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Naujosios politikos
bendrininkės atsiribojo nuo
Naujosios sąjungos
Vilnius, birželio 22 d. cialliberalų) atstovais.
(BNS) — Liberalai, centristai,
Lietuva jau kelios dienos gy
modernieji krikščionys demo vena vyriausybinės krizės są
kratai ir Lietuvos lenkų rin lygomis, premjerui Rolandui
kimų akcijos atstovai penkta Paksui trečiadienį atsistatydi
dienį pareiškė nebelaiką Nau nus iš premjero pareigų.
josios sąjungos koalicijos ben
Manoma, kad žlugus dery
drininke ir pasitraukė iš de boms dėl valdančiosios koalici
rybų dėl valdančiosios koalici jos išsaugojimo, naują dau
jos ateities.
gumą tikriausiai sudarytų 29
Laikinai einantis premjero vietas parlamente turintys so
pareigas liberalas Eugenijus cialliberalai ir dabar opozici
Gentvilas atšaukė popietę nu joje esantys socialdemokratai,
matytą susitikimą su Seimo kurių frakcijoje Seime — 48
pirmininku, Naujosios sąjun nariai. Iš viso Seime yra 141
gos vadovu Artūru Paulausku. narys.
Penktadienį per pietus Li
LLS pirmininko Rolando
beralų sąjungos (LLS), Centro Pakso, CS vado Kęstučio Gla
sąjungos (CS), Moderniųjų vecko, MKDS vadovo Vytauto
krikščionių demokratų sąjun Bogušio ir LLRA vado Valde
gos (MKDS) ir Lietuvos lenkų maro Tomaševskio pasirašy
rinkimų akcijos (LLRA) pirmi tame pareiškime pažymima,
ninkai paskelbė pareiškimą, kad „valdančioji koalicija fak
kuriame teigiama, kad „toles tiškai tapo suardyta, Naujajai
nės derybos, vykdytos su vie sąjungai nemotyvuotai, be iš
ninteliu kitu koalicijos partne ankstinių konsultacijų atšau
riu — Naująja sąjunga — tapo kus savo ministrus iš vyriau
bevaisės". „Faktiškai Naujo sybės, tuo sukėlus šalyje ko
sios sąjungos nelaikome koali alicinės vyriausybės krizę".
cijos partnere. Kartu pabrė
Anot pareiškimo, „pastangos
žiame, kad mes išliekame koa
atgaivinti
valdančiąją koali
licijos partneriais, matome
ciją
patyrė
nesėkmę dėl NS
galimybes tolesniam
glau
nenoro
priimti
kitų koalicijos
džiam ir rezultatyviam tar
partnerių
pasiūlymus",
o „už
pusavio bendradarbiavimui.
sitęsusios
derybos
didina
po
Bendromis pastangomis siek
litinę
įtampą
šalyje
ir
sukuria
sime stabilaus Seimo ir vy
riausybės darbo", rašoma pa grėsmingai stiprėjančią politi
nio nestabilumo atmosferą
reiškime.
valstybėje".
Liberalai Seime turi 33 vie
Pareiškime pabrėžiama, jog
tas, CS ir MKDS — po tris,
LLRA — 2 parlamentarus. derybos parodė, kad „nėra jo
Naujosios politikos koalicija kių Seimo pirmininko ir mi
be socialliberalų, turinčių 29 nistro pirmininko vienodo at
vietas Seime, bus nebeveiks- sakomybės paskirstymo dėl
priimamų sprendimų garan
minga.
Pareiškimas
paskelbtas tijų, kad vyriausybės progra
prieš prasidedant antrajam ma, dėl kurios jau sykį buvo
per dieną derybų ratui su sutarta Seime, galės būti
Naujosios sąjungos (NS, so įgyvendinta".

A. Paulauskas ir A. Brazauskas
sutarė dirbti kartu
Tai po dvišalio susitikimo
Vilnius, birželio 22 d. (BNS)
— Iširusios Naujosios koalici penktadienį Seime sakė abu
jos narės, Naujosios sąjungos partijų vadovai. Jie teigė, kad
vadas, Seimo pirmininkas Ar kalbėjo ne apie koalicijos su
tūras Paulauskas ir socialde darymą, o „bendrą darbą kar
mokratų partijos vadas Algir tu valstybės labui". Jei social
das Brazauskas sutarė dirbti liberalai ir socialdemokratai
kartu, kad būtų sudaryta nau pasieks tokį susitarimą, prie
ja vyriausybė.
jo siūlys prisijungti ir kitoms
partijoms.
* Lietuvos liberalu sąjun
Buvęs prezidentas A. Bra
gos (LLS) taryba įgaliojo sa zauskas, 68-erių, teigė esąs
vo partijos valdybą dėl naujo pasirengęs sudaryti, naująjį
sios vyriausybės sudarymo ministrų kabinetą.
konsultuotis su visomis Seime
Socialliberalų frakcijoje Sei
atstovaujamomis
partijomis. me yra 29. socialdemokratų —
Taryba taip pat pareiškė pa 48 parlamentarai. Seime iš vi
laikanti keturių valdančiosios so yra 141 narys.
koalicijos partijų pareiškimą
Prieš dviejų partijos vadovų
nebelaikyti Naujosios sąjun susitikimą
socialdemokratų
gos koalicijos nare. „Diskusi vicepirmininkas Vytenis And
jose tarybos nariai ragino par riukaitis sakė. kad „nekalba
tiją išlaikyti aktyvią poziciją ir me apie koaliciją, o kalbame
neskubėti pasitraukti į opozi apie
bendrą
susitarimą".
ciją. Tokios minties, kad turi „Koalicijos pagrindas yra vi
me susikrauti lagaminus ir sai kitoks, tai — koalicijos su
sėdėti šone, tikrai nebuvo sa tartis", pridūrė V. Andriukai
koma", sakė LLS valdybos na tis. Pasak jo, socialliberalai
rys Jonas Čekuolis. „Opozi nepasiūlė tokios sutarties.
cija, tai yra toks variantas,
* Lietuvos krikščionys
kuris visada garantuotas. Ma
nau, kad turime išnaudoti vi demokratai ragina prezi
sas galimybes. Turime daug dentą ir dabartinės koalicijos
jaunų gabių politikų, daug bendrininkus greičiau sudary
idėjų ir labaf norėtume j a s ti pastovią vyriausybę, teigia
įgyvendinti", tvirtino LLS pir ma penktadienį spaudos kon
mininkas Rolandas Paksas. ferencijoje Seime išplatintame
Jis neatmetė galimybės, jog partijos „Lietuvos krikščionys
valdančiąją koaliciją LLS ban demokratai" pareiškime. „Jei
dytų sudaryti ir su socialde gu liberalai ir socialliberalai
mokratais, tačiau pridūrė, kad pajėgs sudaryti vyriausybę,
tai nemaža dalimi priklausys mes ją remsime, jei jų progranuo prezidento Valdo Adam .ma bus mums priimtina. Jo
kiu būdu neremsime, jei progkaus nuostatos.
'BNS>
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Birželio 17 dieną Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui bu įteiktas JAV De Paul universiteto Komercijos kolegijos
garbes daktaro vardas. Iškilmes vyko Ali State Arena, Rosamont mieste netoli Čikagos. Savo kalboje studentams pre
zidentas V. Adamkus pabrėžė, kad svarbiausias kiekvieao žmogaus tikslas yra tarnauti žmonijai ir pasiaukojančiai
dirbti.
Nuotr^ Iškilmių metu (iš kaires) Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, prezidentas Valdas
Adamkus, Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas ir Lietuvos garbes konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, Jr.

A. B r a z a u s k a s melavo apie savo
kelionę į Maskvą
Vilnius, birželio 22 d. (BNS) kažką blogo va:stybei".
{vairioms Seimo frakcijoms
— Lietuvos socialdemokratų
priklausantys
parlamentarai
partijos vadas, buvęs prezi
ketvirtadieni
paskelbė
pareiš
dentas Algirdas Brazauskas
kimą,
kuriame
paragino
A.
penktadieni surengė spaudos
Brazauską
išsklaidyti
„netik
konferenciją, kurioje prisipa
žino žurnalistams šią savaitę rumo miglą, gaubiančią pas
melavęs apie savo kelionę į laptingą kelionę į Maskvą".
Priešingu atveju, parlamenta
Maskvą.
Trečiadienį pasklidus gan rų nuomone, gali kilti rimtų
dams apie paslaptingą A. Bra abejonių dėl jo galimybės kan
zausko kelione į Maskvą, bu didatuoti į wc iausybės vado
vęs prezidentas jam paskam vus.
binusiems radijo stoties žur
Politikų abejones paskatino
nalistams pareiškė, jog yra spaudoje paskelbta informaci
Kaune, tačiau vėliau pripaži ja, jog į Maskvą A. Brazaus
no, jog lankėsi Maskvoje, kur kas vyko bendrovės „Ache„pasveikino vieną savo drau ma", kurios vienas iš akcinin
gą su 70-mečiu". „Aš neprisi kų yra Lietuvos pramoninkų
menu, kada gavau tą skambu konfederacijos
prezidentas
tį. Taip, aš tuomet buvau Bronislovas Lubys, lėktuvu.
Maskvoje. Bet aš galėjau ir iš
Seimūnai išsakė įtarimus,
jungti telefoną", aiškino LSDP jog LSDP vadas galėjo susitik
vadas.
ti su „Gazprom" atstovais ir
A. Brazauskas žurnalis tarpininkauti B. Lubio inte
tams skundėsi, kad Internet'o resams. Tiek „Gazprom", tiek
diskusijų puslapyje jis išva B. Lubys ketina dalyvauti
dintas „žuliku, padariusiu „Lietuvos dujų" privatizavi-

Skandalingasis Kauno politikas
— reanimacijoje
Kaunas, birželio 22 d.
(BNS) — Skandalingai pa
garsėjęs Seimo narys Vytau
tas Šustauskas penktadienį
Kaune tebegulėjo ligoninės re
animacijos skyriuje. Gydytojai
neteikia jokios oficialios infor
macijos apie trečiadienį naktį
į Kauno III respublikinės ligo
ninės reanimacijos skyrių pa
guldyto Lietuvos laisvės są
jungos vadovo V. Šustausko
sveikatą.
BNS žiniomis, žodžių nesirenkančiam politikui smarkiai
padidėjo kraujospūdis ir sutri
ko širdies veikla.
Penktadienį
reanimacijos
skyriuje dirbusi gydytoja neat
sisakė pakviesti V. Šustausko
prie telefono, tačiau to nepa
noro pats Seimo narys. „Jis
šiuo metu su niekuo neben
drauja ir tai yra jo teisė, o mes
pagal įstatymus be jo žinios
nieko negalime skelbti", aiški
no medikė.
BNS žiniomis, šiuo metu V.
Šustausko sveikatos būklė nė-

ra kritiška, tačiau reanimacijos palatoje jam gali tekti
prabūti iki pirmadienio.
Kaip sakė Lietuvos laisvės
sąjungos Kauno skyriaus pir
mininko pavaduotojas Arnol
das Mackevičius, ligonio nie
kam neleidžiama lankyti. „Va
kar ligoninėje norėjau su juo
pasikalbėti, bet to neleido gy
dytojai, o iš jų gautos žinios
nebuvo paguodžiančios", sakė
A. Mackevičius. Medikai V.
Šustausko partijos draugą in
formavo, jog paciento sveika
tos būklė yra bloga.
V. Šustauskas jau ne pirmą
kartą guldomas į reanimacijos
skyrių sutrikus širdies veiklai.
Būdamas meru, jis teigė, jog
sveikata šlubavo dėl didelio
darbo krūvio. Bet išrinktas
miesto vadovu ir vėliau į Sei
mą jis ne kartą laisvalaikiu
buvo pastebėtas neblaivus.
Todėl kauniečiai mano, kad
sveikatai labiau pakenkė ne
darbo krūvis, bet alkoholis.

V. Šustauskas neslėpė daug
ratna liks tokia, kokia buvo gerdavęs ir turėjęs potraukio
ligi šiol", sakė Lietuvos krikš alkoholiui problemą. Pradėjęs
čionių demokratų vadovas. vadovauti Lietuvos laisvės są
Seimo narys Kazys Bobelis. jungai, jis viešai skelbėsi ta
„Būtų natūralu, jei atsistaty pęs visišku abstinentu. Tačiau
dintų abu lyderiai. A. Pau po staigaus šuolio nuo „gatvės
lauskas yra atsakingas už tai, politiko" iki miesto mero ir po
ką darė R. Paksas, jis turėjo to Seimo nario, V. Šustauskas
kontroliuoti ką daro premje į tokį anaiptol nebuvo pa
ras", sake K. Bobelis.
BNSI
našus.

me.
A. Brazauskas pripažino, jog
tarpininkavo B. Lubio intere
sams, bet ne „Gazprom", o ki
toje bendrovėje. Jis teigė, jog
B. Lubio prašymu lankėsi ben
drovėje „Itera" ir tarėsi dėl
bendro „Itera" ir B. Lubiui
priklausančios
bendrovės
, ,Achema" projekto — sinteti
nių azoto trąšų gamybos pa
dalinio atidarymo Lietuvoje.
A. Brazauskas teigė, jog šį
vizitą buvo bandoma nuslėpti
todėl, kad tai yra susiję su ko
mercinėmis paslaptimis.
* Lietuvos ambasadorius
JAV Vygaudas Ušackas
paragino JAV toliau vadovauti
NATO plėtrai, pakviečiant į
sąjungą Lietuvą ir kitas Balti
jos valstybes, bei pareiškė,
kad ir toliau dirbs su JAV vy
riausybe, įgyvendinant šį
tikslą. Tokios nuostatos buvo
pabrėžtos ambasadoriaus krei
pimesi į JAV legiono narius,
dirbusius Amerikos karinėse
pajėgose ir Valstybės departa
mente, išsakant Lietuvos Vy
riausybės nuostatą dėl NATO
plėtros po JAV prezidento
George W. Bush pirmojo vizito
į Europą. „Mes tikimės, kad
prezidentas G. Bush ir JAV
bus Europos suvienijimo už
baigimo proceso priešaky,
nuosekliai plečiant NATO
2002 metais ir vėliau", pa
reiškė V. Ušackas.
(Eit»>
* Lietuvos sieką tapti
NATO nare remia arba jam
neprieštarauja beveik 64 proc.
valstybės gyventojų, rodo vie
šosios nuomonės tyrimas. Per
birželio mėnesį atliktą ap
klausą 20.5 proc. apklaustųjų
visiškai pritarė kuo greites
niam Lietuvos įsijungimui į
NATO, 25.6 proc. pritarė iš
esmės, teigdami, kad valstybė
kartu turėtų spręsti svarbias
ekonomines ir socialines pro
blemas. 17.7 proc. apklaustųjų
neprieštarauja Lietuvos na
rystei NATO, tačiau norėtų
daugiau informacijos apie tai.
17.4 proc. apklaustųjų Lietu
vos siekiui tapti NATO nare
pritartų, jei įsitikintų, kad pi
giau valstybės saugumo užti
krinti neįmanoma, o visos
krašto apsaugai skirtos lėšos
naudojamos efektyviai ir atsa
kingai.
(Elta)
* Lietuvos ir Lenkijos pa
reigūnu susitikimas suteikė
punskiečiams vilčių, kad iš
Punsko sveikatingumo centro
ir miestelio išsikels Lenkijos
pasieniečių užkarda, pranešė
Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas
M

* Laikinai einantis prem
jero
pareigas
Eugenijus
Gentvilas ir Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas ma
no, jog nepaisydama koalicijos
bendrininkų išsiskyrimo, vy
riausybė turi patvirtinti „Williams International" ir Rusijos
bendrovės „Jukos" ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartį dėl
naftos tiekimo „Mažeikių naf
tai". A. Paulauskas, paklaus
tas, ar gali laikinoji vyriausy
bė šioje situacijoje priimti to
kius svarbius sprendimus, sa
kė, jog „gali".
(BNS;
* Konservatoriai išplati
no pareiškimą, kuriame pa
brėžiama „VVilliams Interna
tional" sutarties su „Jukos"
svarba, netiesiogiai raginama
nebedelsti jos pasirašyti bei
siūloma kuo greičiau sudaryti
tai galinčią padaryti vyriau
sybę. „Dabartinis R. Pakso ir
pakrikusių liberalų delsimas
teikti E. Gentvilą premjero pa
reigoms atrodo kaip dar viena
pastanga sugriauti šią Lietu
vai svarbią sutartį, kuriai pri
tarė prezidentas ir visų pag
rindinių Lietuvos partijų va
dovai, išskyrus Liberalų są
jungą", teigiama konservato
rių pareiškime.
IBNSI
* Beveik pusė Lietuvos
gyventoju mano, kad Rusi
jos susivienijimas „LUKoil"
geriau valdytų „Mažeikių naf
tą", į klausimą, ar „LUKoil"
geriau valdytų
„Mažeikių
naftą", 46.5 proc. apklaustųjų
atsakė „greičiau taip", 22.8
proc. — „greičiau ne". Į klau
simą, ar pritartų, kad sutartis
su „VVilliams" būtų nutrauk
ta, 38.6 proc. atsakė „greičiau
taip", 23.5 proc. — „greičiau

* „Apmaudu, kad tenka
palikti p r a d ė t u s darbus.
Gal žmonėms ir nedidelė pa
guoda tai, kad užsienio šalys
pripažįsta mūsų pažangą. Rei
kia laiko, kol šalies ūkio atsi
gavimo vaisiai pasieks kiek
vieną žmogų", sakė atsistaty
dinęs premjeras Rolandas
Paksas.
<LR. Eita)
* „Galiu pasakyti tik vie
na — nemanau, kad galima
turėti stabilią koaliciją be so
cialdemokratų. Socialdemok
ratai sudaro trečdalį parla
mento, ir visiškai nesiskaityti
su šia nemaža jėga, manyti,
kad koaliciją galima suklijuoti
taip, kaip dabar daroma, ne
realu", teigė buvęs preziden
tas Algirdas Brazauskas.
(R, Eltai

* Nuo liepos 1 d. įsigalio
ja vyriausybės patvirtinta
tvarka, pagal kurią ūkio sub
jektai įpareigojami kaupti ir
tvarkyti valstybės rezervo pri
valomąsias atsargas, tarp jų ir
naftos produktus. Valstybės
rezervo tvarkytojai ir įmonių
atstovai neabejoja, kad tai
turės įtakos degalų kainoms.
* Nuo liepos 1 d. „Lie
tuvos dujos" iš Rusijos susi
vienijimo „Gazprom" dujas
pirks 12 litų už 1,000 kubinių
metrų pigiau negu dabar.
* Daugelis pedagogu ma
no, jog pagrindinės mokyklos
baigiamieji egzaminai nerei
kalingi, veltui švaistomos val
stybės lėšos. Abitūros brandos
ir pagrindinės mokyklos egza
minai
valstybei
kainuos
923,000 Lt. Egzaminų centro
duomenimis, vien už pareng
tas pagrindinės mokyklos eg
zaminų užduotis teko sumo
kėti 13 ,000 Lt.
(KD. Eltai
(Eltai
ne
* Jei Seimas priims Aukš
* Santariškių klinikose
tojo
mokslo įstatymo patai
po apendicito operacijos
sas,
daugumai
studentų už se
sveikstantis prezidentas Val
mestrą
gali
tekti
mokėti po
das Adamkus penktadienį pa
1.000
litų.
(KD. Eltai
sirašė septynis Seimo priim
* Kauno miesto valdyba
tus įstatymus.
am
iš
Savivaldybės
valdybos re
* Vienos didžiausiu Kau
zervo
fondo
skyrė
20,000 litų
no įmonių — AB „Dirbtinis
lakūnų
S.
Dariaus
ir
S. Girėno
pluoštas" — bankrotas gali tu
paminklui
ir
klėtelei-muziejui
rėti lemtingų padarinių ne tik
darbuotojams, bet ir miesto Pščelnike, Lenkijoje, sutvar
(KD. Eltai
biudžetui. Ši įmonė Kauno ap kyti:
* Lietuvoje planuojamos
skrityje buvo didžiausių darb
davių sąraše. Metų pradžioje pirmosios
povandeninės
joje dirbo daugiau nei 1,100 sutuoktuvės ežero dugne. At
žmonių, kurie pernai pagami likti originalią sutuoktuvių ce
no dirbtinio pluošto beveik už remoniją galės pora, laimėjusi
111 mln. litų. Apie 95 proc. radijo stoties „Lietus" pas
produkcijos parduodama Va kelbtą konkursą. Pora, kurios
karų Europos valstybėse.
susipažinimo istorija konkur
so
rengėjams pasirodys įdo
iKD. Eitai
miausia,
ir kuri laimės kitus
* Už dešimties NATO ka
konkursus
radijuje, pirmoji
ro laivų priėmimą 4 die
Lietuvoje
sumainys
aukso žie
noms Klaipėdos jūros krovinių
dus
Trakuose
esančio
Galvės
firma
paprašė
sumokėti
ežero
dugne,
6
m
gylyje
įreng
100,000 litų. Ši kaina apstul
tame
medinių
skulptūrų
par
bino Krašto apsaugos ministe
ke.
Konkurso
finalas
įvyks
lie
rijos vadovus. „Tai valstybės
pos
30
d.
Vėliau
iki
vestuvių
reikalas, todėl manau, kad są
skaitas turi apmokėti Krašto dienos — rugpjūčio 25-osios —
apsaugos ministerija", sakė laimėjusioji pora bus mokoma
IBNS>
vyriausybės kancleris Riman nardyti.
tas Dargis.
M .Eltai
* Klaipėdoje atidengtas
paminklas, skirtas praėju
siais metais Ramiajame van
denyne dingusio laivo „Linku
va" įgulos atminimui. Ketvir
tadienį Klaipėdoje buvo mini
mos šios tragedijos, kai per
uraganą kartu su laivu dingo
18 įgulos narių, metinės. Pa
minklas „Linkuvos" įgulos at
minimui atidengtas M. Maž
vydo skulptūrų parke, netoli
stačiatikių cerkvės. Paminklą
pašventino katalikų ir sta
čiatikių kunigai.

Sutrumpinimai K — .Klaipėda". KD —
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas".
LR — Lietuvos rytas". LŽ — ..Lietuvos
žinios". R — ..Respublika"
Naudotasi Lietuvių snžimo j tėvynę
centro medžiaga

KALENDORIUS
Birželio 23 d : N'ekalciausioji Ma
rijos .širdis: Agripina. Arvydas, Vai
da. Vanda. Zenonas.
Birželio 24 d.: Šv. Jono Krikš
tytojo gimimas; Būdyta. Eiviltas. Eiviltė. Simplicijus.
Birželio 25 d.: Kristaus kūnas ir
kraujas. Baniute. Fėbronija, Geistautas. Geistautė. Mantminas. Prosperr.s. Vilhelmas.

DRAUGAS, 2001 m. birželio 23 d., šeštadienis
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Medžiagų siųsti: Laima Šalčiuvienė
1340 Abingion C a m b s D n v e
Lake Forest, IL 60045-2660

GYDANTI MEILĖ
Birželis — žiedais pasipuo
šęs, saulės nušviestas, laukia
m a s ir mielas. Birželis, kurį
sapnuojame šaltomis žiemos
naktimis. Birželis — Joninių
laužai, Tėvo diena, nuostabios
vasaros pradžia su atostogų
kelionėmis, poilsio valandė
lėmis.
Tačiau birželis — ir liūdnų
prisiminimų dienos... K a s gali
užmiršti prikimštus vagonus
nekaltų žmonių, vežamų į Si
biro taigas?! Ir m a n o vaikiš
kuose prisiminimuose kalėji
me lankytas tėvas, išvežtas
k a r t u su kitais... Išardyto šei
mos gyvenimo, sugriautos tė
vų laimės prisiminimas...
Savo Sibiro prisiminimuose
tėvelis rašė: „Žiemą pradėjau
visai skursti, suvargau, nusil
pau, nusišaldžiau rankų ir ko
j ų pirštus... Ligoninėje išgulė
j a u beveik tris mėnesius. Tie
mėnesiai pasiliko labiausiai
atmintini mano gyvenime Seliankoje. Tai buvo didelių dva
sinių kančių, ilgesio ir liūdesio
dienos. Bet k a r t u tai buvo die
nos, kada jaučiausi atsidūręs
prie amžinybės slenksčio, ka
d a išlikti gyvųjų tarpe nebe
daug bebuvo vilties. Daug per
gyvenau per tuos tris mėne
sius ligoninėje. Mačiau mirš
tančius draugus, melsdavausi
ir slapta verkdavau. Jei išli
k a u gyvas, tai n e tiek dėl gy
dytojų pagalbos, m a n teiktos,
kiek dėl Aukštesnės Valios
įsikišimo į mano gyvenimą. O

gal mane t a d a išgelbėjo Mari
jos ir artimųjų maldos?..."
Neseniai viena draugė at
siuntė citatą: „Ne laikas, o
meilė gydo visas žaizdas".
Šeimos ir draugų meilė dau
giau negu vaistai gydo fizines
Moksleiviai a t e i t i n i n k a i Los Angeles Šeimos šventėje įtlieka p r o g r a m ą a p i e vysk. M. V a l a n č i ų ir j o l a i k u s . I š k.:
žaizdas, teikia jėgų ir noro gy
..mokytoja" J a n i n a Griciūte ir „mokiniai" Sigita Nev.-om, T o m a s ir A n d r i u s M i k u c k i a i . K r i s t u k a s B u t k y s . A u š venti ir kovoti su ligomis. Mei
Muotr. A n t a n o P o l i k a i č i o
r a V e n c k u t e ir B i r u t e Pakuckaite
lė daugiau negu laikas gydo ir
dvasines žaizdas.
Nors d a u g metų nuo anų
liūdnų birželio dienų praėjo,
Moksleiviai. J a n i n a Griciū
jų užmiršti negalima ir netu
t ė , Inga ir Sigita Newsom,
rime. Tačiau turime atleisti,
Tomas ir Andrius Mikuckiai,
kaip m a n o tėvas atleido, dar
Kristukas
Butkys,
Aušra
2001 m. g e g u ž ė s 20 d.
Sibire k e n t ė d a m a s , savo prie
Venckute ir Birytė Pakuckai
šams, suardžiusiems jo tik
te atliko programėle, skirtą
Po šv. Mišių Los Angeles vysk. Motiejaus Valančiaus
pradėtą šeimos židinį... J u k be
Poetė
Danutė
Mitkienė
atleidimo liksime apkartę ir šiais žodžiais sveikino šven Šv. Kazimiero bažnyčioje. JAS s u k a k t u v i n i a m s m e t a m s . Ju
ir MAS kun. Stasio Ylos kuo lijos Dainienės parašytame
pikti; j u k ir Kristus atleido tės dalyvius:
pos kandidatai davė įžodį, ku vaizdt-lyje klasės mokiniai ir
savo kankįntojams, nes jie ne
„Omnia Restaurare in Cris- riuos priėmė kun. Stanislo
žinojo, ką daro... Turime at
mokytojai aiškinasi vyskupo
fcs" vas Anužis. Ženklelius prise
leisti ir leisti Dievui teisti
V a l a n č i a u s biografiją ir jo
žodžius vėliavon įrašėt,
gė ir juosteies užrišo šven d a r b u s Lietuvai k a r o laikais.
tuos, k u r i e teismo reikalingi.
ir kas abejoti drįstų,
tės viešnia dr. O n a Daugir
Laikas bėga, bet laikas ne
J a u n u č i a i ir j a u n i a i š. m.
kad j ū s negarbingai ją ne- dienė, J A S centro valdybos
gydo: Mes neužmiršim savo
veiklos t e m a pasirinko „Ange
šėt? pirmininkė. Jai talkino JAS
sesių ir brolių, tėvų ir senelių,
lai danguje ir a n t žemės". Ša
Kai minios ieškojo žaidimų kuopos globėjos Aldona But lia kitų užsiėmimų, pasikalbė
giminių ir draugų, mūsų tau
ir duonos, kienė ir Vita Vilkiene. Nau jimų, jie įsteigė
tos kankinių...
vajų, „An
jūs
žengdami
kruvinais jieji MAS nariai yra: Vita Rei- gelų kampelį" ir rinko pini
Tačiau gilias anų dienų pa
žingsniais, vydaitė ir Andrius Mikuckis; gus (pyragų išpardavime, žai
darytas žaizdas gydo meilė:
sukrovėte dangiškuos klo JAS — Kendra ir Andrius dimų forma, smulkių pinigų
privalome mylėti brolį ir sesę
Kiršoniai ir Tadas Mikuckis. rinkliava) ir juos dovanos ke
niuos
Lietuvoje, mylėti savo vargs
turtus, kuriuos
„Ateitin" Šventę tęsėme parapijos sa liems Jėzuitų gimnazijos Vil
tančią Tėvynę ir jai visomis
lėje. Viešnia dr. Daugirdienė niuje moksleiviams, kuriems
rinksim...
išgalėmis padėti. Be meilės
mums labiausiai reikalinga p a r a m a .
Gyvi, J ū s — Šalkauskį, Lip- pabėrė pamąstymui
neturėsime dvasinės ramybės,
niūnai... minčių, surišo Ateitininkų Globėja Vita su šeima vasa
be r a m y b ė s ir mūsų gyveni
sąjūdžio įsikūrimą su dabar rą v y k s t a į Lietuvą ir žada
ir šimtai išėjusių Jūsų!
m a s b u s beprasmis.
timi. Kovą prieš ateizmą tęs a s m e n i š k a i įteikti dovanas.
Idėjos, jei didžios, — nežū
Tegul gydanti Dievo Meilė
na — kime būdami tikri Dievo iš J a u n u č i ų ir j a u n i ų vajus su
užgydo v i s a s žaizdas!
pažintojais, teistais.
jose amžinai gyvi būsit!
Dalia Staniškienė
telkė
312 dol. Visa kuopa
nuoširdžiai dėkoja
visiems,
kurie
prisidėjo prie vajaus
VASAROS STOVYKLOS
pasisekimo.
DAINAVOJE
Ačiū visiems, savo darbu,
Birželio 2 4 - l i e p o s 7 d. —
a t s i l a n k y m u ir a u k o m i s pra
Moksleivių ateitininkų stovyk
t u r t i n u s i e m s šių metų Los
la.
Angeles ateitininkų Šeimos
šventę.
Liepos 8-20 d. — Jaunučių
Dalilė P o l i k a i t i e n ė
ateitininkų stovykla.

LOS ANGELES ATEITININKŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.
Liepos 29-rugpjūčio 5 d.
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla.

Tai - Jusų laikraštis
DRAUGAS

Rugpjūčio 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų
savaitė.

GEDAS M. GRINIS, MD
INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Rugpjūčio 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė.

Aurora Medical Center
10400 75 St, Kenosha, Wl 53142

(262) 6 9 7 6 9 9 0

Rugpjūčio 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.
Rugpjūčio 31-rugsėjo 3
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis.
Liepos 29 d. — Dainavos
metinė šventė ir
rėmėjų
suvažiavimas.
Dėl s t o v y k l ų informaci
j o s prašoma kreiptis į atskirų
stovyklų vadovus.
ATEITININKŲ RENGINIAI
K e n n e b u n k p o r t , ME
Rugpjūčio 11-18 d. —
Ateitininkų sendraugių poil
sio savaitė Tėvų Pranciškonų
vasarvietėje, Kennebunkport,
Maine.
Kalifornijoje
L i e p o s 29-rugpjūčio 5 d.
Los Angeles j a u n . ateitininkų
stovykla „Casa de Maria''
Santa Barbara priemiestyje.
Čikagoje
R u g s ė j o 22 d. — Ateiti
ninkų namų vajaus pobūvis
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Los A n g e l e s A t e i t i n i n k ų Šeimos šventėje. 2001 m. gegužes 5 d., viešnia J A S CV pirmininkė dr. O n a Daugirdie
n ė ir n a u j i n a r i a i : Vita Reivydaitė. A n d r i u s Mikuckis, K e n d r a Kišonaite, A n d r i u s Kiršonas ir T a d a s M i k u c k i s .
Nuotr. A n t a n o P o l i k a i č i o

Asta A/ Astrauskas, MD
Vaikų gydytoja
Palos Pediatrics

708-923-6300
Chicago Pediatrics
773-582-8500

kaitė, Odeta Bričiūtė, kuopos
pirmininkė Laura Malakauskaitė ir j c , mama Birutė Malakauski mė. Malonu, kai ti
kinčiųjų vaikų tėveliai ne tik
Ketvirti metai kaip Papilės pritaria jų dvasingai veiklai,
Simono Daukanto vidurinės bet ir patys į ją įsijungia.
mokyklos Šv. Aloyzo kuopos
ateitininkai vykdo kapų tvar
VEIKLŪS
kymą prieš mirusiųjų dieną —
ATEITININKAI
„Užmirštas kapas", prieš Moti
nos dieną — „Vienišas moti
Papilės Simono Daukanto
nos kapas". J a u senokai vai vidurinės mokyklos Šv. Aloyzo
kai pastebėjo, kad yra kapų kuopos ateitininkai nepralei
kauburėlių, kurių niekas ne džia gyvenimo ir Dievo suteik
prižiūri — mirę artimieji ar tos progos įdomiai ir turinin
toli gyveną — nusprendė to gai praleisti laiką, praturtinti
kius k a p u s bent du k a r t u s savo žinių lobyną.
metuose sutvarkyti, uždegti
Net septyni kuopos nariai
žvakutę, sukalbėti maldelę.
ėmėsi rašyti rašinius, kad tik
Šių metų gegužės pirmosio patektų į Moksleivių ateiti
mis dienomis kuopos nariai ninkų pavasario akademiją. Ir
sutvarkė 32 kapus. Veikliausi visi septyni pateko, tačiau vie
šiame darbe buvo J u r g i t a Gal- nas. Gintaras Lekavičius, dėl
minaitė, Monika Vaičekaus ligos negalėjo vykti. O Darina
TĘSIAMA TRADICINĖ
AKCIJA „VIENIŠAS
MOTINOS KAPAS''

Jutkaitė, Laura Malakauskaitė, Eglė Butenavičiūtė, Vaida
Juškutė, Inga Žukauskaitė ir
Nerijus J a s u d a s praleido ke
letą turiningų dienų Raudonės
pilyje.
Grįžę pasakojo draugams,
kad labai patiko, nes buvo geri
vadovai, įdomi programa, įsi
mintinas „Titanikos" žaidi
mas, ekskursija po pilį ir par
ką, naudingos paskaitos apie
meilę, gyvenimą, prasmingos
maldos ir apmąstymo-susikaupimo vakarai. Vaikai dė
kingi ne tik MAS valdybai, bet
ir kuopos pastoviems rėmė
j a m s , kurių paramos dėka papilėniškiai galėjo nukakti į to
limą Jurbarko rajono kampelį.
Už gerus darbus teatlygina
Viešpats.
Genutė Pundžiuvienė,
Papilės Šv. Aloyzo
ateitininkų kuopos globėja

DR. RUSSELL MILER, MD
ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Phystcians Office

6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402
Tel. 706-484-1545.
DALIA A. CEPELĖ, OOST
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
Tmley Park, IL 60477
708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DALIA JOOWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
15643 W. 127* Str.
Šuto 101
Larnont, IL
Tai. 630-243-1010
Valandos susitarus

Published daily except Sundays and Moodays, ifgal Ilolidays. the Tuesdays
following Monday observance of legal Holidaysaswell as Dec 26lh ar.d Jan
2nd by the Lithuaruan Catholic Press Socieiy. 4M5 W 60rd Street. (chicago,
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DRAUGO p r e n u m e r a t a y r a mokama iš anksto.
Metams
1/2 metų
3 men
JAV
$100 00
$60 00
$38.00
Kanadoje ir kitur
( U . Š J $115.00
$€5 00
$45 00
Tik š e š t a d i e n i o laida:
JAV
$60 00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir : 'kitur ( U . S . ' ) 7 . Z . . . Z ' ™ $65.00
$50.00
$38.00
U ž s a k a n t i Lietuvą:
Oro paštu
$500 00
$250 00
Reguliariu paštu
$M*M
$55 00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktore - D a n u t ė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - k u n . Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją
DR. A U Š R I N Ė S C H N E I D E R
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 6 4 0 Kingery Highvvay
Hinsdale, IL
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą
Ramoną

C. Marsh, MD

SC

Obstetrics & Gynecology
3825 Highiand Avenue Suite 4A
Downers Grove. IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. EUGIJUS LEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VValter SL. Lemom, IL 60439
1301 CopperfiekJ Ave., Suite 113,

JoBetlL 60432

Tel. 815-723-1854

DR. P E T R A S Z L I O B A
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Kab. tel. 7 7 3 - 5 8 2 - 6 8 0 0
Namų tel. 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2
MIDVVAY CLINIC, S.C.
4940 S. Cicero Ave.
Chicago. IL 60638
Valandos susitarus

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros.
galvos skausmų (ir migrenos).
sportinių traumų specialistas
6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL
60402, tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus
Kalbame lietuviškai.

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

DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS 4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hilte
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., H»ckory,Hills. IL

DR. VIUUS MIKAITIS

Tel. (708) 5 9 8 - 8 1 0 1

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarimą

FAMILY MEDICAL CUNIC
10611W. 143 SL Ortand Park, IL 80467
Priklauso Palos Community Hosprtal
Silver Cross Hosprtal

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Valandos pagal susitarimą
Tai. 708-460-2500

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Cardiac Diagnosis, LTD.

Kab. tel. 773-471-3300

6417 W. 87 Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS
NEMICKAS,
M.D.
S. PRASAD TUMMALA,
M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. UNA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4635W.63St.
Tel. 773-735-7730
Valandos susitarus.

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HHls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos pagal susitarimą

DR K. JUČAS
JONAS V.PRUNSKIS, MD
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
GREGORY SUELZLE, MD
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
SCOTT GREENWALD, MD
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Illinois Pain Treatment Institute
3235W. 111 St, Chicago, IL60655
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,

vėže. sužeidimų darbovietėje bei kt

vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0
East Dundee: 8 4 7 - 5 5 1 - 1 2 1 2
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5
Eik Grove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2
ir Libertyville.
www.illinoispain.com

DR. DANA M.SALIKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannhekn Rd.
VVesteheatar, IL60154
Tai. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tol. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

773-233-0744 arba 773-4894441

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. Ė. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINES LIGOS

Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS VKISIELIUS
INKSTU. P0SLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Contar foc HaaHh,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

DR. V J. VASAITIENĖ

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA
4 8 1 7 W . 8 3 S t , Burbank, IL
Tei. 7 0 8 - 4 2 3 - 6 1 1 4
Valandos pagal susitarimą

Fellow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
(219) 947-52791
320 W. 81 it Ava.
Fax 219) 947-82361
Hofrrt, IN 43342

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd. St.
Tel. 773-735-7709

M. VIUJA KlRELm
Amber Health Centtr
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas.
chiropraktika.manualinė terapija,
akupunktūra.
7271 S. Harlem. Bridgevie*. IL
60455. Tel. 708-594-0400. Kalbame
lletuvl«tai. Valandos susitarta
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NEUZSNUSKIME ANT
LAURŲ NATO REIKALE

Danutė

Juk Seimas turi
parodyti, kad dirba

ALGIMANTAS S. GEČYS
Per paskutiniuosius kelis
mėnesius žymiai sustiprėjo
JAV-ių užsienio politikos for
muotojų pritarimas tolimesnei
NATO plėtrai. Žymių politikų
pareiškimai, kad Rusijos įta
kos sferon neprivalėtų būti
atiduotos Baltijos valstybės,
gerina mūsų visų — Lietuvos
ir užsienio lietuvių — nuotai
ką ir liudija, kad esame įta
kingesni, negu linkę galvoti.
Su nemažu džiaugsmu pri
ėmėme prez. G. W. Bush ke
lionės į Europą metu pa
skelbtą atsiribojimą nuo gali
mybės („zero option") 2002
metais Prahoje įvyksiančios
Viršūnių konferencijos metu
atidėti naujų valstybių pa
kvietimą į NATO sudėtį. Taip
pat maloniai mūsų jausmus
pakuteno apsilankymo Varšu
voje metu dviem atvejais: Bal
tijos valstybių galimos kandi
datūros į NATO paminėjimas,
pasisakymas prieš užbrėžimą
įtakos sferų „raudonųjų" lini
jų, pareiškimas, kad Jaltai ne
bus leista pasikartoti.
Būtų tačiau Lietuvai ir
mums pražūtinga, jei įtikėtu
me, kad NATO plėtros veži
mas nesustabdomai įsibėgėjęs
ir Baltijos valstybės jau viena
koja NATO sudėtyje. Įsisąmo
ninkime, kad visų politikų pa
reiškimai kol kas ribojasi tik
Centrinės ir Rytų Europos de
mokratinių valstybių teise pri
klausyti NATO. Plėtra 2002
metais vyks, pakviečiant vie
ną ar daugiau valstybių, ta
čiau nėra jokio užtikrinimo,
kad bent viena, ar visos trys,
Baltijos valstybės bus tada
pakviestos į NATO sudėtį.
Taigi, jokiu būdu neprivalome
nuleisti rankų, sustabdyti šiuo
metu vykdomos akcijos —
(taigojimo. Privalome darbuo
tis, kol Lietuvos pakvietimas į
NATO bus formalizuotas ir du
trečdaliai JAV-ių Senato na
rių (67 senatoriai) ratifikuos
NATO plėtros sutartį.
Kiek žiniasklaida mūsų
pusėje?
Neturėtume pervertinti ir
amerikiečių žiniasklaidos ro
domo palankumo dėl Baltijos
valstybių pakvietimo į NATO
sudėtį. Paskutiniosiomis sa
vaitėmis didžiosios JAV-ių
spaudos palankumas itin ryš
kus. Paskutiniosiomis dieno
mis ypač teigiamų būta William Saphire ir Patrick E. Tyler straipsnių „The New York
Times", paskutiniojo paskelb
to mums svarbią birželio 15
dieną, nemažą dėmesį skiriant
prez. V. Adamkaus ir V.
Landsbergio NATO plėtros
klausimu pareiškimams. Pa

lankaus būta ir „The Washington Post" išspausdinto
Mark Kramer straipsnio „Ko
dėl Rusija prekiauja senu so
vietiniu melu?" (birželio 10 d.),
kuriame iškeliama smurtu
įvykdyta Baltijos valstybių
aneksija, vykusios deportaci
jos, pasisakoma už Baltijos
valstybių priėmimą į NATO.
Straipsnio autorius Mark Kra
mer yra Harvard universiteto
akademikas, Šaltojo karo stu
dijų projekto direktorius. Kai
Harvard akademiką turime
savo pusėje, žinome, kad į
NATO žengiame teisingu ke
liu!
O visgi mūsų budrumas ži
niasklaidos atžvilgiu nema
žiau būtinas, kaip ir politikų.
Prisimintina, kad prieš keletą
mėnesių minėtas „The New
York Times" buvo išspaudinęs
vedamąjį straipsnį, nepalankų
Baltijos valstybių priėmimui į •
NATO. Floridoje leidžiamas
„Orlando Sentinel" birželio
mėnesį dviem atvejais pasisa
kė prieš Baltijos valstybių
priėmimą į NATO, paskutinįjį
kartą birželio 14 d. vedamuoju
straipsniu. Tą pačią dieną,
600,000 tiražu leidžiamas,
Long Island dienraštis „Newsday", redaktoriaus
James
Klurfeld straipsniu pasisakė
prieš Lietuvos priėmimą į
NATO, pasiremdamas 1999
m. vasario 25 dieną tuo pačiu
klausimu rašytame straips
nyje iškeltais argumentais.
Jdomu, kad dažniausiai nepa
lankių straipsnių susilaukia
me vasario ir birželio mėne
siais. Argi tai tik sutapimas?
Stebina ir amerikiečių spau
dos teikiamas dėmesys mažai
žinomų bei kraštutinių politi
kų neigiamiems pasisaky
mams dėl Baltijos valstybių
pakvietimo į NATO. Išpūstas
dėmesys birželio pradžioje su
teiktas Floridai JAV Kongrese
atstovaujančio Alcee L. Hastings (dem.) patarimui neer
zinti Rusijos Baltijos valstybių
pakvietimu. Jį sekė nemažiau
„gudrus" buvusio prezidenti
nio kandidato Pat Buchanan
siūlymas paaukoti Baltijos
valstybių
kandidatūrą
į
NATO, iš Rusijos išsiderant
pritarimą „raketiniam sky
dui". Galime daryti išvadą,
kad Rusijos „bendrakeleivių"
esama ir kraštutinių liberalų,
ir kraštutinių konservatorių
tarpe.
Tenka pastebėti, kad JAV
LB Visuomeninių reikalų ta
ryba bendradarbiauja su Flo
ridos ir New Yorko LB viene
tų vadovais, organizuodama
atsakus į nepalankius straips
nius bei pareiškimus. Rašomi
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„Ir tada aš pamačiau Rytų žmones, — jie žiūrėjo į
mane. Visas laivelis buvo pilnas žmonių. Mačiau ru
dus, bronzinius, geltonus veidus, juodas akis, rytie
tiškos minios spalvas ir blizgesį. Jie žiūrėjo į mus, at
plaukusius iš toli, žiūrėjo nejudėdami, nešnibždėdami.
Stovėjo ir palmės, nejudėjo jų lapai, pro žalumą pra
sišvietė rudi namų stogai. Tai čia buvo senovės jūri
ninkų Orientas, paslaptingas, didingas, niūrus, gyvas,
nesikeičiantis, pilnas pavojų, bet ir pažadų..." J. Conrad
Taip aprašo Josef Conrad savo pirmą akistatą su
Orientu knygoje „Youth". Rašė jis tai prieš daugiau
negu šimtą metų, bet Oriento žavesys per tą laiką
neišnyko — patraukia jis mus ir dabar, patraukia ir
tuos, kurie jame ne sykį lankėsi. Laikui bėgant, Orien
tas pasikeitė, norėjosi pamatyti kiek pasikeitė Vietna
mas.
t
Koks pirmas įspūdis pasitinka lietuvį, įvažiuojantį į
komunistinį Rytų kraštą. Hanoi oro uosto priėmimo
salėje jį pasitinka kepures! Visa eilė kariškų kepurių,
net keturiolika, visos tvarkingai išrikiuotos, ant aukš
tų užtvarų, visos nei milimetru nenukrypusios į šoną,
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Dalis dalyvių JAV LB Rytinio pakraščio sritiniame suvažiavime Philadelphijoje balandžio 21-22 d. Sėdi iš k.: dr.
R. Kriaučiūnas, V. Bagdonavičius, A. Gečys, Ses M Bareikaite, T. Gečiene, A. Rimas. Stovi: J. Veblaitis, V.
Rukšys, R. Norkus, V. Audėnas, G. Čepas, K. Cesonis, R. Petrauskiene, D. Norkienė, R. Kalvaitytė-Skučienė, dr.
G. Kumpikaite, V. Sidas, R. Sližys, D. Krivickaite, R. Stirbys.

laiškai redakcijai, skambina
ma į atstovo Hastings štabą,
siunčiama informacinė me
džiaga. Tik tokiu būdu užkir
sime kelią skleidžiamai dezin
formacijai.
Ką daryti NATO
klausimu?
JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba, kuriai vadovauja
buvęs JAV-ių diplomatas Al
girdas J. Rimas, laikosi pažiū
ros, kad, kol Lietuva, Latvija
ir Estija oficialiai nėra pa
kviestos įsijungti į NATO su
dėtį, aktyvi įtaigojamojo pobū
džio veikla privalo būti vykdo
ma. Atkreiptinas dėmesys į
sustiprintą šio pobūdžio veiklą.
Parašų vajus po NATO peti
cija yra tęsiamas. Peticiją
sponsoruojančių organizacijų
sutarimu, peticijos data yra
pratęsiama į rudenį. Nauja
data, iki kada turi būti su
rinkti parašai, kol kas nėra
nutarta. Nors peticija skirta
JAV-ių prezidentui, parašų at
spaudai planuojami naudoti
„sudominti" abejingus sena
torius specifinėse valstijose.
Mūsų visuomenėje esama ne
supratusių; jog peticijos tiks
las galės būti pasiektas, gavus
plačiosios amerikiečių masės
pritarimą Baltijos valstybių
pakvietimo į NATO reikalu.
Peticija tad platintina ne vien
savųjų tarpe, bet taip pat paskleistina tarp palankių ame
rikiečių. Gražiais pavyzdžiais
yra prie Philadelphijos gyve
nanti Jūratė Pauliukonytė
Gentlesk, amerikiečių tarpe
surinkusi 300 parašų, ir
Scranton LB apylinkės pirm.
Regina Petrauskienė — 160
parašų. Išėjimas iš „savojo
kiemo" su parašų rinkimu yra
būtinas.
Svarbiu tebelieka organiza
vimas susitikimų su savo vals
tijų JAV senatoriais ir Kon
greso nariais, juos prašant įsi
jungti į „Baltic Caucus ir tapti
kosponsoriais NATO klausimu
į JAV Atstovų rūmus įneštos
H. Conc. Res. 116 (sponsorius

atstovas J. Shimkus) ir sen.
Conc. Res. 34 (sponsorius sen.
Ben Highthorse Campbell).
Džiugu stebėti visą eilę LB
apygardų ir apylinkių delega
cijų, lankant savo atstovus
JAV Kongrese, Detroite pa
simatyta su atstovu J. Knollenberg, Philadelphijoje su
atstovu J. HoefTel III, Grand
Rapids su atstovu V. Ehlers,
Oregon LB apylinkės su sen.
C. Smith, Cleveland — su sen.
G. Voinovich ir sen. M. DeWine, San Diego — su atst. D.
Issa, ir t.t. Tokiais asmeniš
kais susitikimais didėja „Baltic Caucus" narių skaičius,
gausėja rezoliucijų sponsorių
gretos. Mažesniuose telkiniuo
se, suremus pečius, daug gali
ma pasiekti. Šviesiu pavyz
džiu yra East Chicago, IN, kur
LB apylinkės pirm. Birutė Vilutienė, ALTo skyriaus pirm.
Vincas Gumuliauskas ir Lie
tuvos Vyčių 82-ro8 kuopos
pirm. Casimir Balt artimai
bendradarbiauja. J ų atst. P.
Visclosky ir įtakingo sen. R.
Lugar pozityvūs pasireiškimai
daug padeda, Lietuvai sie
kiant NATO narystės.
Pamažu, tačiau sėkmingai,
judama, siekiant paskirų vals
tybių seimuose pravesti rezo
liucijas, pritariančias Baltijos
valstybių pakvietimą į NATO.
Michigan, New York, Pennsylvania, Illinois, Ohio (ir, nepa
tikrintomis žiniomis, Arizona
valstijoje) gerokai šia kryptimi
pasistūmėta. Kai kur vienas iš
valstijos dviejų „rūmų" rezo
liuciją yra pravedė. Minėtos
rezoliucijos paveikios viešosios
opinijos formavimui ir „pa
spaudimui" valstijos atstovų
Vašingtone. Jei visi sukrustume, rezoliucijas galėtume
pravesti bent 30 valstijų.
Pageidaujantieji papildomos
informacijos, adresų, pavyzdi
nių laiškų, JAV Kongreso įvai
rių komisijos narių sąstatų,
yra prašomi kreiptis į JAV LB
įstaigą Vašingtone telefonu
(703) 397-0950, faksu (703)
397-0951 ar elektroniniu paš
tu lacinc@erols.com

visos su maža geltona žvaigždele raudoname fone.
Žmonių nematyti, pareigūnai, kepurių šeimininkai pa
sislėpę už užtvarų, juos pamatai, tik įteikdamas savo
pasą patikrinimui. Vėliau, kai pradedi pažinti kraštą,
išryškėja kepurių simbolika. Jos parodo, kad valstybė
yra komunistinė, bet jos žmonės jau nėra komunistai.
Ir tie patys kepurių pareigūnai nuobodžia mina
užantspauduoja pasą, — prašau žygiuok į Vietnamą,
jei nori. Niekas netikrina tavo lagamino. Tuos, kurie
atsimena, kaip būdavo rausiami jų lagaminai Mask
voje, apima nuostabos jausmas — jautiesi kultūringoj
valstybėj. Tačiau, kai autobusas išvažiuoja į gatves,
tave perima Orientas. Iš karto pritrenkia vaizdas,
kaip tirštai yra apgyventa ši šalis. Žmonės gatvėse
zuja į visas puses. Nors eismas turi laikytis dešinės,
dviračiai ir motociklai važiuoja ir dešine, ir kaire puse,
kaip kam patinka. Pasitaiko ir automobilių, bet tik
retkarčiais, vieną automobilį gatvėje lydi gal 40 moto
ciklų ir bent 20 dviratininkų. Tas ypač išryškėja Ha
noi centre, kur yra eismo signalai. Raudona šviesa
sustabdo eismą ir, kol ji tęsiasi, gatvėje susigrūda dvi
račių ir motociklų masė per kokių/ 20 metrų, kai ta
žmonių kamšatis pajuda, ji rieda kaip lavina. Mūsų
turistinis autobusas smelkiasi pro tą susigrūdimą, Be
kreipdamas dėmesio, atrodo sutraiškys bent porą dvi
ratininkų, kurie jam pinasi po ratais. Bet ne, kaž
kuriuo būdu paskutinę akimirką jie išsisuka iš po ratų
ir važiuoja sau toliau, nerodydami jokios baimės jaus
mo.
Akį pagauna Hanoi namai, tokie, kokiuos matysi tik

IŠEIVIJOS INSTITUTO
KREIPIMASIS
Vytauto Didžiojo universite
to Išeivijos institutas ir Vytau
to Kavolio tarpdisciplininių ty
rimų centras 2001 m. lapkri
čio 22-23 d. rengia konferen
ciją „Emigracijos pradžios ir
pabaigos: gyvenimas be sienų
šiuolaikiniame
pasaulyje".
Konferencijai siūlomos temos:
emigracijos ir migracijos prob
lemos praeityje ir šiandien; se
noji bei naujoji lietuvių ir kitų
Europos tautų emigracija; Lie
tuvos ir kitų Rytų Europos ša
lių politika emigracijos ir su
grįžimo
klausimais;
„the
brain' drain" Lietuvoje ir po
komunistinėse šalyse; vyrai,
moterys ir emigracija; emigra
cija ir socialinės problemos;
kultūrinio tapatumo klausi
mai ir emigracijos mentaliteto
pasikeitimai.
Konferencijoje kviečiami da
lyvauti įvairių humanitarinių
ir socialinių mokslo sričių
atstovai (istorikai, lituanistai,
etnologai, politologai, sociolo
gai, filosofai ir kt.). Norinčius
dalyvauti konferencijoje iki
2001 m."rugpjūčio 25 d. pra
šome atsiųsti siūlomų prane
šimų pavadinimus ir santrau
kas. Pranešimų trukmė iki 20
min., jie gali būti skaitomi lie
tuvių ir anglų kalbomis. Pra
nešimų tekstus numatoma iš
leisti atskiru leidiniu.
Pranešimų tezes siųsti ir dėl
informacijos kreiptis į konfe
rencijos koordinatorius:
Dalia Kuizinienė, Vytauto
Didžiojo universitetas, Išeivi
jos institutas, Daukanto 25,
3000 Kaunas; tel., faksas
(370-7) 32-36-89.
Dr. Artūras Tereškinas,
atereskinas@hotmail.com Vy
tauto Didžiojo universitetas,
Sociologijos katedra, Done
laičio 52-311, 3000 Kaunas;
tel. (370-7) 32-35-89.
Dalia Kuizinienė

Kiekvienas šviesesnis žmo
gus žino, kad kalbos kultūra
— tikriausias tautos išprusi
mo veidrodis. Tauta, negerbi
anti savo kalbos, yra pasmerk
ta išnykti.
Užsienyje po II pasaulinio
karo pasklidusiems lietuviams
kiekviena diena, gyvenant toli
nuo savo kilmės krašto grasi
no pavojumi išnykti plačiuose
svetimybių vandenynuose, tad
gimtoji kalba buvo viena pa
grindinių gelbėjimosi priemo
nių. Jie taip įprato sielotis dėl
kiekvienos piktžolės, įsibrovu
sios į savosios kalbos darželį,
kad ir dabar to įpročio tvirtai
laikosi (kiek kartų tas pats
..Draugas" gauna pylos nuo
uolių skaitytojų, kai jo pusla
piuose prasprūsta vienas kitas
„nepriimtinas žodis").
Skaitant spaudą gyvenamo
jo krašto kalba, įpratome ma
tyti tikrinius daiktavardžius
ir apskritai asmenvardžius ra
šomus originalia rašyba — net
tarimo skliausteliuose ar kaip
kitaip nepateikiant. Niekas,
atrodo, dėl to čia per daug ne
sisieloja, o tų žodžių tarimą
daugelis sužino iš žinių laidų,
kai pranešėjai juos garsiai pa
kartoja. Tad nereikia stebėtis,
kad Lietuvos spaudoje fone
tiškai rašomi kitataučių var
dai, pavardės, vietovių pavadi
nimai pradžioje atrodė kiek
juokingai, bet ilgainiui pra
dėjo tikrai visus erzinti. Ta
tema rašyta laiškų, straips
nių, dažnai diskutuota įvai
riuose susibūrimuose. Nors
paprastai Lietuvoje nelabai
kas kreipia dėmesį į „nulū
žusios nuo tautos kamieno
šakos" nepasitenkinimus ar
priekaištus, visgi kartą buvo
atkreipta. Ir tai padarė ne kas
kitas, bet pats Lietuvos prezi
dentas, primindamas Valsty
binei kalbos komisijai kiek
galima greičiau sutvarkyti
kitų kalbų tikrinių daikta
vardžių rašybą. Žinoma, vie
nas dalykas pasakyti, kitas —
padaryti, bet mes dar vis ne
prarandame vilties.
Štai š.m. birželio 22 d.,
„Lietuvos ryto" Nuomonių
skyriuje išspausdintos prof.
Vytauto'Ambrazo pastabos dėl
tikrinių vardų rašybos. ("Gaila.
kad tokia tema pateko vien į
Nuomonių skyrių, o ji turėtų
būti spausdinama stambiomis
raidėmis pačiame pirmame
puslapyje.)
„Vardas ir pavardė yra ju
ridiniai asmens požymiai, ir
niekas neturi teisės juos kai
talioti savo nuožiūra", — tei
gia profesorius, plačiai paaiš
kindamas, kaip iš tikrųjų toks

tai Vietname. Visų namų priekis vienodo dydžio. Ir
nesvarbu, ar namas prisiglaudęs prie kitų namų, ar
stovi vienas, jo priekis yra 4,5 metrų pločio. Į užpa
kalį ir į viršų jis, atrodo, gali plėstis, kiek nori, bet
priekis „uniforminis". Net keista žiūrėti, stovi ryžių
lauke vienišas namas, vietos aplinkui daug, o namas
kaip stulpas, trijų aukštų, kambariai vienas ant kito
sukrauti. Bandžiau išklausti mūsų vedlio, kodėl staty
ba tokia uniforminė, gavau tik atsakymą, kad taip
valdžios nustatyta. Žinau, Japonija turi „tatami" aslų
standartą, visos tatami plokštelės nedidelės, iš jų gali
ma sudaryti grindis pagal reikalą. Bet, kad būtų pri
valomas kambario dydis, tai sutinkame tik Vietname.
Išvažiavus į kaimą — kiek akis užmato ryžių laukai.
Kur lygi žemė, sklypai keturkampiai, kur kalvelės, ten
jos apjuostos ryžių pakopomis, jose blizga vanduo.
Jauni ryžių želmenys turi būti pasodinti į vandens ap
semtą dirvą, kiekvienas daigas atskirai, pėdos atstu
me nuo kitų. Važinėjant retai kada nutoldavom nuo
vaizdo, kaip moterys pasilenkusios, įbridusios į van
denį, sodina ryžius. Jau vien tik žiūrint, rodos, gali
jausti kaip iš jų nugarų sklinda skausmas. Viršiau
pakilusius ryžių sklypus laisto dviašmeniais kibirais.
Prie tvenkinėlio iš abiejų pusių stovi po žmogų. Jų
rankose virvėmis prijungtas didelis, plokščias samtis,
kuris siūbuoja su kiekvienu švystelėjimu permesdamas šūsnį vandens į viršutinę ryžių pakopą.
Pakelėje vis aplenkdavom moteris su naščiais. Jos
nešė krepšius. Iš eisenos buvo galima spręsti, kurių
krepšiai buvo sunkūs. Jos eidavo, kiek palinkusios.

svetimų vardų bei pavardžių
darkymas į lietuvišką rašybą
pateko. „NepriklausLT.oje Lie
tuvoje vyravusi tikrinių vardų
rašymo tvarka, atitinkanti
Europos šalių praktiką, buvo
sulaužyta sovietmečiu. Genrikas Zimanas ir kiti to meto
spaudos viešpačiai griežtai pa
reikalavo sekti rusų kalbos
pavyzdžiu ir visus užsienio
tikrinius vardus perrašinėti
pagal tarimą. Pati vardų
rašyba turėjo atriboti Lietuvą
nuo Vakarų pasaulio, sutruk
dyti tiesiogiai gauti informa
ciją, nes iš rusų kalbos per
rašyti užsienio šalių tikriniai
vardai darėsi beveik neatpa
žįstami". Vardų perdirbinėji
mo taisykles buvo įsakyta su
daryti Lietuvių kalbos komisi
ja, o kai ji, užuot perraši
nėjimo, pasiūlė grįžti prie au
tentiškos rašybos, komisijos
veikla buvo sustabdyta.
„Atkūrus nepriklausomybę,
tikrinių vardų rašymo tai
syklės buvo papildytos, patik
slintos ir rimtoji spauda, mok
slinė bei informacinė litera
tūra sugrįžo prie ankstesnės
tradicijos. ... Tačiau okupaci
jos dešimtmečius įskiepyti
įpročiai kai kam pasirodė sun
kiai įveikiami. ... Nėra lengva
paaiškinti tam. kas nenori nei
girdėti, nei suprasti. Į kovą už
'senų, gerų laikų tvarką' pa
traukė grupė aktyvistų, su
sibūrusių Lietuvos vartotojų
asociacijoje. Vaikščiodami po
įstaigas, redakcijas ir raginda
mi gelbėti lietuvių kalbą, jie
surinko didelį pluoštą parašų
po reikalavimu keisti tikrinių
vardų rašybą".
To rezultatus juatome- kas
dien, skaitydami Lietuvos
spaudą, net asmeninius laiš
kus. Bet žengta dar toliau —
įsikišo Seimas (juk turi paro
dyti, kad kažką veikia). Nese
niai pasirodė Valstybinės kal
bos įstatymo pakeitimo pro
jektas, kuriame taip teigiama:
„Lietuviškuose tekstuose lie
tuvių bendrinės kalbos tarties,
rašybos ir gramatikos normo
mis taip pat vartojami adap
tuoti pagal sakytinę formą
svetimvardžiai — pavardės,
vardai ir tikriniai geografinių
objektų pavadinimai. ... Ne
sunku įsivaizduoti, kas atsi
tiktų, jei Seimas pritartų to
kiems
Valstybinės
kalbos
įstatymo pakeitimams. Būtu
me pirmoji pasaulio valstybė,
pasišovusi įstatymu tvarkyti
kitų šalių tikrinių vardų ra
šybą..."
O prie to — nei pridėti, nei
atimti!

smulkiais žingsneliais, lyg prabėgom. Visos vilkėjo
šviesiais rūbais, kai kurios buvo apsimuturiavusios
visą galvą, veidą ir atrodė lyg mumijos. Ir visos nešiojo
kūginio pavidalo skrybėlę, pintą iš palmės lapų. Skry
bėlių buvo tiek daug, kad, nusistovėjus įspūdžiams,
Vietnamo simboliu liko moteris su kūgine kepure, pa
silenkusi ryžių lauko vandeny arba skubanti su naš
čiais ant pečių. O vyrai? Vyrų akivaizdinis atstovas
buvo sėdintis n«o birzgiančio motociklo, o vakare tur
būt dainuojantis Karaoke bare. Karaoke Vietname
turėjo būti labai mėgstamas, jų barų skelbimų buvo
kone kiekvienam kvartale, net ir kaimuose.
Halong
Važiuodami iš Hanoi oro uosto, mes aplenkėm mies
tą ir atsidūrėm Halong Bay, valstybės šiaurėj. Pagal
mūsų turistinės grupės programą, pradėję nuo šiau
rės, autobusu, laivais ir lėktuvais pervažiavom visą
Vietnamą nuo Halong iki Mekong. Halong Bay buvo
kelionės programoje kaip gamtos įžymenybe, ypatinga
tuo, kad čia susidūrė kalnai ir jūra. Kalnai čia su
trupėjo į mažas dalis ir skendo jūroje, šioje įlankoje
buvo 2000 mažų ir didelių salų ir dabar mes pro jas
plaukėme.
Kalnai čia buvo kitokie, negu mes paprastai kalnus
matom ir įsivaizduojam. Nebuvo kalnagūbrių, kiekvie
nas kalnas, pirm negu juos užliejo jūra, stovėjo atski
rai, it šieno kupeta. Dabar jie buvo pavirtę į salas ir
kiekviena jų turėjo savo charakteristiką.
(B.d.)

Andrius Luką-. 12 metu lan
Baigęs mokyklą
Evaldas laimėjo ketvirtą vietą Los An
2000-2001 m. dalyvavo X
kęs
Los Angeles Šv. Kazimieru
Pasaulio lietuvių jaunimo kon mokysis Santa Monica College geles.
lituanistinę
mokyklą, gavo jyj
Devintą klasę pradėjo Westgrese Australijoje. Dabar yra ir už poros metu planuoja
LOS ANGELES ŠV. KAZIMIERO
blandos
atestatą.
Nuo mazenLietuvių j a u n i m o
sąjungos mokytis Policijos akademijoje. chester Magnet gimnazijoje,
LITUANISTINĖS MOKYKLOS
yra
veiklus
ateitininką.ir
naujųjų atvykėlių ir Interneto Kitais metais treniruos imty kurią šiais metais baigė. Vie
skautas.
Dainavo.ideologiniu
nininkus Monica High School. nuoliktoje klasėje dalyvavo
svetainės vicepirmininkė.
ABITURIENTAI
kursų dalyvis, stovyklų vado
Skautų organizacijoje Evai- • „Westchester YMCA Youth
Santa Monica College šiais
vas, buvęs kuopos pirminin
J o n a t h a n lankė Chaminade metais užbaigė pirmuosius das yra vytis kandidatas. J i s and Government" programoje,
Šiandien supažindiname su
kas, skautu vyčiu kandidatas.
Los Angeles abiturientais iš gimnaziją, kur žaidė futbolą ir metus. Ateityje studijas pla taip pat domisi technika, y r a kurioje atstovavo komitetą
Uolus ir nuotaikin.ua.- ..Spin
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ną.
#
S r . Kazimiero šeštadieninės metais pirmą kartą mokyklos
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studijuoti California
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universitete
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tyviai dalyvauja Lietuvių ben
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Laisvalaikį mėgsta leisti su trijų klubų prezidentė mokyk gimė jo sesutė Darija.
dulio" šokių grupės narys,
Tuo metu pradėjo veikti
draugais. Šį pavasarį pradėjo loje: matematikos, mokslų ir
kartu su kolektyvu aplankė
..Kiškių klubas", atsinaujino
savo
verslą
„ML
Enterprises"
Čikagą, Torontą. San Diego ir
Audra Kristina Gricius
kultūrų supratimo.
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šeimų
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San Francisco. Nuo 5 metų
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tradicijos, kurios išsilaikė iki
bei
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administravimą
kiekvieną vasarą praleisdavo
Audra Kristina Gricius
žaidė
mokyklos
tinklinio
Santa
Monica College ir „Varsity" komandoje, ir visus šiol. Kiškučiai kartu su lietu
Big Bear skautų stovykloje.
Audra gimė 1982.09.20. Jos
vių j a u n i m u šoko. dainavo, kai
UCLA.
H Dabar yra vyčių kandidatas.
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tuos ketverius metus, kai ji
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Karina Julija Balchaite
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m e n t o f Champions".
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Loreta Stukienė didžiuojasi 2000 m. liepos, mėnesį prezidento Valdo Adam
kaus jai įteiktu apdovanojimu.

MEDALIS LORETAI STUKIENEI
Nuo neatmenamų laikų
įvairių tautų gyventojai rėmė į
vargą patekusius žmones. Ta
parama yra labdara arba kar
tais filantropija vadinama. Tai
yra materialinės, medicininės,
kultūrinės ar švietimo para
mos teikimas skurstantiems
ar nelaimių ištiktiems žmo
nėms. Amerikoje žodis „charity" reiškia ir dalį šio krašto
kultūros, nes įvairių labdaros
fondų čia yra tūkstančiai. Jos
prašančių visuomet buvo, yra
ir bus. Juk prieš sovietų oku
paciją Lietuvoje taip pat veikė
Raudonojo Kryžiaus. Šv. Vin
cento ,J?ieno lašo"' ir kitokios
labdaros, kurios teikė skurs
tančioms motinoms ir vai
kams paramą. Nuo pat Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo šioje srityje tiesiog nuosta
bių -darbų, atlieka Amerikos
lietuviai, nes skurstančių ir
apleistų žmonių, ypač vaikų,
deja. vis daugėja. Tokius ge
raširdžių darbus kartais pas
tebi ir Lietuvos vyriausybė.
Pernai vasarą medaliai buvo
įteikti ir dviem New Jersey
gyvenančioms lietuvėms: Lo
retai Stukienei ir dr. Rožei
Šomkaitei.
Prof. Jokūbas ir Loreta Stukai, tai vieni iš veikliausių
New Jersey lietuvių: Loreta
Lietuvos Vyčių veikloje, o
Jokūbas daugiau kaip 40 m.
vadovavo „Lietuvos atsimini
mų" radijo laidoms, tačiau
duoną pelnėsi Seton Hali uni
versitete, dėstydamas ekono
mikos mokslus. Atsitiko taip.
kad dar Sąjūdžio laikais į
Stukus netikėtai su prašyirth
kreipėsi Juozas Grigutis, tuo
metu sovietinės delegacijos di
plomatas Jungtinėse Tautose,
New Yorke. Tas prašymas
buvo konkretus; jo 5 mėnesių
Miglės gyvybei gresia pavojus,
nes ji gimė su abiejų širdies
skilvelių defektu. Tai nenor
maliai būklei sutvarkyti yra
reikalinga sudėtinga operaci
ja, kai tada tokios padaryti nei
Lietuvoj, nei sovietų imperijoj
nebuvo įmanoma.
Humaniškumo ir krikščio
niško jausmo vedami Stukai
sutiko mergaitei padėti. Ji
buvo atvežta į Deborah vardo
vaikų ligonine, kur gerų pa
žinčių dėka jai nemokamai
buvo padaryta sėkminga šir
dies operacija. Šiandien mer
gaitė jau 11 metų, ji sveika ir
normali gyvena su savo tėvais
Vilniuje. Beje, prieš operaciją
Stukienės pageidavimu, mer
gaitė buvo pakrikštyta ir abu
Stukai tapo Miglės krikšto
tėvais. Be to, mergaitės gydy
tojui, dr. Vytautui Sirvydžiui
iš Vilniaus, buvo sudarytos
sąlygos atvykti į šią New Jer
sey ligoninę ir vėliau dar pasi
likti tris mėnesius įvairių
operacijų stebėjimui. Grįžęs į
Santariškių ligoninę jis par
sivežė daug naujų idėjų ir pa

ŠVIESESNEI LIETUVOS VAIKŲ
ATEIČIAI
2001 m. vasario 15 d. Ne
priklausomybės šventės pro
ga, už darbą su Lietuvos mo
kytojais Amanda Mulioliene
buvo apdovanota Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino
ordino pirmo laipsnio medaliu.
„A.P.P.L.E American Professional partnership for Lithuanian Education" biuletenis
(2001 kovo-balandžio mėn.)
vedamajame „Congratulation,
Amanda!", kuris pailiustruo
tas nuotrauka su prez. Adam
kumi, įteikiant medalį, rašo:
„Šis apdovanojimas
tikrai
užtarnautas už daugelį pasie
kimų. Kolegos mokytojai svei
kino Amandą gėlėmis, žodžiu
ir dovanomis. Biuletenio veda
masis sveikinimą baigia: „Ke
liam kepures prieš Jus, Aman
da Mulioliene! Didžiuojamės
galį būti Jūsų kolegomis. Jūs
paskatinot mus atnaujinti
pastangas svarbioje misijoje,
kurioje mes dalyvaujame, at
statant Lietuvos švietimo sis
temą jos vaikų labui".
Iš tikrųjų Amandos ir jos
ištikimo gyvenimo palydovo
Algirdo įnašas-dovana yra
žymiai brangesnė negu meda
lis ar pagerbimas. Pasekime
nors trumpai abiejų Muliolių
žingsnius, skaidrinant švie
timo ir mokslo Lietuvos pa
dangę.
Amanda (Geležytė) ir Algir
das Mulioliai gimė Lietuvoje:
Amanda Bučiūnų kaime prie
Joniškio, Algirdas Mikabalių
kaime prie Seirijų. 1993 me
tais, pirmą kartą grįžę Lietu
von, atgavo pilietybės pasus.
Jie didžiuojasi dukra Elena
(romanų rašytoja anglų kalba
ir dvi dukraitės) ir sūnumis:
Jonu, vedusiu solistę Virginiją
Bruožytę, Sauliumi, dar neve

dusiu ir vedusiu Linu su
sūneliu, buvusiu Lietuvoje
1990-1991 m. Kaip vertėjas
dalyvavo Seime istoriniame
Sausio 13-sios laikotarpyje.
Algirdas, dailininkas, dirbo
American Greetings bendro
vėje, vėliau meno direktorius.
Amanda dėstė matematiką, fi
ziką, chemiją ir informatiką
Šv. Augustino mergaičių gim
nazijoje Clevelande. Trejus
metus, iki išėjimo 1997 m.
pensijon, atliko ir kompiute
rinės technologijos koordina
torės pareigas. Jau 1997 m.
Amanda buvo pagerbta, kaip
iškiliausia/gabiausia technolo
gijos mokytoja Ohio valstijoje.
Tai įvykdė Microsoft bendrovė
ir „Educational Teaching and
Learning" žurnalas.
Abu yra Lietuvių Skautų
sąjungos JAV nariai, aktyviai
dalyvauja Clevelando lietuvių
Dievo Motinos parapijos gyve
nime. Amanda yra vyskupijos
paruošta ir įgaliota išvežioti
šv. Komuniją ligoniams, yra
Eucharistijos dalintoja Mi
šiose. Algirdas, kaip dailinin
kas, lietuvių organizacijoms ir
parapijoms kompiuteriu pa
ruošia ir išspausdina plakatus
įvarioms progoms.
Amanda yra A.P.P.L.E orga
nizacijos narė nuo 1990 metų.
Direktorių tarybos narė. Nuo
1993 m. vedė matematikos,
tiksliųjų mokslų informatikos
kursus vasaros seminaruose.
Algirdas, 1997 m. išėjęs pensi
jon, atlieka įvairias pareigas
vasaros seminarų administra
vime.
Jau 12 kartų, įskaitant ke
turias žiemas, dirbo Lietuvos
mokyklose. Abu dėsto kompiu
terinį raštingumą mokyklų
mokytojams. Po mėnesį dirbo

dovanotą medicininę įrangą
bei įvairių medikamentų. Po
šios sėkmingos operacijos li
goninė sudarė sąlygas, kad
kas trys mėnesiai keturi Lie
tuvos medikai turėjo galimybę
atvykę stebėti įvairių opera
cijų procedūras ir technišką
įrangą. Programa tęsėsi dve
jus metus ir per tą laiką ja
pasinaudojo 24 Lietuvos medi
kai. Beje, ligoninė juos aprū
pino nakvyne ir maistu.
Po šios programos ligoninės
administratorius
Stukams
pranešė, kad keli gydytojai su
savo komanda sutiktų vykti į
Lietuvą ir nemokamai operuo
ti ypatingomis negaliomis ser
gančius vaikus. Iškilo kelionių
išlaidų klausimas. Ir čia Jo
kūbas Stukas per savo radijo
laidas ir spaudą kreipėsi į tau
tiečius prašydamas paremti
šią medikų misiją. Vajus buvo
sėkmingas, nes buvo suaukota
net 60 tūkstančių dolerių.
Berods 1992 metais, ameri
kiečių medikų komanda iš
skrido į Vilnių. Su savim kar
tu nusivežė ir visą dviem operavimo kambariams reika
lingą įrangą: specialias lem
pas, operavimo įrankius, le
dams gaminti šaldytuvą ir net
ambulansą. Su jais kartu vyko
ir Ix)reta Stukienė, atlikdama
vertėjos ir kitokias paslaugas.
Buvo operuojami tik ypatingų
sveikatos poreikių vaikai. Bu
vo pastebėta, kad mažyliams
ten labai trūksta žaislų, todėl
grįžusi namo Loreta Stukienė
pravedė sėkmingą žaislų rin
kimo vajų. Daug dėžių su
žaislais jos dėka buvo išsiųsta
Amanda Mulioliene su prez Valdu Adamkum, kuris ja 'Ji nuopelnus Lie
į tą Lietuvos ligoninę.
tuvos švietimui apdovanojo Lietuvos Didžiojo KunigM.kicio Gedimino I
New Jersey lietuviai yra laipsnio ordinu
dosnūs, jau daug metų remia
įvairius fondus. Jonas Krukonis yra paaukojęs stambią
sumą Lietuvių fondui, Onutė
Baronaitė daug akcijų dovano
jo kunigų seminarijai, Geno
vaitė ir Kazys Trečiokai stam
biomis sumomis remia Lietu
vos našlaičių globą. O kas su
skaičiuos kiek šimtų siuntinių
su gėrybėmis yra išsiuntusi ir
tebesiunčia dr. Rožė Šomkaitė? Ji remia mokyklas, bu
vusius partizanus ir skurs
tančias šeimas bei našlaičius.
Kai kas čia ją jau vadina moti
na Terese.
Man teko būti liudininku,
kai pernai vasarą dirbau su
A.P.P.L.E. savanoriais Lie
tuvoje, kai prez. Valdas
Adamkus prezidentūros rū
muose apdovanojo medaliais Nomeda Vucianienė, pirmoji „Trečiosios bangos" atstov* Cleveland skyLietuvos pasižymėjusius žmo riaus BALFo valdyboje, su BALFo Clevelando skyriaus pirm. Vincu Apanes: tai buvo menininkai, mu nium, kuris šiemet pamini 35 m. jubiliejų, kaip BALFo darbuotojas ir 17
zikai, kariškiai, rašytojai ir ki m. — kaip Clevelando skyriaus BALFo pirmininkas.
Lino Johansono nuotrauka
taip nusipelnę žmonės. Jų
tarpe buvo ir vienas labdarin
gas prancūzas ir dama iš Vo
kietijos, dirbanti tarptautinėje tai ji nuoširdžiais žodžiais iš Miglė jai dėkojo ui tai, kad po
žmogaus teisių gynimo organi sakė dirbanti labdarą todėl, nia Stukienė prieš 10 metų
zacijoje. Gavę medalius jie pa kad iš savo tėvelių Čikagoje padėjo išgelbėti jos gyvybe.
sakė gražius padėkos žodžius. paveldėjo didelę meilę Lietu
Kai iššaukė Loretą Stukienę, vai. Šalia buvusi mergaitė
Julius VeMaitia
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Pakruojo rajone, Vilniaus Už
upio vid. mokykloje,' Ukmer
gės Užupio vid. mokykloje,
Prienų rajone, Mažeikių ra
jone, Kaune neprigirdinčiųjų
internete su Kauno rajono bib
liotekininkais. Šią žiemą vie
ną, mėnesį dirbo SpinduUo
darželyje/lopšelyje su Specia
liųjų poreikių vaikų mokytojų
ir tėvų asociacijos nariais. Po
savaitę praleido su Kauno ir
Vilniaus jėzuitų gimnazijų
dėstytojais, dvi savaites dirbo
su Klaipėdos Prano Mašioto
vid. mokyklos mokytojais. Tris
dienas su Kavarsko apylinkės
mokytojais vidurinėje mokyk
loje.
Švietimo ir mokslo ministe
rijos kvietimu, 1999 m. Aman
da surado tinkamiausią tvarkraščių sudarymui kompiute
rinę programą (Mimosa) Lie
tuvos mokykloms. Per keletą
seminarų 1999 m. ir 2000 va
sarą ir po du seminarus 2000
ir 2001 metų žiemą. 2000-jų
metų vasaros seminaruose pa
ruošė 10 konsultantų, dabar
vedančių seminarus kitiems
mokyklų direktorių pavaduo
tojams, kuriems labai reikia
pagalbos, sustatant tvarka
raščius. Vienas 2001 m.
žiemos seminaras vyko KTU
Edukalogijos instituto prie
globstyje ir buvo pirmas nau
jai įkurto Amerikos instituto
prie KTU renginys. Mulioliai
dalyvavo Amerikos instituto
atidarymo ceremonijose.
Tai gražios lietuviškojo gy
venimo istorijos trumputė iš
trauka. Laikas bėga. Tiksliųjų
mokslų technologija taip pat
žvalgosi į naujus, dar plates
nius horizontus. Tokių, kaip
Amanda ir Algirdas, laukia ir
prašo sugrįžti Lietuva. MulioUam8 jos balso neišgirsti tik
rai bus nelengva. Misija ne
baigta!
Vacys Rociūnas

„Junior Varsity" komanda
dvejus metus dalyvavo plauki
mo varžybose.
Aušra aktyviai dalyvauja ne
tik lietuvių, bet ir amerikiečių
bendruomenių veikloje. Los
Angeles Arkivyskupijos kardi
nolas Roger Mahoney Aušrai
įteikė „Service Avvard" me
dalį už 800 labdaros darbų. Ji
kas penktadienį Verdugo Hills
ligoninėje dirba savanore. Šv.
Kazimiero parapijoje dažnai
padeda katechetei. Yra dirbu
si vargšų valgykloje, mokė
vaikus stovykloje ir dirbo su
protiškai atsilikusiais suaugu
siais.
Šiais metais Aušra baigia
14-tus metus Los Angeles Šv.
Kazimiero šeštadieninėje Li
tuanistinėje mokykloje, gau
dama 12-to skyriaus atestatatą. Mokyklos vaidinimuose
yra vaidinusi pagrindinius
vaidmenis.
Aušra priklauso Los Angeles
„Spindulio" tautinių šokių
grupei, su j a pasirodė šokių
šventėse Toronte, Čikagoje ir
Hamiltone bei koncertavo To
ronte, San Diego, San Francisco ir Los Angeles.
Nuo mažens Aušra - skautė,
uabar - vyr. skautė kandidatė
ir Akademinių skaučių drau
govės kandidatė. J i ėjo Palan
gos tunto adjutantės pareigas.
Lankė „Gintaro7„Ąžuolo" va
dovų mokyklą. Toronto „Ramuvos" stovykloje ėjo dainų
mokytojos ir laužavedės parei
gas, Los Angeles „Rambyno"
stovyklai surinko ir užrašė
daugiau kaip 200 dainų dainorėlį, aprūpindama juo sto
vyklautojus. Baigusi „Wilderness Medical Associates" pir
mos pagalbos kursus bei Rau
donojo Kryžiaus CPR, iškylose
ji teikdavo pirmąją pagalbą.
Redagavo stovyklos laikraštėlį
„Spyglys".
Aušra
ateitininkė,
buvo
siųsta į Dainavos žiemos kur
sus.
Aušra gavo pasiūlymų stoti į
šešis pietų California universi
tetus. J i pasirinko UCLA.
Norėtų siekti profesijos svei
katos apsaugos srityje, kuri
nekliudytų jai kurti lietu
viškos šeimos.

ABITURIENTAI-.
Atkelta iš 4 psl.
Mokykloje kasmet
buvo apdovanojama „ l s t honors" arba „2nd honors" me
daliais ir priklausė „AlphaSigma Mu honors" matemati
kos draugijai. Buvo dviejų
gimnazijos organizacijų valdy
boje: Meno klubo vicepirmi
ninkė ir „Amne8ty Inernational" iždininkė/spaudos vedėja.
Ji priklausė Tarptautiniam
klubui ir Krikščioniškos veik
los (CAM) klubui.
Aušra kartu su mokyklos

Saulius L i n a s Žemaitaitis
Sauliaus tėveliai yra Algi
mantas ir Audronė Žemai
taičiai, o seneliai - a.a. Kazi
mieras ir Marija Alminai bei
a.a. Juozas ir Anelė Žemai
taičiai.

Saulius baigia Santa Monica
High School. Ten jis žaidė
krepšinio ir tinklinio koman
dose. Taip pat trejus metus
grojo „Santa Monica Viking
Marching Band", su kuriuo
dvejus metus dalyvavo or
kestrų konkursuose.-Priklausė
CSF.

Saulius Linas Žemaitaitis

Lietuvių visuomenėje: skau
tas, ateitininkas ir „Spin
dulio" šokėjas. Dalyvavo šokių
šventėse Toronte, Čikagoje ir
Lietuvoje, kituose „Spindulio"
pasirodymuose. Yra Los An
geles Dramos sambūrio narys.
Pirmame pasirodyme sėkmin
gai vaidino Antaną Škėmos
„Žvakidėje". 1999 m. lankėsi
Lietuvoje, kur Telšių Žemaitės
dramos teatrų festivalyje daly
vavo poezijos skaitymo progra
moje. Su „Bangos" tinklinio
komanda laimėjo 3-čią vietą, o
2000 m. Baltimorėje. Šiaurės
Amerikos
Lietuvių
sporto
žaidynėse - 1-ąją vietą.
Saulius žaidė keliuose tink
linio sporto klubuose. Pra
ėjusiais ir šiais metais yra pa
grindinis LBC tinklinio klubo
žaidėjas. Su savo komanda
yra laimėjęs keletą pirmųjų
vietų.
Šiais metais Saulius rtatift?
Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos 12 metų programą.
Yra gavęs siūlymų stoti į ke
letą universitetų. Pasirinko
UCLA, kur, kaip tinklininkas,
gaus dalinę stipendiją. Studijų
srities dar galutinai nepasirin
ko. Domisi prekyba. Ateityje
planuoja vykti į Vilniaus uni
versitetą gilinti lietuvių kal
bos. Nori dirbti Amerikps lie
tuvių visuomenėje ir palaikyti
ryšius su Lietuva bei gi
minėmis tėvynėje.
Los Angeles abiturientų
tėvu komitetas
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Ieško darbo

darbą

Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gaii kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje Atlyginimas
S 1.500 —S 1.800. Dokumentai ir
kalba nebūtini Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Gail. seserų padėjėioms kompanijonems ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykt: : darbą ir
išvykti. Kreiptis:

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

P e r k u darbą.
Profesija med. sesuo.

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

JAV pilietė.
TeL 7 7 3 - 8 4 7 - 7 4 2 0 .

Didelė amerikiečių kompanija
ieško dažytojų išores darbams
Informacija tel. 847-928-1000.
ext. 131 arba 9755 VV.
Farragut Rosemont. IL.

Ieškome vaikams auklės
Čikagos priemiesčiuose, kun
nerūko, moka vairuoti ir
susišneka angliškai.
TeL 815-922-2876.

MOVING
Ilgametis profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

Vidutinio a m ž i a u s , darbšti.
tvarkinga, mokanti skaniai
gaminti maistą pedagogė ieško
bet kokio darbo . Gali gyventi
kartu Tel. 7 7 3 - 2 1 8 - 6 1 4 0 .

SIŪLOME DARBUS!

Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary Will train. Mušt
hive valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English
I-A. McMahon YVindim VVashing.
Tel. 800-820-6155.
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AlJTOMt^lJO^NAMUSV^ATaS.
« GYVYBES DRAUOMAS.
Agantas Frar* Zapoto ir Oll. My Auka*
S. Kana kalta katuviskai
FRANKZAPOUS
3206 1/2 VtfMt 96th StrMt
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NEPRALEISK
PROGOS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE
2346 W 69th S t r M t
TeL: 773-776-1486
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k i . i m t y m n Cik.iijnji- ir u*
|os t thu P.»» nosi.inu'
n.imtis p.ird.ivimui
ISVl'Mllll

s i u k s l t s ir kt
Tel 6 * 0 8 1 6 7 1 1 4

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v. v., tel. 708-652-2110.

r

Reikalingi mūrininkai ir
pagalbiniai, turintys patirti
Amerikoje.
TeL 630-816-7114.
Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti.
duodant savo adresą ir telefono
numeri. R e v - Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebnnkport, ME 04046.

773-585-9500
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angliškai, rusiškai arba lenkiškai. ,

RISK' for Ali Thcir
*Tl fu HardvvarB
Neėda'

MOJO M MSTUMI SIPPIY CIJMC
BRISKI

• A COMPLETE VVAREHOUSE AND SERVICE
CENTER FOR INDUSTRIAL MILL SUPPLIES,
CONTRACTOR'S SUPPLIES.
TOOLS & MAINTENANCE

5919 ARCHER AVE..CHICAGO, IL 60638

773.767.2330

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S.Betm0s, tai. 630-2O2-S874;
i
630-241-191*
i
AMMERCONSTRUCTfONCo.
Dengiami stogai, kalamas „siding".

m**!L£&

atliekami cemento, „plumbing" bei
luu namų remonto darbai.
„Lkensed, insured, booded"
Skambinti Slgtau,

Pigiausi b i l i e t a i i LIETUVA
su SAS, RNNAJR,
LUFTHANSA K L M , LOT

""" TaTHČTe Staffing, L T D " ~ ^
Kviečiame visus, ieškančius darbo.'
užsiregistruoti pas mus.
|
(Už paslaugą mokėti nereikia.) i
Skubiai reikalingas didelės *
mašinų gamyklos, esančios I
S. VVestern Ave., eksplotacijos |
vadovas. Privalo turėti technikinį •
išsilavinimą ir patyrimą su
J
projektais. Anglų kalba nebūtina. I
Taip pat reikalingi priimamojo |
sekretoriai (registratoriai)
•
vakariniuose Čikagos
•
priemiesčiuose, o taip pat j ūsų I
laukia daug gerų darbų pietiniuose I
Čikagos priemiesčiuose.
Daugiau informacijos gausite, •
paskambinę Halinai tel. 630-- I
920-0238, exL 44. Susikalbėsite

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos (Jryteies; "sieJngs",
'soffits", "cJecks-, 'gunara*. plokšti
ir 'stengto- stogai; cementas,

PADEDAME IŠGYTI AUKCIONUOSE;
SUTVARKOME FINANSAVIMĄ IR DRAUDIMĄ
Tel. 88S-615-2148. 708-599-9680
KVIESTI MINDAUGĄ ARBA AUDRIŲ.

Alternative Home Care looking
for responsible come-and-go. live
in care givers and CNAs. !vlust be
able to speak. read and vvrite
En.alish. Mušt drive and be able to
iift References and ..areen card"'
reąuired. Tel. 708-784-1088.

teL 773-747.1929.
TeJ.: 6 1 7 - 4 7 2 - 6 7 4 2 ;
E-mail:ticfccU4Moi«ris.coni
Konsultacijos vizų, d a r b ą ,

mokslo,

KIRPĖJA,
turinti didelę darbo patirt), kerpa
vyrus ir moteris, atlieka chemini
sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
TeL 773-9184851;
773-456-6410, Regina.
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Lietuvišku būdu dažau antakius,
blakstienas, darau pedikiūrą,
manikiūrą, atlieku klasikini kūno
masažą. Turiu 20 metų darbo
patirtį TeL 708-484-0355,
708-860-5418, Laima.

j

Grožio salone „Elite Famty j
Hair Care" dirba lietuvė kos
metologe- manikiūristė Džiną.
Adresas: 4808 W.83St,
Burbank. TeL 706 490 0094.
Kitame salone —
16656 & 8 0 * Ave, THey Peik,
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
Tel. 706 444-2421.

I

VA.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3M4 W. 79 S t
TeL 773-5824183; 773-5814184.
Kalbame lietuviškai.

S a k m e „Miražas" kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus, s
atvykau į kliento namus. Salono
„ M i r a ž a s ' teL 708-598-8802;

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Mama pamiršo
užprenumeruoti

"Draugą"...

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vaL: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
šeftd, 8 v.r.-4 v.p.p,- sekmd.
uždaryta. Antrad. ir treed. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 VV. 63 St
Tel. 773-776-8998
V y r ą i r moterų kirpėja.
15 metų patyrimas.
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.
P a d e d a m e žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
(Vairavimo teisės,
Soc. Security).
TeL 630-789-1928.

n a m ų teL 708-412-9524.

iMaolre^j
PAINTS

£iistoUTrlUAMIA

Alternative Heme Care looking
for responsible come-aod-gp, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and ivrite
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card"
reųuired. TeL 768-784-1698.

Great rates to the ręst of the wortd - arty day, arty tjme.

For information caū Long Distance Post
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DANUTĖ
MAYER

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

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus

ffl

K a l a m e visų rūšių „skiings",
„soffits". įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
R o m u i tel. 630-774-1025.

CONSlHUCriON

Tel. 630-257-7570.

M llliS ( t . l i k t u s

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Voke Mat 773654-7820
Fax: 708-361-9618

• Pensininkams nuolaida

Alexander J. Mockus,
LTD

Realtors

TeL (706) 4246654

European restaurant in
Lemont is hiring waitress.

GREIT PARDUODA

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

(773)581-6654

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

IUI .... W . M I

„ B U D " BALYS BUDRAITIS
Broker Associate

Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-7*74*55 mob.: 773-259-3303
Fa* 773.7«7-*M
TaMu riMto IĮHS parduodant
ar perkant namus, butus.
žarnas sklypą.Vaitui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunantfinansinepaskolą.

O'FLAHERTY REALTORS
* BUILDER8. Ine.
GRAŽINA JONAVICIENĖ
708-430-1000
708-599-4390
mob. 708-203-5242
jonavleiusShome.com

Ortus;

21.

Accent
Homefinders

9201 S. Cicero
Oak Lawn. IKnois 60453
Buainat»(70B)42M111
Voice Mai (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
Ras. 708-423-0443

T ll Jt

ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemtesftuose

Vilniaus senamiestyje
įvairiam laikui nuomojamas 1
kambario viešbučio tipo butas
su virtuvės įranga ir
visais patogumais.
Kreiptis tel. 516-482-1178.

Parduodamas 2 miegamųjų
butas Palos Hills rajone.
Šalia — baseinas ir Moraine
Waley kolegija. $82,000.
Tel. 708-974-2327.
Parduodamas 6 butų marinis namas
Burbank. Gera investicija ateičiai.
****
„Condomtmum" pardavimui Oak
Lawn. Gražus 4 miegamųjų, 2 vonių.
Didelis 2 automobilių garažas.
Dviejų butų mūrinis namas Marųuette
Parke.
Skaaiblati 773-767-2400, First Rate
Real Estete, kviesti Aušrą Padalino.
•
Parduodamas 5 kambarių a
I (du miegamieji, didelė svetainė, !
J
darbo kambarys, virtuvė).
•
1 1.130 kv. pėdų ploto butas III 1
1
aukšte Vilniaus centrinėje
|
I gatvėje, Gedimino prospekte. |
• Kaina $119.000. TeL Vilnioje •
Į
370-86-84166 (Arvidas);
j
'
e-mail: maivaras@takas.lt J

1-800-449-0445

' A u d r i u s Mikulis
I Tel.: 630-205-9262
I Pager. 773-260-3404
1
E-mail: arnkutisOusa.com
J [vairus nekfJnq)amM turtas:
i * Nemokamas įkainavimas
i * Nemokamarinkosanalizė
I * Pirkimas
J * Pardavimas
, * Surandame
i optimaliausią finansavimą

Išnuomojamas
apšildomas 4 k a m b .
1 mieg. butas 67 & VVhipple apyl.
$415 į mėn. + security"

Tel. 773-434-4543
ISnuomojamas suremontuotas
dviejų kambarių butas
Vilniuje, pačiame miesto centre,
dviems savaitėms ar ilgiau.
Skambinti 1-301-365-5180.
Mičigano ežero pakrantėje
parduodamas 7 metų senumo
namas. 4 miegamieji. 3 3
vonios, puikiame lietuvių
rajone, Michiana Shores. IN.
Tel. 219-874-1157.
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SsiooeTSaJeriJa^osrT^^
turinti 25
metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą,
makiažą, pedikiūrą, pasalina plaukus vašku („Wax")
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave.,
Downsrs Grovs. Tel. 630>512-0200; mob. 630-9267803. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida.
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Burr RMoa (iata BobeJCs)
* Naujausi kirpimai
ir modeliavimas
* Cheminiai sušukavimai
•Dažymai
* Vakarines šukuosenos
* Malonus aptarnavimas,
patogus mašinų pastatymas
RnSroMrtra2D%rtxMtin>
Kviesi Leną.

TeL
visa, Mester Card
-.-.-• - ••• '.'--• VV-v.t'.-sy-v.'.' .••.•W'"XS,V, .-A -SW.VSV^.iŲ^.-.,-&.~,xvA>yyA/.VS.'SA*AWX,.

MAžflcrjgA TnEA^yiBiL
4738 W. 103 r d S T
OAK LAWN,IL 60453
708-422-7900
KEUONIŲ JR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWJMAZEDKA.COM
t******************************************************

^S"
1921 m.
« Sovni AncKMt Ro>u>. Wvaa» SUMIGS, lu**o« Ta 708J39.1O0O
lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuanta.
No one makes rounci-trip travei to L t^uania easier and more convenient than SAS.
From Chicago. we offer daily service to Vilnius v t h a hassle-free eonneeton via
Stockholrr,. When you're ready to ^eturn. you'll enjoy same-day trave! back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find oot wha! a vvorld of difference SAS
can make for your next tnp Just caH your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsite a? wwwscandinavian.net.
Ir
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AVSOVTOOK
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Puikus maistas,
geriauri gėrimai,
malonus
aptarnavimas

4315 W . 6 3 r d S t , C H I C A G O , I L 60629
773-735-3400
4738 W . 103 r d S T . , O A K LAVVN, I L 66453
708-422-3922
D R A U D I M O AGENTAI

KEPYKLA IR DELIKATESAI

1006a 136 sveaų

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
fl4aVJKO*
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja i26Wl76sve6m
10 Žmonių orkestras
(galite pasitobulinti
šokio mene-vyksta
pamokos)
ž»«5»»»«4

6216 W . Archer A v e . , C h i c a g o , IL 60636
TeL 773-561-6500
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame m ū s ų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, n 60610
Tel. 312-444-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgali uždaryta

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

PIRKTI AR PARDUOTI TOKĮ, KOKS
YRA?
Kada ieškote namą pirkti,
turbūt pastebėjote, kad daug
namų yra pažymėti pardavi
mui „as is" — tokiame stovyje,
kokiam dabar yra.
Ką tai „as is" iš tikrųjų
reiškia? „As is" reiškia, kad
namą paduodantys žmogus
nori parduoti namą tokiame
stovyje, kokiame jis dabar yra.
Kitais žodžiais tariant, par
duodantysis namą asmuo ne
mokės už pataisymus (repairs)
ir nieko negarantuos. Namą
perkate toki, koki matote.
Teisiškai daugelyje valstijų
parduodantieji namą turi pa
sakyti (disclose) apie jiems
žinomus trūkumus name. Net
jeigu namas ar butas (kondominiumas) yra parduoda
mas '„as is", parduodantysis
turi vis tiek pasakyti apie jam
žinomus namo, buto trūku
mus pvz., kad prakiuręs sto
gas, pro kurį varva lietus, ar
sutrūkę kokie vamzdžiai. Jei
apie tai nebūtų pasakyta,
pirkėjas gali laikyti pardavusįjį namą atsakingu už
nuostolius, patirtus dėl ne
praneštų trūkumų, paprastai
įvertintant juos suma, kuri
reikalinga pataisyti. Tačiau
šituo atveju pirkėjo pagrin
dinė problema būtų įrodyti,
kad namą pardavęs žinojo
apie tuos trūkumus, kurie pa
prastai yra pastebimi tik po
namo nupirkimo. Pvz., kaip
gali namą parduodantysis ži
noti apie kiaurą varvantį sto
gą?-© $al vandens varvėjimas
prasidėjo tą dieną, kada pir
kėjas oficialiai įsigijo namą?
Nors retai, bet namą pardavusysis gali taip sakyti.
Namą perkantysis irgi gali
pagalvoti, kodėl namas yra
parduodamas „as is". Jam gali
kilti įtarimų, gal yra kas nors
nuslepiama, gal yra kokių
trūkumų? Bet dažniausiai
namą parduodantysis, par
duodamas namą „as is", nebe
nori, rūpintis remontu. Taip
galbūt namas gali būti lengvai
parduodamas ir pardavėjas vi
sus
pataisymo-patvarkymo
darbus palieka naujam savi
ninkui.
Kartais būta ir taip, jog
namo savininkas iš tikrųjų
nežino, kad namas turi kokių
nors problemų. Ypač tai gali
^ pasitaikyti, parduodant na
mus, kuriuose savininkas ne
gyvena. Kartais net namų
pardavimų agentai (nors ne
dažnai) pataria namą parduo
ti „as is", kad parduodantysis
turėtų kuo mažiau teisinių
pretenzijų iš namo pirkėjo.
Bet, to nepaisant, namą par
duodantysis turi pranešti apie
jam žinomus trukumus. O
kartais patariama parduoti
„as is", nes tada yra sunkiau
pirkėjui patraukti į teismą
namą pardavusįjį dėl ne
praneštų problemų.
Pardavimas namo „as is"
kartais gali užtrukti ilgiau,
pvz., pirkėjas randa du pa
našios namus: vienas jų yra
„as is". Kurį, jūsų manymu,
pirkėjas pirktų? Galimas daik
tas, kad pirktų tą namą, kuris
neturi „as is" reklamos, nes
suabejotų, kodėl namas par
duodamas „as is*.
Yra keletas aplinkybių, ka
da protingi pardavėjai parduo
da namą „as is" ir po to, kai
praneša pirkėjams apie visus
jiems žinomus namo truku
mus, tai:
1. kada namą parduodanty
sis nėra gerai susipažinęs su
namu, pvz.', nuomojamo namo

pardavimas;
2. „foreclosure", kada pasko
los davėjas, už nesumokėtą
skolą parduoda namą ar butą;
3. palikimo pardavimas —
kada testamento ar pavel
dėjimo tvarkytojas, ar admi
nistratorius nepažįsta nuosa
vybės ir nežino apie jokius
trukumus.
Jei namas ar butas siūlomas
parduoti „as is", dar nereiškia,
kad tai blogas pirkinys — iš
tikrųjų tai gali būti labai ge
ras pirkinys. Tačiau tokių
namų pirkėjai turėtų būti at
sargūs, jie turėtų pakviesti
profesionalų inspektorių, kad
namą ar butą gerai apžiūrė
tų. Jei inspektorius atranda
stambų trūkumą, kuris gali
brangiai kainuoti pataisyti,
tada pirkėjas:
1. gali atsisakyti namo pirki
mo, ir jei jau įmokėjo, gali at
gal gauti įmokėtus pinigus;
2. panaudoti profesionalaus
inspektoriaus pranešimą ir
persvarstyti namo kainą, ne
paisant, kad tai yra „as is"
pardavimas.
Perkant "namą, pirkėjai turi
prasyti į pirkimo sutartį
įjungti ne tik profesionalų in
spektorių, bet ir įprastas vie
tines inspekcijas, kaip ter
mitų, radon, „building code" ir
„energy efficiency". Kada per
kate namą, perkate ne vienai
dienai ar vieneriems metams,
todėl gerai apžiūrėkite, kad
paskui nereikėtų gailėtis ir

Birželio 9 d. pasaulyje garsėjantis Lietuvos lakūnas Jurgis Kairys virš
Galvės ežero prie Trakų pilies atliko lėktuvu naują akrobatinį skrydį.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

DVARAI LAUKIA NAUJŲ ŠEIMININKŲ
IR GERŲ ĮSTATYMŲ
Vilniaus apskrities viršinin
kas profesorius Algirdas Kudzys susirūpino šio krašto
dvarų kultūros paveldu. Jo
iniciatyva, prisidedant žurna
lo „Namas ir aš" redakcijai,
daug pinigų įdėti jo pataisy
mui.
Naudotasi įvairia spauda.
• • " • • •
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birželio 7 d. surengta diskusi
ja apie dvaro sodybų ir senųjų
parkų pritaikymą šių dienų
poreikiams. Dalyvavo kultū
ros paveldo tyrinėtojai, restau
ratoriai, turizmo organizato
riai, verslo atstovai.
Nepriklausomybės laikais
Lietuvoje, pagal žemės refor
mos registracijos duomenis,

bota daugiau kaip trys tūks
tančiai dvarų. Šiaurės Lietu
voje, derlingose žemėse, dva
rai būdavo dideli, su praban
giais rūmais, gerai suplanuo
tais parkais, smėlynuose —
daug kuklesni, jų savininkai
valdė* mažesnes teritorijas.
Apie Vilnių, pavyzdžiui, kas
tris kilometrus — vis naujas
dvaras.
Dvarai, kaip teigia Pamink
lų restauravimo instituto ga
mybos direktorius Ričardas
Stulpinas, — tai ištisa mūsų
gyvensenos epocha, sistema,
apimanti XTV-XX amžius.
Nors entuziastų pastangomis
buvo parengtas dvarų tyrimo,
apskaitos, apsaugos ir pritai
kymo programos projektas,
tačiau vyriausybė jos nepa
tvirtino ir dvarų kultūra, pa
sak R. Stulpino, tarsi buvo
išbraukta iš mūsų istorijos.
Dvarų žemės išdalytos beže
miams po tris hektarus, rū
mus, suskaidytus į dvidešimt
ar trisdešimt mažų butukų,
leista privatizuoti laikiniems
gyventojams.
Šiandien visoje Lietuvoje tu
rime vos keletą suremontuotų,
pritaikytų naujiems porei
kiams ir gerai prižiūrimų dva
rų — Palangoje, Kretingoje,
dar vieną kitą mažesnį. Keletą
dvaro sodybų, atsiėmę žemę ir
pastatus, jų savininkai yra
pritaikę kaimo turizmui.
Trakų istorinio valstybinio
parko direktoriaus pavaduoto
jas Algimantas Stankevičius
diskusijos dalyviams pristatė
Užtrakio dvaro sutvarkymo ir
pritaikymo planą, priminda
mas, kad Vilnių, lyg brangak
menių karoliai, supa trys di
džiojo prancūzų landšafto ar
chitekto Eduardo Andrė su
projektuoti parkai.
Į laikinąjį
nekilnojamųjų
kultūros vertybių
sąrašą
įtraukta 800, daugiau ar ma
žiau išlikusių, dvarų.Valstybė,

• • '
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Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.
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kaip buvo pabrėžta diskusijoje
pas Vilniaus apskrities virši
ninką, tikrai nepajėgi jais pa
sirūpinti — neturi finansinių
galimybių. Tad vienintelė
išeitis — privatus kapitalas,
verslininkai Tačiau verslinin
kams būtinos garantijos, pati
kimai veikiantis kompensavi
mo mechanizmas. Jie nori,
kad prieš įsigyjant ar išsinuo
mojant kultūrinę vertę turintį
dvarą iš anksto būtų pateikia
mi reikalavimai, kurių bus
privaloma laikytis. Daugelyje
Europos valstybių, pavyzdžiui,
galioja įstatymai, numatantys
įvairių lengvatų dvarų savi
ninkams, jeigu jie bent trejetą
mėnesių per metus įsileidžia
turistus. Pas mus, deja, šioje
srityje dar daugybė neaišku
mų, juridiniai dokumentai
prieštarauja vienas kitam. Pa
tekęs į įstatymų kryžkeles, bu
vusį entuziazmą baigia pra

rasti Siesikų dvarą 99-eriems
metams išsinuomojęs versli
ninkas Audrys Matulaitis. Rū
mus, kurie net pilimi vadina
mi, jis prižiūri, ketina savo lė
šomis restauruoti, tačiau ne
gali gauti žemės, be kurios
koks nors verslas vargiai ar
įmanomas. Diskusijos dalyviai
apgailestavo, kad mes netu
rime netgi dvaro statuso. (Eite)
* Estijos ir Olandijos ava
lynės prekybos
tinklas
„Walking" Kaune atidarė di
džiausią batų parduotuvę Bal
tijos valstybėse bei pirmąją
Lietuvoje, užimsiančią 1,500
kvadratinių metrų ploto. Ava
lynė į Lietuvą bus importuoja
ma iš viso pasaulio — šiuo
metu į parduotuvę Kaune jau
atvežta 20,000 porų avalynės
vasaros sezonui. „Walkmg"
turi 18 parduotuvių Estijoje ir
4 Latvijoje.
(*NS>

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles,
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV
miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.
* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRA VEL
40-24 — 235 S t
Douglaston, NY 11363
>•
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
"—ii
VYTTOURS@EARTHLINKNET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM
,,.
UETUVNJ LAIDOTUVU/ DfftEKTOfOŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

.

GAIDAS — DAIMID
FUNERAL

DIRECTORS

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1908)
GĖRALO F. DAIMID
4330 So. Califomia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Ava.

52O0W. 95St.
OakLawn,IL

9900 W. 143 St.
Orland Park, IL
12401 S. Archer Ave.
(& Derby Rd.)
ALLPHONES
1-778-528-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTO ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 S t
Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite
būti užtikrinti, kad jie rjasieks reikiamą vietą
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyjc Salių ir
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs
galite pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per
VVestern Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
wwwwestemufHon.cofn

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigu persiuntimas visame pasmmlyji"

ALLPHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIOHTON PARK 4830 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 36 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHBR AVE. (4 DERBY RD.)
EVEROREEN PARK, 2928 W. 87 8T.
T1NLEY PARK, 18800 3. OAK PARK AVI.
ALLPHONES
CHICAGO 1.778-178-8848
NATIONWTOE TOLL FREE (
l i n u i ) TaL 1-

8

• Almos fondas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Smagu, kad naujai atvy
kusieji lietuviai vis daugiau
ir daugiau skaito „Draugą".
Turbūt žinote, kad esame pas
kelbę specialų prenumeratos
vajų, kuris suteikia galimybę
naujiems skaitytojams 3 mė
nesius „Draugą" gauti nemo
kamai. Užsisakę laikraštį, ji
pradėsite gauti nuo 1 arba
nuo 15 pageidaujamo mėnesio
dienos. Daug prenumeratos
kortelių jau esame išdalinę,
tačiau jei jų neturite, nenusi
minkite. Paskambinę į admi
nistraciją, praneškite savo
vardą, pavardę ir adresą, šie
duomenys turi būti labai tiks
lus - kitaip laikraštis jūsų
nepasieks. Visų pirma, rašant
adresą, pirmiausia pažymi
mas namo numeris, o tik po to
gatvės pavadinimas. Ypač
svarbu teisingai užrašyti, ko
kia tai yra gatvė - Street,
Place, Avenue, Drive, Road ir
t.t. Antras dalykas - būtina
nurodyti gatvės kryptį South, North ar East, West,
pvz., gali būti ir Noth Pulaski,
ir South Pulaski Rd. Dar
greičiau gausite laikraštį, jei
prie gatvės užrašysite ir savo
buto numerį (jei gyvenate dau
giabučiame
name),
aiškų
miesto pavadinimą ir bent
penkių numerių „zip code"
(galite ir devynių). Sėkmės!

Gabaus keturiolikmečio
invalido dailininko Edmo pa
veikslus jau įsigijo Jūra Gali
nis (net du!), Marytė Černiūtė,
Rasa McCarthy, Angelė Poškaitienė, Marija Šaulienė,
Daina Siliunienė, Donatas Ti
jūnėlis ir Margarita Valiukas.
Paveikslai linksmi, spalvingi,
turi daug smulkių detalių.
Puiki dovana sau ir kitiems,
ypač mokslo baigimo proga.
Edmo paveikslą galima gauti
atsiunčiant 50 dol. auką „Sau
lutei* (419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 60089), pride
dant 5 dol. persiuntimo išlai
doms (t.y, čekis rašomas 55
dol.). Aukos nurašomos nuo
mokesčių ir naudojamos Edmo
išlaikymui bei meno reikmenų
įsigįjimui.

Matt J. ir Philomene VIlučiai iš Frankfort, IL, įsigy
dami laimėjimų bilietėlius,
kurie bus lošiami per rudeninį
„Draugo" pokylį, nusprendė
mums pridėti dar 100 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū už to
kią dosnią paramą.
Vyresniųjų lietuvių cent
ro -^Seklyčioje" birželio 27
d:; trečiadienį, 2 vai. p.p. bus
dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Tikime, kad atsilan
kys ir kun. Kazimieras Juozas
Ambrasas, SJ, kuris yra atvy
kęs iš Montrealio ir pasiliks
Čikagoje darbuotis Jėzuitų
koplyčioje prie Jaunimo cent
ro. Bus gera proga susipažinti
ir padraugauti, padainuoti ir
išmėginti laimę laimės šuli
nyje. Maloniai kviečiami visi
atsilankyti ir su daina išlydėti
birželio mėnesį į žydinčią va
sarą. Atvykite!
Inž. Pilypas Narutis, vie
nas 1941 m. birželio sukilimo
organizatorių, Sukilėlių sąjun
gos pakviestas, išvyko į Lie
tuvą, kad dalyvautų Vilniuje
ir Kaune rengiamuose sukili
mo minėjimuose, kur skaitys
paskaitas.

Lietuvos pomokykliniai
centrai įsikūrė įvairiuose
miestuose ir kaimuose. Juose
dirba rūpestingi žmonės, ku
rie dėl lėšų stokos negali atlik
ti to, ką norėtų. Centrus lanko
gatvės ir asocialių šeimų vai
kai. „Vaiko vartai į mokslą"
būreliai Čikagoje, Detroite,
Clevelande ir kitur stengiasi
padėti centrams dvasiškai ir
praktiškai per „Charakterio
ugdymo" programą, kuri buvo
pradėta dviejuose Vilniaus
centruose. Būrelis padeda
centrams aprūpinti vaikus
mokslo priemonėmis. Čikagos
ir apylinkių lietuviai kviečia
mi dalyvauti lėšų telkimo ge
gužinėje sekmadienį, liepos 1
d, 12 vai. p.p. Pasaulio lietu
vių centro sode. Nusipirkite
skanius pietus, pasiklausykite
nuotaikingos Švabų orkestro
muzikos. Vaikams bus rengia
mi žaidimai Dalyvaudami paremsite būrelio veiklą, susietą
su Lietuvos vaikais.
MSV. J o n a s Apreiškimo
knygoje sako, kad angelai tai žvaigždės. Jei kosmose yra
milijardai galaktikų, kur kiek
vienoje
šviečia
milijardai
žvaigždžių, tai tiek yra ange
lų", - rašo Algimantas Kezys
savo knygoje .Angelų pasau
lis, kurios pristatymas vyks
birželio 29 d., penktadienį,
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Čia taip pat vyks ir fo
tografijų iš šios naujos A Kezio knygos paroda. Nufotogra
favęs Lietuvos drožėjų sukur
tus angelus, A. Kezys nuo
traukas atliko spalvota fotokompiuterine technika, o šalia
jų parašė apmąstymų apie an
gelus, dangų ir pragarą. Paro
dos atidarymas - 7:30 val.v.

DAR KARTĄ APIE
JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALĮ
skelbiama, kad bus galima at
likti tik lietuviškus liaudies ar
originalius lietuvių kompozito
rių korinius. Atsitiko taip,
kad keletas vaikų skambino
kūrinėlius, kurie neatitiko
nuostatų. Uždainavo paauglė
Agnė Gedvilaitė su muzikinės
palydos įrašu, na, o prie jos
dar ir mama prisijungė — pri
tarti dukrai. Nuostatuose bu
vo skelbiam — iki 28-erių
metų... Susilaukiau priekaištų
— kaip, kodėl leidote ir t.t.
.Tad ir mes galėjome". Atsa
kau — Pirmajame festivalyje
norėjome, kad kuo gausiau
dalyvautų visų amžiaus gru
pių jaunieji atlikėjai. Mes ne
rengėme konkurso, nesivaržė
me, norėjome, kad muzikuo
jantis jaunimas susitiktų, pa
bendrautų, pamatytų, išgirstų
vienas kitą. Neskatiname ne
geros konkurencįjos, tik svei
ka, draugiška. Kiek čia mūsų
yra... A Gedvilaitė nesirengė
•dalyvauti
festivalyje, o neat
Julija ZinRailaitė koncerto metu
vykus vyresnio amžiaus daly
dainavo ir Šoko

Birželio 2 d. JAV LB Kul
tūros tarybos surengtas Pir
masis jaunųjų atlikėjų festiva
lis patvirtino mums, sumaniu
siems šį renginį, kad neapsiri
kome — susilaukėme nemažai
dalyvių ir žiūrovų.
Festivalio nuostatuose buvo

•asasati

asa

Šiaulių vaikų studijos „Ro-ko-ko" dainininkai atlieka nuotaikingas daineles, o taip pat ir religines giesmes. Či
kagoje ir apylinkėse šiauliečiai surengs tris koncertus - Libertyville Civic Center, Libertyville, IL, Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, ir Brighton Parko Švc. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje.

„Koks gražus pasaulis,
prilietas šilumos ir saulės, o
tu tikriausiai nežinai, kad jis
bus giedras amžinai" - taip
dainoje „Saulės vaikai" (muz.
G. Dapkevičiaus, žodž. V. Pal
činskaitės) dainuoja Šiaulių
vaikų muzikos ansamblis „Roko-ko". Ši viena mėgiamiau
sių ir perspektyviausių vaikų
populiariosios muzikos grupių
Lietuvoje į Ameriką atvyko
Omahos vaikų choro „Bei
Canto" kvietimu, tačiau taip
pat užsuks ir į Čikagą, kur su
rengs keletą koncertų. Birže
lio 29 d., penktadienį, 7 val.v.
„Ro-ko-ko" koncertuos Liber
tyville Civic Center, 135 W.
Church St., Libertyville, IL.
Birželio 30 d., šeštadienį, 6
val.v. vaikai dainuos Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Lie
pos 1 d., sekmadienį, 10 val.r.
„Ro-ko-ko" giedos per Mišias
Brighton Parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, o po Mišių surengs
koncertą parapijos mokyklos
salėje. Visi bilietai bus par
duodami prieš koncertus. In
formacija tel. 847-293-5404.
Meilutė Biskienė, gyve
nanti Downers Grove, EL,
siųsdama „Draugo" pokylio
laimėjimų šakneles, kartu pri
dėjo ir 100 dol. auką. Dėkoja
me už dosnumą ir linkime
sėkmės!
Irena
Kriaučeliūnienė,
gyvenanti Burr Ridge, EL, nu
sprendė „Draugą" paremti
100 dolerių auka, kurią at
siuntė kartu su būsimo
„Draugo" pokylio laimėjimų
šaknelėmis. Didžiai dėkojame
mūsų laikraščio skaitytojai ir
linkime, kad laimikių trauki
me jai pasisektų.

Daugiau kaip 25 Čikagos
vietose visą vasarą bus ren
giamos mugės-turgūs, kuriuo
se bus galima nusipirkti įvai
riausių prekių — šviežių vaisių
ir daržovių, kepinių, priesko
nių, augalų ir gėlių iš pačių jų
augintojų ar gamintojų. Čika
gos miesto centre, Daley Plaza, mugės vyks liepos 5, 18, 26
d., rugpjūčio 2, 23, 30 d., rug
sėjo 6 ir 20 d. nuo 7 val.r. iki 3
val.p.p. Norėdami sužinoti ar
čiausiai prie jūsų namų esan
čio turgaus vietą, skambinkite
tel. 312-744-9400.
JAV LB Waukegan/Lake
County žiniaraštyje klau
siama, ar būtų reikalinga litu
anistinė mokykla jų apylinkė
je? Kiek vaikų ją lankytų? Tė
veliai
prašomi
atsiliepti,
skambindami Daliai Skripkauskienei tel. 847-356-7634.
Išgirdęs pianistės Mūzos
Rubackytės grojimo įrašus,
„Chicago Tribūne" muzikos
kritikas John von Rhein rašė:
„Buvau nepaprastai maloniai
nustebintas. M. Rubackytė talentinga pianistė, tačiau jos
talentas nesibaigia meistrišku
klaviatūros įvaldymu. Ji yra ir
išskirtinai jautri bei mąstanti
muzikantė... Tokiam talentui
reikia didelių salių ir didelių
orkestrų". Pianistės M. Rubac
kytės atliekamos muzikos re
čitalis, skambėjęs kovo 19 d.,
bus transliuojamas birželio 25
d., pirmadienį, nuo 8 iki 10
val.v. per WFMT (98.7) radijo
stotį.
Anoniminių
alkoholikų
susirinkimai lietuvių kalba
vyksta kiekvieną antradienį
7:30 val.v. Lemonte. Skambin
kite Linui 630-533-0658 arba
Matui 630-964-1826.

viams, pakviečiau, kad būtų
įvairesnė programa. Apgailes
tauju, kad tik trečiosios ban
gos, išskyrus mielą išimtį —
Aušrą Bužėnaite (kanklės),
nedalyvavo išeivijos atžalos.
Kad kuo daugiau atsilieptų ir
dalyvautų, mes sekmadienį
sumanytą renginį atkėlėme į
šeštadienį. Gaila, jog neatvyko
buvusi panevėžietė Karolina,
kuri, tikėkimės, bus drąsesnė
kitų metų festivalyje.
Susirinkę tėveliai, svečiai il
gai mums plojo, priėję dėkojo,
sveikino. Labai malonu, kad
žmonės atsiliepia į mūsų su
manymus, juos palaiko ir juo
se dalyvauja. Juk jei tėvai
vaikų nevežiotų į pamokas,
nieko ir nebūtų. Gyventume
kiekvienas sau. O tokiuose
renginiuose pasijuntame tau
ta, kuri turi ateitį — lietu
viškai dainuojantys, kalban
tys vaikai.
•
Be abejo, II festivalį reng
sime ir kitais metais, tad pats
laikas rinktis mokytojams re
pertuarą — jis tikrai turės
boti lietuviškas. Gal mums
pavyks _ ii Lietuvos gauti
kūrinėlių smuiku. Meno mo

kyklėlėje
turime
kurinių
kanklėms. Tikrai nebus gali
ma dainuoti su įrašais, nes
juos turi tik keletas ansam
blių, o tada kiti atsiranda ne
lygioje padėtyje. Jei atsiras
daugiau dalyvių ir bus galima
surengti du turus, tuomet bai
giamajame ture-koncerte, gal
ir bus galima dainuoti su įra
šų maketais.
Uždainavus duetu Daliai

Jaunoji dalyvė - Brigita Gerulskytė

Daina Vari akoj is, gyve
nanti Chicago, IL, grąžinda
ma „Draugo" rudens pokylio
laimėjimų šakneles, mūsų
dienraštį dar parėmė 90 dole
rių. Nuoširdžiausiai dėkojame
už dosnią auką.
Linksmybėms nebus galo
per Jonines, kurios ruošia
mos birželio 24 d., sekmadie
nį, 11:30 val.r., po lietuviškų
Mišių, Brighton Parke, 4420
S. Fairfield Ave. Programoje
dalyvaus Lietuvos Vyčių vai
kų šokėjai, gros šokių muzikos
grupė,
dainuos
estrados
žvaigždės, veiks baras, loteri
ja, žaidimai, bus bendros dai
nos ir šokiai. Skanias vaišes
paruoš „Lithuanian Plaza Bakery & Deli". Laukiame visų
atvykstant!

A.a. Jono Svaro atminimą
pagerbdami, artimieji, giminės
ir draugai aukoja Almos fondui
— Lietuvos vaikams: Aldona
Pikelis, Petras ir Aldona Mei
lus, Vanda Bužinskas, Silvija
Pikelis, Jūratė ir Ronaldas
Biskiai, Alfredas Krevnevičius,
Viktoria ir Jim Atkinson, Vik
torija Pikelis, Bernardas Gasparaitis, Agota Valinskas, Ju
dita ir Gediminas Slušnys,
Albina ir Nijolė Dumbrys, Jū
ratė Jančys, Jančių šeima,
Carlos Gonsales, Valerija Šim
kienė, Danguolė Griganavičienė, Halina Bagdonienė, To
mas Mikalauskas, Liudas Volodka, Kazys ir Salomėja Daulienė, Gražina Jusenas, Edvard
ir Birutė Apko, Emilija Franckus ir Švarų šeima. Iš viso ta
proga suaukota $810.
Almos ir Lietuvos vaikų
vardu reiškiame užuojautą
velionio artimiesiems, o auko
tojams dėkojame! Aukos nu
rašomos nuo mokesčių. Tax ID
36-4124191. Čekius rašyti „Lit
huanian Orphan Care", pa
žymint, kad skirta Almos
fondui. Siusti: 2711 West 71
St., Chicago, IL 60629.

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Isabelle Žmuidzinienė $25 dail. Edmui; ano
niminiai $60; už dail. Edmo
paveikslą Margarita Valiukas
$50 ir Donatas Tijūnėlis $50;
Taduko Mikalausko gydymui
Pranas Pakvietis $40; Steven
Annen $50; Glen Black $85;
Leslie ir Jim Liautaud (Jimmy
John's Enterprices, Inc.) $2,880
metams paremti 12 vaikučių,
žadant paramą tęsti iki vai
kučiai baigs universitetą. La
bai ačiū! „Saulutė" (Sunlight
Orphan Aid), 419 Weidner
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.
TeL 847-537-7949. Tel. su atsa
kovu arba faksu 847-541-3702.
E-maib DONATASTOAOLCOM
Tax ID#36-3003339.
• Amerikos lietuviai re
mia Lietuvą ir jos žmones.
Lietuvos vaikų paramai aukojo:
Aldona Stanton, Englewood,
FL, $450; po $150 — Juozas
Žygas, Oak Lavm, IL, Anthony
Rollis', Chicpee, MA; Frank
Jomantas, Sun City Center, FL;
$75 Edward Zunaris, Wollaston, MA; po $50 Eglė ir Marius
Laniauskai, Mentor, OH; Lie
tuvos Moterų klubas, Minersville, PA po $15 Kyle Motley,
Selzer, PA; Joseph ir Berince
Pollock Overland Parks KS.
• Dr. Jonas V. Prunskis,
Barrington Hills, IL, skiria
$1,000 Landsbergio fondui.

• Automobilio, namų ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas ALauraitį, A &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
IL 60805-2325. Tel. 708-4223455.
• A-a. Kun. Fabijono Kireilio atminimą pagerbdamas,
PUIKIOS ATOSTOGOS
Vytautas Gaižutis, Oak Lawn,
HAVAJUOSE!
IL, aukoja $30 Lietuvos našlai
Rugpjūčio
17-23 d.
čiams. Reiškiame užuojautą
American
Travel
Service
velionio artimiesiems, o au
organizuoja
kelionę
į
Havajus.
kotojams dėkojame! „Lietuvos
Registruotis telefonu
Našlaičiu globos" komitetas,
708-422-3000.
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