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Siame
numeryje:
Nedaug gero žadanti
onkologinių ligų
Lietuvoje statistika.
2 psl.

Visi keliai veda į
Šiluvą: tai Danutės
Bindokienės vedamojo
tema, kurią padiktavo
arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus
pareiškimas.
3 psl.

čempionatuose.
* Sekmadienį per riaušes
Maskvoje, kurias sukėlė girti

futbolo aistruoliai ir kurių me
tu buvo padeginėjami auto
mobiliai ir daužomi parduotu
vių bei restoranų langai, mir
tinai subadytas vienas jau
nuolis ir sužeista daugiau
kaip 100 žmonių. Vienas sun
kiai sužeistas milicininkas
pirmadienj mirė.

Naujausios
žinios
* Konservatoriai rinks
partijos kandidatą į Vil

niaus mero postą.
* Per Lietuvos įkalinimo
įstaigas ritasi bado streikų

banga.
* Lietuva pateikė Lenki
jai naują pasiūlymą dėl pa

vardžių rašymo.

Kaina 50 c.

Savivaldos teisinius pagrindus būtina tobulinti
Vidmantas Valiųšaitis
Trečio per šią kadenciją
Kauno miesto mero nušalini
mas išryškino kur kas giles
nes Lietuvos savivaldos pro
blemas, nei viešuose pareiš
kimuose eksploatuojama vieti-

Prie Kuršių nerijos
ruošiamasi
naftos gavybai

Sportas_______

pergalę „Formulė-1” pasaulio
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Vilnius, birželio 10 d.
(BNS) — Rusijos naftosverslovė „LUKoil”, jau kitais me
tais ketina pradėti naftos ga
Vatikanas paragino
vybą telkinyje Baltijos jūroje
imtis veiksmingų
prie Nidos.
Kaip pirmadienį rašo dien
priemonių sustabdyti
raštis
„Respublika”, projektuo
pedofilijos ir sekso
tojai yra iš anksto numatę,
turizmo plitimui.
kad telkinyje „D-6” („Krav4 psl.
covskoje”) bus galimi naftos
išsiliejimai vamzdyne ir grę
žiniuose. Tokie išsiliejimai,
Vaikų tėvai Lietuvoje,
kuriuos
„LUKoil” projekto au
keliaudami su vaikais į
toriai vadina leistinais ir
užsienį, turi problemų
mažai tikėtinais, būtų nuo 2
dėl nežinojimo, kaip
iki 5 kartų didesni nei per
tvarkyti dokumentus.
paskutinę avariją Būtingės
naftos terminale ir grėstų
5 psl.
ekologine nelaime nepakarto
jamai Kuršių nerijos gamtai.
Naujos žvaigždės
24 mln. tonų naftos turintis
Čikagos padangėje: su
telkinys „D-6” yra Baltijos
dideliu pasisekimu
jūros povandeninėje žemyno
praėjo „Žaltvykslės”
dalyje už 22 km nuo Kuršių
dramos teatro premjera; nerijos kranto. Telkinyje „D6” per dvejus metus planuoja
kviečia Čikagos teatrai.
ma išgręžti 23 gavybos grę
6 psl.
žinius ir naudoti jį 30 metų.
Kaip nurodoma visuomenei
pateiktame poveikio aplinkai
* Lietuvos krepšinio rink vertinime, naftos išsiliejimo
tinė, kurioje išgyventa daugy galimybė yra menka ir ne
bė malonių akimirkų, trijų viršytų 10 kubinių metrų,
olimpinių bronzos medalių maksimalus naftos išsilieji
laimėtojui Gintarui Einikiui mas trūkus povandeniniam
— jau nueitas kelias: „99 pro vamzdynui — 347.6 kubinio
centai, kad joje nebežaisiu. metro.
Tačiau ir Lietuvos, ir Rusi
Nei man pačiam, nei rinktinei
jos
žalieji yra gerokai suneri
to nebereikia”.
<lr, Eitai
mę dėl „LUKoil” planų bei po
* Treciosiose NBA finalo
veikio aplinkai ir tyrimą
rungtynėse dvejų pastarųjų
vadina „moksline fantastika ir
metų lygos čempionai Los An
technologine mistika”. Rusijos
geles „Lakers” krepšininkai
gamtosaugininkai
perspėja,
sekmadieni svečiuose 106:103
kad nėra efektyvių naftos su
nugalėjo New Jersey „Nets”
komandą bei pirmauja serijoje rinkimo smėlyje būdu.
Nukelta į 4 psl.
iki keturių pergalių 3:0.
* Sekmadienį Montrealyje aštuntąjį „Formulė-1”

pasaulio čempionato ratą —
Kanados Grand Prix lenkty
nes — laimėjo keturiskart pa
saulio čempionas, vokietis Mi
chael Schumacher, iškovojęs
„Ferrari” komandai 150-ąją
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nių politinių intrigų, partinio
savanaudiškumo ar apskritai
žemos politinės kultūros plot
mė.
Kauno miesto rinkėjai poli
tinio pasitikėjimo mandatą
praėjusiuose rinkimuose iš
ties suteikė žmonėms, kurie

ligi tol buvo pasižymėję popu
listinėmis kalbomis, bet ne
savivaldybininkų kompeten
ciją patvirtinančiais darbais.
Nepatenkinti tradicinių par
tijų — konservatorių, LDDP,
krikščionių demokratų —
miesto valdymu ankstesnių

Stiprėjantis litas
toliau mažina
vartotojų kainas
Atpigus maisto produktams
ir alkoholiniams gėrimams,
vartojimo prekių ir paslaugų
kainos Lietuvoje gegužės mė
nesį, palyginti su balandžiu,
sumažėjo 0.3 procento. Tai,
kad kelis mėnesius iš eilės
Jkainos nedidėja, žinovai aiški
na brangstančia Lietuvos va
liuta.
Dvylikos mėnesių (gegužę
palyginti su 2001 m. geguže)
infliacija Lietuvoje buvo 0.5
proc., penkių šių metų mė
nesių (gegužę palyginti su
2001 m. gruodžiu) — 1.2 proc.
JAV gynybos ministras Donald Rumsfeld
„Paprastai gegužę infliacija
būdavo apie nulį, o vasarą kai
nos pradėdavo kristi. Vien lito
brangimo užtenka, kad varto
jimo kainų indeksą sumažintų
0.3 proc.”, sakė vyriausiasis
Vilniaus banko analitikas Ri
tis, kad gautų pakvietimą mantas Rudzkis.
Talinas, birželio 8 d. (BNS)
prisijungti prie sąjungos. „Aš
— JAV gynybos ministras
Nukelta į 4 psl.
Donald Rumsfeld teigia ne nematau trūkumų šių valsty
Smulkieji prekeiviai
matąs trūkumų Baltijos vals bių pasirengimo darbe. Aš ma
ketina kurti
tau šių valstybių pastangas
tybių pasirengime narystei
savo partiją
bei tarpusavio bendradarbia
NATO, tačiau tvirtina, kad
Prie
Seimo rūmų Vilniuje
vimą”, tvirtino jis.
dar nėra apsispręsta, kokios
pirmadienį
mitingavo apie
valstybės bus priimtos į
D. Rumsfeld taip pat pagyrė
NATO per lapkritį Prahoje
Baltijos valstybių indėlį į kovą 5,000 smulkiųjų verslininkų ir
vyksiantį sąjungos viršūnių
su terorizmu. Pasak jo, Balti prekeivių, protestavusių prieš
susitikimą.
jos valstybės antiteroristinei buhalterinės apskaitos įvedi
Po šeštadienį Taline vykusio
koalicijai be jokių sąlygų už mą patentininkams.
Mitinguotojai teigia, kad bu
Baltijos bei Šiaurės valstybių
tikrino savo oro erdvę, o reika
halterinė
apskaita
žlugdo
gynybos ministrų susitikimo,
lui esant — ir teisę nusileisti.
kuriame dalyvavo ir D. Rums
„Mes tikime, kad tokia nepa smulkųjį verslą ir reikalauja
feld, jis patvirtino JAV nuos prastai stipri karinė organiza atšaukti atitinkamą vyriau
tatą, kad naujos NATO narės cija kaip NATO yra vis dar rei sybės nutarimą.
Mitingą suorganizavo Smul
dar nėra atrinktos. „Pasta kalinga. Narystę NATO mes
ruoju metu dauguma NATO
suprantame ne kaip papil kiųjų verslininkų ir prekybi
valstybių narių laikosi nuo domą Estijos saugumo garan ninkų asociacija. Mitinguoto
monės, kad NATO plėtroje tiją, bet pačią NATO verti jai, be kita ko, pranešė kursią
partiją smulkiesiems
turėtų dalyvauti didelė valsty name kaip Estijos saugumo savo
bių grupė”, teigė jis, neišskir ateities struktūrą”, sakė Esti verslininkams ginti.
Buhalterinė apskaita smul
damas nė vienos valstybės.
jos gynybos ministras Sven
kiesiems
verslininkams įvesta
Mikser. „Baltijos šalys, nors ir
D. Rumsfeld pažymėjo, kad
nuo
birželio
1 dienos.
narystės NATO siekiančios
nedidelės, tačiau jaučia ga
Nukelta į 4 psl.
valstybės turi ir toliau steng
linčios prisidėti prie Aljanso.

JAV gynybos ministras — apie
Baltijos valstybių
narystę NATO

Pasaulio naujienos
(RsmianO* AFP. Rautam. AP, Intoitec. ITAR-TAS8, BNS
finly agsntOry pranoSfensts)

amžiaus dešimtmečio netinka
mu elgesiu su nepilnamečiais
buvo apkaltinti mažiausiai
850 kunigų.

EUROPA
JAV
Vašingtonas. JAV generali
nis prokuroras John Ashcroft
pirmadienį paskelbė, jog JAV
tarnyboms pavyko užkirsti ke
lią išpuoliui JAV viduje. „Mes
sugavome žinomą teroristą,
kuris rengė planą, kaip Jung
tinėse Valstijose sumontuoti ir
susprogdinti radiologinį užtai
są, dar vadinamą nešvaria
bomba”, CNN sakė J. Ascroft,
šiuo metu viešintis Maskvoje.
„Nešvaria bomba” vadinamas
į radioaktyvias medžiagas įdė
tas įprastas sprogstamasis už
taisas. kuriuo galima nužudy
ti netoli sprogimo vietos buvu
sius žmones bei apkrėtus itin
nuodingomis medžiagomis ap
linką, sukelti masines mirtis
ir sužalojimus. Abdullah ai
Mujahir buvo sulaikytas gegu
žės 8 d., kai iš Pakistano atvy
ko į Čikagos O’Hare oro uostą.
Nepaisant to, jog jis yra JAV
pilietis, Gynybos departamen
tas jį sulaikė „kaip priešo ko
votoją”.

kadencijų laikotarpiais, rinkė
jai savo balsų daugumą ati
davė valdžioje dar nebuvu
sioms partiioms — V. Šus
tausko Laisvės sąjungai, A.
Paulausko
socialliberalams,
S. Buškevičiaus jaunalietu
viams. Vietų miesto taryboje

Kuwait. JAV gynybos sek
retorius Donald Rumsfeld iš
reiškė viltį, kad Irako prezi
dentas Saddam Hussein bus
nuverstas, jam dar tebesant
JAV gynybos sekretoriaus
poste. „Irako klausimą galima
išspręsti, pakeitus režimą”,
pareiškė D. Rumsfeld, atsaky
damas į Kuwait žurnalisto pa
reiškimą, kad jo tautiečiams
jau „įgriso” Irako vadovybė ir
nuolatiniai Bagdado grasini
mai. „Iš tiesų, globalinis ka
ras prieš terorizmą prasidėjo
Afganistane, bet baigsis jis ne
ten”, sakė D. Rumsfeld, vie
šintis JAV karinėje bazėje.
Vašingtonas. JAV Katalikų
Bažnyčia dėl seksualinio vai
kų išnaudojimo šiemet iš pa
reigų pašalino 218 kunigų,
nors yra žinoma, kad 34 iš jų
tebedirba bažnyčiose, sekma
dienį pranešė laikraštis „Washington Post”. Remdamasis
visose JAV vyskupijose atliktu
tyrimu, laikraštis išspausdino,
kad nuo septinto praėjusio

Talinas. JAV ambasadorius
Taline Joseph DeThomas pa
ragino Estiją glaudžiau bend
radarbiauti su Rusija, pasirin
kusia naujas strateginės ir
ekonominės raidos kryptis.
„Manyčiau, jog vienas svar
biausių iš visų šiuo metu Eu
ropai keliamų politinių ir eko
nominių uždavinių — padary
ti viską, kad Rusįjos vadovai
galėtų įgyvendinti savo paža
dus ir integruoti Rusįją į Eu
ropą, į Vakarų struktūras”,
sakė ambasadorius.
Varšuva. Lenkijos premje
ras Leszek Miller pirmadienį
pareiškė, kad nors valstybės
ekonomika šiuo metu yra silp^
nesnė, policija tebėra pajėgi
susitvarkyti su teisėtvarkos
pažeidėjais. Taip jis komenta
vo Lenkijos populistinės ūki
ninkų profsąjungos „Savigy
na” pirmininko Andrzej Lepper pažadą, kad birželio 25 d.,
minint 1976-ųjų žiauraus mi
licijos susidorojimo su Radomo
darbininkais metines, jam da

vus ženklą, ūkininkai ir jų ša
lininkai visoje Lenkijoje už
tvers kelius.

RUSIJA
Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin pirmadienį
Baltijos jūros valstybių tary
bos posėdyje pareiškė, kad ES
ketinimai įvesti vizų režimą
Rusijos Karaliaučiaus srities
gyventojams yra „blogiau už
šaltąjį karą, nes padalija Rusi
jos Suverenumą. Mes niekada
nesutiksime su Rusijos suve
renumo padalijimu”. Dabarti
nį Karaliaučių, kuris kadaise
buvo Rytų Prūsija, nuo pag
rindinės Rusijos dalies skiria
Lietuvos bei Lenkijos teritori
jos. Po 2004 m. numatomo
Lietuvos ir Lenkijos stojimo į
ES šios valstybės ruošiasi
įvesti vizų režimą per jų teri
toriją vykstantiems Karaliau
čiaus srities gyventojams.
Maskva. Buvęs Rusijos fe
deralinės saugumo tarnybos
(FST), buvusios KGB, rėmimo
programų valdybos viršinin
kas
generolas
leitenantas
Aleksandr Zdanovič buvo pa
skirtas valstybinės televizijos
RTR direktoriaus pavaduotoju
prižiūrėti programas ir įvykių

gavo ir kitos partijos, todėl
Kaune politinis spektras pasi
rodė toks margas ir toks
sudėtingas, kad jau iš karto
tapo aišku, jog sudaryti čia
pastovią ir darbinga daugumą
— nepavyks. Gyvenimas tai
patvirtino.

Bet gyvenimas parodė ir kai
ką daugiau. Pasirodė, kad
Kauno miesto tarybos neefek
tyvumas nėra tik specifinės ir
vien Laikinajai sostinei bū
dingos politinės konfigūra
cijos pasekmė.
Nukelta į 3 psl.

Diplomatai ragina verslininkus
naudotis jų pagalba
Jam antrinęs ambasados
Maskvoje ministras patarėjas
Kęstutis Kudzmanas tvirtino,
kad „gerą kąsnį” Rusijos rin
koje suradę Lietuvos versli
ninkai stengiasi tuo nesigirti,
todėl pagalbos į ambasadą jie
paprastai ateina, kai proble
mos, su kuriomis jie susiduria,
jau
būna
„pribrendusios”.
„Tuo tarpu mes stengiamės,
bendradarbiaudami su verslu,
Užsienio reikalų ministeri užbėgti joms už akių kaip gali
jos (URM) Ekonomikos depar ma anksčiau”, kalbėjo K.
tamento direktorius Romas Kudzmanas. Jis patikino, jog
Švedas sakė, kad šio suvažia Lietuvos ambasada yra atvira
verslui, ir paragino verslinin
vimo tikslas yra ne vien at kus dažniau kreiptis konsulta
naujinti diplomatų žinias, bet' cijų.
ir sužadinti verslininkų susi
Pasak diplomato, nors Rusi
domėjimą bei aktyvumą. „Ne jos rinka auga, konkurencija
paslaptis, kad mūsų verslinin joje nemažėja, todėl sėkmin
kai nuvažiuoja į užsienio šalis, gas lietuvių įsitvirtinimas kai
žino, kad yra Lietuvos amba kuriose srityse kelia grėsmę
sada, bet į ją neužeina. Todėl vietos verslo interesams. To
turime pasistengti, kad mūsų kia situacija, K. Kudzmano
teigimu, lėmė apie 20 proc.
verslininkai žinotų, kad Lietu
Rusijos
rinkos kontroliuo
vos diplomatinės atstovybės
jančių Lietuvos vežėjų proble
gali suteikti pagalbą ieškant
mas.
naujų rinkų ir investicijų”,
sakė URM pareigūnas.
Nukelta į 4 psl.
Vilnius, birželio 10 d. (BNS)
— Lietuvos verslininkai turė
tų dažniau apsilankyti Lietu
vos diplomatinėse atstovybėse
užsienyje, ne vien tada, kai
prispaudžia
rimtos
bėdos,
sako diplomatai.
Tai kalbėta pirmadienį Vil
niuje prasidėjusiame ekonomi
kos klausimus kuruojančių
Lietuvos diplomatų kasmeti
niame suvažiavime.

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir nepaprastasis bei įgaliotasis amba
sadorius Darius Jurgelevičius.
Kęstučio Vanago Elta nuoti

tyviai dirbti. Šis žingsnis, ku
riuo stengiamasi atkurti tarp
tautinį pasitikėjimą palesti
niečių vadovybe, buvo ženg
tas, kai Izraelio premjeras
Ariel Sharon vėl nuvyko į JAV
INDIJA
siekti, kad Y. Arafat nebebūtų
Deli. Indija pirmadienį pa pripažįstamas vienu pagrindi
skelbė panaikinusi draudimą nių taikos derybų dalyvių. Ta
Pakistano lėktuvams naudotis čiau kol kas nematyti jokių
jos oro erdve ir taip parodė ženklų, kad 72 metų Y. Ara
pripažįstanti, kad Pakistanas fat, kuris tris dešimtmečius
ėmėsi veiksmų musulmonų vadovauja palestiniečių sąjū
kovotojų infiltracijai į Indijos džiui, ketintų atsistatydinti iš
teritoriją sustabdyti. Užsienio pastaraisiais mėnesiais Izrae
reikalų ministerija apie tokį lio pajėgų nusiaubtos Palesti
sprendimą pranešė atsakyda nos savivaldos vadovo posto.
nušvietimą šiame Rusijos ka
nale. Tuo Kremlius leido aiš
kiai suprasti, jog neketina at
sisakyti Rusijos žiniasklaidos
kontrolės.

ma į Pakistano prezidento
Pervez Musharraf pažadą pa
žaboti musulmonų kovotojus,
kurių išpuoliai ginčijamame
Kashmyre privedė šias kaimy
nines valstybes prie karo
slenksčio.

ARTIMIEJI RYTAI ~
Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių vado Yasser Ara
fat vadovaujama Palestinos
savivalda sekmadienį paskel
bė savo kabineto pertvarky
mą, siekdama nutildyti vidaus
ir užsienio kritikus, kurie kal
tina. kad jų kabinetas yra korumpuotas ir nepajėgus efek

ETIOPIJA
Adis Abeba. Apsaugininkai
nušovė du vyrus, kurie sekma
dienį mėgino užgrobti Etiopi
jos vidaus skrydžiu skridusį
lėktuvą su 42 keleiviais. Lėk
tuvo salono viduryje sėdėję vy
rai pusvalandis po pakilimo
pakilo iš savo vietų — vienas
jų nuėjo į lakūnų kabiną, o ki
tas, šaukdamas, kad užgrobia
lėktuvą, pasuko salono galo
link. Pakeliui jie susigrūmė su
skrydžio palydovais, o apsau
gininkai, paprastai skraidan
tys Etopijos oro linijomis,
ėmėsi veiksmų.
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Visokio amžiaus žmonės
kartkartėmis
suviduriuoja
vandeningomis išmatomis. Pa
sak „The National Institutes
of Health”, vidutinis suaugu
sysis turi liuosus vidurius
apie keturis kartus per metus.
Dažniausiai ta negerovė už
trunka vieną kitą dieną ir su
sitvarko savaime, be jokio gy
dymo. Tik kartais viduriavi
mas
esti
rimtesnis
ir
reikalauja greitos medici
niškos pagalbos, ypaė pas la
bai jaunus ir labai senus bei
pas turinčius dar kitokių ne
galavimų.
Kas sužadina viduriavimą?

Dažniausiai vidurius pa
leidžia bakterijos bei virusai.
Daugeliu atvejų tikra prie
žastis nesusekama, nes ta
negerove greitai pasibaigia.
Kartais maisto nepakentimas,
parazitai, vaistų poveikis ar
žarnų ligos taip sunegalina.
Po svetimus kraštus keliau
jantiems gresia susirgimas
keliautojo „tryda” (traveler’s
diarrhea), kurią paprastai su
kelia maistas ar gėrimas, ap
krėstas bakterijomis, virusais
ar parazitais. Šiais laikais re
tai kada tas sunegalina, iš
skyrus laike buvimo ar po to
nepažangiuose kraštuose.
Viduriavimo pavojus
kūdikiams

Naujagimiams ir kitiems
kūdikiams viduriavimas gali
būti pavojingas dėl greito jų
kūno išdžiūvimo. Juos turi
matyti gydytojas, kai jie ketveriopai sunegaluoja viduriuo
dami:
1. juodos išmatos ar jose
kraujas bei pūliai maišosi;
2. karštis daugiau kaip 101
F i38,3 C);
3. negerėja po paros;
4. išdžiūvimo reiškiniai - 6
bendri negerumai: troškulys,
sumažęs šlapimo kiekis, sausa
oda, nuovargis, svaigulys,
tamsus šlapimas.
Kelia rūpestį septyni mažų
vaikų negerumai: sausa burna
ir liežuvis, be ašarų verksmas,
laike 3 valandų vis sausi vys
tyklai, karštis, neramumas ar
susijaudinimas,
įdubusios
akys, žandai ar pilvas, oda
neatsitiesia ją sugnybus ir at
leidus.
įprasti viduriavimo
negerumai

Suaugusieji ir didesni vaikai
viduriuodami verčiami sku
bėti tualetan, idant pasiliuosuotų dar ir nuo išpūtimo, pil
vo skausmo, pykinimo ir ver
žimo, kas gali atsirasti.
Paprastas viduriavimas daž
niausiai sukeliamas infekcijos
ir esti trumpas. Chroniškai

skysti viduriai ilgiau laikosi 3 savaites ar daugiau ir juos
sukelia žarnų netvarka: jaut
rios žarnos, uždegtos jos ar
liga, vadinama Celiac disease.

Krūties vėžys —
dažniausia Lietuvos
moterų onkologinė liga

Matome, kad sergamumas
krūties vėžiu kasmet didėja.

galioja

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto
1/2 metų

JAV

Metams
$100 00

$60.00

3 mėn
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$115.00

$65.00

$45.00

Tik šeštadienio laida:
JAV

$60 00

$45.00

$33.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65.00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500.00

$250.00

Reguliariu paštu

$100.00

$55.00

Užsakant į Lietuvą:

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00

$85.00

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

„Lietuvos Vaikų vilties” komiteto darbuotojoms lankantis Lietuvoje š.m. kovo mėn., buvo progų susitikti su bu
vusiais pacientais ir jų mamomis. Pirmoji iš kairės: Marija Kriaučiūnienė; ketvirtoji I eil. — LW pirmininkė
Gražina Liautaud ir JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė.

tos gydymo įstaigos, išsidės- ciacija turi 2 didelius savo
čiusios pagrindiniuose šalies veiklos tikslus:
1. šviesti Lietuvos moterų
regionuose, kur onkologiniai
ligoniai gauna spezializuotą visuomenę onkologijos, o ypač
onkologinių ligų gydymą: chi krūties vėžio, profilaktikos
rurginį, chemoterapinį, radio klausimais.
2. Padėti jau sergančioms
terapiją. Tai Klaipėdos ligo.krūties
vėžiu moterims spręs
ninės Onkologijos departa
mentas, Šiaulių ligoninės On ti gydymo, reabilitacijos, so
kologijos klinika, Kauno onko cialines problemas.
Tais pačiais metais Europos
loginė ligoninė, Kauno medi
cinos universiteto klinikų on krūties vėžio koalicijos „Euro
kologijos klinika, Lietuvos on pa Donna” direktorės Susan
Knox kvietimu Nacionalinė
kologijos centras Vilniuje.
I šiuos centrus konsultacijai asociacija įsijungė į šį Europos
ar gydymui ligonius siunčia moterų judėjimą. Dešimt Eu
bendrosios praktikos gydyto ropos Donnos tikslų tapo ir
jai, gydytojai specialistai bei mūsų tikslais.
2000 metų spalio mėnesį
kiti gydytojai specialistai.
Po specializuoto gydymo on NAOBCO surengė tarptautinę
kurios tema
kologijos centruose ligoniai to konferenciją,
limesniam stebėjimui grįžta „Krūties vėžys ir teisė gyven
pas savo bendrosios praktikos ti”. Konferencijos metu priim
tas nutarimas:
gydytojus.
1. Kasmet spalio mėnesį
Kai kuriuose Lietuvos rajo
skelbti
krūtų tikrinimo mėne
nuose antro lygio sveikatos
siu.
9
priežiūros įstaigose dar tebe
2.
Nuolat
informuoti visuo
dirba gydytojai.onkologai, ku
rie stebi, rūpinasi onkologi menę apie atrankinio moterų
sveikatos tikrinimo dėl krū
niais ligoniais po gydymo.
ties patologijos svarbą anksty
vo krūties vėžio išaiškinimui.
Skryningo programos
Lietuvoje perspektyvos
3. įsteigti krūties vėžio in
formacijos centrą.
4. Siekti, kad onkologinių
Lietuvoje įvairiose asmens
ligų
gydymui valstybė į kom
sveikatos
priežiūros
įstaigose
Kada tartis su gydytoju
yra
27
mamografai.
Gydytojai
pensuojamų
vaistų sąrašus
dėl viduriavimo?
gali paskirti mamografinį ty nuolat įtrauktų visus reika
lingus vaistus onkologinių li
Paprastai viduriavimas ne rimą moteriai, kada reikia.
Ankstyvo, t.y., I ir II stadijų gų gydymui.
sukelia daug vargo kitaip svei
kiems suaugusiems ir vai krūties vėžio Lietuvoje diag
Vykdydami šiuos nutarimus
kams. Tik reikia tučtuojau nozuojama šiek tiek daugiau darbo ėmėmės tuoj pat. Jau tų
tartis su gydytoju, kai vidu kaip 50 proc. visų krūties vė pačių 2000 metų spalio mėne
riuojant penkeriopai sunega žio atvejų. Pastaraisiais me sį, pritariant Europos Sąjun
tais, nors ir nelabai ryškiai, gos šalyse vykdomai akcijai
luojama:
1. kai viduriuoji ilgiau kaip bet pastoviai diagnozuojama „Europa prieš vėžį” mūsų aso
vis daugiau I ir II stadijų ciacija inicijavo krūtų pasitik
tris dienas;
2. kai stipriai skauda vidu krūties vėžio.
rinimo savaitę Lietuvos onko
Krūties skryningo progra logijos įstaigose. Tą savaitę
riai ir išeinamoji žarna;
3. kai karščiuoji 102 F (38,9 mos Lietuvoje yra žinomos ir pacientės be siuntimo galėjo
jau parengtos. Tačiau dėl lėšų ateiti pas onkologą pasikon
C) ar daugiau;
4. kai išmatos tampa kruvi trūkumo šios programos, ku sultuoti, atlikti mamogramas.
nos ar juodos - smalos pavida rios efektyviai pagerintų anks Šia galimybe Lietuvoje pasi
tyvo krūties vėžio diagnostiką, naudojo apie 500 moterų.
lu;
5. kai kūnas minėtai išsen mūsų šalyje dar tik pradeda
2001 metais spalio mėnesį
mos diegti kai kuriose gyven
ka.
dėl lėšų stokos nebuvo sureng
Visada geriau būti sauges tojų grupėse.
ta krūtų pasitikrinimo akcija,
niam viduriuojant - tarkis su
tačiau spaudoje buvo prime
Moterų, sergančių
profesionalu.
nama, kad moterys kasmet
krūties vėžiu, organizacijų
Šaltinis:
turi tikrintis krūtis, radusios
tikslai ir veikla
„Postgraduate Medicine", January, 2002.
pakitimų kreiptųsi į gydyto
jus.
Turėdamos daug panašių
Lėšomis, skirtomis šių metų
ar bendrų problemų, manyda
mos, kad siekti bendrų tikslų planuojamai panašiai akcijai
Mirtingumo kreivė dėka efek lengviau drauge, moterys, ser surengti, rūpinamės jau da
tyvaus gydymo bei gerėjančios gančios krūties vėžiu, pradė bar. Mūsų asociacija kartu su
kosmetikos asociacija AVON
ankstyvos krūties vėžio diag jo burtis į draugijas.
pradėjo akciją „Moterys prieš
Pirmosios
bendruos
moterų,
nostikos į viršų kyla žymiai
krūties vėžį”. Šiai kampanijai
sergančių
krūties
vėžiu,
įsikū
lėčiau, nei sergamumo kreivė.
pagamintos segės, simbolizuo
rė
1996
metais
Vilniuje
ir
2001 m. pabaigoje Lietuvoje
jančios
solidarumą su krūties
Šiauliuose,
vėliau
Kaune,
Pa
užregistruotos 9,537 moterys
vėžiu
sergančiomis
moterimis.
sergančios krūties vėžiu. Tai nevėžyje, Klaipėdoje. Ypač di
Pelnas
už
parduotas
seges
sudaro 0,5 proc. visų Lietuvos delį indėlį į mūsų veiklos su
bus
skirtas
ankstyvai
krūties
moterų. 2001 metais 1,229 aktyvėjimą įnešė Marianne
moterims krūties vėžys nu Levihn — Švedijos krūties vė vėžio diagnostikai. Planuoja
statytas pirmą kartą, nuo krū žio asociacijos „BROr tarybos me kreiptis į įvairias turtin
narė, 1997 m. atvykusi su pro gas organizacijas, kurios galė
ties vėžio mirė 534.
Stebime, kad vis daugiau jektu „Pagalba Baltįjos ša tų paremti šį kilnų tikslą.
Velykų sekmadienį TV lai
moterų krūties vėžiu suserga lims”. 1999 metais visos įvai
būdamos 40-45 metų amžiaus. riuose miestuose veikiančios doje „Stilius”, kartu su Lietu
draugijos susįjungė į Naciona vos prezidento žmona Alma
Onkologinės pagalbos
linę moterų, sergančių krūties Adamkiene bei kitomis įtakin
sistema Lietuvoje
ligomis, draugįjų asociaciją gomis damomis, kalbėjo apie
(NAOBCO),
vienijančią
6 tai, kaip svarbu moteriai pa
Lietuvoje yra 5 specializuo draugijas ir 400 narių, ši aso čiai kas mėnesį pasitikrinti

STATISTIKA
Lietuvoje yra 3,4 milijono
gyventojų. Vyrų — 1,632,100,
moterų — 1,858,700.
Lietuvoje sergamumas onko
loginėmis ligomis kasmet au
ga.
2001 m. pabaigoje užregist
ruota, kad mūsų šalyje yra
62,573 žmonės, sergantys pik
tybiniais augliais. Tai sudaro
1,8 proc. visų šalies gyventojų.
Naujų onkologinių susirgimų
2001 m. išaiškinta 14,060, nuo
vėžio 2001 m. mirė 7,358 žmo
nės.

Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata

Koks yra viduriavimo
geriausias gydymas?
Gydant viduriavimą, tvir
čiausias pirmas žingsnis yra
atstatymas skysčių ir chemi
kalų - elektrolitų (kalio ir
druskos). Nors vanduo saugo
kūną nuo išdžiūvimo, bet jame
nėra minėtų chemikalų. Už
tai viduriuojant geriausias gy
dymas yra dažnas rijimas be
riebalų vištienos sultinio ar
turinčių druskos sriubų, kartu
su apelsinų sultimis ar „sport
drinks”, bei valgymas minkštų
vaisių ar mažai stambmenų
turinčių daržovių, kuriose yra
kalio (potassium), kaip bana
nai, bulvės, obuolių košė.
Kūdikiams kartais reikia
ypatingų kūną drėkinančių
skysčių; gydytojas gali patarti,
kokių - jų rasi krautuvėje.
Vaistai, kurie šalina vidu
riavimą, gali padėti, bet jie
nepatariami, nes, sulaikant
viduriavimą, susilaiko bakte
rijos žarnose ir pailgina nege
rovę. Jokie vaistai nepadeda
virusiniam viduriavimui — jis
susitvarko savu laiku. Vis tik
vaistai kartais duodami nuo
bakterinio viduriavimo, kuris
ilgėliau užsilaiko.
Kol pranyksta viduriavimas,
reikia vengti pieniško ir labai
saldaus, valgoma minkštas,
švelnus maistas, kaip bana
nas, paprasti ryžiai, virtos
bulvės, sausainiai, virtos mor
kos ar kepta vištiena be odos
ir be taukų.
Gydytojas kartais pataria
vaikams „Brat” maistą, tu
rintį bananų, ryžių, obuolių
košės ir džiūvėsių.

(USPS-161000)

krūtis ir kartą per metus
kreiptis į specialistą.
Lietuvos onkologijos centro
(LOC) 2001 metais įsteigtas
Vėžio informacijos centras, ku
ris teikia informaciją onkolo
giniais klausimais pacientams
ir jų artimiesiems, užsiima vi
suomenės švietimu. Tokiu bū
du atskiro krūties vėžio infor
macijos centro nebekūrėme,
nes Vėžio informacijos centras
rūpinasi informacijos kaupi
mu bei skleidimu apie visas
onkologines ligas.
Dėl nepakankamo kiekio lė
šų, skirtų medicinai, nuolat
kyla grėsmė, kad iš kompen
suojamų vaistų sąrašo gali bū
ti išbraukta dalis onkologinių
ligų gydymui reikalingų vais
tų ar sumažintas jų kompen
savimo procentas. Mūsų aso
ciacija dirba kartu su kitų on
kologinėmis ligomis sergan
čiųjų draugijomis, ne kartą
kreipėsi į Vyriausybę ir Sei
mą, akcentuodama žalą onko
loginiams ligoniams, kurią at
neštų vaistų kompensavimo
apribojimas. Tokia grėsmė bu
vo iškilusi 2001 m. pabaigoje
ir 2002 metų pradžioje. Susi
vienijusios su sergančiųjų
bendrijomis raštu, per TV ra
diją kreipėmės į Lietuvos pre
zidentą, Seimą, Vyriausybę.
Tais klausimais surengėme
spaudos konferenciją, dalyva
vome pikete prie Vyriausybės
rūmų. Po šių akcijų visuome
nė aktyviau stebi sveikatos
apsaugos reformą, kol kas on
kologiniai vaistai kompensuo
jami projektuose kaip ir anks
čiau.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
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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

susipažino su onkologinės pa
galbos sistema Lietuvoje, mū
sų asociacijos narėms Vilniuje
ir Šiauliuose skaitė paskaitas
„Krūties vėžys: priežiūra ir
savirūpa prieš ir po operaci
jos”. Mainais 2001 spalio mėn.
turėjome galimybę susipažinti
su krūties vėžio prevencija,
gydymu ir reabilitacija Nyder
landuose.
Kijevo (Ukraina) onkologai
mūsų asociacijos kvietimu
2002 metais sausio mėnesį
Bendradarbiavimas su
lankėsi Lietuvoje, susipažino
kitų šalių organizacijomis
su reabilitacijos po krūties vė
Mūsų asociacija nėra užsi žio radikalaus gydymo galimy
dariusi vien savo problemų ra bėmis mūsų šalyje. Birželio
te. Tenka dalyvauti įvairiose mėn. esame pakviesti į Kije
konferencijose, skirtose krū vą susipažinti su jų darbo me
ties vėžio, žmogaus bei pacien todika.
Šiais metais mūsų asociaci
to teisių, kitoms socialinėms
jos
kvietimu naujo
limfedeproblemoms.
mų
gydymo,
t.y.,
limfos
drena
„Europa Donna” koalicijos
žo, mūsų reabilitologus apmo
kvietimu 1999 metais dalyva
kys Austrijos „Europa Donna”
vome konferencijoje Paryžiuje,
organizacijos
narė iš Zalcbur
2000 metais — Briuselyje,
go.
2001 metais — Milane.
Buvome pakviestos į konfe
rencijas, vykusias 2001 metais
Vilniuje „Penkeri metai po Pe
kino konferencijos: pasiekimai
ir perspektyvos” ir „Lygios
moterų ir vyrų galimybės
demokratinėje
visuomenėje
Reikjavikas — Vilnius”.
Šių renginių metu užsimez
ga nauji ryšiai su kitų šalių
panašias problemas spren
džiančioms moterimis, atsive
ria galimybės bedradarbiauti,
pasisemti patirties iš savo ko
legių.
Lenkijos „Europa Donna”
organizacijos kvietimu 2001
metais lankėmės Legnicoje,
kur akivaizdžiai pamatėme
mamografmio tyrimo naudą
ankstyvo krūties vėžio diag
nostikoje.
Pas mus apsilankė Nyder O'Hare oro uoste prieš skrendant į
landų moterų draugijos narės, dr. John Lubicky
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DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGI) GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6818 W. Archer Avb. Sts. 5 k 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitanmą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wvvw.oentBrtasu1geryancixBasihe0ih.corn

2002 metų spalio mėnesį ti
kimės vėl surengti tarptauti
nę konferenciją, kurioje numa
tysime
naujus uždavinius
ateičiai.
Esu labai dėkinga „Bredos
Baronie collegue” atstovėms,
kad jos suteikė man galimybę
dalyvauti šioje konferencijoje.
Tikiuosi, kad sulauksiu iš jūsų
draugiškos kritikos ir išgirsiu
daug naudingų patarimų. Tik
bendromis jėgomis galime ko
voti su šia pavojinga liga —
krūties vėžiu.
Laima Bartkevičienė
Nacionalinės moterų,
sergančių krūties
ligomis, organizacijų
asociacijos prezidentė
Parengta pagal pranešimą
Olandijoje 2002 m. balandžio mėn.

Lietuvą (iš kairės): dr Terry Light ir

t

SAVIVALDOS TEISINIUS
PAGRINDUS BŪTINA

TOBULINTI
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Atkelta iš 1 psl.
Nerimtos poli
tinės rietenos, paralyžiuojan
čios savivaldybių darbą, vyks
ta Palangoje, Telšiuose, Šila
lėje, Utenoje, Vilniuje, didesni
ar mažesni skandalai krėtė
Šilutės, Šiaulių, Anykščių,
kai kurias kitas savivaldybes,
nors jose nei V. Šustausko,
nei S. Buškevičiaus pasiunti
nių nėra, arba jie sudaro ne
reikšmingą mažumą.
Lietuvos
administraciniai
gebėjimai (arba tiksliau — jos
administracinis nepajėgumas)
Briuselio pareigūnų visiškai
pagrįstai nurodomi kaip viena
pagrindinių problemų, galin
čia tapti kliuviniu mūsų šaliai
būti pakviestai į Europos Są
jungą 2004 m. drauge su
pirmąja plėtros banga.
Kad esama rimtų adminis
travimo problemų savivaldos
lygiu, jau pripažįstama ir
aukščiausiuose politikos eše
lonuose. Desperatiškus siūly
mus „įvesti tvarką” partiniuo
se sąrašuose ir priversti savi
valdybių tarybų narius bal
suoti vieningai pagal partijų
nutarimus, o ne kaip kam
šauna į galvą, vienas politikas
viešai išjuokė, siūlydamas
įteisinti balsavimus „plast
masine ranka”, atseit, vienu
„įnagiu” būtų pabalsuojama
už visą frakciją iš karto. Jis
pats tačiau rimtos alternaty
vos savivaldybių darbą žlug
dančiai klaidingai supranta
mai partinei konkurencijai
(kurie geriau asfaltuoja gat
ves: konservatoriai ar social
demokratai?) — nepasiūlė.
37 Seimo nariai yra užre
gistravę Konstitucijos 119
straipsnio
pataisos
papil
dymą, pagal kurį merai būtų
renkami ne tarybos narių, o
tiesiogiai pačių gyventojų.
Tuo siekiama padidinti merų
atsakomybę ir sustiprinti jų
nepriklausomybę nuo parti
nių intrigų. Tačiau tenka la
bai abejoti, ar viena tokia
priemonių padėtų stabilizuoti
administravimą
savivaldos
lygmeniu ir padaryti jį efekty
vesnį. Priežasčių, lemiančių
nepatenkinamą Lietuvos savi
valdos kokybę, yra žymiai dau
giau, nei vien tvirtesnio poli
tinio užnugario stoka pirmie
siems vietos administracijos
pareigūnams.
Veikiantis Lietuvos vietos
savivaldos įstatymas nė vienu
atžvilgiu neatitinka Europos
vietos savivaldos . chartijos,
kurią jau prieš trejus metus
ratifikavo Lietuvos Seimas.
Chartijos 9-asis straipsnis nu
rodo, kad „nacionalinėje eko

nominėje politikoje vietų val
dymo organams turi būti nu
matyta teisė turėti pakanka
mus finansinius išteklius,
kuriuos jie laisvai gali naudo
ti savo įgaliojimų ribose”, kad
tie finansiniai ištekliai „turi
būti proporcingi jų atsakomy
bei, numatytai konstitucijos ir
įstatymų”, kad „bent dalis vie
tų valdymo organų finansinių
išteklių turi būti gaunama iš
vietos mokesčių ir rinkliavų,
kurių dydį jie gali nustatyti
patys, vadovaudamiesi statu
tu”.
Pagaliau Chartijoje pabrė
žiama, jog su „vietų valdymo
organais turi būti tinkamu
būdu konsultuojamasi, kaip
perduoti jiems perskirstytus
išteklius”, pabrėžiama, kad
centrinės dotacijos, kiek įma
noma, „neturi būti skiriamos
atskiriems projektams finan
suoti”, o „dotacijų skyrimas
neturi panaikinti pagrindinės
vietų valdymo organų teisės
vykdyti politiką savo nuo
žiūra jų jurisdikcijos ribose”.
Taip yra Vakarų Europoje,
bet ne Lietuvoje. Lietuvos sa
vivaldybių
biudžetus šiuo
metu nustato Finansų minis
terija, savivaldybių teritorijo
se esančią žemę tvarko ap
skričių administracijos, net
valstybės patikėjimo teise sa
vivaldybių valdybos pastatus
nuo 1999 metų pradžios per
ėmė Turto fondas. Statybos
inspekcija, kurios išskirtinė
prievolė — savivaldybių teri
torijų
urbanistinės raidos
priežiūra, irgi nepriklauso sa
vivaldybėms. Pagaliau, polici
jos ir ugniagesių tarnybos —
būdingos Europos savivaldos
įstaigų sudėtinės dalys — taip
pat ne Lietuvos savivaldos po
žymis.
Užtat Lietuvos vyriausybės
nustatinėjami
savivaldybių
biudžetai
nepadengia
net
joms priskirtų funkcijų — sa
vivaldybių asociacija ilgai gin
čijosi su Vyriausybe dėl neiš
mokėtų šimtamilijoninių su
mų už suteiktas, bet neap
mokėtas paslaugas.
Savivaldybių nesavarankiš
kumo ir vergiško priklauso
mumo nuo centrinės valdžios
kaina — savivaldos neefekty
vumas ir vietos valdžios bejė
giškumas. Faktiškai bet ko
kie vietinėms bendruome
nėms reikšmingesni sprendi
mai priimami ne vietose, bet
Vilniuje. Vienas buvęs Kauno
meras, beje, ilgiausiai išsilai
kęs savo poste ir atidirbęs
visų trejų metų kadenciją, šių
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Vilniaus miesto nepažino
jau, tad, kur važiavome, visai
nesiorientavau, tik sakė į An
takalnį. Po gero pusvalandžio
sustojome prie gana gražiai
atrodančio, penkių aukštų
daugiabučio pastato. Panašių
Amerikoje irgi ne retenybė,
tik tuojau skirtumą pamačiau;
nes pasikelti į penktą aukštą,
kur jie gyveno, keltuvo nebu
vo. Reikėjo naudotis papras
tais laiptais. Kiek keista buvo
man, nepratusiam į tokį aukš
tį laiptais užlipti, o jiems pa
prastas pasivaikščiojimas.
Duryse mane pasitiko jo
žmona, taip pat Nijolė. Jauna,
graži, energinga, na, ir drau
giškesnės sunku būtų rasti,
tad neužtruko ilgai, kai pasi
jutau kaip namuose. Pasirodė,
kad ir ji buvo medicinos
mokslų daktarė, taip pat dės
tanti Vilniaus universitete

vaikų ligų specialistė.
Čia vėl mane nustebino, kai
apsižvalgiau viduje ir pama
čiau veik visus vakar su ma
nimi bendravusius. Greit vėl
nuotaika pasidarė šeimyniš
ka, be jokio varžymosi.
Netruko ilgai, kai kalbos nu
krypo ir į politiką. O politikuo
ti visi nevengė, tik, žinoma,
kur matė, kad pavojus negre
sia. Stebino, kad po tiek laiko,
dar visi neslėpdami, neap
kentė esamos komunistinės
santvarkos. Tiesiog, atrodė, ti
kėjosi kažkokios greitos per
mainos, lyg kokio stebuklo
įvykstant. Atrodė, jie daugiau
įžiūrėjo į ateitį, negu mes,
laisvėje gyvendami.
Taip bendraujant, laikas
slinko labai greit, saulė jau
smarkiai pakrypo į vakarus.
Buvau bepradedąs užsiminti
apie grįžimą į viešbutį, bet pa

eilučių autoriui yra tiesiai pa
reiškęs: „Vilniuje esama nuo
statos, kad savivalda turi būti
tam tikras Vyriausybės prie
dėlis, ne savarankiška insti
tucija, kuri spręstų vietos
žmonių reikalus”.
Tik tuo galima paaiškinti,
kodėl savivaldybių tarybų
įstatymas nustato, jog rinki
mai į vietos tarybas būtų or
ganizuojami proporcine siste
ma, t.y., pagal partinius są
rašus. Niekam ne paslaptis,
kad partijų vadai Vilniuje
prieš savivaldybių rinkimus
„raudonu pieštuku” taiso vie
tos skyrių sudarytus parti
nius sąrašus, tuo lyg ir iš
anksto pasirūpindami savo
įtaka ir neformalia viršenybe,
kuria jie paskui veiksmingai
naudojasi,
vadovaudamiesi
„nerašytais įstatymais” ir pa
rodytu „pasitikėjimu”
dar
prieš rinkimus.
Blaiviai mąstant, sunku
paaiškinti, kokia prasmė gat
vių taisymo, patalpų šildymo,
vandens tiekimo ir kanalizaci
jos, pastatų remonto, senelių
slaugos, vaikų globos ir pana
šias problemas spręsti parti
niu principu. Čia juk reikia
specialistų, ne ideologų, tuo
tarpu pagal partinius sąrašus
išrinkti vietos tarybų nariai
jau a priori tampa, jeigu ne
priešininkai, tai bent oponen
tai, tik ne sąjungininkai. Dėl
susiklosčiusių politinės veik
los tradicijų, čia iš karto už
verda per didelės partinės
aistros, kad išrinktieji į vietos
valdžią galėtų nedelsiant kon
centruotis į konkrečią veiklą.
Vienas pažįstamas žurnalis
tas iš Los Angeles, stebėda
masis savivaldos
rinkimų
įstatymo nuostata rinkti savi
valdybių tarybas partiniu
principu, privačiame laiške
yra rašęs: „Nesu iš tų, kurie
giria visa, kas yra Amerikoje.
Gal Europos pavyzdžiai dau
geliu atveju Lietuvai ir arti
mesni. Tačiau ir Amerikoje
yra dalykų, į kuriuos verta
pasižiūrėti, ypač įstatymų lei
dybos srityje”.
Jis pastebėjo, kad du treč
daliai losangeliečių yra de
mokratai ir maždaug tokia
proporcija balsuoja prezidento
rinkimuose. Tačiau prieš ke
letą metų Los Angeles meru
išsirinko respublikoną, šalia
kitų rinkėjams patrauklių da
lykų, žadėjusį miestui pasam
dyti 1,000 naujų policininkų
ir sumažinti nusikalstamumą.
Žmonės to norėjo. Ir kiti Los
Angeles tarybos nariai, kurių
yra tik 15, renkami mažoritarine sistema, t.y. balsuojant
už kiekvieną asmenį individu
aliai, o ne už partinį sąrašą,
„patvirtintą” sostinėje, kaip
tai yra Lietuvos atveju.
Amerikoje savivaldybių rin
kimų kampanijos metu pa
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Danutė Bindokienė

Visi keliai veda į Šiluvą

Dievo Motinos paveikslas Šiluvos bažnyčioje.

mirštama didžiosios politikos gali tiesiogiai siūlyti balsuoti
klausimai, kuriuos sprendžia už tuos individus, kurie turi
politinių partijų pagrindu idėjų, kuriuos jie geriausiai
renkamas Kongresas ir prezi pažįsta ir jais pasitiki, bet jie
dentas, o pirmojon vieton iš nėra partijų nariai ar jų rė
Rinkėjai
priversti
kyla vietiniai, tiesiogiai su mėjai.
žmonių gyvenimu susiję, rū taikstytis prie Vilniuje „palai
pesčiai ir problemos.
mintų” partinių sąrašų, ku
Taip turėtų būti ir Lietu riuos „sugadina” įterptos vie
voje, tačiau mūsų teisiniai pa no kito visuomenės pasitikė
grindai šito neleidžia.
jimą praradusių, bet partinėje
Centrinės valdžios aiškiai hierarchijoje „nuopelnų įgiju
per didelė įtaka savivaldy sių”, žmonių pavardės. Savi
bėms, pirmiausiai smulkme valdybių rinkimų praktika
niškai kontroliuojant jų biu parodė, kad dalis žmonių
džetus ir vilkiftsnt sudaryti apskritai nebalsavo, nes „šva
sąlygas formuoti juos iš dalies rių sąrašų” paprasčiausiai ne
savarankiškai, kaip to reika rado.
lauja
Europos
savivaldos
Seimo, kuris atsakingas už
chartija, taip pat, per partinio savivaldos teisinių pagrindų
poveikio liniją, nesunkiai įta tobulinimą, bei politinių par
kojant dar ir savivaldybių tijų, kurios veržiasi į savival
personalą. Lietuvos savivaldą dybių tarybas ne savo kompe
faktiškai yra pavertusi tam tenciją paliudijusių asme
tikru Potiomkino kaimu, rei nybių įvairove, bet mažai kam
kalingu centriniam aparatui žinomų pilkų vidutinybių są
savo galias išnaudoti vietose rašais, vertinimai katastrofiš
ir gerai atrodyti ataskaitose į kai nusmukę, neturi visuome
Briuselį, bet aiškiai nenau nės pasitikėjimo ir yra že
dinga Lietuvos žmonėms, ken miausi Europoje.
Bet neatrodo, kad iš šios
čiantiems nuo neefektyvaus,
neskaidraus ir neatsakingo ydingos praktikos būtų pasi
valdymo.
mokyta, pasidarytos išvados ir
Lietuvos savivaldos teisinę" imtasi atitinkamų priemonių
bazę būtina tobulinti iš es padėčiai taisyti. Priešingai,
mės, tinkamai subalansuojant savivaldybių rinkimai, kaip
vietinės valdžios teises, par ū- mat; u, bus tik dar labiau po
gas bei atsakomybes. O Lap litizuojami, paverčiant juos
pat — gerinant ir rinkimų prezidento rinkimų kampani
būdą bei suteikiant daugiau jos priedėliu. Partijoms tai gal
teisių vietinės valdžios rinkė ir naudinga. Bet tai tikrai ne
jams. Šiuo metu savivaldybių naudinga Lietuvos visuome
tarybas renkantys žmonės ne nei.

sirodė, kad tas pabendravimas čiąją tėvynę”.
su manimi nebuvo toks pa
Atsilankė dar ir kita nuo
prastas, kai į vidų pradėjo širdi gimnazijos laikų draugė
rinktis daugiau svečių, iš ku — Stasė Mičelytė, urologijos
rių ne vienas senų laikų pa mokslų daktarė — Vilniaus
žįstamas. Žiūriu, priešais sto universiteto profesorė. Be jų
vi — Juozas Vanagas, buvęs dar atsilankė dvi seserys —
klasės draugas Utenos gim Češulytės su savo vyrais. Su
nazijoje, su kuriuo vėliau, jomis artimai gyvenome ir
traukdamiesi nuo artėjančių nerūpestingai vaikystės die
bolševikų, atsiradome Pievė nas leidome. Buvo vienas ki
nuose — Žemaitijoje, kur ta tas ir nepažįstamas atsilankęs
pome organizuojamos Tėvynės pasiklausyti, ką „amerikonas”
rinktinės kariais. Buvome ku kalba.
rį laiką fronte prie Ventos,
Daug jie klausinėjo apie ma
vėliau gynėme Sedą, iš kur no išgyvenimus, išklydus į
man pasisekė pasitraukti to svetimus kraštus, daug ir jie
lyn į vakarus, o apie jį nieko man papasakojo apie jų išgy
nebeteko girdėti, kas su juo ventus vargus. Taigi kalbė
atsitiko. Dabar, po tiek metų, jome ir kartu vaišinomės per
sutikau jį čia. Tai buvo dide nenuilstamas Nijolės pastan
lė staigmena. Pasirodė, jis įžy gas, kad net stebėjausi visu
mus Vilniuje „Aido" choro tuo turtingumu. Tik vėliau te
vadovas ir dirigentas, gerai sužinojau, kad ta visa gausa
sudraugaująs su daktarais, buvo suneštinė.
tad ir apie mano atsiradimą
Taip gražiai besikalbant ir
Vilniuje jau iš anksčiau jų bu vidurnaktis atėjo, laikas bu
vo informuotas. Su savimi jau vo ir į viešbutį pąjudėti, nors
turėjo atsinešęs man dovanoti visi dar labai nenorėjo su ma
keletą nuotraukų ir brošiūrų nimi skirtis. Ilgiau delsti ne
iš savo choro veiklos po „pla bedrįsau, kad iš pirmos dienos

nesusidarytų kokių nesusip
ratimų su viešbučio vyresny
be.
Kaip stengiausi būti punk
tualus, bet prie viešbučio du
rų laikrodis jau rodė pirmą
valandą nakties. Vis tik ma
lonu buvo, kai viešbučio budė
tojas, atidaręs duris, neužsi
rūstino, net palinkėjo gerai
išsimiegti.
Kambaryje jau radau Stenlį
lovoje, tik dar nemiegantį, lau
kiantį manęs. Neatrodė links
mas, pasisakė, kad buvęs su
kitais daugiau Vilniaus vietų
pasižiūrėti, net ir prie pilies
buvę užlipę.
Taip ta pirmoji diena Vil
niuje ir praslinko. Atrodė,
buvo kažkas nepaprasta, tary
tum tiek laiko nutrūkę ryšiai
vėl susimezgė.
Rytojaus dieną vėl naudo
jausi viešbučio direktoriaus
suteiktomis taisyklėmis, kad
Vilniuje galiu lankytis kur no
riu, net ir nuo kai kurių
bendrų ekskursijų nusiimda
mas. Tai buvo gera proga su
savo artimaisiais nuvažiuoti

Kauno arkivyskupas me
tropolitas Sigitas Tamkevičius
birželio pradžioje (žr. ..Drau
gas” 06.06 d. pirmame pusla
pyje) pranešė gerą naujieną
apie pastangas populiarinti
švč. Mergelės Marijos apsi
reiškimus Šiluvoje. Pasak ar
kivyskupo, „Šiluva turi visas
galimybes tapti tokia pat gar
si, viso pasaulio piligrimų lan
koma vietovė, kaip Lurdas ir
Fatima”.
Ir kodėl gi ne? Šiluvoje Die
vo Motina apsireiškė bent 250
metų anksčiau negu Lurde.
Tai pati pirmoji vieta Europos
žemyne, kur Švč. Mergelė pra
kalbo į žmones —- paprastus
piemenėlius — jų kalba jau
1608 m. Tad reikia tik apgai
lestauti, kad iki šiol tiek ne
daug pastangų dėta šį stebuk
lingą įvykį paskleisti nuo
vieno Žemės krašto iki kito.
Tarytum ir vėl pasireiškia
„lietuviškas kuklumas” ar —
šiuo atveju — nerangumas.
Turėdami tokią stebuklų vie
tą, atidėliojame, tarytum kaž
ko laukdami, vengiame pasida
linti informacija su tikinčiai
siais, kad iš viso pasaulio pili
grimai, kaip Fatimoje ar Lur
de, galėtų pasinaudoti ypatin
gomis Dievo malonėmis, tei
kiamomis per Švč. Jo Motiną
Šiluvoje. Toji piligrimų įplau
ka nepakenktų ir Lietuvai,
dar vis tebesimurkdančiai
ekonomikos klampynėse.
Nors į Šiluvą ir dabar kas
met atvyksta tūkstančiai mal
dininkų iš pačios Lietuvos,
Europos ir kitų kraštų, bet
užsienyje dar vis geriau žino
mi Aušros Vartai Vilniuje,
kaip Šiluva. Kad visų ti
kinčiųjų keliai vestų į Šiluvą,
reikia daug daugiau pastangų:
reikia tiesiog reklamos.
Galbūt žodis „reklama” čia
netinka, juk mes kalbame apie
apie Dievo Motinos apsireiš
kimus. Bet šiandien Lietuvai
Jos globa ir rūpestis tiek pat
reikalingas, kaip viduram
žiais, kada iš visų pusių tikė
jimui grėsė pavojus. Nema
žesnis pavojus šiandien gresia
ir lietuvių tautai, ir jos vaikų
tikėjimui, tik iš kitų šaltinių.
Maždaug XVI šimt. vidu
ryje, kai visame krašte įsi
vyravo kalvinizmas, daug ka
talikų bažnyčių buvo nugriau
ta, sudeginta, uždaryta, o
žmonės verčiami priimti kalvinizmą. Manoma, kad pasku
tinė katalikų bažnyčia Šilu
voje nustojo veikti 1570 m. Jos
klebonas dar spėjo paslėpti
kai kuriuos bažnytinius daik
tus, dokumentus, įskaitant
stebuklingą Madonos su ku

dikiu paveikslą. Visais laikais
kai lietuvius ištikdavo pavo
jus, jie savo brangiausius
daiktus atiduodavo „žemes
globai”, tad ir Šiluvos klebo
nas dėžę su bažnyčios daiktais
užkasė į žemę. Jam iš Šiluvos
išsikėlus,
dešimtmečiams
slenkant, ilgainiui nebeliko
asmens, kuris būtų žinojęs,
kur užkasta dėže. Kol pati
Dievo Motina neparodė tos
vietos...
Arkivysk. Tamkevičius mi
nėtame pranešime teigė, kad
Šiluvoje bus įkurtas dvasinis
centras, jame ruošiami jau
nuodai, kurie vėliau stos į ku
nigų seminariją. Šiame centre
bus ir kitų programų, kurio
mis galės pasinaudoti tiek
dvasininkai, tiek pasauliečiai,
siekiantys dvasinės atgaivos.

Bet vien dvasino centro ne
gana. Reikia daugiau — ir
skubiai. Jau turime gražių pa
vyzdžių, kaip veiksmingai ga
lima supažindinti savo tautos
ir užsienio žmones su turimo
mis dvasinėmis ar istorinėmis
įžymybėmis. Neblogai dabar
užsienyje jau žinomas Kryžių
kalnas. Be abejo, pats žymiau
sias jo lankytojas buvo po
piežius Jonas Paulius II savo
viešnagės Lietuvoje metu.
Apie Kryžių kalną yra išleista
gražių, gerai paruoštų leidi
nių, ne kartą jo aprašymus ir
nuotraukas matėme ameri
kiečių spaudoje. Kryžių kal
nas— ne vien tikėjimo mani
festacijos bet ir lietuvių tautos
rezistencijos,
kovos
prieš
ateistinį komunizmą simbolis.
Kitas pavyzdys — Pažaislio
vienuolynas, su jo meno tur
tais, religinėmis vertybėmis.
Prisidedant, remiant ir ragi
nant vienam Čikagos lietu
viui, apie Pažaislį išleista seri
ja lankstinukų, ne vien lie
tuvių, bet ir kitomis kalbomis.
Kartu su Pažaislyje vykstan
čiais muzikos festivaliais, vie
nuolynas jau gan plačiai ži
nomas ir už Lietuvos ribų.
Šiluvai taip pat reikia pla
čiai paskleidžiamų lankstinu
kų, galbūt gerai paruoštos
vaizdajuostės („Vilnius on Vi
deo” pavyzdžiu), atpasakojant
Švč. M. Marijos apsireiškimų
istoriją, pabrėžiant, kad tai
pirmoji Europoje tokia stebuk
lų vieta. Lietuvos Vyčiai pla
nuoja Šiluvos svetainę įkurti
internete. Tai puikus būdas
pasiekti daug žmonių, ypač
jaunesnių, nes jie dažniau
įvairios medžiagos ieško inter
nete.
Užuot „drožus ilgą iešmą”,
kodėl neduoti pirmenybės Ši
luvos vietovės pagarsinimui9

į tą „beriošką” — kaip Mask lės tikrą tiesą sužinojau, kad
voje vadino, o čia Vilniuje, jiems tokios parduotuvės lan
mūsų grupės moterys ją va kymas galėjo pakenkti tarny
dino dolerine. Jaučiau, kad aš bai, nes „viską matanti akis”
tų lauktuvių nekažką atve galėjo ir dolerinėje pasimai
žiau, tai bent toje dolerinėje šyti. Vis tik po ilgesnio įkal
galvojau atsigriebti, nes buvę
binėjimo moterys, įskaitant
joje minėjo, kad ten visko yra, ir Nijolę, sutiko važiuoti bent
kaip Amerikos krautuvėse, ir
gali pirkti kiek tik širdis gei pasižiūrėti, kas ten per par
džia, tik turi mokėti užsienio duotuvė.
Pasirodė, kad ir čia užsie
valiuta.
Jau vakar dieną, viešėda niečius labai greit atpažįsta.
mas pas juos, buvau užsimi Nereikėjo dokumentu rodyti.
nęs apie tą parduotuvę, apie Įėjau į vidų aš, neshlaikė ir
kurią ir jiems tekę girdėti, tik su manim kartu ėjusių. Pa
jiems ten netekę būti, nes už mačiau, kaip mano giminaitės
sienio valiutos neturėjo. Taigi
nustebo, įėjusios į vidų. O
ir tą rytą, vos spėję papus
man, mačiusiam Amerikoje
ryčiauti, su daktaro Tilindžio
visokių parduotuvių, kažkokio
paslauga, vėl atsiradau pas
didesnio
įspūdžio
nedarė.
juos. Kadangi turėjome daug
Žmonių nebuvo daug. Čia tuo
laiko, tad ir vėl užsiminiau
apie tą parduotuvę. Mačiau, jau pamačiau ir daugiau iš
kad mano seselė labai norėjo mūsų atvažiavusių grupes
parduotuvę pamatyti, tik Ni savuosius apiperkant. Stebė
jolė, o ypač jos vyras net kal jau kaip mano giminaitės, net
bėti nenorėjo apie ten važia akis išplėtė, žiūrėjo į viską
vimą. Pradžioje buvau manęs, aplinkui ir tarpe savęs nedrą
kad jie varžėsi dėl man būsi šiai šnabždėjosi.
Bus daugiau
mų išlaidų, bet vėliau iŠ sese
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

ATSKLEISTI TIKRĄJĄ KUNIGYSTĖS
PAŠAUKIMO ESME
Popiežius Jonas Paulius II
paragino katalikus bendromis
jėgomis kurti šventas bei mal
dingas bendruomenes, skati
nančias bei puoselėjančias pa
šaukimus. Laiške balandžio
18-22 d. Montrealyje, Kana
doje, vykusiam kongresui
apie pašaukimų į kunigystę
ir vienuolinį gyvenimą pasto
raciją popiežius primena, jog
Viešpaties kvietimas geriau
siai išgirstamas ten, kur Eu
charistijai pripažįstama svar
biausia vieta Bažnyčios gyve
nime. Sykiu jis pabrėžia, kad
Viešpaties balsą dažnai stel
bia tikėjimo ir Bažnyčios tra
dicijos neatitinkančios nuo
monės apie kunigystę arba ki
tokie jaunimo dvasią blaš
kantys balsai. Todėl itin svar
bi yra pastoracija ir gebėjimas
atskleisti bei toliau plėtoti šį
pašaukimą.
Pasak Jono Pauliaus II, Die
vo tauta turi sukurti aplin
ką, kurioje jaunuoliai atpažin
tų ir išdrįstų priimti savo pa
šaukimą. Tam reikia tinkamų
kunigiškosios tarnystės bei
gilaus džiaugsmo, lydinčio
atsidavimą Kristui ir Bažny
čiai, pavyzdžių. „Tiktai krikš
čionių bendruomenė, kuri
tvirtai siekia šventumo ir li

turgijoje įžvelgia didžiausią
apaštališkumo šaltinį, galės
pažadinti džiugų troškimą vi
siškai atsiduoti Kristui ir puo
selėti pašaukimų sėklas, ku
rias Kristus ir šiandien beria
į jaunų vyrų ir moterų širdis”,
— rašo popiežius.
Konferencijoje
dalyvavęs
katalikiškojo švietimo kongre
gacijos prefektas kardinolas
Zenonas Grocholevvskis sakė,
kad dieviškasis sėjėjas Kristus
plačiai beria pašaukimų į ku
nigystę ir vienuolinį gyveni
mą sėklas, tačiau, jei katalikai
jų rūpestingai nepuoselės, tik
nedaugelis
atneš
vaisių.
Todėl
tikintieji turi padėti
jaunimui stiprinti maldos gy
venimą, kad šie išgirstų Vieš
paties kvietimą. Kardinolas
Grocholevvskis pabrėžė, jog
kunigystę reikia ne tik paro
dyti kaip vieną iš bažnyčios
funkcijų, bet ir atskleisti jos
tikrąją esmę pagal Bažnyčios
mokymą. Anot kardinolo, Baž
nyčia šiandien kaip niekad tu
ri žadinti pagarbą kunigystės
kilnumui ir grožiui. Jis ragino
kunigus pirmiesiems skatinti
pašaukimus
spinduliuojant
Viešpaties džiaugsmą.

Kun. Antanas Lapė Teologijos licenciato laipsniu 2001 m. gruodžio 15 d. baigė studijas Amerikos katalikų uni
versitete, Vašingtone. Šioje šventėje dalyvavo: iš k.: kun. Eugenijus Troickis, kun. Saulius Damašius, kun. Vir
gilijus Poškus, kun. Sigitas Žilys, kun. Antanas Lape, prof. kun Patrick Granfield, ir prof. kun. John Galvin.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės
tis priemonių, nukreiptų prieš
šią pedofilijos formą bei stipri
nančių pirmaprades civilizaci
jos vertybes.
LIETUVOS „CARITAS”
PARAMA ČEČĖNŲ
VAIKAMS

Balandžio 26 d. Ruklos pa
bėgėlių priėmimo centre lan
kėsi Čečėnijos Respublikos Ičkerijos parlamento užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
Achjadas Idigovas, ČRI atsto
vė Baltijos šalyse Aminat Saijeva, Tarptautinės parlamen
tų grupės Čečėnijos proble
moms generalinis sekretorius
BŽ, 2002, Nr.9
Algirdas Endriukaitis ir Lie
tuvos „Caritas” generalinis
PRISTATYTAS POPIEŽIAUS LAIŠKAS
direktorius kun. Robertas Gri
MISERICORDIA DEI
gas. Svečiai susitiko su centro
direktoriumi Algimantu Die
Tikėjimo mokslo kongrega
Gegužės 3 d. Vatikane su
niniu, darbuotoju Alfredu Nerengtoje spaudos konferenci cijos prefektas kardinolas Jozabitausku, aptarė pabėgėlių
joje buvo pristatytas popie sephas Ratzingeris pagrindė
sąlygas, iškylančias konflik
žiaus Jono Pauliaus II apaš individualią išpažintį teologiš
tines situacijas, jų sprendimo
tališkasis laiškas Misericordia kai. Susitaikinimo sakramen
budus. Šiuo metu iš 150 Ruk
Dei, kuriame aptariami kai tui budingas iš pagrindų as
los centre gyvenančių pabėgė
kurie Susitaikinimo sakra meninis pobūdis. Pagydymas
lių 127 yra Rusijos agresijos
bei atleidimas, kaip ir kaltė,
mento šventimo aspektai.
ir
karo iš savo tėvynės išvaryti
Pasak Dievo kulto kongre nepaisant visų visuomeninių
čečėnai.
Vėliau svečiai susiti
gacijos prefekto kardinolo Jor- sampynų, galiausiai yra visiš
ge Artūro Medina Estevezo, kai asmeninis procesas. Pa ko su Pabėgėlių centre gyve
laiško pasirodymą lėmė plin sak kardinolo, Dievas šaukiąs nančiais čečėnais. Kun. R. Gri
tantis piktnaudžiavimas ben bei gydąs pavienį žmogų. Ben gas perdavė ČRI atstovei A.
druoju išrišimu. Kai kuriuo drasis išrišimas esąs išimtis Saijevai Lietuvos „Caritas”
se regionuose bendroji išpa ir galioja tiktai aiškiai apibrėž akcijos „Blogį nugalėkime ge
žintis bei išrišimas imti prak tais atvejais. Popiežiaus laiš rumu” metu Lietuvos žmonių
tikuoti kaip beveik lygiavertė ke nėra jokių iš esmės naujų suaukotas lėšas — 1,163 litus.
alternatyva individualiai išpa ištarmių apie Susitaikinimo
BŽ, 2002, Nr 9
žinčiai ir Susitaikinimo pa sakramentą bei praktiką. Ja
maldoms, užbaigiamoms as me atkreipiamas dėmesys į
TIKĖJIMO IR
meniniu nuodėmių išpažini bažnytinės teisės ir Bažnyčios
KULTŪROS
mu. Kardinolas konkrečiai ne katekizmo nuostatas ir reika
SUSVETIMĖJIMAS
laujama jų laikytis.
BŽ
įvardijo tokių vietovių.
SEMINARAS APIE KRIKŠČIONIŠKAS
VERTYBES

Gegužė 12 d. P. Mašioto
vidurinės mokyklos ir nevals
tybinės krikščioniškosios mo
kyklos „Vaivorykštė” pastan
gomis buvo surengtas semina
ras tėvams „Krikščioniškų
vertybių ugdymas šeimoje ir
mokykloje: situacija ir galimy
bės”. Šv. Juozapo Darbininko
parapijos vikaras kun. Sau
lius Tamošaitis apmąstė šei
mos situaciją, sudėtingas pro
blemas šeimoje siūlė spręsti
malda bei ieškant susikal
bėjimo. Klaipėdos universiteto
katechetikos katedros vedėjas
kun. dr. Arvydas Ramonas
kalbėjo apie krikščioniškosios
tapatybės praradimą šiuolai
kinėje visuomenėje, santykių
kaitą tarp šeimos narių, mir
ties kultūros skverbimąsi bei
intensyvų jos propagavimą
per žiniasklaidą, šeimos vaid
mens visuomenėje menkini
mą. Anot prelegento, tik Šei
mos stiprinimu, gyvybės kul
tūros puoselėjimu galima pa
gelbėti atskiram žmogui ir vi
suomenei.
.Vaivorykštės”
mokyklos
direktorius Algis Venskutonis
patraukliai kalbėjo apie vaikų
ir tėvų ryšius, apie tai, kas
yra meilės kalba. Jį papildė

Karen Purves — „Jaunimo
misijos” koordinatorė Lietuvo
je. Baptistų bendruomenėje
pastorius Albertas Latužis
priminė, kad vaikai — Vieš
paties dovana, įpareigojanti
dideliam pasiaukojimui ir gy
venimui kartu su jais, bet ne
dėl jų.
Bž
REIKALAUJA
PRIEMONIŲ PRIEŠ
SEKSO TURIZMĄ
Vatikanas paragino imtis
veiksmingų priemonių pedofi
lijos bei sekso turizmo pliti
mui sustabdyti. Sekso ir por
nografijos tikslais kasmet iš
naudojama per milijoną vaikų,
kurie kartais net pardavinė
jami kaip vergai. Vatikano
atstovas Pasaulio turizmo or
ganizacijoje (WTO) mons. Piero Monni kovo 17 d. Berlyne
pareiškė, jog pedofilija simbiotiškai susijungė su organizuo
tuoju nusikalstamumu. Nusi
kaltėlių organizacijos perėmė
rinkos kontrolę ir ėmėsi iš
naudoti Šeimas bei nekaltus
vaikus. Jos sukūrė įvairiausio
pobodžio nelegalios prekybos
tinklą. Pasak Vatikano atsto
vo, būtina neatidėliotinai im-

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, šiandien kaip niekada
sunku perteikti moralines ir
religines vertybes. Kovo 16 d.
kreipdamasis į Popiežiškosios
kultūros tarybos visuotinio su
sirinkimo dalyvius, popiežius
konstatavo, jog Bažnyčia ir
šiuolaikinis pasaulis bei kul
tūra darosi vis svetimesni. Di
džiausia bėda ta, jog mokyklos
ir šeimos neperteikia krikš
čioniškųjų vertybių jaunajai
kartai. Padėtį, be to, sunkina
dažnai dvasinio ir vidinio mat
mens netekusi aplinka, ku
rioje dominuoja materialisti
niai aspektai. „Moralinių ir re
liginių vertybių iš kartos į
kartą perteikimas šiandien
kaip niekad menkas, ir tai ne
išvengiamai tolina Bažnyčią
nuo šiuolaikinio pasaulio”, —
sakė popiežius.
Už kultūros sritį atsakinga
Vatikano dikasterija, pasak
Jono Pauliaus II, privalo ste
bėti įvairių kultūrų plėtrą ir
ieškoti tinkamų sąlyčio taškų
bei naujosios evangelizacijos
būdų. Pirmiausia svarbu pa
siekti žmones ten, kur jie yra,
atsiliepti į jų rūpesčius bei
klausimus ir padėti jiems ras
ti dvasines bei moralines gai
res, būtinas kiekvieno žmo
gaus egzistencijai.
BŽ

* Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) pir
mininkas, Seimo narys Vy
tautas Landsbergis pirmadie
nį Vašingtone dalyvavo ren
giamoje Tarptautinės demok
ratų sąjungos (IDU) partijų
vadovų konferencijoje, kurioje
kalbėjo JAV viceprezidentas
Richard Cheney, buvo priimta
pasaulio centro dešiniųjų par
tijų „Vašingtono deklaracija”.
Seimas nefinansavo šios V.
Landsbergio kelionės (padėjo
JAV lietuviai), bet Seimo narį
ir buvusį valstybės vadovą glo
bojo ir papildomų susitikimų
programą organizavo Lietuvos
ambasada Vašingtone.
(Elta)

Giedrius Donatas Ašmys
* Pirmadienį vykusiame
neeiliniame Kauno miesto
tarybos posėdyje išrinktas
naujas miesto meras, kuriuo
tapo socialdemokratas Gied
rius Donatas Ašmys. Jis buvo
vienintelis kandidatas į mero
postą. Rinkimuose nedalyvavo
ankstesnės politinės koalicijos
bendrininkai socialliberalai ir
Laisvės sąjungos atstovai. G.
D. Ašmys tapo ketvirtuoju
Kauno meru šią kadenciją.
(Elta)

* „Per dešimt metų mūsų
žmonės parodė, kad sugeba
sunkiai dirbti, kad yra talen
tingi ir nori mokytis — jie tik
rai nesudarys rūpesčių pa
didėjusiai Europos Sąjungai”,
Miuncheno ekonomikos fo
rume sakė prezidentas Valdas
Adamkus.
(LR, Elta)
* Liberalų demokratų
partija (LDP) apkaltino
Lietuvos valdžią sužlugdžius
ruoštą šiuo metu Ukrainoje
viešinčio partijos vadovo Ro
lando Pakso susitikimą su
Ukrainos prezidentu Leonid
Kučma. „Šiandien tapo žino
ma, jog dėl Lietuvos vadovų
diplomatinio spaudimo Ukrai
nos prezidento administracijai
neįvyks antradienį planuotas
asmeninis R. Pakso ir L.
Kučmos susitikimas”, rašoma
pirmadienį išplatintame LDP
pranešime spaudai. LDP at
stovas spaudai Aidas Pe
trošius neįvardijo, kas iš Lie

tuvos pareigūnų ar vadovų
skambino į Kijevą ir sustabdė
planuotą susitikimą.
(BNS)
* Kelionių išperkamosios
nuomos paslaugos Lietuvoje
pamažu įgyja vis didesnį pa
greitį — klientai viliojami vis
patrauklesnėmis
sąlygomis,
be to, gausėja ir šias paslau
gas siūlančių išperkamosios
nuomos bendrovių. Pasak šio
sektoriaus bendrovių, kelionių
išperkamosios nuomos sąlygos
itin paprastos — visus forma
lumus sutvarko turizmo agen
tūra. Net ir minimalų atlygi
nimą gaunantis vartotojas ga
li pirkti kelionę išsimokėtinai,
o pirkinys pabrangsta viduti
niškai iki 10 proc.
ivž. Eitai
* Kraujasiurbiai mašalai
vėl kankina Dzūkijos gyven
tojus. Tačiau guodžiamasi,
kad 1999 m. jų antplūdis buvo
beveik dešimt kartų didesnis.
Mašalų lervoms naikinti vy
riausybė šiais metais skyrė
270,000 litų. Už juos buvo nu
pirkta kiek daugiau nei šešios
tonos biologinio preparato
„VectoBac”.
ilž. eiui
* Lietuva išlieka pasy
viausia iš trijų Baltijos
valstybių prekyboje su Euro
pos Sąjunga (ES). Pirmąjį šių
metų ketvirtį ES valstybėms
teko 54 proc. viso Lietuvos
eksporto ir 46 proc. importo.
Tuo tarpu ES tenkanti bendro
Estijos eksporto dalis buvo 69
proc., Latvijos — 61 proc., o
importo — atitinkamai 59 ir
54 proc.
(BNS)
* Siekiant pažaboti nusi
kalstamumą, turistų labiau
siai lankomame Vilniaus se
namiestyje ir jo prieigose iki
kitų metų balandžio numato
ma įrengti daugiau nei 50
vaizdo kamerų.
ibnsi
* Klaipėdos mero pava
duotojas liberalas gali ne
tekti posto.
* Lietuvos Kultūros kon
greso taryba susirūpino Vil
niaus Senamiesčio būkle.
* „Lietuvos energija” jau
pardavė visą Baltarusijos
skolą.

JAV gynybos
ministras — apie
Baltijos valstybių
narystę NATO
Atkelta iš 1 psl.
Mes tikriausiai nebūsime Al
janso priekyje, tačiau nesi
ruošiame vien tik naudotis jo
teikiamais privalumais niekuo
neprisidėdami”, sakė Lietuvos
krašto apsaugos ministras L.
Linkevičius.
Baltijos bei Šiaurės valsty
bių gynybos ministrų susiti
kime, kuriame dalyvavo Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Da
nijos, Norvegijos, Islandijos,
Švedijos bei Suomijos minis
trai, buvo aptariami antitero-

Parduoda
naujai
statytas „condominium”.

Kaune parduodamas

Skambinti

tel. 011-370+37+314898,
__________ Jurgis.__________
rištiniai veiksmai, atkreipiant
dėmesį, kaip tarptautinės or
ganizacijos sąveikauja bei ga
lėtų sąveikauti šiame darbe.
Taip pat buvo kalbama apie
gynybinių pajėgumų vystymą
įvairiose valstybėse, pabrė
žiant mobilių pajėgų kūrimą.
Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius
pareiškė, kad Baltijos val
stybėms teks peržiūrėti bei
modernizuoti bendrus Baltijos
valstybių karinius projektus,
atsižvelgiant į būsimą NATO
plėtrą.

Smulkieji prekeiviai
ketina kurti
savo partiją
Atkelta iš 1 psl.
SVPA vadovaujantis NS
frakcijos
narys
Eduardas
Šablinskas užregistravo Bu
halterinės apskaitos įstatymo
pataisą, kurioje siūloma ati
dėti buhalterinės apskaitos
įvedimą smulkiesiems versli
ninkams iki 2003 m. sausio 1
dienos. Iki to laiko, E. Šablinsko teigimu, reikėtų pa
rengti naują įstatymą, regla
mentuojantį smulkiųjų versli
ninkų veiklą.
Vyriausybės ir socialdemok
ratų vadovas Algirdas Bra
zauskas praėjusią savaitę ka
tegoriškai atmetė pasiūlymus
atšaukti vyriausybės nuta
rimą dėl buhalterinės apskai
tos.

Prie Kuršių nerijos
ruošiamasi
naftos gavybai
Atkelta iš 1 psl.
Jeigu iš gręžinio pradėtų verž
tis nafta esant audringai
jūrai, į vandenį patektų iki 33
tonų naftos per parą, kurios
užtektų sunaikinti daugybę
mikroorganizmų ir žuvų.
Nors „LUKoil” teigia, kad
bus
laikomasi
ypatingų
aplinkosaugos
reikalavimų,
dar nepradėjusi darbų Rusijos
vadovybė nesilaiko tarptauti
nių įsipareigojimų, pagal ku
riuos turi informuoti kaimy
nines valstybes apie numato
mus darbus ir suteikti joms
galimybę susipažinti su pro
jektu bei pateikti savo nuomo
nę. Iki šiol Lietuvos aplinkos
ministerija nėra gavusi oficia
lios informacijos apie planus
išgauti naftą „D-6” telkinyje.

Diplomatai ragina
verslininkus
naudotis jų pagalba
Atkelta iš 1 psl.
Ministro patarėjo ,vertini m u
„realių rezultatų” 'nedavė ir
„ore pakibo” projektas 2K, ku
riuo bandyta suvienodinti Ru
sijos geležinkeliu gabenamų
krovinių į Klaipėdos ir Kara
liaučiaus uostus'pūlinius. Ta
čiau diplomatas užsiminė, jog
Klaipėda turi galimybių pri
traukti krovinių iš Kazachsta
no ir Uzbekistąno, nes jiems
Rusija aukštų įkainių taikyti
nėra linkusi.
Transporto klausimus susi
rinkusiems diplomatams iš
kėlė ir prezidentas Valdas
Adamkus. Lietuvos vadovas tą
pačią dieną vykusiame susiti
kime su ekonomikos sritims
vadovaujančiais Lietuvos di
plomatais pabrėžė, kad arti
miausią dešimtmetį svarbiau
sias uždavinys Baltijos jūros
regiono valstybėms bus trans
porto ir energetikos infra
struktūros tobulinimas bei
plėtra. V. Adamkaus nuomo
ne, laisvas žmonių, krovinių ir
energijos šaltinių judėjimas ir
tranzitas regione neįmanomas
be modernių greitkelių ir
energetikos tinklų.
Prezidentas taip pat at
kreipė dėmesį į užsienio inves
ticijų pritraukimo svarbą. Jis
sakė pasigendąs aktyvumo
pristatant Lietuvoje sudarytas
sąlygas užsienio investicijoms.
»

Stiprėjantis litas
toliau mažina
vartotojų kainas
Atkelta iš 1 psl.
wfaj tikrai
nerodo, kad mūsų ūkyje vyks
ta kažkas bloga. Nieko nepa
darysi — Lietuvos valiuta
stiprėja ir mes visą laiką stip
rėjame, ir to pakaėka kom
pensuoti nedidelę ^infliaciją.
Be valiutos veiksnio infliacija
būtų nedidelė — europinio ly
gio, nes jau tapome atvira
šalis, bent jau prekių prasme”,
teigė jis. Anot ją, turėtų
pradėti brangti ir paslaugos,
kurios dabar yra palyginti pi
gios. „Jau galima tam po tru
putį ruoštis —jeigu, nedarbas
ir toliau mažės, pridės kilti
namų ūkių pajamotir augs at
lyginimai, po truputį pradės
brangti paslaugorrf<nano R.
Rudzkis.

I

LIETUVIŲ VAIKŲ KELIONES J
UŽSIENI
Per prasidėjusias moksleivių
vasaros atostogas smarkiai
padaugėjus vaikų kelionių į
užsienį, nemažai jų sustabdo
mi prie Lietuvos sienos dėl
netvarkingų dokumentų.
Šiais metais pasieniečiai į
užsienio valstybes dėl netvar
kingų dokumentų neleido iš
vykti 314 nepilnamečių, pra
nešė Valstybės sienos apsau
gos tarnyba (VSAT).
239 vaikai per Lietuvos vals
tybės sieną vyko, neturėdami
tėvų sutikimo ar be lydinčių
tėvų. 75 nepilnamečiams teko
grįžti namo, nes neturėjo vai
ko paso, vaiko kelionės doku
mento, arba pasieniečiams pa
teikti dokumentai negaliojo.
Prieš kelionę nepasirūpinę
reikiamais vaiko dokumentais
išvykai į užsienį, neišleistų
nepilnamečių tėvai neretai pa
sienio kontrolės punktuose
(PKP) pasieniečiams reiškia
nepagrįstas pretenzijas.
Kad nepilnamečių kelionės
nenutrūktų pasienyje, o ke
liaujantieji neprarastų sumo
kėtų pinigų už bilietus ar ke
lialapius, VSAT primena vakų laikino išvykimo į užsienio
valstybes tvarką.
Kartu su nepilnamečio ke
lionės dokumentais Lietuvos
pasieniečiams reikia pateikti
ir kitų dokumentų kopijas (iš
skyrus paso arba vaiko ke
lionės dokumento).
Jeigu vaikas vyksta į užsie
nį su abiem tėvais (įtėviais),
PKP pareigūnams pateikia
mas vaiko Lietuvos Respubli
kos piliečio pasas arba vaiko
kelionės dokumentas. Šiuo at
veju jokių papildomų leidimų
ar kitokių dokumentų pasie
niečiams pateikti nereikia.
Vaiko kelionės dokumentą
pagal gyvenamąją vietą išduo
da miesto ar rajono policijos
migracijos tarnyba (Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio miestuose — ir
miesto teritorinių policijos
pasų poskyriai). Tačiau ne
visos
valstybės
pripažįsta
vaiko kelionės dokumentą
— jų sąrašą galima rasti
VSAT svetainėje internete
www.pasienis.lt/on_road/, to
dėl vaikui patartina turėti
Lietuvos pasą.
Jeigu vaikas vyksta su vie
nu tėvų, taip pat turi būti pa
teiktas antrojo iš tėvų sutiki
mas, kad vaikas išvyktų. Ja
me turi būti nurodyta, kuriam
laikui ir į kokią valstybę vyks
ta vaikas. Sutinkančiojo para
šas turi būti patvirtintas nota
ro.
Tokio sutikimo nereikia, jei
vaikas gyvena su vienu iš tėvų
(vienas jų pripažintas, nežinia
kur esančiu, miręs). Tuomet
pateikiamas šį faktą liudijan
tis dokumentas (mirties liudi
jimas,
atitinkamas teismo
sprendimas).
Tokio sutikimo taip pat ne
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reikalaujama, jei motina viena
augina vaiką — yra vieninte
lis teisėtas juridinis vaiko at
stovas. Tokiu atveju dokumen
tus tikrinantiems Lietuvos pa
sieniečiams privaloma pateik
ti vienišos motinos pažymą.
Toks dokumentas išduoda
mas civilinės metrikacijos sky
riuose. Taip pat pasieniečiui
gali būti pateikta motinos as
meninė knygelė valstybinei
pašalpai gauti (šios knygelės
iki 1995 m. sausio 1 d. buvo iš
duodamos vienišoms moti
noms ir galioja iki vaiko pil
nametystės) arba vaiko gimi
mo liudijimas, kuriame vietoje
tėvo duomenų yra brūkšniai.
Jei vaikas į užsienį vyksta
su tuo iš tėvų (įtėvių), su ku
riuo teismas yra nustatęs vai
ko gyvenamąją vietą, Lietuvos
pasieniečiams turi būti pateik
ta tai liudijanti teismo spren
dimo kopija.
Jei vaikas į užsienį vyksta
su tuo iš tėvų (įtėvių), su ku
riuo teismas nėra nustatęs
vaiko gyvenamosios vietos, ta
čiau su juo vaikas gyvena dau
giausia, pasieniečiams turi
būti pateiktas Vaikų teisių ap
saugos tarnybos (VTAT) raš
tas, patvirtinantis, kad vaikas
daugiausia gyvena su kartu
keliaujančiu vienu iš tėvų
(įtėvių).
Minėtame rašte yra privalo
ma nurodyti jo galiojimo ter
miną. Gavus tokį raštą, antro
jo iš tėvų (įtėvių) sutikimo,
kad vaikas laikinai išvyktų,
nereikia.
Jei vaikas į užsienį vyksta
su tuo iš tėvų (įtėvių), su ku
riuo teismas nėra nustatęs
vaiko gyvenamosios vietos ir
su juo vaikas negyvena dau
giausia, pasieniečiams turi
būti pateiktas antrojo iš tėvų
įtėvių), su kuriuo teismas yra
nustatęs vaiko gyvenamąją
vietą, arba su kuriuo vaikas
gyvena daugiausia,
sutiki
mas, kad vaikas laikinai iš
vyktų į užsienį.
Tokiame sutikime privalo
ma nurodyti jo galiojimo laiką
ir raštą patvirtinti notaro
spaudu.
Jeigu vaikas į užsienį vyks
ta su kitu jį lydinčiu asmeniu,
pateikiami abiejų tėvų sutiki
mai. Sutinkančiųjų parašai
turi būti patvirtinti notaro, o
sutikime nurodomas vaiką ly
dintis asmuo, jo paso duome
nys, kuriam laikui ir į kokią
valstybę vaikas vyksta.
Jeigu vaikas į užsienio vals
tybę vyksta vienas, jis turi pa
teikti Lietuvos Respublikos pi
liečio pasą arba vaiko kelio
nės dokumentą ir abiejų tėvų
sutikimą.
Informaciją apie reikalingus
dokumentus, keliaujant per
Lietuvos sieną galima rasti
VSAT svetainėje internete
www.pasienis.lt.
BNS

Aukojo Partizanų Šalpai
$200
$50

Biskiai Gediminas, Birutė (viso $1,200); Urbaičiai, Vincas, Teresė (viso $1,000).
Rašytiniai Vytautas, Valda (viso $200); Bedarfai,
John, Louise (viso $550).

Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja
aukotojams už palengvinimą paskutinių gyvenimo dienų
iškentėjusiems Sibiro lageriuose.

Lietuvos Dukterų draugijai aukojo
Prisiminimui: a.a. dr. Onos Mironaitės — Alina Bagdo
nienė $30.
a.a. Pįjaus Venslovo — Angelė Venslovienė $20.

„DRAUGAS' informuoja; „DRAUGAS” formuoja;
„DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis;
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PETRAS PETERIS
Mirė 2002 m. birželio 10 d., Concord E.stended l'.m
Oak Lavvn, sulaukęs 88 metų.
Gimė Tauragėje, Lietuvoje. 1951 m. atvyko į Amen'
Nuliūdę liko: žmona Ona Galejute; sūnūs Romas
žmona Aldona, duktė Liuda ir Regis Kanauka, suims Al
gis; 8 anūkai, daug sūnėnų ir dukterėčių bei gimimu I.ie
tuvoje.
A. a. Petras priklausė „Tauragės” klubui.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, birželio 12 d nūn
3 v. p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11025
S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL.
Laidotuvės ketvirtadienį, birželio 13 d. Iš laidojimo
namų 8:15 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergele.Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 8:30 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus p.e
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
ASK Lituanica jaunių krepšinio vadovas dr. Donatas Silkinas (stovi I iš kairės) ir Lietuvos ambasadorius .JAV
Vygaudas Ušackas su šeima (stovi pirmieji iš dešines) Pasaulio lietuvių centro Lemonte sporto saleje su ko
manda, kuri ruošiasi birželio mėn. rungtyniauti Lietuvoje.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS IR OKUPUOTOS
LIETUVOS RYŠIAI (1945-1900)
Lietuvių išeivijos institutas
2002 m. spalio 17-18 d. rengia
konferenciją „Lietuvių išeivi
jos ir okupuotos Lietuvos ry
šiai” (1945-1990). Konferenci
joje bus siekiama atkreipti dė
mesį į beveik netyrinėtą Lie
tuvos istorijos sritį ir paban
dyti atskleisti, kaip vystėsi
dviejų atskirų lietuvių tautos
šakų (likusiųjų Lietuvoje ir
pasitraukusiųjų į Vakarus) ry
šiai. Konferencijai siūlomos
temos: išeivijos ir krašto san
tykių dinamika, kultūrinių ry
šių klausimo atsiradimas ir
problema, istorinių bei politi
nių sąlygų pokyčiai ir jų įtaka
bendravimui su Lietuva, išei
vijos ir Lietuvos požiūriai į be
siplečiančius kultūrinius ry
šius, ryšių įtaka Lietuvos lais
vės bylai Vakaruose, LTSR
struktūrų veikla bei požiūris į
išeiviją, „Tėviškės” draugija,

slaptųjų tarybų įtaka bei vaid
muo.
Konferencijoje kviečiami da
lyvauti įvairių sričių moksli
ninkai, tyrinėtojai, besidomin
tys emigracijos istorijos prob
lemomis. Norinčius dalyvauti
konferencijoje iki 2002 m. lie
pos 15 d. prašome atsiųsti siū
lomų pranešimų pavadinimus
ir santraukas (1 psl.). Prane
šimų trukmė iki 20 min.
Pranešimų tekstus numato
ma išleisti atskiru leidiniu.
Pranešimų tezes siųsti ir dėl
informacijos kreiptis į konfe
rencijos koprdinatorius: Dai
va Dapkutė
Daiva
KDapkute@fc.vdu.lt
arba Asta Petraitytė
Asta Petraityte@fc.vdu.lt
Lietuvių išeivijos institu
tas, Daukanto 25, LT 3000

Kaunas, tel., fax (370-37) 32
36 89 isc@fc.vdu.lt

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
APRAŠYKITE SAVO
PATYRIMĄ
Nuoširdžiai dėkoju Angelai
Leščinskienei, atsiliepusiai j
mano straipsnį „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikai —
30 metų” („Draugas”, 2001 m.
bal. 13 d.) ir papildžiusiai ma
no žinių spragas naujais fak
tais ir naujomis pavardėmis
— Klemenso Matkevičiaus,
Apolinaro Bagdono, Antano
Bagdono ir Angelos Leščins
kienės. Tuo nuoširdžiai džiau
giuosi ir tikiu, kad dar ir tuo
„Kronikos” istorija nebus vi
siškai išsemta. Tai buvo uni
kalus dvasinės rezistencijos
reiškinys,
atlikęs
didžiulį
vaidmenį tautos dvasiniame
atgimime. Kiekvienas dalyva
vęs „Kronikos” leidime, daugi
nime ir platinime, atliko žyg
darbį, tapo Tautos didvyriu ir
tikrai nusipelnė vietos Tautos
istorijoje.
Nesu istorikė. Tik tautai
reikšmingų įvykių propaguo
toja. Todėl galiu ir klaidų pa
daryti, remdamasi negausiais
istorikų darbais. Tačiau ir da
bar Lietuva, kaip ir tada, yra
patekusi, kaip vaizdingai kal
bėjo poetas Bernardas Braz
džionis, į „tamsų tunelį”, todėl,
manau, kad būtina kalbėti
apie šviesius ir kilnius mūsų
žmonių darbus, kad įveiktume
tą dezinformaciją, kurią sklei
džia iki šiol tebesanti ir labai
įžūli raudonoji spauda. Lietu
voje vyksta aršus dvasinis ka
ras informacijos prieš dezin
formaciją, atminties prieš už
marštį, tiesos prieš melą. To
dėl kiekvienas tiesos žodis __
yra kaip gurkšnis tyro oro

pridvisusioje patalpoje. Atsi
prašau visų, kurių dar nepa
minėjau, nes pati daug dar ko
nežinau. Tikrosios Lietuvos
puslapiai dar tik pradėjo atsi
verti.
Nuoširdžiai kviečiu Angelą
Leščinskienę, Klemensą Matkevičių, Apolinarą Bagdoną,
Antaną Bagdoną ir kitus dar
ir dabar man nežinomus žmo
nes, parašyti straipsnius į
„Draugą”, „XXI amžių”, „Lie
tuvos aidą” ir aprašyti savo
patyrimą. Tik taip, bendromis
jėgomis ir daugelio pastango
mis bus galima parašyti ne
paviršutinišką,
o
išsamią
„Kronikos” istoriją, objektyviai
įvertinti jos istorinį vaidmenį.

piuterius vaikam, kuriem jie
taip reikalingi, ir užtikrinu,
kad kiekvienas paaukotas do
leris bus panaudotas tik šiam
tikslui.
Galite siųsti: A.P.P.L.E. c/o
Vitas Underys 11024 Hubbard, Livonia MI, 48510.
Čekius rašyti: A.P.P.L.E. Kvi
tą galima įteikti pagal pagei
davimą.

Laidotuvių direk. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-1410

2002 m. gegužės 16 d., Montvale, NJ, vėžio iškankintas mirė
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ALGIS V. MIECIUS
(MIECEVIČIUS)

Vitas Underys

Livonia, MI
KODĖL ŠVAISTO
PINIGUS?
Beskaitydamas
„Lietuvos
rytą”
(2002.05.29),
radau
straipsnį apie būsimų Lietu
vos ambasadų pirkimą Pary
žiuje ir Berlyne. Atrodo, nu
tarta pirkti naują ambasadą
Berlyne už 18 mln. litų. Kas
blogo su buvusios pasiuntiny
bės žeme Kurfuersten Strasse
134? Žemė atgauta prieš ke
letą metų, naujai ambasadai
planai padaryti, architektams
ir advokatams sumokėta ne
mažai pinigų. Estai atstatė
savo seną pasiuntinybę netoli
buvusios Lietuvos pasiunti
nybės Tiergarten rajone. Ar
tai ne bereikalingas pinigų
eikvojimas, kai Lietuva turi
daug visokių kitokių išlaidų?
Tadas Mickus

Springfield, VA

Nuliūdę liko: žmona Aurelija, dukros Rima ir Rūta.
trys anūkai, sesuo Dalia Ječienė ir jos šeimai brolis Ka
zys Miecevičius ir giminės Lietuvoje.
Velionis buvo palaidotas ketvirtadienį, gegužės 23 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, prie uošvių Jasinevičių
Ilsėkis ramybėje mylimas Algi, teve, seneli, brolau ir
dėde.
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ALDONAI ŠARKIENEI
iškeliavus į Amžinybę, gili užuojauta VYTAUTUI
ŠARKAI ir kitiems artimiesiems Čikagoje.

Krikšto duktė Loreta ir Poi ilas Krutintai
Dana ir .A/gis .Mikėnai
Onuti .Mikėno ’ i

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente

Ona Voverienė

Vilnius
KAD NEI VIENAS VAIKAS
NEBŪTŲ APLEISTAS
Reikalinga: kompiuterinė
įranga vaikam su negalia Kai
šiadoryse, Lietuvoje. Ši įranga
plačiai naudojama Amerikoje,
su regėjimo arba supratimo
negaliom, kalbantiems ir ne
byliams mokiniams, padėti
išvystyti būtinus komunikaci
jos sugebėjimus.
Kaip padėti: priimu ir
įvertinu visas aukas. Aš asme
niškai apsiėmiau bandyti su
rinkti lėšas, kad galėčiau nu
vežti bent kelis klavišinius
kompiuterius į Lietuvą. Kiek
vienas kompiuteris kainuoja
apie 500 dol.
Asmeninė garantija: per
eitą
vasarą
dalyvavau
A.P.P.L.E. mokytojų kursuose
Lietuvoje. Šios vasaros liepos
mėnesį vėl esu kviečiamas
dalyvauti. Aš nuvežčiau korr-

m vuuiiun dnu euuveinence teonomy txtra, our new class or servici
offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax Wl

every seat in all three classes has been newly designed and features
individual video screen. Of course. the sense of well being you’ll feel wt
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result i
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhano
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Tra>
Agent or SAS at 1-800-221-2350

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE]

Illinois gubernatorius George H.
Ryan
Illinois valstijos guberna
torius George H. Ryan savo
laiške ,,Draugui” pažymi, kad
jo mintys, prisimenant liūdną
ją birželio 14 dieną ir tragiš
kuosius Lietuvos gyventojų
trėmimus, yra kartu su Čika
goje ir apylinkėse gyvenan
čiais lietuviais. G. Rvan teigia,
jog prisimindami baisųjį bir
želį, nepamirštame ir išliku
sių gyvųjų, kurie yra geriausi
liudytojai ir praeities mokyto
jai. ,,Lietuvių dvasios stipru
mas - pasigėrėtinas, - savo
laiške priduria Illinois guber
natorius, - ir jūsų žmonių ryž
tas bei susitelkimas padės at
kurti ir pastatyti stiprų pama
tą ateities Lietuvai”.
Manigirdo
Motekaičio
fortepijono studijos moki
nių koncertas įvyks penkta
dienį, birželio 14 d., 7 val.v.
Jaunimo centro salėje. Po kon
certo - užkandžiai. Įėjimas veltui.

‘nglnlal
„Milės of Music” - ši vasa
ros džiaugsmo ir garsų šventė
vyks birželio 21 d., penktadie
nį, nuo 11 vai.r. iki 6 val.p.p.
Michigan Avenue - nuo Oak
gatves šiaurėje iki Balbo gat
vės pietuose. Šaligatviuose,
skveruose, aikštelėse, sode
liuose gros daugiau kaip 20
įvairiausių muzikos ansamb
lių. Prie Water Tower pasiro
dys lenkišką muziką atliekan
ti ..The Lira” grupė, „gospel”
ir keltų muzikos atlikėjai;
Prudencial Plaza šoks ir dai
nuos arabų, indų menininkai,
ugningam flamenko šokiui
pritars ispanų grupė „Las
Guitarras de Espana”; prie
Congress ir Michigan gatvių
šventę didingai užbaigs 45
muzikantų orkestras. Dau
giau informacijos apie tai - in
ternete
u nnv.cityofchicago.org / TourI
CulturalCenter/ Ši muzikos
diena yra Čikagos renginio
..Music Everyvvhere: Summer
in Chicago 2002" dalis. Projek
tas ..Music Everyvvhere” tęsis
iki rugsėjo 29 d. Plačiau apie
tai u iciv.877chicago.com

„Vaiko vartų į mokslą”
būrelis pradėjo remti dar vie
ną dienos centrą Lietuvoje.
Tai Užpalių kaimo (Utenos
raj.) beglobiai vaikai. Susiti
kusi su centro globėjais, Rita
Venclovienė supirko reikalin
gas mokslo priemones vai
kams, kad šie ateinantį rudenį
galėtų
sėkmingai
pradėti
mokslo metus.
Tėvo dieną - birželio 15 d.,
šeštadienį, 5 val.v. šv. Mišiose
Svč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje melsimės už
gyvus ir mirusius tėvus, o po
to juos pagerbsime parapijos
salėje, kur vyks meninė prog
rama, vaišinsimės naminiais
patiekalais. Mus linksmins
,.Tėviškės” kapela, vadovauja
ma Stasės Jagminienės. Visų
laukiame.
„Seklyčioje” birželio 12 d.
2 val.p.p. bus paminėtas Tra
giškasis birželis. Apie masinį
brolių ir sesių trėmimą į Sibi
rą kalbės „Draugo” vyriausioji
redaktorė Danutė Bindokienė.
Po paskaitos bus rodoma filmajuostė, parinkta liūdesio
dienos nuotaikai. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti ir
bendrai paminėti baisųjį bir
želį. Atvykite!

Spektakliai
„Court Theatre” vėl pa
statė 1956 metais pasirodžiusį
ir didelio pasisekimo sulau
kusį muzikinį spektaklį „My
Fair Lady”, sukurtą pagal G.
B. Shaw „Pigmalioną”. Kri
tikų manymu, šis puikiai „su
ręstas” populiarus Brodvvay
vaidinimas, kuriame dainuoja
aukščiausio lygio atlikėjai, vis
dar įdomus žiūrovams. Pasiro
dymai vyksta birželio 12-13 d.
7:30 val.v., birželio 15 d. - 3
val.p.p. ir 8 val.v., birželio 16
d. - 2:30 val.p.p. ir 7:30 val.v.
„Chicago Center for the Performing Arts”, 777 N. Green.
Informacija tel. 312-327-2000.
Lėlių teatras iš Vietnamo
- „Saigon Water Puppet Thea
tre” - gastroliuoja JAV. Čika
goje birželio 12-16 d. ši trupė
pasirodys kaip viena iš Čika
gos tarptautinio lėlių festiva
lio dalyvių. Svečių spektak
liuose, pritaikytuose visų am
žiaus žiūrovų grupėms, iš me
džio pagamintos lėlės judės
vandens paviršiuje, atspindė
damos vietnamiečių kaimo gy
venimą, jų mitologiją ir folk
lorą, spalvingus vaizdus pa
pildys gongų, būgnų, varpelių,
fleitų ir styginių intrumentų
pritarimas. Vaidinimai vyks
birželio 12-13 d. 7:30 val.v.,
birželio 14 d. - 4 ir 7:30 val.v.,
birželio 15-16 d. - 12 vai., 4
val.p.p. ir 7:30 val.v. „Pritzker
Park”, State ir Van Buren. In
formacija tel. 773-722-5463.

Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, po ligos atsigavęs bei
sustiprėjęs, vėl laikys šv. Mi
šias Beverly Shores šv. Onos
bažnyčioje birželio 16 d. 1 vai.
p.p. Visi lietuviai kviečiami ir
laukiami.

Va/A.
Veikėjų charakteriai vai
kų spektaklyje „Bobby Corn
and the Tiffelmeyer Ranch
Round-Up” nėra skirstomi tik į
„geruosius” ir „bloguosius” ieškodami, kas pavogė gražųjį
žirgą iš ūkininko žirgyno, vai
dintojai atskleidžia savo ir ge
rąsias, ir blogąsias savybes,
šoka, dainuoja, ilgam prie sce
nos prikausto jaunojo žiūrovo
dėmesį. Vaidinimas vyksta
šeštadienį-sekmadienį 1 vai.
p.p. „Cornservatory” (4210 N.
Lincoln). Informacija tel. 312409-6435.
Jaunieji „Dmitri Roudnev Youth Ballet of Chica
go” baleto šokėjai (9-14 metų)
šoks ištraukas iš „Gulbių ežero Spragtuko”, „Don Kicho
to” birželio 13 d., ketvirtadie
nį, 12 vai. Harold Washington
Library (400 S. State). Įėjimas
- nemokamas.
Kaip gyvena Čikagos mo
kyklų moksleiviai, kokie jų
pagrindiniai
užsiėmimai?
Spektaklį šia tema pastatė
„The Barrel of Monkeys” vai
kų teatras, žiūrovams patei
kiantis linksmų šokių, dainų,
komiškų vaizdų programą.
Vaidinimas, kuriame skamba
ir muzika, ir įtaigus pasakoto
jo balsas, vyksta pirmadie
niais 9 val.v. „Neo-Futurarium” teatre, 5153 N. Ash
land. Informacija tel. 312-4091954.
Spektaklyje, pastatytame
pagal klasikinę rašytojo Carlo
Collodi pasaką „Pinokis”, vai
dina lėlės. Pasirodymai vyksta
šeštadieniais-sekmadieniais 2
val.p.p. „Puppet Parlor”, 1922
Montrose. Būtina užsisakyti
vietas iš anksto tel. 773-2059600.
Pjesę vaikams apie mer
gaitę ir jos draugę undinėlę
pastatė „Peoples’ Jazz Thea
tre”. Spektaklis vyks birželio
30 d. 3 val.p.p. „Owsaka Garden” (58th ir Lake Shore
Drive; tel. 773-667-7870) ir lie
pos 14 d. 3 val.p.p. prie Buckingham fontano (Congress ir
Columbus; tel. 773-667-7870).
Įėjimas - nemokamas.
Išraiškingi veikėjai, pasi
puošę spalvingais drabužiais,
vaidina pagal žinomą persų
pasaką pastatytame spektak
lyje „Aladinas ir stebuklinga
lempa”. Žiūrovai išvys sceni
nių triukų ir efektų, o kartais
ir patys bus įtraukti į žaidimą.
Vaidinimas iki birželio 23 d.
vyks šeštadieniais-sekmadie
niais 11 vai.r. „Metropolis
Performing Arts Center” (111
Campbell, Arlington Hights;
tel. 847-577-2121), tada birže
lio 24-30 d. pirmadienį-penk
tadienį 10:30 val.r., šeštadie
nį-sekmadienį 11 val.r.; tada
liepos 12-rugpjūčio 16 d. penk
tadieniais 11 val.r. „Appolo
Theatre” (2540 N. Lincoln, tel.
773-935-6100).

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse š.m. gegužės 27 d. Mirusiųjų prisiminimo dieną švenčiant, visuomeniškose
iškilmėse prie Steigėjų paminklo, tų kapinių direktorius kun. Jonas Kuzinskas laimina mirusiems pagerbti
vainiką. Už jo — Kapų sklypų savininkų draugijos pirmininkė Birutė Matutienė. Dešinėje su vainiku Vytauto
Didžiojo rinktinės šaulė Monika Gudaitienė ir šaulys Juozas Gurevis ir Bendruomenės pasauliečių komiteto pir
mininkas Algis Regis.
Nuotr. Zigmo Degučio

TRADICINĖS IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO
LIETUVIŲ KAPINĖSE
Mirusiųjų prisiminimo „Memorial” šventės proga š.m. ge
gužės 27 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse gausiai susi
rinkę Čikagos ir apylinkių lie
tuviai gražiai pagerbė čia
palaidotus savo artimuosius,
prisiminė ir viso pasaulio ka
pinynuose besiilsinčius savo
tautos mirusiuosius.
Išklausę po atviru dangum
aukotas šv. Mišias, daugelis

Birželio 9 d. Čikagoje, Jau
nimo centro didžiojoje salėje,
susirinkę daugiau kaip 400
žiūrovų buvo išradingo reginio
liudininkai. Čia įvyko Žemai
tės „Trijų mylimų” (dviejų
veiksmų komedijos) premjera.
Ryškiai jautėsi profesionalios
režisierės Ilonos Čiapaitės,
Klaipėdos akademijos, dabar
universiteto, auklėtinės, kieta
ranka. Spektaklis buvo tvirtai
suręstas, nepalikta menkiau
sio neapgalvoto judesio, ne
reikšmingos pauzės. Iš akto
rių išreikalauta (išsunkta)
tiesiog neįtikėtini mėgėjiškam
teatrui rezultatai. Kas yra
matę ankstesnius „Žaltvyks
lės” teatro aktorius kituose
spektakliuose, sako, kad jie
padarė didžiulę pažangą. Kai
kur buvo gal kiek ir „perspausta”, bet toks ir buvo
režisierės projektas - šaržų
komedija. Buvo vienas kitas
žiūrovas, kuriam būtent tai
nepatiko, kaip sakė, persi
stengta, bet režisierė neslėpė,
o atvirkščiai - nuo pat pirmų
jų scenų pareiškė (pvz., Moti
na išsineša į sceną ir demons
truoja raudoną pieštą širdį),
kad ji pasiruošusi „žiauriai”
žaisti su dramaturgija, kad
Žemaitę traktuos tik kaip
medžiagą rr naudosis proga
sukurti savo charakterių žai
dimą. Jai puikiai talkino ak
toriai: Kyverienė, našlė, tur
tinga ūkininkė - Giedrė Griškėnaitė-Gilleespie; Petronėlė,
vyresnioji duktė - Violeta
Drupaitė-Cole; Domicėlė, jau
nesnioji duktė - Neringa
Prūselaitytė; Liudvikas, sam
dytas bernas - Viktoras Ja
šinskas; Kozeris, turtingas
ūkininkas, jaunikis - Pranciš
kus Ivinskis. Kiekvienas ak
torius vertas atskiro aptari
mo, bet tai jau recenzentų
duona...
Manau, kad spektaklis susi
lauks ne vienos recenzijos,
bet, atrodo, geriausia recenzi
ja buvo tai, kad jau po pirmojo
veiksmo kai kuriems žiūro
vams niežėjo rankos tuojau
pat skambinti į New Yorką,
Los Angeles, Clevelandą, De
troitą, - kad visa Amerika
apie tai žinotų ir kad pa
kviestų gastrolėms. Kita ver
tus, atrodo, kad išeivija, persi

• 27 centai skambinant
Lietuvą, 6.6 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0656. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

KALENDORIUS

K.įminta Marchertienė nepraranda šypsenos, besirūpindama „Saulutės",
globos būrelio, siuntomis vargingai gyvenantiems vaikm'i.ini- Lietuvoje .Jeigu norite daugiau informacijų apie šį labdaros
dailia -kambinkite Ramintai tel 630-24.3-9488
I. Tijūnėlienėa nuotr.

ma visus susirinkusius, iškil
mes pradėjo Kapų sklypų savi
ninkų draugijos pirm. Birutė
Matutienė. Religinę dalį atliko
šių kapinių direktorius kun.
Jonas Kuzinskas. Pasauliečių
vardu kalbėjo visuomeninin
kas Algis Regis, savo kalboje
išryškindamas šių kapinių
steigimo aplinkybes, skatinu
sias ano meto lietuvių troški
mą turėti nuosavą vietą, ku

ČIKAGOS TEATRO SAMBŪRIS GEROKAI IŠJUDINO ŽIŪROVUS

Skelbimai

Lietuvos vaikų

žmonių rinkosi prie šių kapi
nių Steigėjų paminklo daly
vauti tradicinėse visuomeniš
kose mirusiųjų pagerbimo iš
kilmėse jau daugelį metų ren
giamose Bendruomenės pa
sauliečių komiteto ir Kapų
sklypų savininkų draugijos,
įspūdingoje rikiuotėje daly
vaujant šauliams ir ramovėnams.
Rengėjų vardu, pasveikinda

rioje niekieno nevaržomi galė
tų puoselėti savo tautines ir
religines laidojimo bei gyvųjų
su mirusiais bendravimo tra
dicijas. Steigėjų ir daugiau
negu 60,000 čia palaidotųjų
lietuvių vardu kvietė visus
jungtis bendrose pastangose šį
tautinį paveldą išlaikyti ir
ateinančiose kartose.
Tylių susikaupimu prisime
nant visus mirusius ir ypač
pagerbiant kovose už laisvę ir
Tėvynę žuvusius, kun. Jono
Kuzinsko palaimintą vainiką
prie steigėjų paminklo padėjo
Vytauto Didžiojo rinktinės
šaulė Monika Gudaitienė ir
šaulys Juozas Gurevis. Po to
jausmingai skambėjo visų su
sirinkusių giedama „Marija,
Marija” giesmė, Lietuvos ir
JAV himnai.
Baigiantis iškilmėms, rengė
jų vardu B. Matutienė padė
kojo kapinių direktoriui kun.
Jonui Kuzinskui, bendruome
nės
pasauliečių
komiteto
pirm. Algiui Regiui, šauliams,
ramovėnams ir visiems šiame
susitelkime
dalyvavusiems.
Padėka priklausė ir Kapų
sklypų savininkų draugijos
reikalų vedėjui Antanui Paužuoliui, pasirūpinusiam įvai
riais šio visuomeniško mirusių
pagerbimo rengimo reikalais.
Pasibaigus oficialiems pa
gerbimams, tą dieną Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse gau
siai buvo lankomi ir gėlėmis
puošiami ten palaidotų ar
timųjų, visuomenei nusipel
niusių asmenų, kovotojų už
laisvę ir žuvusių karių kapai.
IR

Birželio 11 d.: Šv. Barnabas,
apaštalas; Aluona, Dainius, Flora,
Ramintas, Rozelina, Tvirmantaš.
Birželio 12 d.: Anupras, Dovė,
Kristijonas, Mikantė, Ramūnas, Ra
munė, Rūta

sotinusi kitais menais - tau
tiškos ir klasikinės muzikos
renginiais su vietinėmis ir
atvežtinėmis pajėgomis, nuo
lat vykstančiomis dailės pa
rodomis, buvo pasiilgusi dra
mos teatro (opera tik iš dalies
užpildo šį poreikį). Čikagos
žiūrovas buvo išsiilgęs reginio,
o Ilona Čiapaitė buvo išsiil
gusi darbo, nes jau ketverius
metus gyvendama čia, Čika
goje, ji dar beveik neturėjo
(bent tokios) progos pasireikš
ti kaip režisierė. Taupus, bet
labai iškalbingas, nebanalus,
ir taip pat prisidėjęs prie
premjeros sėkmės, buvo Rasos
Sutkutės scenovaizdis (deko
racijas gamino Arūnas Žentikas; apšvietėjas Juozas Ule
vičius). Turint galvoje dar,
kad labai noriai dirbo akto
riai (pasiaukojimo viršūne ga
lima
laikyti
Pranciškaus
Ivinskio, vaidinusio turtingą
senbernį, pasiryžimą specia
liai premjerai plikai nusiskus
ti galvą), visa ši sankaupa
aplinkybių davė puikius rezul
tatus ir sujudino ramų Čika
gos išeivių vandenį. Po spek
taklio buvo galima justi tam
tikrą sensacijos jaudulį. Ne
kasdien toks įvykis pasitaiko
šioje padangėje, o tuo labiau

savo jėgomis.

Spektaklį „įrėmino” prieš,
per pertrauką ir po to vykusi
mugė, kur buvo pardavinė
jami valgomi ir nevalgomi da
lykai, kur grojo nuotaikingoji
Stasės Jagminienės kaimo ka
pela, veikė tradicinė loterija.
Kaip išsireiškė žiūrovas, nebu
vo kada nuobodžiauti. Po
spektaklio mugė persikėlė į
Jaunimo teatro kavinę, kur
šurmuliavo iki vėlumos, gro
jant kaimo kapelai ir skanau
jant cepelinus su šašlykais.
Čikagos dramos sambūrį
„Žaltvykslė”, globojamą JAV
LB Kultūros tarybos laišku
pasveikino kolegos - Los An
geles dramos sambūris. Jie
rašė: „Gerbiami kolegos ‘Žalt
vykslės” teatro aktoriai, reži
siere Ilona ir teatro globėja
Marija Remiene, sveikiname
Jus visus Žemaitės „Trijų my
limųjų” premjeros proga. Ti
kime, kad premjera pavyko.
Gerai žinome, kiek reikia pa
stangų ir pasišventimo, kad
žiūrovas išvystų scenoje tra
piausią iš menų, kuris išnyks
ta užsidarius scenos uždangai,
pasilikdamas tik jį mačiusių
atmintyje. Nuoširdžiai verti
name Jūsų pastangas ir ap
gailestaujame, kad, įdėję tiek

daug darbo, suvaidinote tik
vieną spektaklį mieste, kuria
me lietuviai skaičiuojami de
šimtimis tūkstančių. Linkime
Jums ir toliau nenuleisti ran
kų, nepasiduoti publikos abe
jingumui puoselėjant gražias
lietuviško
teatro
išeivijoje
tradicijas. Tikimės, kad su
nuotaikinga Žemaitės komedi
ja pagastroliuosite ir kituose
išeivijos lietuvių telkiniuose.
Su pagarba LADS valdyba
(pirm.
Ema
Dovydaitienė,
sekr. Amandas Ragauskas,
rež. Algimantas Žemaitaitis).
Iš tiesų, po spektaklio teatro
globėja Marija Remienė (kaip
ji įvardinta ir spektaklio pro
gramoje), padėkojusi akto
riams ir režisierei už darbą, o
žiūrovams už gausų apsilan
kymą, pranešė, kad spektaklis
Čikagoje bus pakartotas dar ir
rudenį. Reikia manyti, kad šio
gero daikto paslėpti nebus ga
lima ir nuo tolimesnių lietuvių
telkinių. Tuo tarpu - palankių
recenzijų „Žaltvykslei”! Prem
jeros sėkmė, reikia manyti,
dramos sambūrį paskatins to
lesnei teatrinei veiklai, o
žiūrovus paakins susiburti į
dramos gerbėjų ir rėmėjų
sambūrį.
Audronė V. Škiudaitė

Birželio 9 d. įvyko Žemaitės komedijos „Trys mylimos”, kurią pastatė „Žaltvykslės" teatro sambūris, premjera
Čikagoje, Jaunimo centre Režisierė Ilona Čiapaitė, scenografija Rasos Sutkiitės. Sceha iš premjerinio spektak
lio (iš kairės): Neringa Prūselaitytė - Domicėlė, jaunesnioji duktė; Kyverienė, našlė, turtinga ūkininkė - Giedrė
Griškėnaitė-Gillespie; Liudvikas, samdytas bernas Viktoras Jašinskas
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• 43 m. moteris ieško / perka darbą žmonių priežiūrai .
(vaikai, seni žmonės, ligoniai). Gali gyventi kartu. Lorita
219-533-3924

DRAUGO NEMOKAMAS REKLAMINIS LEIDINYS

• Didelė amerikiečių kompanija ieško dažytojų išorės
darbams. Adresas: 9755 W Farragut, Rosemont, IL
60018-5324. Tel: 847-928-1000 ext. 124

G Reklamas siųsti našiu: DRAUGAS 4545 W 63rd St., Chicago,
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’ vyiaa, luiuiua u iii. Udiuu šiužą/AmeriKOje,

visus statybos darbus, vonias, virtuves, elektrą,
santechniką ir kita. Ramūnas 773-925-1805

• KAD A? • PASLAUGOS • KUR? • D A R B A I • KAS? • KAD A? «KIEK?

• Patyręs elektrikas ieško darbo. Gali sutaisyti buitinius
elektrinius prietaisus. Vytautas 708-442-3920
• 29m. moteris ieško darbo, išskyrus valymus. Kalba
angliškai, turi žalią kortelę, automobilį. Darbas gali būti
trumpalaikis arba savaitgaliais. Edita 773-471-2157
• Trečiadienį ir penktadienį reikalinga moteris valymo
darbams, vakariniuose ir pietiniuose priemiesčiuose.
Pageidautina su automobiliu. Kreiptis 630-241-9852
• Care for elderly and siek person. VVe open: Mon.- Fri.
-10 am.-5 pm. LEONID EMPLOYMENT AGENCY
2881 N Milvvaukee Avė. Tel. 773-395-8820
• Moteris ieško senelių priežiūos darbo, Marytė 773434-8467
• Roma ieško valymo ar žmonių priežiūros darbo. 773391-7945
• Reikalingas darbininkas(ė) dirbti VVisconsine
valymuose. Atlyginimas $1400. Audrius 715-8550882
• 37m. moteris su 11 m. dukra ieško darbo. Gali
prižiūrėti vaikus, slaugyti senelius, gali gyventi kartu.
Siūlyti įvairius variantus. Neringa 630-243-7727
• Atliekame dažymo, mūrinimo ir mūro remonto
darbus. Adomas 708-218-4574, 708-473-7621
• Window VVashers Needed! 40,000 per year. VVe
need 100 crevvs. No exp. Necessary. VVill train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be
fluent in English. L.A. McMahon VVindovv VVashing.
Chicago and Milvvaukee area. Tel. 800-820-6155
• Moteris ieško darbo. Diana 630-795-0742

• 38m. moteris, medikė, turinti žalią kortelę, ieško
naktinio slaugymo darbo. Daiva 708-728-9731

• tV a V H •

• 42m. vyras perka darbą susijusį su žmonių slaugymu.
Gintas 773-852-9942
• Reikalingi medicinos seserų asistentai slaugos
namuose, vakarų priemiestyje. Geras atlyginimas,
leidžiama dirbti viršvalandžius. Reikia turėti darbo
leidimą ir susikalbėti angliškai. Pageidautini vyrai.
Pirmenybė medikams. Zenonas 847-608-7414

• Rimta 28m. moteris, skaitanti, rašanti, susikalbanti
angliškai, legali, bet dar neturinti žalios kortos, ieško
na darbo nepilnai darbo savaitei. Solveiga 219-473-0842

g
p* • Medicinos sesuo ieško darbo su grįžimu arba
>
G gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Kalba angliškai, turi
O automobilį. Mokės už dvi savaites. Greta 773-386-6588
O
CZJ
• Parduodamas gerai apmokamas darbas su gyvenimu
(viena močiutė). Reikalinga susikalbėti angliškai ir turėti
žalią kortelę. Twin Lake, Wl. Inga 262-877-3352
• PRO CARE AGENCY are you looking for a job as
nanny, caregiver or housekeeper? Please call: 773-2372220, 5642 W. DIVERSEY, ROOM 106, CHICAGO, IL
• 23m. mergina ieško arba perka darbą. Laura 773776-6980
• Savaitgaliais, nebrangiai, galiu atlikti visus namų
elektros, santechnikos ir kitus remonto darbus. Taip pat
galiu padėti atlikti visus ūkio darbus. Turiu geras
rekomendacijas. Vytautas 773-561-8982

•*»
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• Man 38 m., turiu patirties vertėjavime (rusų, vokiečių,
anglų), valdau kompiuterį, vairuoju automobilį. Didelė
praktika prižiūrint ir auklėjant vaikus (taip pat
neįgaliuosius). Esu ramaus būdo, komunikabili, “flexible", nerūkanti,kantri. Turiu patirties gyvenant ir dirbant
Amerikoje. Išsilavinimas- aukštasis (užsienio kalbų
universitetas).šiuo metu dirbu mokykloje anglų kalbos
mokytoja. Galiu prižiūrėti vaikus, būti kompanione
sanyvam žmogui. Galiu gyventi šeimoje. Lauksiu
pasiūymų. Inga tel. Šiauliuose +370-1-450001
• 41 m. moteris ieško arba perka darbą. Alė 773-7766980
• GREAT LAKĘS HOME CARE, INC - Įdarbinimo
agentūra. Reikalingi vyrai ir moterys, kalbantys angliškai
ir turintys rekomendacijas, prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmones. 708-425-0538

• 58m. moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo, su gyvenimu. Janina 773-585-0949, 708-4031069

f
.

• Pirksiu gerą darbą (senų žmonių priežiūra) 7 dienas
gyventi kartu. Turiu patirtį, kalbu angliškai. Elena 773763-3809
• RCS Ine. reikalingi žmonės parduotuvių valymui ne
ILL valstijoje. Atlyginimas pagal susitarimą. Lauksime
skambučių iš rimtai norinčių dirbti. Marius 847-3841852

m
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• Ieškau darbo nepilnai darbo dienai nuo 8 v.r. iki 12
v.p.p. Turiu darbo leidimą. Siūlyti įvairius varijantus.
Pranas 773-436-0816

3

• 44m. moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Siūlyti ir
kitus darbus. Laimutė 708-351-4922

• • 42m. pedagogas ieško darbo žmonių priežiūrai, gali
O gyventi kartu. Edmundas 773-579-0344

Gį
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• Buvusi tremtinių šeima ieško darbo nuo gegužės
mėnesio. Dirbusi restorane, skaniai gaminu valgius,
turiu rekomendacijas. Galime slaugyti, prižiūrėti
senelius ir dirbti kitokius darbus. Vlada 561-622-5286

• Galėčiau už nedidelį atlyginimą globoti vieną asmenį
ar porą (vyrą ir žmoną) norinčius grįžti nuolatiniam
gyvenimui į Lietuvą. Aušra - iki balandžio 30d.
skambinti 847-438-7041, nuo gegužės mėn skambinti į
Lietuvą (Vilnius) 370-2-335233
• Kepame medaus tortus. (Pensininkas) Priimame
išankstinius užsakymus. Nijolė 708-233-1461
• A. JAMES HEATING AND COOLING 773-778-6050,
Full Service and instalation free estimates. Kalbame
lietuviškai Anatolijus 773-617-6768

h

• Siūlomas darbas “Part-time” padavėjai valgykloje
Bridgeport’e turi kalbėti angliškai (tiktų studentei) 3236
S Halsted St., Chicago IL, kviesti Gražiną
• 30m. ir 22m. merginos ieško darbo su grįžimu į
namus. Turi mašinas, rekomendacijas, kalba angliškai.
Siūlyti įvairius variantus. 630-220-9080, 630-915-9005

® • 41 m. sąžiningas, tvarkingas vyras ieško darbo. Turi
•

teises ir automobilį. Edmundas 773-918-1131

S • Vyras, ilgą laiką gyvenęs ir dirbęs JAV, parduoda
S įvairius darbus 15-koje valstijų. Virgis Tel. Klaipėdoje

• Puošiu patalpas vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams
ir kitoms progoms, darau puokštes. Vilija 708-5973047
• TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą oru ir laivu. Pinigų
perdavimas konfidencialiai, tiesiai gavėjui į rankas,
smalsuoliams kaimynams nežinant. Kraustome į
Lietuvą ir į JAV. Turime įstaigą Vilniuje. Laikraščio
DRAUGAS patalpose 4545 W 63,d St., Chicago, IL
60629 Tel. 773-838-1050, Fax 773-838-1055, E-mail
transpak2000@hotmail.com
• Įgaliotas “ALPHA” atstovas Čikagoje padės jums
įsigyti Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir Tarptautinį
asmens identifikavimo pažymėjimą ID, galiojančius ne
tik Amerikoje, bet ir beveik 200 valstybių. Antanas
630-854-6292, 815-372-8985
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• AREEX INTERNATIONAL siunčia siuntinius į Lietuvą
iš Nevados ir Arizonos. Algis 323-666-0248 arba Email: areex@pacbell.net

• Įdarbiname porą, susikalbančią angliškai Phoenix,
Arizona. Gerai apmokamas darbas ir daug
perspektyvų. Ingrida 602-434-6477

• Atlieku “plumbing”, “heating”, smulkius elektros
įvedimo ir taisymo, visus statybos remonto darbus.
Statau ir atnaujinu židinius. Pranciškus 708-205-1414

• Ieškau darbo su gyvenimu. Galiu prižiūrėti vaikus,
pagyvenusius žmones. Yra rekomendacijos. Janina
781-344-9437

• 50m. tvarkinga moteris perka darbą prižiūrėti
senelius, su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Nijolė
773-764-4267

• Paskolos nekilnojamam turtui, perfinansavimas,
labai greitas patvirtinimas. Organizuojami nemokami
seminarai lietuvių kalba. Gintaras Vaitkevičius 708955-2222

• Galiu pakeisti savaitgaliais, slaugyti pagyvenusius
žmones arba prižiūrėti vaikus. Patricija 773-247-1119

• Ieškau darbo savaitgaliais arba naktimis
pietvakariniuose rajonuose. Vilija 708-233-0216

• Ieškau darbo. Gali būti tik savaitgaliais. Turiu
dokumentus Iveta 708-652-3552

• AMERICAN-POLISH-DOMESTIC Employment
Agency - Companions-Houskeepers, Cleaning

• Nebrangiai mokau vairuoti, padedu išsilaikyti ir gauti
vairavimo leidimą. Padedame įsidarbinti prie senelių ar
vaikų. Fotografuojame, filmuojame. Vežame į oro uostą
ir atgal. Zenonas 708-422-5886

&

• 58m. vyras, pagal specialybę inžinierius, pirks darbą
prižiūrėti pagyvenusius žmones arba bet kokį kitą
darbą JAV. Susikalba angliškai. Albertas 370-1435582, E-mail: vilmarim@yahoo.com

• 50m. moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros darbo,
gali pakeisti savaitgaliais. Angelė 708-218-7666, 708795-5979

Personnel - Baby Sitters, full or part time, live in or
come and go. Magda or Maggie Mira 773-342-6744,
773-342-5534, 773-685-9874, 773-685-9673

• Vyras su žmona ieško darbo valymuose arba šiaip
kokio darbo. Laimutė 708-351-4922

• Jaunas, energingas vyras, turintis žalią kortelę,
automobilį, ieško bet kokio darbo, turi suvirintojo
specialybę. Remigijus 630-243-7727

• Ieškau darbo savaitgaliais arba naktimis
pietvakariniuose rajonuose. Vilija 708-233-0216

• Vidutinio amžiaus moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti
vaikus, slaugyti senelius, moka visus ūkio darbus. Gali
pakeisti bet kokią savaitės dieną ir per šventes. Siūlyti
įvairius variantus. Kalba lietuviškai, rusiškai, vokiškai.
Gali dirbti ir naktimis. Yra nuoširdi, dirba sparčiai,
mikliai. Romalda (Lietuvoje, Kaunas) 370-7-239533

• Dvi merginos ieško darbo vakarais, naktimis arba
savaitgaliais. Turi automobilį, kalba angliškai. Diana
630-865-9037
• 45m. moteris ieško pagyvenusių žmonių slaugos
darbo, gali gaminti maistą. Kazimiera 773-852-9942
• Atliekame visus staliaus ir smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, nemaža praktika JAV. Tikrai
žemos darbų kainos. Žilvinas 773-254-0759, mob. Tel.
847-525-9275
• 48m. moteris ir 52m. vyras ieško darbo Palios Hills ar
aplinkinėse vietovėse. Kalba lietuviškai, rusiškai ir
lenkiškai. Siūlyti įvairius darbus. Nijolė 708-598-6584
• Dvi moterys ieško darbo. Turi mašiną, kalba
lietuviškai, rusiškai, truputį angliškai. Silva 630-8520469

D

• 58m. vyras, turintis inžinieriaus mechaniko ir sporto
trenerio specialybes, kalbantis angliškai, ieško žmonių
priežiūros, statybos ar kitokio darbo. Šiuo metu gyvena
Lietuvoje. Albertas tel. ir faks. 370-1-435582, E-mail vilmarim@yahoo.com
• Algis ieško bet kokio darbo 4-5 valandom kiekvieną
dieną. 773-863-1104
• Jauna moteris ieško bet kokio darbo. Gėlėta 630-2573459
• Lina ir Kęstas perka valymo darbą. Moka $2000. Tel
773-436-4608

• Reikalingi CDL vairuotojai, jeigu jūs turite vienų metų
patirtį Amerikoje ir galite vairuoti sunkvežimį su
priekaba, turite gerus vairavimo rekordus, prašau
skambinti. Tel. 773-247-1510
• 58 m. vyras, mokantis visus ūkio darbus, galintis
slaugyti senelius, ieško darbo. Turi automobilį. Siūlyti
įvairius variantus. Bronius 773-581-8982
• Mergina ieško bet kokio darbo. Siūlyti įvairius
variantus. Virginija 773-612-7293
• Perku pagyvenusių žmonių priežiūros darbą. Mokėsiu
už dvi savaites. Vytautas 312-933-4138

Siųskite davinius ir mokesti DRAUGAS 4545W 63" si Chica^.^60629^ Prenumerata mokamosji anksto

• Remontuoju kompiuterius, atnaujinu, pagreitinu,
instaliuoju Įvairias programas, pajungiu visų rūšių
internetą ir t.t. Montuoju palydovines (GPS) navigacines
sistemas tolimojo reiso sunkvežimiams, taxi
automobiliams ir kitoms mašinoms. Deividas 773-4366836, 847-334-5533

• Muzikos mokytoja, turinti 18 metų darbo patirtį, moko
groti pianinu (ketvirtadieniais ir penktadieniais). Jolanta

.

• Paskolos nekilnojamam turtui be pradinių įplaukų. Mes
padedame žmonėms ir su geru ir su blogu kreditu.
Perfinansuok savo namą naudokis galimybe, kada yra
žemi “Interest Rates”! Prašymas - nemokamas. Aistė
773-581-7761
• Nebrangiai atlieku smulkius remontus, dažau
kambarius ir kt., galiu nuvežti į įvairias vietas. Kęstas
708-361-9962
• Chirurgas traumatologas iš Kauno Raudonojo
Kryžiaus Traumatologinio Centro padės, patars,
pagydys Edmundas 708-687-0199
• Profesionali siuvėja siuva ir taiso rūbus įvairioms
progoms, užuolaidas, lovatieses, patalynę. Taip pat
dirba su oda. Nadiežda 708-351-9696, 708-774-9648
• Išvežame visus nereikalingus daiktus, šiukšles,
statybines atliekas bei perkraustome. Sigitas 708-4423920
• Patikimai padedame sutvarkyti atvykimo dokumentus
iš įvairių šalių į JAV. Išsamesnė informacija Danguolė
tel/fax407-944-9668,mob. 407-460-7614

• DĖMESIO! Jei nespėjote kada buvo žemi procentai,
tad gal spėsite į “Žiemos išpardavimą”, kuris sutaupys
jums $200-$500 “elosingui“ Skambinkite netgi
beviltiškais atvejais. Paskolos nekilnojamam turtui be
įplaukų, be kredito, be taxų, be pradinio įnašo.
Perfinansavimas, “2nd mortgage", nemokamos
konsultacijos. Padedu surasti geriausius Real Estate
agentus, advokatus ir draudimą. Kad įsitikintumėt ir
galėtumėt sulyginti su kitais pasiūlymais, paskambinkite
Raimondai 773-330-4444. Kviečiu bendradarbiauti

• Patyrusi siuvėja gali pasiūti, sutaisyti drabužius,
užuolaidas ir t.t. Audra 708-952-0724

• ALVVAYS VVITH FLOVVERS profesionalus floristinis
konsultavimas, vestuvinės kompozicijos ir įvairios
proginės puokštės. Pokylių salių, stalų ir bažnyčių
dekoravimas. Vitrinų ir interjero apipavidalinimas bei
priežiūra gyvomis, sausomis gėlėmis ir balionais Kapų
tvarkymas. Tel. 888-594-6604, Fax 708-594-1716

• Individualios lietuvių kalbos pamokėlės ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikams. Galiu atvykti į namus.
Ramunė 70M58-5391. 708-373-6416

• Dabar geras laikas pirkti namą Marquette Parko
rajone. Įmokėti tik $1000 Pagerintos lengvatos Vida
773-436-1000 ext. 112

708-424-6273

------------------------------------------------------------------------------------- -----

• ALTA VISTA finansinės paslaugos itin palankiomis
sąlygomis ir žemais procentais. . Perfinansuoja
nuosavybę (galimybė išsimokėti namą per 10-15 metų).
Suteikia paskolas nuosavybei įsigyti. Sudaro galimybę
išsimokėti skolas kartu su namo mokesčiu. Nemokama
informacija 312-656-8053-lietuviškai. 312-656-8162angiiškai.

• Grafinė reklama ant transporto priemonių, pastatų,
langų, grindų. Firminio stiliaus kūrimas.Vykintas 708447-4743

• Imigracinės teisės specialistas - advokatas Aurelijus
Butvilas 312-580-1217

Pirmą kartą prenumeruojant JAV-se, metų prenumerata tik $65.00, o pusei metų $35.00.
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S • Nuolatiniam namų valymo darbui reikalinga moteris

• Jensen & Feinstein Realtors, LLC visas
nekilnojamo turto spektras! Nuo buto iki pilaitės po
ąžuolais. Padedame nupirkti ir parduoti, didžiausiąjūsų
gyvenime investiciją. Kartu su jumis nuo pirmojo
žingsnio - finansavimo suradimo - iki namo uždarymo.
Rasa Mitkus 630-202-6867

O Darbas iš ryto. Tel. 630-435-0590
• Dedu medines grindis,keramikos plyteles, marmurą,
"Pergo", linoleumą, restauruoju parketą. Lauko ir
vidaus dažymai, bei kiti namų darbai. Gintaras 708460-9338

| Adresas ----------------------------------------- —-------------------------------------------------------- --
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• 22 m. mergina ieško darbo. Laura 773-776-6980

• Pirksiu vakarinį valyt ,'.ą Algirdas 630-766-6261

draugas“ draugas"draugas “draugas • draugas“

J Vardas, pavardė

• Moteris, turinti žalią kortelę, automobilį, kalbanti
•* angliškai, ieško gerai apmokamo darbo. Turi geras
į rekomendacijas. Kristina 219-670-9210

• Reikalingas CDL vairuotojas su ne mažesne kaip 2
metų patirtimi. Darbe s Čikagoje. Dalius 773-406-7204,
708-233-9565

•U.
•v,

• 1m. mergaitei reikalinga auklė su gyvenimu, nuo
balandžio 18d. Išeiginė sekmadieniais, 900 dol. Per
• mėnesį. Teirautis lietuviškai arba rusiškai Diana 847M 753-9503-rytais, 847-982-0687 palikti žinutę.

• Pirksiu darbą. Nadiežda 708-351-9696, 708-7749648

• Reikia automobilio? Paskambinsit, nepasigailėsit
Didelis pasirinkimas. Finansavimas be kredito istorijos
(10,25%) Galime nuvežti į auto aukcioną. Skambinti
bet kuriuo laiku. Darius 773-875-6887

t
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• Romainiuose, šalia Kauno parduodamas pusiau
įrengtas namas. Yra 17 arų žemės sklypas.. Kaune
Zita 370-7-251445, JAV Danguolė 708-425-7829

• 24 m. jaunuolis iš Lietuvos ieško žmogaus kuris
duotų iškvietimą senelių priežiūrai, šiuo metu gyvena
Anykščių rajone, Stovių kaime. Teonas 773-776-4790

KUR? • REIKMENYS • KADA? • PASLAUGOS • KUR? • DARBAI • KAS? • KADA? *KIEK? • KUR? • PASLAUGOS

• Parduodu automobilį '96 BUICK REGAL CUSTOM
V6 3,8 Litro, 4 durų, tamsiai žalios spalvos, labai
gerame stovyje, kaina $3700. Audrius 708-912-860J

• STARCK ii CO. REALTORS IR JIM MANTAS
KIRVELAITIS padės parduoti ar nusipirkti nekilnojamą
turtą visose JAV-ėse , suras jums palankiausią
finansavimą, atsakys Į jūsų pateiktus klausimus.
Mantas 630-671-9282, 847-942-7793

• Car for sale '83 FORD BRONCO 4x4 runs well, good
for snow plovving. $1000. Valentinas 773-585-9500

5 • Parduodamas automobilis BUICK SKYLARK
S (SPORT) baltos spalvos, 105K mylių, labai gerame
5 stovyje, $3000 Rūta 708-448-6486

• Padedu gauti Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir ID
kortelę Egzaminų laikyti nereikia. Nerijus 773-8183465

2 •

• Parduodamas automobilis 91 JEEP CHEROKEE, 2
durą kaina $1700, ‘93 MAZDA MX-3,baltos spalvos, 5
bėgiai, “Bose” audio, CD, kaina $3000. Darius 847> 734-4619

•

• Išankstiniai užsakymai 100 auto detalių: padangos,
duslintuvai, radiatoriai, magnetofonai ir kita. Taip pat
Įdedu. Regimantas 773-847-6518

• Leiskite man suplanuoti jums gyvenimo ir darbo
erdvę, kurioje būtumėt sveikesni, turtingesni ir
turėtumėt gerus savitarpio santykius. Esu patvirtinta
“Feng Shui" konsultante. Irmina 216-486-0792. “Feng
Shui’ yra senas, garbingas kiniečių erdvės
kompozicijos menas.

• Ieškau vidutinio amžiaus kompanionės, išsinuomuoti
dviejų miegamųjų butą. Jolanta 773-386-6588

• Pigiai parduodami 3 vyriški dviračiai ir 2 mankštos s
1 ratu “spydameters". Antanas 708-636-5190

• Gali įkainuoti, padėti nusipirkti, parduoti įvairų
nekilnojamą turtą, suranda optimaliausią finansavimą.
773-260-3404. Audrius Mikulis 630-205-9262

• LITMA Siuntiniai į Lietuvą oru ar laivu. Telefono
kortelės. Skambinkite į Lietuvą tik 22 centai minutė,
įstaiga Lietuvių Namų patalpose, 887 E 185 St. suite A,
Čleveland, OH Tel 216481-0011, faksas 216-4810440, www.litma.com

Mieli žmonės, man darbui labai reikalingas
OT automobilis, bet nusipirkti neturiu pinigų. Labai prašai
> kad kas nors padovanotų savo jau nenaudojamą bet
G dar tinkamą važiavimui. Jums dėkinga Emilija. 773§ 776-8176

• Mes profesionaliai ir nebrangiai valom namus,
įstaigas, raštines ir t.t. Arnoldas 216-324-4502,
• Profesionalus patarnavimas, perkant, parduodant ir
įkainuojant namus. Rita Matienė 216-486-2530, 440473-2530

•fl • Norėčiau susipažinti su šeima, auginančia vaiką su
protine negalia. Vilija 370-7-209059 (Kaunas)
• Parduodamas dviejų miegamųjų namas Euclid'e.
Gintas 216-383-9550

• Teikiame advokatines paslaugas imigracijos
klausimais. Algis Širvaitis ir Egidijus
Marcinkevičius. įstaiga skersai gatvės nuo Lietuvių
Namų. 880 E 185 St., Čleveland, OH 44119, 216-6921222,216953-1936, http://sirvaitislaw.lawoffice.com

M

•

• Parduodamas automobilis '95 SUMMIT DL STN
VVAGON, automatinė greičių dėžė. Kaina $1800. Mery
9 708-430-9079

• Parduodamas automobilis HONDA CIVIC LX '95,
100K, mylią 4 durą automatinė dėžė, kondicionierius,
naujos padangos, naujas duslintuvas. Kaina $4600.
Monika 630-305-8349

3
• Not expensive piano lessons at your home.
Professional teacher. Experience. Kristina 773-354-

•

1611
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• U.S. Small Business Administration SBA PRO-Net
Jūs galite gauti patarimus, kaip pradėti verslą. E-mail
pronet@sba.gov

ta
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• Kelmės raj. Pigiai parduodamas 500 kv. m. pastatas
£ (buvęs vaikų darželis) yra 0,5 ha žemės sklypas. Su

• Molėtuose, Utenos rajone parduodamas 4-ių
kambarių butas prie bažnyčios ir ligoninės.Tel 370-8044736 (Molėtuose), Sofija 630-971-0847

visomis statybinėmis medžiagomis. Roma 708-6451282

•

X
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• Būsiu labai dėkingas, jei kas galėtų patarti, kaip
£ įsidarbinti ir įstoti į Uniją. Turiu suvirintojo specialybę.

• Anatolijus Šlutas oficialus teismų, ligoninių ir kitų
dokumentų vertėjas, taip pat LITH-TEMP darbo
agentūra. 773-847-4903

• Lietuvoje, Šventojoje parduodamas moderniai
suremontuotas butas - 4 miegamieji, 2 vonios
SJ kambariai, 2 rūbinės, 2 balkonai. Kaina $40,000 Tel

? Remigijus 630-243-7727

• Atlieku dažymo darbus iš lauko ir vidaus. Butų
remontai už prieinamą kainą. Algirdas 708-499-3279

•

S
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• Parduodamas automobilis *95 BONNEVILLE SE
SEDAN 3,8 LITER 3800 SERIES IIV-6, 4 durą
automatinė dėžė, kondicionierius, naujos padangos,
81K mylią puikiame stovyje. Kaina $5500. Rasa 630774-3145(kalbėti lietuviškai), Polas 630-9328485(kalbėti angliškai)

m

• BEAUTY FOR ALL SEASONS grožio konsultantė
atlieka: makiažą individualių spalvų parinkimą
kosmetines kaukes, antakių, blakstienų dažymą ir

3
X
•>>

korekciją šukuosenų parinkimą. Gali atvykti į namus.
Ramunė 708-458-5391, 708-373-6416

G

• EURO TRANSPORTATION INC. reikalingi CDL
vairuotojai. Jeigu jūs turite vienų metų patirtį Amerikoje
ir galite vairuoti sunkvežimį su priekaba, turite gerus
vairavimo rekordus, prašau skambinti mums 773-2471510
• Architektūrinės paslaugos - brėžiniai, interjeras. Rytis
773-843-9859
• Mieli lietuviai, teikiu pagalbą ieškantiems savo
genealoginių šaknų Lietuvoje. Darau šeimos - giminės
istorinius - genealoginius archyvinius tyrinėjimus.
Atvykstantiems į Lietuvą organizuoju išvykas,
aplankant istorines protėvių žemes bei kitus įdomius
praeities paminklus. Maloniai prašome kreiptis adresu:
Saulius Kaveckas, Rasos 7, Paupiai, Klaipėda 5800,
Lietuva. Tel 370-6-489248, E-mail
skgenealogy@yahoo.com, firmaron@takas.lt
• Filmuoju visas nepakartojamas gyvenimo akimirkas.
Garantuota skaitmeninė vaizdo ir garso kokybė
Europinėje ir Amerikietiškoje sistemose. Filmai apie
Lietuvą (NTSO sistemoje). Dainius 708-496-9046

....

• Pigiausiai parduodu lietuviškas bulvių tarkavimo
mašinas , tik $85. Savaitgaliais galiu atvežti. Aivaras
773-875-6232
K
• Išnuomuojamas kambarys Chicago Ridge.Tel 708952-0724
• Parduodamas žemės sklypas Karklėje (prie
Klaipėdos) 0,5 km. Nuo jūros. Irena 708-516-2721
• Kam tik reikia skanaus, gero medučio skambinkite
Kazys 630-323-5326
• Su dideliu venų perkraustau, pervežu stambesnes
prekes iš parduotuvių. Dvi dienas per savaitę pastoviai
galiu vežioti krovinius. Skasys 773-434-8988, 773-7428988
• Pastoviai parduodami automobiliai: '92
OLDSMOBILE, ’01 TOYOTA CAMRY, '99 HONDA
ACCORD, '94 LEXUS ES 300, '93 VOLVO, "Semi truck’
krovininis automobilis. Orestas 773-680-3417
• Parduodu Piano YAMAHA 4 metų, kaina $5000 už
$2700, kompiuterio ąžuolinį stalą iš 4 dalią kaina $500
už $200 Janina 630-969-4133

• Jauna šeima, neseniai atvykusi iš Lietuvos, būtų labai
dėkinga, jeigu kas padovanotų bet kokius baldus.
3 Gėlėta 630-257-3459

» < Parduodama kilnojama ligoninės lova . Gerame
stovyje. Kaina $500 Valentinas 773-585-9500

3
X

• Parduodami automobiliai: '92 OLDSMOBILE
ACHIEVA 120K mylių, $900, '92 SAAB 9000 60K mylią
visi privalumai $4000, '87 BUICK CENTURY 120K
mylių, $400 ir SAAB 9000 su sugedusia transmisija,
kaina pagal susitarimą. Rita 708-482-0291

• Muzika ir žinios iš Lietuvos, lietuviškai ir angliškai.

Tėviškės Aidai, sekmadieniais 7:00 iki 8:00 v.v.
WCPN 90.3 FM Vedėja Kristina Kuprevičiūtė, epaštas judsonkmk@aol.com

• Šeima išnuomuoja kambarį savaitgaliais prie Harlem
ir 64lh St. Meilutė 773-586-8856

• www.grandinele.com - informacija apie tautinių šokių
grupę GRANDINĖLĖ. įkurta 1953 m.

•
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• Parduodu vartotas komodas, rūbų spintą ąžuolinius
stalus bei medines lentynas nuo 10 iki 50 dolerių.
Gražina 312-326-2724

Parduodamas gražus 1 miegamojo, 4 kambarių
§ “condominium" prieinama kaina. Genovaitė 773-884-

§ • DĖMESIOI Parduodamas, 1 metą gražus, labai
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• www.gija.org- Imigracijos informacija naujai
atvykusiems iš Lietuvos. Informacija apie sambūrio
GIJA veiklą.

gerame stovyje, namas Indianos valstijoje. Kristina
219-670-9210, Tomas 708-860-0392

• www.zaibas.org - Informacija apie Čleveland lietuvių
sporto klubą ŽAIBAS, įkurtas 1950 m.

• 35 m. vieniša moteris auginanti sūnelį, prašo kokios
nors paramos. Ačiū. Telaimina jus Dievas. Roma tel.
Klaipėdoje 345282

• www.saintgeorgeparish.org - Informacija apie vieną iš
seniausių lietuviškų parapijų Amerikoje, šv. Jurgio ir
rasite Čleveland lietuvių istoriją.

• KUR? • REIKMENYS • KADA? • PASLAUGOS •
MENO MOKYKLĖLĖ. PROGRAMA PAAUGLIAMS IR
JAUNIMUI. ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose

• www.geocities.com/Heartland/Ranch/8441/ Informacija apie Čleveland lietuvius, organizacijas,
verslus ir t.t.

šeštadieniais, tuoj po lituanistinės mokyklos pamoką
veikia klasės Registruotis tel.: 630-624-1247 Taip pat
vyksta klasės ir LEMONTE, PLC

• Gegužės 12 d., 11:30 v.r., - Motinos dienos
priešpiečiai Šv. Jurgio parapijos salėje.

• Parduodamas automobilis '99 DODGE NEON, 40K
mylią puikiame stovyje. Aldona 708-233-9565, 773406-7205
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• Išnuomuojame vieną kambarį, dviejų miegamųjų bute. S
Dainius 708-837-3702, 708-924-9217
§
• Waukegan'e, naujame, tvarkingame name, ramiame
rajone, merginai išnuomuojamas kambarys su privačiu
vonios kambariu. $350 į mėnesį. Remigijus 847-2933339

e
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• Parduodami pigūs automobiliai. Robertas 708-2594758
• Ieškom žmogaus ar poros norinčios nuomuoti atskirą
kambarį name. Paulius 773-919-5551

• Parduodu naujus, 46-48 išmieros melsvai pilkos
spalvos karakulio puskailinius. Edita 773-471-2157

• Parduodame įvairių markių naudotus automobilius.
Andrius 216-531-3078 arba 216324-6324
• Koldūnai su mėsa, varške ir grybais.Naujienal Dabar
turime koldūnus su kopūstais ar bulvėmis! Jodi
Apanavičius 4463544029, 216481-4614

• RAND AUTO CARE INC. Parduodami Įvairūs
automobiliai. Padedame susirasti finansavimą
perkamiems automobiliams. 708-655-4758, 847-3614620

• Perrašau europietiškos sistemos vaizdajuostes į
amerikietišką ir atvirkščiai. Puiki kokybė. Alvydas 216
731-1920

• Kokybiškai ir nebrangiai taisom namų stogus, dedam
"siding”. Tomas 216287-9102
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• Gegužės 27 d., 8:30 v.r., - Prisiminimo dienos
(Memorial Day) apeigos, mišios ir pusryčiai, Šv. Jurgio
parapijoje. Rengia Katalikų karo veteranų 613-tas
postas.
• Birželio 16 d., 3:00 v.p.p., - Tragiško birželio (1941 m.)
paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už žuvusius ir
nukentėjusius lietuvius, latvius ir estus, Dievo Motinos
parapijoje. Rengia Clevelando Pabaltijiečių Komitetas.
• Liepos 13 d., 4:00 v.p.p., - sambūrio GIJA 6-ta
kasmetinė vasaros GEGUŽINĖ, Beachland Park pokylio
vietoje, ant Erie ežero kranto. Linksmins akordeonistas
Bronius Mūras. įėjimo auka - $15 (vaikams $3). į kainą
įskaičiuotas visas maistas, alus ir kiti gėrimai, gyva
muzika, šokiai, programa. Informacija: tel. 216-4810011, e-mail: www.gija.org
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• Rugpjūčio 11 d., 12:00 v.p.p., Lietuvių Klubo
GEGUŽINĖ, Italų pokylio vietoje, 29717 Euclid Avė.,
VVickliffe priemiestyje. įėjimo auka $5 be nario kortelės,

•

nemokamai su nario kortele

S
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• Rugsėjo 8d., 11:30 v.r., - Šv. Jurgio parapijos
GEGUŽINĖ, parapijos sodyboje.

•

O

•Jūsų LR Garbės Konsulė Clevelande yra Ingrida
Bublienė. Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas,

S

18021 Marcella Rd. (prie Dievo Motinos parapijos),
Čleveland, OH 44119, tel: 216486-8692, faksas: 2164868612, e-paštas: IBCommo@aol.com
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• Jūsų Lietuvių Fondo įgaliotinė Clevelande yra Dalia
Puškorienė, 130 Steeple Chase Rd., VVilloughby Hills,
OH 44092, tet:446943-5762, e-paštas:
dpuskoriusOtoiedolink.com
• Jūsų TURGUS Clevelando skyriaus atstovas yra
Linas Johansonas, 4806 Euclid Avė. #15, Čleveland,
OH 44103, tai: 2164269174, faksas: 216426-8411, epaštas: linasjOlietuviai.net

•
3

• TURGUS platinamas šiose vietose Clevelande:
Lietuvių Klube, LR Garbės Konsulate, Dievo Motinos
svetainėje. Taupa, Litma. Gintaras, Vinco Kirpykloje.

•

2

• DĖMESIOI Jaučiatės gyvenimo prispausti, svetima

>
aplinka, nesimato gyvenimo kelio galo? Kviečiame ateiti G
ir kartu tyrinėti šv. Raštą kur rasite savo gyvenimo tikslą S

Vytautas 708-656-2890

M

• Greitai, nebrangiai ir kokybiškai dažau automobilius.
Audrius 216324-6322

• Išnuomuojamas 1 kambarys su baldais savaitgaliams. Kaina $150-$200, Dės Plaines (north)
Ligita 708-351-9322 (gali parsivežti iš darbo)

• šv. Kazimiero kapinėse perieidžiu 1 kapo vietą.

m
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• Summit rajone išnuomuojamas vienas kambarys su
baldais. Kaina $325. Walter 708-594-1184

ir ramybę.Algis 773-779-0111, 630-460-6982, Rasa Email: matulisa@net zero.net

• BALFo Clevelando skyrius renka persiuntimui į
Vilniaus krašto mokyklas vartotus, bet švarius ir
tinkamus tolimesniam vartojimui drabužius, avalynę,
rankšluosčius, patalynę mokyklų bendrabučiams,
žaislus, mokomąsias priemones, rankdarbių priemones,
rankdarbių medžiagas ir visa, kas mokyklose gali būti
pavartota. Visa tai prašome palikti prie BALFo
kambario, (prie LR Garbės Konsulato) Dievo Motinos
parapijoje, 18021 Marcella Rd. Informacija: Ona
Šilėnienė 216-531-8207, e-paštas: stikliute@juno.com.

• Išnuomoju butus ir kambarius Clevelande. Jurgis
216-4864429

• Panevėžio apskrityje parduodamas ūkis. Pagrindinė
veikla - sodininkystė. 3-6 metų žemaūgės obelys. Plotas
- 25 akrai. Papildomas verslas - grūdinių kultūrų
apdirbimas. Dėl informacijos kreiptis E-mail
kgaska@one.lt

Gražina 708-598-2153

• Dievo Motinos parapijos knygynas, svetainėje.
Naujos prekės iš Lietuvos. “Karūna" ir “Rūta” saldainią
arbatos, grybą tarkavimo mašiną muzikos, knygą
sveikinimo kortelią marškinėlią vėliavą lipinukų ir t.t.
Dirba sekmadieniais po mišių.

• Clevelando Pensininkų klubas kviečia naujus narius
nuo 60 metų amžiaus. Pietaujame kiekvieną mėnesio
pirmą ketvirtadienį 1:00 v.p.p., Dievo Motinos parapijos
svetainėje. Informacija: Henrikas Pikturna 440-9443526

• Parduodama medinė VYTAUTO skulptūra 24 in.(61
cm.) $300. Vincas 773-735-4722

• Išnuomuojamas 2-jų miegamųjų butas Justice rajone.
• Išnuomuojamas vienas kambarys dviejų miegamųjų
bute nuo birželio 1d. Justice. Pageidautina moteris nuo
35m amžiaus. Kaina 380 + “security”. Tel. 708-5999153

370-82-33424, e-mail alla_bau@hotmail.com

Š
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• HOME CONSTRUCTION INC. Licensed roofmg
contractor. Dengiame naujų konstrukcijų stogus, senus
keičiame į naujus, plokšti stogai, smulkūs stogų
pataisymai. Audrius 708-417-7833

• Aplankykite naujai išremontuotą Lietuvių Klubą
virtuvė dirba kas vakarą nuo 5 v.pp iki 10 v.v.(naujos
prailgintos valandos) Naujiena!!: Kiekvieną dieną
siūlome koldūną lietuvišką “reuben”, “BBQ", kiaulienos
sumuštinį ir kitus skanumynus.Kaip visada,
ketvirtadieniais ir sekmadieniais vyksta populiarūs 25
centų viščiukų “sparnelių vakaras”! Lietuvių Klubas,
Lietuvių Namuose, 877 E 185 St., Čleveland, OH.,
216-486-9809

• Išnuomojamas 2jų miegamųjų butas. Yra baldai,
> balkonas, mašinų aikštelė. $600 Asta 708-293-6088

■*»
• • Parduodamas automobilis '94 DODGE CARAVAN,
5 138K mylią gerame stovyje. Kaina $2200. Ramūnas
X 847-912-9297

• Filmuoju vestuves, krikštynas, jubiliejus ir kitas
nepakartojamas gyvenimo akimirkas. Taip pat
pernašom vaizdajuostes amerikiečių ir europiečių
sistemomis. Lionginas 773-925-6819

• Rengiate pobūvį? Didelį ar mažą kreipkitės į mus.
Malonioje atmosferoje mes tai galime padaryti dėl 30120 žmonių. Sekmadieniais lietuviški pietūs nuo 11:00
v.r. iki 2:00 p.p. Restoranas Gintaras, Lietuvių
Namuose. 877 E 185 St., Čleveland, OH. 216-4869809

»
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• Karpam plaukus vyrams ir berniukams. Kaina 6 dol.
VINCO KIRPYKLA 687 E 185 St.,Čleveland OH ., tel
216481-5981
• Koldūnai su mėsa, varške ir su grybais. Naujienai!
Turime koldūnų su kopūstais!! Dana 216531-6995
• Savi pas savus. Visi bankiniai patarnavimai. Lietuvių
kredito kooperatyvas TAUPA 767 E 185 St.,Čleveland.
OH 44119 tel 216481-6677, www.taupa.com

stiliaus ir turinio klaidas neatsako. Jo
tikslas • padėti lietuviams Amerikoje
susipažinti su paslaugomis, pirkėjais ir
į pardavėjais.
j

