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V. Adamkus: Lietuva buvo ir yra pasirengusi

Prezidentas V. Adamkus (k) Europos Tarybos vadovų susitikime bendrauja su
EK pirmininku J. M. Barroso ir EK nare B. F. Waldner.
Džojos Gundos Barysaitės (ELTA) nuotr

Vilnius/Briuselis, birželio 16 d. kreipė kitų šalių vadovų dėmesį į tai,
(ELTA) — Prezidentas Valdas Adam- jog narystės euro zonoje kriterijų in
kus Briuselyje vykusiame Europos terpretacijos neturėtų būti kliūtimi
Sąjungos (ES) vadovų susitikime at- šalims įsivesti eurą.

Liberalcentristai
prisijungė prie
koalicijos
Vilnius, birželio 16 d. (BNS) —
Liberalų ir centro sąjungos (LiCS)
frakcija Seime prisijungė prie centro
kairės koalicijos — socialdemokratų,
valstiečių liaudininkų ir „pilietininkų".
Penktadienį minėtųjų keturių
frakcijų vadovai pasirašė bendra
darbiavimo susitarimą, kuris centro
kairės koalicijai užtikrina 53 balsų
persvarą Seime.
„Šiuo susitarimu keturios frak
cijos įsipareigojo, įtraukus į Vyriau
sybės programą, per artimiausius 4
darbo mėnesius, kartu priimti
sprendimus, leidžiančius įgyvendin
ti 4 Liberalų ir centro sąjungos siū
lomas nuostatas, gyventojų pajamų
mokestį sumažinti iki 20 proc., įtei
sinti tiesioginius merų rinkimus,
peržiūrėti apskričių funkcijas, per
duodant savivaldybėms žemės nuo
savybės ir žemėtvarkos klausimus
bei užbaigiant nuosavybės teisių at
kūrimą, žymiai padidinti daugia
bučių namų atnaujinimui skiriamą
valstybės paramą", — rašoma penk
tadienį pasirašytame frakcijų susi
tarime.
Socialdemokratų frakcijos -se
niūnas Juozas Olekas apie liberalcentristų siūlomų programinių nuo
statų konkretų įgyvendinimą penk
tadienį kalbėjo aptakiai, užsimin
damas, jog ateityje bus svarstomos
siūlymų įgyvendinimo galimybės.

Prezidentas V. Adamkus ne tik
sveikina į euro zoną pakviestą Slo
vėniją, bet ir pabrėžia, jog, jo many
mu, Lietuva buvo ir yra pasirengusi
įsivesti eurą nuo 2007 metų.
Prezidentas pabrėžė, jog Lietu
va nesiekia keisti ES sutarčių ar
peržiūrėti Maastricht kriterijų, ta
čiau akcentavo, jog sutarčių inter
pretavimas ateityje neturėtų tapti
kliūtimi kitoms šalims, kurios siekia
įsivesti eurą.
Lietuvos vadovas taip pat infor
mavo kitus vadovus apie atskirą
Lietuvos pareiškimą, prisegtą prie
posėdžio protokolų.
Pareiškime teigiama, jog būtina
atsižvelgti į sparčiai augančių eko
nomikų specifiką taikant Maastricht
kriterijus.
Lietuvos prezidento deklaraciją
oficialiai palaikė Lenkija, Čekija,
Slovakija, Vengrija bei Latvija, ne
formaliai palaiko Siaurės šalys, iš
Briuselio pranešė Lietuvos televizi
jos ir radijo korespondentas.
Ketvirtadienį vykusioje ES Va
dovų Tarybos darbo sesijoje buvo
diskutuojama ES Konstitucinės su-

Šalyje nestinga pasakiškai turtingų žmonių
Vilnius, birželio 16 d. (BNS) —
Turtingiausias Lietuvos žmogus yra
didžiausias „Vilniaus prekybos" gru
pės akcininkas Nerijus Numavičius,
kartu su artimaisiais ir kolegomis
valdantis daug įmonių ir didžiausią
Baltijos šalyse mažmeninės preky
bos tinklą „VP Market".
Antrą kartą šalies turtuolių 30uką paskelbęs savaitraštis „Veidas"
skelbia, kad Lietuvos turtuoliai už
siima ne tik verslu, bet ir veržiasi į
politiką. Parlamentaro mandatus
turi beveik 30 milijonierių, savival
dybės tarybos narių — beveik 70.
Vieninteliu milijardieriumi Lie
tuvoje laikomas Juozas Kazickas di

džiąją savo turto dalį sukaupė gy
vendamas Amerikoje.
Pirmajame turtuolių penketuke
— pagrindinis susivienijimo „Achemos grupė" akcininkas Bronislovas
Lubys, vieninteliai susivienijimų
„MG Baltic" ir SBA savininkai Da
rius Mockus bei Arūnas Martinkevi
čius, taip pat gamtinių dujų bei ki
tose verslo srityse dirbantis Rimandas Stonys.
Į turtingiausiųjų dešimtuką taip
pat pateko pagrindinis Ūkio banko
bei Ūkio investicinės grupės ak
cininkas Vladimiras Romanovas,
vienas didžiausių „Senukų" akcinin
kų
Nukelta į 6 psl.

tarties, ES plėtros, energetikos poli
tikos klausimais.
Kalbėdamas apie ES Konstitu
cijos ateitį V. Adamkus pažymėjo,
kad būtina susitarti dėl konkretaus
veiksmų plano ir termino, kuris leis
tų užbaigti Konstitucinės sutarties
patvirtinimo procesą. Šalies vadovas
parėmė tolesnę ES plėtrą, pabrėž
damas, kad ES turi būti atvira nau
joms narėms, vykdančioms reformas
bei atitinkančioms numatytus na
rystės kriterijus.

Šiame
numeryje:
•Iš ateitininkų veiklos.
•Rusija ir užsienio
investicijos.
•Kelios mintys Tėvo
dienai.
•Menas, literatūra,
mokslas.
•Laiškas tėvui.
•Mūsų šeimose.
•Daina ilgai skambės
mūsų širdyse.
•„Naujosios tėvystės"
idėjos Lietuvoje.
•Taiklūs žvilgsniai.
•Draugo fondo skiltis.
Valiutų santykis
1 USD — 2.728 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Supeikė „ p i l i e t i n i n k ų " viliones
Vilnius, birželio 16 d. (BNS) —
Seimo pirmininkas, Pilietinės de
mokratijos partijos (PDP) vadovas
Viktoras Muntianas, viliodamas į
centro kairės koaliciją sociallibera
lus bei liberalus, sprendžia „pilieti
ninkų" tapatybės ir išlikimo parla
mento vadovo poste problemas.
Tai penktadienį, komentuodama
V. Muntiano kvietimą prie centro
kairės koalicijos prisišlieti Naujajai
sąjungai bei Liberalų sąjūdžiui, pa
reiškė socialliberalų partijos pirmi
ninko pavaduotoja Nijolė Steiblienė.
Anot socialliberalės, „socialde
mokratai elgėsi visiškai nesąžinin
gai — nuėję pas prezidentą pateikė
nerealų neva turimos 80 balsų dau
gumos Seime skaičių, realiai šian
dieną teturėdami 53 balsus".
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Nijolė Steiblienė
„XXI amžiaus" nuotr

„Todėl dabar desperatiškai ban
doma visokiausiomis priemonėmis
pritraukti į koaliciją visus kitus. V.
Muntianas
Nukelta \ 6 psl.
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DRAUGAS, 2006 m. birželio 17 d., šeštadienis

Iš Ateitininkų g y v e n i m o
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Balti žiedlapiai pavirto krentančiom snaigėm...
o** Angele*s j a u n u č i a i ir j a u n i a i grožisi pavasariu
erbų šeštadienį Los Angeles jauniai ir jaunučiai
ateitininkai važiavo į Descanso botanikos sodą, La
Canada mieste, netoli lietuviškos parapijos.
„Descansar" ispaniškai reiškia ilsėtis. Tikrai, įžengus į šį
sodą, apima malonus ramybės jausmas. Pasitinka įvairių
rūšių ir spalvų tulpių takas. Tulpės — nuostabios ir
nematytos. Rodos, Kūrėjas jau sutvėręs šias grožybes,
nusprendė dar labiau jas padailinti. Su teptuku jis patepė
geltonus dryžius ant raudonų tulpių žiedlapių.
Vaikai su tėveliais aplankė rožių ir japonų arbatos
sodelius. Įsiminė alyvų sodelis. Kelios mamos prisiminė
vaikystę, kai mažos buvo Lietuvoje, ieškodavo pen
kialapių alyvų žiedlapių ir juos valgydavo, kad išsipildytų
norai.
Sunkiausia buvo prikalbinti berniukus pozuoti prie
gražių gėlių žiedų! Mergaitės pačios pliauškino fotoapa
ratais ir mielai pozavo. Visi ekskursijos mažieji dalyviai
nusifotografavo prie žydinčio medžio. Kai papūtė stripresnis vėjas, balti žiedlapiai pavirto krentančiom snaigėm.
Kelias sekundes atrodė, kad apsilankė žiema balandžio
mėnesį.

V

Los Angeles jaunutės: 1-oje eilėje: juiia Kasputytė, Laura van der Siuys, Ema Rugieniutė. 2-oje:
Nina Kasputytė, Paulą van der Sluys, Kristina Narbutaitė, Daina Bandžiulytė ir Rūta Bandžiulytė.

Žydra van der Sluys

Nuo sekretoriaus rašomojo stalo...
Ateitininkų federacijos tarybos sekretorius Darius Mickevičius ateitininkų elektroninėje kon
ferencijoje internete paskelbė laišką, skatindamas visus vykti į Ateitininkų kongresą ir
paaiškindamas kongrese vyksiančių rinkimų plonybes. Laišką čia perspausdinam
Sveiki,

ateitininkai,

Š. m. rugpjūčio 18-20 d. Panevė
žyje vyks Jubiliejinis XV Ateitininkų
federacijos kongresas, kuris yra pats
svarbiausias viso pasaulio atei
tininkų suvažiavimas. Tai nėra šiaip
renginys, į kurį Jei įdomu, galima
atvažiuoti". Jame dalyvauti yra
kiekvieno ateitininko pareiga ir
teisė. Dar neužsiregistravusius
kviečiu skubiai užsiregistruoti.
Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje www.lietuvosateitis.org
AF kongresas svarbus ne tik
įdomiais ir aktualiais pranešimais,
proga visiems susitikti ir pasitarti,
bet jame priimami ir labai svarbūs
sprendimai: bus keičiami AF įstatai
ir bus renkami nauji valdymo orga
nai. Kaip jau kalbėta, balso teisę
kongrese turi kiekvienas 14 m. atei
tininko įžodį davęs asmuo, nepri-

Registracija
Kongresui
Visi Šiaurės Amerikos ateitinin
kai, žadantys šia vasara dalyvau
ti Ateitininkų Federacijos kon
grese, yra prašomi pranešti apie
savo dalyvavimą ŠAĄJ pirminin
kei Danguolei Kuolienei ei. paš
tu: danguoie@kuolas.com ar
ba telefonu: 7 8 1 - 3 8 3 - 6 0 8 1 .
Norima sudaryti išeivijos atsto
vų saraša.
Toks pranešimas tačiau neatsto
ja registracijos į patį kongresą.
Raginame kuo greičiau regis
truotis kongresui per tinklalapį:
www.lietuvosateitis.org.
XV Ateitininkų Federacijos kon
gresas įvyks š.m. rugpjūčio 18-20
d. Panevėžyje.

klausomai nuo jo gyvenamosios vie
tos.
Šis AF kongresas turėtų išrink
ti keletą renkamų organų: AF pirmi
ninką, renkamus AF tarybos narius
(skaičių nustatys kongresas, bet
siūloma ne mažiau 7), renkamus AF
valdybos narius (siūloma 4), AF kon
trolės komisiją (3 nariai).
Pagal galiojančius AF įstatus,
kandidatai šias pareigas turi atitikti
tam tikrus reikalavimus. AF pirmi
ninkas renkamas ateitininkų kon
grese trejų metų kadencijai (naujų
AF įstatų projekte siūloma —
ketverių). Pirmininku gali būti ren
kamas ateitininkas, ne jaunesnis,
kaip 25-erių metų, turintis ne
mažesnę kaip penkerių metų darbo
ateitininkijoje patirtį. AF pirminin
kas renkamas ne daugiau kaip
dviem kadencijoms iš eilės. Kandida
tai į AF pirmininkus turi būti iške
liami ir pristatomi ateitininkijai ne
vėliau kaip vieną mėnesį iki AF kon
greso pradžios. Kandidatus į AF pir
mininkus registruoja AF valdyba.
Įstatai nenustato, kas turi teisę
iškelti kandidatus, tad tai reiškia,
kad juos gali iš esmės iškelti bet
kuris ateitininkas ar jų grupė. Apie
siūlomus kandidatus reikėtų infor
muoti AF valdybą (pvz., ei. paštu:
af@ateitis.lt).
AF tarybos nariu gali būti
renkamas kiekvienas ateitininkas,
turintis ne mažesnę kaip penkerių
metų darbo ateitininkijoje patirtį.
AF tarybos narys gali eiti ir kitas
pareigas ateitininkų organizacijoje,
išskyrus AF pirmininko, AF valdy
bos ar kontrolės komisijos nario.
Naujų AF įstatų projekte šie
reikalavimai išlieka, tik papildoma,
kad į tarybą gali būti renkami tik
pilnamečiai, t. y. sulaukę 18 metų.
AF valdybos narių rinkimų
galiojantys AF įstatai nenumatė.

Tačiau tai numatoma naujų AF
įstatų projekte, kuriame nurodoma,
kad renkamiems AF valdybos na
riams keliami tie patys reikalavimai
kaip ir AF tarybai.

Dažnai pasižiūrėkite

www.ateitjs.org
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DRAUGAS
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THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday
observance of iegal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodica! class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $120.00.
Foreign countries $135.
Postmaster: Send address changes to
Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00
• 3 mėn.$45.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00
• 3 mėn $60.00

Darius Mickevičius, 2005 m. vasarą
jubiliejinėje stovykloje Dainavoje.

AF kontrolės komisija, susi
dedanti iš trijų asmenų, renkama
kongrese trejų metų kadencijai.
Pagal naujų AF įstatų projektą AF
kontrolės komisija renkama 4 metų
kadencijai, jos nariai turi turėti ati
tinkamą kvalifikaciją, t. y. suvokti fi
nansinės apskaitos tvarkymo taisyk
les, būti susipažinę su galiojančiais
įstatymais bei AF įstatais.
Tikiuosi, kad ši informacija
paskatins pradėti ar tęsti diskusijas
dėl būsimų AF valdymo organų
sudarymo, kartu paakins atvykti į
kongresą ir rinkti bei būti išrinktais
į šias svarbias pareigas.
Pagarbiai,
Darius Mickevičius

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA:
JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuva.:
Oro paštu
Metams $600 00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66 00
Tik šeštadienio laida oro paštu
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
Metams $68.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
redakcija@draugas.org
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turinj neatsako
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
rastine@draugas.org
skHbimai'a'draugas.org
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KELIOS MINTYS
TĖVO DIENAI
DR. ZENONAS PRŪSAS
Motinos dienos proga paprastai
„Drauge" parašomos kelios motiną
pagerbiančios mintys. Neatsimenu,
ar kada nors tai buvo padaryta Tėvo
dienos proga. Dauguma mūsų tėvų ir
senelių yra buvę ūkininkai. Mano
senelis ir tėtė buvo tipiški Lietuvos
ūkininkijos atstovai ir verti ne tik
paminėjimo, bet ir daugelio palankių
žodžių.
Jie abu užaugo Aukštaitijoje,
Svėdasų valsčiaus dideliame Butėnų
kaime, turėjusiame apie 80 kiemų.
Mano senelis Juozas Prūsas „užsi
dirbo" valaką žemės, pasirašydamas
sutartį su savo giminaičiais. Jie ne
turėjo vaikų ir gal jau nebesitikėjo jų
sulaukti. Todėl savo valaką žemės
užrašė mano seneliui, su sąlyga, kad
iki jų abiejų mirties jis jiems duos
visą išlaikymą, kasmet jiems duo
damas nustatytus kiekius grūdų,
mėsos, pieno ir kitų ūkio produktų.
Jie gyveno, kaip ponai. Darbymečiu
išeidavę pasivaikščioti į ilgą kaimo
gatvę. Todėl žmonės jų sodybą pra
minė „Prūso ponų" kiemu. Atidavus
duokles tiems giminaičiams, blogais
metais mano seneliams mažai kas
belikdavę. Jie susilaukė dviejų ber
niukų, mano tėtės Augustino ir Ze
nono, kuris miręs, dar būdamas vai
ku.
Butėnų kaimo gyventojai labai
vargę ne tik baudžiavos laiku, bet ir
ją panaikinus. Bėda buvo dėl to, kad
jų žemė buvo išdalyta į vos kelių
metrų pločio rėžius, kurių dalis buvo
už kelių kilometrų nuo kaimo. Daug
laiko žmonės sugaišdavo, ten nu
važiuodami ar nueidami dirbti. 1913
metais per žemės reformą matinin
kai panaikino rėžius ir visą kaimo
žemę išdalino sklypais. Daug kas
nenorėjo keltis toliau nuo kaimo, kur
buvo jų trobesiai, todėl matininkai
patvarkė, kad, jei kas norėjo pasilik
ti kaime, už valaką žemės gaudavo
tik keliolika hektarų dirbamos že
mės arčiau jų namų ir keletą hek
tarų miško toliau nuo kaimo. O tie,
kurie sutiko keltis į galulaukes, kur
buvo prastesnė žemė, gaudavo dau
giau hektarų. Mano senelis sutiko
keltis už kokių 3 kilometrų nuo kai
mo. Jis gavo apie 26 hektarus anks
čiau niekieno nenaudotos žemės ir 5
hektarus miško, esančio prie pat tos
žemės. Žemė buvo labai akmenuota
ir drėgna. Norint ją padaryti tinka
ma žemdirbystei, pirmiausia reikėjo
išrinkti ir iš žemės iškasti tonas ak
menų, ką bedarydamas tėtė gavo
trūkį, kuris jį ilgai vargino. Kita
bėda buvo, kad ką tik gavus tą žemę,
kaime gaisras sudegino visus pasta
tus su visu turtu. Pavyko išgelbėti
tik gyvulius. Pastatai nebuvo ap
drausti. Gautoje žemėje reikėjo iš
nieko pastatyti gyvenamą namą ir
kitus ūkio pastatus. Ir, išvežus ak
menis į Svėdasų miestelį, kur jie bu
vo panaudoti turgaus aikštės išgrindimui, žemė buvo per prasta javų
auginimui. Derliai buvo labai menki.
Pavyzdžiui, rodos, 1928 metais, kai
buvo labai šalta ir drėgna vasara,
užaugintų grūdų užteko tik saviems
reikalams. Nebuvo ko parduot; nes

Rusija ir užsienio
investicijos

kai kuriuose laukuose nebuvo ko
pjauti. Per rugiapjūtę tėtė su samdy
tu bernu, užuot kirtę rugius, kasė
griovius, kad nusausintų žemę ki
tiems metams. Bėda buvo gale metų,
kai reikėjo bernui sumokėti suderėtą
algą. Tėtei pavyko jį prikalbinti, kad
vietoj dalies tos algos jis paimtų
tėtės vienintelę išeiginę geros me
džiagos eilutę. Likusią algos dalį
pavyko kažkur pasiskolinti. Po to į
bažnyčią ir į svečius tėtė važinėjo
namų darbo drabužiais.
Tėtė, nors ir buvo baigęs tik 4
metų rusišką pradžios mokyklą Svė
dasuose ir dar lankęs slaptą lietu
višką mokyklėlę Butėnuose, turėjo
„gaspadoriško galvojimo" gyslelę, ką
Amerikoje vadina „common sense".
Kai ta lietuviška mokyklėlė buvo
kažkieno išduota rusų valdžiai, tu
rėjo nukentėti mano senelis.
Vaikų tėvai buvo sukaustyti
grandinėmis ir pėsti nuvaryti 50 ki
lometrų į Ukmergę, nes tada Butėnų
kaimas priklausė Ukmergės aps
kričiai. Taigi mūsų šeima, nepaisant
Prūso pavardės, buvo susipratę lie
tuviai. Skaitė lietuvišką spaudą,
ypač, apie ūkininkavimą. Paklausė
nuolatinių agronomų raginimų, kad
dėl grūdų pertekliaus užsienio
rinkose Lietuvai reikia pereiti į
pieno ir į gyvulių auginimo ūgį. Dėl
to ir dėl grūdų auginimo pardavimui
nepasisekimų tėtė palengva perėjo į
pieno ūkį ir kiek vėliau dar į bekonų
auginimą. Žinojo, kad dobilai gerina
žemę, pritraukdami iš oro azotą.
Todėl pradėjo auginti daugiau do
bilų. Nebereikėjo pirkti brangių azo
tinių trąšų. Taip pat, laikant dau
giau gyvulių, gaunama ir daugiau
mėšlo, atseit, daugiau organinių trą
šų, kurios yra geresnės, negu pirktos
mineralinės trąšos. Žemės derlingu
mas labai pagerėjo, ypač kai slapes
nės dirvos buvo nusausintos. Mano
laimei, nustojom ganyti karves apy
linkės miškuose, kur aš, būdamas
vyriausias iš 4 vaikų, pradėjau pie
menauti, sulaukęs 7 metų.
Miške yra pakankamai maisto
stirnoms, bet per mažai žolės ir do
bilų melžiamoms karvėms, nes vir
žiai ir uogienojai yra prasti pakaita
lai. Nustojus ganyti miške, karvės
pradėjo daugiau duoti pieno. Taip
pat, ganant laukuose, jos dar pa
tręšia žemę. Gerai buvo ir man: iš
piemenio buvau paaukštintas į pus
bernį, į aukštesnį rangą. Gerai buvo
ir tėtei: nebereikėjo samdyti berno.
Pagerėjus žemės derlingumui, ir
tada tėtė javus augino tik savo rei
kalams, ne pardavimui. Išvengė
klaidų, padarytų Suvalkijos ir Šiau
rės Lietuvos ūkininkų, kurie ir to
liau kaltino Lietuvos valdžią, kad
„Lietūkis" mažai moka už grūdus.
Dėl pažangumo ūkininkavime
per daugelį metų tėtę išrinkdavo
Svėdasų valsčiaus tarybos nariu, o
šie viršaičio padėjėju. Mūsų ūkis
buvo pradėtas laikyti geriausiu visa
me kaime. Net ir vėliau, kai mūsų
žemė pasidarė kolūkio dalimi,
žmonių buvo sakoma, kad „Prūsynėje viskas gerai auga". Tai buvo
pasiekta sunkiu tėtės ir mamos dar— <U U> >- U * i i no
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teinantį mėnesį Rusijoje
vyks 8 didžiųjų valstybių
.„klubo" suvažiavimas. Į jį
Vakarai žiūri su viltimi, bet ir su
rūpesčiu: ko galima tikėtis, kai su
važiavimo šeimininkė šį kartą yra
Maskva: masinanti ir atstumianti;
viliojanti ir bauginanti? Tuoj po
Sovietų Sąjungos žlugimo Vakarų
verslininkai bei pramonininkai
tikėjosi rasti plačią rinką savo
gaminiams ir derlingą dirvą inves
ticijoms. Tačiau nuo pat pradžios
Rusija, atrodo, žaidė įprastąjį
„dvigubą žaidimą": viena vertus,
siūlė užsieniečiams plačias ir pel
ningas galimybes, antra vertus,
rodė jais nepasitikėjimą, neįsteng
dama atsikratyti komunistinių pa
žiūrų į viską, kas susieta su Va
karais.
Tokia padėtis, deja, tebėra iki
šiol, nors daug kartų Rusijos prez.
Putin tvirtino, kad valstybei labai
reikalingos finansinės įplaukos iš
užsienio, todėl Vakarų pasaulio in
vestuotojams durys plačiai atver
tos. Tą pačią mintį jis ruošiasi pa
brėžti ir liepos mėnesį vyksiančia
me suvažiavime, tikėdamasis „vi
sam laikui" pakeisti didžvalstybių
vadovų nuomonę ir apie Rusiją, ir
apie investicijų galimybes. Prez.
Putin labai svarbu Vakarų kolegas
įtikinti, kad jo šalyje neegzistuoja
jokia korupcija, kad užsienio in
vestitoriams bus sudaromos kuo
geriausios sąlygos ir teikiamos
įvairios lengvatos.
Tačiau, kai atrodo, kad paga
liau vakariečiai pradeda tikėti (nes
tikėti labai nori) Maskvos paža
dais, kažkas prikaišioja pagalių į
beįsibėgėjančius pasitikėjimo ra
tus. Apie vieną tokį atvejį plačiai
rašo š.m. birželio 14 d. „The New
York Times" dienraštis.
Amerikiečių bendrovė „Moto
rola" jau kuris laikas yra įkėlusi
koją į Rusijos verslą ir, galima sa
kyti, pakankamai sėkmingai ver
čiasi. Tačiau bendrovė šių metų
pradžioje patyrė netoli 20 mln. do
lerių nuostolį ir dar nežinia, kaip
visas reikalas baigsis. Jeigu „Mo
torola" bendrovės vadovybė žinotų
lietuvišką patarlę: „neik su velniu
obuoliauti, nes liksi ir be obuolių,
ir be pintinės", tikriausiai tuos
žodžius užsirašytų ant savo cen
trinės įstaigos sienos ir nuolat

A

kartotų.
Kovo 29 d. „Motorola" lėktuvu
į Šeremetjevo oro uostą Maskvoje
atsiuntė 167,500 mobilių telefonų.
Prieš tai, kovo 20 d., buvo paduo
tas prašymas gauti leidimą tele
fonus ne tik importuoti, bet ir par
davinėti. Leidimas gautas kovo 24
d., o už keletos dienų, kovo 29 —
telefonai oro uoste buvo konfis
kuoti.
Krašto vidaus ministerijos de
partamentas „K", kurio paskirtis
tyrinėti su verslu susietus nusi
kaltimus, pareiškė, kad „Moto
rola" telefonai „nėra pritaikyti
vartojimui Rusijos teritorijoje".
Negana to, firma Jevroset, kuri
paprastai „Motorola" telefonais
prekiauja, esą nuslėpusi svarbų
faktą: atsiųstieji į Rusiją telefonai
yra padirbti. Kelioms valandoms
praėjus, departamento „K" atsto
vai šį pareiškimą atšaukė.
Kadangi Rusijos įstatymai lei
džia konfiskuotus daiktus sunai
kinti arba parduoti, dar tebevyk
stant byloms ir nusikaltimų tyri
mams, balandžio 25 d. Krašto
vidaus ministerija, stebint žurna
listams, sunaikino visus „C115"
telefonus. Buvo tvirtinama, kad tie
telefonai ne tik kenkia vartotojų
sveikatai, bet gali „sutrukdyti
elektroninių komunikacijų veiklą
visoje Rusijoje ir tuo pakenkti vals
tybės saugumui".
„Motorola" bendrovės vadovy
bė teigia, kad buvo sunaikinta
telefonų už maždaug 2 mln. dole
rių, o kur dingo tie kiti, kurių vertė
siekia apie 15 mln. dolerių? Neofi
cialiais duomenimis, amerikie
tiškų „Motorola" telefonų jau gali
ma pirkti kai kuriose Rusijose par
duotuvėse, o Rusijos bendrovė
„RussGPS" kaltina „Motorola",
esą jie „išvogę rusiškųjų telefonų
patentą ir pagal tai pagaminę savo
mobiliuosius telefonus".
Dabar sprendimą turės pada
ryti Rusijos teismai, tačiau, kaip
vienas įtakingas asmuo išsireiškė:
„Teisėjai Rusijoje verti tik trijų ka
peikų", vadinasi, „Motorola" var
giai sulauks teisingumo. Ar gali
prez. Putin įtikinti Vakarų investi
torius, kad „Motorola" bendrovės
vargai ir jiems nepasikartos? Ar jie
tomis gražbylystėmis patikės?

biausia priežastis, dėl ko abu mano ir valgyti. Todėl tuoj pradėjo „ūki
tėvai ir du jaunesnieji vaikai buvo ninkauti". Miške tarp iškirstų me
išsiųsti „atostogoms" į Sibirą. Tai ne džių kelmų rasdavo žemės lopinėlių
buvo dėl 31 hektaro žemės. Ne tik pasodinti ankstyvųjų bulvių, naudo
mano tėvai, bet ir kiti į vienkiemius jant tik gal iš namų atsivežtą kaup
išsikėlę „valakiniai" ūkininkai irgi tuką. Vėliau įsigijo pora paršiukų,
gavo daugiau hektarų. Pavyzdžiui, karvę. Tada darbo dar padaugėjo:
vienas mūsų kaimynas gavo net 41 reikėjo jiems parūpinti ėdalo, pa
hektarą. Bet dauguma jų žemdirbys šaro. Po 10 metų leido grįžti į Lie
tei naudojo tik kelis ar keliolika hek tuvą. Per tiek metų neužsidirbo pen
tarų. Kita žemės dalis buvo palikta sijos. Todėl uždarbiavo, pindamas
dirvonuoti. Iš jų nė vienas nebuvo krepšius pardavimui. Mirė sulaukęs
išvežtas į Sibirą. Priešingai, vienas 91 metų.
iš jų — Vytautas (Vicius) Baronas
Jis yra vienas iš mano didvyrių
buvo net paskirtas Svėdasų vals ir herojų. Iš jo daug ko aš išmokau:
čiaus viršininku ir partorgu.
valingumo, darbštumo, ištvermės ir
Tėtė nenustojo dirbti ir Sibire. sugebėjimo atskirti faktus nuo fan
Jam esant jau 60 metų amžiaus, tazijų.
nebereikėjo kirsti miškų. Bet nedavė
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Iš ateitininkų gyvenimo

Čikagos ateitininkų šeimos šventė
ir Ateitininkų namų gegužinė

Kun. Rytis Gurkšnys veda jauniausių ateitininkų [žodį Čikagos ateitininkų šeimos šventėje. Įžodį duoda: Kajus Kavaliauskas, Vaida Narytė, Gintarė Daulytė, Uja
Hoffman, Aleksas Kubilius, Sabyna Kašelionytė. Antroje eilėje: Kristupas Hoffman, Marija Cyvaitė, Daina Polikaitytė, Juozas Mikužis, Antanas Riškus. Šalia stovi
globėjos Rasa Kasniūnienė ir Laima Aleksienė.

rabėgo d a r vieni gražūs ir pras
mingi ateitininkų veiklos metai
Čikagoje. Giedrą ir saulėtą bir
želio 4 d. rytą Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, Lemonte, pra
dėjo r i n k t i s vaikai — m a ž e s n i ,
didesni, paaugliai ir suaugę.

P

jaunius. Jų išsirikiavo n e t 16 vaikų,
8 mergaitės ir 8 berniukai.
Šiais metais n e t 22 jaunučiai
ateitininkai pereis į moksleivių
kuopą. Tai 7 berniukai ir 15 mer
gaičių.

šurmu
įneštos
Paskui
būrys,

Marius Polikaitis pristatė mok
sleivius abiturientus. Šiais metais
net 15 vaikų iš jų 11 berniukų ir 4
mergaitės, išeina į platesnius gyve
nimo laukus, į studentų eiles.

P r a s i d ė j u s šventoms Mišioms,
aidėjo jaunųjų ateitininkų skaitomi
šv. Mišių skaitiniai, skambėjo vaikų
choro atliekamos giesmės.

Paskutiniai savo įžodžiui buvo
pakviesti moksleiviai ateitininkai
kandidatai. Jų buvo 10 — 3 mer
gaitės ir 7 berniukai. Juos parengė
ir pristatė Dainė Quinn.

Buvo garbingai įnešti pašventi
nimui k a n d i d a t ų plakatai, „Ateiti
ninkų vadovas", ir jaunučių, moks
leivių ir sendraugių juostelės bei
ženkliukai.

Šiais metais vienu nariu pa
didėjo ir sendraugių būrys. Petras V.
Kisielius pristatė naują ateitininkę
Ireną Karoblytę.

Devintą valandą nutilo
lys ir tyloje į bažnyčią buvo
ateitininkų kuopų vėliavos.
j a s sugužėjo gausus vaikų
lydimas vadovų.

Po šv. Mišių visi persikėlė į po
kylių salę. Iškilmingą posėdį pradėjo
ir vedė j a u n u č i ų kuopos globėja,
Rasa Kasniūnienė. Buvo įneštos vė
liavos, sugiedotas ateitininkų him
nas. P r i s t a t y t a viešnia iš Bostono —
Siaurės Amerikos ateitininkų tary
bos naujoji p i r m i n i n k ė Danguolė
Kuolienė.
Pirmieji savo įžodį davė jaunu
čiai. J u o s p r i s t a t ė jaunučių globėja
Laima Aleksienė. Gražiai į eilę
išsirikiavo 5 berniukai ir 6 mer
gaitės. Visus įžodžius vedė kun. Ry
tis G u r k š n y s , S J .
Toliau ėjo jaunučių pakėlimas į

Įžodininkams išdalinant juoste
les ir ženkliukus dalyvavo: Danguolė
Kuolienė, Rasa Kasniūnienė, Laima
Aleksienė, Dainė Quinn, Marius
Polikaitis, Petras V. Kisielius, Anta
nas Razma ir Dalia Lietuvninkienė.
Savo sveikinimus perdavė JAS
CVpirm. Laima Aleksienė, MAS CV
pirm. Dainė Quinn ir moksleivių
kuopos globėjas Marius Polikaitis.
Labai smagus ir nuotaikingas
buvo moksleivių abiturientų at
sisveikinimas su savo globėju
Mariumi Polikaičiu ir pasiliekan
čiais moksleiviais, kurį pristatė kuo
pos pirmininkes Regina Cyvaitė ir

Kristina Quinn.
Posėdis buvo užbaigtas tautos
h i m n u ir vėliavų išnešimu. Bet
šventė dar nesibaigė. Po 15 minučių
pertraukos, visi su nekantrumu lau
kė spektaklio. Aš jį pavadinčiau
muzikiniu spektakliu, nes vaikai
kalba, dainuoja ir šoka.
Šiais metais matėme dar vieną
Rasos Poskočimienės šedevrą „Zenobijos fobija". Vaidinimas buvo
nuostabus. Aktoriai nepaprasti, mu
zikantė ir vadovė nepakeičiama. Tai
neaprašysi — reikia pamatyti. Visa
tai atliko moksleivių ateitininkų
grupė su Rasa Poskočimiene ir Ma
rium Polikaičiu. Vaidinimo dekora
cijos — Sigos Poskočimaitės. Didelis
jiems ačiū už suteiktą malonumą.
Taip praėjo dar vieni prasmingi
ir gražūs ateitininkų veiklos metai.
Birutė Misiūnienė

Po Šeimos šventės —
Ateitininkų namų gegužinė
Po Šeimos šventės, visų sąjungų
ateitininkai su savo svečiais sugar
mėjo į ateitininkų užuovėja — Atei
tininkų namus. Negalėjo būti geres
nio oro, kaip pasitaikė Ateitininkų
namų gegužinei birželio 4 d. Sau
lėta, šiek tiek vėjuota ir po ąžuolais
sėdėti vien malonumas. To gražaus
oro dėka, Ateitininkų namų sodybos

aikštelės, pakelės ir net pieva, prisi
pildė automobiliais. Stalai ąžuolyne
netrukus buvo prisėsti svečių.
Ateitininkų namų valdyba ir
padėjėjai smarkiai darbavosi, kad
pavalgydintų ir su šaltais gėrimais
atgaivintų visus susirinkusius.
Šventės dalyviai buvo vaišinami
lietuviškais pietumis. J a u n i m a s
gardžiavosi kugeliu, nes kugelis jau
nimo tarpe yra laikomas lietuvybės
palaikymo simboliu. Suaugusieji
šalia kugelio dar ragavo dešras su
kopūstais.
Papietavęs jaunimas žaidė,
išdykavo, o senimas užsiėmė savo
mėgstamiausiu „sportu" — pokal
biais ideologinėm temom. Nugirsta,
kad vieni diskutuoja naujai išrinktą
Šiaurės Amerikos ateitininkų tary
bą ką tik dieną prieš susirinkusią
posėdžiauti pirmą kartą. Linkime
jiems sėkmės ir, jei reikės, pasiū
lysime jiems talką. Kiti diskutavo
apie ateinantį ateitininkų kongresą
— ko iš jo bus galima tikėtis. Visa
tai neleidžia mums ramiai snausti.
Įvairios buvo gegužinės dalyvių
nuotaikos, tačiau viena tik buvo
aišku, jog atvykome čia ne tik ska
niai pavalgyti, bet ir ateitininkų na
mus paremti. Ši metinė gegužinė ir
buvo tas renginys, kuris padeda
išlaikyti šiuos gražius ir visiems prie
širdies esančius namus. Ačiū vi
siems apsilankiusiems ir parėmu
siems šį ateitininkų centrą.
a.k.
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LAIŠKAS TĖVUI
Ši yra pirmoji Tėvo diena be
Tavęs. Tu išėjai nesugrįžtamai... Dar
metai nepraėjo, kai Tave palydė
jome. Taip norėčiau dar kartą Tave
pasveikinti, Tave aplankyti, Tau
parašyti.
- Jau atėjo ir praėjo Tavo visuo
met lauktas ir visuomet Tau per
trumpas pavasaris. Ir vasara jau čia.
Prieš daugelį metų Tavo sodintas
kaštono medis, po kuriuo tu slėpdavaisi vasaromis nuo saulės, jau
seniai peržydėjo. Obelys ir slyvos jau
užmezgė vaisius. Tavo bites saugoja
ir jomis rūpinasi tavo jauniausias
sūnus. Jis išmoko šio darbo, padė
damas Tau ir dirbdamas kartu su
Tavimi. Nežinau, ar jis jaučia tokį
malonumą dirbdamas su bitelėmis,
kurį Tu jautei. Tu jas žarstydavai
plikomis rankomis ir jos Tavęs klau
sydavo, nepyko ant Tavęs. Jos su
prato Tave ir Tu supratai jas. Atsidėkodamos už tavo gerą priežiūrą ir
supratimą, jos Tave apdovanodavo
medumi. Šį pavasarį nebuvo kam
pasodinti gėles Tavo kiemelyje. Ne
bėra kam ir jomis džiaugtis. Tavo
namelis stovi tuščias.
Tu žinai, kaip mėgau rašyti Tau
laiškus. Tu jų laukdavai, nors pas
kutiniu laiku jau nepajėgei man į
juos atsakyti. Iš tiesų aš atsakymų iš
Tavęs ir nelaukiau. Laiškuose išsa
kydavau Tau viską, kas būdavo ant
širdies. Kelis kartus rašiau Tau ir

per „Draugo" dienraščio puslapius.
Tai buvo, kai Tu šventei 85 ir 95
metų savo gyvenimo jubiliejų.
Atmenu mudviejų telefoninius
pasikalbėjimus. Kaip buvo gera, kai
galėjome pasidalinti gyvenimo aktu
alijomis, šeimos rūpesčiais, kartais
ir Tave slegiančiomis problemomis.
Labai pasigendu Tavo tėviškų pata
rimų, paramos, išklausymo, nors
tikiu, kad Tu mane matai ir užtari iš
tenai, kur nuėjai. Tėvo dienos proga
dėkodavau ir gerajam Dievui, kad
Tau davė tiek daug gražių ir pras
mingų gyvenimo metų. Jaučiu dė
kingumą Tau, nors jau Tavęs nėra
mūsų tarpe. Tu ėjai savo ilgo gyve
nimo keliu, nenuklysdamas nuo jo.
Ėjai tvirtai, nesuabejodamas. Be
daugybės vertybių, kurios sklido nuo
Tavęs lyg saulės spinduliai, Tu man
įdiegei meilę ir ilgesį mūsų gimta
jam kraštui, meilę lietuvių poezijai
ir literatūrai, kuria mudu nemažai
dalindavomės ir padiskutuodavome,
ypač meilę gamtai bei mokėjimą
džiaugtis kiekviena Dievo duota
diena. Tu buvai stipri uola, į kurią
galėdavau visuomet atsiremti.
Šis yra mano paskutinis laiškas
Tau. Ilsėkis ramybėje, mano bran
gus Tėve, ir lauk manęs. Tikiu, kad
mane laimini iš tenai, o aš Tave
prisimenu maldoje, ypač Tėvo dieną.

m anūkėle Laimute,
Tomo ir Vaivos
(Vygantaitės) Marchertų
dukryte.

Indrės TJjOoėKeoės
nuotrauka.
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'Neringos" Stovyklos
LiRTTiVTŲ K A T R A

Biiž. 18-24d.d. — Dvikalbė stovykla studentams
Liepos 2-8 d. d. — Šeimų stovykla
Liepos 9-23 d. d. - 7-16m. vaikams
Liepos 23-29 d. d. - Tęsinys 13-16m. vaikams
Rugpj. 20-27 d.d- - Aštuonios Meno Dienos
Neringoje Suaugusiems
L I E T U V I Ų K I L M Ė S STOVYKT AUTOTAMS ANTKIIJ K AI RA
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Duktė

Važiuojame tolyn į vakarus

RYTŲ PRŪSIJOS
KELIAIS

v
tenkendorfo dvaro evakuotų gyventojų kinki
Šnių
kolona pavažiavusi keletą kilometrų iki
artimiausio kelio sankryžos, pasuko į vakarus,
Marienverderio (Kwidzin) miesto kryptimi. Visai
kolonai vadovavo dvaro ūkvedys. Jis kaip lenkas
nebuvo suinteresuotas, kad būtų skubama kuo
greičiau važiuoti, norint nepatekti sovietinei armi
jai. Vos pavažiavus 10 ar 15 km jis organizuodavo
nakvynę. Nakvodavome tuščiuose namuose, nes
vietiniai gyventojai jau būdavo evakuoti. Vakarais
gal už 10 ar 15 km į rytus ir pietryčius matėsi gais
ro pašvaistės. Tai rodė, kad rusų armija kiekvieną
dieną artėja ir vejasi mus, o mūsų kolona vėžlio
žingsniu juda pirmyn. Valaičiai matydami, kad
važiuojant su bendra Štenkendorfo dvaro gyvento
jų kolona, gali patekti sovietų armijai į rankas,
kalbino mūsų Mamytę važiuoti tolyn nenakvojant.
Tačiau Mama sugrįžusi į namą, kuriame buvome
nakvynei apsistoję, ir pamačiusi, kad mes jau mie
game, pagailėjo mus pažadinti ir atsisakė keliauti
kartu su jais. Valaičiai nedelsdami išvyko. Tai buvo
lemtingas momentas mūsų šeimai. Valaičiai
išvengė sovietinės okupacijos apsupimo, laimingai
pateko į anglų zoną, gyveno DP stovyklose, o iš ten
kaip ir daugelis lietuvių pabėgėlių 1949 m. išvyko į
JAV. Nors kelionėje Valaičių šeima taip pat patyrė
nemažai vargo ir bėdų su mažamečiais vaikais,
tačiau jie nepergyveno to siaubo, kurį teko per
gyventi mums visiems.
2000 m. kovo mėn. viešint pas ponus Ireną ir
Vytautą Virkau, JAV Illinois valstijoje Downers
Grove, teko sutikti Aldoną Valaitytę-Kamantienę,
kuri buvo atnešusi savo tėvo Antano Valaičio die
noraštį. Prisiminimuose jis rašo: „Vėl važiuojame
kartu su visu dvaru. Artinasi vakaras. Kulkos
vaidžiai kalena. Atrodo, visai užpakalyje. Bet dvaro
žmonės suka nakvynei. Mes pro jų vežimus leidžia
mės pirmyn. Girdime, kad merginos dar šaukia.
Neklausome jų. Visai sutemsta. Privažiavome
miestelį. Čia tikra panika. Krautuvės atdaros, kas
ką dar pasiima. Visi bėga, kas kuo gali. Negalime
sustoti ir mes. Važiuojame dieną, važiuojame
naktį, o užpakalyje vis kulkosvaidžiai kalena". Valaitiai dar iš vakaro išvažiavo tolyn, o mes kartu su
Kurtinaičiais, Kaptainiu ir kitais dvaro žmonėmis,
gana vėlai ryte pajudėjome pirmyn. Pravažiavome
miestus Rosenberg (Susz) ir Riesenburg (Prabuty),
kuriuose nesimatė ne vieno gyvo žmogaus, išskyrus
keletą vokiečių žandarų, kurie nurodinėjo kuria

Dr, Algirdas Marcr ertas

ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS
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kryptimi važiuoti. Pavažiavus dar keletą kilometrų
ir vėl su visa Štenkendorfo gyventojų kolona susto
jome kažkokiame dvare nakvynei. Išsiskirstėme po
namus šeimomis, nes gyventojai jau buvo evakuoti.
Jau ruošėmės eiti vakarieniauti ir miegoti, kai
staiga prasidėjo tankų artilerijos apšaudymas ir
kulkosvaidžių tratėjimas. Rusų tankų šaudymas
turbūt vyko už keleto kilometrų nuo to dvaro. Iš
sigandęs atbėgo Kaptainis ir kvietė nedelsiant va
žiuoti tolyn. Mes greitai pasikinkėme arklius ir iš
važiavome. Su mumis važiavo Kanslerienė su sū
numi Vytautu. Kaptainis važiavo kartu su mokyk
los vedėjo šeima. Kurtinaičiai atsisakė važiuoti ir
pasiliko nakvoti tame dvare. Naktis buvo šviesi ir
nešalta, važiavome gal kokias 4 vai. Kelyje mus
pasivijo 3 jauni vokiečiai, kurie važiavo su dvira
čiais. Matėsi, kad tai buvo vokiečių kareiviai, per
sirengę civiliais rūbais. Jie sakė, kad rusų tankai
yra maždaug už 5 km nuo tos vietos. Trumpai pa
kalbėję jie nedelsdami nuvažiavo tolyn. Apie vidur
naktį pavargo arkliai ir Kaptainis su mokyklos ve
dėju nutarė, kad reikia užvažiuoti į prie kelio esan
čią sodybą, netoli Marienverderio (Kvvidzin) ir per
nakvoti, kad būtų galima pašerti gyvulius (arklius
ir mūsų dar vedamas 4 karves). Sodybos gyventojai
buvo evakuoti, namai tušti ir šalti. Kaptainis sura
do malkų, pakūrė krosnį, kambariuose pasidarė
šilta ir jauku. Mamytė virtuvėje surado pakelį ar
batžolių, išvirė karštos arbatos, visi susėdę už stalo
bendrai pavakarieniavome. Po vakarienės, o tai ga
lėjo būti apie pusiaunaktį, atsigulėm miegoti. Mes,
vaikai, išvargę ir per dieną lauke prabuvę, greitai
užmigome. Tačiau suaugusiems neteko ilgai mie
goti, nes paryčiui jie išgirdo, kaip rusų tankai va
žiuoja pro šalį ir šaudo. Nežiūrint to, kad gyven
vietėje nebuvo jokios vokiečių kariuomenės ir pasi
priešinimo, rusų tankai šaudė į namus. Laimė, kad
jie pataikė ne ten, kur mes apsinakvojome, bet į
kaimyninį namą, iš kurio liko tik griuvėsiai. Pra
važiavus sovietinių tankų kolonai link Marienver
derio lyg tai viskas nurimo. Kaptainis ir mokyklos

vedėjas labai išsigando. Juo labiau, kad mokytojas
vilkėjo kariška vermachto uniforma ir turėjo pus
karininkio laipsnį. Jis prieš pat Kalėdas buvo su
grįžęs į Štenkendorfą pas šeimą atostogų, nes gy
dėsi sužeistą ranką. Mokytojas visus kariškus
rūbus sukišo į krosnį ir sudegino. Mes visi buvome
labai nusiminę, nes nežinojome, kas mūsų laukia.
Nežinojome, ką daryti? Laukti ar apsisukus grįžti
atgal. Marienverderyje jau rusų tankai, pirmyn
važiuoti kelias užkirstas. Kaptainis su mokytojo
šeima ruošėsi šalutiniais keliais važiuoti iki Vyslos,
o pervažiavus ledu per upę, pasiekti vietovę, kur
gyveno jo žmona su vaikais. Jis tai galėjo padaryti,
nes jo arkliai buvo gana stiprūs, mums duoti dvaro
kuinai vos pavilko kojas. Galvoti apie tolimesnę ke
lionę šalutiniais keliais buvo neįmanoma. Kaptai
nis su mumis atsisveikinęs pirmas išvažiavo su mo
kytojo šeima. Su mumis važiuoti pasiliko Kansle
rienė su sūnumi Vytautu ir Kazimieras. Kansle
rienė tapo mūsų šeimos angelu sargu, nes ji labai
gerai kalbėjo rusiškai, o tai ypač pravertė grįžtant
atgal. Aš šiek tiek rusiškai supratau ir žinojau pa
prastus, kasdieniniame gyvenime vartojamus žo
džius, nes 1942—1943 m. pas mus dirbo belaisvis
rusas Ivan Ryskov. Su Vania aš susikalbėdavau
pusiau rusiškai, pusiau lietuviškai. Jis labai gra
žiai piešė, nes į frontą jį paėmė iš Leningrado dailės
instituto ketvirto kurso. Ivanas pas mus buvo iki
1943 m. liepos vidurio. Po karo jis parašė pora laiš
kų iš Sibiro lagerio.
Grįžtame atgal per Rytprūsius

I

švažiavę iš paskutinės nakvynės kiemo, arklius
pasukome atgal. Tai buvo šaltas, besniegis
1945 m. sausio antros pusės rytas. Plentu važia
vome apie 5 km vienų vieni. Nesutikome nei vokie
čių pabėgėlių vežimų, nei sovietinės armijos dali
nių. Tik kai kur ant kelio gulėjo žuvę vokiečių ka
reivių kūnai, sutraiškyti pravažiuojančių rusų tan
kų. Dar pavažiavus pirmyn, staiga išgirdome atva
žiuojančių tankų tarškėjimą, netrukus už kelio po
sūkio pasirodė keletas tankų, jie važiavo plento vi
duriu ir vos nekliudė mūsų vežimo, nors mes va
žiavome pačiu kelio pakraščiu. Pakelėje reikėdavo
pravažiuoti pro rusų tankų sutraiškytus vežimus,
užmuštus ar sužeistus arklius, matėsi keletas
žuvusių civilių žmonių. Pavijome keliolika vokiečių
pabėgėlių vežimų, ant kurių sėdėjo senyvo amžiaus
vyrai, moterys ir vaikai.
Bus daugiau.
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Vilniuje lankosi Kinijos karininkai

Kinijos kariuomenės karininkų delegacija.
Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) —
Trijų dienų pažintinio vizito į Lietu
vą atvyko Kinijos kariuomenės kari
ninkų delegacija.
Karininkai iš Kinijos penktadie
nį susitiko su Krašto apsaugos mi
nisterijos valstybės sekretoriumi
Valdemaru Sarapinu.
Susitikime aptartas Lietuvos ir

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Kinijos karinis bendradarbiavimas
bei pristatyta Lietuvos gynybos poli
tika ir kariuomenės reforma. Kinijos
kariuomenės karininkai apžiūrėjo
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo
Radvilos mokomąjį pulką Rukloje,
susitiko su pulko vadu, kitais kari
ninkais.

Supeikė „pilietininkų" viliones
Atkelta iš 1 psl.
savo ruožtu, švelniai tariant, perse
kioja mūsų vadovybę nuo ryto iki va
karo, siūlydamas kurti kažkokį cen
tro jėgų bloką. Labai sudėtinga to
kius siūlymus suvokti, nes viena
centro jėga — liberalcentristai jau
prisišliejo prie kairiųjų socialdemok
ratų. Mes esame centro dešinėje. V.
Muntianas taip pat kažkodėl rodo,
kad jų partija — centro, nors apskri
tai nelabai žinau jų ideologijos, kas
jie tokie yra", — sakė N. Steiblienė.
Socialliberalės nuomone, V.
Muntianui, kaip buvusiam Darbo
partijos vicepirmininkui, šiuo metu
ypatingai svarbu atsiriboti nuo Dar
bo partijos, „kad žmonės jį identifi
kuotų kaip kažkokios naujos moder
nios partijos vadovą".
„Be to, manau, kad jam labai
svarbu išlaikyti Seimo pirmininko
postą, nes tik būdamas Seimo pir
mininku jis turi galimybę reikšti sa
vo mintis per žiniasklaidą ir tuo pa

čiu reikštis kaip Pilietinės demokra
tijos partijos vadovas. Manau, kad
buriama vadinamoji centro kairės
koalicija neišvengiamai turės ben
dradarbiauti su Darbo partija. Tuo
met ir pasižiūrėsime naujos partijos
vadovo V. Muntiano principingumą",
— teigė N. Steiblienė.
Parlamentarė teigė negirdėjusi,
kad Naujoji sąjunga norėtų keisti
savo poziciją.
„Mūsų pozicija lieka tokia pati,
kokia buvo prieš savaitę ar prieš mė
nesį — mes esame opozicijoje ir tuo
viskas pasakyta", — teigė N. Steib
lienė.
Socialliberalai atšaukė savo mi
nistrus po to, kai buvo atstatydintas
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. Pašalinus A Paulauską, so
cialliberalai atšaukė savo ministrus.
Netrukus iš koalicijos pasitraukė ir
Darbo partija. Po to premjeras A.
Brazauskas nebesiryžo formuoti Vy
riausybės ir atsistatydino.

Šalyje nestinga pasakiškai turtingų žmonių
Atkelta iš 1 psl.
Augustinas Rakauskas, „Vičiūnų"
grupės įmonių akcininkas Visvaldas
Matijošaitis, vienas pagrindinių
„Panevėžio kelių" grupės akcininkų
Gvidas Drobužas bei dabar sustab
dęs savo įgaliojimus Darbo partijos
pirmininkas Viktoras Uspaskichas,
kuris yra tikrasis susivienijimo „Vikonda" savininkas.
Antrajame dešimtuke pirmas —
didžiausias pieno perdirbimo ben
drovės „Rokiškio sūris" akcininkas
Antanas Trumpa, vienas pagrindi
nių „Linas Agro" akcininkų Darius
Zubas, Vakarų medienos grupės ben
drasavininkis Sigitas Paulauskas,
„Agrokoncerno" įmonių grupės ak
cininkas Ramūnas Karbauskis,
„Kauno grūdų" grupės savininkas
Tautvydas Barstys, pagrindinis „Lytagros" akcininkas Adomas Balsys,
„Arvi ir Ko" akcininkas Vilmantas
Kučinskas, verslininkas ir buvęs
krepšininkas Arvydas Sabonis bei
du investicijų bendrovės „Invalda"
akcininkai — Dailius Juozapas Mi
šeikis ir Algirdas Bučas.
Trečiąjį dešimtuką pradeda du
investicijų įmonės „Hermis Capital"
akcininkai — Nerijus Dagilis ir
Giedrius Barysas, toliau — „Rubicon group" akcininkas ir valdybos
pirmininkas Andrius Janukonis,
„Hanner" akcininkas Arvydas Avulis
ir kosmetikos verslu užsiimančios
įmonės „Fragrances International"
savininkas Benas Gudelis.
Turtingiausiųjų sąrašą užbaigia
„Algos" grupės akcininkas Andrius
Linkus, „Cilijos" savininkas Tadas
Karosas, vienas didžiausių „Sonex

Technologies" įmonių grupės ak
cininkų Arūnas Bartusevičius, taip
pat „Libros holdingo" ir „Alnos" gru
pės akcininkai Tomas Juška ir Va
lentinas Milaknis.
Pasak „Veido", Lietuvos milijo
nierių pinigai bankuose neužsiguli
— jie nuolat investuojami į versle
plėtrą arba politiką. Išsėmę visas ga
limybes Lietuvoje, jie investuoja į ki
tas Baltijos valstybes, Ukrainą, Ru
siją, Baltarusiją, Balkanus, taip pat
į Aziją ar Kaukazą.
Turtingiausias šalyje savivaldy
bės tarybos narys dirba sostinėje. Li
beralų sąjūdžiui priklausantis vers
lininkas Vidmantas Martikonis ir jo
žmona Nijolė deklaravo turį 31.2
mln. litų turto ir santaupų.
Turtingiausio mero titulas ati
tenka Vilniaus miesto vadovui liberalcentristui Artūrui Zuokui. Politi
kas su žmona Agne deklaravo su
kaupę 4.9 mln. litų turto ir 820,000
litų santaupų. Milijonieriai vadovau
ja ir Kaunui, Kėdainių rajonui bei
Druskininkams.
Iš dešimties apskričių viršinin
kų daugiau nei milijoną litų užgyve
no du — alytiškis Robertas Graudinis ir šiaulietis Alvydas Sedžius.
„Darbietis" Seimo narys Jonas
Jagminas deklaravo turįs 12.7 mln.
litų vertės turto, o jo partijos ben
dražygė bendrovės „Lietuvos spau
da" direktorė Romualda Kšanienė —
2.3 mln. litų.
Turtingiausi šioje partijoje yra
V. Uspaskichas, kartu su žmona tu
rintis 152 mln. litų vertės turto, bei
savo milijonais garsėjęs Antanas
Bosas, pernai uždirbęs 7 mln. litų.

Z. Balčyčio gimtinėje — ligos ir skurdas

Vilnius,
birželio
16 d.
(BNS/L.T.) — Dienraštis L.T. žvalgė
si po kaimą, kur gimė prezidento pa
siūlytas kandidatas į premjerus. Z.
Balčyčio gimtinė dabar užžėlusi ir
prasigėrusi.
Akivaizdu, kad Z. Balčytis gero
kai atitrūko nuo savo šaknų. Juo
džių kaime (Šilutės r.), kur prieš 52
metus gimė būsimas politikas, apsi
lankę žurnalistai pamatė daug skur
do bei nevilties, nors čia gyvenantys
žmonės didžiuojasi savo kraštiečiu,
kuris siūlomas į premjerus.
Troboje, kur Zigmas žengė savo
pirmus žingsnius, dabar gyvena sun
kia odos liga serganti moteris, bai
gianti pražilti dėl besaikių vyro iš
gertuvių.
* Penktadieni Italijoje pasi futbolo čempionate Vokietijoje
Namelis, kuriame dar anksčiau
baigusiame „Lasėr Radial" jach iškovojo Švedijos rinktinė, ket gyveno Zigmo tėvas Petras Balčytis,
tų klasės Europos buriavimo virtadienį keturių komandų B dabar užžėlęs ir griūnantis, nes čia
čempionate sidabro medalį iškovo grupės antrojo turo rungtynėse Ber „šeimininkauja" neįgalus pusamžis
jo Gintarė Volungevičiutė, o Aušra lyne 1:0 (0:0) įveikusi Paragvajaus vyriškis.
Milevičiūtė laimėjo jaunimo (iki 19 komandą. Pergalingą įvartį 89-ą su
Greta įsikūręs ir naujai kepamo
metų) Senojo žemyno pirmenybes. sitikimo minutę įmušė Fredrik premjero giminaitis Kęstutis Balčy
Laimėjusi tris plaukimus iš devynių Ljungberg. Po šios pergalės Švedijos tis, tačiau ir šio vyro akys atrodo iš
G. Volungevičiutė surinko 35 balus futbolininkai su 4 taškais įsitvirtino plaukusios, regis, ne nuo naujų Vy
ir tik dviem balais atsiliko nuo aukso antroje B grupės vietoje, o antrąją
riausybės programų skaitymo.
medalį iškovojusios belgės Evi Van nesėkmę patyrusi Paragvajaus vieTolimiausia Juodžių kaimo sody
Acker.
nuolikė prarado viltis patekti į kitą
ba, kur langas vietoj stiklo užkaltas
* Trečiąją medalį Lietuvos varžybų etapą.
polietilenu, patraukė dėmesį, nes po
komandai Mongolijos sostinėje
* Ketvirtosiose NBA čempio pietę iš jos per laukus sklido radijo
vykstančiame pasaulio studentų nato finalo rungtynėse Miami stoties „Lietus" muzika. Garsiakal
graikų-romėnų imtynių čempio „Heat" komanda penktadienį biai padėti ant palangės - kad kai
nate iškovojo Europos pirmenybių namuose 98:74 sutriuškino Dalias mas skambėtų.
prizininkas Laimutis Adomaitis, „Mavericks" krepšininkus bei išlygi
„Mano pavardė - Balčytis!" - di
penktadienį užėmęs trečią vietą svo no serijos iki keturių pergalių rezul džiuodamasis prisistatė 48 metų be
rio kategorijoje iki 84 kilogramų. tatą 2:2. Penktadienio rungtynėse darbis Kęstutis ir paaiškino, kad Vy
Ketvirtadienį Lietuvos imtynininkai nugalėtojų gretose sėkmingiausiai
riausybės vadovas yra jo antros eilės
iškovojo du medalius — Valdemarui rungtyniavo Dwyane Wade — 36 pusbrolis.
Venckaičiui (iki 74 kg) atiteko si taškai, 6 atkovoti kamuoliai, 3 rezul
Paklaustas, iš ko jis išlaiko žmo
dabras, o Svajūnui Adomaičiui (iki tatyvūs perdavimai ir 1 blokuotas ną ir keturis vaikus, K. Balčytis sa
60 kg) — bronza.
varžovo metimas. Shaquille CNeal kė: „Šienauju pievas, ruošiu mal
* P i r m ą j a prrgalf* p a s a u l i o sąskaitoje — 17 taškų.
kas". Tiesa, vienas Balčyčių sūnų už

darbiauja Anglijoje, o viena dukterų
turi darbą Šilutėje, parduotuvėje.
Pats Kęstutis keliolika metų dirbo
spirito gamykloje mazuto katilinės
prižiūrėtoju.
Su giminaičiu laikinuoju prem
jeru jam teko bendrauti ir prieš ke
letą savaičių per Tėvo dieną, ir už
pernai Mindaugo karūnavimo šven
tės metu.
Ir save, ir būstą gerokai apleidęs
54 metų Vytautas Valančius iki šiol
graužiasi, kad neišsipildė jo viltis
tapti Z. Balčyčio tėvo gimtojo namo
prižiūrėtoju. Kol P. Balčytis dar buvo
gyvas, su valdžioje esančio sūnaus
pagalba planavo pasistatyti savo so
dyboje „naują vilą". V. Valančius ja
me būtų gavęs savą kampą mainais
už rūpinimąsi šeimininku P. Balčy
čiu.
Balčyčiams persigalvojus, V. Va
lančius liko sename name ir yra pats
sau šeimininkas. „10 metų dirbau
melioratoriumi, o dabar esu trečios
grupės invalidas. 200 litų gaunu, ir
man visiškai užtenka!" — pasakojo
V. Valančius. Prieš 7 metus žmoną
palaidojęs ir vaikų neturintis V. Va
lančius nežino, kam paliks Balčy
čiams anksčiau priklausiusią trobą.
Troba, kurioje laikinasis premje
ras Z. Balčytis praleido kūdikystę,
per pusę amžiaus beveik nepasi
keitė. „Tik priestatą nuo tų durų pa
statėme", — į ūkinį pastatą parodė
dabartinė sodybos ir bemaž 3 hekta
rų sklypo šeimininkė Irena Damb
rauskienė.
Kaip Plateliuose gimusi ir au
gusi moteris atsidūrė Šilutės rajone?
„Vyrą gavau, bet girtuoklį.O dabar
jo nebeišauklėsi. Pati kalta. Šiame
kaime visi girtuokliai, nė vieno žmo
gaus nėra", — skundėsi moteris.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

ES paskyrė terminą sprendimui

dėl Konstitucijos p r i i m t i

Pirmąjį Konstitucijos variantą ,.palaidoję" prancūzai bei olandai teigė, kad jiems
rūpėjo jų šalių ekonomika bei asmeninė gerovė.
Reuters nuotr.
B r i u s e l i s , birželio 16 d. („Reut e r s T B N S ) — Europos Sąjungos
(ES) vadovai ketvirtadienį iš principo susitarė nustatyti 2008 metų terminą sprendimui dėl prancūzų ir
olandų atmestos bloko Konstitucijos
priimti, paskelbė šiuo metu Bendri
jai vadovaujanti Austrija.
Galutinai dėl Konstitucijos liki
mo šiame viršūnių susitikime nebu
vo susitarta. Kad Konstitucija įsigaliotų, jai turi pritarti visos bloko narės, bet kai kurios jų norėtų ją tyliai
„palaidoti".
„Jos nenori rizikuoti ir patirti
antrą nesėkmę", — sakė Europos
Komisijos pirmininkas Jose Manuel
Barroso.
Po viršūnių susitikime Briuse
lyje įvykusių derybų dėl to, kaip reikėtų pertvarkyti sąjungos institucij a s , Austrijos kancleris Wolfgang
Schuessel per vėlyvą spaudos konferenciją sakė: „Konstitucinės sutarties pagrindas yra geras ir turėtų
būti išsaugotas. Tačiau visiško susitarimo dėl to, kaip turėtume jį gelbėti, nėra".
S u t a r t i s , kurioje n u m a t y t a s
ilgalaikis E S pirmininkas ir užsienio
reikalų ministras, taip pat — paprastesnė balsavimo sistema labiau
atsižvelgiant į šalių gyventojų skaičių, pernai patyrė itin skaudų smūgi, kai Prancūzijos ir Olandijos rinkėjai per referendumus jai pasakė
„Ne".
Pagal Austrijos pasiūlymą ES
pirmojoje 2007 metų pusėje svarstys

ataskaitą kaip „pagrindą tolesniam
darbui dėl konstitucinio proceso, dėl
kurio būtinų veiksmų turi būti imtąsi vėliausiai antroje 2008 metų pusėje".
25 ES valstybių vadovai žadėjo
tuo tarpu toliau siekti rezultatų dėl
praktinių projektų pradedant ben
drąja energetikos politika ir baigiant
bendra pozicija dėl migracijos.
Mažuma bendrijoje norėtų atsisakyti Konstitucijos ir žengti toliau,
bet dauguma tvirtina, jog joje numatytos reformos yra gyvybiškai būtinos padidėjusiai E S , kad ji galėtų
efektyviai funkcionuoti.
Sutartis, kurioje numatoma reformuoti institucijas, įsteigtas šešių
šalių steigėjų bendrijai, gali įsigalio
ti tik jei jai pritars visos 25 dabartinės narės. Tačiau visi supranta, kad
jokia pažanga neįmanoma, kol Prancūzijoje ir Olandijoje neįvyks nauji
rinkimai. Jie numatyti 2007-ųjų gegūžę.
Europos Parlamento pirmininkas Josep Borrell sakė, kad vis dar
nėra sutarimo dėl to, kokiu keliu
žengti toliau, ir jokio atsarginio plano, tačiau paragino ES šalis vis tiek
tęsti Konstitucijos patvirtinimą,
Vokietijos kanclerė Angelą Merkel, kuri pirmąjį 2007 metų pusmetį,
kai jos šalis pirmininkaus ES, ban
dys atnaujinti debatus dėl institucijų reformų, tvirtino, kad sutartis d a r
nemirė.
Tačiau kiti vadovai abejoja, ar
politiškai įmanoma ją atgaivinti.

EUROPA
BRIUSELIS
Briuselyje viršūnių susitikime
dalyvaujantys Europos Sąjungos
(ES) valstybių ir vyriausybių vado
vai pritaria Europos Komisijos (EK)
pasiūlymui 2007 metų sausio 1 die
ną priimti Slovėniją į euro zoną. Ši
šiuo metu dvylika valstybių vieni
jančios bendros valiutos zonos plėtra
b u s pirmoji euro istorijoje. Europos
Komisija rekomendavo priimti į eu
ro zoną Slovėniją, tačiau atsisakė
priimti Lietuvą, kurios vidutinės
dvylikos mėnesių infliacijos rodiklis
šiek tiek viršijo apskaičiuotą krite
rijų.
VARŠUVA
Iš Lenkijos transliuojamas paly
dovinės televizijos kanalas baltaru
sių kalba pradės veikti kitų metų
pradžioje, rašo dienraštis „Gazeta
VVyborcza". Steigiamo kanalo laidų
vadove paskirta Lenkijos visuomeni
nės televizijos žurnalistė Agnieszka
Romaszewska. J i prieš metus turėjo
b ū t i akredituota Baltarusijoje, bet
šios šalies tarnybos jos neįsileido.
P a s a k žurnalistės, naujasis televizi
jos kanalas Baltarusijai turėtų su
vaidinti tokį patį vaidmenį, kaip ir
,,Laisvoji Europa" Lenkijoje 9-ojo de
šimtmečio pradžioje.
KIJEVAS
„Mūsų Ukraina" susivienijimo
vadovai Jurij Jechanurov ir Roman
Bessmertny pasiūlė Julija Tymošenko blokui (JTB) ir Socialistų par
tijai įeiti į plačią koaliciją drauge su
Regionų partija. „Mes griežtai su
t u o nesutinkame. Mes manome, kad
Regionų partija yra klanas, kurį pa
liko Ukrainai antrasis šalies prezi
d e n t a s Leonid Kučma. Todėl JBT jo
kiomis aplinkybėmis nedalyvaus jo
kioje koalicijoje su Regionų partija",
— pabrėžė J. Tymošenko.
RYGA
Latvijos gėjų ir lesbiečių organi
zacijos pasipiktino šalies parlamen
to sprendimu neįtraukti į Darbo

ATLANTIC

DETROIT
JAV automobilių milžinės „Ge
neral Motors" vadovas Riek Wagoner neketina skelbti bendrovės
bankroto. Pernai 10.6 mlrd. JAV do
lerių nuostolius patyrusi „General
Motors" planuoja iki šių metų pabai
gos sumažinti metines išlaidas maž
daug 7 mlrd. JAV dolerių. „Žmonės
klausia: kodėl paprasčiausiai nepa
skelbus bendrovės bankroto ir taip
neatsikračius visų įsipareigojimų?
Tačiau aš manau, kad tokia strategi
j a neteisinga", — pareiškė R. Wagoner.

AZIJA
KATHMANDU
Nepalo maoistų sukilėlių vado
vas Prachanda penktadienį derėjosi
su premjeru Girija Prasad Koirala
— tai buvo pirmosios abiejų šalių
aukščiausio lygio derybos. Viešumos
vengiantis sukilėlių vadovas Pra
chanda, kuris į sostinę iš Vakarų
Nepalo atskrido privačiu sraigtas
parniu, Kathmandu, kiek žinoma,
lankėsi pirmą kartą nuo sukilimo
pradžios 1996 m. Prachanda, kuris
retai duoda interviu, sakė, kad po
pradinių nesklandumų taikos dery
bos iš esmės stojo į vėžes.
TAIPEI
Taivane penktadienį atidarytas
ilgiausias Azijoje ir penktas pagal il
gį pasaulyje tunelis, kurio statybos
pareikalavo 15 metų darbo ir 25 gy
vybių. Vietos žiniasklaida j a u vadi
na 12.9 kilometro ilgio „Sniego kal
no" tunelį Taivano pasididžiavimu.
Šis tunelis sutrumpina kelionės iš
Taipei į Ilan laiką nuo trijų valandų
iki vos 30 minučių.

1-800-775-SEND

Oceai
Kroviniu gabenimas
laivu i visas pasaulio šalis
Kroviniu gabenimas \ jįįįĮ
YįįįS*
lėktuvu i visas pasaulio šalis ^ * ^ __Į__

l

mų perėmėjai, o jis pats liks savo su
kurtos korporacijos garbės preziden
tu ir patarėju strategijos klausimais.
Kasdieniame darbe 50 metų B.
Gatės turi pakeisti Ray Ozzie ir
Craig Mundie.
B. Gatės prisipažino, kad priimti
sprendimą dėl tolesnio savo likimo
jam buvo „labai nelengva".
„Microsoft" jis įsteigė 1975 me
tais drauge su vaikystės d r a u g u
Paul Allen, dabar taip pat multimilijardieriumi. Ši korporacija įvykdė
pasaulinę revoliuciją informatikos ir
personalinių kompiuterių srityje

JAV

www.atlanticexpresscbrp.com

B. Gatės gali nebedalyvauti „Microsoft" valdyme
N e w York, birželio 15 d. („Interfax7BNS) — Bill Gatės paskelbė
apie sprendimą 2008 metais sustab
dyti kasdienį darbą savo įkurtoje
korporacijoje „Microsoft".
Multimilijardierius paaiškino,
kad nori paskirti savo veiklą labda
rai per fondą, įsteigtą drauge su
žmona Melinda. Šis fondas dabar
tvarko 30 mlrd. dolerių lėšas.
Savo sprendimą turtingiausias
pasaulio žmogus netikėtai paskelbė
spaudos konferencijoje New York. B.
Gatės sakė, kad pamažu jį prie „Mi
crosoft" vairo pakeis keli jo įgalioji

įstatymą draudimo diskriminuoti
seksualinės orientacijos pagrindu.
Ketvirtadienį Seimas po ilgų disku
sijų per galutinį svarstymą priėmė
Darbo įstatymo pataisas, išbraukęs
iš jų draudimą diskriminuoti pagal
seksualinę orientaciją. Organizacijų
„Mozaika" ir „ILGA-Europe" pareiš
kime sakoma, kad Seimo priimtas
sprendimas ignoruoja Europos Są
jungos (ES) direktyvą likviduoti dar
bo rinkoje diskriminaciją seksuali
nės orientacijos pagrindu.

'Ą

_

AlrFreight

J Automobiliu pirkimas bei
] siuntimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

TruckingJy

Small Packaaes

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60155 Tel. 1
fax. 1 708-599-9682
Tel. 1

708-599-9680
800-775-7363
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Chirurgai
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet.IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www£enterforauga(yand3re8sttieelh£oni

GEDAS M. GRINIS, MD
lnkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medica Center
10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142

(262) 948-6990
Chiropraktika ir
manualinė terapija
Amber
Telefonas (708)
Health • Manualinė terapija
Center
•
•
•
•

239 0909

Chiropraktika
Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
Kraujo tyrimai
Homeopatija ir papildai

Dr.

Vilija

R.

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja
6420 West 127th Street Palos Heights, IL 60463

tf

Dr. Vida L Puodžiūnienė
Heatthy Connection
Chiropracfc & Rehab CWc

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

16547 W. 159 Street
LockporUL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerkles
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON M.D.
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 VV. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 VV. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-233-5630
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAFDOU0GAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midwest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439

630-7194799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage.
Edward ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

JAV LB K V Socialinių reikalų taryba
Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENCELE

Šeimos d a k t a r a i i r c h i r u r g a i
10811 W. -143** St Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst IL 60126
630-941-2609

Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERFB DALIAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA.MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

Eigin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212
www.illinoispaJn.com

Akių ligų specialistai
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge
Tel. (708) 636-6622
Holy Cross Hospital, #41OS

Tel. (773) 884-7960
Dr. ELIGIJUS LEUS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
TeL 815-741-3220
Vidaus ligos
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Ruošia: Aldona Šmulkštienė
2711 We$t 71 Street,
Chicago, IL 6 0 6 2 9
Tel- 77 3^476-2655; fax, 773-436-6906

Paaiškinimai apie „Doughnut Hole"
(spragą) „Medicare Plan D" programoje
„Medicare" receptinių vaistų
apdrauda per metus yra padalinta į
3 stadijas. Pirmoji, arba įvadinė
stadija, kai asmuo moka „deduetible"
ir 25 proc. priemoką už vaistus iš
savo kišenės. Trečioji stadija („catastrophic coverage"), kai asmuo moka
5 proc. už vaistus, o visa kita apmo
ka pasirinktas vaistų planas. Tarp
pirmosios ir trečiosios stadijos yra
didelė spraga, vadinama „doughnut
hole", kai asmuo pats turi susimo
kėti už vaistus 2,850 dol., kol, įskai
tant pirmosios stadijos mokėjimus
už vaistus, susidaro 3,600 dol. suma,
išleista už vaistus iš savo kišenės.
Pavyzdžiui, asmuo už š. m. sau
sį, vasarį ir kovą, pirkdamas jam rei
kalingus vaistus, išleido 750 dol. (į
šią sumą įeina „deduetible", „co-payment ir 25 proc. priemoka už vais
tus). Už tuos 3 mėnesius pasirinktas
vaistų planas sumokėjo 1,500 dol. už
jo vaistus. Taip buvo pasiekta 2,250
dol. vaistų kainos riba, skirta įva
dinei stadijai.
Už balandį, gegužę, birželį ir lie
pą jau pats asmuo turi mokėti už
vaistus. Iš savo kišenės jam tenka
išleisti 2,850 dol. Šis laikotarpis yra
vadinamas „doughnut hole" arba
antrąja stadija. Prie 2,850 dol. pri
dėjus 750 dol. (tai, ką jis užmokėjo
už vaistus įvadinėje stadijoje) ir su
sidaro 3,600 dol. suma, sumokėta iš
savo kišenės. Nuo tada, t.y. už rug
pjūtį, rugsėjį, spalį, lapkritį ir gruodį
tereikia iš savo kišenės primokėti 5
proc, o visa kita užmoka vaistų pla
nas (5 proc. šiame pavyzdyje sudaro
195 dol.). Tiems, kuriems reikia
brangių vaistų ir kuriems tenka iš
savo kišenės primokėti 3,600 dol.,
žinotina, kad vis tiek sutaupoma

daug pinigų. Dar kartą grįžkime prie
pavyzdžio. Asmuo įvadintu laikotar
piu išleido iš savo kišenės 750 dol.,
antroje stadijoje („doughnut hole") 2,850 dol. ir trečioje - 195 dol. Iš viso
per metus asmuo išleido 3,795 dol.
Jo vaistų planas įvadinėje stadijoje
užmokėjo 1,500 dol., „doughnut ho
le", arba antrojoje stadijoje - nieko
nemokėjo ir trečiojoje sumokėjo 3,705
dol., iš viso - 5,205 dol. Sudėjus, ką
jis pats ir ką vaistų planas sumokė
jo, gauname 9,000 dol. sumą per metus.
Kainos gali kiek keistis, bet
vaistų išlaidos kartojasi kasmet
labai panašiai.
Žmonėms kyla klausimas, iš kur
atsirado ta „doughnut hole" - spraga,
kurios jokios kitos apdraudos neturi.
JAV Kongresas, kurdamas „Me
dicare Plan D" programą, nusprendė
teikti lengvatas perkant vaistus jau
minėtoje įvadinėje stadijoje, arba
pirmuoju laikotarpiu, kol pasiekia
ma minėta 2,500 dol. suma. Dar dau
giau pagalbos buvo nutarta teikti as
menims su mažomis pajamomis,
perkant receptinius vaistus. Pagal
turėtą biudžetą, nieko kito nebuvo
galima padaryti, tik įvesti „dough
nut hole", ir be tos spragos „Medi
care Part D" (receptinių vaistų pla
nas) negalėtų egzistuoti. Reikia ma
nyti, kad federalinė valdžia ir ateity
je laikysis tos spragos („doughnut
hole"), nes jos vengimas kainuotų
bilijonus dolerių.
Labai daug įsirašiusiųjų į „Me
dicare Plan D" net nepasiekia tos
„doughnut hole", ir jiems nereikia
tiek daug mokėti už vaistus iš savo
kišenės.
( n a u d o t a s i AARP b i r ž e l i o m ė n .
žiniaraščiu).
Bus daugiau.
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
(vairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VENAS, M.D., SC.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918W. Archer Ave. Ste5ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ĮVAIRŪS'
* 56 m. vyras, be žalingų įpročių, ieško
žmonių priežiūros darbo lietuvių, rusų
šeimose su gyvenimu kartu. Legalūs doku
mentai. Gali pakeisti bet kurią savaitės
dieną ar išleisti atostogų. Tel. 312-6221593.
* Vyras, turintis žalią kortą, rekomendaci
jas, vairuojantis automobilj, gali atlikti
masažą ir ieško darbo prižiūrėti pagyvenu
sius žmones. Tel. 708-822-6200.
* Vyras ieško darbo prižiūrėti senelius. Turi
geras rekomendacijas, ilgalaikė darbo
patirtis. Tel. 773-531-2382, Kęstas .

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

Fax. 718-423-3979
E-mail: vyttours@earthlink.net
Web slte: www.vytJstours.com

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280
E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com
B ĮrajlJftliT?Ič2rc2^žJaMgMgJč^
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D a n t ų gydytojai
Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 a 640 a Kingery Hwy, VVIovvbrook
Tel. 630-323-5050

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
Sveikiname savo skaitytoją ir rėmėją
ANTANĄ
LEMBERGĄ,

š.m. birželio 13 d. —per pačias vardines —
sulaukusį 96 metų amžiaus.
„Draugo" darbuotojai

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. DALIA E CEP&Ė, DDS.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

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

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

Dr. V J . VASAITIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

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

DR. L PETREIKIS
DANUI GYDYTOJA

Valandos susitarus

9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Juozas ir Elžbieta Liūdžiai džiaugiasi galėję 50 metų per gyvenimą žygiuoti
kartu.

Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

DARBŠTŪS LIETUVIAI
Emigruojant į JAV, 1989 metais
Loreta ir Gintautas Shutai su
dukromis — Brigita 6 metų ir Edita
— 4 metų — Romoje (Kalėdų metu)
turėjo 10 dienų laukti laivo į JAV.
Tuo metu buvę visų tautybių
vaikai popiežiaus Jono Pauliaus II
buvo pakviesti audiencijon ir orga
nizuotai, su tautiniais rūbais atsto
vavo savo kraštui. Lietuviams atsto
vavo Brigita ir Edita. Popiežius Jo
nas Paulius II daug dėmesio kreipė
lietuviams.
Shutų šeima, kurį laiką gyve
nusi Čikagoje, persikėlė į Richmond,
Virginia, kur ir dabar gyvena. Tėvas
farmacininkas. Duktė Brgita, jau 23
metų, šią žiemą baigia Kriminalinę
teisę Virginia Commonwealth university. Edita jau 2 metai studijuoja
psichologiją tame pačiame univer
sitete.
Jų promočiutė Ona Petrienė, į
JAV atvykusi 1950 metais, apsi
gyveno Cicero, IL, vėliau Michigan
valstijoje, o paskutinius 5 metus
gyvena St. Petersburg, FL. Ji prik
lauso Lietuvių klubui, Šv. Kazimiero

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angiškai arba lietuviškai.

4647 W 1 0 3 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260

Odos ligų specialistai
D*'rniatologijos ligų ir odos vėžio
specialybe, k o s m e t i n ė chirurgija,
viso v e i d o atjauninimas

D R . K. J U Č A S

RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D
120 Center Mali #318 Oak Brook, IL 60523

Tei 630-571-2630

Odos ligų specialistas gydo odos auglius,
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas.
Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
"^3-233-0744 arba 773-489-4441
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ĮVAIRUS
* Prižiūriu vaikus savo ar jūsų namuose.
Te '*: =289-4933.
* Pirksiu valymo darbus, pageidautina
' : " : » ' _e 312-451-7060.
* 22 m studentė kalbanti angliškai, ieško
P o p i e ž i u s Jonas Paulius II

Vatikane 1989 m

sveikina E d i t a S h u t a i t e

riniuose rajonuose. Tel. 773-225-9609 .

^nfdrmacip tel:
^*(708) 839-9022;
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PARDUODA
K LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS
Ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo
slogos Ir negerovių

Medaus g a l i m a

gauti lietuviškose krautuvėse Ir po
pamaldg PL centre, L e m o n t e .
Tel. 6sO 3 2 1 S s 2 6
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DAINA ILGAI SKAMBĖS MŪSŲ ŠIRDYSE
NIIOLE BENOTIENĖ
Rytų pakraščio chorų daininin
kai visas jėgas atiduoda, derindami
paskutinių repertuaro dainų akor
dus, dalyvaudami išleistuviniuose
koncertuose. Jiems visiems buvo už
duoti tie patys klausimai: kokį ats
tumą turės įveikti, norėdami pasiek
ti dainų šventę, kaip sekasi ruoštis,
likus paskutinėms savaitėms, ir ko
nori palinkėti visiems šventės da
lyviams.
Choro „Sodžius" iš Hartford,
Connecticut, dainininkams nuo na
mų iki Čikagos yra apie 918 mylių.
„Žadam važiuoti automobiliais. Iš
keliausim ketvirtadienį ryte. Stosim
vidurkelyje permiegoti, kad į dainų
šventę atvyktume žvalūs. Keliausim
grupe trim mašinom po 4-5 žmones,
įskaitant choristų vaikus. Pačių cho
ristų liko 6-7. Visi gerai nusiteikę,
repeticijų jau neturim, nes mūsų
vadovė, Raimonda Jalinskienė, susi
laukė mažylės. Repetuojam indivi
dualiai patys, klausydami CD. Iš
leistuvių nedarysime, nes visus
spaudžia darbai, mokslai. Tikimės,
kad kas nors padarys mums sutik
tuves, o jei ne, tai vasarą ar rudenį
suruošim savo jubiliejinį koncertą, į
kurį įtrauksim šventės dainas", mintimis pasidalino choro daini
ninkas Romas Butrimas.

goms ir dainininkams linkim pačių
nuostabiausių įspūdžių, mūsų visų
taip laukiamoje šventėje. Žinau, net
ir nuskambėjus paskutiniems akor
dams - 'Atsiliepk daina' dar ilgai
skambės visų mūsų širdyse", - nuo
širdžiai baigia Birutė Mockienė, kuri
yra ne tik vaikų choro „Varpelis", bet
ir New York Lituanistinės mokyklos
vaikų choro vadovė.
Kartu su B. Mockiene planus ke
lionei sudarė ir Gintarė Bukaus
kaitė, New York lituanistinės mo
kyklos jaunimo choro ir New York
lietuvių choro vadovė. „Važiuosime
įvairiai: dalis skris, dalis vairuos,
bet, atrodo, kad didesnė dalis skris",
- sako G. Bukauskienė, kuriai reikės
įveikti 841 mylias. „Nuotaikos, - sa
ko Gintarė, - su suaugusiais jaučiuo
si, kad pasiruošėme neblogai. Su
jaunimu - vis trūksta laiko ir nera
mu, kad baigiasi lituanistinės mo
kyklos sezonas, o tai reiškia, kad
vežiojimai keisis ir reikia pergalvoti
repeticijų laiką. Išleistuvinių kon
certų neplanuojame, bet birželio
viduryje dalyvausime minėjime veži
mams į Sibirą atminti. O visiems
norėčiau palinkėti pasidžiaugti ne
eilinėmis akimirkomis, kurias išgy
vensime per Dainų šventę, ir džiaug
tis, kad dalyvaujame jos tapsme, o
tuo pačiu ir istorijoje", - savo linkė
jimus baigia Gintarė Bukauskienė.

Hartford, CT, choras „Sodžius". Vadovė: Raimonda Jalinskienė.

Birutė Mockienė, iš Elizabeth,
New Jersey, vaikų choro „Varpelis"
vadovė, pranešė, kad iš New York ir
New Jersey valstijų atvyksta 28
vaikai. „Mums teks įveikti daugiau
kaip 1,600 mylių (juk reikia grįžti ir
namo), - šmaikštauja Birutė, - kad
galėtume kartu išgyventi nepakarto
jamas dainų šventės akimirkas. O
kol kas vyksta aktyvus darbas. Per
ilgąjį savaitgalį Vermonte vyko ben
dros repeticijos, į kurias atvyko
dainininkai iš Boston, Philadelphia,
New York, New Jersey chorų. Taip
viską gerai mokėsim, kad klausyto
jai net neįtars, kiek prakaito buvo
išlieta, kiek valandų praleista ir kiek
mylių suvažinėta. Kad nenuskriaustume savo klausytojų ir rėmėjų,
kurie nevyksta į šventę iš taip toli,
New York vaikų choras „Varpelis"
ruošia išleistuvinį koncertą per Tėvo
dieną, birželio 18 d. Elizabeth, NJ.
Choras per šiuos metus išaugo,
sustiprėjo ir dar labiau susidrauga
vo, surengė nemažai gražių rengi
nių", - sako Birutė. „O visiems kole-

Beveik 1,000 mylių atstumą rei
kės įveikti Boston, Massachusetts,
lituanistinės mokyklos „Giedorėliams", kuriems vadovauja Daiva
Navickienė. Jie visi labai laukia
šventės, atskirų išleistuvinių kon
certų neplanuoja, bet dalį repertuaro
atliko per lituanistinės mokyklos
užbaigimą ir dar ruošiasi paminėti
Baisiojo birželio istorinę datą. O
visiems kolegoms ir draugams Daiva
Navickienė nori palinkėti: „Nepra
rasti sugebėjimo pasijuokti".
Philadelphia V. Krėvės lituanis
tinės mokyklos vaikų chorui vado
vauja Rasa Brittain-Bobelyte, kuri
paskaičiavo, kad jiems iki Čikagos
reikės įveikti 800 mylių. „Kai kurie
skrenda, kai kurie važiuoja pririšti
'bungee' virvėmis prie tėvelių auto
mobilių stogų", -juokauja Rasa Y
Krėvės mokyklos chore dalyvaus 12
dainininkų - 10 šaunių vaikinu dvi
nenusileidžiančios mergaites. „Mokyklos choras dalyvavo bendram
Phiiark-lph.a chorų koncerte, ir koks
sunkus kelias j ta pirma vieša pa-

Elizabeth, NJ, vaikų choras „Varpelis", vadovaujamas Birutės Mockienės.

sirodymą! Vaikai galvoja, kad Arui
Baškauskui, (jogos instruktoriui,
kuris laimėjo „Survivor") buvo leng
viau Panamoje laimėti pirmą vietą,
negu jiems išgyventi repeticijas su
manim. Jie nenujaučia, kas jų dar
laukia su Viktoriu Raliu per bendrą
Dainų šventės repeticiją Čikagoje, gera nuotaika ir humoru dalinasi
vadovė Rasa Brittain, kuri chorve
džiams ir dalyviams linki: - Sveikai
ir linksmai sutikti liepos 3 d.!"
Tokį pat 800 mylių atstumą
reikės įveikti ir choro „Laisvė" dai
nininkams, kurių net 26 ruošiasi
kelionei.
„Labai entuziastingai ruošiamės
Dainų šventei, - sako choro pirmi
ninkas Gabrielius Mironas. - Jau
daug dainų mokame. Paskutinę re
peticiją tik perdainuosime visas dai
nas. Šį mėnesį turėjome du koncer
tus: vieną Philadephia ir kitą ge
gužės 20 d., Shenandoah, PA, kasyk
lų rajone. Abu koncertai pasisekė
labai gerai. Ypatingai didžiuojamės
Philadephia įvykusiu koncertu, nes
mes, 'Laisvės' choristai, patys ruošėm, papuošėm sales ir pardavinėjom bilietus. Dalyvavo 'Laisvės',
'Atžalyno' ir Vinco Krėvės litu
anistinės mokyklos chorelis. Phila
delphia jau keletą metų neturėjo
tokio gerai pasisekusio koncerto,
kaip mūsų. Žmonės labai įvertino
mūsų darbą", - savo ir choristų
džiaugsmu dalinasi Gabrielius. O vi
siems choristams G. Mironas, „Lais
ves" dainininkų ir vadovės Ilonos
Babinskienės vardu, linki: „Puikiai
praleisti laiką Dainų šventėje ir
įgauti dar daugiau entuziazmo, kad,
sugrįžę į savo vietoves, galėtų tikrai
didžiuotis savo pasiekimais lietu
viškoje dainoje".

mas Raimondos Rukšienės, laukia
kelionės į Čikagą nekantraudamas.
„Keliausime įvairiais būdais: kas
automobiliais, kas lėktuvais , - sako
choro vadovė Raimonda Rukšienė. Jaunimas su džiaugsmu laukia susi
tikimų su bendraamžiais, kitų chorų
nariais. Gegužės 13 d., šeštadienį,
Lietuvių namuose Philadelphia įvy
ko chorų koncertas, „Pakeliui į 8-ąją
Dainų šventę". Tai buvo labai sma
gus ir nuotaikingas renginys, lyg
mūsų generalinė repeticija prieš
didįjį įvykį - pačią Dainų šventę
Čikagoje. „Atžalynas" atliko tris jau
nimo choro repertuaro dainas ir
kartu su mišriuoju choru 'Laisvė' penkias jungtinio choro dainas. Jau
taip laukiame kelionės, — gera nuo
taika ir džiaugsmu dalinasi vadovė
R. Rukšienė, - kad daina 'Dainuo
kim dainuokim, dainuokim" pavirto
į: 'Važiuokim, važiuokim, važiuo
kim;/ Važiuokim į šventę visi!/ Dai
nuot niekada nesustokim/ Te laimė
mus lydi kely!"'
Štai kaip ruošiasi šventei rytų
pakraščio lietuvių chorai, štai kokią
nuotaiką, džiaugsmą ir energiją jie
kaupia, kad galėtų su visais pasida
linti atvykę į gražų miestą - Čikagą,
į ruošiamą šventę. Pasitikrinkime,
ar visi turime bilietus į šventinį kon
certą? Ar žinome, kas prie ko sė
dėsime, ar esame užsisakę stalą į
šventinį pokylį, ar neužmiršome įsi
gyti „Jazz Land" grupės ir susipaži
nimo vakaro bilietų. Jeigu ne, tai dar
nevėlu. Dėl smulkesnės informacijos
aplankykite
šventinę
svetainę
www.dainusvente. org.
Įvertinkime visų dainininkų ir
organizatorių darbą, paskirkime šį
savaitgalį dainoms, šypsenoms, su
sitikimams ir lietuviškai sielos
Choras „Atžalynas", vadovauja atgaivai.

B Ū T I N A I APSILANKYKITE!
NAUJA PARDUOTUVĖ LEMONTE!
Puiki europietiško
stiliaus
parduotuvė. Maisto produktai
iš
Europos Ir Amerikos. Kainos
visiems prieinamos.
•

1 PETR'S
1 DELI

Didelis pasirinkimas įvairių
dešrų, mėsos, žuvies, duonos
ir kitų produktų.

1 SI 8 State Street,
1 Lemont, IL 60439
1 TeL 630-2571157
D i r b a m e
n u o 9 vai. r. i k i 9 vai. v.,
sekmadienį i k i 6 vai.v.

Gaminame išsinešimui: sriubas,
namines salotas, sumuštinius
Skubate, nenorite laukti?
Gaiite užsisakyti produktus

I

tel. 630-257-1157.
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Taiklus
žvilgsniai
STASE E. SEMĖNIENE

Dėmesingai skaičiau Nijolės
Jankutės įdomią atkarpą „Žvilgs
niai II". Ji savo rašytojos įžvalgumu
piešė ne tik mums neįprastus Aust
ralijos vaizdus, bet ir kūrybingai aš
triu žvilgsniu atvėrė australų nu
siteikimą, jų būdo ypatybes, požiūrį
į kitataučius bei kitas „aussie" (kaip
jie patys save „pravardžiuoja") sielos
plonybes. Autorė spindi rašytojišku
žodingumu, originaliais palygini
mais, o jau humoras, humoras —
tiesiog pavergia tave! Be jokios šyp
senos žymelės — jai įprastu rimtu
polinkiu pabėrusi, it karolėlius, visą
vėrinį jai patinkančių aborigenų
žodžių, išsprūdus paskutiniam —
Tumbarumba — džiaugsmingai
šūkteli: „Rodos, tik suplok delnais ir
šok rumbą!" O tu, uolusis skaityto
jau, nors plyšk juoku!
Savo puikiu aprašymu N. Jan
kutė pažadino malonius prisimi
nimus iš nepamirštamų atostogų,
prieš penketą metų praleistų Aust
ralijoje. Tas skirtingas žemynas nė
ra vien „raudonos žemės" šalis, kaip
nemažai ten gyvenusių lietuvių tei
gia. Anaiptol! Jis nepaprastai visa
pusiškas! Tai taip pat nėra tiktai
koalų, kengūrų ar bumerangų gim
tinė; o ne — ten tiek įvairių įdomy
bių, net natūralios gamtos stebuklų
turi!

m
*•
MARIJA GIMBUTIENE

Mūsų talentingoji Nijolė dabar
riedėjo į pietus, o mes, 16 amerikie
čių grupė, anuo metu daugiausia
maišėmės šiaurėje. Na, ir naršėme
po ją, kaip tik įmanydami. Mūsų vi
sų iš pirmo žvilgsnio meilę sugriebė
dienos miegalis (ilsisi ir miega po
18—20 vai. kiekvieną dieną), nakti
balda (veikliausias — nakties me
tu), žavus laukinis gyvūnėlis — koa
la. Jis nėra meškiukas (kaip dauge
lis jį vadina ir dar prideda — Aust
ralijos „vietinis meškiukas"), nors
panašus į jį, bet vadinasi mažas
„marsupial" — žinduolis su maišiu
ku motinos kūne, kaip ir jo giminė —
kengūra. Mūsų australas vadovas,
pažadinęs eukalipto medyje mie
gančią koalą, nukėlė ją ir net padavė
mums į rankas ja pasidžiaugti. O tas
džiaugsmas amerikiečiams liejosi:
spragsėjo fotoaparatai, juokai bei
laimingi šūksniai nusėdo eukaliptų
viršūnėse, darant nuotraukas su ja
bei glaudžiant prie savęs tokį meilų,
„visuomenišką", tarsi tik ir gei
džiantį to glamonėjimo, žvėrelį. O
jis — gerokai didesnis už katiną, il
gom plaukuotom ausim, minkštu
kailiu ir nepastebima uodegyte...
Tuo tarpu ar tik nėjo „gyvenimo
draugė" tingiai rėpliojo eukalipte —
gumos medyje per pumpurus, vešlią
lapiją, kuria beveik išskirtinai mai
tinasi, skabydama lapus bei juos
kramsnodama. Tik vieno jauniklio

STEBĖKITE,
KAIP JŪSŲ
SANTAUPOS

AUGA!
^Atidarykite 14-os mėnesių
sertifikatą

5.50%

APY

Aukštos palūkanos dabar
Dar aukštesnės — vėliau!
Galėsite vieną kartą šio
sertifikato procentą padidinti,
jei procentas kils*

/
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Garfield Ridge

6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Building Personai Banking

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Relationship^

Orland Park
14701 Ravinia Ave.
Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

*Rate increase bas*d on the r a t e offered f o r new 12 month certificate accounts at t i m e o f increase
A n n u a l PercenUųre Yield (APY) is effective aa of June 19, 2006 and u» subject to change without notice
M i n i m u m deposit of $250 is reguired to o b t a i n APY Penalty m a y be imposed for early w i t h d r a w a l s

www.firstpersonalbank.net

...iš laiškų ir prisimini mtį

MARIJA GIMBUTIENĖ... iš laiškų ir prisiminimų. Vilnius 2005.
M. Alseikaitės-Cimbutienės gyvenimo retrospektyva: Lietuvos
mokslininkų bei menininkų prisiminimai; JAV kolegų bei bičiulių
pasisakymai; artimųjų liudijimai ir Jurgio Gimbuto dienoraštinės
autobiografijos dalis; Marijos Gimbutienės laiškai.
Knygą įsigyti paštu: (paprastu) — 40 JAV dol.; oro — 50 dol.
Leidykla „Žaltvykslė",
A. Vivulskio g. 7-208, LT-03321, Vilnius, Lithuania.

vienu metu susilaukia koalos, o Šis, ralijos valstybės herbe yra pavaiz
pabuvęs nedaug mėnesių savo mo duoti emu (tariasi „imu", didžiulis
tinos maišiuke, kur jaučiasi saugus paukštis, panašus į strutį) ir ken
ir yra maitinamas, užlipa ant jos gūrą, kaip Australijos simboliai,
pečių panešiojimui. Ir paaugę koalos atstovaujantys krašto pažangai, nes
randa prieglobstį motinos maišiuke jie visados juda pirmyn, niekados —
pavojaus atveju. Na, o eukaliptai — atgalios!
gumos medžiai — yra koalų vienin
Kaip pasauly paplitęs posakis
teliai namai — gyventi, poilsiauti, sako: „Romoje elkis, kaip romėnai
miegoti ir maitintis.
elgiasi", taip ir „Australijoje sviesk
Kitas gana gracingas gyvūnas, bumerangą, kaip aborigenai svie
kurio tėvynė — Australija, yra ken džia" posakiu gundė vadovas, ves
gūra (teko nugirsti, jog jų esama ir damas mus į didelę žolėtą aikštę,
Pietų Amerikoje, bet niekad neteko kur jau iš tolo matėme ore švilpian
to pamatyti). Didžiosios kengūros čius bumerangus. Nepasakytume,
randamos Australijoje ir Newjog taikliai išmesti bumerangą, rei
Guinea salose.
kia specialių mokslų, bet ne visiems
Australijos šiaurės rytuose ste mums vienodai šis „menas" se
bėjome po plačią pievą linksmai kėsi...
striksinėjančias kengūras (viena net
Bumerangas, taip pat vadina
su „kūdikiu" nuosavoje „motiniško mas „Kylie" (aborigenų žodis), nėra
je kišenėje"), o australas aiškino žaislas, bet ginklas, išrastas ir dar
mums jų skirtingas rūšis: didžiau vis vartojamas šiais laikais Austra
sios, vadinamos „Great" arba „Old lijos čiabuvių — aborigenų — ir
Man", būna apie 6 pėdų aukščio, kai Indijos genčių. Tai 3 pėdų išlenkta
išsitiesia stačios. Ji šuoliuoja nepa lazda, apvali vienoje pusėje, plokščia
prastu greičiu: vienu šuoliu nušoka kitoje, kovojant pati forma verčia
20—30 pėdų. Mažesnės kengūros pasisukti, kai vikriai išmetama. Ap
vadinasi „Wallabies". Susilaukusi sisukimo judesys priverčia jį sugrįžti
nesubrendusių vieno ar dvynukų atgal pas metėją.
jauniklių, kengūra nešioja juos savo
Seniausi bumerangai buvo at
maišiuke, kol jie užauga ir yra rasti Wyrie pelkės durpėse Pietų
pajėgūs patys šokinėti. JAV tėra tik Australijoje, spėjama, kad 10,000 m.
jų ir koalos giminaitis, čia vadina senumo. Dar senesni uolų piešiniai
mas „opossum". Negalėjom atsiža- vaizduoja bumerangus ir, manoma,
vėti šokinėjančiom kengūrom, tar jog aborigenai juos vartojo prieš
tum grakščiomis scenos balerino 25,000 ir 50,000 metų. Čiabuviai
mis.
labai ilgai gamino bumerangus me
Iš kur kilo kengūros vardas? Pa džioklėms, kariavimui, o taip pat
sakojama, kad kai Europos tyrinėto naudojo kaip muzikinius instrumen
jai pirmą kartą Australijoje išvydo tus slaptose ceremonijose. Pasta
tokius keistus šokinėjančius gyvū ruosius bumerangus gausiai išpuoš
nus, užklausė vietinio australo davo aborigenų menu, kurio ryš
(aborigeno), kaip jie vadinasi. Jis kių stiprių spalvų gausumu bei for
atsakė: „Kangaroo", kas jo kalba mų įvairumu gėrėjomės Kuranda
reiškia „aš nesuprantu jūsų klausi miesto kultūriniame centre. Užsi
mo". Tyrinėtojai tai priėmė už gryną minus apie Kuranda, būtina pami
pinigą, manydami, kad tai gyvūno nėti unikalų Kuranda Skyrail Rainvardas. Ir taip „kangaroo" (kengūra) forest Cableway bei Kuranda Scenic
gavo savo vardą...
Railway Train. Šiaurės rytuose
Kengūrų yra per 40 skirtingų esantis Great Barrier Reef — pa
rūšių, o jų vardų taip pat gausu: saulio gamtos stebuklas — pasa
vyrišką kengūrą vadina „boomer" kiškai nuostabi vietovė! Šie du pas
(dundantis), moterišką — „flyer" (le kutinieji yra įrašyti į Pasaulio pavel
kianti), o jų vaikelį — ,Joey". Aust do saugotinų objektų knygą.
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D R A U D I M O PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Drake
Dtd
lt Again!

Equ«J Hou«ng Oppo««my

Profesionalus
• asmeninis
patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Realtor

5 S.Prospect, Clarendon
Hills. Illinois 60514

Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
630-325-7010

GREIT PARDUODA
-a,

a

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

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

'COlOtUCU.
; BANKOR Q

Accent
Homefinders

VIDA M.
SAKEVICIUS

KtSIDESTlAL
BROKEKACE

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
-Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMTJ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Čf

Real Estate Consultant
Nekilnojamojo turto
p i r k i m a s , pardavimas
708-889-2148
PASKOLOS

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Audrius Mikulis
1st Choice Real Propertys

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikūlis @ usa. com
[vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
** Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

«§s>

Mindaugas
651-343-0286 Cell
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
j

r»vwww

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th S t ,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

mindaugas.m.bubliauskas@wellsfargo.com
www.wmm.ccHn/weststpaulbranchmn...,

SIŪLO D A R B A

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų ruošos
darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą
ir išvykti.
Kreiptis:
ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900
ĮVAIRUS*
Išvežame
nereikalingus
daiktus, statybines
Šiukšles, metalą.

TeL 7 0 8 . 4 4 7 . 0 S I 2 ,
7 Q 8 ^ 7 5 w l 3 0 6 , Sigitas
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

r- !? m K *• M' e? ii

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900

N A M Ų REMONTO IR
STATYBINĖS PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas
6556 S. Kedzie Chėago,IL 60629
Prekyba,
— Licensed — Bonded— Insured
fREE
ESTIMATE

7 dienos
per savaite

773 7 7 8 4 0 0 7
773 531 1 8 3 3

STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sielines",
„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir
„shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

MIGLINAS TV
P I G I A U S I AVIA-BIUETAJ | L I E T U V A I R E U R O P A

"TTvvvv. autotradeusa. c om

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

Tel. 773-776-1486

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigraciios,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com

PARDUODA
Parduodu 2 kamb. 2 vonių butą
W e s t P a l m B e a r t i , Florida.
Svetainėje marmuras, kambariuose
plytelės. Labai gera vieta. S min. iki
centro, 5 min iki vandenyno, per gatvę
prekybos centras. Kaina $162,900.

Tel. 561-309-6708.
SIŪLO I Š N U O M O T I

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO J A V AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Tvarkingiems asmenims
išnuomojamas vieno miegamojo
butas Kedzie Ave. ir 66 str. rajone
Tel. 773-671-9919

H M M

Always Wlth F l o w e r s
Nauja paslauga — a t r i b u t i k o s n u o m a p o k y l i a m s
* Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuva
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės
* Bažnyčių ir pokylių salių dekoravimas

\ Celės

1120 S. State St., Lemont, IL, tet. 6 3 0 2 5 7 0 3 5 9
8015 W. 7 9 St., Justke, IL, tel. 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswltliflowers.coin

•
•
•
•
•

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
mMĖGSJAMS
Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay-away" planu.
Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.
Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo
8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.
3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. A r c h e r Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai irjvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — vvvvw.racinebakery.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
\

&

\

\S&wtar\

•#W

350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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„Naujosios te vystės" idėjos pasiekė ir Lietuvą
MINDAUGAS RADUSIS
Klaipėdos pedagoginės
psichologinės tarnybos
psichologas

Birželį minime Tėvo dieną. Nors
ši šventė Lietuvoje nėra taip pla
čiai švenčiama kaip Motinos diena,
tačiau visuomenės supratimas apie
tėvo vaidmens svarbą šeimos gyveni
me pastebimai auga. Aktyviau įsi
traukę į bendravimą su savo vaikais,
vis daugiau vyrų liudija atradę tik
rosios tėvystės džiaugsmą.
Tėvystė atgimsta
Ilgus amžius mūsų visuomenėje
vyravo tradicinis šeimos modelis, ku
riame vyras apsiribodavo namų rū
pintojo ir saugotojo funkcijomis.
Tačiau šiais laikais vyrai ir moterys
vis dažniau pareigas šeimoje pasi
skirsto ne pagal pasenusius lyčių
elgsenos stereotipus, bet pagal kiek
vieno poreikius ir galimybes. Tad
kartu su moterų siekiu aktyviau
dalyvauti viešoje erdvėje sustiprėjo
judėjimas už didesnį tėvo įsitrau
kimą į šeimos gyvenimą.
Nors „naujosios tėvystės" idėjos
iš Vakarų pasaulio mus pasiekė kiek
pavėluotai, tačiau jau dabar galime
matyti kai kuriuos jų vaisius.
Pamažu didėja tėvystės atosto
gų teise pasinaudojusių vyrų gretos.
Stipriosios lyties atstovai vis daž
niau pritaria minčiai, kad tėvas ne
turi būti užsidaręs ar nutolęs nuo
šeimos gyvenimo.
Vis labiau populiarėja tėvo, kaip
dėmesingo, besirūpinančio, globo
jančio, aktyviai dalyvaujančio vaiko
auginime ir auklėjime asmens

įvaizdis.
Motinos r ė m ė j a s
Tėvo dalyvavimas šeimos gyve
nime svarbus ne tik vaikams, bet ir
motinai.
Vyro meilė ir rūpestis padeda
moteriai gerai jaustis tiek fiziškai,
tiek dvasiškai. Geri tėvų santykiai
suteikia vaikui pamatinį saugumo
jausmą, kuris leidžia jam aktyviau
tyrinėti aplinką.
Tėvas gali teikti motinai morali
nį pamatą, palaikyti jos autoritetą
vaikų akyse. Jis turėtų būti tas žmo
gus, kuris įtvirtina motinos diegia
mą tvarką. Tėvų sutarimas auklėji
mo klausimais, nuoseklumas ir aiš
kių ribų nustatymas suteikia vaikui
palankesnę erdvę jo gebėjimams
atsiskleisti.
Nors kiekviena motina neturėtų
bijoti vaikus drausminti, bet jeigu ji
priversta savo atžalai būti viskas, jos
našta gali būti per sunki. Tėvas pa
deda atskirti stipriąją bei griežtąją
globos dalis nuo pasiaukojančios mo
tinos meilės. Vaikui lengviau suvok
ti ir priimti šiuos skirtingus tėvystės
aspektus, kai jie įsikūnija ne viena
me žmoguje. Be to, mažieji gali lai
kinai nukreipti savo neigiamus jaus
mus į vieną iš tėvų, išsaugodami
saugų ryšį su mylimąja puse.
B e r n i u k a m s — svarbesnis
Tėvo įtaka vaikams išlieka visą
gyvenimą. Ankstyvojoje vaikystėje
su tėvu susijęs saugumo jausmas ir
pirminis ryšys su išoriniu pasauliu.
Berniukams tėvas yra kiek
svarbesnis nei mergaitėms, nes
jiems jis tampa tapatinimosi su

vyriškąja lytimi pavyzdžiu.
Mergaitėms bendravimas su
tėvu yra nepamainoma ryšių su
priešinga lytimi mokykla, kurioje jos
taip pat atranda savo lytiškumą.
Brėždamas aiškias elgesio ri
bas, tėvas padeda vaikui ugdyti savi
kontrolės įgūdžius, leidžia jam išsi
vaduoti iš instinktyvių impulsų ir
troškimų vergovės.
Tėvas ypač svarbus žmogaus
vertybių sistemos susiformavimui.
Akcentuojant išorinių apribojimų
transformaciją į vidines elgesio
nuostatas, kai kuriose moralės rai
dos teorijose sąžinė vaizduojama
kaip simbolinė tėvo figūra.
Iš vaikystės atklydę ydingi san
tykiai gali veikti suaugusio asmens
bendravimą su kitais žmonėmis, blo
ginti jo gyvenimo kokybę.
Pavyzdingas t ė t i s
Idealaus tėvelio paveikslą ge
riausiai nupieštų patys vaikai. Nors
jų vaizdiniai būtų labai skirtingi,
tačiau juose galėtume atrasti ir ke
letą bendrų ypatybių.
Geras tėvas visuomet teigiamai
nusiteikęs savo vaiko atžvilgiu. Jis
ne tik besąlygiškai priima bei pa
laiko mažąjį, bet ir skatina jį reali
zuoti savo sugebėjimus. Pozityvus
suaugusysis susilaiko nuo kritikos ir
stengiasi padrąsinti vaiką būti sa
varankišką ir atsakingą už savo
elgesį.
Pavyzdingas tėvas turėtų akty
viai dalyvauti vaiko gyvenime. Juk
mažiesiems be galo svarbu šalia sa
vęs matyti tėtį visuose jiems reikš
minguose įvykiuose — darželio ar
mokyklos šventėse, sporto varžybose

bei kituose renginiuose. Be to, vai
kai veržiasi pažinti suaugusiųjų gy
venimą, tad tėvas galėtų būti ne
pakeičiamas kelionių vadovas bet
kuriame žingsnyje į išorinį pasaulį.
Geras tėvas negaili savo laiko
vaikams, nes nuoširdžiai tiki, kad
kartu praleistas laikas yra puiki
investicija į vaikų ateitį.
Prisimindami savo vaikystę,
dauguma suaugusių žmonių pabrė
žia geram tėvui priskirtiną suge
bėjimą nustatyti ribas. Tačiau tikra
sis tėviškas griežtumas remiasi ne
jėga, bet nuosekliais reikalavimais
ir aiškiais lūkesčiais, kurie turėtų
būti suprantami tiek suaugusiems,
tiek mažiesiems šeimos nariams.
Abipusė n a u d a
Buvimas kartu yra vertingas ne
tik vaikui, bet ir pačiam tėvui. Puo
selėjamas „aš" ir „tu" santykis kiek
vienam atveria augimo erdvę.
Vieni vyrai liudija per tėvystę
tapę stipresni ir geresni. Kiti pabrė
žia atsakomybės jausmo sustiprė
jimą. Dar kiti patiria susitikimo su
savo vaikyste džiaugsmą.
Daugelis tėvais tapusių vyrų
pasakoja apie pilnatvės jausmo iš
gyvenimą, kaip pagaliau atrandama
bendrystės šeimoje esmė — kuo dau
giau laiko praleisti kartu.
Net ir vyriškumo įvaizdžio pa
akinti stipriosios lyties atstovai ima
pripažinti, kad tėvystė ne susiauri
na, o praplečia vyro pasaulio ribas.
Nes, atradę tikrą tėvystės džiaugs
mą, vyrai praturtina ne tik savo, bet
ir artimiausių žmonių gyvenimą.
„Klaipėda"

Bilietai jau parduodami:
dainusvente.org/billetai
Ticketmaster 1-800-277-1700
teiraukitės apie "Lithuanian Song Festival"
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Lietuva vaiko akimis"
nuoširdus laiškai apie tėvyne

DOVANA LIETUVIŲ LIAUDIES
DAINŲ MYLĖTOJAMS

tt

Transformations in
Lithuanian

Aštuntosios Dainų šventės pro
ga žurnalas „Lituanus" išleido 29
lietuvių liaudies dainų rinkinį
„Transformations in Lithuanian
Folk Song" (Lietuvių liaudies dainų
virsmai). Tai kompaktinė plokštelė,
kurią bus galima įsigyti artėjančios
Dainų šventės metu.
29 dainų rinkinys, sudarytas
Vilniaus muzikos ir teatro akademi
jos dėstytojos Zitos Kelmickaitės.
Atlikėjai — Čikagos meno ansamblis
„Dainava", Melbourn folkloro grupė,
kolektyvai iš Vilniaus „Jauna muzi
ka" ir „Atalyja" bei metalo roko gru
pė „Žalvarinis" — turėtų įtikti kiek
vienam klausytojo skoniui. Šiai kom
paktinei plokštelei taip pat skirtas
specialus žurnalo „Lituanus" nume
ris, pristatantis lietuvių liaudies

dainų tradicijas anglų kalba.
Plokštelę bus galima įsigyti
dainų šventės metu „UIC Pavillion"
salėje ir Sheraton viešbutyje vyk
siančioje dainų šventės mugėje. Taip
pat plokštelę galima nusipirkti
„Lituanus " internetinėje svetainėje:
www.lituanus.org
Žurnalo „Lituanus" prenumera
toriai kompaktinę plokštelę gaus
nemokamai.
„Lituanus" info
Žurnalą galima įsigyti „Draugo"
knygynėlyje. Žurnalo be kompak
tinės plokštelės kaina — 5 dol., su
plokštele — 10 dol. pridedant 9
proc, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina — 4.50 dol. Tel.
pa-siteiravimui 773-585-9500.

„Madinga dabar būti pasaulio
žmogumi, bet aš visada norėčiau bū
ti Lietuvos žmogumi", „Lietuva —
mano tėvynė, kurioje praleidau savo
nuostabiausias akimirkas", „čia,
kur gyvenu dabar, niekada nepaju
tau duonos kvapo, kaip kadaise pas
močiutę kaime sėdėdama prie kros
nies jutau", — tai mintys iš konkur
so „Lietuva vaiko akimis", kurį su
rengė Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas (TMID) prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės ir Lie
tuvių kalbos institutas (LKI).
Mintį surengti konkursą įkvėpė
Darijos Siliūnaitės iš Lemonto (JAV)
dienoraštis „Kelionė", praėjusiais
metais publikuotas „Skautų aide",
kuriame ji aprašė savo kelionės į
Lietuvą įspūdžius. Vertinant indėlį,
Darija buvo apdovanota nominacija
„Už gyvą ir nuotaikingą tekstą, įžie
busį konkurso 'Lietuva vaiko akimis'
kibirkštį".
Renginiu siekta puoselėti lietu
višką dvasią ir tapatybę, stiprinti
užsienio lietuvių moksleivių ryšius
su Lietuva, skatinti juos mokytis
lietuvių kalbos. Temą „Lietuva vaiko
akimis" organizatoriai leido inter
pretuoti laisvai, rekomendavo rašyti
apie tai, kas autoriui svarbu, kas jo
paties matyta, patirta, išgyvena ar
įsivaizduota.
Konkurse „Lietuva vaiko aki
mis" dalyvavo per penkiasdešimt
7-16 metų amžiaus moksleivių iš 12
šalių: Belgijos, Danijos, Didžiosios
Britanijos, Ispanijos, JAV, Kanados,
Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Suo
mijos, Švedijos ir Vokietijos. Jie at
siuntė įvairių žanrų lietuviškų teks
tų — rašinių, eilėraščių, miniatiūrų
ir kitų kūrinių, juos iliustruojančių
piešinių bei fotografijų.
Vertinimo komisiją
sudarė
TMID, LKI, Pasaulio lietuvių ben
druomenės, LR švietimo ir mokslo
ministerijos atstovai, rašytojai, pub
licistai, dailininkė. Laureatai paaiš
kėjo gegužės pabaigoje, vertinimo

JŪRATĖS ROSALES
KNYGOS

GOTHS AND BALTS
THE MISSINC LINK OF EUROPEAN HISTORY

PRISTATYMAS
LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE
PLC, 14911 127 th Street, Lemont, IL, 60439

2006 m. BIRŽELIO 25 d.
SEKMADIENI, 12:30 vai. p.p.
PROGRAMOS DALYVIAI:
Autorė: JŪRATĖ ROSALES
Knygos mecenatas:
ALEKSANDRAS JANKŪNAS
Pristatys: PRANAS JURKUS
Menine dali atliks:
operos solistė NIDA GRIGALAVIČIŪTĖ
ir maestro ALVYDAS VASAITIS

Po pristatymo bus laiko pabendrauti
ir pasisvečiuoti.
KNYGOS M. OPI INAS DMPISIS;
KVIEČIA LIETUVIUS SI M PAŽINI! SI KRl OPŠČIAI
IŠNAGRINĖTAIS IH IKI S K) I NEPAŽĮSTAMAIS
ŠALTINIAIS, O L A l i \ I I ( IAMS — PA/YELGTII
H\i I l S HISDROĮI I A l U IP. Kl I I I R I R\II)()|I

Kviečiame visus dalyvauti

VYDŪNO FONDO
VALDYBA

komisija originalias nominacijas ir
prizus skyrė visiems s i e t u v a vaiko
akimis" konkursantams.
„Džiaugiamės konkurso dalyvių
aktyvumu, dėkojame jiems pasireng
ti padėjusiems mokytojams. Kiekvie
nas darbas buvo ypatingas — nuo
širdus, perteikiantis šiltus jausmus,
mintis apie Tėvynę ir dėl to kiekvie
nas jų nusipelnė atskiro apdovanoji
mo. Tikimės, kad širdyje nešiojama
meilė Tėvynei ateityje peraugs į gra
žius darbus jos labui", — sakė TMID
generalinis direktorius ir komisijos
pirmininkas Antanas Petrauskas.
Pirmoji vieta ir nominacija „Už
tobulą vaikiško teksto ir vaizdo sin
tezę, atskleidžiančią gyvą ryšį su
Lietuva" skirta Stokholmo (Švedija)
„Saulės" mokyklos auklėtiniui Airidui Meškauskui.
Antrąsias vietas pasidalijo To
mas Jablonskas (Oslo sekmadieninė
mokykla „Gintaras", Norvegija) —
nominacija „Už įtaigų tekstą, per
originalias detales atveriantį asme
ninį sąlytį su Lietuva" — ir Vėjūna
Žalalytė (Londono Šv. Kazimiero pa
rapijos lituanistinė mokykla „Švy
turiukas", Didžioji Britanija) — no
minacija „Už originalų, asmeniniais
išgyvenimais pagrįstą tekstą, per
simboliais tampančius tėviškės ele
mentus atskleidžiantį lietuvišką
pasaulėjautą".
Trys trečiosios vietos skirtos
Juttai Ebbertz (Vokietija) — nomi
nuotai „Už pastabumą, atvirumą ir
teksto savitumą", Ugnei Miniotaitei
(Švedija) — nominuotai „Už nuošir
dumą ir lakonišką tekstą" ir Aistei
Valytei (Didžioji Britanija) — nomi
nuotai „Už jautrumą ir teksto me
taforiškumą".
Konkurso dalyvių rašinius TMTD
planuoja išleisti atskiru leidiniu. Vi
sų laureatų, nominacijų ir vertinimo
komisijos narių sąrašą rasite TMID
ir LKI tinklalapiuose pagal nuoro
das www.tmid.lt ir wwrw.lki.lt.
Dr. Jurga GirČienė
Lietuvių kalbos instituto
mokslo darbuotoja

Jaunieji savanoriai
išvyksta į Lietuvą
Penki jaunuoliai išvyksta į Lie
tuvą dirbti organizacijos „Vaiko var
tai į mokslą"remiamuose vaikų glo
bos centruose.
Lina Jarašiūtė iš Westminster,
CO, ir Nida Vidutytė, Taikoma
Park, MD, šiuo metu jau Lietuvoje ir
dirba Marijampolės laikinos globos
vaikų nameliuose „Šaltinėlis". Jos
moko vaikus rankdarbių, anglų kal
bos, veda įvairius kitus užsiėmi
mus. Merginos patenkintos darbu ir
ypač buvimu Lietuvoje.
Tuoj po Dainų šventės į Lietuvą
išvyksta trys jaunuoliai iš Čikagos
apylinkių: broliai Algirdas ir Gedi
minas Bielskai bei Adomas Daugir
das. Adomas yra jaunimo choro va
dovas Lemonte. Jaunuoliai dirbs
Naujosios Akmenės centre „Aušri
nė". Jie talkins šio centro globoja
miems vaikams vasaros stovykloje.
A. Bielskus į Lietuvą savanoriškam
darbui važiuoja jau antrą kartą.
Dalyvaudami daugelio organi
zacijų darbe, stovyklaudami šie
jaunuoliai įgijo darbo su jaunimu
patirties. Jie gerai supranta savano
rių darbą. Lauksime visų grįžtant su
įspūdžiais ir gera patirtimi iš se
noliu trimtines — Lietuvos
.Aldona K a m a n t i r n ė
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Giliai liūdintiems artimiesiems,

At A
dr. ALBINUI GARUNUI

TĖVO DIENAI
Paskutinės Tėvo dienos
Galulaukėj bręsta baigtis
Ir suvirpa užutekyje skaudulys
Pažadina pradžios troškimą
Nutirpo ižas nežinios upokšnyje
Dar tiška praeities lašai
Jau neskiria gūdi ūksmė
Šitam kely vis tiek nesusitiksim
Tėkmė tik ilgesį dainuoja
Ir trokšta žaizdos tylinčio buvimo
Tik širdyje užgimsta balsas
Pašaukdamas iš sodo basakojį vaiką
Gaivi vėsa paliečia veidą
Ir neregys laukimas rasomis sužėri
Pašauk mane vardu šį rytą
Pasveikinsiu tikrovės alpulį
Paskutiniai Tėvo žingsniai
Baigtis dar įsčiose prakalbo
Dabar jau bus kitaip. Išeisime
Paduoki drobes bendrystės išlydėjimui
Ir niekojau nebus
Tik naujo ryto dvelksmas
Tik prošvaisčių viltis
Tarpekliuose užgimusi
Atėjusi diena užmirš žingsnius
Ir kelyje atodūsis dejuos
Balandžiai tylą sumaišys
Rimties šis laikas vėl stokoja
Nuneš tėkmė susitikimų aidą
Pagirdys nuslopusią gyvybės vagą
Tas troškulys dar prigimty prakalbęs
Užgydys atėjimo žaizdą
Ir nieko nebebus
Tik naujo ryto ilgesingas šūksnis
Mes nebebūsime laike
Padovanosim amžinybei žemės žodį

mirus, žmonai, kolegei dr. ONAI, dukterims RŪTAI
ir dr. DALEI su šeimomis bei jo anūkėliams, guodu
siems ilgoj ligoj, ANDRIUI ir DANAI SULA, VIKTO
RUI, ALEKSUI, NORAI, LILIJAI ir MARISAI SA
DAUSKAMS, reiškiame gilią užuojautą.
Dantų gydytojų sąjunga

Čikagoje

Korp! Giedros narę sesę VIDĄ GLEVECKIENĘ, jos šeimą ir artimuosius, taip anksti
netekus brangaus sūnaus ALGIMANTO, gi
liai užjaučiame ir dalinamės netekties skaus
mu.
Korp! Giedra
SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home's
9 2 3 6 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO
& ALL SUBURBS

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI

AGRESYVIAI KRAUSTOSI
IŠ PROTO
Daugeliui savo gyvenime teko
susidurti su žmonėmis, kurie iš pir
mo žvilgsnio atrodo ramūs ir san
tūrūs, tačiau dėl kokio nors nieko
tampa monstrais ir elgiasi visiškai
neadekvačiai ir per daug šiurkščiai.
Šis elgesys yra ne kas kita, o
tikra liga — nekontroliuojamos agre
sijos sindromas (IED — Intermittent
Explosive Disorder).
Paskutiniajame žurnalo „Archives of General Psychiatry" numeryje
išspausdinti Harvardo medicinos
mokyklos ir Čikagos universiteto
mokslininkų atlikto tyrimo rezul
tatai: jie išanalizavo 2001—2003 m.
nacionalinės apklausos, kurioje da
lyvavo 9282 amerikiečiai, duomenis
ir išaiškino, kad nurodytąją diag
nozę viename ar kitame jų gyvenimo
tarpsnyje galima nustatyti daugiau
kaip 16 mln. piliečių, arba 7.3 proc.
suaugusių JAV gyventojų.
Šie žmonės mažiausiai 3 kartus
patyrė nekontroliuojamo įtūžio pro
trūkius, tuo tarpu 4 proc. apklaus
tųjų, sirgusių sunkia IED forma,
toks nervinių priepuolių skaičius
buvo užfiksuotas per pastaruosius
12 mėnesių.
Iš viso vidutinis amerikietis,

sergantis šia liga, savo gyvenime
patiria 43 žiaurumo (kuris, beje,
paveldimas) priepuolius.
Beje, remiantis tyrimo duome
nimis, pirmieji ligos simptomai iš
ryškėja paauglystėje: berniukams
nuo 13 metų, o mergaitėms — kiek
vėliau — nuo 19 metų.
Mokslininkai pažymi, kad mažai
ištirta liga gali pasireikšti prievarta
kitų žmonių — dažniausiai artimųjų
atžvilgiu.
Ligoniai mėto įvairius daiktus,
padaro materialinės žalos, taip pat
agresyviai elgiasi prie automobilio
vairo.
Kadangi šis sindromas yra tikrų
tikriausia liga, medikai siūlo vartoti
antidepresantus ir lankytis pas psi
choterapeutą.
Priešingu atveju liga gali sukelti
sunkią depresijos formą, taip pat
priklausomybę nuo narkotikų ir al
koholio.
Tačiau tyrimo metu paaiškėjo,
jog vos 29 proc. apklaustųjų kada
nors yra suteikta atitinkama medici
nos pagalba, taigi, sprendžiant iš
visko, agresyviai nusiteikusių ame
rikiečių tik daugės.
„Klaipėda"

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

CERALD F. D A I M I D —
nepriklausomas d i r e k t o r i u s

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. A R C H E R AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER A V E . (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE.
ALL P H O N E S

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir p r i e m i e s č i u o s e
Patarnavimas 2 4 vai.

ib

DRAUGAS, 2006 m. birželio 17 d., šeštadienis

APYLINKĖSE

'««mitaMHa»M««:

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

• L i e t u v i š k o s pamaldos Beverly
Shores, IN, vyksta kiekvieno mėne
sio trečiąjį sekmadienį: Birželio mėn.
jos bus 18 d. 1 vai. p.p. Šv. Onos baž
nyčioje. Mišias aukos kun. Antanas
Gražulis, SJ. Visi kviečiami.
• Ziono evangeliku liuteronu
parapija, 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL, tęsia kasmėnesinius ant
radienio vakarų pokalbius. Birželio
20 d. susiėjimo tema „Amerikos
lietuviai: kas jie yra?" Pradžia 7 vai.
v. Kviečiame visus norinčius pa
sidalinti mintimis ar išgirsti, ką kal
ba kiti. Dalyvaujame Taize liturgi
nėje meditacijoje, klausomės muzi
kos: vargonų, smuiko; kalbamės že'miškomis temomis.

Tel.: 773-585-9500
• Sekmadienį, birželio 25 d.,
2 vai. p.p. Beverly Shores, IN, Lie
tuvių klubas visus maloniai kviečia
į Tragiškojo Birželio prisiminimų
popietę ir 1941 m. priešsovietinio
sukilimo bei Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimą, kuris
įvyks Beverly Shores Moterų klubo
patalpose, Service Ave.

• V i l n i a u s j ė z u i t u gimnazijos
jaunimo mišrus choras dainuos va
saros pobūvyje, kurį Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 S.
Pulaski Rd., birželio 30 d., penkta
dienį, ruošia Amerikos lietuvių tary
ba. 4 vai. p.p. — choro koncertinė
programa, 5 vai. p.p. — vaišės ir
• Č i k a g o s lietuvių pensininku pabendravimas. Savo dalyvavimu
sąjungos susirinkimas įvyks birželio ir sveikinimu pobūvio programos
22 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šau knygoje paremkite ALTo atstovybę
lių namuose, 2417 W. 43-ia gatvė. Washington, DC, — Jungtinį Ame
Kviečiame visus narius gausiai daly rikos pabaltijiečių komitetą. Vietas
užsisakykite tel. 773-735-6677. Vi
vauti.
sus kviečiame pabendrauti, atsigai
• Židinio pamaldos, šv. Mišių vinti ir gerai praleisti vasaros po
auka ir rožinis ruošiamas Palai pietę.
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
šventovėje, Lemonte, šeštadienį,
SKELBIMAS
birželio 24 d., 8 vai. r. Šios pamaldos
N a m a m s pirkti paskolos
rengiamos padėkoti ir pasišvęsti
Švč. Marijai, Taikos Karalienei. Visi
duodamos mažais mėnesiniais
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
• P r e l . Igno Urbono knygos „Il
ga mano kelionė" sutiktuvės įvyks
birželio 25 d., sekmadienį, 12 vai.
p.p. Pasaulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Visi maloniai kviečiami

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9

pagerbti kunigą visuomenininką.

įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
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PER DRAUGO FONDĄ GYVUOJA
DIENRAŠTIS „DRAUGAS"
Šį kartą man suteikta proga mūsų dienraščio gyvastingumas. Tai
pasidalinti su Jumis mintimis, pa gryna teisybė — be Draugo fondo
rašant šiame straipsnyje, ką aš gal- paramos, ar skaitytume šiandieną
voju ir jaučiu apie vykstantį Draugo „Draugą"? Prenumeratoriai mažėja,
fondo pavasario vajų.
negailestinga mirtis vieną po kito
Per metų metus esame pastebė- išrauna buvusius skaitytojus iš mūję, kad spaudą, nesvarbu kokios rū- sų visuomenės. Dalis jų vaikų, gyšies ji būtų, skaitytojai kritikuoja, vendami kitomis aplinkybėmis, nepagiria, o kartais dėl jos net pasigin- perima tėvų skaityto laikraščio. Mačija. Tai gerai ir įdomu. Pagalvo- žai sulaukiame naujų prenumeratokime, koks būtų liūdnas gyvenimas rių. Kaip matome, Draugo fondo fibe spaudos. O kaip be „Draugo" — nansinė pagalba „Draugui" nuolatos
vienintelio leidžiamo užsienyje lietu- reikalinga.
visko dienraščio?
Dienraštis „Draugas" mums
Jei „Draugas" „užkliūva" pašte, reikalingas. Todėl pavasario vajaus
negauname jo vieną, antrą, trečią, o proga padėkime Draugo fondui
gal ir daugiau dienų, dažnai girdime augti, stiprėti. Jeigu esate Draugo
šiuos žodžius; „Neatėjo 'Draugas'. Ar fondo nariai, padidinkime savo įnatu jį gavai? Pasakyk, kas naujo? Gal šus, o jeigu dar nesate, jais tapkite,
kas mirė? Kada bus žadėtas pokylis? Kiekviena auka — maža ar didelė —
Kelintą valandą mūsų posėdis?" Ir labai vertinama. Už Jūsų dosnumą
taip klausimas po klausimo, kiekvie- Draugo fondas dėkingas ir taria
nas jų kiekvienam svarbus, nes Jums nuoširdų lietuvišką žodį ačiū!
reikia žinoti, būti, dalyvauti.
Per daugelį metų esame girdėję,
Rūta Jautokienė
kad Draugo fondo rankose glūdi
Draugo fondo sekretorė

Draugo fondo vajaus įnašai
Su 200 dolerių:
Marian ir Donatas Gerb, garbės
nariai, iš viso 4,405 dol., Piedmont,
CA.
Su 100 dolerių:
Aniceta Januška, garbės narė,
iš viso 1,600 dol., Milton, MA.
Nijolė B. Dėdinienė, iš viso 600
dol., Parrish, FL.
Dalia ir Stasys Strasius, garbės
nariai, iš viso 1,200 dol., Ann Arbor, MI.
Vytautas ir Aldona Čepėnai,
garbės nariai, iš viso 1,550 dol.,
Darien, IL.
Alvydas Konce, iš viso 100 dol.,

San Francisco, CA.
Su 50 dolerių:
Irena Raulinaitis, iš viso 350
dol., Glendale, CA.
Dr. E. ir R. Silgalis, iš viso 800
dol., Willoughby, OH.
Su 30 dolerių:
Vladas Barkauskas, iš viso 525
dol., Pt. Pleasent, NJ.
Irena Valiulis, iš viso 230 dol.,
Ridgecrest, CA.
Su 25 doleriais:
Birutė Bernotienė, iš viso 65
dol., W. Hartford, CT.
Draugo fondo iždininkas

SKELBIMAI

Advokatas
Jonas Cibaitis
Criminal cases,
civil cases and DUI
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
Toli free 24 hr. 888-776^742
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
IMIGRACINĖS TEISES
ADVOKATAS
Čiurlionio galerija, Ine Lemonte ( p i r m . L. Maskaliūnas), Lietuvos
dailės muziejus. Lietuvoje (dir. R Budrys) ir Lietuvių dailės muziejus,
PLC. Lemonte (dir. D Slenienėj rengia dailininku Miko j . Šileikio (1893
1987. ir Teofilio Petraičio M896 1978"! premijų už dailės kūrinius
konkursą tema ... >eivij03 Keiias . jame gali dalyvauti *<so pasaulio lietu
viai dailininkai, ne mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys
užsienyje Trys dail M. Šileikio premijos skiriamos už tapybos ir skulp
tūros darbus, trys T Petraičio premijos — už akvarelės ir grafikos dar
bus Parodos iškilmingas atidarymas ir premijų įteikimas vyks 2006 m.
lapkričio 5 d. Lietuviu dailės muziejuje, Lemonte. Darbus (1-3) ir jų nuo
traukas būsimam katalogui siųsti iki rugsėjo 25 d. adresu: Lietuvių dailės
muziejus, PLC, 14911 127th Street, Lemont, IL60439. Tel. pasiteira
vimui ^30 257 2034.
Nuotraukoje iš kairės: Dailės konkurso (/ Išeivijos kelias" organiza
cinio komiteto nariai iš kairės: Vytenis Klrvelaltis (sekretorius/iždi
ninkas), dail. Magdalena Stankūnienė, Lietuvių dailės muziejaus dir. Da
lia Šlenienė ir Čiurlionio galerijos, INC., vadovas, konkurso pirmininkas
Leonas Maskaliūnas.

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
GINTARAS P. Č E P Ė N A S
6436 S.Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir VVoodridge.

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527

Galimos konsultacijos šeštadieniais

PAGUODOS TELEFONAS

1-866 438-7400

»
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vienintelis lietuviškas dienraštis
už Lietuvos ribų.
Vienintelis lietuviškas laikraštis,
kuris kasdien pasiekia
JAV lietuvių visuomenę.

Skambinti
ketvirtadieniais
nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v.

www. draugas, org
Tel 773-585-9500

