta
Pirmykščius Texas lietuvius
(tik retam mūsų žinoma), kad „iškasė” Yorktown viešojoje
iš Šilutės apylinkių ,tuo metu bibliotekoje dirbanti Patricia
kaizerio valdytos Mažosios Hand. Ji, ieškodama kilmės
Lietuvos, atvykę lietuvininkai šaknų, netikėtai sužinojo, jog
įsikūrė Yorktown, Texas apy esanti lietuvių kilmės. P.
linkėse. Mes gi nuo vaikystės Hand „save suradusi” nenuri
dienų girdime, jog pirmieji lie mo ir ėmė domėtis kitais savo
tuviai (neskaitant pačių pir tėvynainiais. Daugiausiai jos
mųjų pavieniai atvykusių), at pastangomis atsirado ir pa
vyko į Ameriką apie 1860 me minklinė lenta.
tus ir kiek vėliau. Mūsų kny
Atviriau kalbant, mumyse
gose buvo ir tebėra rašoma, neatsirado ryškesnio susido
kad pirmieji lietuviai, atvykę į mėjimo kadaise ne per toli
Ameriką, dirbo ir kūrėsi Pen- nuo Meksikos įlankos gyve
sylvanijoje. Tenka pasakyti, nusiais lietuvininkais ir jų pa
jog tai ne visiška tiesa. Ne per likuonimis. Žinia, negalima
seniausiai pradėjo aiškėti ži pamiršti Danutės Petraus
nia apie gerokai anksčiau at kaitės (gyv. Klaipėdoje) ir Envykusius mūsų tautiečius ir drio Jankaus (gyv. Tasmanijų palikuonis.
joje) „Draugo” dienraštyje pa
Čia rašantysis prieš keletą rašytų straipsnių, kuriuose
metų, šios skilties rėmuose, buvo gvildenamas Texas gyve
rašė, apie netikėtai užtiktus nusių, o taip pat jų palikuonių
mūsiškių pėdsakus. Rašant gyvenimas. O vis dėlto atrodo,
buvo paminėtas ir 1994 metų kad kai kuriems, ypač mūsų
įvykis, kuomet valdžios sutiki „valdžiom” reikėjo atkreipti
mu, netoli Yorktown buvo pa bent šiokį-tokį dėmesį.
statyta paminklinė lenta, ku
Įdomu ir reikšminga, kad ir
rioje pažymėta, kad pirmieji dabar kai kurie buriniais lai
lietuvių kilmės ateiviai atvy vais į Texas atplaukusių lie
kę iš tuomentinės Rytų Prū tuvininkų palikuonys laikosi
sijos, gyveno, dirbo šiose apy vienybės. Turimomis žiniomis,
linkėse ir net dalyvavo Ame gausios Kirlickų šeimos na
rikos Pilietinio karo eigoje. riai kiekvienais metais susi
Taipgi toje paminklinėje len renka (apie 1,000 žmonių),
toje yra paminėti lietuvių bendrame būryje prisimena
įkurtos ir iki šių dienų išliku- praeitį ir pakalba apie nūdie
nius laikus.
Malonu pastebėti, kąd.pas
nyčios. Buvo padėta daug pas taruoju metu reikalai .pakry
tangų ir išleistos stambios pi po teigiamesne kryptimi. Pra
nigų sumos tam pastatui re ėjusiais metais susidomėjo Li
montuoti. Jame yra didžiulė tuanistikos tyrimų ir studijų
biblioteka su knygomis ang centras bei Lietuvių fondas.
lų kalba ir aštuoniais kompiu LF paskyrė lėšų, o dr. Jono
teriais. Už „Interneto” panau Račkausko
vadovaujamas
dojimą reikia mokėti tris li centras ėmėsi konkrečių pas
tus už valandą. „Amerikos tangų. Netrukus Yorktown ir
centras” bus perkeltas iš apylinkėse lankysis iš Lietu
Pranciškonų gatvės į naują vos atvykęs mokslininkas. Jis
pastatą Akmenų gatvėje. Re ryžosi atlikti kelionę ir iš arti
monto darbai užtruks bent susipažinti su Texas lietuvių
dvejis metus.
praeitimi ir dabartimi. Jam
Visą šią informaciją paštu talkininkauti sutiko Lietuvių
suteikė mano ilgametis plunks Bendruomenės Houston, TX,
nos draugas Edvardas Bara apylinkių valdyba. Tenka ma
nauskas, kuris, gimęs ir iš
simokslinęs Amerikoje, iš tolo nyti, kad šio mokslininko įs
mylėjo savo tėvų žemę ir, lik pūdžiai, vienokioje ar kitokio
vidavęs visą savo turtą, su je formoje, bus paskelbti Lie
tuvos ir išeivijos lietuvių spau
žmona Genute persikėlė pa doje.
stoviam gyvenimui Lietuvoje,
Petras Petrutis
ir Vilniaus Žvėryne pasistatė
modernius namus. Jo laiškai
yra pilni apie Lietuvą įdomios
informacijos, kurios niekur
* Vaikų globos namuose
neužtinkame. Šalia meilės Lietuvoje pernai gyveno
Lietuvai, jis liko ištikimas 3,798 vaikai, globos namuose
Amerikai, savo gimtajam vaikams su negalia gyveno
893, o laikinos vaikų globos
kraštui.
Aurelija Balašaitienė namuose — 343 vaikai. (Bnsj

Edvardas Baranauskas (viduryje) ir JAV marinai Vilniuje š.m. kovo 21 d.
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Siūlo darbą
NANNIES & COMPANIONS

tel. 815-439-0037.

Tel. 847-679-7766.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Sandy’s Nannies & More, Ine.
English speaking, elose to
home, no fee. Lic. & Bonded.
Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.

Tel. 615-554-3161.

_______ Tel. 800-820-6155._______

Skubiai reikalingi
PERKRAUSTYTOJAI
Skokie kraustymo
kompanijai.

SIŪLOME DARBUS!

Tel. 847-673-3309.

Parduoda

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

Krautuvėlė ,,LIETUVĖLĖ"

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

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.
Tel. 847-845-3972.
Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas. Tik $85.

„Draugo" skelbimų skyrius
Tel. 1 -773-585 9500

Imigracinės ir vizų
paslaugos
Vizos į JAV Lietuvoje.
Apmokėjimas po fakto.

Tel, 773-875-6232.

Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas; gitrama@hotmail.com

Parduodamos religinės muzikos
knygos: „Iš Egipto”, „Jozua ir

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

Savaitgaliais galiu atvežti.

Mozė” (oratorijos solistams, chorui
ir fortepijonui) ir Povilo Mieliulio
„Preliudai” (23 preliudai fortepijonui).

Skambinti tel. 773-376-6394.
Visi Povilo Mieliulio muzikiniai
darbaj orkestrui yra prienami pub
likai Žilevičiaus-Kreivėno archyve
ir Balzeko muziejuje: 3 simfonijos,
5 oratorijos ir 8 muzikinės simfonijos.
Visa muzika yra parašyta XIX
šimtmečio tradicinės harmonijos
taisyklių ribose.

8 years of experience in
immigration to Canada
Visit our vvebsite with over
10,000 Kits a day
www.immigration-service.com
IRS NUMBER (substitute for
Sočiai Security)

CTS 773 282 9500

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

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

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

TELEFONINĖS KORTELĖS - LIETUVA 11 C/MIN.

Atlantic

:xpreSSCorp.

Te u 888-615-2148,708-599-9680
www atlanticexDresscoro com/isterra

Namų remonto ir statybinės paslaugos
ACHOIVECONSTRUCnONINC
Licensed roofing contractor.
Dengiame naujų konstrukcijų stogus,
senus keičiame į naujus. Plokšti sto
gai, smulkūs stogų pataisymai.

Tel. 708-417-7833

■

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„sofrits”, „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tel. 773-254-0759;

847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

KAVINĖS
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.

Amber construction Co.

Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Accent
Homefinders
9201 S. Cicero
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

773-779-3313

AUIDMOHILKY NAMŲ SVEIKATOS

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

ę

<X J
SHS«.

Draudimo paslaugos

KLAUDIJUS PUMPUTIS

24HRS.7DAYS
773631-1833
773-617-6768

FREE ESTIMATE

Įrengiame „basement”, statome

IRtAVYlIĖSIMtAlIDIMAS.

tvoras, „porčius”. Keičiame duris,
langus. Remontuojame vonias, vir
tuves. Atliekame ir kitus apdailos
darbus. Tel. 708-233-1535;
708-917-9199.

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

Dedu medines grindis, keramikos
plyteles, marmurą, „Pergo”,
linoleumą, restauruoju parketą.

Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Atlieku lauko ir vidaus dažymus,
kitus namų darbus.

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

Tel. 708-955-1392 ir
708-460-9338.

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

vyresnių žmonių priežiūros
darbo arba perka.

senelius. Turiu didelę darbo patirtį,
laisvai kalbu angliškai, vairuoju
mašiną. Skambinti Ingai

Tel. 708-935-2208, Nijolė.

Siūlyti darbą tik su grįžimu namo.

tel. 815-407-1367.

52 metų moteris ieško
darbo.

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 312-421-6770 arba
773-732-6101.

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

Audrius Mikulis

*
*
*
*
*

Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos
Agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai

Kirpėjų paslaugos
KIRPĖJA, turinti didelę darbo
ratinį, kerpa vyrus ir moteris,
ieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina

f

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

Nemokamas įkainavimas
Nemokama rinkos analizė
Pirkimas
Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Voice MA 775X54-7X21)
Fax: 708-361-9618
DANUTĖ
MAYER

& DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbų įsidarbinant

RIMAS STANKUS

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą. Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS
& BU1LDERS, Ine.

Kompanija pagal jūsų užsakymą
stalo naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonavičius 6 home.com

Siūlo išnuomoti

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

MOVING

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

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

Tel. 773-434-4543

GEDIMINAS
708-387-9144

Išnuomojame
4 kambarius Brighton
Park.
Tel. 773-847-1695.

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

Cicero išnuomojamas 6
kambarių butas II aukšte.
Tel. 708-656-4811.

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas.

Parduoda
Kaune parduodamas naujai

statytas „condominium”.
Skambinti
tel. 011-370+37+314898,
jv Jurgis.
i lot

Profesionali kirpėja, gyvenanti

Berwyn, teikia savo paslaugas.
Kerpa vyrus irmoteris, dažo
plaukus, antakius ir blakstienas.
Gali atvykti j namus.
Tel. 708-415-7952, Dalia

Siūlo mokytis

Marųuette Park apylinkėje,

ramioje vietoje, išnuomojamas
2 miegamųjų modemus butas.
Naujai išdažytas, su pilnai įrengta
virtuve. Tel. 708-656-6599.
Parduodu gyvenamąjį namukąvagonėlį, 106 E. Jefferson St. lot
#76, Shorewood, IL. 2 mie
gamieji, svetainė, virtuvė ir visi
patogumai. Laukę garažiukas,
pavėsinė, 4 mašinų stovėjimo
vieta, žemės, už tvoros parkas ir
upė. Šalia 55 ir 80 greitkeliai bei
52 ir 59 keliai. Kaina $15,000.

Tel. 815-730-3865,
815-545-4501.

ILLINOIS MILDUN TRAININC. CENTER

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos

siūlo kursus:
* EKG, Phlebotomy, Medical Computer
liiling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimai vykstu sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe
cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigę
kursus gausite baigimo sertilikuta bei rezi
ume. įsigykite profesijų, turinčių didelę pak
lausų. Sveikatos apsauga - viena sparčiausai
augančių ir pirmoji iš sričių, kuri atsistatinėja po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!
Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.

šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybei

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

£||S to

LITHUANIA

For in/onnntion cail Long I fistaua; Pont:

yvww i mtflSTTOM

Tai - Jūsų laikraštis

Daugiau informacijos tel. 847-392-8080.
Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į

VILNIŲ

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

1-800-449-0445

Sumontuojame ir pagaminame istorinius šeimos DVD
iš mėgėjiškų video, nuotraukų, ir mėgiamų melodijų

VYTIS TRAVEL

4724 W. 103 rd ST

Tai puiki dovana jubiliejaus proga jūsų artimui!

Landmark
properties

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

Tel.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404 IstGace Reetas
E-mail: amikulis@usa.com
(vairus nekilnojamas turtas:

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

Ieško darbo
Birželio mėn. galiu pavaduoti
moterį, prižiūrinčią vaikus arba

ASTA T. MIKUNAS

Kraustymosi paslaugos

5710 W. 95 St., Oak Lawn
708-423-5900

48 metų moteris ieško

•rajggĮ

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

MIGLINAS TV
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

GREIT PARDUODA

Oak Lawn, Illinois 60453

GE/RCA ATSTOVYBĖ

garantuotai ir sąžiningai.

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

Graat rate® to the rerst Of the vvorld - aitry day, any limi

VIPAS CO.

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

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,

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

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

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

Turiu Čikagos miesto leidimą.

Siūlo mokytis

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

S. Benetis, tel. 630-241-1912

{rengiame „basement”, virtuves,

Ieškau darbo prie senų žmonių.

Tel. (773)838-8888.

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

NEKILNOJAMASIS TURTAS

■

SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ- TIK 22.9 C/MIN.

Galima su gyvenimu arba grįžimu.
Galiu nuvežti į jums reikalingas
vietas ir padėti buityje. Turiu auto
mobilį. Tinka įvairūs variantai.
Gerai atsilyginsiu už rekomendaci
jas. Tel. 773-386-6588.

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

Kitos paslaugos

Reikia automobilio?

V.A.L Auto Servisas.

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v.,

Į

Įvairios paslaugos

OAK LAWN, IL 60453

708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA

Muzika

VHS

WWW.MAZEIKA.COM
**-•; ******************** * **** *************************

BIG^NT

INSTOANCT

AGINOT

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400

4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
Perkelkite savo namų video kolekcŲas iš kasdien kokybe prarandančių VHS į
DVD. pvz. vestuvės. krikStynos ir U. Išsaugokite istoriją ateinančioms kartoms
teb 630-742-1872 (Viktoras!
c-mail; vipas<fiearthlink.net
630-742-1874 (Violeta!
vipastfi mac.com

708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

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

DRAUGAS, 2002 m. birželio 1 d., šeštadienis

KULTŪROS TARYBOS PREMIJOS

A.fA.
FLORENCE EMILY
KAMINSKAS

Village, CA 91361, e-paštas
lietuvių visuomenė. Pasirašy
plik@gte.net
tame su siuntėjo adresu laiške
Kviečiame visuomenę siū pristatoma: kandidato vardas,
lyti Švietimo premijai kandi pavardė, adresas, telefonas ir
Tautinių šokių mokytojo datus iš lt. mokyklų mokytojų, bent trumpai apibūdinta as
premijai skirti — Tautinių kurie ilgus metus dirbo arba mens veikla. Visoms premi
mokytojo/vedėjo joms pasiūlymus siųsti atitin
šokių institutas, pirm. Nijolė tebedirba
darbą,
pasižymėjo
lietuviško kamiems komisijų pirminin
Pupienė, 7355 S. Whipple
Avė, Chicago, IL 60629
švietimo srityje ir vadovėlių kams iki š.m. rugsėjo 15 d.
Žurnalisto — spaudos bei knygų leidyboje.
Marija Remienė
JAV LB Kultūros tarybos
Premijoms kandidatus iš
darbuotojo — pirm. Vytau
pirmininkė
tas Volertas, 405 Leon Avė, JAV gyvenančių tarpo siūlo
Delran, NJ 08075
Muzikos — pirm. Stasė
Pautienienė, 4411 Los Feliz
G])?
((]9
4!/)
Blvd., Apt. 608, Los Angeles,
CA 90027

2002 m. premijoms skirti
jau sudarytos komisijos, tad
tų komisijų pirmininkams
prašoma siūlyti kandidatus:

4- O 4-

Radijo ar radijo darbuo
tojo — pirm. Teresė Gečienė,

1357 Gantt Dr., Huntington
Valley, PA 19006-2731
Dailės — pirm. Dalia
Šlenienė, 12421 Archer Avė,
Lemont, IL 60434
Teatro ar teatro darbuo
tojo — JAV LB Kultūros tary

• sudaro JAV LB Švietimo tary
ba, pirm. Dalilė Polikaitienė,
1501 Valecroft Avė, Westlake
NEREIKALAUS IŠMOKTI
LATVIŠKAI

Latvijos parlamentas didele
balsų persvara (67 prieš 13)
nubalsavo, kad asmenims,
kandidatuojantiems į valdžios
vietas, nereikia mokėti lat
viškai. Pakeitimo reikalavo
NATO ir Europos Sąjunga,
nes Latvija taip pat siekia šių
sąjungų narystės. Latvija turi
- 2.4 mln. gyventojų, kurių
trečdalį sudaro rusakalbiai.
Iki šiol įstatymai reikalavo,
kad kandidatas į savivaldybę
ar kitą valdišką vietą gerai
kalbėtų latviškai. Po įstatymo
pakeitimo pakaks, jei kandi
datas pats įvertins savo latvių
kalbos mokėjimą, nereikalau
jant jokių papildomų egzami
nų.

4-

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Turime vietų išskridimui
iš ČIKAGOS i VILNIŲ
2002 m. RUGPJŪČIO 1 d.
Sugrįžimui
2002 m. RUGPJŪČIO 12 d-

ba, 2841 Denton Ct., Westchester, IL 60154
Lituanistinės mokyklos
mokytojo premijai komisiją

4-

Mirė 2002 m. gegužės 25 d., sulaukusi 78 metų.
Gimė 1923 m. gruodžio 3 d. Cicero , IL.
Nuliūdę liko: brolis Daniel su žmona Connie Ka
minskai ir daug dukterėčių bei sūnėnų.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, birželio 3 d.
nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v., Petkus Marųuette laidojimo
namuose 2533 W. 71 st St., Chicago,IL. Laidotuvės
įvyks antradienį, birželio 4 d. Iš laidojimo namų 9 v.r.
velionė bus atlydėta į St. Adrian’s bažnyčią (7000 S.
Washtenaw, Chicago, IL), kurioje 9:30 v. r. bus aukoja
mos gedulingos šv. Mišios.
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com

Prašau skambinkite!

Brangių Sūnų

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

A.fA.
RIMO ir TAURO
GAIŽUČIŲ

Mylimai Žmonai, Seseriai, Tetai,

netikėtai tragiškai netekus, liūdintį tėvą BRO
NIŲ ir dėdę ALGĮ, nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

A.IA.
ALDONAI JAKAITYTEI ŠARKIENEI

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

ZITA
1-773-58S 9067 — kalba lietuviškai
Seneliu priežiūra

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

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

1-773 804 0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL
MARGARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708 415-1211 • 1 708 837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučiu kambarių tvarkymas
ir padavėjos

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A.tA.
ONA MAILAITĖ DRUTIENĖ
Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangią ir
niekuomet neužmirštamą Žmoną, Mamytę ir Močiutę,
kuri sugrįžo į Viešpaties Namus 1995 m. birželio 5 d.
Šv. Mišios už Velionę bus atnašaujamos Švč. Mergelės
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje, 7
vai. ryto birželio 5 d. Šv. Mišios bus atnašaujamos ir
Bartininkų parapijoje, Lietuvoje, ir keliuose vienuoly
nuose čia Amerikoje.
Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. ONUTĘ
savo madose.
Liūdinti šeima: vyras Antanas, dukterys
Joana, Ramutė ir Teresė su šeimomis.

Seni draugai, nauji draugai ir pažįstami

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą VYTAUTĄ
ŠARKĄ, seserį GENUTĘ RAČKIENĘ bei sū
nėnus EDVARDĄ ir JONĄ RAČKUS.
Meldžiamės, kad Dievas suteiktų Jums dvasinę
ramybę šiomis sunkiomis liūdesio valandomis.
Mintimis ir maldomis su Jumis.

Mielam vilniečiui

A.fA.

žurnalistui

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA

KAZIUI BARONUI

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai
HELGAI, dukrai JŪRATEI bei visiems artimie
siems.

Julija, Danguolė, Rimantas ir Vytautas
Žemaitaičiai su šeimomis

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Čikagos
skyriaus valdyba ir nariai

IEŠKANTIEMS DARBO
EUGENIA WOJTOWICZ
5637 W Lavvrence
1-773-777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

Anapus saulės mes
susitiksim,
Kur nebeliečia žemės
vargai.
AukSčiausio globoj paguodą
rasim,
Ramybė ir džiaugsmas bus
amžinai.

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-6470433. Kalbame ir rusiškai. Klausti
Jurijaus arba Leonido.

1 -773-992-2210

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

Alvvays With Flowers

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

• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• 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

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

lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

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

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

V.

»4f
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MARINA
1 847 329 0202
kalba rusiškai, angliškai
namu, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid
to tax payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARŲUETTE 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.

How easy is it to
As easy as SAS.

ALL PHONES

CHICAGO 1-773 476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE f nemokamas)
Tel. 1-800 994-7600

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free cpnnection through our
Copenhagen Airport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out Just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can earn mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

www.petkusfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

MS

TURGUS
Valentinas Krumplis

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

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

IVA
1 708 499-9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

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

FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

Chicago

POLONIJA
1-773 282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai (vairūs

LACK & SONS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
A 8TAR ALLIANCe MEMBER

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

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

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

It’s Scandinavian

Scsndinwt«n Airtinrs

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1-708-652-5245
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DRAUGAS, 2002 m. birželio 1 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Aleksas Plėnys sukūrė
filmą „Trys tigriukai” apie

Lietuvos vaikus dainininkus,
kuris bus rodomas birželio 2
d., sekmadienį, po 10:30 val.r.
šv. Mišių Švč. M. Marįjos Gi
mimo parapijos salėje. Šį sek
madienį ruošiame paskutinę
kavos popietę (jos vėl prasidės
rugsėjo mėnesį).
„Paminklai
lietuvių
tremties ir kalinimo vie
tose” - taip pavadinta Rimvy

3

Birželio 2 d., sekmadienį,
val.p.p. Jaunimo centre

vyks Tautinių šokių festivalis.
Visus kviečiame dalyvauti!
Birželio 8 d., šeštadienį,
6:30 vai.v. Jaunimo centro rū

syje esančioje mažojoje salėje
vyks naujojo lietuvių kovinės
savigynos klubo „Combat
Fighters” atidarymas. Įėjimo
mokestis - auka. Norintys
prisidėti prie klubo atidarymo
skambinkite Linui tel. 773581-7374.

do Racėno fotografijų paroda,
kurios atidarymas ruošiamas
„Seklyčioje” birželio 5 d.,
birželio 8 d., šeštadienį, 6 trečiadienį, 2 val.p.p. svei
val.v. Lietuvių dailės muzie katingumo paskaitoje kalbės
juje (14911 127 Str., Lemont, natūraliosios medicinos gydy
IL). Nuotraukų vaizdai liudija toja Laima Lukauskienė. Te
tragišką mūsų tautos likimą ma - „Sveikata iš gamtos”.
tremties metais. Paroda, ku Tai pirmosios paskaitos tęsi
rią organizuoja Lemonto apy nys. Programai vadovaus nuo
linkės Lietuvių Bendruome širdi „Seklyčios” viešnia Aldo
nė ir Lietuvių dailės muzie na Vaitienė. Visi maloniai
jus, veiks iki rugsėjo 1 d.
kviečiami atvykti pasiklausyti
Irena Kriaučiūnienė suti įdomios paskaitos. Kaip ir vi
ko būti sekretore JAV LB sados, bus pietūs ir pabend
Krašto valdybos ruošiamoje ravimas. Atvykite!
darbo konferencijoje Dainavo
Cicero lietuvių telkinyje
je. Konferencijos dalyviai lau tragiškųjų birželio įvykių mi
kiami birželio 7 d. vakare.
nėjimas vyks birželio 16 d. Mi
ALTo Čikagos skyrius, nėjimas prasidės šv. Mišiomis
norėdamas prisiminti ištrem 9 val.r. Sv. Antano parapijos
tuosius ir genocido aukas, ren bažnyčioje. Tuoj po Mišių pa
gia minėjimą, vyksiantį birže rapijos salėje - akademinė ir
lio 9 dieną. 10 val.r. vyks vė meninė programa. Žurnalistė
liavų pakėlimas Švč. M. Mari Audronė Škiudaitė skaitys pa
jos Gimimo parapįjos bažny skaitą, meninę programą at
čios aikštėje, pamaldos toje liks Jūratės Lukminienės va
pačioje bažnyčioje - 10:30 vai. dovaujamas parapijos choras.
r., giedos parapįjos choras, va LB Cicero telkinio valdyba ir
dovaujamas Rimgaudo Min- ALTo Cicero skyriaus valdyba
gailos. Po šv. Mišių visi rink kviečia įsiminti šio renginio
sis į parapijos salę, kur bus tę datą ir minėjime gausiai daly
siama oficialioji minėjimo da vauti, taip pagerbiant savo
lis. Minėjimui vadovaus sky brangius tautiečius, žuvusius
riaus pirmininkė Evelina Ože- ir kentėjusius Sibiro taigose.
lienė, paskaitą skaitys Pilypas
Įvairus
Narais. Meninę dalį atliks
Lietuvos Vyčių choras. Po mi
Nereikalingomis
namų
nėjimo kavutė. Organizacijos apyvokos priemonėmis su vėliavomis, moterys ir mer mašinų tepalais, pesticidais,
gaitės tautiniais drabužiais dažais, dujų balionėliais, valy
bei visa lietuviškoji visuomenė mo produktais, pavojingais
nuoširdžiai prašoma dalyvauti sveikatai skysčiais jums padės
vėliavų pakėlimo ceremonijo atsikratyti Čikagos aplinkoje, pamaldose ir minėjime pa tvarkos skyrius (Chicago De
rapijos salėje.
partment of Enviroment), ku
KALENDORIUS ~ ris birželio 8 d., šeštadienį,
nuo 8 val.r. iki 3 val.p.p. DeBirželio 1 d.: Kristaus dangun Vry Institute of Technology
žengimas (šeštinės). Fortūnatas, Ga- (3300 N. Campbell) priims iš
lindė, Jogaila, Justinas, Juvencijus,
Konradas. Tarptautinė vaikų gynimo gyventojų nenaudingas atlie
kas. Jei pristatysite seną ben
diena.
zininę žolės pjovimo mašiną,
Birželio 2 d.: Šv. Marcelinas ir
Petras: Auksė, Ąžuolas, Erazmas, gausite 60 dol. čekį naujai
Eugenijus.
elektrinei ar baterinei maši
Birželio 3 d.: Šv. Karolis Luanga
nos pjovimo mašinai pirkti.
ir draugai; Develta, Dovilė, Klotilda,
Daugiau
informacijos tel. 312Oliva, Tautkantas.
744-1614
arba internete
Birželio 4 d.: Biržis, Dausprun
gas, Deimena, Komelįjus, Vincenta
(Vincė), Vincentas.

www.cityofchicago.org /
Enviroment

TEATRAS — NUOLATINIS
IEŠKOJIMAS SAVĘS
- Kas Jums šis teatras,
kodėl jūs čia, - klausiau „Žalt
vykslės” aktorės, o gyvenime
architektės, Violetos Drupaitės-Cole. - Ką, Jūs darbo
namie neturit?
Akimirką ji suglumo nuo to
kio akiplėšiško klausimo, bet
man norėjosi nesentimentalaus atsakymo, todėl ryžausi
šiam nediplomatiniam žings
niui. Tikėjausi, kad ją tai kiek
įskaudins, ir taip ji atsivers.
Vėliau, po repeticijos, tokius
pat į vatą nevyniotus klausi
mus uždavinėjau ir kitiems
Žemaitės komedijos „Trys my
limos” repeticijos dalyviams Pranciškui Ivinskiui, Neringai
Prūselaitytei ir Viktorui Ja-,
šinskui, dalyvaujant režisierei
Ilonai Čiapaitei.
Iš tiesų, kodėl jie čia? Ameri
koje taip daug reikia dirbti,
tiek visokių pagundų, kur ne
reikėtų savo pastangų, kur
galima būtų leisti laiką atsi
palaidavus - su vyno stiklu,
įjungta muzika, be įsipa
reigojimų plepant niekus sa
voje kompanijoje. O čia - du
kartus per savaitę varyti
mašiną per visą miestą beveik
po valandą į ten ir atgal iki
Jaunimo centro, mokytis rolę,
leistis stumdomam režisierės,
kuri nori išgauti iš tavęs
kažkokį tipažą, personažą...
Taigi, pabandėme improvizuo
ti pokalbį: kas jiems yra tea
tras? kodėl jie čia - ar ieško
lietuviško bendravimo? kam
jie vaidina - sau ar lietuviškai
bendruomenei? ir t.t.
Kandžiausias
pasirodė
Pranciškus: - Man teatras
yra kančia. Man gyvenime
nieko netrūksta, aš turiu
draugų lietuvių, dirbu lietuvių
tarpe. Amerikoną pažįstu vie
ną kitą. Jeigu gyvenime negali
savęs paversti kvailiu, tai čia
gali tą viešai - ant scenos pa
daryti, ir dar tau paploja.
Violeta: - Visada labai
įdomu išbandyti kažką nauja.
Bandžiau tapyti, bandžiau
skraidyti, projektuoti, o teatro
dar nebuvau bandžiusi. Tai
buvo nauja kūrybinė sritis.
Kai aš čia atėjau prieš 3 me
tus, maniau, padėsiu dekora
cijas paišyti, organizuoti. Ne
sitikėjau vaidinti, bet mūsų
pirmajai režisierei Audrei
Budrytei krito kažkas į akį, ir
ji man pasiūlė pirmąjį vaid
menį. Ir kai pradėjau vaidinti,
pasidarė labai įdomu. Kaip
matote, kol kas aš čia.
Neringa: - Aš čia naujokė,
vaidinu pirmus metus. Gyve
nime niekada neteko vaidinti.
Į Čikagą iš Floridos atva
žiavau prieš 10 mėn. Mano
pusseserės vyras čia vaidino ir
pasakė: tu eisi į „Žaltvykslę”
ir vaidinsi. Atvažiavau pažiū
rėti. Patiko. Ir likau.
Pranciškus pridūrė: - Tai
mūsų viena gerųjų aktorių. Ji
žino ką daro.
Viktoras: - Mūsų mokyk

loje Klaipėdoje mokėsi 12,000
mokinių. Iš jų 10 žmonių gru
pelė nuo 10 iki 12 klasės, tarp
jų ir aš, rengdavo mokyklos
renginius - šimtadienius, sa
vivaldos dienas ir kt. Buvo
tokia pat salė, kaip čia, su bal
konu; rinkdavomės kiekvieną
dieną nuo pirmadienio iki
penktadienio, po pamokų, repetuodavom ir kurdavom vi
sokius projektus - penkiems
mėnesiams į priekį. Kasdien
po tris valandas.
Ilona: - Lietuvoje dažnam
nebuvo progos pasireikšti, ten
liaudies teatrai kitokie. Čia
yra glaudi bendruomenė; gal
tu ir nesugebi padaryti, kaip
profesionalas, bet svarbiausia,
kad turi noro.
Po jos žodžių pasipylė repli
kos - ir rimtai, ir juokais:
- Ir gali pasireikšti ne
Kintų, o Amerikos mastu.
— Lietuvoje su savo aktori
niais sugebėjimais aš nedrįs
čiau pasirodyti, mane pasiųs
tų... pasivaikščioti.
— Čia nėra tiek daug no
rinčių ir galinčių vaidinti, to
dėl aš jaučiuosi drąsiau. Lie
tuvoje manęs į sceną neišva
rytų.
— Lietuvoje žmonės pilni
kompleksų - ką apie tave pa
galvos.
- Tai yra mano hobi. Mano
mokesčiai nepriklauso nuo
teatro.
Šį pasisvaidymą replikomis
reziumavo režisierė Ilona,
kaip ir dera, - režisierei pas
kutinis žodis:
- Tai, ką mes čia darom,
mus jungia. Gal mes nemo
kam to išsakyti, mes apibendrinam tai laisvumu, Amerikos
ir Lietuvos skirtinga situacija,
bet tai, ką mes darom, darom
iš širdies. O jeigu žmogus ką
daro iš širdies, jis visada pa
siekia labai gerų rezultatų.
Kodėl aš statau šį spektaklį?
Todėl, kad aš noriu tai daryti.
Aš matau, kad ir jūs norit tai
daryti! Tai jūsų saviraiška, tai
jūsų gyvenimo būdas, tai jūsų
savęs ieškojimas. Man malonu
matyti, kad ir jums malonu
tai daryti.
Karščiausią mūsų pasi
plepėjimo apie šį bei tą, tame
tarpe ir apie lietuvybę, dalį
palieku kitam kartui ir eilinį
kartą kviečiu į šių žmonių vai
dinamą Žemaitės komediją
„Trys mylimos” Jaunimo cent
re, Čikagoje, birželio 9 d. 3
vai. p.p. Reikalavimai lieka tie
patys - ateikite ne reginio
stebėti, bet jame dalyvauti.
Geros nuotaikos.
Pokalbį po repeticijos užrašė

Audronė V. Škiudaitė
PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBĖSE PIRMOJI SENSACIJA
„Draugo" rėmėjai
Gegužės 31 d. šimtai milijo Japonijoje), užtruks visą mė
Hedwig Kontrimas, gyve
nų žmonių visame pasaulyje nesį. Bus sužaisti 62 susitiki
nanti Mission Viejo, CA, praŠ. Ameri
matė pirmąsias pasaulio fut mai, iš kurių 58
tęsdama prenumeratą, „Drau
bolo pirmenybių rungtynes iš kos kontinete rodys ESPN ir
gą” parėmė 60 dol. Labai jums
Seulo, Korėjos, kur čempiona ESPN2 kabelinės televizijos
dėkojame!
to naujokai - Senegalo futboli stotys. Kadangi jie bus per
ninkai įveikė dabartinį čem duodami tiesiogiai iš žaidimo
pioną Prancūzįją 1-0. Mažai vietos, žiūrovai turės-varžybas
žinomos buvusios Prancūzijos stebėti naktimis. Visas 62
kolonijos Afrikoje vardas pla rungtynes rodys UNI televizi
čiai nuskambėjo visuose konti jos tinklas ispaniškai (Čikago
nentuose, o ypač ten, kur fut je - per 66 kanalą). Finalinis
bolas yra pati populiariausia susitikimas birželio 30 d. bus
sporto šaka. Dėl didelio laiko matomas per ABC televizįjos
skirtumo daugelyje valstybių tinklą (7 kanalą Čikagoje).
Prieš šių pasaulio pirmeny
šios rungtynės buvo transliuo
jamos ankstyvą rytą (pvz., Ka bių pradžią Seule buvo su
lifornijoje jos prasidėjo 4:30 rengtas Pasaulio futbolo fedeval.r.), tačiau tai nesumažino racįjos (FIFA) suvažiavimas,
kuriame 4 metų terminui bu
sporto sirgalių dėmesio.
vo perrinktas ligšiolinis pirmi
Senegalo futbolo komanda, ninkas Stepp Blatter. Iš Lietu
30 žaidimo minutę pelniusi vos rinkimuose dalyvavo Lie
pergalingąjį įvartį, šią pasek tuvos Futbolo federacįjos pre
mę išsaugojo iki rungtynių pa zidentas Liutauras Varana
baigos, nepaisant, kad antra vičius, kuris yra Lietuvos
me kėlinyje prancūzai turėjo Ūkio banko tarybos pirminin
neblogų progų išlyginti rezul kas. Taip pat į pirmenybių
tatą ar persverti jį savo nau atidarybą buvo nuvykę dar du
dai.
kiti Lietuvos futbolo vadovai Šios futbolo pirmenybės, pir Seimo narys Gintautas Babra Žemaitiškos meilės problemas gvildena: pirmame plane — Viktoras
mą kartą rengiamos dviejose vičius ir Julius Kvedaras.
Jašinskas; antrame plane - Neringa Prūselaitytė ir Pranciškus Ivinskis;
E. Šulaitis trečiame plane - Giedrė Griškėnaitė-Gillespie ir Violeta Drupaitė-Cole.
valstybėse (Pietų Korėjoje ir

Tautinių šokių koncerte „Draugui” paremti, kuris vyks birželio 2 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre, Čikagoje, daly
vaus Lietuvos Vyčių šokių grupė iš Čikagos (vadovai F. Zapolis, L. Ringienė, mokytojos D. Gudavičiūtė, D. Kam
beros, D. Vidugirienė).

Skelbimai
* Ziono Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų para
pija organizuoja 3-12 m-

etų amžiaus vaikams „Bi
blijos vasaros stovyklą”,
kuri vyks birželio 24-28
dienomis. Vaikai susipa
žins su pagrindinėmis Bib
lijos sąvokomis ir istorijo
mis, bendraus, dainuos,
kartu ruoš bendrus projek
tus. Užsiėmimai vyks nuo
9 ryto iki 12 po pietų.
Penkių dienų užsiėmimai
vienam vaikui kainuos
$15; dviem ir daugiau vai
kų — $25. Grupės sudaro
mos pagal amžių ir kal
bą (lietuvių ir anglų). Re
gistruokitės iki birže
lio 14 d. Telefonas: (708)
422-1433. Adresas: 9000
S. Menard Avė. Oak La
vini,
IL
60615.
Email:zionlithlutheran@
aol.com
• Baltic monuments, 1108
Amber Drive, Lmont, IL,
60439. Prie pat PL Centro.
Tel. 630-243-8446. Leonidą
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-

daujant atvykstame į namus.
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi

niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.

Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą,
brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti
ir įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas
Nelsonai. Tel. 773-2336335.
•
DĖMESIO!
VIDEO
APARATŲ SAVININKAI!

Norėdami tikrai kokybiškai
išversti video įrašus iš
Lietuvoje naudojamos PAL
sistemos į amerikietiškąją
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL
60609. TeL 773-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.

• „Pensininko” žurnalą,

kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W.
71 St., Chicago, IL 60629,
tel. 773-476-2655. Prenume

rata metams: JAV-bėse, $15,
kitur $25. Išeina 8 ka ’tus per
me-tus. Tai vertinga dovana
įvairiomis progomis.
• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreipkitės pas ALauraitį,
A & L Insurance Agency, Bal
zeko muziejuje, 6500 S. Pu
laski RdL, Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.

* A.a. Vandos Sutkuvienės
Atminimą pagerbdami Lietu

Almos fondas
* Aa. Kazimiero Seniūno

vos vaikams aukoja: Mary Ra 36 metų mirties sukaktuves
mutė Aidis, Bethesda, MD, prisimindama žmona Petronė
Felicia Plateris, Bethesda, lė Seniūnienė-Gudonienė, St.
MD, Audre ir Gediminas Petersburg, FL, aukoja Lietu
Campe, Newtown, CT. Viso šį vos vaikams $200;
Gražina Kenter, Dandbury,
kartą $100. Reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems, CT, aukoja $100; Almos fon
dukrai Virginiai Butas, o au dui.
Aleksandra Petokas, Newkotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” komi port Beach, CA, aukoja $50
tetas, 2711 West 71 st. Street, Almos fondui.
Onutė ir Viktoras SkuChicago, IL 60629.
* „Saulutė”, Lietuvos vaikų dzinskai, Chicago, IL Lietuvos
globos būrelis dėkoja už aukas vaikams per Almos fondą au
padėti našlaičiams, beglo koja $50;
Almos ir Lietuvos vaikų var
biams ir invalidams vaikams,
daugiavaikėms šeimoms bei du dėkojame aukotojams! Au
studentams Lietuvoje. Aukojo: kos nurašomos nuo mokesčių
Marytė ir Vladas Ruzgą $100, Tax ID 36-4124191. Čekius
Marija J. Norušis — $1,000 rašyti: Lithuanian Orphan
studento stipendijai, anonimi Care, pažymint, kad skirta
niai D. $125, anoniminiai T. Almos fondui ir siųsti 2711
$200, Nijolė Kersnauskaitė West 71 st. Street. Chicago,
$20, Lilija Kizlaitienė $100, 11.60629.
anoniminiai (D.B.) $750. La
* Sveikindami Reginą ir
bai ačiū, „Saulutė” 419
Vytautą
Kazlauskus vedy
Weidner Rd., Buffalo Gro
binio
gyvenimo
50 metų su
ve, IL, 60089, TAX #36-300
kakties
proga,
Olimpija ir
3339.
Mindaugas Baukai aukoja
* .Aušros” gimnazijos 1941 Lietuvos našlaičiams $100.
m. laidos susitikimas rengia Sveikiname sukaktuvininkus,
mas 2002 m. rugsėjo 21-22 o aukotojams dėkojame! „Lie
dienomis Kaune, Lietuvoje. tuvos Našlaičių globos” ko
Smulkesnė informacija:e-mail mitetas, 2711 West 71 st.
danuzis@aol.com arba fax. Street, Chicago, IL 60629
* Amerikos lietuviai su
1-248-344-0782, Danutė Anu
prasdami
sunkų apleistų
žienė (Neveravičiūtė).
* 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo

kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
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.

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

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

vaikų gyvenimą Lietuvoje,
juos globoja. $150 — metinį

globos mokestį atsiuntė: Nijo
lė ir Alfredas Urbai, Chicago
Ridge, IL; Alfonsas ir Bronė
Nakai, Sunny Hillš, FL; Andrea L. Weaver, Ann Arbor,
MI; $300 — dviejų vaikų me
tinį mokestį atsiuntė Eliza
beth Chappell, Grayslake, IL.
Daug vaikų globoja Lithua
nian Citizen’s Society of Westem Pennsylvania. Dešimčiai
pratęsdami paramą kitiems
metams atsiuntė — $1,500.
Dėkojame visiems geriesiems
vaikų globėjams! „Lietuvos
Našlaičių globos” komite
tas, 2711 West 71 st. Street,
Chicago, IL 60629.
* $1,000 atsiuntė Lithua
nian Citizen’s Society of
Western Pennsylvania, kad

tie pinigai nupirktų Lietuvos
reikalingiems vaikams „wheelchairs”. $500 — paremti ap
leistus Lietuvos vaikus at
siuntė kun. Vytas Memėnas,
Riverside, IL; $75 — Lietuvos
vaikams atsiuntė Edvvardas
Zunaris, Wollaston, MA; $25
— remia Lietuvos vaikus Ze
nonas Prūsas, Chilicothe, OH;
Visiems aukotojams dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių
globos” komitetas, 2711
West 71 st. Street, Chicago,
IL 60629.
* Antanas Valavičius at
siuntė $50 auką „Dieviško

kryžiaus” Lietuvos benamių
paramos fondui padėti Lietu
voje vargingiausiai gyvenan
tiems. Nuoširdžiai dėkojame,
„Dieviško kryžiaus” fondas
(„Divine Cross Fund for
the Homeless”) 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL.
60089, TAX ID #36-3097269.

