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Šiame
numeryje:
2002 m. LSS vadovybės
rinkimų nuostatai;
Čikagos skautų vasaros
stovyklos informacija.
2 psl.

Bronius Nainys: po
laimėjimų JAV Senate;
prof. Vytautas
Landsbergis
komentuoja kovas
LR Seime;
3 psl.

Artėja pirmoji
valstybinė pavasario
šventė - ką gaminsime
lauke, o ką virtuvėje?
Koks „žvėris” yra
„baklažanas”?

4 psl.
Prisimenant mirusius
artimuosius;
švenčių statistika,
kuri nedžiugina;
ieško giminių.
5 psl.

Lietuvių tautinių šokių
institutas kviečia i
koncertą „Draugo”
dienraščiui paremti.
6 psl.

Sportas
* Kauno „Žalgirio” krep
šininkai pirmadienį svečiuo

se triuškinamai 97:81 laimėjo
Lietuvos krepšinio lygos finalo
5-tąsias rungtynes prieš Vil
niaus „Lietuvos rytą” ir su
švelnino serijos keturių perga
lių santykį iki 2-3. Kauniečiai
sužaidė vienas geriausių savo
rungtynių šį sezoną, parblokšdami švęsti nusiteikusius vil
niečius. Šeštosios finalo seri
jos rungtynės įvyks ketvirta
dienį Kaune, o jei santykis
taps lygus 3-3, tai lemiamos 7tosios varžybos bus žaidžia
mos šeštadienį Vilniuje.
* Daugkartiniai Lietuvos
čempionai, Europos suaugu

siųjų klasikinių šokių čem
pionato bronziniai prizininkai,
Kauno „Sūkurio” klubo šokė
jai Arūnas Bižokas ir Edita
Daniūtė Londone vykusiose
„Imperiale” varžybose tarp 62
porų buvo antri, o „National”
turnyre tarp 32 porų tapo nu
galėtojais.
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Kokiais žodžiais prabilti?
Vytautas Volertas
Pažeistas genas

Prieš paskutinius rinkimus
Lietuvoje vienas politikas yra
pasakęs: „Gyvenimas jau toks
blogas, kad neliko nieko kito,
kaip eiti valdžion...” (XXI a.,
2002, nr. 24) Kuria kryptimi
jis, valdžioje atsidūręs, trau
kia? Gal manipuliuoja agurkų
importo muitus, kad mili
jardierius, Kėdainių konservų
fabriko • savininkas ir Seimo
narys, Ekonomikos komiteto
pirmininkas, dar labiau
turtėtų? Gal Seime siūlo
įstatymo pataisas, koriomis
keičiama radijo ir televizijos
tarybos sudarymo tvarka?
Gal siūlo Alkoholio kontrolės
įstatymo keitimą ar svarsto
okupacijos žalos atlyginimo
įstatymo panaikinimą?
Nukelta i 3 psl.

Didžioji Britanija
renkasi Lietuvos
mokytojus
Antradienį Lietuvos darbo
biržoje prasidėjo kandidatų,
norinčių įsidarbinti Didžiosios
Britanijos mokyklose, atran
ka.
Didžiausia Jungtinėje Kara
lystėje įdarbinimo firma „Ti
mePlan" siūlo darbą matema
tikos, fizikos, chemijos, biolo
gijos, informatikos, pradinių
klasių mokytojams bei ikimo
kyklinio auklėjimo įstaigų pe
dagogams.
„TimePlan" atstovai, kalbė
jęsi su kiekvienu kandidatu
telefonu, jau yra pasirinkę 20
pedagogų. Jei atrankos pokal
bis bus sėkmingas, firmos ats
tovai žada rasti darbą, pasi
rūpinti leidimu dirbti, padėti
susirasti būstą už prieinamą
kainą ir pan.
Pernai, tarpininkaujant ki
tai Didžiosios Britanijos įdar
binimo bendrovei "Global Rectruitment", į britų salas išvy
ko dirbti 8 Lietuvos mokytojai.
Likusiems 18-kai atranką pra
ėjusių pedagogų buvo pasiū
lyta laukti, kol atsiras juos no
rintis priimti darbdavys.(Elta)

Trijų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas gegužės 20 dieną buvo sutvirtintas trišale sutartimi, kurią pasirašė
Muitinės departamento direktorius Valerijonas Valickas, Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius ir
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Algimantas Songaila. Šiuo dokumentu minėtos institucįjos suvienys pąjėgas kovojant su nelegalia narkotikų ir ginklų apyvarta, transporto priemonių vagystėmis, nelegalia migracija, kontra
banda, valstybės sienos pažeidimais, prekyba žmonėmis ir kitais nusikaltimais.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Lietuva dalyvaus Jungtinių Tautų
greitojo reagavimo brigadoje
Vilnius, gegužės 21 d. (BNS)

— Lietuva ketina įsjungti į
Jungtinių Tautų (JT) greitojo
reagavimo brigados (SHIRBRIG) veiklą.
Trečiadienį SHIRBRIG vado
brigados generolo Sten Guunar Edholm vizito metu kraš
to apsaugos ministras Linas
Linkevičius pasirašė doku
mentus, patvirtinančius Lie
tuvos prisijungimą prie SHIR
BRIG.
Planuojamas Lietuvos įna
šas — aštuoni karo medikai
bei du greitosios pagalbos au
tomobiliai.
SHIRBRIG veikloje daly
vauja dešimt visateisių narių
statusą turinčių valstybių (Ar
gentina, Austrija, Danija, Ita
lija, Kanada, Nyderlandai,
Norvegija, Lenkija, Rumunija,
Švedija) bei dar keturios vals
tybės, kurios yra pasirašiusios
atitinkamus dokumentus. Prie
pastarųjų valstybių, pirmoji iš
trijų Baltijos valstybių, prisi
jungs ir Lietuva.
Pasak
KAM
pranešimo
spaudai, Lietuva kol kas ne-

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Naujausios
žinios
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Lietuvos Seimo vadovas
padėkojo JAV Senatui
už paramą NATO plėtrai
Vilnius, gegužės 21 d.
(BNS) — Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas padėkojo
JAV Senatui, praėjusios sa
vaitės pabaigoje išreiškusiam
aiškią paramą NATO plėtrai
ir pritarusiam finansinės pa
ramos skyrimui septynioms
narystės NATO siekiančioms
valstybėms, įskaitant Lietuvą.
„Jūsų išreikštas tikėjimas,
kad pasirengusios narystei ša
lys kandidatės šiais metais
bus pakviestos narystei Aljan
se — tai neeilinės reikšmės
įvykis, ir mums didelė garbė
jausti jūsų paspirtį mūsų ša
lies siekiams tapti Siaurės At
lanto Sutarties Organizacįjos
nare", rašoma A. Paulausko
laiške JAV senatoriams.
„Lietuva ryžtingai tęsia de
mokratines reformas tam, kad
būdama patikima jūsų šalies

sąjungininke prisidėtų prie
euroatlantinės erdvės saugu
mo ir stabilumo užtikrinimo.
Esu pasirengęs tam skirti vi
sas savo jėgas", rašoma laiške.
Praėjusį penktadienį JAV
Senatas didele balsų dauguma
priėmė Laisvės sutvirtinimo
aktą (Freedom Consolidation
Act), kuriame reiškiama para
ma NATO plėtrai artimiausiu
metu. Dokumente NATO na
rės raginamos dirbti kartu su
JAV, kad sąjungos plėtra būtų
įgyvendinta NATO viršūnių
susitikime Prahoje šių metų
lapkritį.
Dokumentas taip pat numa
to kelių dešimčių milijonų do
lerių paramą kandidačių gy
nybos pajėgumų stiprinimui,
iš kurių 7.5 mln. dol. bus skir
ta Lietuvai.

Lietuvos ambasadorius JAV viešėjo pas
Baltimorės lietuvius, lankėsi New Jersey

Vašingtonas, gegužės 20 d.
valstybių kariniai vienetai yra (LR ambasada) — Lietuvos
dislokuoti jų teritorijose. Pa ambasadorius JAV Vygaudas
skelbus užduotį, sudaroma Ušackas gegužės 19 d. Balti4,000-5,000 karių brigada, ku morėje pasveikino jau trisde
ri siunčiama į taikos palaiky šimtą kartą rengiamos „Lie
tuvių dienos” dalyvius. Jis pa
mo operacijas.
sidžiaugė šia gražia, Balti
morės Lietuvių Bendruome
nės gyvenimą turtinančia,
tradicija bei palinkėjo šventės
dalyviams tęsti ją toliau.
Ambasadorius taip pat pri
minė, kad gegužės 17 d. JAV
Senatas didele balsų daugu
ma patvirtino Laisvės sutvir
tinimo aktą, kuriame pasisa
koma už NATO plėtrą 2002 m.
Jis dėkojo visiems Amerikos
lietuviams už aktyvias pas
tangas, siekiant, kad JAV Ats
tovų rūmai paremtų šį doku
mentą, bei pažymėjo didelį
JAV senatorių iš Maryland
Svarbiausios Lietuvos ir kitų valstybių technikos ir mokslo naujovės, dauge valstijos — Barbara Mikulskį
lis Lietuvos mokslo įstaigų pristatoma „Litexpo” parodų centre gegužės 21 d.
bei Paulo Sarbanes — indėlį,
atidarytoje dešimtojoje tarptautinėje specializuotoje parodoje „Balttechnika
užtikrinant NATO plėtros tą
2002” ir parodoje „Mokslas 2002”. Pirmą kartą surengtoje parodoje „Mokslas
są bei paramą Lietuvai ir ki
2002” pristatomos svarbiausios mokslo ir technologijų sritys, akademinio
toms Baltijos valstybėms.
mokslo kryptys ir institucijos, mokslo ir metodiniai leidiniai. Parodoje daly
Maryland Nacionalinės
vauja 94 mokslo ir mokymo įstaigos — 25 mokslo institutai, 15 Lietuvos
aukštųjų mokyklų, 7 kolegijos, taip pat nevalstybinės aukštojo mokslo ir ne gvardijos teritorijoje sureng
formalaus mokymo įstaigos.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
tos šventės dalyvius taip pat

aplankė lietuvių kilmės JAV
Atstovų rūmų narys iš Mary
land valstijos Benjamin L.
Cardin bei šen. B. Mikulskį
atstovai.
Gegužės 19 d. LR ambasa
dorius JAV taip pat lankėsi
East Brunswick, NJ, kur da
lyvavo Amerikos Lenkų kong
reso New Jersey gubernato
riaus James E. McGreevey
garbei surengtame pokylyje.
Amerikos Lenkų kongreso
New Jersey valstijos skyrius
James E. McGreevey išrinko
„Metų žmogumi”. V. Ušackas
pakvietė gubernatorių aplan
kyti Lietuvą.
Gegužės 20 d. V. Ušackas
lankėsi Trenton mieste, kur
susitiko su „Penninox” bend
rovės vadovais. „Penninox”
Klaipėdoje rengiasi statyti nerūdyjančio plieno fabriką. V.
Ušackas su vadovais aptarė
bendrovės investicinius pla
nus, pažymėdamas, kad tai
yra kaip tik tokia JAV investi
cija, kurios reikia Lietuvai,
skatinant ekonomikos augimą
ir kuriant naujas darbo vie
tas.

taikos premijos laureatas Da
lai Lama sakė, kad Amerika
vertina demokratiją savo vi
daus politikoje, tačiau, užuot
taikiusi demokratinius princi
pus užsienio reikaluose, ji ren
kasi naudoti karinę jėgą. Da
lai Lamos žodžiais, JAV karo
prieš terorizmą motyvai gali
būti tokie patys, kaip ir II pa
saulinio karo, kurio metu bu
vo ginama demokratija, arba
Korėjos karo, kuris išsaugojo
laisvę Pietų Korėjoje. Tačiau
kaip ir JAV karas Vietname,
šis karas galįs baigtis nesėk
me.

A. Sharon remia maždaug pu
sė deputatų, gali balsuoti dėl
nepasitikėjimo jo vyriausybe
ir atverti kelią pirmalaikiams
rinkimams.

planuoja tapti visateise briga
dos nare, nes tai susiję su pa
pildomomis išlaidomis.
SHIRBRIG yra JT nuolati
nės parengties pajėgų siste
mos dalis. Brigadai priskirti

gas suderinti veiksmus prieš
JAV ir Britaniją, pirmadienį
pranešė televizijos kanalas
ABC. Pasak jo, pastarasis eks
tremistinių judėjimų narių su
sitikimas yra pirmas kartas,
kai visos trys grupuotės paste
bėtos veikiant bendrai. Kiek
anksčiau FBI direktorius Ro
bert Mueller išreiškė būgšta
vimus, jog teroristai savižu
džiai, sėjantys sumaištį Izrae
lyje, gali pamėginti surengti
išpuolius ir JAV.

terorizmu ir ekstremizmu —
sprendimą”, sakė I. Ivanov.
Rusijos diplomatijos vadovas
pranešė, kad naujoji Rusijos ir
JAV strateginės puolamosios
ginkluotės mažinimo sutartis
leis Rusijai turėti lankstesnę
savo branduolinių pajėgų
struktūrą.

čiau nė vienas šių pareigūnų
apie tai nepranešė preziden
Vašingtonas. „JAV nauja tui. Pasak straipsnio, iki šiol
sutartis su Rusija dėl strate JAV vyriausybė nebuvo pra
ginės puolamosios ginkluotės nešusi, kad memorandume
Maskva. JAV karių buvi
mažinimo — mūsų santykių buvo tiesiogiai paminėtas Osa
mas Korėjos pusiasalio pie
artumo ir mūsų pasirengimo ma bin Laden, kuris yra kalti
tuose — JAV ir Pietų Korėjos
atsižvelgti j jos poreikius ir in namas organizavęs rugsėjo
reikalas, pareiškė Rusijos už
* Lietuvos galimybės tap teresus simbolis”, susitikęs su 11-osios teroro išpuolius.
sienio reikalų ministro pava
ti NATO nare — didelės, tei grupe Europos žurnalistų, ar
Vašingtonas. Pirmą kartą
RUSIJA—— duotojas Aleksandr Losiukov.
gia Didžiosios Britanijos dip tėjant prezidento George W. po rugsėjo 11-osios teroro iš
Pasak jo, amerikiečiai mano,
Bush vizitui į Europą, pareiš puolių dauguma amerikiečių
lomatijos vadovas.
Maskva. Rusijos Užsienio jog jų buvimas verčia santū
kė
JAV
valstybės
sekretorius
prarado
pasitikėjimą
Baltųjų
* Vaikų ligoninei Vilniuje
reikalų ministras Igor Ivanov riau elgtis Šiaurės Korėją.
Colin
Povvell.
Svarbiausia
JAV
rūmų sugebėjimu užkirsti ke pareiškė, kad stiprinamas „Bet būtų geriau, jei to nebū
Almos Adamkienės fondas
prezidento
kelionės
dalis
bus
lią teroristų išpuoliams. Laik Maskvos ir NATO bendradar tų, o Šiaurės Korėja be pašali
perdavė kraujo valymo (hemo
Strateginės
puolamosios
gink

raščio „The Washington Post” biavimas tikriausiai nesustab nių tartųsi su Pietų Korėja,
dializės) procedūroms reika
luotės
mažinimo
sutarties
pa

ir
„ABC News” užsakytos ap dys NATO plėtros. „Mūsų kaip spręsti jų problemas”, pa
lingą aparatą.
sirašymas su Rusijos prezi klausos rezultatai rodo, kad
neigiamas požiūris į šį reiški brėžė jis.
* Šiaulių ekonominės zo
dentu Vladimir Putin penkta 52 proc. amerikiečių nėra tikri nį išlieka, bet vien kritikuoti
nos žlugimas vyriausybei at dienį Maskvoje.
AUSTRALIJA
JAV vyriausybės gebėjimu su — reiškia užimti iš anksto ži
>.
nešė 130 mln. litų nuostolį.
New York. Netrukus po trukdyti naujiems teroro iš nomą pralaimėjimo poziciją”,
Melbourne. Tremtyje gyve
* Palangos meras prašo
puoliams, ir tik 46 proc. pasi pabrėžė ministras. Jis pareiš nantis Tibeto dvasinis vado
rugsėjo
11-osios
teroro
išpuo

vyriausybės pagalbos vieša
lių JAV teisingumo sekreto kliauja vyriausybe.
kė, jog Rusijos ir NATO bend vas Dalai Lama vizito Austra
jai tvarkai kurorte užtikrinti.
rius John Ashcroft ir FBI di
Vašingtonas. „Al Qaeda” radarbiavimas numato lygias lijoje metu antradienį pareiš
* „Utenos alus” pradėjo rektorius Robert Mueller suži kovotojai kovo mėnesį Libane teises, bet „neturimas omeny kė, kad JAV polinkis naudoti
gaminti ir mineralinį vande nojo apie anksčiau pateiktą slapta susitiko su musulmonų je įstojimas į NATO”. „Tiks jėgą tarptautiniuose santy
nį.
FBI memorandumą, kuris įs šiitų partizanų grupuotės las, kurį mes užsibrėžiame — kiuose yra jau atgyvenęs, ir
* Lietuva iš nelegalų pėjo, jog JAV lakūnų mokyklo „Hezbollah” ir radikalaus pa sukurti naują mechanizmą, esama pavojaus, kad Vašing
tranzito valstybės tampa se galbūt mokosi ekstremistai, lestiniečių judėjimo „Hamas” numatantį bendrą atsakomy tono paskelbtas karas prieš
prieglobsčio valstybe, teigia antradienį rašo laikraštis nariais. Šį susitikimą JAV pa bę už kai kurių tarptautinių terorizmą gali tapti nekontro
Migracijos departamentas.
„The New York Times”. Ta- reigūnai vertina kaip pastan- problemų, tarp jų — kovos su liuojamas. 1989 m. Nobelio

JAV

Lietuvos nacionalinė I
M.Mažvydo biblioteka)

I,.. .. ...AFGANISTANAS
............ ...... . ....4...------ ... ......J
Bagramo oro bazė, Afga
nistanas. JAV specialiosios

pajėgos surengė reidą į vietovę
Rytų Afganistane, kurioje islamistų surengtoje pasaloje žu
vo jų kolega. Pasak kariuome
nės atstovo spaudai Bryan
Hilferty, per pirmadienio va
karą Paktijos provincijoje at
liktas paieškas buvo gauta
naudingos žvalgybinės infor
ARTIMIEJI RYTAI
macijos, o Britanijos karališ
kosios jūrų pėstininkų pąjėJeruzalė. Izraelio prenye- gos, vykdančios operaciją at
rui Ariel Sharon pirmadienį šiauriuose kalnuose į šiaurę
vėlai vakare atleidus iš savo nuo Chosto miesto, pranešė
koalicinio kabineto keturis re antradienį radusios nedidelius
liginės partijos „Shas”, balsa ginklų sandėlius.
vusios parlamente prieš nepa
INDIJA
prastųjų ekonominių priemo
Srinagar. Indijos Kashmynių paketą, atstovus, vyriau
ro
rajone antradienį nušautas
sybei kilo krizės grėsmė. Jeigu
šios
ginčijamos srities musul
ultraortodoksinė sefardų par
tija „Shas”, kuriai 120 vietų monų separatistų vadas Abdul
parlamente atstovauja 17 de Ghani Lone, kuris buvo laiko
putatų, atsisakys remti A. mas nuosaikiu vadu, norinčiu
Sharon, jo šalininkų skaičius užmegzti dialogą su Indijos
Knesete sumažės nuo 82 iki vyriausybe ir siekti politinio
65. Jeigu paaštrėtų politinė Kashmyro krizės sureguliavi
krizė, parlamentas, kuriame mo.
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ČIKAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 2002 M.
STOVYKLOS INFORMACIJA
Stovykla ,,Pasakų šalis”
vyks Rako stovyklavietėje prie
Custer, Michigan, nuo liepoą
19 d. (12 v.p.p.) iki liepos 28 d.
(12 v.p.p.), iš viso 10 dienų.
Stovykloje
dalyvauja
visi
Čikagos ir kiti Vidurio rajono
skautai ir skautės.
Registracija

Prašome užpildyti 2002 m.
stovyklos registracijos anketą,
kurią su mokesčiu prašome
grąžinti stovyklos administra
torei Jūratei Vallee iki birželio
10 d. Čekiai rašomi: „Lithu
anian Scouts Association”.
Po 2002 m. birželio mėn. 10
d. prie registracijos pridėkite
25 dol. pavėlavimo mokestį už
kiekvieną stovyklautoją.
Jei užsiregistravusieji ne
galėtų vykti į stovyklą, mokes
čio pinigai bus grąžinami,
iškyrus 25 dol.
Privaloma visas registracijos
formas visiškai užpildyti kiek
vienam stovyklautojui ir grą
žinti su visu mokesčiu. Regis
tracijos formas galima rasti
www.budek.org
Pastabos

Išskyrus jaunų šeimų pastovyklę, stovyklautojai priimami
nuo 8 metų amžiaus. Galutinį
sprendimą daro jaunesnių
skautų, skaučių ir jaunų
šeimų vadovai.
Kelionė į stovyklą ir atgal
yra stovyklautojų atsako
mybė. Stovyklautojai galės
naudotis samdytu autobusu.
Autobuso kaina lieka tokia
pati (50 dol.), jei stovyklauto
jas važiuos ten ir atgal į sto
vyklą ar tiktai į vieną galą.
Visi stovyklautojai turi būti
pilnateisiai Lietuvos Skautų
sąjungos nariai, užsimokėję
2002 metų nario mokestį ir
buvę aktyvūs nariai 20012002 skautavimo metais.
Stovykla vedama skautiškos
ideologijos principais ir tai
syklėmis. Stovyklautojai pri
valo susipažinti su stovyklos
taisyklėmis ir pasižada sto
vyklauti įgyvendindami tuos
principus ir taisykles.
Stovyklos mokesčiai

Mokestis šeimai (10 dienų
doleriais):
Vienas stovyklautojas: 275
Antras stovyklautojas: 175
Trečias stovyklautojas: 125
Ketvirtas stovyklautojas: 75
Penki ar daugiau stovyklau
tojų iš vienos šeimos moka
tiek, kiek keturi. Jaunų šeimų
pastovyklėje tėvai moka vieno
ar dviejų stovyklautojų mo
kestį: vaikai moka 15 dol. per
dieną.
Stovyklaujant mažiau negu
10 d., mokama po 27,50 dol.
per dieną už kiekvieną as
menį.
Registracijos detalės

Šios registracijos formos yra
privalomos užpildyti kiekvienam/ai stovyklautojui:
2002 m. skautų registracijos
forma (8-18 m. amžiaus);
Medical Emergency Care
Authorization;
Child Information Record;
Health History Record;
Lithuanian Scouts Associa
tion Agreement to Releace/
Medical Release & Agree
ment;

Mokesčio forma (šeimai);
Jaunų šeimų registracijos
forma (jaunos šeimos).
Skautai
vadovai,
kurie
važiuoja į stovyklą, taip pat
turi užpildyti:
Personnel record (Rule 109);
Vadovų registracijos lapą.
Prašome užpildytas registra
cijos formas su mokesčiais
grąžinti stovyklos administra
torei Jūratei Vallee: 410 East
Ravine, Willow Springs, IL
60480.
Čekiai rašomi: Lithuanian
Scouts Association.
Jei būtų klausimų, prašome
kreiptis:
Dana Mikužienė, stovyklos
viršininkė: (815)725-8494;
mikuzis3@attbi.com
Loreta Jučienė, viršininkės
pavaduotoja: (708)478-8063
lriucas@attbli.com
Jūratė Vallee, stovyklos ad
ministratorė: (708)839-1305
jvallee228@aol.com
arba į atskirų tuntų tuntininkus.
Budėkime!
Gero vėjo!

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:

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

Trys nauji paskautininkai Bostono „Žalgirio” tunte. Iš k.: ps. Marius Žiaugra, ps. Kazys Adomkaitis ir ps. Sau
lius Dambauskas.

2002 M. LSS VADOVYBĖS
RINKIMŲ NUOSTATAI

ĮVADAS
Šie nuostatai duoda teisę
vadovybės rinkimuose daly
vauti ir LSS vadovybę rinkti
kiekvienam įžodį davusiam
LSS nariui, esančiam 18 metų
ir išbuvusiam LSS nariu bent
dvejus paskutinius metus
prieš balsavimą.
Vadovybės rinkimų manda
tai teikia teisę Brolijos, Seseri
jos ir ASS nariams balsuoti už
atitinkamus pavaduotojus ir
tų šakų garbės gynėjus.
LSS Taryba stengiasi iš
Sesė Dana Mikužienė
laikyti skautišką jaunimą ak
tyviais nariais. Ši balsavimo
SKAUTŲ STOVYKLOS
teisė jaunesniesiems uždeda
JAV IR KANADOJE
atsakomybę puoselėti Sąjun
gos
tradicijas ir tęsti lietu
Birželio 15-22 d. — Det
roito „Baltijos” ir „Gabijos” viškumo skiepijimą broliams
skautų ir skaučių tuntų sto bei sesėms skautams,- ėms.
vykla Dainavos stovyklavie
LSS VADOVYBĖS
tėje, Manchester, Michigan.
RINKIMAI
1. LSS Statuto 67-69 straips
Liepos 19-28 d. — Čikagos
niais nustatyti LSS vadovybės
skautų ir skaučių tuntų sto rinkimai
korespondenciniu
vykla Rako stovyklavietėje, būdu vyksta trečiaisiais LSS
Custer, MI.
vadovybės kadencijos metais.
2. LSS Tarybos pirmija:
Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
a. kviečia vadovybės rin
miojo Vandenyno rajono skau kimų prezidiumo pirmininką;
tų stovykla „Rambyno” sto
b. tvirtina LSS vadovybės
vyklavietėje, Big Bear, CA.
rinkimų prezidiumą;
c. nustato vadovybės rin
Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
kimų darbotvarkę: paskiria
nados rajono skautų ir skau datas vadovybės rinkimams
čių „Šiaurės žvaigždynas” sto pradėti, dalyviams registruoti,
vykla „Romuvos” stovyklavie kandidatams siūlyti, kandi
tėje, Kanadoje.
datų sąrašus skelbti ir balsa
vimus atlikti.
Rugpjūčio 11-17 d. — LSS
3. LSS rinkimų prezidiumas
Atlanto rąjono skautų ir skau kviečia šias sueigas:
čių „Žvėryno” stovykla vyks
a. Bendrą Sąjungos sueigą;
Camp Resolute, Bolton Mas b. Skautų Brolijos; c. Skaučių
sachusetts.
Seserijos;
d.
Akademinio
PASIBAIGĖ
Skautų sąjūdžio ir e. Rajonų
ČIKAGOS SKAUTŲ
sueigas.
STOVYKLOS ŽENKLO
4. LSS vadovybės rinkimų
KONKURSAS
metu:
Čikagos skautų ir skaučių
a. išklausomi LSS vado
stovykla „Pasakų šalis” Rako vybės pranešimai;
stovyklavietėje vyks š.m. lie
b. išrenkama LSS vadovybė;
pos 19-28 d.
c. susipažįstama su rinkimų
Stovyklos vadovybės skelb dalyvių pasisakymais organi
tas š.m. vasaros stovyklos zacijos klausimais;
„Pasakų šalis” ženklo projek
d. priimami pasiūlymai nau
to kūrimo konkursas jau pasi jai LSS vadovybei.
baigė. Stovyklos viršininkė j.s.
5. Į LSS vadovybę renkami
Dana Mikužienė praneša, kad šie vadovai:
buvo gauta 19 projektų.
A. LSS bendroje sueigoje
Konkurso pirmos vietos lai renkami:
mėtoja tapo „Aušros Vartų”/
a. 6 LSS Tarybos nariai ir 3
„Kernavės” tunto „Gražinos” kandidatai;
draugovės sesė Julytė Vallee.
b. LSS Garbės teismo nariai
Antros vietos laimėtojos — ir 2 kandidatai;
„Nerijos” tunto jūrų skautės
c. 3 LSS Kontrolės komisijos
Audrė Kapačinskaitė ir Žibutė nariai ir 2 kandidatai.
Šaulytė. Sveikiname laimėto
B. Skautų Brolijos sueigoje:
jas ir dėkojame visiems kon
a. 4 LSS Tarybos nariai ir 3
kurse dalyvavusiems.
kandidatai;
b. Vyriausias skautininkas
Pastovyklių viršininkai/ės
ir Vyriausio skautininko pava
„Aušros Vartų”/„Kernavės”- duotojas;
Rasa Ramanauskienė.
c. Brolijos Garbės gynėjas.
„Nerijos” - Danutė Navickas
C. Skaučių Seserijos suei
„Lituanicos” - dar nežinoma goje:
Jūros skautų - Robertas Joa. 4 LSS Tarybos narės ir 3
kubauskas.
kandidatės;
Jaunų šeimų - Onutė Sa
b. Vyriausia skautininke ir
vickienė ir Laima Bacevičienė. Vyriausios skautininkės pava-

duotoja;
A. LSS Tarybos pirmija c. Seserijos Garbės gynėja.
LSS vadovybės narių ir rajonų
D.
Akademinio
Skautų vadams priklausančiųjų są
sąjūdžio sueigoje:
rašus;
a. 4 LSS Tarybos nariai ir 3
B. Seserijos, Brolijos ir ASS
kandidatai;
vadijos:
b. Vadijos pirmininkas ir
a. savo vadijos narių sąrašą;
pirmininko pavaduotojas;
b. joms priklausomų padali
c. ASS Garbės gynėjas.
nių bei vienetų narių, turinčių
E. Rajonų vadovų sueigoje:
teisę balsuoti savo šakoje, są
rašus. Tai yra: tuntų, vietininа. Rajono vadas.
б. LSS Vadovybės rinkimuo kijų ir ASS skyrių sąrašus bei
se balsuojama tiesioginiu, ly registruotų skautininkų,-ių,
giu ir slaptu balsavimu.
turinčių teisę balsuoti, sąra
šus.
II. LSS VADOVYBĖS
12. LSS Vadovybės rinkimų
RINKIMŲ DALYVIAI
prezidiumas pasiunčia regist
7. LSS Vadovybės rinkimų racijos lapus ir kitą informa
dalyviais gali būti įžodį davę ciją, pagal straipsnius HA ir
LS sąjungos nariai:
11B, vienetų pristatytiems
a. ne jaunesni kaip 18 metų Sąjungos nariams. Sąjungos
amžiaus registravimosi metu nariai (bent 18 m. ir išbuvę
ir išbuvę Sąjungos nariais nariais bent 2 paskutinius me
bent dvejus (2) paskutinius tus) registruojasi LSS Vado
metus prieš rinkimus;
vybės rinkimų prezidiume ir
b. užsimokėję LSS nustaty pasiunčia aiškiai užpildytą
tus nario mokesčius už visus 3 balsavimo mandatą su žinio
šios kadencijos metus ar ati mis:
tinkamai nuo įstojimo į LSS.
- vyresniškumo laipsnis,
8. LSS Vadovybės rinkimų vardas, pavardė, adresas,
dalyviai nario mokestį sumo amžius;
ka:
- pažymi, kurios šakos suei
a. atskirų šakų pareigūnai ir goje dalyvauja ir pagal kokią
nariai, per savo šakos vadijos teisę.
atstovus arba per apjun
13. LSS Vadovybės rinkimų
giančius vienetus;
dalyvių teisėtumui nustatyti:
b. Sąjungos vadovybės na
a. Vadovybės rinkimų man
riai gali sumokėti ir per LSS
datų komisija biuletenyje skel
Tarybos iždininką.
bia užsiregistravusiųjų sąra
9. Nario mokesčio nemoka
šus, pažymėdama, kurioje
Geležinio Vilko ordinu apdo
sueigoje dalyvis,-ė prašo teisės
vanotieji. Nuo nario mokesčio
balsuoti;
LSS Tarybos pirmijos gali būti
b. trijų savaičių laikotarpiu,
atleisti pensininkai ar iš viso
po šių sąrašų paskelbimo, LSS
neuždirbą vadovai,-ės, o išim
Tarybos Pirmija, Seserijos,
tinais atvejais nuo mokesčio
Brolijos ir ASS vadijos per
gali būti atleisti ir kiti LSS žiūri dalyvių sąrašą ir atkrei
nariai,-ės, Seserijos, Brolijos, pia mandatų komisijos dėmesį
ASS ar rajonų vadijoms atitin
į netikslumus;
kamai pasiūlius.
c. Vadovybės rinkimų prezi10. LSS Vadovybės rinkimų
ir dalyvio gyvenamojo rajono
sueigose dalyvauja visi as
menys, sumokėję Sąjungos na
rio mokestį, pagal šių nuo
statų 8 ir 9 straipsnius:
a. dalyvis, priklausęs vienai.
LSS šakai, dalyvauja ir bal
suoja tos šakos sueigoje;
b. dalyvis, aktyviai įsijungęs
daugiau negu vienos šakos
veikloje, turi teisę pilnai daly
vauti ir balsuoti pirmoje ir
antroje šakoje už kandidatus į
Vyriausią skautininką ar Vy
riausią skautininkę ir ASS
Vadijos pirmininką bei atitin
kamus pavaduotojus ir Garbės
gynėjus. Antrą kartą negali
balsuoti už kandidatus, renka
mus bet kurioje šakoje ar ben
druoju sąrašu į Tarybą,
Garbės teismą, Kontrolės
komisiją ir Rajonų vadus.
III. LSS VADOVYBĖS
RINKIMŲ EIGA
11. LSS Tarybos pirmijai
paskelbus LSS vadovybės rin
kimų „Kvieslį”, žemiau iš
vardintos vadovybės rinkimų
prezidiumui pristato:

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

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

Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

www.caiterforsurgefyanctTOastheallh.oom

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas

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

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connection
Chkopractic & Rehab
Clrtc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, gaivos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

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

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LJGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

diumas, mandatų komisijai sudarant, kiekvienam pri
rekomenduojant,
patikslina pažintam LSS vadovybės rin
pradinį
užsiregistravusiųjų ' kimų dalyviui yra paskiria
sąrašą ir teisėtų vadovybės mas registracijos eilės nr.,
rinkimų dalyvių galutinį są kurį dalyvis (susirašinėdamas
rašą skelbia kitame biulete su vadovybės rinkimų prezi
nyje.
diumu ir balsuodamas) rašo
prie savo pavardės.
14. Pradinį dalyvių sąrašą
Bus daugiau

Jūriniame skautavime veikli Brakauskų šeima. Tėvelis, jūrų būdys
Šarūnas, ir sūnus, bebras Viktoras, priklauso „Lituanicos” tunto skautų
vienetams; mamytė, gintarė v.valt. Aida, ir žvali ūdrytė Krista skautaųja
„Nerijos” jūrų skaučių tunte.

ČIKAGOS SKAUTŲ
„PASAKŲ ŠALIS”
STOVYKLOS RAKĖ
VADOVYBĖ

Stovyklos viršininkė - Dana
Mikužienė.
Virš. pavaduotoja - Loreta
Jucienė.
Administratorė- Jūratė Val
lee.
Iždininkas - Vytas Butikas.
Komendantas — Arūnas
Karalis.
Naktinė sargyba —- Min
daugas Griauzdė.
Iškylų koordinatorė — Dal
ia Žygienė.
Vakarinių programų koordi
natorė — Kristina Jonušaitė.
Vandens sargybos direkto
rius — Tomas Mikužis.
Vandens sargai — Rasa
Milo ir Audra Rupinskaitė.
Slaugė — Alicija Vodickienė.
Šeimininko štabas—, Petras
Šalčiūnas ir Rita Zaczek.
Fotografas — Jonas Savic
kas.

KOKIAIS ŽODŽIAIS PRABILTI?
VYTAUTAS VOLERTAS

Atkelta iš 1 psl.
Greičiausiai aiškinasi
žemės pardavimo užsienie
čiams klausimą, kad olandai
su danais nepradėtų Lietuvos
dirvonų arti. Seimo raštinėje
priregistruota
įstatymams
įvairiausių pakeitimų
ir
pataisų, kad seimūnai turėtų
ką šnekėti. „Kauno dienoje”
(V. Vitkauskaitė, 2002.03.06)
apie politikų kalbas rašoma:
„...ir galvoji ne apie tai, ką jie
kalba, bet kodėl jie kalba. Kai
sužinai, kad jie ketina daly
vauti rinkimuose, viską ką
girdėjai, išbrauki iš savo
atminties kaip reklaminį nie
kalą. Tiek jau kartų girdėjome
tuos pačius pažadus”.
Kalbama ir kalbama, žada
ma ir žadama. Tačiau būti
niausi reikalai netvarkomi.
Štai mokesčių įstatymo pai
niava. Joje nesusigaudo net
Mokesčių inspekcijos, netvar
ka vieniems leidžia sukčiauti,
kitus už nieką pasmaugia,
ypač smulkiuosius verslinin
kus,
sukuriančius darbo
vietas. (Pvz., Tytuvėnuose
nekaltai sužlugdyta UAB
„Hurima” tik dėl nevykusio
Mokesčių įstatymo: „Valst.
laikraštis”, 2002, nr. 14)
Minint tuščias kalbas, dera
pridėti šiek tiek „poezijos”,
„Valst. laikrašty” paskelbtos,
kitą bruožą: „Kaip jaunas
nevogs, jei vagia senas?/Visos
Lietuvos pažeistas genas”.
Teroras

Be abejo, jau atėjo laikas
prabilti apie „pažeistą geną”
Lietuvoje. Išblėso nepriklau
somybės džiaugsmas. Sunyko
ateities kibirkštys. Užgeso
darhininko, inteligento, kūrėjo
užsidegimas. Nėra linksmo
gausmo žmonių širdyse Nėra,
nes nuskurdo, sunyko apgau
tas žmogus. Net ir turtingieji
nelaimingi, jei jų turtai
atslinko ne viešais ir dorais
keliais. Kas pralobo patamsy
je, tas tik patamsyje lobiu džiau
giasi. Sąžinių purvas į sielas
šviesos nepraleidžia.
Šiuo metu pasaulis virpa te
rorizmo grėsme. Kas gi yra
teroras? „Smurto, prievartos,
net iki fizinio sunaikinimo
(nužudymo) vartojimas prieš
politinius priešus”. (LE, XXI
t., psl. 96) Arba: „Pavergimas
baimės, siaubo priemonėmis”.
(Webster’s
New
World
Dictionaiy.) Smurtas, prievar
ta, baimė, siaubas ir pavergi
mas.
Atrodo, kad Lietuvoje dabar
siaučia ekonominis-politinis
teroras. Jei tuojau visomis

jėgomis nebus jam pasiprie
šinta, Lietuva sunyks ir iš
nyks.
Ar ne smurtas, kai prieš
rinkimus
yra
prižadami
įvairūs ėjimai, bet po rinkimų
jie nevykdomi? Tepasižvalgo
partijos, tepasižiūri į savo
buhalterijas. Ar ne smurtas,
kai Seime su pašūkavimais
zirziama apie įstatymų nežy
mias pataisas, pakeitimus, bet
netvarkomi būtinų būtiniausi
reikalai? Smurtas yra įtakos
pirkimas už pinigus ir jos par
udavimas už pinigus, valsty
binių tarnybų kaišiojimas (net
jų kūrimas Seimo nutarimais)
tik saviesiems, pelnymasis
užimamų
pareigų
dėka.
Teroras vyksta, nes žmogų
išstūmė savanaudis bestija, o
partijas pakeitė gaujos.
Po dvylikos nepriklausomy
bės metų krašte padėtis
pablogėjo — taip tvirtina dau
giau kaip pusė žmonių. Pa
blogėjo ne staiga, ne dėl kokios
nors viduje ar užsieny įvyku
sios nelaimės. Žemyn slinko
nuolatos.
Nuolatos vyko
teroras, kurį vykdė ir indi
vidai, ir buvusios partijos.
Prichvatizacija buvo smurto
teroras. Į viešąjį gyvenimą
besiveržiančiųjų
slėpimas
savo praeities, jų politinių
oponentų šmeižtas, bolševiz
mo aukų ignoravimas, kovoto
jų už laisvę dergimas buvo
melo teroras ir šiandien yra
melo teroras. Ar ne melas yra
priešrinkiminiai pažadai gerai
žinant, kad jų nevykdys?
Vakarų demokratijose rinki
mus laimėjusios partijos už
savo pažadus, tarsi už gautas
paskolas, privalo atsiskaityti.
Ar ne socialiniai klausimai
būdavo keliami prieš rin
kimus Lietuvoje beveik visų
partijų? O kokioje socialinėje
padėtyje šiandien yra bedar
bių ir uždirbtų, bet neatlygin
tų uždarbių tauta? Vos
truputėlį pareigose savųjų
aukštyn patemptas, val
dininkas gauna tūkstančius, o
gydytojui
pritrūksta
iki
aštuonių šimtų. Todėl pritrūksta
ir kantrybės, o jos netekusieji
sušnibžda — diktatūra gal yra
geresnė valdžios forma už
demokratiją; diktatūroje vagia
ir sauvaliauja tik viena parti
ja, o nevykusioje demokratijo
je žmones išnaudoja dešimtys
partijų.
Kaip besižvalgytume, kaip
besvarstytume,
reikia
atsidusti ir pripažinti, kad
Lietuvoje vyksta nuolatinis
ekonominis-politinis teroras
prieš didesnę pusę gyventojų.
Jie pirma kraujavo, dabar

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE
JONAS INDRIŪNAS

Nr. 4
Kai jis paaugo, atėjo laikas
atlikti karinę prievolę, tada jis
turėjo dvi galimybes; pasilikti
Lietuvoje ir tarnauti jos ka
riuomenėje, ar, kaip Amerikos
pilietis, važiuoti į Ameriką. Jis
pasirinkęs Ameriką. Atva
žiavęs kaip tik tada, kai
Amerikoje buvusi depresija.
Kurį laiką sunkiai vertėsi.
Sakė: sužinoję jo tėvai net
siūlėsi nupirkti jam bilietą
grįžti atgal į Lietuvą. Bet
grįžti nebenorėjęs, su pus
seserės pagalba išsilaikęs. Net
ir dabar dar pas ją tebe
gyvenąs.
Kai buvo užsiminęs, kad jau
antrą kartą ten važiuoja, labai
norėjau išgirsti iš jo tikresnių
žinių, kaip ten viskas vyksta.
Nejau tie girdėti bauginantys
gandai yra teisingi? Kai užsi
miniau apie tai, jis tik numojo
ranka ir pasakė: — „Netiesa...

Palauk,
kai
nuvažiuosi,
pamatysi, kaip ten Vilniuje
gražiai mus sutiks. Su
ašaromis, išbučiuos, gyvų
rožių puokštėmis apdovanos,
tautiškomis juostomis per
pečius perjuos, sutiks kaip
didžiausius
svečius,
pamatysi...” — Klausiau aš jo
pasakojimo ir net lengviau
darėsi,
baimės
jausmas
sklaidėsi, buvau tikras, kad jis
teisybę sako.
Taip laikas slinko nenuo
bodžiai, per tą laiką net ir
gaivinančiais gėrimais ir
užkandžiais lėktuvo patar
nautojos vaišino, kad geresnės
nuotaikos
ieškoti
tikrai
nereikėjo, net pamiršome, kad
sėdime lėktuve kelių tūks
tančių pėdų aukštumoje.
Neatkreipiau dėmesio kiek
ilgai jau skridome, atrodė,
kelionė dar nebuvo prailgusi,

badauja. Pirma kentė, dabar
vargsta. Kas mums tokią lemtį
skyrė? Badavimą ir vargą, šią
sunkią nedalią, gal nemok
šiškai atnešė savųjų valdžios.

žodžiais. Nelaimių priežastis
glūdi dorųjų nuolaidume —
nedrįso meluoti, nedrįso šauk
ti, todėl vairą užtūpė drąsieji
alkūniniai herojai. Nekalbame
nei apie kairę, nei apie dešinę.
Piliečių jėga
Jei žmogus yra doras, nesvar
bu, kurioje pusėje stovi.
Skaitytojai gal papriekaiš Nedorėlis šienauja iš dešinės
taus, kad rašoma šiurkščiai, ir iš kairės.
neparenkant nei minkštesnių
Tie kairieji ir dešinieji, tie
žodžių, nei mažiau rėksmingo vidurio žygininkai... Stumdė
tono. Bet kokiais žodžiais ir si, taršėsi, skaldėsi, kriko. Kiek
kokiu tonu skęstantis šaukiasi krikšč. demokratų, konserva
pagalbos? „Gelbėkit!” Šaukia, torių, liberalų genčių! Kiek vi
kiek tik gali ir neprideda: „Bū sokių demokratų, jaunalietu
vių... Socialdemokratams su jų
kite malonūs, gelbėkite...”
Lietuvoje yra daug gerų konvertitais komunistais nei
žmonių tarp varguolių ir tarp viena dabartinė partija atski
turtingųjų. Yra ir politikų, su rai spirtis negali. O kai nėra
velniu neinančių grybauti. rimto varžovo, galingajam nei
Garbė jiems. Tačiau neišma prieš rinkimus, nei po jų
nančių, drįsusių gyvenimą stengtis yra nepraktiška.
tvarkyti, ir nesąžiningų mate
Kad padėtį Lietuvoje jau
rialistų sukurta padėtis verčia dabar privalu taisyti, girdime
Šaukti tiesiaii, neapkaišytais abiejose Atlanto pusėse. Ta-

čiau kas tai atliks? Social
demokratų koalicija su Pau
lausku, jau gražų laiką besis
tengianti, žiburėlių neuždegė.
Yra, žinoma, viena jėga, bent
teoretiškai
mąstant. Tai
piliečiai. Jie gali nuspręsti, ko
kie priešrinkiminiai pažadai
yra realūs, kurie vien tik fan
tazijos vaisius. Galėtų prisim
inti, kas anksčiau juos mulki
no, kas teisybę tarė. Piliečiai
turėtų ne už pažadus balsuoti,
bet už žadančiojo išmintį ir už
jo sąžiningumą. Bet jei nėra
dorų kandidatų? Už klounus
nebalsuojama.
Piliečiai mato, kas kur
tinka. Jie girdi, kaip kas
šneka ir kaip elgiasi. Jie turi
pademonstruoti, kad nesileis
apgaudinėjami nei partijų,
nei savanaudžių vadovų,
nei
juokdarių.
Turgaus
šmukleriai valstybės valdyti
negali.

IŠ SEIMO KOVŲ
Ką parodė du projektai dėl
119 Konstitucijos straipsnio?
Susprogo kairiųjų burbulai,
neva kažkas Europoje iš mū
sų to reikalauja, kad ir
nepiliečiai galėtų balsuoti ir
būti
išrinkti. Europos
Sąjunga
visiškai
to
nereikalauja, tik po narystės
— savo nariams. Turim dar
porą metų, galėtume ramiai
priimti sutartinį variantą.
Europos Tarybos rezoliucija
— visai neįpareigojanti, tik
pamąstymui: kas kada nori,
tada ją ir taiko, arba kol kas
dar netaiko; su Europos
Sąjungos integracija tas nepiliečių ėjimas į vietos
valdžią nėra susijęs jokia pri
valoma, o juo labiau skubia,
tvarka, tik iš kairės žmonėms
tokią miglą pūtė. Vyriausiasis
miglopūtis — J. Olekas.
Kalbos, kad štai atsiranda
gyvenančių Lietuvoje nepa
liečių iš Vakarų — dar nere
alios, pavieniai atvejai, nes
„nuolatiniam
gyventojui”
reikia pragyventi 5 metus.
O kontingentas, kuris liko
Lietuvoje išėjus sovietų ka
riuomenei ir principingai ne
norėjo Lietuvos pilietybės, yra
nemažas ir turi jau ilgą nuola
tinio gyventojo cenzą: apie
10,000 iš karto galės balsuoti
ir eiti į valdžią specifinėse
vietovėse. Taip eldėdėpistai
galutinai apsinuogino: jiems
desperatiškai reikia čia gyve
nančių Rusijos piliečių balsų
—jau šiuose, dar ir pagreitin
tuose, savivaldybių rinkimuo
se. Galbūt Lietuvos piliečiai
tokius politikus nubaus, ką
gali žinoti. Signalas yra —
štai socialdemokratai ir jų sa
telitai
bėga
įsiteikdami
nepiliečiams, užtat orūs, ger-

biami Lietuvos piliečiai gali
kai ką permąstyti. Manau,
kad LDDP — socialde
mokratai — socialliberalai
tokiu keliu daugiau praras
balsų,
negu
prisikvies,
nekalbant jau kaip kvailai,
atsiprašau, bukai atrodo toks
balsavimas už Konstituciją —
buldozeriu, kokių
dviejų
balsų persvara.
Girdėdavom
neteisingos
informacijos, neva įstatymai
dėl nepiliečių kandidatavimo
savivaldybių rinkimuose jau
yra Latvijoj ir Estijoj. Nieko
panašaus. Latviai ir estai
patiria didžiulį Rusijos poli
tikų
spaudimą, bet nei
Latvijoj, nei Estijoj nepiliečiai
negali būti išrinkti į jokią
valdžią.
Lietuvos Seimo dauguma
dabar nori smogti latviams ir
estams į nugarą, daro protu
nesuvokiamą
paslaugą
Rusijos valdžiai; tai tegul
kiekvienas, kuris balsuos už
tokį sprendimą, bent suvokia,
kad sąmoningai įsirašo, savo

nuosava pavarde, į Baltijos
solidarumo išdavikų, estų ir
latvių išdavikų, sąrašą.
Prieš trylika su puse metų
Sąjūdis susikirto su LKP ši
toje pačioje salėje, kai tuome
tiniai netikri LTSR deputatai
išdavė estus. Dabar LKP siūlo
tą patį, tik dalis sąjūdininkų
jau yra perėję į LKP pusę.
Dalis buvusių LKP narių yra
Baltijos
nepriklausomybės
pusėje, ir visi tuoj pasitikrins
dar kartą.
Beje, pilietybės įstatymas
nurodo piliečių prievoles „sau
goti Lietuvos Respublikos
interesus”, tad nepiliečiai, po
šios pataisos išrinkti į savi
valdybių tarybas, netgi nepri
valės
saugoti Lietuvos
Respublikos
interesų. Tai
rodo, kad įstatymų rašyto
jams reikia turėti ne tik par
tinius interesus, bet ir savikri
tiško proto.
V. Landsbergio žodis, numatytas
Seimo plenariniam posėdžiui 2002.
05.21 ir likęs nepasakytas, kai
klausimą išėmė iš darbotvarkės.

„Agrobalt 2002” tarptautinėje parodoje aukso medaliu buvo apdovanotas ben
drovės „Žemaitijos pienas” riebus kietas suris „Žementalis”.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 22 d., trečiadienis

Į

3

Bronius Nainys Į

Šuolis per didelę kliūtį
Dar vienas sėkmingas šuo
lis bėgime su kliūtimis, pra
neša JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas Algimantas Ge
čys.
Reikėjo daug pastangų, pri
mena Amerikos Lietuvių tary
bos ir Lietuviu respublikonų
lygos Illinois atstovas Pranas
Jurkus.
Daug nereikia, tik kelių
sumanių ir veiklių žmonių,
ypač vadovų, ir reikalai juda,
teigia LRL Illionois vadovas
Anatolijus Milūnas.
Taip kalbėjo šie vyrai apie
gegužės 17-tą JAV Senate pri
imtą NATO plėtrą remiantį
„Laisvės sutvirtinimo aktą”,
angliškai — „Freedom Conso
lidation Act” (FCA), aptarda
mi JAV LB, ALT, Lietuvių
respublikonų, Baltų laisvės
lygos
pastangų
didžiulį
laimėjimą. Sunkus ir ilgas šio
mums labai svarbaus doku
mento gimimas ir, jeigu ne
stebuklas, tai bent didelė
staigmena. Ypač dėl tokios
gausios teigiamų
balsų
persvaros. Juk vos tik prieš
savaitę žinovai skaičiavo tik
31 balsą „už”, 16 — „galbūt”,
10 — „prieš” ir 43 — „neapsisprendėlius”. O dabar: 85 „už”
ir tik 6 „prieš”. Be to, jau nuo
šių metų pradžios ypatingu
šen. John Warner (R.VA)
stropumu šio dokumento
svarstymas vis buvo atide
damas, o mes irgi nebuvome
per daug uolūs jį remiančių
senatorių talkininkai. Vadai
ragino rašyti laiškus, siųsti
faksus, skambinti telefonu,
bet kažkaip lyg prisnūdę, tad
ir raginamieji ant kojų neki
lo. Vikriau
sujudome tik
paskiausiu laiku, kai vadovai
patys pradėjo lankyti senato
rius, jų vietines įstaigas, tele
fonais skambinti į Vašingtoną
ir tuo pavyzdžiu pasekti kvie
tė savo organizacijų padali
nius. Apytikrę galimo balsa
vimo dieną sužinoję, jie
paskubomis skrido į Vašing
toną, organizavo viešus pasi
tarimus, lankė senatorius.
JAV LB, ALT, respublikonų
atstovai net įtakingu vyrau
jančiu vaidmeniu dalyvavo
Centrinės ir Rytų Europos
koalicijos konferencijoje. Sia
me, apie 20 tautinių grupių
jungiančio ir, sakoma, apie 20
milijonų balsuotojų atstovau
jančio telkinio, atstovų pa
sitarime kalbėjo senatoriai,
Atstovų
rūmų
nariai,
Vašingtone įtakingi JAV poli
tikai. Konferencijos išvados
— remti FCA ir NATO plėtrą,

buvo praneštos visiems sena
toriams, įtaigaujant joms pri
tarti. Tai galbūt tokį gausų
balsų skaičių ir lėmė.
Lietuvių atstovai dar aplan
kė abu Illinois senatorius —
Durbin ir Fitzgerald, Wišconsin
senatorių Kohl, tarėsi Lietu
vos ambasadoje ir dalyvavo
dar poroje svarbių pasitarimų.
Ir tokiomis bendromis pastan
gomis didelė kliūtis Baltijos
valstybių ir turbūt dar poros
Rytų Europos demokratijų
kelyje į NATO buvo peršokta.
Šį laimėjimą lėmė, pirmiau
sia jungtinės pačių lietuvių —
JAV LB, ALT, respublikonų ir
Kalifornijoje veikiančios Bal
tų laisvės lygos pastangos ir
suderinta veikla su Šioje sri
tyje labai veikliai pasireišku
sią Lietuvos ambasada Va
šingtone. Toliau — veiklus
lietuvių įsijungimas į Centro
ir Rytų Europos tautinių
grupių koaliciją. Gal ji tų 20
milijonų balsų ir neturi, bet
kas tai patikrins? Jeigu šiais
rinkiminiais metais Amerikos
politikai tokiu skaičiumi tiki,
dėl to juk neprotestuojame.
Dar toliau — vadovų suprati
mas ir įtikinimas talkininkų,
kad
paveikiausia veiklos
priemonė
JAV
politikus
pakreipti savo naudai yra
asmeniniai ryšiai: jų įstaigų
lankymas, pokalbiai su jais,
net ir su jų pavaduotojais ar
padėjėjais. Ir, žinėmd;'Stačių
vadovų įsijungimas į Juodą”
darbą ir apsukrumas.
Bet vis dėlto, šiuo atveju, kai
tikrų balsų „už” buvo tik 31, iš
kur atsirado 85? Nė vienas
gudrus politikas nenori likti
su pralaiminčiu " Mažuma,
teigia JAV politikos'žinovai.
Visada dėkis prie laiminčių,
kai matai, kad kitaip nebus.
Taip pat labai keista, kad
„prieš” FCA balsavę 6 senato
riai —- visi respublikonai. O
lietuviai už respublikonus juk
galvas guldo. Tad ne be reika
lo JAV LB ir ALT apsukrus
atstovas Vašingtone Algis
Rimas sako, kad su šiuo
laimėjimu darbas nepasi
baigė,
turime
ir
tų
„priešingųjų” balsus laimėti,
ir daug pastangų reikės iš
gauti JAV Senato patvirtini
mą Lietuvos į NATO pakvietimui
Prahoje. JAV LB valdyba to
kiam atvejui jau ruošiasi.
Visiems senatoriams siunčia
laiškus: balsavusiems „ūž” —
padėkos, kitiems —prašymus
bent kitą kartą balsuoti „už”.
Visas šias pastangas tenka
tik pasveikinti.

kai išgirdome per garsiakalbį mano langą, kad net lango davau kalbant, kad tokiu atve laimingai. Pasigirdo plojimas, keliais.
Iš V. Račkausko American
kapitono balsą, kad jau artė užuolaidą reikia nuleisti nuo ju reikia ryti seilę, kad išlygin keleiviai išreiškė dėkingumą
jame prie New Yorko. Tik aštrios šviesos. Ir taip kelis tum oro spaudimą ausyse. lėktuvo vadovams už tokį Travel Service Bureau, dar
prieš keliaujant, buvome infor
pridėjo nelinksmą žinią, kad kartus kartojasi, kad net nuo Darau tą, kiek pagelbsti, bet ir švarų nusileidimą.
Dar kurį laiką lėtėdamas muoti, kad per Atlantą
virš Kennedy oro uosto bodu pradeda darytis. Net ir vėl greit užsikemša. Bandau
siaučianti audra ir kurį laiką tos linksmos moterys aprimo, kalbinti savo kompanijoną, bet lėktuvas riedėjo nusileidimo skrisime Fin-Air — suomių
ten
negalėsime
leistis, matyt ir jos pavargo. Išsėdėjus negirdžiu net savo balso, atro taku, tada pasuko į šalutinį bendrovės oro linija. Tad čia,
laiko
suspaustose do, ir jis mažai mane girdi. kelią ir palengva priartėjo prie jau Kenedžio oro uoste tas
turėsime palaukti, kol audra tiek
sėdynėse jau ir kojos sustingo, Matau pro langą, kaip saulė pastato. Pajudėjo visi kelei autobusas ir atvežė mus į
pasitrauks.
Bet pastebėjau, kad nieks ne vienas pradėjo judėti jau nebe taip skaidriai šviečia. viai, neatsilikome ir mes. O Internacionalinį terminalą,
Dar kiek ir visai dingsta, tik žmonių pilna, gerai, kad kur ir suomių oro linija buvo
jokio nepasitenkinimo neparo vaikščiojimo taku.
dė, kaip sėdėjo ramiai savo
Pagaliau vėl kapitonas lauke aplinkui pienas pasi turime vadovę, kitaip nežino prisiglaudusi. Sustoję prie
vietose,
taip ir paliko. prabyla. Sako, kad audra nuo daro, balta migla apgaubia tum net kur eiti. Spiečiamės vieno pastato, išlipome. Viduje
Nesunerimome
ir
mes. oro uosto pasitraukė ir jau lei lėktuvą, kad net sparnų galų prie jos, ištikimai pildydami to pastato, priešais ant sienos,
Pavojaus nėra, o viduje džiama tūpti, tik atsirado kita nebematyti. Nejauku darosi. jos perspėjimą „nepasimesti”. pamatėme didžiulėmis rai
patogu, pro langą matai, kaip bėda: per tą laiką aplinkui oro Žvelgiu į savo bendrakeleivį, o O ji, matyt, ne pirmą kartą su dėmis užrašą: F1NNAIR. Taigi
lauke saulė šviečia ir ko dau uostą prisirinko apie tris jis sėdi smakrą į krūtinę tokiomis grupėmis keliauja, iš čia tęsime kelionę tolyn.
Visų nuotaika buvo gera.
giau reikia? Kažkas net dešimt lėktuvų, norinčių į jį atrėmęs ir tarytum snaudžia, jai problemų nėra. Kai jau
pajuokavo: kad už tą pačią leistis, tad ir mes turėsime bijo net į langą pažiūrėti. Ne buvome tikri, kad iš grupės Pasirodė, kad prie mūsų
kainą mus dar visą valandą laukti savo eilės, kas dar koks drąsuolis ir aš, žinau, nuklydusių nėra. ji mus išvedė grupės dar keli lietuviai ke
paskraidins.
Jdomu
pa užtruks apie dvidešimt mi kad einame tūpti, bet ar jie į lauką, kur veik prie pat durų liautojai ir iš New Yorko
prisidėjo. \ Su
skraidyti, bet per ilgai ir nučių. Turėjome sutikti ir su žino, kaip toli ta žemė nuo stovėjo didelis autobusas ir apylinkių
sirinkus visiems, kažkieno ini
liepė susitalpinti į jį.
skraidyti nusibosta. Ir tada, tuo, nes ne nuo mūsų prik mūsų, kai jos nematyti?
buvo
sumanyta
Visi su didžiuliais rankiniais ciatyva,
Kiek ilgai tas truko,
kurį laiką dar buvo įdomu, o lausė.
pasakyti,
tik krepšiais, rankose laikydami padaryti visos keliaujančios
paskui jau pradėjo nusibosti,
Tiesa, mudviems kalbos negalėčiau
net ir kalbėti pavargome. netrūko apie viską, kol vėl atrodė ilgai, kol pagaliau ar per pečius persikabinę, grupės nuotrauką prisimi
Pažiūriu pro langą, ir ten tas pasigirdo kapitono balsas, kad šmėkštelėjo pro langą pastatų susigrūdome į vidų, neieško nimui. Atsirado iš kažkur
patogesnės
vietos fotografas ir susispietusius
pats apačioje baltų debesų pagaliau ir mes einame tūpti. stogai ir artėjanti oro uosto dami
patalas.
Jaučiu kaip lėktuvas krypteli žalia pieva. Dar minutė-kita ir atsisėsti, nes sakė, kad netoli visus nufotografavo, paža
Jaučiu,
kaip
lėktuvas žemyn. Stebiu pro langą. pajutau, kaip lėktuvo ratai važiuosime. Pasirodė, kad be dėdamas nuotraukas per V.
palengva pradeda sukti ratą, Atrodo,
taip
palengva palietė nusileidimo tako grin mūsų grupės kitų keleivių Račkauską atsiųsti.
kad saulė iš priešingos pusės slystame žemyn, bet ausys dinį. Su tuo, atrodė, visi kartu atskridusių jau nebesi
liūs daugiau
švietusi, pradeda spindėti į pradeda užsikimšti. Girdė atsikvėpė, — nusileidome matė, jie nukeliavo skirtingais
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PASLAUGOS

AUK A<IfflJ( į NAMŲ, SVEIKA I! K
IR GYVYBĖS DRALHMA&
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia

KAS GI TIE BAKLAŽANAI?

Mes juos čia vadiname
„eggplant” vardu. Randami vi
sose didesnėse maisto parduo
tuvėse, šviežių daržovių sky
riuose, net žiemos metu. Baklažanai lengvai atpažįstami:
tamsiai violetinės spalvos,
švelnaus paviršiaus, blizgan
tys, kiek primenantys dideles,
pailgas, violetines kriaušes.
Lietuvė šeimininkė kartais į
juos pasižiūri ir praeina: kaip
paruošti?
,
O pamėginti verta, nes baklažanai turi daug kalio, fosfo
ro, kalcio, magnio, kiek ma
žiau natrio ir geležies. Nedaug
kalorįjų. Dar yra kiek vitami
no C, B, karotino, cukraus.
Turi ir vaistinių ypatybių: stip
rina širdį, šalina iš organiz
mo skysčius, reguliuoja virš
kinimą ir pan.
Baklažanai naudojami žali
(rečiau), kepti, troškinti, ma
rinuoti, konservuoti. Ypač
skanūs jauni, nedideli vaisiai,
bet ir iš jau gerokai užaugusių
galima pasigaminti skanių
patiėkalų. Čia siūlome do —
vienas ypač tinkamas šiam sa
vaitgaliui, nes su Memorial
Day (Atminimo diena) Ameri
koje
pa'prastai
prasideda
lauke kepimo ir maisto gami
nimo sezonas, populiariai va
dinamas „grilling”. Antrasis
patiekalas gaminamas vir
tuvėje — orkaitėje.
Baklažano picos

2 dideli, kieti baklažanai (eggplants)
alyvuogių aliejaus
druskos ir maltų pipirų
1/2 svaro mozzarella sūrio
4 dideli pomidorai, plonai su
pjaustyti
1/4 svaro lieso kumpio, plonai
supjaustyto
šviežių baziliko lapų
Įkaitinti lauko viryklę. Nu
plauti baklažanus, nusausinti
popieriniais rankšluostėliais,
supjaustyti maždaug pusės
colio ritinėliais arba išilgai.
Patepti abi riekelės pūses alie
jumi, apibarstyti druska ir
pipirais. Sudėti ant įkaitintų
grotelių ir pakepinti maždaug
5 puputes, kol apatinė pusė
suminkštės ir joje bus įsi
spaudusios rudos karštų gro
telių žymės.
Apversti baklažano riekeles,
ant viršaus uždėti gabalą
sūrio, po to pomidorų riekeles,
kumpį ir šviežius baziliko la
pelius. Viską aplašįnti alieju
mi ir užberti dar kiek maltų
pipirų. Jeigu lauko viryklė
turi viršų, reikėtų kepsnius
uždengti, kad greičiau sūris
ištirptų, bet galima kepti ir
neuždengus, kol sūris ištirps
ir kumpis bus labai karštas.
Patiekalas tinka užkandžiams
arba pietums.
Keptas, kimštas
baklažanas

2 nedideli baklažanai, maž
daug 6 colių ilgio kiekvienas,
perpjauti išilgai per pusę
alyvuogių aliejaus
1/2 puod. kapotu svogūnų
2 česnako skiltelės, sukapotos
2 vidutinio dydžio pomidorai,
nulupti, išimtos sėklos, suka
poti
2 šaukšteliai šviežių baziliko
lapelių, oregano, marjoramos
1/2 puod. alyvuogių
1/2 puod. sutrupinto „feta”
sūrio
1/2 puod. šviežios baltos
duopos trupinėlių
druskos ir pipirų pagal skonį

Įkaitinti orkaitę iki 350
laipsnių F. Sudėti perpjautus

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

Adelė

baklažanus į keptuvą, patepti
aliejumi ir kepti 30-40 min.,
kol bus minkšti. Tuo tarpu
keptuvėje įkaitinti šaukštą
aliejaus, sudėti svogūnus,
česnakus ir kepti maišant 1
minutę; sudėti prieskonius ir
pomidorus. Pakepinti dar 2
minutes. Nuimti nuo liepsnos
ir palaikyti, kol iškeps bak
lažanai (kai šakute juos gali
ma lengvai persmeigti, yra
iškepę).
Sudėti į dubenį pomidorus,
alyvuoges, sūrį, duonos tru
pinėlius ir svogūnus su čes
naku. Išėmus baklažanus iš
orkaitės, palaukti, kol kiek
atvės, išskobti iš jų sėklas ir
sudėti į kamšalo masę, palie
kant maždaug pusės colio sto
rio baklažano vaisiaus sie
neles. Sukimšti pomidorų ir
kitų prieskonių masę į pa
ruoštus baklažano „kiautus”,
sudėti vėl į kepimo indą,
aplaistyti aliejumi ir kepti 1520 minučių įkaitintoje or
kaitėje. Patiekti į stalą šiltus.
Pakanka 4.
Pastaba: pomidorus bus
lengva nulupti, jei įmesite į
verdantį vandenį ir palaiky
site 2 minutes. Išėmus iš van
dens, žievelė lengvai nusi
maus.

V.A.L Auto Servisas.

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

STASYS CONSTRUCTION

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,

S. Benetis, tel. 630-241-1912

garantuotai ir sąžiningai.

PARDUODA

773-779-3313

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas. Tik $85.

KLAUDIJUS PUMPUTIS
SIŪLO DARBĄ

□

Savaitgaliais galiu atvežti.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Paroda „Kaunas 2002. Kontaktai. Inovacijos. Investicijos’

Tel. 773-875-6232.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA

Tel. 615-554-3161.

Ekonomikos naujienos

Japonijoje pristatytos
Lietuvos ekonomikos
galimybės

*
Antrą
kartą
vyks
tančioje parodoje „Kaunas
2002. Kontaktai. Inovacijos.

Investicijos” dėmesio centre
atsidūrė apskrities smulkio
* Siekdamos išplėsti savo sios ir vidutinės įmonės. Šie
met parodoje gausu medicinos
produkcijos
pardavimo
gaminiais,
baldais, kompiuter
rinką, apie 20 Lietuvos ben
iais
prekiaujančių
miesto
drovių birželio mėnesį daly
vaus Vokietijoje vyksiančioje firmų. Atgimstančią Kauno
vienoje didžiausių Europos gamybą reprezentuoja būrys
įmonių sutarčių biržų „Euro- lengvosios pramonės bendro
partneriatas 2002”, kur ketina vių, tačiau daugiausia akis
atvykti daugiau kaip 1,500 paganyti gali besidomintieji
smulkių ir vidutinių įmonių statyba bei statybinėmis me
(KD, Elta)
atstovų iš visos Europos. (BNS) džiagomis.

Japonijos sostinėje Tokyo
antradienį prasidėjusioje tarp
tautinėje investicijų parodoje
Lietuvos ambasada surengė
seminarą „Lietuva — kylanti
rinka Baltijos regione", kuria
me bus pristatyti Lietuvos
ekonomikos laimėjimai, pa
* Lietuvoje veiklą pradė
grindinės pramonės šakos, in jęs naujas islandų vaistinių
vesticijų ir prekybos galimy tinklas „Farma” per penkerius
bės.
metus tikisi įkurti apie 100
„Tokyo Big Sight"-vykstan vaistinių ir išsikovoti 15 proc.
čioje jau dešimtojoje tarptauti vaistų mažmeninės prekybos
nėje investicijų parodoje daly rinkos. „Farma” tinklas žada
vauja 147 įvairių valstybių or plėstis, kurdamas naujas vais
ganizacijos. Parodą rengia Ja tines, taip pat įsigydamas ir
„PATRIOTIŠKAS”
ponijos užsienio prekybos or atnaujindamas jau veikian
TORTAS
*
ganizacija,
remia vyriausybė. čias vaistines.
(lr, Eita)
JAV valstybinės šventės
Investicijų
paroda
vyksta kar
*
Didžiausia Lietuvoje
proga
Atminimo (Memorial
Day) dienai galbūt verta pa tu su viena didžiausių parodų kompostinės žemės miši
sigaminti tortą, papuoštą Azijoje — verslo, informacijos nių gamintoja L. Juknevi
Amerikos vėliavos spalvo technologijų bei telekomuni čiaus komposto gamybos įmo
paroda
„Business nė pradeda eksportuoti pro
mis — lengva ir skanu, ne kacijų
Show",
kurią
kasmet
aplanko dukciją į Latviją. Pradėjus ek
reikia net kepti.
apie
400,000
žmonių.
sportą, gamybos apimtys pa
1 svaras šviežių braškių
Statistikos
departamento didės nuo 50,000 iki 90,000
1 „pound cake” (yra šviežių
duomenimis, pernai, palyginti pakuočių per mėnesį. Vienoje
arba šaldytų)
su 2000 metais, Lietuvos eks pakuotėje yra 5 kg žemės mi
1 ir 1/3 puod. šviežių mėlynių
1 indelis „cool whip” (8 unci portas į Japoniją išaugo net 50 šinio.
proc. 2001 m. Lietuvoje veiklą
jos)
* Lietuvos mobiliųjų tele
Padalinti braškes į dvi da pradėjo ir pirmoji Japonijos komunikacijų bendrovės
lis. Pirmą dalį smulkiai su bendrovė — viena didžiausių „Bitė GSM” akcininkė Danijos
pjaustyti (turėtų būti 1 puod.), korporacijų "Yazaki Corpora firma TDC iki 2003 metų pa
o antrąją tik perpjauti perpus. tion". Ji įsigijo 75 proc. ben baigos į bendrovę investuos
Supjaustyti „pound cake” drovės "Baltijos automobilių 200 mln. litų — bendrovės
(BNS)
(jeigu perkate sušaldytą, leisti" technika" akcijų.
įstatinis kapitalas bus padi
atšilti) į dešimt riekelių, jomis
dintas
iki 120 mln. JAV dol.
* Lietuviškų kompiuterių
iškloti 13x9 colių dydžio indą.
* „Mažeikių nafta” per
Ant pyrago viršaus išskirstyti pardavimai šiemet per 4
keturis
šių metų mėnesius
puoduką supjaustytų braškių, mėn. didėjo 1.5-2 kartus dėl
1/3 puod. mėlynių ir visą „cool geresnės smulkių klientų fi perdirbo 2.05 mln. tonų Rusi
nansinės padėties bei ple jos naftos — 5.6 proc. mažiau
whip”.
Braškių puseles ir likusias čiamo Lietuvoje prekybos sa nei pernai tuo pat metu, kai
(vž. Eite) perdirbimo apimtis siekė 2.17
mėlynes išdėstyti ant pyrago lonų tinklo.
mln. tonų. Gegužės mėnesį
*
Bendrovės
„Lietuvos
viršaus, kad susidarytų pana
šumas į Amerikos vėliavą. Pa dujos" privatizavimo kon „Mažeikių nafta” planuoja
laikyti šaldytuve ir supjausty kurso komisija antradienį pri perdirbti beveik 600,000 tonų
tarė 34 proc. įmonės akcijų žaliavos, o didžiausi jos tie
ti tik prieš patiekiant į stalą.
pardavimo Rusijos dujų tiekė kėjai bus Rusijos bendrovės
jui programai. Komisijos pir „Jukos” (350,000 tonų) ir
VIŠČIUKAS SU
mininkas ūkio viceministras „LUKoil” (150,000).
* Gamtines dujas tie
DARŽOVĖMIS
Nerijus Eidukevičius sakė,
1 sv. vištos krūtinėlių (be kau kad programą svarstys Eduar kiančių bendrovių teigimu,
do Vilko vadovaujama Priva dėl vyriausybės siekių sudary
lų ir odos)
1 šaukštas augalinio aliejaus tizavimo komisija, o šiai pri ti išskirtines veiklos sąlygas
tarus, programa bus teikiama privatizuojamoms „Lietuvos
(canola)
tvirtinti
vyriausybei. Tikėtina, dujoms” labiausiai nukentės
3 puodukai supjaustytų dar
kad
vyriausybė
programą pa vartotojai. Jei tiekėjai bus pri
žovių: žalių pipirų, šviežių
tvirtins birželio pradžioje, o versti didinti įstatinius kapi
grybų, brokolių, morkų
1/2 puod. kinietiškų priesko netrukus po to bus paskelbtas talus, dujos gali pabrangti iki
10 prOC.
(R. Elta)
(BNS)
nių (stir-fry sauce arba svveet ir pats konkursas.
‘n sour sauce)
2 puodukai virtų ryžių
Supjaustyti vištieną siau
rais ruoželiais. Įkaitinti kep
tuvėje aliejų, sudėti mėsą ir
maišant kepti, .kol mėsa tru
putį paruduos (apie 5 minu
tes).
Sudėti supjaustytas daržo
ves, pakepinti maždaug 3-5
minutes, kol jos bus iške
pusios, bet dar nepraradusios
savo stangrumo. Sudėti prie
skonius. Pakepinti dar 2 mi
nutes.
Paduoti į stalą, užpylus ant
Eite
paruoštų, karštų ryžių.
,Lietuvo8 dujos”.

* Didžiausioje Baltijos
valstybėse kartono gamybos

bendrovėje — „Klaipėdos kar
tonas" sėkmingai įdiegta 2.5
mln. litų vertės gamybos auto
matizavimo įranga, kuri už
tikrins tarptautinį produkcijos
kokybės lygį. Nuolat gerėjanti
produkcijos kokybė — vienas
pagrindinių reikalavimų vys
tant bendrovės veiklą.
* Keliolika kabelinių tele
vizijų operatorių susivieni
jo į atskirą grupę — pasibai

gus AB „Lietuvos telekomas”
monopoliui, jos planuoja suda
ryti konkurenciją balso telefo
nuos srityje bei pasiūlyti ir pa
lankesnes pokalbių internetu
kainas.
(vž, Eita)

Landmark
properties

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

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-3144330

Tel. 800-820-6155.

RIMAS STANKUS

Business Opportunity

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

Company loolung for hard
wonung, reliable partner.
Great pay, profit ana benefits.
Some English reauired.
Please call 708-387-9509,
between 10 AM to 9 PM.

For Sale

Oak Lawn condo
9814 S. Karlov B. Just tum the
key and movė in new paint,
carpet, appliances plūs 2 BR &
2 BA. Built in garage, private
laundry, plenty closets/storage,
front porch, great buy.
$119,900. Tel. 630-373-9827.

VINCO GĖLĖS
Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.

Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

* Ūkio ministerija kartu
su Ispanijos standartizacijos

ir sertifikavimo asociacija AENOR pradėjo
įgyvendinti
PHARE finansuojamą 3.5
mln. eurų projektą laisvam
prekių judėjimui skatinti. Per
2 metus ketinama pagal Euro
pos Sąjungos reikalavimus
sutvarkyti šalies laboratorijas
ir tobulinti administracijos
struktūras.
(vž, Eita)
* UAB „Philip Morris Lie
tuva” nuo 1993 m., kai įsigijo

kontrolinį valstybinio tabako
fabriko akcijų paketą, darbuo
tojų skaičius išaugo 211 proc.
(nuo 293 iki 619). Pernai taba
ko fabrike Klaipėdoje darbuo
tojų kaita buvo tik 2 proc. —
tai yra tik 8 žmonės išėjo iš
darbo. Į šias laisvas darbo vie
tas buvo gauti 952 prašymai.
Tačiau dėl struktūrinių poky
čių įmonėje sukurta dar 21 pa
pildoma darbo vieta, taigi iš
viso įdarbinti 29 žmonės. Nuo
šių metų pradžios įdarbinti
dar 4 žmonės (gauti 333 pra
šymai).
(K, Elta)
* Daug derlingų laukų
Lietuvoje tapo usnynais.

Net pavasaris neprikelia dyk
vietėmis virtusių plotų. Šie
met suskaičiuota pusė milijo
no hektarų nedirbamos žemės.
Pavasarį siautėję žolės gaisrai
būtų ne tokie niokojantys, jei
laukuose neviešpatautų di
džiuliai usnynai. Apleistos te
ritorijos tampa tikromis pikt
žolių plantacijomis, trukdan
čiomis ūkininkauti, kelian
čiomis įvairių nenumatytų pa
vojų.
(KD, Elta)
* Lietuvos pieno perdir
bimo įmonės planuoja eks

portą į Graikiją.
* Lietuvos
bankas teikia

metų.

žemės

ūkio

paskolas iki 40

Tarptautinės žemės ūkio, maisto ir pakuočių pramonės parodoje „AgroBalt 2002" iš 15 geriausiais pripažintų Baltijos valstybių eksponatų net
14 aukso medalių laimėjo Lietuvos verslo įmonės. Aukso medaliu buvo
apdovanoti ir bendrovės „Kauno grūdai” kvietiniai miltai „Ekstra".
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr

* UAB „McDonald’s Res
taurants” šiemet vėl skiria
mos nulinės importo kvotos

* Biotechnologijų ben
drovė "Fermentas" atsisakė
planų Lietuvoje statyti fabri
ką, kol gaminami tik eksperi
mentiniai genų terapijos vais
tai. Sukūrusi pasaulinį savo
padalinių ir bendrų įmonių
tinklą, bendrovė šiemet pla
nuoja padidinti apyvartą iki
24.5 mln. Lt. (VŽ, Elta)

vištienos ir žuvų paplotėliams
bei bandelėms. Lietuvos biu
džetas dėl to negaus apie
480,000 Lt pajamų, o Lietuvos
gamintojai netenka galimų il
galaikių ir pelningų užsaky
mų. „Kaišiadorių paukštynui”
nebūtų sunku įvykdyti „McDo* Lietuvoje tik 20 proc.
nalds” užsakymą, sakė paukš
imančiųjų būsto paskolas
tyno komercijos direktorius
^perka naujus butus arba sta
Algimantas Kazėnas. Tačiau,
tosi individualius namus. Vil
anot jo, šiam greitojo maisto niuje tokių yra 25 proc. Liku
restoranų tinklui lietuviška
sieji 80-75 proc. paskolų ga
produkcija nelabai rūpi.rvž, Eita)
vėjų perka senos statybos bu
* Spėjama, kad Rusijos
tus.
(LŽ. Elta)
ūkis dėl gana stiprios vi
daus paklausos šiemet kiek
* Bankrutuojantis Kauno
lėčiau, bet augs užtikrintai, popieriaus fabrikas dėl apy
todėl Lietuvos įmonėms čia vartos lėšų stygiaus negali at
parduoti prekes sąlygos ir to naujinti gamybos, o apie 300
liau bus palankios. Rusija yra šios įmonės darbuotojų ne
ketvirtoji Lietuvos prekybos trukus taps bedarbiais. Darbi
bendrininkė, į kurią išvežama ninkai atlyginimų negauna
13 proc. Lietuvos eksporto, o jau nuo praėjusių metų rug
importas iš Rusijos sudaro pjūčio mėnesio. Bendrovės ad
ketvirtadalį viso Lietuvos im ministracija jiems skolinga
apie 1.5 mln. litų.
porto.
(VŽ. Elta)

At A JULIUS PAKALKA
2002 m. kovo 25 d. Anapilin
iškeliavo
visuomenininkas,
daugelio organizacijų narys,
apdovanotas Kūrėjo-savanorio
medaliu a.a. Julius Pakalka.
Velionis buvo pašarvotas
Petkaus Lemont laidojimo na
muose, kur kovo 27 d. vyko at
sisveikinimas. Smuikininkas
Herkulis Strolia ir vargoninin
kas Faustas Strolia prieš tai
atliko pritaikytą muzikinį kū
rinį. Pal. J. Matulaičio misijos
kapelionas kun. Algirdas Pa
liokas, SJ, sukalbėjo maldas.
Atsisveikinimui vadovavo inž.
Eugenijus Bartkus.
Gražiais žodžiais atsisveiki
no Irena Dirdienė Lietuvių
Tautinės sąjungos vardu, Pet
ras Buchas ALTo, o Vanda
Gasperienė Vilniaus Krašto
lietuvių sąjungos Čikagos sky
riaus vardu.
Kovo 28 d. Pal. J. Matulaičio
misijos koplyčioje kun. Alg.
Paliokas aukojo gedulingas šv.
Mišias už a.a. Juliaus sielą ir
tarė raminančius žodžius. Šv.
Mišių metu smuikavo Herku
lis Strolia, o vargonavo ir gie
dojo Faustas Strolia.
A. a. J. Pakalka buvo palai
dotas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse prie jo pačio sukurto ir
pastatyto koplytstulpio Sibiro
tremtiniams atminti. Laidotu
Juliaus Pakalkos laidotuvės Čikagos lietuvių Tautinėse kapinėse.
vių apeigas atliko kun. Alg.
Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus
Paliokas. Karstą nešė: inž.
Eug. Bartkus, P. Buchas, Osk.
1970 m. paaukojo 1,000 dol., motinai. Tam tikslui į Lietu
Kremeris, J. Noreika, J. Ma- kad už gaunamus nuošimčius vių fondą pats įnešė 12,000
liorius ir V. Kirvelaitis. Laido kasmet būtų remiamas BAL dolerių ir turėjo dar 9 asme
tuvių dalyviai buvo pakviesti Fas. Su didesniu įnašu buvo nis, kurie buvo pažadėję šiam
gedulo pietums į Willow Brook Tautos fondo, Lietuvių fondo tikslui paaukoti po 1,000 dol.
restoraną.
ir Draugo fondo nariu. Per Deja, dėl valdžios Lietuvoje
A. a. Julius buvo gimęs 1915 Lietuvos Našlaičių globos ko pasikeitimo, šio savo sumany
m. liepos 1 d. Paringyje, Šven mitetą rėmė berniuką Lietu mo neįvykdė.
čionių apskr., Vilniaus krašte. voje.
Visus sumanymus padėjo
Jaunuolio amžiuje 1931 m.
J. Pakalka visuomet turėjo įgyvendinti visur talkinusi
pasitraukė į nepriklausomą daug sumanymų ir stengėsi žmona Pranutė.
Lietuvą. Ten mokėsi privačiai juos visus įgyvendinti, nors
Ilsėkis, mielas Juliau, ra
ir disfeo Lazdijų pašte. 1949 m. kartais ir labai sunkiai.
mybėje, toli nuo numylėto Vil
atvykęs į JAV greit įsijungė į
Labai norėjo, kad Vilniuje, niaus. Lai kapų pušys ošia tau
visuomeninį gyvenimą.
Lukiškių aikštėje, būtų pasta Vilniaus legendą.
V. Gasparienė
1966-1968 m. jis Čikagos tytas paminklas partizano

ALTo skyriaus pirmininkas.
Savo kadencijos metu suruošė
iškilmingą Lietuvos nepri
klausomybės 50-ties metų mi
nėjimą Čikagos operos rūmuo
se miesto centre. Čia buvo at
likta komp. Juliaus Gaidelio
kantata „Kovotojai”, kurios
mecenatu buvo jis pats. Taip
pat buvo mecenatu kantatos,
užsakytos pas komp. J. Gai
delį, pagerbiant partizano mo
tiną. Ši kantata buvo atlikta
tik 1999 m. Vilniuje, vėliau
pakartota Kaune. Švietimo
ministro Šaltenio kvietimu
koncerte dalyvavo ir a.a. Ju
lius.
1969 m. pirmininkavo Vil
niaus Krašto lietuvių sąjungos
Čikagos skyriui. Tradicinės
Joninės pradėtos ruošti Bučo
darže su dideliu pasisekimu
gausiai dalyvaujant jaunimui.
Tradicinės Kūčios irgi pradė
tos ruošti žemutinėje Jaunimo
centro salėje. Vilniečių Kūčios
buvo mėgiamos ir sutraukda
vo iki 150 dalyvių. Gaila, kad
dėl jo persikėlimo gyventi į
Beverly Shores, skyriui pirmi
ninkavo tik vienerius metus.
1970 m. vedė Pranutę Petru
lienę. Jų jaukioje ir svetingoje
sodyboje kelis kartus vyko
skyriaus išvažiavimai į gamtą.
1993 m. sukūrė ir savo lėšo
mis Lietuvių Tautinėse ka
pinėse pastatė nerūdyjančios
medžiagos 18 pėdų aukščio
koplytstulpį, kurio bronzos or
namentai yra jo pačio rankų
darbo.
1994 m. birželio 12 d. šis ko
plytstulpis buvo iškilmingai
pašventintas, dalyvaujant uni
formuotiems šauliams, Don
Varnas posto nariams ir pla
čiajai visuomenei. Kapinėse
šv. Mišias aukojo, pasakė gra
žų pamokslą ir koplytstulpį
pašventino vyskupas Paulius
Baltakis, giedojo Vyčių choras,
žodį tarė ir dabartinis kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis.

LIŪDNA ŠVENČIŲ STATISTIKA
Apie alkoholio vartojimo paplitimą ir kaip sumažinti
jo žalą kalbamės su Vilniaus Greitosios pagalbos univer
sitetinės ligoninės Toksikologijos centro gydytoju toksikologu, dr. Tomu Kajoku.
—
Dauguma
žmonių
švenčių be alkoholio neįsi
vaizduoja. Ar daug jo ge
riama?

lys visiškai pasigeria nuo ne
didelio alkoholio kiekio — rei
kia labai nedaug, kad netektų
sąmonės. Kartą mums teko
gaivinti visą grupę šešiolik
mečių iš užsienio, atvykusių
pas mus švęsti Naujųjų metų.
Lietuvos vaikų smegenys gal
„labiau treniruotos” — nuolat
slopinamos alkoholio, stengia
si atnaujinti pusiausvyrą,
budrumo būseną. Jose atsi
randa stimuliuojamųjų siste
mų, pirmiausia — dofamino ir
serotonino — pokyčių. Apsvai
gęs žmogus iš pradžių darosi
ramesnis, o paskui — aktyves
nis, linksmesnis, pakilesnės
nuotaikos, .jūra iki kelių”.

— Šiuolaikinėje visuomenėje
visiškai negeriančiųjų beveik
nebeliko — negeria tik 5-10
proc. žmonių. Tačiau į juos
žiūrima kaip į „šiek tiek ne
normalius”. Prieš 50-60 metų
Šiaurės Europoje tik apie pu
sė suaugusiųjų maždaug kar
tą per metus išgerdavo alko
holio. Per XX a. antrą pusę al
koholis visame pasaulyje tapo
labai įprastas ir labai prieina
mas. Neseniai Lietuvos epide
miologai sakydavo, kad mote
rys yra tik kas 5-6 nuo alkoho
lio priklausomas pacientas.
— Kaip sušvelninti alko
Tačiau dabar Europos kraš holio poveikį organizmui?
tuose santykis tarp lyčių jau
— Pirmiausia būtų šaunu,
yra 2 geriantys vyrai — 1 jei žmonės išmoktų švęsti be
moteris.
alkoholio ir jaustųsi laimingi.
Apie 30 proc. žmonių geria Jeigu žmogus nemoka jaustis
per daug, t.y. tokį alkoholio laimingu, jau geriau pinigus,
kiekį, kuris gali būti žalingas, kuriuos išleidžia alkoholiui, jis
tačiau dar nesukeliantis socia išleistų psichoterapeutui, psi
linių, šeimos arba sveikatos chologinei konsultacijai.
problemų. Po dešimties ar dvi
Suprantu, kad tokių kalbų
dešimties metų jie su tokiomis neišgirs tie, kurie nuolat geria
problemomis jau susidurs per daug. Tiems 30 proc., ku
arba taps priklausomi nuo al rie tik retkarčiais išgeria per
koholio. Maždaug trečdalis vi daug, galėtų padėti metadoksuomenės išgeria tikrai daug silis (Metadoxil (metadoxine)
alkoholio, t.y. vyrai — dau — vaistas, skirtas žmonėms,
giau kaip 21, o moterys — 14 kurie neketina atsisakyti al
alkoholio vienetų per savaitę. koholio, bet galvoja, kaip tau
1 alkoholio vienetas prilygsta soti savo organizmą. Metadok10 ml gryno spirito.
silis sudarytas iš dviejų dalių.
— Vis dar egzistuoja mi Viena jo dalis yra piroglutatas, kad žalingas alkoholio matas, kuri aktyviai dalyvau
vartojimas tarsi ir nėra ja šalinant alkoholį ir jo me
problema.
tabolitus iš organizmo. Kita
— Tokį požiūrį lemia pinigi dalis — piridoksinas, vitami
niai interesai, tarp jų — ir nas B6, kurio trūkumas suke
valstybės... Kita vertus, Euro lia kepenų riebalinę infiltra
poje alkoholiniai gėrimai lai ciją, mažakraujystę, dermati
komi ne tiek svaiginimosi tą. Abi šios medžiagos akty
priemone kiek šventės atribu viai detoksikuoja ir padeda
tu, priedu prie maisto (ypač — pasišalinti pačiam alkoholiui
vynai). Tačiau dažniausiai ge ir nuodingiems jo skilimo pro
riama norint apsvaigti. Per duktams iš kraujo ir organų.
pietus 30 mililitrų alkoholio Metadoksilis geriamas prieš
nekenktų, tačiau raskite žmo arba vartojant alkoholio, arba
AtA ANTANO GIEDRAIČIO 20
gų, kuris išgertų mažiau kaip kitą dieną jo pavartojus. Vais
METŲ MIRTIES SUKAKTIS
50 ar 100 ml.
tas pagreitina alkoholio ski
Nuolat vartojantys alkoho limą organizme, išsiblaivymą,
Mekai, ir kiti.
lio: kartą, du kartus per savai sumažina toksinių medžiagų
Amerikoje gyveno New Brit- tę, savo organizmą ir smege
susidarymą.
Metadoksilis
tain, CT, kur dirbo su Lietu nis pamažu prie jo pripratina.
žmonėms, kurie blogiau tole
vių Bendruomene ir radijo va Maždaug kas penktas europie
ruoja alkoholį, gali padėti kitą
landėle. Vėliau persikėlė į tis turi labilią smegenų struk
dieną po jo gėrimo išvengti
Hartford, CT, kur gyveno dau tūrą. Jeigu jis ima gerti daž
galvos skausmo, pykinimo,
giau lietuvių, o sūnui Algi niau, jo smegenys prie didė
blogos savijautos. Kita vertus,
mantui geresnės sąlygos stu jančio alkoholio kiekio labai
metadoksilis neapsaugo nuo
dijuoti. Rolandas lankė Šv. greitai prisitaiko. Pas mus
priklausomybės.
Trejybės parapijos mokyklą, priimta didžiuotis: vyras išge
— Kas dar galėtų padėti?
dukterys išvažiavo studijuoti į ria litrą, ir nesimato. Sveiko ir
— Esant stipriam galvos
Putnam, CT.
negeriančio žmogaus, nevarto
Sūnui Rolandui baigus odon jančio jokių vaistų, kurie indu- skausmui gali padėti viena ki
tologiją ir persikėlus su žmona kuotų kepenų fermentus, or ta tabletė aspirino, gramas
Danute (Venckute) į Los An ganizme 25 ml degtinės su paracetamolio. Bet paracetageles, CA. Antanas su žmona skyla per valandą. Išgeriančio molis turi būti geriamas labai
Zuzana taip pat persikėlė į žmogaus organizme per valan atsargiai — jei žmogus pikt
Kaliforniją. Ten jis ir atsis dą suskyla 50 ml. Per parą jo naudžiauja alkoholiu, tai dvi
kyrė su šiuo pasauliu, po ilgai organizmas gali suskaldyti ar trys terapinės paracetamo
užsitęsusios Parkinsono ligos. 1,200 ml degtinės. Jei dar pri lio dozės gali būti labai kenks
Velionis
buvo ramaus, tvirto dėsime įsodrinimo dozę, kad mingos kepenims. Gerai vei
Antanas Giedraitis
būdo, darbštus, mylėjo šeimą pajustų apsvaigimą, t.y. ko kia naminės priemonės: sal
ir visus žmones. Mes jį prisi kius 300 ml, tai pamatysime, dinti skysčiai, sūrymai — jie
Antanas Giedraitis, gimęs
menam su didele meile. kad geriantis žmogus gali veikia dehidruotas ląsteles, o
Paskynuose, Raseinių apskri
Prašom draugų ir pažįstamų išgerti 3 butelius degtinės ir ypač — smegenų, dėl ko ir su
tyje, mirė Los Angeles, Kali
mažina galvos skausmą.
fornijoje, 1982 m. birželio 4 d. a.a. Giedraitį prisiminti savo sakyti, kad yra tik šiek tiek
Kalbėjosi
išgėręs. Tačiau yra priešingai
Jį su meile prisimena vaikai maldose.
Danutė Giedraitytė- — juo žmogus sveikesnis, tuo
Valentina
Jakimavičienė
— Algimantas, Danutė, Irena
Grąjauskienė greičiau jis pasigeria. Paaug
Gydymo menas, 2001, Nr. 13
ir Rolandas.
Antanas 1925 metais baigė
Raseinių gimnaziją, o po to
ELŽBIETOS BAUKIENĖS MIRTIES
studijavo ir baigė 1931 m. St.
DEŠIMTMETIS
Gallen, Šveicarijoje baigė
Ji buvo tikra patriotė Ame atgal į Ameriką, atsiveždama
Elžbieta Strazdauskaitė aukštuosius mokslus.
1931 m. Paskynuose vedė Baukienė, gimusi 1910 m. ba rikos lietuvė. Vaikystėje su Lietuvą.
Prie Elžbietos Baukienės
Zuzaną Ereminaitę. Gyveno ir landžio 9 d. Nashua New grįžusi Lietuvon ir vėliau
sukūrusi
šeimą
su
Matu
Baukapo
maldas sukalbėjo vyras
dirbo Kaune ir ^Raseiniuose. Hampshire valstijoje ir mirusi
kiu,
darė
visa,
kad
trys
vai

Matas
Baukys, apsuptas savo
1944 m. rudenį pasitraukė iš 1992 m. gegužės 8 d. Detroite,
Lietuvos į Vokietiją, kur laiki buvo prisiminta šv. Mišių au kai — Želvyra Šimoliūnienė, vaikų rato. Ateinantį mėnesį
nai su šeima buvo apgyven ka gegužės 5 d., sekmadienį, dr. Vytautas Baukys, Vilija jis vyksta Lietuvon ilgesniam
Sužiedielienė sukurtų lietu apsilankymui. Jis irgi grįžo
dintas Hondorfe, Thuringijoje,
Šv.
Antano
šventykloje De viškas šeimas ir dalyvautų vi Lietuvon toli iš Rusijos, kur
o vėliau gyveno Wiesbadene ir
troite. Mišias aukojo kunigas suomeniniame gyvenime, nes gimė. Keliai veda iš Lietuvos
Kasselyje.
Alfonsas Babonas, vargonavo ji taip darė. Matas Baukys, ir jei yra tikrai norima, jie ve
Įsikūręs su šeima nedide
liame
kambarėlyje
Wies- ir chorui vadovavo muzikas aktyvus šaulys, daug padėjo da atgal į Lietuvą. Elžbieta
baden, rotatorium pradėjo Stasys Sližys. Pasibaigus Mi parapijai ir skautams. Svečių Baukienė buvo malonaus bū
leisti dienraštį-biuletenį ir šioms, žmonės susirinko salėn tarpe buvo išeivijos šaulių va do, tačiau labai tvirto įsitiki
nimo moteris.
knygeles. Kartu su šeima gy bendriems pusryčiams, ku das Mykolas Abarius.
Saulius Šimoliūnas
Iš Amerikos išvykus grįžo
veno ir bendradarbiavo A. ir J. riuos surengė jos šeima.
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BARBORA MORKŪNAS
SERMONTYTĖ
Mirė 2002 m. gegužės 20 d., 11:30 vai. ryto, sulau
kusi 89 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau gyveno Marąuette
Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Palangoje.
Nuliūdę liko: duktė Roma ir Jurgis Štuopiai, anū
kai Tomas ir Povilas su šeimomis; duktė Nijolė ir Algis
Kupsčiai, anūkai Rita Lashmet ir Jonas Kupstys so
šeimomis; sūnus Antanas ir Ann Marie Morkūnas, anū
kės Brigita ir Kristina su šeimomis.
Lietuvoje nuliūdę liko brolis Ignas ir Stasytė Sermončiai bei kiti giminės ir artimieji.
Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Daili
ninkų sąjungai, aktyviai rėmė ir talkininkavo Putnamo
seselėms.
A.a. Barbora bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės
23 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. vakaro Marąuette Parko
koplyčioje. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 24 d.
Iš Marąuette Parko laidojimo namų 9 vai. ryto velionė
bus atlydėta į Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią,
kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos gedulingos šv. Mi
šios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direktoriai: Donald M. Petkus (800) 994-7600

arba www.petkusfuneralhomes.com

IEŠKO GIMINIŲ
• Ieškome savo dėdės Jo
no Gudauskio, išvykusio į

• Ieškau pusbrolių ir pus
seserių, kurie yra mano sene

Čikagą, artimųjų. Gal yra
žmonių, pažinojusių jo šeimą?
Jonas Gudauskis, gimęs 1890
m. Šauduvos kaime ir miręs
1980 m. Čikagoje, buvo baigęs
Lietuvos universiteto teisės
fakultetą. 1922 m. pradėjo
dirbti teisingumo ministeri
joje, buvo Šiaulių tardytojas,
Tauragės teisėjas, Panevėžio
apygardos teismo narys ir sky
riaus pirmininkas. Nuo 1935
m. - Lietuvos teisininkų drau
gijos pirmininkas, XIX Vlado
Mirono ministrų kabinete
(1938 gruodis - 1939 kovas)
buvo teisingumo ministras.
Nuo 1920 m. priklausė Lietu
vių tautos pažangos partijai,
vėliau - Lietuvių tautininkų
sąjungai. Interneto pagalba po
penkiasdešimties metų susi
rašinėjame su Jono Gudaus
kio brolio Povilo Gudauskio,
išvykusio į Argentiną, šeima.
Iš tėvelio pasakojimų žinome,
kad dėdė Jonas išvyko į Či
kagą su šeima. Rašykite Jonui
Gudauskui, gyvenančiam Šila
lėje gudauskaizi@takas.lt

lio Juozo Stankaus brolio
John Stankus, gyvenusio Či
kagoje, vaikai. Kiek žinoma,
kitas brolis Alexander Stan
kus šeimos nesukūrė. Mano
senelis palaikė glaudžius ry
šius su savo broliu John Stan
kus, o po jo mirties ir su
žmona Sophie Stankus. Stan
kų vaikai: Lillian Williams
(vyras Dennis Williams?), Al
dona Savikas (galbūt,.šavickas?) ir John Stankus. John ir
Sophie Stankus anksčiau buvo
gyvenę: 851 N. Oakley Blvd.,
Chicago, IL 60622; vėliau
Wonder Lake, IL; Roselle, IL.
Lillian Williams yra gyvenusi:
3448 W. Potomac, Chįcągo, IL;
1213 N. Walcott, Chicago, IL.
Su giminėmis ryšys nutrūko
apie 1979 m. Jų ieško Juozo
Stankaus dukters Onos Stankutės-Lapinos duktė Vitalija
Lapina. Mano adresas: Respu
blikos 18-34, 5464 Naujoji Ak
menė, Lietuva, arba AB „Ma
žeikių nafta”, juriskonsultei
Vitalijai Lapinai, Juodeikių
km., Mažeikių rąj., LT 5526,
Lietuva.

• Ieškome Prano ir Juli
jos (Vasiliauskaitės) Bakūnų, gyvenusių Bostone, vaikų

• Ieškome brolio Antano
Ruko, Vinco sūnaus, gimusio

apie 1925 m. Jurbarko apskri
- sūnaus ir dukters (dukters tyje, Varlaukio kaime ir emig
pavardė gali būti Anna Mali- ravusio į JAV 1944 metais per
novich). Bakūnai buvo kilę iš Vokietiją. Jo ieško Lietuvoje
Alytaus apskrities, Kazimiera - gyvenančios seserys Petronėlė
vo km. Taip pat ieškome Juo Danutė, Ona, broliai Bolius ir
zo ir Ievos (Adžgauskaitės) Viktoras. Būtume labai dėkin
Aliukonių vaikų - dviejų duk gi už suteiktą informaciją apie
terų ir sūnaus (viena duktė Antano Ruko likimą. Rašyki
buvo vardu Genovaitė). Aliu- te: Gintautas Saulis (Petronė
koniai buvo kilę iš Alytaus lės Danutės žentas), Tilžės
apskrities, Skraičionių km. 47a-2, 5400 Šiauliai, Lietuva.
Rašykite: Danutė Giedraitytė,
• Ieškau savo tėvo Kazio
Pivašiūnai, Alytaus apsk., Lie
Juškos gimimo liudijimo. Jis
tuva.
gimė 1900 m. . rugsėjo 20 d.
• Savo tėvelio Jono Ulec- JAV Novabrito mieste. Šie
ko sesers Marijonos Ulec- duomenys yra iš mirties liudi
kiūtės-Gražulienės, gyvenu jimo ir galimas dalykas, kad
sios Clevelando mieste, miru miesto pavadinimas buvo už
sios 1962 m., vaikų ir anūkų rašytas klaidingai. Deja, liudi
ieško Janina Uleckaitė-And- jime neparašyta valstija. Man
riuškevičienė, gyvenanti Lie dar yra žinoma, Novabrito
tuvoje. Ieškome M. Uleckiū- mieste 1930-1940 m. miręs
tės-Gražulienės dukters Bro mano senelis Juozas Juška.
nės Gražulis-Reilly, gyvenan Būčiau labai dėkinga už su
čios Clevelande, ir jos vaikų - teiktą informaciją. Rašykite:
Frank Reilly, Francie Reilly, Jadvyga Ramanauskienė, Var
Marianne Reilly bei sūnaus po 25-1, LT 3031 Kaunas, Lie
Juozo Gražulio vaikų: Barba tuva.
ra Gražulis, Cheryl Gražulis,
Patricia Gražulis. Rašykite
adresu: Janina Andriuškevičienė, Stasio Lozoraičio 3a-30, Tai - Jūsų laikraštis
4316 Garliava, Kauno rajonas,
DRAUGAS
Lietuva; tel. 55-28-09.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Atminimo dieną (Memo
rial Day), gegužės 27-ąją,
„Draugas” nedirbs. Kitos sa
vaitės pirmasis numeris bus
gegužės 29 d., trečiadienio.

Pedagoginis lituanistikos
institutas kviečia dalyvauti

diplomų įteikimo šventėje bir
želio 1 d., šeštadienį, 12 vai.
Jaunimo centro mažojoje salė
Gegužės 25 d., šeštadienį, je. Buvę PLI studentai, norin
po 5 vai.v. šv. Mišių Švč. M. tys dalyvauti, kreipiasi į Ritą
tel.
Marijos Gimimo parapijos Likanderytę-Rašymienę
708-424-8323,
kiti
svečiai
bažnyčioje skambės maldos ir
giesmės, skirtos Dangiškajai skambina Mildai Šatienei tel.
Motinai Marijai - „Avė Mari 708-409-0216 iki gegužės 25 d
Lietuvos Vyčių 89-sis me
ja”, kurias atliks žymūs solis
tai. Tikimės visų nuoširdaus tinis suvažiavimas/seimas
š.m. rugpjūčio 1-4 d. vyks Con
dalyvavimo.
Nuostabios menininko D. gress Plaza viešbutyje, Čika
Chihuly stiklo skulptūros! goje. Suvažiavimą globos LV
Paroda vyksta Gar field Park 16-ji kuopa. Suvažiavimo ko
gėlių soduose. Išvyką į šią pa pirmininkai Robert A. Martin
rodą birželio 6 d., ketvirtadie Jr. ir Kenneth Rudmin.
Čikagos ir apylinkių atei
nį, rengia LB Lemonto sociali
nių reikalų skyrius. Autobu tininkų Šeimos šventė š.m.
sas išvyksta iš Pasaulio lietu birželio 2 d., sekmadienį, bus
vių centro Lemonte 11 val.r., pradėta 9 vai. r. šv. Mišiomis
grįžta - 3 val.p.p. Registracija Palaiminto Jurgio Matulaičio
tel. 708-346-0756 arba 630- misijoje, Lemonte. Po Mišių,
10:30 vai. r. Pasaulio lietuvių
243-0791.
centre vyks iškilmingas posė
Lietuvių rašytojų draugi
dis,
o 12 vai. p.p. Ateitininkų
ja praneša, kad 2001 m. Lie
namų
sode bus smagi gegužituvių rašytojų draugijos lite
nė.Visi
ateitininkai ir jų drau
ratūrinės premijos komisiją
sudaro rašytoja Nijolė Janku- gai kviečiami dalyvauti.
Birutė Bublienė, patyrusi
tė-Užubalienė, poetė Irena Ge
jaunimo
globėja ir stovyklų or
lažienė ir rašytoja Laimutė
ganizatorė,
rūpinasi darbo
Tornau. Lietuviai rašytojai,
nuolat gyveną užsienyje, savo konferencijos Dainavoje daly
knygas, išleistas 2001 metais, vių registracija. Konferencija
prašomi siųsti komisijos pir vyks dr. Adolfo Damušio var
mininkei šiuo adresu: Nijolė du pavadintuose Baltuose rū
Užubalienė, 4730 W. 83rd St., muose, kurių talpa tik apie 65
vietos. Susidomėjusieji konfe
Chicago, IL 60652.
rencija prašomi kreiptis į B.
fjf arti tr ton~ Bublienę el-paštu
BVBublys@aol.com arba te
Kun. Juozas Kuodis, nau
lefonu
248-538-4025.
jai atkeltas į Obelių šv. Onos

parapiją, matydamas, kad
„Vaiko vartų į mokslą” duota
piniginė parama beglobių vai
kų dienos centrui pasibaigė,
per pamokslą paprašė tikin
čiųjų, kurie gali, sunešti į baž
nyčią maisto, kurio dalį ati
davė Obelių beglobių vaikų
centrui „Ateities vardan”, o
kitą dalį - kitiems vargšams.
Kai kurie žmonės buvo laimin
gi, galėdami duoti, o ne prašy
ti,-o vargšai vaikai džiaugėsi
galėdami sočiau pavalgyti.
Internete pradėjo veikti
Lietuvos diplomatinių at
stovybių svetainė http:/ /

amb.urm.lt , kurioje jau gali
ma rasti daugiau kaip 20-ties
Lietuvos ambasadų, atstovy
bių ir konsulatų tinklalapius.
Greitai juose bus galima skai
tyti naujienas, ieškoti konsu
linės informacijos, žinių apie
diplomatinius ir verslo ryšius,
turizmo galimybes ir kita. Be
to, informaciją ketinama pa
teikti ne tik lietuvių, bet ir
anglų, šalies, kurioje įsikūrusi
diplomatinė atstovybė, kalbo
mis. O visas jas sujungiančia
me - diplomatinių atstovybių
tinklalapyje bus galima skai
tyti net 6 kalbomis: lietuvių,
anglų, vokiečių, rusų, ispanų
įr prancūzų. Internetinę sve
tainę kūrė Užsienio reikalų
ministerijos Informacijos bei
Informacinių technologijų sky
riai. Specialią programą am
basadų tinklalapiams sukūrė
konkursą
laimėjusi
UAB
„InDis Baltic”. Užsienio reika
lų ministerijai tai kainavo
apie 18 tūkst. litų.
POILSIO SAVAITĖ
KENNEBUNKPORTE

šių metų vasarą Ateitinin
kų sendraugių poilsio savaitė
pas Tėvus pranciškonus Ken
nebunkport, Maine, vyks rug
pjūčio 10-17 d. Norintieji daly
vauti, prašomi kreiptis į tėvą
Gabrielių, tel. 207-967-2011.
Kaip ir kasmet, organizuotos
programos vyks vakarais, o
stovykloje dalyvaujantieji die
nos metu yra laisvi pasigėrėti
gamtos grožiu, apsilankyt įdo
mesnėse Maine vietovėse, pa
simaudyti jūroje ir kt. Prašo
ma jau dabar registruotis. .

Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse pirmadienį, gegu
žės 27d., švenčiant Memo
rial Day šventę, 12:30 vai.

p.p. prie Steigėjų paminklo
vyks visuomeniškas mirusiųjų
prisiminimas ir jų pagerbi
mas, jau daug metų rengia
mas Bendruomenės pasaulie
čių komiteto ir Kapų sklypų
savininkų draugijos, garbės
sargyboje dalyvaujant šau
liams ir ramovėnams. Visuo
menė kviečiama
dalyvauti
šiame susitelkime, kurio reli
ginę dalį ves šių kapinių di
rektorius gerb. kun. J. Kuzinskas, kalbės visuomenininkas
Algis Regis. Vainiko padėji
mu, giesme, JAV ir Lietuvos
himnais bus pagerbti visi ko
vose už laisvę žuvusieji, taip
pat šių kapinių steigėjai bei
jose amžiną poilsį radusieji
tautiečiai. Visi dalyvaukime
Šiame bendruomeniškame susi
telkime, o paskui individualiai
aplankydami savo artimųjų ir
draugų kapus, tęskime šią kil
nią gyvųjų ir mirusiųjų ben
dravimo tradiciją.

Fcs tivaliai
Čikagos botanikos sode

(Chicago Botanical Garden,
1000 Lake Cook Rd., Glencoe,
IL) birželio 8-9 d. nuo 10:30
val.r. iki 5 val.p.p. vyks Japo
nų festivalis. Žiūrovams bus
rodomi klasikiniai ir folklori
niai japonų šokiai, dalyvaus, ja
ponų kovinių menų atstovai,
bus demonstruojama arbatos
gėrimo ceremonija ir ikebanos
(puokščių sudarymo meno) pa
vyzdžiai. Daugiau informaci
jos tel. 847-253-1960, 847-6042368.
F**
Septyniasdešimt juodai
baltą fotografo William Got-

lieb
fotografijų,
įamžintų
1930-1940 metais, nuo birželio
1 d. bus eksponuojama Chica
go Historical Society (Clark
Streety ir North Avenue). Fo
tografijose - džiazo žvaigždžių
Benny Goodman, Billie Holi
day, Frank Sinatra, Duke
Elington, Lionei Hamton,
Miles Davis ir kt. atvaizdai.
Daugiau informacijos tel. 312642-4600.

KREPŠININKAMS - DAUGIAUSIA
APDOVANOJIMŲ
Tris dienas vykęs Š. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių
(jau 52-ųjų iš eilės) krepšinio
turnyras daugiausia prizinių
vietų atnešė Čikagos ASK „Li
tuanicos” krepšinio ekipoms.
Vyrų A klasėje čikagiečiai tik
po pratęsimo finale nugalėjo
Toronto „Aušrą” 78-71 (regu
liarus laikas baigėsi taikiai 68-68).
Vyrų B klasėje pirmosios
trys komandos išsirikiavo
taip: 1. „Lituanica II”, 2. Čika
gos „Neris”, 3. Detroito „Ko
vas”. Jaunių A klasėje čempio
nų titulą iškovojo Toronto
„Vyties” atstovai, kurie pabai
goje įveikė „Litunicos II” ko
mandą 61-58. Trečioje vietoje
liko „Lituanica I”. Mergaičių
A klasėje irgi vyravo Kanados
atstovės. Čia pirmosiomis var
žybas baigė Hamiltono „Kovo”
ir Toronto „Vyties” jungtinė
ekipa. Po to ėjo Toronto „Auš
ra” ir ASK „Lituanica”. Iš viso
krepšinio varžybos, kurioms
sėkmingai vadovavo dr. Dona
tas Siliūnas su savo talkinin
kais, sutraukė 25 komandas.
Taip pat vyko ir šių pirme
nybių plaukimo, stalo teniso,
šachmatų bei tinklinio varžy
bos. Plaukime rungtyniavo 20
dalyvių. Vyrų grupėje 4 pir
mąsias vietas laimėjo Kęstutis
Aukštuolis, studijuojantis Pittsburgh universitete. Moterų
grupėje taip pat keturis pir
muosius prizus iškovojo Čika
gos apylinkių Rosary HS trečiametė moksleivė Krista Nor
kutė. Varžybas vedė Algis
Norkus.
Stalo tenisas sutraukė 12
žmonių: 10 vyrų ir 2 moteris.

Vyrų klasėje pirmieji trys iš
sirikiavo taip: 1. Dainius Mo
čius, 2. Valentinas Balžekas,
3. Daukantas Irenijus. Iš dvie
jų moterų geresne tenisininke
pasirodė Vitalija Bagdonienė,
įveikusi Reginą Daukantienę
3-0. Senjorų klasėje pirmą vie
tą iškovojo Zigmantas Puo
džiukas. Šioms varžyboms va
dovavo Vaclovas Kleiza.
Šachmatininkų susirinko tik
keturi: trys vyrai ir 1 moteris.
Pirmąją vietą laimėjo neseniai
į Ameriką atvykusi studijuoti
19-metė Eglė Morkūnaitė, da
bar gyvenanti San Francisco,
Kalifornijoje. Ji aplenkė visus
vyrus. Varžyboms vadovavo
Saulius Rakauskas.
Apie tinklinį ir visas varžy
bas plačiau bus rašoma penk
tadieninėje „Sporto apžvalgo
je”.
Futbolininkai sužaidė
lygiomis

Koncerte „Draugui” paremti dalyvaus ir „Klumpės” šokių grupė iš Woodstock, IL.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTAS
KVIEČIA Į ŠVENTĘ „DRAUGUI” PAREMTI

Sekmadienį Čikagos LFK
„Lituanicos” futbolo vienuo
likė savoje aikštėje prie Pa
saulio lietuvių centro Lemonte
kovojo su lenkų „Lighting”
ekipa. Po gyvos ir permainin
gos kovos, nuskambėjus pa
skutiniam teisėjo švilpukui,
rezultatas buvo lygus - 2-2.
„Lituanicai” įvarčius pelnė Ri
mas Jakubauskas ir Žilvinas
Čenys (iš 11 m. baudinio).
„Lituanicos” vyrai,
žai
džiantys „Metropolitan” lygos
aukštojoje divizijoje, turėdami
17 taškų (iš 13 rungtynių) ir
pasiekę 28-26 įvarčių santykį,
išliko 6 vietoje tarp 10 geriau
sių Čikagos ir apylinkių futbo
lo vienuolikių.
Ed. Šulaitis

Netrukus, birželio 2 d., sek buvo pakviesti šokių srityje bužius, muziką, mokoma ana
madienį, 3 vai. po pietų, Čika veikiantys mokytojai - šokių lizuoti ritmą ir judesį. LTŠI
goje, Jaunimo centre, įvyks grupių vadovai. Pirmąją LTŠI valdyba rengia šokių švenčių
tautinių šokių koncertas, kurį valdybą sudarė: Irena Šilin- programą. Lietuvai tapus lais
rengia Lietuvių tautinių šokių gienė, Bruno Shotas, Ringailė vai, LTŠI užmezgė ryšius su
institutas (pirmininkė Nijolė Zotovienė, Leokadija Braž- Lietuva, su Lietuvių liaudies
Pupienė) ir JAV Lietuvių Ben dienė, Bronė Jameikienė. Šių kultūros centru Vilniuje, daly
druomenės Kultūros taryba asmenų valdyba paruošė pir vauja dainų ir šokių šventėse
(pirmininkė Marija Remienė), mų keturių švenčių repertu Lietuvoje. LTŠ institutas jokio
skirtas paremti vienintelį už arą, 1962 m. išleido knygą pelno iš savo renginių negau
Lietuvos ribų likusį lietuvių „Mūsų šokiai”, 1966 m. - ant na, nariai moka kasmetinį na
dienraštį „Draugą”. Džiaugda rosios tautinių šokių šventės rio mokestį, o veiklai vystyti
miesi ir už šią iniciatyvą dėko plokštelę, 1967 m. - atskirais lėšų gauna iš „Lithuanian
dami lietuvių tautinių šokių sąsiuviniais dalį trečiosios Folk Dance Festivals, Ine.”,
entuziastams, skiriame jiems šventės repertuaro.
kuris buvo įsteigtas po V
keletą rašinių, kuriuose papa
LTŠI yra kultūrinė instituci šokių šventės.
sakosime apie tautinio šokio ja, kurios tikslas - tirti, ugdyti
Kaip sako naujai kadencijai
kelią
Šiaurės
Amerikoje. ir remti lietuvių tautinius perrinkta Lietuvių tautinių
Šiandien priminsime Lietuvių šokius ir su jais susijusius pa šokių instituto pirmininkė Ni
tautinių šokių instituto isto pročius, žaidimus, tautosaką,
Jasėnaitė-Pupienė, šokis,
PYRAGŲ IR MARGUČIŲ IŠPARDAVIMAS riją. Pasinaudosime instituto liaudies muziką, tautinius jolė
kaip judesio menas, yra pats
pirmininkės Nijolės Pupienės, drabužius, o taip pat ir ruošti geriausias būdas skiepyti jau
Nors Velykos laiko upe nu pė.
Taigi netrukus tuštėjo sta kuri lankėsi redakcijoje, ir šokių mokytojus. Šiems tiks nimui tautiškumo jausmą.
tekėjo jau gana toli, bet nega
lima neprisiminti to gražaus lai, mieli pirkėjai nedvejodami Jadvygos Matulaitienės su lams įgyvendinti pradėti reng Keliasdešimtyje šokių grupių,
ti tautinių šokių kursai. Pra veikiančių Šiaurės Amerikoje,
Lietuvos Dukterų Didįjį Ket labai greitai išpirko viską, nes teikta medžiaga.
Lietuvių išeivių istorija džioje jie buvo rengiami Vyte šoka daug jaunimo, net nekal
virtadienį suruošto pyragų, šį kartą gėrybių netrūko. Tai
margučių ir „kačiukų” stalo. Ir vis sesių darbai ir pasiaukoji neatskiriama nuo tautinio nio E. Jonyno vasarvietėje ne bančio lietuviškai. Per lietu
ko ten nebuvo! Gabioji sesė mas! Džiaugiasi draugija vis šokio. Suprasdami tautinio toli Čikagoą, o vėliau - Daina viškus šokius jie pamilsta ir
Danutė Gierštikienė iš pa dar energingomis narėmis, šokio svarbą priaugančioms voje, MI, kur mokytojai kas savo tėvų bei senelių gimtąją
prasto kambario padarė gra džiaugiasi ir dėkoja rėmėjams kartoms, po pirmosios išeivi antrą vasarą renkasi iki šiol. žemę Lietuvą.
žiausią, jaukiausią parduotu aukotojams ir pirkėjams. Tos joje JAV ir Kanados lietuvių Kviečiami į talką šios srities
„Draugas” kviečia visus į
paskaitininkai.
vę. Galėjai džiaugtis ne tik py surinktos aukos nenueina kur tautinių šokių šventės komisi specialistai,
tautinių šokių koncertą bir
ragų gausumu, bet ir papuoša nereikia, kiekvienas centas jos nariai nutarė įkurti Lietu Kartu su pačio šokio mokymu
želio 2 d. Jaunimo centre. Bi
lais, zuikučiais, gėlytėmis, lė panaudojamas šalpai. Lietu vių tautinių šokių institutą mokytojams yra suteikiama
lietus jau galima įsigyti
lytėmis. Pats didžiausias Ve vos dukterims vis daugiau (LTŠI). Ši institucija buvo nu žinių apie lietuvių liaudies
„Seklyčioje”.
lykų pranašas — didžiulė „ka pagalbos tenka skirti nau matyta prie JAV LB Kultūros šokio istoriją, tautinių šokių
Audronė V. Škiudaitė
čiukų” puokštė darė nepapras jiems ateiviams, pakliuvu- tarybos. Į instituto veiklą charakterį, tautinius dra
tą įspūdį. Skindama juos nuo siems į gyvenimo pinkles ar
savo medžio Danutė sakė mel paprasčiausiai — į vargą. Da
SVEIKINOME MAMAS
dusis visą laiką, kad nenu bar jau vėl prieš akis rudens
Sekmadienį, gegužės 5 d., po
kristų, nes aukštai išsprogę pokylio rūpesčiai, ieškojimai,
„kačiukai” labai viliojo akį. ir tai viskas krinta ant valdy šv. Mišių susirinkome Pasau už Lietuvos ribų. Ona talki
Margučiai galėjo būti muzie bos ir narių pečių. Mielai pir lio lietuvių centre prisiminti ninkavo misijos veikloje, pa
juje — taip gražiai ir išmo mininkei Joanai Krutulienei pirmą gegužės sekmadienį dėjo visur, kur pagalbos reikė
ningai jie buvo nudažyti. Kaip linkime žengti toliau ir nepa Lietuvoje švenčiamą Motinos jo. Birutė Navickienė misijos
ir praeitais metais, Cicero se vargti. Padėsime, kiek galėsi dieną. Trumpą programėlę at vardu jai įteikė simbolinę do
sės vėl mus apdovanojo gėry me, — ne tik narės, bet ir tie, liko „Geležinio Vilko” būrelio vaną - dr. Romualdo Povilai
bėmis, o iš Lemonto „užderė kurie visą laiką buvo ir yra narė Skaistė Jagelavičiūtė, čio kūrinį, o LB Švietimo tary
padeklamavusi motinai skirtą bos vardu su ja atsisveikino
jo” grybų, kuriuos mielos se nenutolę nuo šios draugijos
eilėraštį, Viktorija Milūnaitė, Juozas Polikaitis. Pietų metu
sės subėgusios kartu darė, keIrena Gelažienė
paskambinusi pianinu ir Nida ir po pietų grojo Broniaus Mū
Skelbimai
Atsiųsta paminėti
Masiulytė, violončele atlikusi ro orkestras, sugebėjęs prisi
keletą klasikinės muzikos kū taikyti prie esamos publikos
„Judėk, nes fizinė mankš
rinių. Jaunos, bet gavios mer pageidavimų ir ne vieną išju
ta, sulėtina raumenų eroziją
gaitės puikiai grojo. O štai dinęs šokiui, nes visų nuotai
4536 W. 63 Street
(nykimą), išlaiko širdies ir
mažasis Raimundas Čepelė ka buvo pakili. Ir aš ten bu
Chicago, IL 60629
kvėpavimo organus sveikus,
pats atėjo prie scenos ir pa vau, bažnytinį vyną gėriau ir
(Skersai gatvės nuo .Draugo”)
sumažina pavojų susirgti dia
Eiles mamai skaitė Skaistė Jagel
deklamavo savo mamytei skir misijos vardą minėjau.
TeL 773-284-0100.
betu, sutirština kaulų masę” B. Kronienės nuot
Dalyvė vičiotė.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
tą eilėraštį aiškiai ir gražiai.
tai tik vienas iš patarimų, ku
Valio jaunimui!
riuos sveikatos ir senatvės
Palaimintojo Jurgio Matu
tema teikia žurnalas „Pensi
laičio misijos tarybos pirmi
ninkas” (2002 m. Nr. 2), lei
Civilinės ir
ninkas Teodoras Rudaitis pa
džiamas JAV LB Socialinių
kriminalinės bylos
sveikino gausiai susirinkusius
reikalų tarybos. Čia yra ir
6247 S. Kedzie Avenue
svečius, pasveikino motinas,
dvasinės atgaivos kertelė, su
Chieago, IL 60620
tylos minute prisiminė miru
manios virėjos skyrelis, taip
sias. Kapelionas kun. Algirdas
pat spausdinamas Vilniaus
Paliokas po maldos tarė trum
Gerontologijos ir reabilitacijos
pą atsisveikinimo žodį Onai
centro kvietimas apsilankyti
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
t **
Abromaitienei, nuolat gyventi
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
vaizdingose Verkių parko apy
išvažiuojančiai pas dukrą Ka
linkėse įsikūrusiame centre ir
nadoje.
Petro ir Onos Abro
IMIGRACINĖS TEISĖS
galbūt apsigyventi. „Pensinin
maičių
šeima buvo viena
ADVOKATAS
ko” administracijos adresas:
pirmųjų lietuvių šeimų, atsi
AURELIUS BUTVILAS
2711 W. 71st Str., Chicago, IL
krausčiusių į tuomet mažytį
Tel. 312-580-1217
60629.
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Lemonto miestelį. Ona savo
Galimos konaultacįjoa iežtadieniaia
namuose tuojau įsteigė šešta
KALENDORIUS
dieninę
lituanistinę mokyklą
ADVOKATAS
ir
pavadino
ją Maironio vardu.
Gegužės 22 d.: Aldona, Eimantas,
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Joje
ji
darbavosi
daug metų,
Elena, Julija, Rita.
6436 S.Pulaaki Rd., Chicago, IL 60629
taip šiandien turime Maironio
Gegužės 23 d. : Andriejus, DeziTel. 773-582-4500
lituanistinę mokyklą, kuri mo
Su Čikagos ir apylinkių lietuviais atsisveikino Ona Abromaitienė.
derijus, Ivona, Gertaudas, Merkuri
Valandos pagal susitarimą
jus, Tautvydė.
B. Kronienės nuotr.
kinių skaičiumi yra didžiausia

ADVOKATAS
Vytenis
Lietuvninkas

Advokatas
Jonas Gibaitis

Tel.Gibaitis@aol.com
778-776-8700
E-mail:
ToU free 24 hr. 888-776-6742

K

