377
THE

P2

GRATIS

LIBRARY

EOROPEAH
Šeriai®

OF

PERIODICALS

ROOM

Division

W«ahington

drauc;as

CONORESS

REAOING

DC

20540-4830

NEVVSPAPER - DO NOT D E LA Y - Date Mailed 07-05-02

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGA5.ORG

July 6, 2002

Štame
numeryje:
Ateitininkų kongresui
artėjant.
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Valstybės dienos reikš
mė Danutės Bindokienės vedamąj ame; liepos
ketvirtoji ir šeštoji —
Broniaus Nainio nuo
monė.
3 psl.
Gyvenimas verda mūsų
šeimose...
4 psl.
Žvilgsnis į besiplečiantį
Vilnių; grožio ir bjauru
mo vaizdavimo mene
reikšmė; J. Švabaitės
poezija — užuojauta ki
tam”.
Kultūros priedas
Lietuva JAV ambasado
riaus tėvo akimis; nauji
imigrantai yra dažnai
išnaudojami, teigia Bi
rutė Jasaitienė ir pata
ria, kaip nuo to apsi
saugoti.
5 psl.

Didžiausias narystės ES
problemas Lietuva išsprendė

Baltijos valstybės rems narystės
NATO siekiančias kandidates
Ryga, liepos 4 d. (BNS) —
^atvijos, Estijos ir Lietuvos
prezidentai ketvirtadienį Ry
goje vykusiame susitikime
patvirtino Baltijos valstybių
ryžtą padėti kitoms vals
tybėms kandidatėms siekti
narystės NATO.
Latvijos prezidentė Vaira
Vykė-Freiberga pažymėjo, kad
šis Baltijos valstybių prezi
dentų susitikimas yra itin
reikšmingas, nes surengtas
prieš valstybių kandidačių
premjerų susitikimą Rygoje,
kuris „tiesia tiltą” į viršūnių
susitikimą Prahoje.
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, savo ruožtu, pa
žymėjo, kad Baltijos valstybių
prezidentų susitikimas rodo
nuoseklų pasiryžimą įstoti į
NATO ir dar kartą patvirtina
Baltijos valstybių norą ben
dradarbiauti. Jis pažymėjo,
kad NATO viršūnių susitiki
mas Prahoje „atvers naują
puslapį mūsų šalių istorijoje,
bet mūsų dar laukia dideli
darbai, kai tapsime NATO
narėmis”.
Estijos prezidentas Amold
Ruutel pabrėžė, kad Baltijos
valstybių vadovai ne kartą
buvo susitikę nuo tada, kai
atkūrė savo nepriklausomybę
ir priminė, jog savo tikslais jos
pasirinko narystę NATO ir
Europos Sąjungoje. '

V. Adamkus sakė, kad Balti
jos valstybės nuo kitų kandi
dačių į NATO skiriasi tuo, jog
„yra kilusios iš labai uždaros
stovyklos”. Todėl prireikė 10
metų vakarietiškam mąsty
mui įskiepyti, prisiderinti prie
Vakarų visuomenės, demokra
tijos sistemos. Jis pabrėžė,
kad Baltijos valstybių sėkmė
šioje srityje — bendradarbia
vimas.
V. Adamkus pažymėjo, jog
atsižvelgus į sėkmingą lig
šiolinį bendradarbiavimą, jau
dabar svarbu planuoti ben
drus Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos veiksmus tapus NATO
nariais.

Vilnius, liepos 4 d. (BNS)
— Didžiausias derybines pro
blemas Lietuva jau išsprendė,
liko visoms kandidatėms bū
dingų klausimų sprendimas,
po susitikimo su prezidentu
Valdu Adamkumi žurnalis
tams sakė Lietuvoje viešintis
ES plėtros įgaliotinis Gunter
Verheugen.
Jo teigimu, „labiausiai tikė
tina, kad Lietuva taps ES
nare 2004 metų pradžioje”.
Susitikime su prezidentu
taip pat kalbėta apie atominę
energetiką, Karaliaučiaus sri
ties ateitį Lietuvai tapus ES
nare, žemės ūkį. G. Verheu
gen nuomone, tiek ES vals
tybės, tiek būsimos narės gali
turėti galimybę naudoti atomi
nę energetiką. „Jei jos nori
naudoti atominę energetiką,
tai gali daryti”, sakė G. Ver-

Baltijos valstybių
narystė NATO —
atlyginimas už laisvę
Ryga, liepos 5 d. (BNS) —
JAV Senato delegacijos vado
vas Trent Lott penktadienį
Rygoje prasidėjusio kandi
dačių į NATO vadovų dviejų
dienų pasitarimo dalyviams
pareiškė, kad senatoriai bal
suos už priėmimą į sąjungą
naujų valstybių taip, kad būtų
užtikrintos tos vertybės, ku
rias gina NATO.
Senato respublikonų vado
vas sakė, jog dalyvavimas
NATO — „atlyginimas už
mūsų ir jūsų laisvę”.
Nukelta į 7 psl.

goje ir apylinkėse.
8 psl.

Sportas
* Kauno „Žalgirio” krep
šininkai 2002-2003 metų
ULEB Eurolygos B grupės
turnyrą pradės spalio 9 d. sve
čiuose su Raymund Saportos
taurės
savininke
Sienos
„Montepaschi” komanda, ku
rioje praėjusį baigė žaidė To
Nuotr.: (Iš kairės) JAV senatorius Trent Lott, žydų rabinas, Latvijos prezi
mas Masiulis ir Mindaugas
dentė Vaira Vykė-Freiberga ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Holo
Žukauskas.
kausto dienos minėjime Rygos sinagogoje.
EPA-Elta nuotr.
* Prancūzijoje vykstan
čiame tarptautiniame šach
matų turnyre po šešių ratų 24
metų lietuvis Gediminas Šarakauskas, surinkęs 4.5 taško
iš 6 galimų, tarp 113 dalyvių
yra penktas. G. Šarakausko
žmona Živilė (4 tšk.) užima
EUROPA
(230.5 metrų per sekundę)
26-ąją, o jo broliai Vytautas (3
greičiu ... o įprastas leidimosi
Berlynas. Ore virš Vokieti greitis yra 300 metrų per mi
tšk.) ir Kęstutis (2.5 tšk.) —
atitinkamai 62-ąją ir 63-iąją jos susidūrus lėktuvams „Tu- nutę ... Tul54' turėjo pradėti
154” ir „Boeing 757”, Europos leistis mažiausiai prieš pusan
vietas.
valstybėse ir Rusijoje vis la tros minutės iki abiejų lėktu
biau raginama įvesti bendrą vų skrydžio trąjektorijų susi
oro erdvės virš Europos kont kirtimo”, tvirtina jie.
rolės sistemą. „Bendro dan
Londonas. Garsus Didžio
gaus” sistemai, kuri panaikins sios Britanijos žurnalistas
* JAV prezidentas išreiš oro sienas tarp ES valstybių,
John
Pilger
ketvirtadienį
kė paramų NATO plėtrai.
griežtai nepritaria aviacijos griežtai sukritikavo JAV, pri
* Lietuva nori išsamiau dispečeriai. Skrydžių valdymo
taikydamas joms paties Va
sužinoti apie Lenkijos prezi specialistai mano, kad priešin
šingtono sugalvotą „piktava
dento idėją sujungti „Vilniaus gai — tokia sistema gerokai
lės” valstybės terminą, bei at
dešimtuką” ir Višegrado gru sumažins skrydžių saugumą.
kreipdamas dėmesį į tai, kad
pę.
ES valstybių oro dispečeriai
nuo JAV bombų Afgabistane
* Valstybės saugumo de priešinasi šiam projektui, nes jau žuvo daugiau taikių civilių
partamente leitenantus ir jame įžvelgia smarkią pakrai gyventojų,
nei
sugriuvus
pulkininkus pakeis saugumo pą į liberalizmą, pastangas
World Trade Center dangorai
konsultantai bei patarėjai.
paversti oro erdvę rinka.
J. Pilger kaltina JAV
* Daugiau kaip 100 Lietu
Lėktuvu nelaimę tiriantys žiams.
vadovą George W. Bush, kad
vos ir užsienio valstybių pi Vokietijos pareigūnai ketvirta
Afganistane įgyvendinama jo
liečių prezidentas apdovanojo dienį pranešė, jog Baškirijos politika „pirmiausia šaudyk ir
ordinais ir medaliais.
keleivinio lėktuvo „Tu 154”,
bombarduok, o po to pažiūrėk,
*
Studįjuoti Keistuolių kuris susidūrė su krovininiu ką padarei”, pažeidžia tarp
teatro renkamame kurse orlaiviu, lakūnui buvo liepta tautinės teisės normas.
mažinti aukštį likus 44 sekun
panoro 150 jaunuolių.
* Pernai beveik du kar dėms iki tragiško susidūrimo.
Vašingtonas. JAV pareng
tus padaugėjo nuo narkotikų „Atsižvelgiant į tai, jog lėktu
vai skrido maždaug 45 mazgų tame įsiveržimo į Iraką kari
priklausančių kalinių.

žinios

130

Kaina 75 c.

Liepos 6-oji — Valstybės diena

Patarimai „trečiabangininkų” vaikams; ką
veikti savaitgalį Čika
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heugen.
ES plėtros įgaliotinis teigė
patvirtinęs prezidentui, kad
negali būti diskusijų ir derybų
su Rusija tais klausimais, ku
rie susiję su Lietuvos suvere
nitetu ir teritoriniu vientisu
mu.
Paklaustas, kaip vertina
Lietuvos sprendimą atnaujinti
derybas dėl jau suderėto Lais
vo kapitalo judėjimo skyriaus,
G. Verheugen teigė negalįs to
kio sprendimo komentuoti, kol
„toks prašymas neguli ant jo
stalo”.
Kaip po susitikimo sakė pre
zidento atstovė spaudai Viole
ta Gaižauskaitė, V. Adamkus
pabrėžė, kad atsižvelgiant į
specifinę Lietuvos situaciją, jis
ragintų Europos Komisiją ir
ES nares padidinti kvotas
žemės ūkio produkcijai.

Kompensacijos už
sovietų nusavintą
turtą bus mokamos
tik po 4.5 metų
Valstybės dienos — Mindaugo karūnavimo — išvakarėse, penktadienį, Trakų
salos pilies kieme, istorinėje aplinkoje, buvo rodoma įspūdinga Vytauto Klo
vos opera „Pilėnai”. Šiuo spektakliu Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras užbaigė antrąjį Vasaros sezoną Trakuose. Trijų veiksmų operoje pag
rindines partijas dainavo Vladimiras Prudnikovas, Alma Buzaitė, įneša Linaburgytė, Vytautas Juozapaitis, Vytautas Bakula, Česlovas Nausėda. Operą
dirigavo Vytautas Viržonis.
Vladimiro Gulevičiaua (Eltai nuotr

Seimas paragino vyriausybę
nelėtinti žingsnių į NATO ir ES
Vilnius, liepos 5 d. (BNS) —
2001 metais Lietuva išliko
pastovia demokratine vals
tybe, sėkmingai vykdančia
pasirengimą narystei Europos
Sąjungoje ir NATO, tačiau lie
ka pažeidžiama pasaulinio
pobūdžio grėsmių, tarp jų — ir
tarptautinio terorizmo, teigia
ma ketvirtadienį Seimo priim
tame nutarime dėl 2001 metų
valstybinės saugumo sistemos
būklės.
Nutarime Seimas pasiūlė
vyriausybei „nemažinti pas
tangų ir spartos siekiant na

rystės NATO ir ES”, užtikrinti
pastovų teisėsaugos institu
cijų finansavimą bei imtis
konkrečių priemonių dėl di
dėjančios migracijos, blogėjan
čios jaunų žmonių fizinės ir
psichinės sveikatos būklės,
žmogaus imunodeficito viruso
bei narkomanijos plitimo.

niame plane numatomas kelių
krypčių puolimas, kuriame
dalyvautų iki 250,000 jūrų
pėstininkų bei karių, galbūt
įsiveršiančių
iŠ
Kuvvaito,
penktadienį rašo dienraštis
„The New York Times”. Ci
tuodamas su šiuo dokumentu
susipažinusį asmenį, laikraš
tis rašo, jog šio labai slapto
plano tikslas yra nuversti Ira
ko prezidentą Saddam Hussein. Plane numatoma, kad oro,
sausumos ir jūros pajėgos ata
kuos Iraką iš trijų krypčių,
kad šimtai karo lėktuvų, dislo
kuotų net aštuoniose valsty
bėse, pradės milžinišką oro
puolimą. Jie atakuos tūkstan
čius taikinių, įskaitant oro
uostus, kelius ir optinio pluoš
to ryšių objektus.
Los Angeles. JAV teisė
saugos pareigūnai nustatė,
kad Los Angeles tarptautinia
me oro uoste prie Izraelio
avialinįjų „EI Al” bilietų kasos
ketvirtadienį du žmones nu
šovė JAV 10 metų gyvenęs 41
metų egiptietis Hesham Mohamed Hadayet. Šis išpuolis,
kurį Izraelis nedelsdamas pa
smerkė kaip „teroristinę ata
ką”, sukėlė paniką ir sumaištį
JAV, kur pirmų po rugsėjo 11osios Nepriklausomybės die

nos metinių proga buvo imtasi
ypatingų saugumo užtikrini
mo priemonių. Per susišaudy
mą oro uoste žuvo 3 žmonės,
tarp jų ir pats užpuolikas, 5
žmonės buvo sužeisti.

Nutarime taip pat siūloma
„neatidėliotinai spręsti nuo
dingųjų cheminių medžiagų
Lietuvos teritorijoje bei chemi
nio ginklo Baltijos jūroje neu
tralizavimo problemą”.

Miami, Florida. JAV parei
gūnai trečiadienį vakare Mia
mi sulaikė Irako prezidento
Saddam Hussein posūnį, kuris
atvyko čia dalyvauti lakūnų
rengimo seminare. Iš Naujo
sios Zelandijos per Los Ange
les į Miami atskridęs 35 metų
Mohammad Saffi buvo sulai
kytas dėl imigracijos taisyklių
pažeidimų, nes neturėjo tinka
mos vizos.

AFGANISTANAS
Kabulas. Centrinės Afga
nistano Uruzgano provincijos
gubernatorius penktadienį pa
reiškė norą, kad JAV kariuo
menė išduotų „informatorių”,
dėl kurio kaltės šią savaitę
buvo subombarduoti šios pro
vincijos kaimai ir žuvo 46 civi
liai gyventojai. „Jeigu jie
(amerikiečiai) neišduos mums
Šio informatoriaus, tuomet jie
bus mūsų priešai”, sakė gu
bernatorius Jaan Mohammad.
„Amerikiečiai tikrai Žino, kas
yra šis žmogus. Mes taip pat jį

Seimas ketvirtadienį pri
ėmė įstatymo pataisas, kurio
mis iki 2007 m. sausio 1 d.
atidėjo kompensacijų už so
vietų konfiskuotą nekilno
jamąjį turtą išmokėjimą politinirms kaliniams, tremti
niams bei rezistencijos kovų
dalyviams.
Dauguma šių žmonių, prieš
pusę amžiaus kovojusių už
Lietuvos laisvę ir patyrusių
sovietinio režimo represijų ir
kitų negandų,^šiuo metu yra
sulaukę garbaus amžiaus.
Daugiau kaip 100 kūrinių kolekcija
Iki šiol galiojančiame Kom papildė Vilniuje, Taikomosios dailės
pensacijų už valstybės išper muziejuje, veikiančią parodą „Krikš
kamo nekilnojamo turto dy čionybė Lietuvos mene”. „Dar visai
džio, šaltinių, mokėjimo ter neseniai mes nė nenutuokėme, kad
esame tokie turtingi. Mes turime tik
minų bei tvarkos įstatyme, tai
rai europinio lygio bažnytinę meninę
buvo numatyta padaryti iki kultūrą”, pristatydamas naują sakra
2003 metų. Terminas atidėtas linio meno kolekciją sakė Lietuvos
Vyriausybės siūlymu, aiški dailės muziejaus direktorius Romual
nant tuo, jog biudžete nepa das Budrys. Daugiau Lietuvos vardo
tūkstantmečiui skirta paroda atnau
kaks lėšų.
jinama
ir papildoma du kartus per
Iki 2003 m. kompensacijos
metus — Mindaugo karūnavimo die
bus išmokamos tik I grupės nai ir Šv Kalėdoms.
Nukelta į 7 psl.
Gedimino Žilinsko (Eita) nuotr
žinome, bet nenorime atskleis
ti jo pavardės”, sakė J. Mo
hammad.
Dešimtys Afganistano
moterų, vilkinčių mėlynomis
čadromis, ketvirtadienį suren
gė atitikmens neturinčią pro
testo demonstraciją prieš JAV
oro pajėgų oro ataką, per ku
rią nuošaliame kaime žuvo 40
vestuvininkų. Tuo tarpu JAV
kariuomenė ir toliau mėgina
pateisinti oro smūgį, teigda
ma, jog kaime neva slapstėsi
aukšto rango Talibano vadai,
be to, į JAV karo lėktuvus iš
kelių vietų, esančių netoli kai
mo namų, buvo paleista prieš
lėktuvinė ugnis. Baiminama
si, kad vis stiprėjantis pasi
piktinimas dėl civilių gyvento
jų žūties gali pakenkti Vakarų
remiamai prezidento Hamid
Karzai vyriausybei bei apsun
kinti amerikiečių pastangas
susekti besislapstančius Tali
bano ir „ai Qaeda” kovotojus.

virš Ukrainos Izraelio oro ben
drovės „EI AL” lėktuvo link
buvo paleista raketa. TAK at
stovas mano, kad blyksnis,
kurį matė lakūnai, galėjo būti
rutulinis žaibas. Penktadienio
rytą Izraelio radijo stotis pra
nešė,
remdamasi
lėktuvo,
skridusio iš Tel Avivo į Mas
kvą lakūnu, kad į šį orlaivį
buvo paleista „žemė-oras” tipo
raketa. Radijo stoties duome
nimis, tai įvyko virš Ukrainos
teritorijos.
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Sydney. Amerikietisujuotykių ieškotojas Steve Fossett
ketvirtadienį anksti ryte nuo
šalioje vietovėje rytinėje Aust
ralijos dalyje saugiai nutupdė
savo oro balioną „Spirit of
Freedom” ir baigė kelionę, ta
pęs pirmuoju žmogumi, ku
riam vienam pavyko apskrieti
aplink pasaulį. Tik nusileidęs
sporto aistruolis suskubo pa
RUSIJA
reikšti, jog daugiau neketina
mėginti savo laimės panašiais
Maskva.
Tarpvalstybinis skrydžiais. S. Fossett sakė
aviacijos komitetas
(TAK) jaučiąs „nepaprastą paleng
Maskvoje nusiuntė oficialų pa vėjimą", kad pavyko sėkmin
klausimą Izraelio aviacijos gai baigti 15 dienų kelionę —
valdžiai dėl žiniasklaidoje pa jau šeštąjį jo n.ėginimą ap
sirodžiusių pranešimų, kad skrieti pasaulį oro balionu.
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FEDERACIJA RUOŠIASI XIV
KONGRESUI
Kęstutis Bagdžius, Ateiti
ninkų federacijos generalinis
sekretorius, rūpinasi ateinan
čių metų vasaros kongresu.
Jis, kaip Kongreso rengimo
komisijos pirmininkas, šį pa
vasarį Berčiūnuose, Ateiti
ninkų savaitgalio dalyviams
išdalino anketą, kuri vi
sa randama išeivijos atei
tininkų
tinklalapiuose
www.ateitis.org Norintieji
gali prisijungti prie tinklalapių ir užpildyti anketą, ją pa
teikiant Federacijos būstinei!
elek. paštu iki š.m. liepos
mėnesio pabaigos. Federacijos
būstinės elek. pašto adresas
af@ateitis.lt Čia pateikiamas
sutrumpintas anketos turinys.
Nuomonių ir pasiūlymų
anketa
Gerbiamieji, jūsų rankose
anketa, kuria siekiame su
rinkti informaciją, leisiančią
geriau pasiruošti Ateitininkų
federacijos XIV kongresui. An
ketos klausimai nesudėtingi.
Atsakinėdami į atvirus klausi
mus laisvai naudokite jums
įprastą kalbą. Mums yra svar
bi jūsų nuomonė. Jei jums
neužteks vietos, galite tiesiog
pridėti papildomą lapą. Ver
tindami teiginius, laikykite,
kad „1” yra daugiausia balų,
didžiausias įvertinimas, svar
biausia, kiti skaičiai — „2”,
„3” ir t.t. — mažėjanti vertė.
1. Tikslai ir uždaviniai
Kokie turėtų būti svarbiausi
Ateitininkų federacijos XIV

Idėjos ir pasiūlymai:
4. Organizacijos struktū

ros pakeitimai
5. Įstatų pakeitimai
6. AF pirmininko rinki
mai
Kokiomis savybėmis, jūsų
manymu, turi pasižymėti kan
didatas, tinkantis į šį postą?
Kokių tikitės AF pirmininko
programinių nuostatų?
Jūsų lytis: ----- vyras -----moteris
Amžius: ----- iki 20 m.------21-29 m. ----- 30-39 m. ----40 m. ir daugiau
Išsilavinimas:------vidurinis
------ spec. vidurinis ----- ne
baigtas aukštasis
aukš
tasis
Narystė organizacijoje ----davęs įžodį ----- nedavęs įžo
džio
Dėkojame už jūsų atsaky
mus.

SENDRAUGIŲ STOVYKLA DAINAVOJE
Sendraugių ateitininkų sto ga Kliorienė ir Bronius Poli
vykla Dainavoje vyks š.m. lie kaitis. Moderuos Jolita Narupos 21-28 d. Suaugusiems tienė, PhD.
vyks paskaitos įvairiomis te
Trečiadienį Andrius Kaz
momis. Štai toks paskaitų lauskas, PhD, Harvard Medi
tvarkaraštis. Labai nuošir cinos mokyklos profesorius,
džiai sutiko atvykti šie paskai kalbės tema „Kaip suderinti
tininkai:
kasdienybę ir krikščionybę”.
Pirmadienį ateitininkai
Ketvirtadienį atvyks Da
daktarai ves diskusijas. Tema lytė Brazdžionytė — Lovett.
— „Sveikatos priežiūra”. Daly Jos tema — „JAV šeštadie
vaus Vytenis Grybauskas, ninės mokyklos — kaip skiria
MD, Petras Kisielius, MD, si steigėjų tikslas nuo dabarti
Marius Laniauskas, DDS, Do nių mokyklų veiklos”.
mas Lapkus, MD, Eligius LePenktadienį kalbės advo
lis, MD, Antanas Razma, MD, katas Povilas Žumbakis, JD.
Dalia Sadauskienė, MD ir Li
Paskaitos vyks 10 valandą
nas Vaitkus, MD.
Antradienio tema — sene ryto Baltųjų rūmų salėje, Dai
lių pasakojimai — „Kaip mes navos stovyklavietėje, Mantraukėmės iš Lietuvos”. Kal chester, MI. Kviečiame ateiti
bės Jonas Kazlauskas, Jadvy- ninkus sendraugius atvykti.
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3 mėn.
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Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65 00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500.00

$250 00

Reguliariu paštu

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160 00

$85.00

Užsakant į Lietuvą:

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55 00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją

Ateitininkų Šalpos fondo buvusi ilgametė valdyba po pareigų perdavimo naujajai valdybai. Iš k.: pirmoje eil. Vi
da Maleiškienė, dr. Aldona JųozeviCienė ir Valerija Žadeikienė. II eil. dr. Jonas Kavaliūnas, dr. Kazys Ambrozaitis, Laima Šalčiuvienė, dr. Petras Kisielius ir dr. Vacys Šaulys.

LAUKIAMOS
NUOTRAUKOS
Lietuvos išeivijos institutas,
per Dalią Kuizinienę, prašo
išeivijos ateitininkų veiklos
nuotraukų.
Šiuo reikalu šį pavasarį Lie
tuvoje su Dalia kalbėjosi čia
rašanti ir paprašė, kad nors
trumpai šio puslapio skaityto
jams
apibūdinti
instituto
veiklą paskutiniuoju metu.
Dalia savo birželio mėnesio 2os dienos laiške rašo:
„Manau, kad su Jūsų tarpi
ninkavimu ir Jono Kuprio pa
galba, reikalai su ateitininkų
medžiaga, nuotraukom tikrai
pajudės į priekį. Dabar, kaip
ir žadėjau, noriu pateikti
trumpą informaciją apie tai,
kas Išeivijos institute įvyko
per paskutinį pusmetį.
Sausio mėnesį pradėjome
kurtis pastato Daukanto g. 25
antrajame aukšte. Pirmajame
liko Išeivijos instituto archy
vai, B. Kviklio biblioteka, A.
Štromo archyvai ir biblioteka.
J antrąjį aukštą persikėlė dar
buotojų kabinetai, taip pat
viešosios erdvės, kuriose vyks
ta parodos, įvairūs susitiki
mai, seminarai, knygų prista
tymai. Išeivijos institute be
Išeivijos studijų centro dar
įsikūrė S. S. Lozoraičių archy
vas, V. Kavolio tarpdisciplini
nių studijų centras, B. Vaške
lio literatūrinės komparatyvistikos centras.
Šių metų balandžio 29 dieną
Vytauto Didžiojo universitete
buvo suteikti VDU Garbės
daktarų vardai Lietuvos Res
publikos prezidentui V. Adam
kui ir Latvijos Respublikos
prezidentei V. Vykę -Freiberg. Ta pačia proga , dalis
renginių vyko ir Išeivijos insti
tute. Pirmą kartą pakvietėme
svečius į naujas (antrojo aukš
to erdves), abu prezidentai
dalyvavo ir parodos, kurią pa

(’ikagns ir apylinkių ateitininkų šeimos Šventėje, lemonte vykusioje S m birželio 2 d , jaunųjų ateitininkų įžodį
davusieji Iš k I eil
Rimas Grybauskas, Rita KuSeliauskaitė, Vaiva LagunaviCiute, Žara Kisieliūtė, Vija Kasnmnaite, Kristė Lapkute. Indrė Bielskutė ir Ramūnas Stančiauskas. II eil — Aleksas Sadauskas, Aleksas Mei
lus. Darius lx»hs. Liana Jakubauskaitė, Tadas Juodwah« Daiva Siliunaitė. Skaidra Pliuraitė, Aleksas Siliunas
ir Monika StanCiauskaite

r

1/2 metų

$100 00

Tik šeštadienio laida:

kongreso tikslai ir uždaviniai?
Kaip juos įgyvendinti?
2. Kongreso programa
Kokia turėtų būti Kongreso
tema? Kodėl?
Pranešėjai, nurodykite siū
lomus asmenis, kurie galėtų
atskleisti šią temą:
Ar reikia organizuoto laisva
laikio kongreso metu?
Jei taip, tai kokio?
3. Ateitininkų kūrybos
vakaras
Kas galėtų dalyvauti kury,
bos vakare?
Kas turėtų vesti kūrybos
vakarą?

Metams
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

rengė Išeivijos instituto dar
buotojai, atidaryme. Paroda
'Lietuvių ir latvių ryšiai egzilyje’. Taip pat Išeivijos institu
to kitose erdvėse įrėminome
keliolika nuotraukų, kuriose
atsispindi įvairių išeivijos or
ganizacijų (skautų, ateitinin
kų, Santaros-Šviesos) veikla.
Tačiau labai stokojame ateiti
ninkų renginius ir veiklą at
spindinčių nuotraukų ir doku
mentų. Dabar dviejuose aukš
tuose
esančiose
instituto
erdvėse mėginame parodyti ir
XX a. pradžios organizacijas
(šių organizacijų nuotraukų
itin daug yra B. Kviklio ar
chyve) ir pokarinės išeivijos
organizacijas.
Kita instituto veikla. Visi
keturi Išeivijos institute dir
bantys žmonės yra mokslinin
kai. Pagrindinis mūsų darbas
yra mokslinis tyrinėjimas ir
paskaitos studentams. Praėju
sių metų žiemą surengėme
didelę tarptautinę konferen
ciją 'Emigracijos pradžios ir
pabaigos’, šiuo metu yra ren
giamas išleisti šios konferenci
jos pranešimų rinkinys. Kovo
mėnesį surengėme Jono Gri
niaus 100-ųjų gimimo metinių
paminėjimą drauge su Kauno
m. savivaldybe.
Trys instituto darbuotojai
parengė išeivijos kultūrinės
veiklos katalogą Frankfurto
knygų rhugei. Nuolat rengia
me įvairius seminarus, knygų
pristatymus
ir
paskaitas,
kviesdami į savo renginius ne
tik universiteto dėstytojus ir
studentus, bet ir kauniečius.
Tiek trumpai mano informa
cijos. Pati rengiuosi rašyti pla
tesnį straipsnį į 'Draugą', in
formuodama apie instituto
veiklą ir kviesdama vasarą iš
išeivijos atvykstančius žmones
apsilankyti mūsų institute.

Dalia

***
Šį pavasarį fotografas Jonas
Kuprys pareiškė susidomėji
mą dalintis savo nuotraukų
archyvu su institutu. Šiuo
metu Jonas ruošia nuotraukų
disketes. Jono nuotraukos
prasideda nuo maždaug 1975
metų ir tęsiasi iki šių dienų.
Išeivijos ateitininkų veiklos
nuotraukų laikotarpyje 1945
iki 1975 m. reikėtų surasti.
Jeigu šio puslapio skaitytojų
tarpe būtų asmenų, kurie turi
nuotraukas iš to 30 metų lai
kotarpio, ir jeigu sutiktų tas
nuotraukas perleisti institu
tui, labai prašytume atsiliepti.
Norimos nuotraukos svarbes
nių ateitininkų veiklos mo
mentų: kongresų, suvažiavi
mų, konferencijų, stovyklų,
vietovių, šeimos švenčių ir t.t.
Svarbu, kad nuotraukos turė
tų jas apibūdinantį tekstą.

Laima Šalčiuvienė
STUDIJŲ SAVAITGALIS
DAINAVOJE
Ateitininkų Studijų savait
galis Dainavoje vyks rugpjūčio
30 — rugsėjo 2 d. Numatoma

įdomi programa. Visi ateiti
ninkai laukiami. Informacijai
ir registracijai kreipkitės į
Stasę ir Joną Kazlauskus,
9313 Oxford Trail, Brecksville, OH 44141. Tel. 440-5460631, arba elektroniniu paštu:
SKazlau 648 @ aol.com
Tad iš arti ir toli — studijų
savaitgalyje susitikime visi!
Vainius Aleksa

El-paštas.

administracija@draugas.org
redakcija@draugaa.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6018 W. Archer Ava. Sts. 5 k 6
Chicągo, IL 60638
Tel. 773-229-9965

POILSIO SAVAITĖ

Valandos pagal susitarimą

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

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 SRidgeland Avė.
Chicągo Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

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

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika, manualine
terapija, akupunktūra

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;

7271 S. Harlem, Bndgevievv, IL 60455.

lietuviškai 815-744-8230

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Tel. 706-594-0400.

www.C8nlBrtorsuą^yardbreaBlhea@tcom

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

Dr. RIMAS NOVICKIS

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

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

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

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus Kalbame lietuviškai.

GEDAS M. GRINIS, MD

15543 W. 127th Str.

Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142

Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010

(262)948-6990

Valandos susitarus

Dr. DANA M.SAUKLIS
Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. JUČAS

3236 W. 111 St, CNovk L 80666
773-233-0744 aibe 773-4894441

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

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

T«l. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicągo, IL 60652
Tel. 773-434-2123

Dr. DALIA E CEPELĖ, DOS.

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467

706-873-9074

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDĖR
DANTŲ GYDYTOJA

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

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingety Highvvay
Willowbrook, IL 60527

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2606

Tai. 830-323-2245
Valandos pagal susitarimą

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D.

Dr. E. DECKYS

Vaikų gydytoj
900 Ravinia PI., Orland Park, IL

Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos

T< 708-349-0887.

Kab. 773-735-4477

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

6449 S. Pulaski Road
. Valandos pagal susitarimą

—dr.

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

l p»meira§DANTŲ GYDYTOJA

7722 S. Kedzie Avė.
Chicągo, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
T@L (708) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

«

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

630-862-9400
Valandos pagal susitarimą

DRAUGAS, 2002 m. liepos 6 d., šeštadienis

MES IR PASAULIS
Paruošia

Danutė Bindokienė

Bronius Nainys

LIEPOS KETVIRTOJI IR ŠEŠTOJI
Mums, Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, jos abi labai
svarbios ir mielos dienos, ypa
tingos valstybinės šventės. Ir
labai įdomios, kai kur pana
šios, kai kur skirtingos. Pirmą
kartą Liepos 4-tą švenčiau
1950 m. Mūsų trijų asmenų
šeima — aš, žmona ir pus
antrų metų dukrelė — buvo
me tik pradėję gyventi, apie
30 mylių nuo Čikagos purvi
name Indiana Harbour mies
tuke įsispraudę į dviejų kam
barių butelį apsmukusio me
dinio namo antrąjame aukšte.
Jokio vėsinimo: liepos mėnesį
karšta, tvanku, bjauru. O ir tą
butelį gavome tik per didelę
mūsų iškvietėjų, ankstesnių
ateivių, malonę. Nuomodami
iš namo savininkų, taip pat
senų lietuvių ateivių šeimos,
turėjome nupirkti jau visiškai
susidėvėjusį, skylėtą, linoleum
vadinamą, grindų apdangalą,
seną, anglimi kūrenamą kros
nį ir kaip traktorių barbiantį
šaldytuvą. Liepos Ketvirtoji —
mūsų Amerikoje gyvenamo
trečio mėnesio pradžia. Šventė
man dargi nuostolinga, nes
vos pradėjusiam valandiniam
darbininkui liejykla už tą die
ną nemokėjo. Nei savo auto
mobilio, nei draugų, tad ir iš
važiuoti niekur negalėjom. Vi
sa laimė — miestelio parkelis.
Jame nuo karščių ir slėpėmės.
Karštomis dienomis žmona su
dukrele praktiškai jame ir gy
veno. Į tą parkelį ėjom ir Ame
rikos Nepriklausomybės švęs
ti. Pasukę į vieną iš pagrindi
nių gatvių, išvydom nuotai
kingi-paradą. Gal tūkstančio
įvairiaplaukės bei įvairiaspal
vės eisenos pirmos gretos vi
dury tvirtus žingsnius kapojo
storas mėsininkas, mosikuo
damas dešrelėmis apkarstytu,
aukštai iškeltu, lietsargio ko
tu. Valstybės dienos paradas,
nustebau? Prisiminiau, kaip ir
nedideliame Linkuvos mieste
lyje, kur lankiau gimnaziją,
atrodė Vasario 16-tosios para
dai: priekyje tvirto būgnininko
vedamas pučiamųjų orkestras,
įkandin jo — vėliavos, unifor
muoti tėvynės gynėjai šauliai,
gimnazija, jaunalietuviai, pa
vasarininkai, turgavietėje jų
tvarkinga rikiuotė trispalvės
pakėlimui, paskui ta pačia
tvarka eisena į bažnyčią. Po
pamaldų — minėjimai salėse:
organižacijos — savo, gimnazi
ja — savo. O čia nepriklauso
mybei gerbti — mėsininkas su
dešrom. Tokios filosofijos su
pratimo stoka šio pirmojo
Amerikoje matyto parado iš
atminties neišdildė net iki šios

Viena prasmingiausių
švenčių

dienos.
Šiemet Lietuva jau šventė krikštytos, ne visi atsisakė
Mažai tada apie šią Ameri
tris Nepriklausomybės šven pagonybės (kaip ir po Jogailos
kos svarbiausią valstybinę
tes, nors ne visas lygiai iškil bei Vytauto Didžiojo vėliau
šventę žinojau. Apie ją mano
mingai. Prieš porą dienų Ne pakartoto Lietuvos krikšto),
mokslas — jau gerokai pri
priklausomybės švente džiau bet krikščionybės kibirkštėlės
mirštas pasaulinės istorijos
gėsi ir JAV, kurių žemėje tiek niekuomet nebuvo užgęsusios,
kursas gimnazijoje. Bet tuo
daug mūsų tautiečių rado lai tereikėjo palankių sąlygų, kad
laiku ne ką daugiau suvokiau
kiną arba višalaikę globą.
jos sužėrėtų skaisčia tikėjimo
ir apie Liepos Šeštąją. Anais
Didelėms ir galingoms vals liepsna.
nepriklausomybės laikais pag
tybėms dažniausiai pakanka
Labai svarbu, kad užsienio
rindinė Lietuvos valstybės
tik vieną kartą paskelbti pa lietuviai kiek galima prasmin
šventė buvo Vasario 16-toji, o
sauliui, kad jos yra nuo nieko giau ir aktyviau įsijungtų į
Tautos — rugsėjo 8-toji. Apie
nepriklausomos — savo da Mindaugo metų iškilmes. Be
Liepos Ketvirtą daugiau suži
barties ir ateities kūrėjos. Ma abejonės, pats prasmingiau
nojau, retkarčiais paskaitinėžesnėms tautoms, ypač likimo sias būdas yra parodyti tvirtą,
damas Amerikos istorijos kny
įspraustoms tarp agresyvių neišardomą vieningumą, kurio
gas, bet Liepos 6-tąja susi
Mindaugo krikštas 1251 metais. Iš dr. Juozo B. Končiaus knygos „History of Lithuania”.
kaimynų, Nepriklausomybės mums visuomet kažkaip per
domėjau, tiksliau — buvau
Akto parašymas ir paskelbi mažai. Nepaisant, kiek susi
priverstas susidomėti, tik po
mas
ne visuomet yra ilga skaldymo ar tarpusavio ne
NAUJAS PROJEKTAS VALSTYBĖS DIENAI
naujo Lietuvos nepriklauso
Bet mes, lietuviai, šalia
laikės savivaldos laidas. Isto pasitikėjimo pasireiškia kitu
mybės atkūrimo, kai buvo už valstybės turime ir tautą. Se
rijos būvyje joms skirta daug laiku, Mindaugo metais tu
Liepos 6-ąją — Vals demokratų ir Naujosios sąjun
simota ja pakeisti rugsėjo 8- ną tautą, susidariusią prieš
skaudžių bandymų, ir tik la rėtume sutelkti visas jėgas ir
tąją. Pakaitalas gal ir vykęs, kelis tūkstančius metų. Neži tybės (Lietuvos karaliaus Min gos (socialliberalų) partijų va biausiai laisvę, savo tėvynę suruošti tikrai įspūdingą lie
sprendžiant valstybės istorijos nome, kaip ją saugojo ir tau daugo karūnavimo) dieną — dovai, taip pat devynių vi pamilusioms lemta išlikti. Vie tuvių vienybės manifestaciją.
požiūriu. Juk prasmingiau mi tiečių laisvę gynė senolių se partijos ir visuomeninės orga suomeninių organizacijų ats na tokių yra Lietuva.
Jeigu karaliui Mindaugui pa
nėti įvykusį karūnavimą, ne noliai, bet gerai žinome, ką nizacijos planuoja pasirašyti tovai Seimo rūmuose pasirašė
Šiandien, švęsdama Valsty vyko suvienyti lietuvių tautą
gu tik numatytą, bet neįvyku- jautė, ko siekė pirmoji žinoma šiuo metu rengiamą Naciona Tarpusavio supratimo memo bės dieną, Lietuva gali vertai ir net įvesti ją į Vakarų Euro
randumą bei įsteigė Susitari
sį. Tačiau kodėl reikėjo nai lietuvių istorinė asmenybė — linį susitarimą.
didžiuotis, kad jau beveik pos šeimą, rodos, nebūtų per
komitetą.
Tai
buvo
Pasak šio dokumento ren mo
kinti Tautos šventę, kuri, kaip Mindaugas — kartu su visa
prieš 750 metų, vienas jos didelis reikalavimas, kad mes
dabartinis nusiteikimas rodo, savo aplinka. Penkiais šimtais gėjo, Seimo konservatorių žingsnis į Nacionalinį susita sūnus įtvirtino savo tautos bent šį kartą pasektume tuo
lietuvių tautos išsilaikymui, metų anksčiau už į Ameriką frakcijos seniūno Andriaus rimą siekiant valstybės ekono valstybingumą, įvedė ją į pavyzdžiu.
jos ugdymui, tautinių vertybių atsidanginusius ir savo orga Kubiliaus, „tai mobilizacijos minės ir socialinės pažangos.
krikščioniškosios Europos tau
Kaip paminėsime Mindaugo
puoselėjimui, prigimties pri nizacijos reikalingumą pajutu Lietuvos sėkmei susitarimas”.
tų šeimą. Nors ilgainiui jam metus: jo krikštą, vainikavimą
Pasak
A.Kubiliaus,
po
to
Su
minimui bei tautinės dvasios sius žmones, savos valstybės „Taigi politinės partijos ir sitarimo komitetas ėmėsi ak už šį drąsų ir išmintingą Lietuvos karaliumi? Dabar ne
stiprinimui yra labai reikalin reikalą suvokė lietuvis Min svarbiausios visuomenės orga tyvaus darbo, sudarytos pen žingsnį teko brangiai užmo per anksti (o gal jau ir kiek
ga ir naudinga? Ar ne keista, daugas. Ir ją įkūrė. Į vieną nizacijos šiuo susitarimu mo- kios darbo grupės atskiriems kėti, tačiau Lietuva išliko, nes per vėlu) apie tai pagalvoti,
kai Lietuvos valstybei gerbti vienetą sutelkė visas aplin bilizuojasi Lietuvos sėkmei”, tikslams derinti — Žinių ir po karaliaus Mindaugo mir planuoti. Neseniai Čikagoje
skiriame net tris dienas — kines lietuvių gentis, iš jų su teigia A. Kubilius. Būtų gerai, ekonomikos, Mokslo ir studijų, ties išminties bei drąsos ne LR konsulato ir kai kurių kitų
Vasario 16-tąją, Kovo 11-tąją darė valstybę, popiežiaus ka jo nuomone, kad tokį Nacio Valstybės valdymo pertvar trūko jos vaikams. Kiekvienas asmenų pastangomis buvo
ir Liepos 6-tąją, o tos vals rūna ją įteisino, taip gauda nalinį susitarimą galėtų bent kos, Skurdo ir socialinės at- šimtmetis, kiekvienas dešimt sukviestas įvairių organiza
tybės pagrindui, lietuvių tau mas anų laikų Europos pri teoriškai pasirašyti kiekvie skirties bei Kaimo plėtros.
metis išaugino mums tokių cijų atstovų šiuo reikalu pasi
tai, — nė vienos. Čia mes jau pažinimą. Istorikų nustatyta nas to norintis Lietuvos pilie
dvasios
galiūnų, kurie sugebė tarimas. Reikia pripažinti,
A. Kubiliaus nuomone, ar
labai stipriai šauname pro viso to vyksmo baigmės diena tis, tuo būdu taip pat tapda
jo
laisvės
estafetės lazdelę kad mintis buvo tikrai gera,
šalį.
— 1253 metų liepos šeštoji. mas įsipareigojusiu Lietuvos tėjant Lietuvos narystei ES, perduoti ne tik savo kartos verta dėmesio ir pašnekesys
Lietuvos laukia nauji iššūkiai,
Brangi yra laisvė. Be jos Tai oficialus Lietuvos valsty sėkmei.
tačiau didžiausias iššūkis — žmonėms, bet ir ateities kovo tarp nemažo būrio susirinku
Gegužės
16
d.
opozicinių
žmogus — tik kieno nors vir bės gimtadienis. Toks pat,
tojams.
siųjų praėjo palyginti darbin
vutėmis tampomas maneke kaip Amerikos Liepos Ketvir Konservatorių ir Liberalų są sustiprinti mūsų ūkio pajė
gai. Siūlyta Lietuvos valsty
Jeigu
tarp
gausių
Lietuvos
(Elta)
nas. Todėl ir būtina jai saugoti toji. Tačiau yra ir skirtumas, jungos bei valdančiųjų Social- gumą.
valstybinių švenčių norėtume bingumo 750 metų paminė
ir ginti organizacija, supranta tarčiau, didelis skirtumas.
išrinkti prasmingiausią, be jimus įsprausti tarp vasario
ma kaip valstybė. Būtina ir Amerika gimė kaip atsitikti ne vienas. Ne, nesiūlau, bet Lietuvą. Manyčiau, kad toks abejo, taip būtų Mindaugo 16-osios ir kovo ll-osios, at
bent kartą per metus ją prisi nai šiame žemyne susimetusių išeitį lyg ir numatau. Ir ne minties įgyvendinimas, kai vi karūnavimo paminėjimas ir seit — tarp dviejų Lietuvos
minti, pagerbti specialia die žmonių mišraininė organizaci sunkiai surandamą. Pvz., jei sokios kosmopolitizmu per lietuvių tautos valstybingumo Nepriklausomybės
švenčių.
na, per kurią jos nariai, vals ja, o Lietuva — kaip jau tūks gu tautai prisiminti ir dėl jos sunktos pilietiškumo bei pa- įgyvendinimas — Liepos 6-oji. Svarbiausia,
neužsitverti,
tybės piliečiai, galėtų savo tančius metų čia gyvenusių dirbusiems, kovojusiems bei saulėjimo idėjos slopina tautą, Reikia tik sveikinti visus, kaip mums dažnai įprasta, tik
laisve džiaugtis taip, kaip jie lietuvių valstybė, tiksliau — žuvusiems pagerbti tiko rug padėtų jai nusiplauti homo so- prisidėjusius prie šios šventės savo „darželyje”, bet išeiti ir į
nori. Nors ir dešrų paradais. Lietuvos tautinė valstybė.
sėjo 8-toji, nekarūnuoto kara vieticus purvo likučius, atsi įsteigimo ir įpilietinimo.
amerikiečių visuomenę, pasi
Jeigu tai jiems atrodo pras
Mes, Amerikoje gyvenantys liaus diena, kodėl tam pačiam gauti, stiprėti, auginti ir bran
2003 m. paskelbti Mindaugo didžiuoti, pasidžiaugti ilga
mingiausia laisvo gyvenimo lietuviai, dabar jau kiekvie- tikslui negalėtų būti skirta dinti naujas lietuviškas kartas metais ir ruošiamasi juos kuo amže savo tauta, supažindinti
išraiška. Ir atrodo, kad pilieti neriais metais jas abi ir šven karūnuoto karaliaus diena, ir visais atžvilgiais pateisinti iškilmingiau paminėti. Kadan kitataučius su jos kultūros
nei visuomenei to visiškai pa čiame. Liepos ketvirtąją kartu liepos 6-toji? Ar valstybei pa Mindaugo Lietuvos, kaip tau gi Mindaugo karūnavimas lobiais. Pradedant Vasario Še
kanka. Liepos Ketvirtoji tokias su amerikiečiais, ji — nedarbo minėki, jos laisvę iškovoju tinės valstybės, tęstinumą. To Lietuvos valdovu įvyko 1253 šioliktąja, pasiūlant ją ruošti
sąlygas sudaro. O tautos, bent diena. Liepos Šeštąją — atski siems pagerbti ir apdovanoti kiu būdu daugiau prasmės m., 2003-aišiais sueis lygiai bendromis jėgomis, išeinant iš
kol kas, čia dar nėra, ir kokių rai vieni patys. Bet Lietuvoje neužtektų Vasario 16-tosios ir įgautų ir lietuvybės išlaikymo 750 metų nuo to svarbaus įprastų minėjimų-minėjimėnors specialių tautinių siekių — ji irgi nedarbo diena. Ten Kovo 11-tosios? Liepos 6-tą darbai išeivijoje, labiau juos įvykio. Šiandien jau turbūt lių, per kurių gausumą pra
amerikiečiai neturi. Valstybę švenčiama paradais, apdova galėtų būti prisiminta ir pa suprastų bei įsisąmonintų Lie niekas nedrįstų tvirtinti, kad randamas iškilmingumas ir
kūrė ne tauta, bet visokiais nojimais, šauniu pabendravi gerbta tauta: už tūkstančius tuvos lietuviai ir dėmesį at krikščionybė į Lietuvą atėjo net prasmė. Susirinkusieji at
keliais, būdais, priemonėmis mu Prezidentūros kieme. At metų jos gyvybės išlaikymą, kreiptų politikai, tarp kurių lenkų ir, žinoma, tuometinio sargiai pritarė tokiai vienybės
čia atsidanginę įvairių tautų rodo — viskas gerai. Bet... tautinės valstybės sukūrimą, yra ir mažai apie tuos reikalus jų karaliaus Jogailos dėka. Ji į idėjai. Ar ji bus įgyvendinta?
bei rasių žmonės, pąjutę rei Tik valstybei. O kur joje yra ugdymą, puoselėjimą, gynimą. susivokiančių. Apdovanotųjų Lietuvą atėjo kartu su Min Tikėkime. Sudarytas pirmasis
kalą turėti savo organizaciją, tauta? Ar jos jau nebereikia, Ta proga būtų galima apdova sąrašai rodo, kad jų yra ir daugo krikštu ir greičiausiai komitetas, kuris svarsto gali
saugojančių jų laisvę ir pačių jeigu nė vienos dienos per me noti tautai nusipelniusius, pačiose viršūnėse. Tai dvyli dar anksčiau, kaip rodo mūsų mybes. Visgi Mindaugo metų
nusistatytas teises. Apie nieką tus neskiriame jai prisiminti? ypač okupacijų laikotarpiais kos Lietuvos nepriklausomo archeologiniai radiniai ir kitų paminėjimo pagrindas turi bū
kita jie negalvojo ir nieko dau Švenčių ir taip per daug, o dėl jos kovojusius, žmones. Ir gyvenimo metų klaidos, ku kraštų istorikų raštai. Nors ne ti visų lietuvių vienybė ir su
giau jiems nereikėjo.
pats dar vieną siūlai, pastebės tą paprotį išpuoselėti po visą rias, manau, reikia atitaisyti. visos lietuvių žemės buvo ap siklausymas.
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Per metus oziorloge leisdavo rašyti po du laiškus ir
tik rusiškai. Tegalėjai rašyti, kad esi sveika, gyveni
gerai ir pan., kitaip laiškų cenzūra nepraleisdavo. Pa
galbos iš niekur negaudavau. Teko gyventi tuo, ką
duodavo lageryje.
Po Stalino mirties režimas susilpnėjo: nakčiai ne
užrakindavo barakų, nuėmė nuo nugarų numerius,
leido rašyti laiškus. Prasidėjo ir neoficialus susiraši
nėjimas su netoli esančiomis vyrų kolonomis. Atsirado
besargybinių: tai kaliniai, kurių bausmė baigėsi. Jie
eidavo į darbą be sargybos. O ten susitikdavo su kitų
kolonų besargybiniais ir perduodavo laiškus. Aš pra
dėjau susirašinėti su 02 kolonoj, lagerio centrinėj ligo
ninėj dirbančiu felčeriu Kęstučiu Balčiūnu. Ir kitos
mergaitės susirašinėdavo su berniukais iš tos ligo
ninės. Laiškus siųsdavome ir paštu. Nors ir nuvargu
sios, rašydavome laiškus, pasiguosdamos savo sunkia
dalia, o gautuose laiškuose rasdavome daug gerų
minčių, raginančių mylėti Lietuvą, nenustoti vilties į
ją sugrįžti, nepalūžti dvasia. O geras žodis ten buvo
brangus ir reikalingas.
Nora mažai buvo laisvo laiko, bet rašydavom laiš
kus, siuvinėdavom, ištraukdamos siūlus iš dar iš Lie
tuvos atsivežtų skarelių, svąjodavom apie Lietuvą,
apie gražią ateitį, sekmadieniais kartu melsdavomės.

Iš menkų lagerinių maisto davinių ruošdavom reli
gines šventes su menkomis vaišėmis. Tai buvo pačios
nuoširdžiausios maldos, skaniausios vaišės.
Kiek anksčiau, gulėdama ligoninėje po apendikso
operacijos, parašiau ant balto skudurėlio laiškutį Taišeto persiuntimo punkte esančiam K. Balčiūnui. Jį
nuvežti apsiėmė viena lietuvaitė, išeinanti į laisvę. Ji
tą skudurėlį įsisiuvo po šimtasiūlės pamušalu ir, kaip
vėliau sužinojau, per keletą kratų laimingai nuvežė į
025 koloną. Ten perdavė siuvėjui M. Vaičiuliui, o šis
parnešė į vyrų zoną ir atidavė adresatui. Už tokio
laiškučio pervežimą lietuvaitei, kurios pavardės jau
neprisimenu, būtų tekę sėdėti karceryje.
Iš Taišeto trasos visą 023 koloną pervežė į Marijinsko lagerius, Orlovo Rozovo ketvirtąjį lagpunktą. Toms,
kurių bausmė buvo ne didesnė kaip dešimt metų, dar
Taišeto trasoje, 023 kolonoj, išdavė pažymėjimus, kad
į darbą galime vaikščioti be sargybos, o nakvoti turime
lageryje. Mane Vilniuje nuteisė 25 metams lagerio ir 5
metams tremties, o praėjus keliems metams, pranešė,
kad mano bausmė sumažinta iki dešimties metų lage
rio. Taigi ir aš buvau besargybinė. Veždami mus, 023
kolonos kalines, ilgame vagonų ešelone paskyrė aptar
nauti vagonus. Kadangi buvo žiema, šalta, tai mes tu
rėdavome vagone važiuodamos skaldyti malkas, o sto
tyje tas malkas išdalyti vagonams, kuriuose buvo mū
sų likimo draugės. Aprūpindavome vagonus ir vande
niu. Aišku, tada, kai leisdavo sargybiniai. Vagonai buvo
apkalti spygliuotomis vielomis' kas kelintas vagonas
su specialiu bokšteliu, kuriame sėdėdavo sargybiniai,

žiūrėdami, kad moterys nepabėgtų, išsilaužusios iš
vagonų.

I Orlovą Rozovą iš Marijinsko geležinkelio stoties
mus vežė sunkvežimiais, susodintas eilėmis po pen
kias kėbule. Keturios eilės žiūrėdavo į užpakalinį
bortą, o penkta, — sėdinti ant grindų prie užpakalinio
borto, — žiūrėjo į mašinos priekį. Greta kabinos, už
lentų užtvaros, stovėjo su paruoštais automatais sar
gybiniai, neretoj mašinoj veždamiesi ir šunį. Viskas
apskaičuota: taip ant kėbulo grindų susodintiems ka
liniams sunkiau atsistoti, vadinasi, ir bandyti bėgti.
Bet vos tik sujudėtum, tuoj automato serįja.
Orlove Rozove teko susiremontuoti barakus. Iš karto
mane paskyrė brigadininke. Teko žiūrėti, kad briga
dos moterys „nesėdėtų” ant štrafnoa. Reikėjo prirašyti
nepadarytų darbų, nes moterims buvo sunku įvykdyti
normas. Remonto darbų buvo galima prigalvoti viso
kiausių. Kai viršininkai pradėjo reikalauti daugiau
padaryto darbo, o remontas pasibaigė, sunku buvo la
viruoti, kad ir norma būtų padaryta, ir moterys neper
vargtų. Griežtai atsisakiau brigadininkės pareigų,
perduodama jas jaunai ukrainietei, o pati tapau eiline
darbininke. Sušlubavus sveikatai, paskyrė pirtyje
šildyti vandenį, o vėliau — baraką tvarkyti, o dar vė
liau į stalių dirbtuves, kur teko išmokti amato. Šiame
lageryje kartu dirbo V. Augustinavičiūtė, B. Kalvai
tytė, B. Palubinskienė, M. Gedžiūnaitė, D. Matelytė,
M. Budriūtė, Ladygienė ir kitos lietuvaitės, kurių pa
vardės prisimiršo.
1956 metų pavasarį atvyko komisija iš Maskvos,

peržiūrėjo kalinių bylas. Pasišaukė ir mane. Kai pa
klausė: „Ar gailiesi padarius nusikaltimą?”, atsakiau:
„Nesigailiu, nes aš savo Tėvynei Lietuvai nenusikaltau”. Daugumą paleido iš lagerio, o mane paliko baigti
dešimties metų.
Iš Orlovo Rozovo pervežė į Suslovo lagerius. Čia vėl
remontavome barakus, darėme gultus, viršininkams
įvairius baldus. Maistas buvo prastas, bet jau po tru
putį mokėjo už darbą, todėl buvo galima nusipirkti
duonos, margarino, saldainių... Paskiau teko viršinin
kų vaikus arkliu vežioti į vidurinę mokyklą, esančią
Sibiro mastu čia pat — už 20 km. Rytą nuvežu, pasta
tau arklius ir laukiu, kol baigsis pamokos, kad parvežčiau juos atgal. Taip kas dieną. Būdavo, žiemą užeis
pūga, arklys atsigula, per sniego pūgą nieko nematyti.
Taip ir lauki susigūžus, kol aprims. Davė vaikams
vežioti arklį Dubrovskį, liesą, vos pavelkantį kojas.
Pradėjau rūpintis, atšėriau, įeinu būdavo į arklides,
pašaukiu: „Dubrovski” ir kur jis bebūtų, bematant at
siliepia. Viršininkas buvo perspėjęs mane, kad Dubrovskis kanda ir spiria, bet mudu susidraugavom: jis
suprato mano rūpestį ir man nieko nedarė. Nors kitų
neprisileisdavo.
1957 metų balandžio mėnesį mane paleido iš lagerio
be teisės sugrįžti į Lietuvą. Nuvažiavau į Krasnojars
ko krašto, Mansko rąjono, Bolšoj Ungut gyvenvietę,
prie gražios Manos upės kranto, tarp aukštų Sajano
kalnų. Apsistojau pas Antaniną Balčiūnienę, su kurios
sūnum Kęstučiu susirašinėjome. Kartu gyveno ir kitas
jos sūnus, Gediminas Balčiūnas.
Bus daugiau
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JONO ŠIMONIO DARBAS
PASIEKĖ MĖNULĮ
Šių metų gegutės 26 dieną
int. Jono Šimonio 90 metų su
kaktis buvo iškilmingai at
švęsta dukterų Daivos ir Vitos
bei jo brolio sūnaus Kęstučio
suruoštame pokylyje, įvyku
siame Vįtos ir jos vyro Steve
Loyal gražiame akyje Santa
Ynez kalnų slėnyje. Tai vy
nuogių ir gero Kalifornijos
vyno kraštas.
Į pobūvį susirinko 65 sve
čiai.
Oras malonus, vaišės
puikios, nuotaika pakili. Su
kaktuvininkas buvo apjuostas
net dviem tradicinėm juostom.
Viena nuo žmonos Marįjos,
kita nuo giminaičių Donato ir
Rasos Baškių. Daug geriausių
linkėjimų jam buvo pareikšta
žodžiais, daina ir specialiu ku
pletu, sukurtu šeimos draugo
Kęsto Raivydo.
Ta proga norisi paminėti ke
lis Šimonio nuveiktus darbus.
Daugelis mūsų atsimena, kaip
General Motors, CA pagamin
tas „Mėnulio keliaujantis veži
mas” (Lunar Roving Vehicle
— LRV) 1969 nusileido ant
mėnulio, vadovaujant erdvės
pilotui Neil Armstrong. Bet
kažin ar kas buvo girdėjęs,
kad prie to vežimo pagamini
mo daug prisidėjo Jonas Šimo
nis? Mechanikos inžinierius ir
toj srityje turįs didelį paty
rimą, Šimonis, dirbdamas su
General Motors, Santa Barba
ra, Calif. (1965-1972) gavo la
bai atsakingas pareigas. Jam
buvo pavesta patikrinti visus
mėnulio vežimo mechaniškos
dalies paruoštus brėžinius ir
savo parašu patvirtinti jų tin
kamumą gamybai. Aštuonių
žmonių grupė dirbo jo žinioje.
Bodamas kuklus ir santūrus,
Šimonis to savo darbo niekur
negarsino. (Ta proga gal reikė
tų pažymėti, kad iš tikro buvo
pagaminti net keturi auten
tiški mėnulio vežimai. Trys jų
yra ant mėnulio, o ketvirtas
Smithsonian muziejuje, Washington, DC. Jų pagamini
mas užtruko 17 mėnesių dir
bant 600-800 žmonių).
Truputis biografuos. Gimęs
Vilniuje, Šimonis didelę jau
nystės dalį praleido Kaune,
kur baigė Pavasario komerci
nę gimnaziją. Mechanikos in
žinieriaus mokslus 1933 me
tais baigė Čekoslovakijos uni
versitete. Sugrįžęs dirbo Pa
nevėžio amatų mokykloj vy
resniuoju mokytoju (19341938). Buvo mokyklos skautų
draugovės draugininkas ir
Kūno kultūros rūmų Panevė
žio apygardos vandens bei žie
mos sporto vadovas. Nuo 1938
m. perkeltas į Alytaus amatų
mokyklą naujai steigiamo me
talų skyriaus vadovu. Čia jis
susipažino su jauna buhaltere,
didele sporto mėgėja Marija
Bardziliauskaite ir 1940 me
tais įvyko jų sutuoktuvės.
Greit po to, 1941 metais Šimo
nis buvo paskirtas vykti į Jur
barką, ten įsteigti naują ama
tų mokyklą ir būti jos direk
torium.
Pasitraukus į Vokietiją, Wiesbsden stovykloje, drauge su
kitais inžinieriais, Šimonis su
organizavo technikos mokyklą
išeiviams. Mokykla paruošė
daug gerų technikos specia
listų. Joje mokytojaudamas,
Šimonis vokiečių kalba išleido
vadovėlį apie metalo apdir
bimą.
Jonas ir Marija Šimoniai su
3 metų dukrele Daiva 1948 m.
atvyko į Ameriką ir apsigyve
no Santa Barbara, CA, mieste.
Kad atnaujintu bei pagilintų
fizikos ir matematikos žinias
Janas Kalifornijos Santa Bar
bara universitete baigė inži
nierių kursus. Prieš dirbda
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mas su General Motors, Šimo
nis buvo inžinierium projek
tuotoju Borden chemijos įmo
nėje, Raytheon ir kitose maši
nų gamybos bendrovėse.
Šalia darbo savo profesijoj,
Jonas ir Marija Šimoniai nie
kada nepamiršo Lietuvos, sa
vo darbais, ir pagal išgalę
lėšomis, paremdami jos svar
bius reikalus. Patriotinę dva
sią atspindi jų gražūs namai,
papuošti daugybe lietuviško
meno kūrinių.
Čia norėtųsi paminėti vieną
atsitikimą. Visi žinome, kad
tik atgavus nepriklausomybę,
Lietuvoj labai trūko įvairių
gerų specialistų, jų tarpe gerų
akių daktarų — chirurgų. Su
žinojęs apie tarptautinę lab
daringą regėjimo atstatymo
organizaciją (Surgical Eye Expedition
International
—
SEEI), Šimonis pradėjo rūpin
tis, kad ir Lietuvos žmonės
galėtų ja pasinaudoti. Tačiau
Lietuvai neparodžius pakan
kamo susidomėjimo, jis dau
giau kaip dvejus metus klebi
no įvairias duris, kol pagaliau
Panevėžio ligoninė sutiko pa
kviesti SEEI specialistus. To
kiu būdu 1993 metais į Lie
tuvą išvyko akių daktarų ir
chirurginių slaugių grupė (2
daktarai buvo iš Santa Barba
ra). Per 3 savaites toje ligo
ninėje jie padarė beveik 100
katarakta ir kitų operacijų vi
sai veltui, naudodami savo
aparatūrą ir medikamentus.
Šimonio pastangos davė gerų
rezultatų.

Jono Šimonio 90 m. gimtadienį švenčiant. Iš kairės: dukra Vita Loyal, Marija Šimonienė, sukaktuvininkas Jo
nas ir Daiva Miller. Vytauto Fledžinsko nuotr.

Išėjęs į pensiją Šimonis, ša
lia labdaros darbų, ėmė lanky
ti metalo puošmenų kursus ir
dabar įvairiomis progomis jis
Steponas ir dr. Irena Glampadaro meniškų papuošalų
savo artimiesiems. Šį pavasarį baitė Juškai gali šiais metais
kiekvienam Los Angeles litua didžiuotis savo sūnaus And
nistinės mokyklos abiturien riaus ir dukrelės Alicijos Ja
tui Šimonis padovanojo savo cintos moksliniais pasieki
darbo ant kaklo pakabinamus mais, vienam pabaigus gimna
sidabro medalius su Gedimino ziją, o antrai pasisekus apvai
nikuoti savo mokslinį siekį
stulpais.
farmacijos daktarės laipsniui.
Bet, anot jo, didžiausias jo
Andrius Juška birželio 5 d.
pomėgis ir malonumas yra
pabaigė Orland Parko, Illi
dirbti savo darže bei sodelyje.
nois, Carl Sandburg gimnaziją
Kasmet jis priaugina įvairių
ne tik aukščiausiu garbės, bet
spalvų ir atmainų orchidėjų ir
ir paskutiniame semestre vis
kitokių egzotinių augalų. Dir
ką net su „A” pažymiais, kaip
bant gamtoje, pailsi protas, at
47-sis iš 803 bendramokslių.
sigauna siela ir gimsta naujų
Senjorų garbės pobūvio metu
polėkių bei sumanymų. 90
Andriui buvo įteikti net 4
metų nėra kūrybinės galios
pažymėjimai: JAV prezidento
riba.
George W. Bush pažymėjimas
Marija ir Jonas Šimoniai
už puikų akademinį pasieki
užaugino 2 dukras; turi 4 anū
mą, ypatingas PSAE pažy
kus ir 3 proanūkus.
mėjimas ir pavyzdingo studen
Vikt. Zakarienė
to PFSA pažymėjimas, kartu
su PFSA 1,000 dolerių akade
mine stipendija. Be jų jam
buvo įteiktas Varsity Track
pažymėjimas net ketvirtą kar
tą už varžybose pagreitintą
bėgimo laiką. Andrius net tre
jus metus iš eilės lošė europie
tiškų futbolą ir turi „scuba”
nardymui leidimą.
Paskutinius 4 metus And
rius mokykloje priklausė įvai
rioms organizacijoms: Natio
nal Honor Society, First Class,
Peer Moderator, Calligraphy
ir History, padėdavo ruošti
dekoracijas vaidinimams. Jo
juoda/balta nuotrauka buvo
išrinkta Morraine Valley Junior College meno parodai. Jo
„Shadow Box” kūryba buvo
išstatyta Čikagos miesto cent
re vykusioje „Studio 37” pa
vasarinėje
meno parodoje.
Andrius net 4 metus iš eilės
piešė iliustracijas mokyklos
laikraštėliui. Mokslo atžvilgiu
K. Ambrazaičio nuotr.
Inž. Antanas ir Maria Rudžiai.
jis daugiausia mėgsta fiziką,
matematiką ir anatomiją, jam
PADĖKA MARIAI IR INŽ.
kartą teko net skrosti katę.
Andrius ir Čikagos aukštes
ANTANUI RUDŽIAMS
niąją lituanistinę mokyklą
Šių metų vasario 9 d. suprato jo reikšmę Lietuvai, baigė pirmuoju mokiniu.
„Drauge”, 28(6), yra Ligijos mokslui ir pasauliui, todėl nu Jis veikliai reiškiasi ir St.
Tautkuvienės straipsnis „Lie tarė jį naujai išleisti bei pri Elisabeth Seton parapijos jau
tuva pristatoma pasauliui”. statyti istorijos ir teisės moks nimo grupėje, žaidžia krepšinį
Jame gražiai aprašė Maria ir lams. Vertimas turi būti tiks prieš kitų parapijų komandas,
Antano Rudžių meilę Lietu lus ir leidinys patrauklus. Jie o savo parapijos bažnyčioje And
vai, jų nuveiktus didžiulius suorganizavo vertimo į lietu rius visus maldininkus pasi
darbus lietuvių tautai ir Lie vių, anglų ir lotynų kalbą, tinka pasveikinimu. Kurį laiką
tuvos kultūrai. Darbai tikrai spaudai paruošimo ir spausdi dirbo su „Liferide” grupe stadideli, reikšmingi, tad reikia nimo komisijas. Statutas iš
stebėtis M. ir A. Rudžių pasi verčiamas, gražiai paruošia Lietuvos, tuo metu užėmusios
šventimu ir ištvermingumu.
mas spaudai ir išspausdina ir valdžiusios visą Centrinę
Vienas paskutinių jų darbų mas Stasio Kašausko leidyk Europą, istorija yra garbinga.
yra I Lietuvos statuto iš loje „Artlora” Vilniuje.
To meto Lietuva, valdoma ku
Šį leidinį mokslui ir pasau nigaikščių, dalijo Europą į dvi
vertimas į lietuvių, anglų ir lo
tynų kalbą, ir statuto išspaus liui pristatyti Maria ir Anta dalis: Rytuose vyravo karali
dinimas. I Lietuvos statutas nas Rudžiai panaudojo savo jos, o Vakaruose — imperijos.
išvydo pasaulį 1529 metais plačias ir garbingas pažintis, Lietuvos statuto išvertimas į
gudų kalba. Toks reikšmingas susitarę su garsiu Jėzuitų kelias kalbas, paruošimas, iš
leidinys buvo to meto Euro Loyola universitetu Čikagoje. spausdinimas ir pristatymas
Šių metų sausio 24 d. įvyko pasauliui yra susijęs su di
poje pirmas. Nepriklausomoje
Lietuvoje jis buvo išverstas į Loyola universitete plačios delėmis išlaidomis. Jas visas
lietuvių kalbą ir išleistas. apimties iškilmingas posėdis, padengė Maria ir Antanas
Tačiau į jį nebuvo kreipiama kuriame I Lietuvos statutas Rudžiai. Už visa tai jiems pri
daug dėmesio, o rusų okupaci buvo pristatomas pasauliui, klauso pagarba ir didelė pa
jos metu jis buvo užmirštas.
mokslui ir istorijai. Tuo pačiu dėka.
Maria ir Antanas Rudžiai I buvo pasauliui pristatoma
Prof. dr. Juozas
Lietuvos statutu susidomėjo, pati Lietuva ir jos istorija. O
Meškauskas

ŽVAIGŽDYNŲ SIEKIANTYS
JUŠKŲ VAIKAI

Andrius Juška

tančia namus neturtingiems
žmonėms Kentucky valstijoje,
lankė stovyklas ir statė be
namiams pastoges. Andrius
šią vasarą dirba „Life Guard”
pareigose Orland Park Centennial maudykloje, o atei
nantį rudenį pradės lankyti Il
linois universitetą Champaigne-Urbanoje, numato studijuo
ti aviaciją ir ruoštis lėktuvų
piloto profesijai.
Andrius yra labai linksmo

būdo, visada pakilios nuotai
kos, jautrus ir geras jaunuolis,
gerai sugyvenantis su savo
draugais, atjaučiantis savo tė
vus ir senelius, labai mylintis
savo sergantį senelį.
Andriaus sesutė Alicija Ja
cintą nuo pat pirmųjų mokslo
metų pradžios džiugino moks
le daroma pažanga ne tik savo
tėvus Steponą ir dr. Ireną
Glambaitę Juškus, bet ir savo
senelius Teresę ir Justiną
Glambus. Ji stropiai mokėsi,
kad savo sukauptomis žinio
mis galėtų pasitarnauti žmo
nijos gerovei. Gimnazijoje bū
dama mokėsi anglų ir ispanų
kalbas, Europos ir Amerikos
istoriją, anatomijos, fiziologi
jos ir ekonomikos, susilaukda
ma įvairių garbės pažymėji
mų. Tėvų rūpestingumo dėka,
ji liko ištikima savo tautinei
kilmei, nesitraukdama nuo
lietuviškos veiklos. Lankė litu
anistinę mokyklą, neatsitolin
dama nuo iš tėvų ir senelių
paveldėtos tautinės dvasios,
tautinio susipratimo, baigda
ma ją 1993 m. pirmąja mo
kine. Šokdavo tautinius šo
kius, mokėsi muzikos, pasi
žymėjo savo energinga veikla
įvairiose organizacijose, spor
te, pelnydama nemažai pagy
rimų bei jos veiklos įvertinimo
pažymių.
Gimnazijoje būdma”, — ji
rašė, — „mėginau visą laiką
susidaryti tvirtą, stiprų moks
linį pagrindą”. Todėl ji mokėsi
su užsidegimu, gilindamasi į
kiekvieną dalyką.
Baigusi gimnaziją, pradžioje
dirbo asistente ir farmacijos
technike apylinkės vaistinėse.
' Prieš stodama į College of
Pharmacy, 2 metus lankė Illi
nois valstybinį universitetą
Champaign-Urbanoje. Studijų
metu
priklausė
studentų
APHA, ASHP, ICHP ir Phi
Delta Chi korporacijose, kaip
jų istorikė, dalyvaudavo suva
žiavimuose priklausė Ameri
kos lietuvių farmacininkų są
jungai „Lapas”, iš kurios pra
ėjusiais metais susilaukė sti
pendijos. Illinois universitetui
kartą ieškant lietuvių kalbos
vertėjos skiepų paskaitoms
Pasaulio lietuvių centre, Le-

Alicija Jacintą Juškaitė
monte ir Čikagos „Seklyčioje",
Alicija sutiko būti vertėja. Ji
kurį laiką dirbo Niles Square
klinikoje, supažindindama pa
cientus su diabeto liga, rody
dama jiems kaip vartoti apa
ratus, nustatančius cukraus
kiekį kraujyje. Po intensyvių
4 mokslo metų, Alicija baigė
studijas su 4,30 punktais iš 5
punktų, įsigydama farmacijos
daktarės laipsnį.
Š. m. gegužės 2 d. Illinois
universiteto farmacijos kolegi
ja Navy Pier auditorijoje Alici
jos Jacintos motinai dr. Irenai
Glambaitei Juškienei suteikė
garbę (kaip asistuojančiai pro
fesorei, dėstančiai farmaciją
ketvirtų metų studentams)
uždėti savo dukrai Alicijai Ja
cintai užsitarnautą farmacijos
daktarės kepurę, atliekant Il
linois universiteto Alumni
klubo pavedimą, prieš tai jos
dukrai visai nežinant. Dr. Ire
nai Glambaitei Juškienei pa
dalinus farmacininkų prie
saikos tekstus ir paspaudus 154
studentams rankas, buvo farmacientų priesaika. Tokia
garbė ir prisiminimas liks
nepamirštami per visą jos
gyvenimą.
Andriaus ir Alicijos Jacintos
tėvai Steponas ir dr. Irena
Glambaitė Juškai bei tėvukai
Justinas ir Teresė Glambai
džiaugiasi vaikų bei vaikaičių
mokslo pasiekimais, linkėda
mi jiems tolimesnės sėk
mės, siekant giedrios ateities
žvaigždynuose.
Valteris Bendikas

PAGERBĖ VAIKYSTĖS DRAUGĄ
Vilniaus universiteto hi
drogeologijos ir inžinerinės
geologijos profesorius Vytau
tas Juodkazis, gimęs, kaip ir
Algimantas Mackus, Pagė
giuose, gyvenęs viename name
ir žaidęs tame. pačiame kieme
su Algimantu, vėliau abu iš
vykę iš Pagėgių, vokiečiams
okupavus Klaipėdos kraštą,
minint Algimanto Mackaus 70
gimimo metines, pasirūpino
su kitais atidengti paminklinę
lentą prie jo gimtojo namo ir
rūpinasi atidaryti poeto ekspo
natų nuolatinę parodą vidu
rinėje mokykloje, ar muzie
juose.
Tai ypatingas reiškinys pa
gerbti savo vaikystės draugą.
Šie vaikystės draugai buvo
atskirti karo audrų sūkurio.
Saulius Šimoliūnas

Š.m. vasario 11d. buvo atidengta atminimo lenta poetui A. Mackui jo
gimtuosiuose Pagėgiuose. Jos įtaisymu pasirūpino prof. Vytautas Juod
kazis (tarp ta proga deklamavusių Mackaus poezijų moksleivių).

Pagėgių pašto tarnautojai pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais Trečioji iš kairės Algimanto Mackaus
mama, ketvirtas — jo tėvas; iš dešinės trečia prof Juodkazio mama, ketvirtas iš dešinės —jo tėvas.

*
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LIETUVA AMERIKIEČIO
FLOYD TEFFT AKIMIS

AR JAU GALVOJATE APIE PENSIJĄ?
JŪRATĖ GULBINAS, CHA, MBA

Pasikalbėjimas su JAV ambasadoriaus Lietuvai
John Tefft tėvu
Dar niekad neteko patirti to
kio smagaus pokalbio, kaip
šis. Madison, Wisconsin, gyve
na Floyd Tefft, JAV ambasa
doriaus Lietuvai John Tefft
tėvas. Praėjusiais metais ap
lankęs savo sūnų Vilniuje ir
išbuvęs mėnesį Lietuvoje, grį
žęs namo jis skaito paskaitas
apie Lietuvą klubuose, savo
parapijos susirinkime ir kitur.
Guvus, iškalbus ir draugiškas
asmuo, jis įstojo į MadisonVilnius Sister Cities, Ine., or
ganizaciją ir buvo išrinktas ta
rybos direktoriumi.
Padavusi jam klausimus
raštu, suabejojau dėl poros sakinių-paklausimų (kur teira
vausi ambasadoriaus nuo
monės), ir, pagalvojusi, jog
jam nebus patogu atsakyti,
brūkštelėjau
lauk.
Tėvas,
susižinojęs su sūnumi telefo
nu, pranešė, kad ambasado
rius linksmai priėmė (amused) ir, nors atsakymai yra
„no-no”, jis kasdien juos pir
miausia gaunąs.
- Malonėkite prisistatyti
dienraščio „Draugas” skai
tytojams.
- Well... Esu Floyd Tefft ir
dabartinio JAV ambasado
riaus Lietuvai John Tefft
tėvas. Aš 2001 m. visą gegužės
mėnesį praleidau Lietuvoje,
lankydamas savo sūnų ir
marčią Vilniuje. O dabar esu
prašomas papasakoti savo
įspūdžius iš Lietuvos ir ką ten
veikiau.
Lietuviai, tiek Lietu
voje, tiek čia - JAV, žavisi
ambasadoriumi John Tefft,
kaip nuostabiu diplomatu
bei „down to eorth” žmo
gumi irj- puikia asmenybe,
draugiška ir visiems priei
nama Lietuvoje (net eina
grybauti su lietuviais). Pa
pasakokite
mums
apie
savo sūnų.
- Aš esu nepaprastai paten
kintas tais visais komenta
rais, kuriuos girdėjau apie
savo sūnų tiek šiame krašte,
tiek ir Lietuvoje. 1972 m. sau
sio mėn 1 d. jis pradėjo dirbti
kaip Foreign Service Officer,
lygiai po šešių mėnesių baigęs
studijas universitete. Jis yra
dirbęs Valstybės departamen
te, Washington, D.C., įvairiose
pareigose, o taip pat ir dauge
lyje užjūrio paskyrimų. Vėliau
diplomatinį darbą dirbo Jeru
zalėje, Vengrijoje, Italijoje,
Rusijoje, o dabar - Lietuvoje.
John moka visų išvardintų
kraštų
kalbas.
Mėginčiau
spėlioti, jog jam lietuvių kal
ba buvo pati sunkiausia.
- Ar Lietuvoje teko pama
tyti ir daugiau miestų, ne
skaičiuojant Vilniaus?
- Buvau laimingas galėda
mas lydėti savo sūnų ir vykti
kartu su juo, jam atliekant
daug savo įprastų darbų. Re
zultatai buvo puikūs. Galėjau
sutikti daug lietuvių, daugel
valstybių ambasadorių Lietu
voje ir net, pavyzdžiui, JAV
Kongreso narius. Apžiūrėję
beveik visą Vilnių, dar du kar
tus buvome nuvažiavę į Kau
ną ir sykį į Klaipėdą Visada
ir visiems pirmiausia pabrė
žiu, kokie visi Lietuvos mies
tai nepaprastai švarūs.
- Kokie Vilniaus ir apla
mai Lietuvos įspūdžiai?
- Vilnių randu esant žavin
gą ir gyvai bruzdantį did
miestį. Žmonės labai gražiai
apsirengę, o parduotuvių įvairiausių rūšių, kokių tiktai
pageidautum. Aš buvau lygiai
nustebintas Vilniaus apylin
ke, kuri yra labai panaši į
daugelį vietų JAV Vidurvakariuose (Midwest) - su žemom
žaliuojančiom ir siūbuojanCiom kalvom ir daugeliu ly
gumų javams auginti bei gal
vijams ganyti.

- Ar sutikote Lietuvos
prezidentą?
- Taip. Lietuvos Respubli
kos prezidentą Valdą Adamkų
sutikau porą kartų skirtingo
mis progomis. Jis yra labai
įdomus žmogus pakalbėti. Ne
nusimanau daug apie Lietu
vos vyriausybę bei politiką,
tačiau atrodo, kad prezidentas
sugeba tvarkyti reikalus kaip
reikiant.
Dar norėčiau pridėti, kokias
kitas vietas aplankiau: Prezi
dentūros rūmus ir Vilniaus se
namiestį, Neringos naciona
linį parką ir gražią Trakų pilį.
Visos šios vietos buvo be galo
.įdomios. Kita vertus, yra dar
viena vieta, kurią aplankyti
nėra jokio malonumo nei
džiaugsmo, tačiau ją ne tik
reikia, bet ir būtina pamatyti,
o taip pat ne tiktai visiems
stebėti, bet ir giliai įsidėmėti,
tai - pačiame Vilniaus centre
(downtown) pastatą, kuris
buvo
rusų
KGB
centras
(štabas) Lietuvoje iki 19901991 m. Stebint tas šiurpias
kalėjimo
vienutes
pastato
rūsyje (dabar paverstas mu
ziejumi), tavo nugarkauliu
aukštyn, žemyn eina šiurpu
lys, ledinis drugys. Tokį pat
jausmą išgyveni regėdamas
didžiulę palaidojimo vietą tan
kiame miške, apie 10 mylių
nuo Vilniaus, ir įsisąmonin
damas, jog daugiau kaip
300,000 lietuvių ir žydų buvo
suimti, sunaikinti arba iš
tremti į tolimą šaltąjį Sibirą.
Tokie prisiminimai neturi būti
niekad pamiršti, bet amžinai
palaikomi, kad mes galėtume
užtikrinti, jog tokie žiaurumai
niekados nebepasikartos.
- Ar Jums patiko lietu
viškas maistas?
- Lietuviškas maistas ne
taip labai jau ir skiriasi nuo
amerikietiško. Negalėčiau ap
skaičiuoti ir nedrįsčiau spė
lioti, kuri šalis suvartoja dau
giau bulvių vienam asmeniui.
Tik vieną kartą valgiau cepeli
nus, tačiau labai mielai ir vėl
kartočiau. O labiausiai iš visų
patiekalų Lietuvoje man pati
ko silkės (tai pačios geriau
sios, kokias iš viso gyvenime
esu valgęs).
- Kaip Jums atrodo, ar
Lietuva bus pakviesta lap
kričio mėn. į NATO?
- Mano pati paskutinioji
savaitė Lietuvoje buvo paryš
kinta NATO reikalų susirinki
mu, į kurį suvažiavo daugiau
kaip 1,000 žmonių iš įvairių
Europos kraštų. Taipgi į tą su
sirinkimą atvyko ir trylika
Jungtinių Amerikos Valstijų
Kongreso narių. Tai buvo la
bai įspūdingas įvykis! Kadan
gi aš nesu susipažinęs su
NATO taisyklėmis bei nuosta
tais ir per daug nenusimanau
politikoje, tai mano asme
niškas spėliojimas būtų, jog
visos trys Baltijos valstybės
taps NATO narėmis artimiau
siu metu.
- Kaip Jūs vertinate lie
tuvius?
- Lietuvos žmonės yra labai
draugiški ir nuostabiai vai
šingi. Jie turi stiprias tautines
tradicijas bei turtingą kultū
rą, kuo labai didžiuojasi. Lie
tuvos ekonomika, atrodo, stip
ri ir vis kaskart gerėjanti. Lie
tuviai yra laimingi, kad yra
laisvi ir nepriklausomi - de
mokratiškas kraštas! O lietu
vių šūkis (kurio tu nepastebi
ir negirdi, bet visur juste jun
ti) yra: „Mes žygiavome ilgą
sunkų kelią nuo istorinių 1990
metų, mes dar turime labai
daug darbų nuveikti, bet mes
juos visus tikrai atliksime!”
Dėkojame už įdomius at
sakymus.
Kalbėjosi
Stasė E. Semėnienė
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Floyd Tefft Trakuose.

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

NAUJI IMIGRANTAI YRA DAŽNAI
IŠNAUDOJAMI
Kartais po sunkios, ilgos ir
brangiai kainavusios kelionės
į JAV-es, ieškant galimybės
rasti geresnį gyvenimą, naujai
atvykusieji
dažnai
tampa
įvairių išnaudotojų aukomis.
Išnaudotojų, kurie kaip tik
yra išvystę savo veiklą netur
tingose apylinkėse, kuriose tie
imigrantai gyvena. Imigrantai
turi išmokti pasinaudoti tele
fono, elektros, dujų tiekimo
įmonių patarnavimais, apsi
saugoti nuo namų šeimininkų
išnaudojimo, nusipirkti ir ap
sidrausti automobilį, išvengti
godžių, be jokių skrupulų,
aukštą procentą imančių, pas
kolų davėjų, ir apskritai iš
mokti naujame krašte gyventi,
daryti gyvenimo sprendimus,
daryti sprendimus perkant,
skolinant ir pan., nes tai atsi
lieps į jų ekonominį gyvenimą
ateityje.
Ypatingai sunkus kredito
gavimas ir įvairūs bankiniai
reikalai neigiamai paveikia
naujus imigrantus, naujus
šios šalies vartotojus (consumers), kurie bando prisitaiky
ti prie gyvenimo Amerikoje.
Reikia žinoti šio krašto tai
sykles atidarant banko sąs
kaitas, skolinantis pinigus ir
t.t. Per paskutinius 20 metų
dereguliacijos banga, yra pa
šalinusi daug dalykų, kurie
tvarkydavo rinkos išnaudoji
mus. Čekių keitėjai, finan
sinės įstaigos, „rent-to-own” —
nuomoji, kad įsigytum, ir įvai
rūs kiti skolintojai dabar be
veik visai nereguliuojami, tik
ir tyko mažą uždarbį gau
nančius imigrantus apgauti.
Dažnai imigrantai yra išnau
dojami, remiantis jų baime dėl
nelegalaus statuso. Atsiranda
suktų patarėjų — konsultan
tų, kurie naudojasi imigranto
desperacine būkle, nepajėgu
mu naudoti krašto kalbą, ne
pažįstant JAV-bių teismų sis
temos. Tokie sukti konsultan
tai įtaigoja galintys pagreitin
ti natūralizacijos procesą, na
mų įsigijimą, sakosi esą spe
cialistai bankroto srityje ir
pan. Tokių sukčių ir daugelio

konsultantų nepajėgumas su
teikti bent minimalų teisinį
patarnavimą pasekmės yra
tiesiog triuškinančios imigran
tams, bandantiems kurti pro
duktyvų gyvenimą naujoje ša
lyje.
Gaila, bet taip yra, kad ribo
tas anglų kalbos mokėjimas ir
nepažinimas Amerikos rinkos
— ekonominio gyvenimo, pa
daro imigrantus visokių suk
čių aukomis. O dar sunkiau
jiems pernešti tuos ekonomi
nes išnaudojimus, kai jie ne
ieško teisinės pagalbos, kaip
kiti mažai uždirbantys varto
tojai — gyventojai. Galbūt tai
atsitinka dėl to, kad jie yra at
sivežę iš savo gimtųjų šalių
nepasitikėjimą teisine sistema.
1998 m. The National Consumer Law Center (NCLC)
pradėjo valstybiniu mastu
„Immigrant Consumer Rights
Initiative”, kad padėtų mažai
uždirbantiems imigrantams,
kurie turi finansinių problemų
ir negali pasiekti ekonominio
nepriklausomumo. „The Em
ma Lazarus Fund” ir „The
Joyce-Mertz Gilmore Founda
tion” pradžioje rėmė šį darbą.
2001 metais, gausios paramos
iš „Open Society Institute”
dėka NCLC savo darbą pra
dėjo plėsti.
NCLC organizacija darbuo
sis su valstijų ir vietinėmis,
imigrantams padedančiomis,
įstaigomis, advokatais, kad
statytų tiltus tarp tų įstaigų ir
„pro bono” bei „legal Services”
advokatų. 2001 m. NCLC kon
centravo savo pastangas dvie
juose miestuose: Philadelphia
ir Chicago. 2002 m. jie planuo
ja savo darbus išplėsti visose
JAV-ių vaistuose.
Kadangi JAV LB Socialinių
reikalų taryba bendradarbiau
ja su šia įstaiga, dalyvauja jos
seminaruose, gauna įvairią
medžiagą, tai bandys patari
mus, reikalingus žinoti nau
jiems imigrantams perduoti
„Draugo” puslapiuose. Bus
kalbama apie šiuos dalykus:
apgavystės konsultuojant imi
grantus; pinigų persiuntimas;

Praėjo keletas mėnesių po
balandžio 15-osios. Kai kurie
mūsų gavome čekius iš IRS.
Kažin ar daugelis nusprendė
pasinaudoti šiais pinigais ir
papildyti ar atidaryti pensijos
planą? Pagalvokime, šiandie
niniams trisdešimtmečiams ar
keturiasdešimčiui pensija at
rodo už kalnų. Tačiau po ke
liolikos metų, nepasiruošus iš
ėjimas į pensiją tikrai nebus
malonus. Pagal statistiką, žmo
nės gyvena daug ilgiau negu
prieš kelias dešimtis metų.
Vadinasi, mes visi turime būti
pasiruošę ilgesniems pensijos
metams ir tuo pačiu suprasti,
kad reikės daug daugiau pi
nigų, norint džiaugtis šiuo lai
kotarpiu. Pasižiūrėkime, kaip
AIG Sun America atlikta ap
klausa suskirstė šiandieninius
penkiasdešimtmečius ir vyres
nius pagal jų požiūrį į ar
tėjančią pensiją. Išryškėjo pa
grindinės 4 grupės:
Nenuilstantys ieškotojai
(27 proc.) — pavadinti dėl to,
kad žada būti užimti ir nieka
da nenuobodžiauti, buvo patys
optimistiškiausi. Jie buvo pa
siruošę gyventi iš pensijos pla
no pinigų vidutiniškai 24 me
tus ir jautėsi finansiškai sta
biliai.

Ramūs ir patenkinti (19
proc.) — norėjo tradicinio pen
sinio amžiaus — kelionių,
poilsio ir ramaus gyvenimo.
Jie buvo sutaupę vidutiniškai
22 metams pensijoje.
Gyvenantys šiandiena (22
proc.) — nori keliauti po egzo
tiškas šalis tačiau žino, kad
nėra sutaupę pakankamai pi
nigų — 16-18 metų. Taigi, jie
žada dirbti ir būdami pensinio
amžiaus.
Pervargę 32 proc.) — su
taupę trumpiausiam laikui iš
visų apklaustųjų — 14-16
metų.

Nors dabar 14 metų pensi
joje atrodo gan pakankamai,
tačiau senatvės specialistai
teigia, kad žmonės praleidžia
ketvirtį savo amžiaus pensi
joje. Labiausiai patenkinti ar
tėjančia pensija yra pakanka
mai pastoviai pasiruošę žmo
nės. Ką gi reiškia „pasiruošti
pensijai”, kuri neretai atsidu
ria paskutiniame plane, kai
esame jauni? Visi mes turime
kasdienines išlaidas, taip pat
planuojame didesnius meti
nius pirkinius, būsimas vaikų
mokslo išlaidas ir t.t. Pensijos
planas, jeigu to nesuteikia
darbdavys, dažniausiai ne

atrodo labai svarbus. O net ir
turintieji 401 (k) planą (su
teiktą darboyietėję) labai retai
domisi, kur pinigai investuoti,
nesusimąsto, ar nereikėtų pa
didinti mėnesines investicijas.
JAV Darbo departarpento
duomenimis, daugėja savo
verslo savininkų. Tai reiškia,
kad turintieji savo verslą, pri
valo patys atsidaryti pensijos
planą. Šį kartą tik priminsiu
jau žinomą 2001-ųjų metų
mokesčių įstatymą. Valstybės
prezidentas pereitais metais
suteikė daug lengvatų planuo
jantiems savo ateitį. Atsida
rius paprastą IRA pensijos
planą („Individual Retirement
Account”) -nuo šių metų ga
lima nurašyti nuo mokesčių
3,000 dol., pradedant 2005-aisiais — 4,000, o nuo 2008-ųjų
— 5,000 dol. Žmonės, vyresni
nei 50 metų gali dar pridėti
500 dol., o nuo 2006-ųjų —
1,000 dolerių.
Kitame straipsnyje detaliau
aprašysiu pagrindinius pensi
jos planus ir suteiktas lengva
tas, mokesčių atžvilgiu.
Mielai atsakysiu į Jūsų
klausimus tel. 323-666-0248
arba elektroniniu paštu jurate@pacbell.net.

AMERIKOS LIETUVIŲ TALKA VALDOVŲ RŪMAMS
„Ar statysime Valdovų rū Amerikos lietuvių Valdovų rū kos lietuvių lėšų telkimas Val
mus?” straipsnyje („Draugas” mų komitetą, ar specialią JAV dovų rūmų statybai Vilniuje.
2002.06.28) kėliau mintį, kad LB tarybą krašto valdyboje,
Jei Amerikos lietuviai sava
Valdovų rūmų statyboje turė būtų nesunku surinkti mili noriškomis pastangomis sukū
tų būti ryškus Amerikos lietu joną ar daugiau dolerių iki rė arti 20 milijonų turintį Lie
vių įnašas. Ar Amerikos lietu 2009 metų.
tuvių fondą, kiek mažesnį
Šiam reikalui turint plačio Tautos fondą, milijoninius Vy
vių vardu ir jų lėšomis bus
pastatytas rūmų vienas kam sios Amerikos lietuvių visuo dūno ir Draugo fondus bei
pas, ar įrengta menė, ar puoš menės pritarimą ir Valdovų daugelio milijonų labdaros pa
ni salė, priklausys nuo su rūmų vadovybės „palaimini ramą Lietuvos žmonėms^?*—
rinktų lėšų iš visų „bangų” lie mą”, Amerikos lietuvių Val jie padės atstatyti ir Valdovų
tuvių, esančių JAV, priside dovų rūmų komiteto ar tary rūmus Vilniuje.
dant ir Lietuvių fondui.
bos klausimas galėtų būti ap
Amerikos lietuvių talka ir
Sėkmingam lėšų telkimui la svarstytas JAV LB Tarybos vaizdus įnašas į Valdovų rū
bai svarbus yra to darbo me suvažiavime š.m. rugsėjo 21- mus Vilniuje reikalingas pla
chanizmas,
organizacinė 22 d. Washington, DC. Čia ga tesnių mūsų visuomenininkų
struktūra, kuri pajėgtų atlikti lėtų būti ir oficialus nutari ir bendruomenininkų diskusi
lėšų telkimą Amerikoje, turė mas įsteigti Amerikos lietuvių jų bei komentarų mūsų spau
tų visų Amerikos lietuvių pa Valdovų rūmų komitetą prie doje dar prieš JAV LB XVI ta
sitikėjimą, kuri, pagal komer JAV LB tarybos ar krašto val rybos sesiją š.m. rugsėjo 21-22
cinius JAV standartus, vestų dybos, tuo jį legalizuojant. Po dienomis Washington, D C.,
tikslią ir racionalią atskaito to vyktų komiteto sudarymas, kad komiteto organizacinis
mybę su Vilnium.
veiklos gairių nustatymas, darbas būtų laiku atliktas,
Lėšų telkimui svarbi ir au darbo patalpų suradimas, kad kad lėšų telkimas prasidėtų
kos nuo federalinių mokesčių nuo 2003 metų pradžios pilnu 2003 metų pradžioje.
nurašymo privilegija. Ją turi tempu būtų pradėtas Ameri
Bronius Juodelis
PLB, JAV LB, jos tarybos ir
eilė kitų lietuviškų ne pelno
organizacijų.
DR. ALBINAS ŠMULKŠTYS DOVANOJO
Labai svarbus lėšų telkimo
DAR 10,000 LT
tinklas, kad telkimas vyktų vi
Vytautas Lapatinskas. Lietu
sose lietuvių gyvenvietėse
vos
valdovų rūmų atstatymui
Amerikoje. Labai svarbi ir lė
jis
paaukojo
1,000 dolerių.
šų telkimo reklama Amerikos
Neseniai
Valdovų
rūmų at
lietuvių spaudoje, TV ir radijo
statymą
parėmė
dar
du stam
laidose, tas pastangas ir prie
besni
rėmėjai:
94
m.
krašto
mones irgi aukojant Valdovų
tyrininkas,
dviejų
leidinių
rūmų statybai.
apie Neringą autorius iš Klai
Valdovų rūmų statybos tal
pėdos Mamertas Baranauskas
kai reikalingi visų partijų, vi
Valdovų rūmų atstatymui pa
sų organizacijų, visų religijų
aukojo 1,000 Lt. Aukotojams,
Amerikos lietuviai, kurių įna
skyrusiems
1,000 Lt ir dides
šas į Valdovų rūmus amžiais
nę
paramą,
yra įteikiamas
bylotų apie Amerikos lietuvių
statytojo
diplomas.
Buvęs
talką Lietuvai ir jos žmonėms.
tremtinys
Vytautas
UrneviKas Amerikos lietuvių talką
čius iš Druskininkų Valdovų
Valdovų rūmams galėtų suor
rūmų atstatymui paaukojo vi
ganizuoti ir sėkmingai atlikti?
są valstybės jam skirtą kom
Viena iš nedaugelio organi
pensaciją reabilituotiems as
Dr. Albinas Šmulkštys.
zacijų Amerikoje yra JAV Lie
menims — 2,249 Lt.
tuvių Bendruomenė, apjun
Balandžio mėnesį į Valdovų
Valdovų rūmų paramos
gianti visų kartų lietuvius rūmų paramos fondą pervedęs
fondo informacįja
šioje šalyje. LB padaliniai 57.463.80 Lt paramą, 84 metų
(apylinkės ir apygardos) vei Amerikos lietuvis daktaras,
* Viena didžiausių Lietu
kia visuose JAV lietuvių telki poetas,
vertėjas
Albinas vos grūdų perdirbimo įmo
niuose. Per šį platų tinklą ir Šmulkštys birželio 11 d. Val
nių „Malsena” šių metų sausįįgaliotinius, sudarius specialų dovų rūmų atstatymui paau
birželį uždirbo 945,700 litų
kojo dar 10,000 Lt. Dr. Albi pelno. Pernai tuo pat metu
aukšta kaina už gaunamą nas Šmulkštys yra antras di bendrovė patyrė 1.197 mln. li
kreditą; čekių keitimas; banko džiausias Valdovų rūmų atsta tų nuostolių. „Pelno šiemet
sąskaitos atidarymas; apga tymo rėmėjas po dr. Juozo Ka uždirbta, nes įmonė atsisakė
vystės perkant naudotą auto zicko. paaukojusio atstaty nuostolingo Vievio malūno pas
mui 100,000 Lt ir įsteigusio dvi laugų. Be to, šiemet labai pa
mobilį; diskriminacya, gau
nant kreditą ir t.t.
premijas. Bendra dr. Albino didėjo miltų mišinių realizaci
Naudotasi medžiaga iš The Šmulkščio paramos suma — ja. Taip pat atrandame naujų
National Consumer Law Cen 67.463.80 Lt.
rinkų — išsiuntėme partiją
ter leidinio „Consumer Rights
Valdovų rūmų atstatymą gaminių į JAV”, sakė „Malse
for Immigrant8”.
parėmė Lietuvos Respublikos nos” direktorius Petras Zab
Birutė Jasaitienė garbės konsulas Seattle, WA, lockis.
iBNSi

Kitos paslaugos
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Siūlo darbą

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Reikalingi žmonės darbui
viešbučiuose ir restoranuose.
Darbas Texas, Florida, Tennessee
valstijose Tel. 85(1-230-6497,
850-960-0330. Skambinti nuo
5 v.v iki 11 v.v., Ainis.
VVindow VVashers Needed!
40.000 per year We nęed 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid dnver’s license and transportation Mušt be fluent m Enelish.
I. A McMahon Window Wasfiing.
Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel. (773)838-8888.

I-Audrius Mikulis-

įvairus nekilnojamas turtas:

*
*
*
*
*

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Olympic Mortgage, Ine.
1127 Lake St.
Oak Park, IL 60301
Tel. 708-445-0140 (angliškai)
Tel. 708-341-6176 ir 815-293-0675
(lietuviškai)
Fax. 708-445-0149
Michael J. Szala — President
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas

8011 Lincoln, Skokie

Namų remonto ir statybinės paslaugos

sekmadienį, liepos 28 d.
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, ConnectiČut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

- Pagrindinis celebrantas:
Kunigas Virginijus Grigutis
iš Vilkaviškio vyskupijos

Draudimo paslaugos
AUIUMOHLią NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
x

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ koplyčioje

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!

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

4316 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-736-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.

Tel. 630 816 71 14.

KIRPĖJA, turinti didelę darbo

>atirtį, kerpa vyrus ir moteris,
ieka cheminį sušukavimą, dažo
plaukus, antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

f

Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina
Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

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

==±

LIETUVA 2002

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

Pigiausios kainos skrydžiams į

Siūlo mokytis

VILNIŲ

ILLINOIS MILDVN TRAINING CENTER
siūlo kursus:

Phlebotomy, Medical Computer
Biling (buhalterija)
* Stomatologo padėjėjo

Užsiėmimai vyksta sekmadieniais. Praktika
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe
cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigę
kursus gausite baigimo sertifikatą bei rezi
ume. Įsigykite profesiją, turinčią didelę pak
lausą. Sveikatos apsauga - viena sparčiausai
augančių ir pirmoji iš sričių, kuri atsistatinėja po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!!!

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

Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo
laimėjimais bei sėkme.

Daugiau informacijos tel. 047-392-8080.

VYTIS TRAVEL

Susikalbėsite rusiškai.
Kvalifikuotiems studentams siūlome
patogius apmokėjimo planus.

40-24 — 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Chicago

i

KAVINES
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre

B3CBNT mSUBAKCB AGBNOT

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir uz

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

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

t****'.*'**'*****************************************

Kraustymosi paslaugos

DANUTĖ
MAYER

708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
JonavlcluaOhome.com

A OTAO AUJANČe

4724 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

Tel. 773-434-4541

708-387-9144

O’FLAHERTY REALTORS
A BUILDERS, Ine.
Kompanija pagal jtteų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ

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

* EKG,

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

S

4 kambarių,

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

GEDIMINAS

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

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS

608 W Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm penkt nuo
6:30 v r iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Išnuomojamas apšildomas

Kirpėjų paslaugos

Nek Pr. Marijos Seserų

350 N. Clark.
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. • penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p

Siūlo išnuomoti

Norite pirkti namą? Reikia pinigų?

847-652-8545; 847-361-4194

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

• Pensininkams nuolaida

Bus.: 708-361-0800
Voice Mat 773854-7820
Fax: 708-361-9618

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

ši skelbimą „Drauge”

- Vėliavų nuleidimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant T
paskolą
. • - .-.tr

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir j kitas valstijas.

New Vision

Skambinkite ir sakykite, kad matėte

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

i

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

MOVING

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Illinois Residential Mortgage Licensee

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

Nemokamas įkainavimas
Nemokama rinkos analizė
Pirkimas
Pardavimas
Surandame
optimaliausią finansavimą

MIGLINAS TV

mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

'

• Čikagoje ar priemiesčiuose

Tet: 630-205-9262
— &
Pager. 773-260-3404
E-mail: amikulis@usa.com

Tel. 773-776-8998

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų

RIMAS STANKUS

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

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v. v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

Landmarkproperti

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

ASTA T. MIKUNAS

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

3314 W. 63 St.

& DA

.raifian

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 90453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fui 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

GREIT PARDUOI

Accent
Homeftnders

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

It’s Scandinavian

VIPAS CO.

• «•?' Į
Sumontuojame ir pagaminame istorinius Šeimos DVD
iš mėgėjiškų video, nuotraukų, ir mėgiamų melodijų

Al.
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* JAV Nepriklausomybės
dienos proga Prezidentūroje

ragautas tradicinis New
York’o sūrio pyragas. Ketvir
tadienį ryte prezidentas Val
das Adamkus pusryčių pasi
kvietė JAV ambasadorių Lie
tuvoje John Tefft. Pusryčiuose
taip pat dalyvavo Lietuvos
ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas. JAV ambasadoriaus
žmona Mariella prezidentui
padovanojo pačios gamintą
niujorkietišką sūrio pyragą.
* Ignoruodamas Etikos ir
procedūrų komisuos išva
dą, Seimas pakartotinai at

metė siūlymą sudaryti parla
mentinę tyrimo komisiją, kuri
patikrintų, kaip naudojamos
Seimo biudžeto lėšos. Protes
tuodama prieš Seimo spren
dimą, iš Etikos ir procedūrų
komisijos atsistatydino libe-

ralė Dalia Teišerskytė. Libe
ralų frakcijos narys, Seimo
pirmininko pavaduotojas Gin
taras Steponavičius pareiškė
įtarimų, jog per kai kurias
Seime veikiančias institucįjas
gali būti plaunami pinigai.
* Liberalų demokratų
partijos (LDP) vadovas, bu
vęs premjeras Rolandas Paksas siūlo vidaus reikalų mi
nistrui Juozui Bernątoniui pa
tikrinti, ar esamų ir buvusių
vyriausybių nariai, ministerijų, Seimo ir Seimo komitetų
vadovai turi sąskaitų užsienio
bankuose. Nustačius tokias
sąskaitas, gali pasitvirtinti
įtarimai, jog prieštaringus
sprendimus šalies ūkyje pri
imantys politikai ir valdinin
kai turėjo iš to naudos, teigia
ma LDP pranešime spaudai.
(BNS)

* Lietuvoje ketvirtadienį
siautęs stiprus vėjas be
elektros paliko daugiau kaip
45,000 bendrovės „Rytų skirs
tomieji tinklai” klientų. La
biausiai nukentėjo Vilniaus
elektros tinklų ir Panevėžio
elektros tinklų klientai.
* Seimo
pirmininkas,
Naujosios sąjungos (social
liberalų) vadovas Artūras
Paulauskas ir partijos parla
mentinė frakcija pasmerkė
Seimo visuotiniame posėdyje
alkoholiniais gėrimais kolegas
vaišinusį socialliberalą Kęs
tutį Skamaraką ir atsiprašė
rinkėjų už nederamą jo elgesį.
Dėkodamas kolegoms už svei
kinimus 50-mečio jubiliejaus
proga ir posėdžių salėje siūlęs
jiems pasivaišinti alkoholi
niais gėrimais, K. Skamarakas trikdė posėdžio darbą ir
pa-žemino Seimo nario vardą.
Parlamentarų ir rinkėjų atsi
prašė bei prisipažino kaltas ir
pats posėdžių salėje alkoholiu
vaišinęsis jubiliatas”. (BNS)

r~----------- ’—"——
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IEŠKANTIEMS DARBO

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1-708-923-0193 — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W. 107th Str.
Seneliai, senelės

CHEPOV'S

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote

Domestic Agency, Ine

rys). Parjošiame, padedame gauti

tybėms bus lemiamas posūkis
sąjungai rengiantis XXI am
žiaus iššūkiams, ir priminė,
kad NATO nėra Rusuos prie
šas, „nes laisvos tautos neka
riauja viena su kita”. „NATO
ir Rusija turi būti partnerės
žmonijos labui”, sakė jis.

T. Lott priminė JAV prezi
dento George W. Bush žo
džius, kad „klausimas ‘kada’
kai kuriems dar atrodo svars
tytinas, bet dėl klausimo ‘taip
ar ne’ abejonių nėra”.
Jis taip pat pabrėžė, jog Pra
hos susitikimas NATO vals-

Kompensacijos už sovietų nusavintą turtą
bus mokamos tik po 4.5 metų
Atkelta iš 1 psl.
invalidams ir 1918-1920 metų
nepriklausomybės kovų ka
riams
savanoriams. Liku
siems piliečiams kompensaci
jos už valstybės išperkamą
žemę, mišką ir vandens tel
kinius — iki 2009 m. sausio 1
d., o už išperkamus butus ar
namus — iki 2011 m. sausio 1 d.
Opozicijos atstovams nepa
vyko pasiekti, jog iš minėtojo

įstatymo
būtų
išbrauktos
anksčiau priimtos nuostatos,
pagal kurias savininkams
natūra negrąžinami butai ar
namai, jeigu juose gyvena
nuomininkai.
Pastariesiems butus bus
leista privatizuoti, o savinin
kams — išmokėtos piniginės
kompensacijos ar atlyginta
kitu būdu. ■

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
f
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

1-847-948-0994 arba 1-847-338-S838

PALOS — GAIDAS

vaikai ir seneliai
SVS

Taxi

Co.

ieško vairuotojų.

A. t A.
ONA KENTNERYTĖ
KAŠELIENĖ
Gyveno Detroit, Michigan. Gimė 1912 m. liepos 28 d.,
Puodziškių kaime, Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskri
tyje. Į JAV atvyko 1950 m.
Velionė, buvusi ilgametė šv. Antano bažnyčios alto
riaus, Gyvojo rožančiaus, Tretininkių, Moterų sąjungos ir
įvairių labdaros organizacijų narė.
Giliam liūdesyje liko: dukra Albina ir žentas Liudas
Ramanauskai, vaikaičiai: Donatas Ramanauskas, Asta
Vaičienė, Indrė ^aškauskienė, Renaa Borucki ir jų
šeimos; vaikaičiai — Kastytis Zubrick su šeima ir Jaunu
tis Zubrickas, septyni provaikaičiai ir giminės Lietuvoje.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, liepos 5 d. Vai S.
Bauža laidotuvių namuose, 1930 25 St, Detroit, MI. Lan
kymo valandos nuo 2 v. p.p. iki 9 v.v. Rožinis 7 v.v.
Šeštadienį, liepos 6 d. a.a. Ona bus atlydėta į Šv. Antano
bažnyčią, kur po 10 vai. gedulingų Mišių, mašinų procesi
ja bus palydėta ir palaidota Holy Sepuchre kapinėse,
Southfield, Michigan.
Nuliūdusi dukra, vaikaičiai ir jų šeimos
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313554-1275.

S650 ir daugiau per savaitę.

FUNERALHOME

Skambinti Slavai 1-847-612-4282

namu, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid

1-773-838-1770

to tax payer" informacija dėl taksų

lenkiškai, angliškai, rusiškai

mokėjimo • vaikai ir seneliai

Vairuotojų teisės - CDL

TERESA

MARGARET

• Patogioje vietoje tarp
Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių

1-773-992-2210

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. liepos 2
d., Detroite mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė, Teta, Uošvė

Geros sąlygos, galima uždirbti nuo
MARINA

POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs
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Atkelta iš 1 psl.

licenzija ir įdarbiname.

1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai

1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai

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

Baltijos valstybių narystė NATO —
atlyginimas už laisvę

1 773-545 3795

1-708-403-8707

kalba lenkiškai, angliškai,

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai

Darbai įvairūs

8632 W. 145 St., Chicago, IL

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)9744410

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

A. t A.
Diplomuotas inžinierius
ALFONSAS SVOTELIS
Mirė 2002 m. liepos 2 d., Baltimore, MD, sulaukęs 97
metų.
Nuliūdę liko: žmona Marija; vaikai — Rymantas, Aud
ronė ir Vėjūnė su šeimomis; sesuo Stefa, gyvenanti Lietu
voje bei kiti giminės Lietuvoje ir Kanadoje.

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

Amerlcan-Polish Domestic
Employment Agency
1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims
1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotoju teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago,

Directors of Endeikis Funeral Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID
4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W35 St.
9900 W.143 St.

Oak Lawn, IL
IL

CAROUNA IANITORIAU Ine.
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučiu kambariu tvarkymas
ir padavėjos

I

LACK & SONS

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekviena diena.
Minute Mato 7562 N. Milvvaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-6470433. Kalbame ir rusiškai. Klausti
(urijaus arba Leonido.

FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.

NIKĄ

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

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

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Seneliu priežiūra
NINA

1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200

Vaikai ir seneliai

Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.
You can't beat our Business telecom Service for quality,
reliability and value. Coli 1.866.THE.DARE and lot us prove it.
It's a fact - we are the better choice.

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO SOdf) W TS CT
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W 87 ST
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ
ALL PHONES

Our premium fiber-optic network deliverj reliable local, long dittance and Internet Service through one coit-javing,

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

T1 -grūde eonneetion - including *alwayt on* Internet access with speedt of up to IMbpt.

www.petkusfuneralhomes.com

HALINA

1-708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
(vairūs darbai
LEONID

CALL NOW A SAVI $700. Totai Communication* Opfionj'

it big businett toolt at *mall butinett pricet.

2881 N Milvvaukee

1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

EUGENIA WOfTOWKZ
5637 W Lavvrence
1-773 777 1583 - kalba lenkiškai,
angliškai 1 773-777 9653
Darbai (vairūs NEMOKAMA

TURGUS
Valentinas Krumplis

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
One tource for hvtinett leiecom.

CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

Totai eoMaaieatiaas Ivtloas"
ĮIMTU.IMI

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

wwwallogioncefelecom.com

ALL PHONES
1-708-652-5245

I

t
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Always With Flowers

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
LB Lemonto apylinkės
socialinių reikalų skyrius
kviečia j išvyką laivu! Plauk
sime Čikagos upe, miesto
centre aiškinant apie miesto
architektūrą ir istoriją. Liepos
18 d., ketvirtadienį, autobusas
išvyksta įš Pasaulio lietuvių
centro 8:45 val.r., grįžta apie 1
vai p.p. Vietų užsakymas tel.
630-243-0791 arba 708-3460756.
46-OJI LIETUVIŠKŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ
46-oji Lietuviškų studijų sa
vaitė, rengiama Lietuvių fron
to bičiulių, šią vasarą vėl vyks
rugpjūčio 18-25 d. Dainavoje.
Tuo tarpu tiksli kiekvienos
dienos programa dar nenusta
tyta, tačiau žinoma, kad sa
vaitės metu su paskaitomis
bei pranešimais dalyvaus šie
asmenys: kun. dr. R. Gudelis,
dr. V. Bieliauskas, adv. P.
Žumbakis, dr. A. Idzelis, dr.
K. Skrupskelis, dr. V. Samonis, dr. R. Šomkaitė, V. Voler
tas, dr. J. Račkauskas ir kt.
Vakarais vyks nuotaikingos
vakaronės, diskusijos, filmų
peržiūra. Laukiama daug da
lyvių iš Amerikos ir Kanados.
Registruotis ir kambarius
užsisakyti jau galima šiuo
adresu: Jonas Urbonas, 1418
W. Elmwood Avė., Clawson,
MI 48017. Telefonas ir faksas:1
248-435-0209.

• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas Įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwayswithtlowers.com

Liepos 3 d. Seattle staiga
mirė Eglė Linkaitytė-VVeiss.
Jai buvo tik 53-eji. Paliko vyrą
Ray, vaikus - Katrę (15 m.),
Deivydą (19 m.), o Lietuvoje motiną ir dvi seseris su šeimo
mis.
Lietuviški
animaciniai
filmai visą vasarą demonst
ruojami vaikų muziejuje, Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose. Vaikų muzie
jus - vėsinamas. Čia vaikai
galės pamatyti daugiau kaip
20 naujų, spalvingų, įdomių
filmukų. Bendra trukmė daugiau kaip 2 valandos. Tai
gi atvykite - pusvalandžiui,
valandai ar dviem su draugais
ir kaimynais, atsipūskite nuo
vasaros karščių! Daugiau in
formacijos tel. 773-582-6500
(kasdien nuo 11 val.r. iki 3
val.p.p.). Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus įsikūręs 6500
S. Pulaski Rd., Chicago.

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

•Almos fondas
A. a. Sofijos Varnelienės

Ir tėveliams, ir vaikučiams buvo smagu „Pipirų ratelio” mokslo metų užbaigimo šventėje, vykusioje Pasaulio lie
tuvių centre.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Jono Meko kino filmo „Reminiscenses of Journey to Li
thuania” peržiūra vyks liepos
12 d., penktadienį, 7 val.v.
Balzeko
lietuvių kultūros mu
Ekskursijos
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd..
Keliaudami dviejų aukš Daugiau informacijos tel. 773tų ekskursiniu autobusiu 582-6500.
ku, per dvi valandas galėsite
Įdomi kelionė
apžiūrėti trylika Čikagos ir
apylinkių mylių, kuriose yra
EKSKURSIJOS PO
daug žinomų pastatų ir mu
ČIKAGĄ - LĖKTUVU!
ziejų. Kelionės maršrutas pie
Į Čikagą pažvelkite iš oro tuose siekia Soldiers Field ir
iš
mažo lėktuviuko, kuris nu
Museum Campus, šiaurėje skraidins jus prie žymiausių
Water Tower, rytuose - Navy
miesto architektūros ir kultū
Pier, vakaruose - Sears Tower
ir River North. Ekskursijos ros paminklų, leis užmesti akį
„Draugo" rėmėjai
į gražųjį Michigan ežerą iš vir
vyksta nuo 9 val.r. iki 6:30
George Petkus, gyvenantis val.v. kas 15 minučių. Visos šaus, pastebėti tai, ko dar ne
Glendale, CA, „Draugą” parė dienos leidimas-bilietas lei matėte.
Palwaukee oro uosto skrai
mė 50 dol. auka. Esame labai džia turistui įšokti ir iššokti iš
dymo
centre (The Flight Cen
dėkingi!
autobuso dvylikoje maršruto
Daina Kojelytė iš Vilią vietų: Sears Tower (Jackson ir ter at Service Aviation, PalPark, IL, pratęsdama prenu Wacker), State Street (piet waukee Municipal Airport,
meratą, „Draugui” atsiuntė 50 vakarinėje Washington gatvės Wheeling) rengiamos trys ke
lionės: 35 minučių skrydis virš
dol. Tariame nuoširdų ačiū!
pusėje), The Art Institute
šiaurinės
Čikagos
dalies
Mary Vaitkus, gyvenanti (Michigan ir Adams), Hilton
(North Shore tour); 60 minu
Belleville,
IL, grąžindama Towers (Michigan ir Balbo),
čių Čikagos centro apžiūrėji
„Draugo” gegužinės laimėjimų Field Museum, Sheraton Chi
mas (Chicago Loop tour); pu
knygelę, pridėjo 39 dol. auką. cago Hotel (Columbus ir
sės dienos skrydis į Lake GeLabai jums dėkojame!
North Water), Navy Pier, Waneva. Keliones lėktuvu reikia
Joseph ir Donna Petku- ter Tower (Pearson ir Michi
užsisakyti iš anksto, vienu
nas, gyvenantys Union Pier, gan), prie „Rainforest” kavi
metu gali skristi du žmonės.
MI, grąžindami „Draugo” ge nės (Ohio ir Clark), the ESPN
Skambinkite tel. 1-800-I-cangužinės laimėjimų knygelę, Zone (Ohio ir Washburn) ir
flymūsų dienraščio iždą praturti Chicago River (401 N. Michi
Tame pačiame Palwaukee
no 40 dol. auka. Ačiū už para- gan Avė.) Informacija tel. 773oro uoste „Len Jablon Helimą:
648-5000.
copter Ridės Ine.” organizuoja
dar vieną ekskursiją po Čika
DĖMESIO TREČIABANGININKŲ
gą lėktuvu - šio skrydžio pa
sakojimas prasideda North
VAIKAMS!
Shore skrendant paežere į pie
Dar galima registruotis, dar plaukti jachtomis iki stovykla
tus link Comiskey Park ir į
galima patekti į jūrų skautų vietės, o kiti bus nuvežti ma
vakarus iki Dan Ryan ir Kenburiavimo kursų stovyklą, ku šina.
nedy greitkelių. Kelionės me
ri prasidės liepos 12 d. ir tęsis
Būtiniausi daiktai, kuriuos
tu apžiūrimi žymieji dangorai
visą savaitę iki liepos 19 d. turi turėti
stovyklautojas:
žiai, Navy Pier, Buckingham
Kur? Muskegan? Prie Michi miegmaišis, individuali gelbė
fontanas, The Museum Cam
gan ežero. Priimami vaikai jimo liemenė, antklodė, rank
pus, Soldier Field, Goose Isnuo aštuonerių metų am šluosčiai, lauko virtuvės indai
land ir Ba’hai Temple. J šią 30
žiaus. Iki šešiolikos ir vyres ir būtinos apsisaugojimo prie
minučių kelionę gali skristi
ni, visi, norintys išmokti bu monės nuo uodų.
net keturi turistai. Skambin
riuoti ar pagilinti žinias šia
Ko negalima vežtis stovyk- kite tel. 847-309-1885.
me puikiame, romantiškame lon? Jokių radijo tranzistorių,
I įdomias ekskursijas po Či
ir grūdinančiame mėgėjiška jokių kortų ar žaidimų, skuti
kagą galite skristi ir iš Midme sporte ir skautavime.
mosi kremo (shaving cream), way oro uosto. „General AviaŠių metų stovyklai vado nes juo dažnai mėgstama iš
tors” organizuoja 30-60 minu
vaus jauna, bet jau patyrusi dykauti ir besitaškant sugadi
čių skrydžius. Kreipkitės tel.
jūrų vilkė Rima Pauliūtė dr. namos palapinės. Jokio mais
773-582-5333. „Tri-Star Pilot
Algio Pauliaus dukra, DeKalb to, nes to, kuris bus pateikia
Service Tours” ir pilotas Jerry
universiteto bakalaurė, nuo mas stovykloje, visiems pa
Smith rengia 45 minučių ke
rudens pradėsianti magistro kaks.
liones po Čikagos centrą, par
studijas. Stovyklai Rima pa
Ką galima atsivežti? Gitarą, kus ir stadionus. Skambinkite
rengė kiekvienos dienos pro triūbą, akordeoną ar dar kokį
tel. 773-229-1091.
gramą, kurią sudarys trys da kitą muzikos instrumentą.
lys: mokymo teoretinė dalis;
KALENDORIUS
Ką reikia atsivežti? Gerą
praktinis teorinių žinių pri nuotaiką, bičiuliškumą.
Liepos 6 d.: Dominyka (Donė),
taikymas plaukiant laivais;
Visi stovyklautojai bus su Ginvilė, Marija, Nervydas, Pulgis,
kiekvienos dienos darbo ap skirstyti būriais. Kadangi Ramutis, Ritonė. Lietuvos Valstybės
tarimas — pašnekesys. Rimai maistą teks gamintis patiems, — Mindaugo karūnavimo (1253 m.)
talkins DeKalb universiteto tai gamintojais kasdien bus diena.
Liepos 7 d.: Astas, Eitautas, Este
profesorius Doughal Bedford, vis kitas būrys.
ra, Sangailas, Skinutė, Vilgailė, Vilijau kelinti metai dirbantis su
Stovyklon jau susiruošė tris baldas.
lietuviukais, pramokęs susi dešimt dalyvių, kurių dau
Liepos 8 d.: Arnoldas, Audrius,
kalbėti lietuviškai. Su vaikais gumą sudaro trečiosios ban Bitė, Kilijonas, Kolonatas, Vaitautas,
ir paaugliais dirbs ir daugiau gos atžalos, bet dar galima Valmantė.
Liepos 9 d.: Algirdas, Algirde,
vyresnio amžiaus jaunimo, priimti apie dešimt naujokų
kurie, rodos, visai neseniai ir ar norinčių išmokti valdyti Antė, Leonardas, Marcelina, Rytė,
patys mokės sudėti ar pakelti laivą. Smulkesnę informaciją Veronika, Vida.
Liepos 10 d.: Amelija, Eirinė, Gilbures, vairuoti laivą.
galėsite gauti, paskambinę Ri vainas, Prudencija, Rufina, Sekunda.
Stovyklos mokestis — 130 mai Pauliūtei telefonu: (630)
Liepos 11 d.. Benediktas, Kiprijo
dolerių Jau paruošti keturi 584-5527.
nas (Kipras), Olga, Pijus, Rimtenis,
laivai. Kas norės — galės
Ligija Tautkuvienė Skaidrė, fiaronė, Vilmantas.

'

Gatvės remonto darbai,
vykę Čikagos centre, pietinėje
Michigan Avenue dalyje (nuo
Van Buren iki Adams gatvių),
baigti net penkiais mėnesiais
anksčiau nei planuota. Kaip
praneša Public Building Commision of Chicago, Michigan
gatvės atnaujinimas yra 35
mln. dol. vertės Grant Parko
požeminio pietinio garažo re
konstrukcijos projekto dalis.
Pats garažas vis dar statomas,
veikti jis turėtų pradėti anks
tyvą rudenį. Kol kas automo
bilius statytis galima Grant
Parko šiauriniame, East Monroe ir Millenium Parko gara
žuose.
Burinių
ar motorinių
laivų, o taip pat senovinių
automobilių
savininkus
kviečiame atplaukti ar atva
žiuoti į Balzekas Stone Birch
Manor Michigan valstijoje ir
tokiu būdu papuošti kasmeti
nę Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus gegužinę, kuri vyks
sekmadienį, rugpjūčio 18 d.,
nuo vidurdienio iki sutemos.
Balzekas Stone Birch Manor
yra ant paties ežero kranto,
maždaug viena mylia už New
Buffalo, 75 mylios nuo Čika
gos.
Susidomėję
prašome
skambinti muziejaus tel. 773582-6500.

Palaimintąjį arkivyskupą
Jurgį Matulaitį šv. Mišiomis
minėsime liepos 14 d. 10:30
vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje, o toli
mesnė minėjimo tąsa vyks
parapijos salėje. Šv. Mišias
aukos kun. Rimvydas Adoma
vičius, kuris taip pat tars žodį
apie palaimintąjį lietuvių ar
kivyskupą. Maloniai visus da
lyvauti kviečia Čikagos ir apy
linkių Nekalto Prasidėjimo M.
Marijos seselių rėmėjai.

salėje. Viduje - vėsu, gera, o
lauke temperatūra - apie 100
F”.
Filme matėme Austriją, Vo
kietiją, Ispaniją. Vaizdajuostė
prasidėjo vaizdais apie Vieną,
Austrijos sostinę. Pamatėme
turtingą savo kultūra ir istori
ja miestą, jo žymiuosius fonta
nus, didingus karalių rūmus,
Operos pastatą. Besikeičiant
vaizdams, skambėjo populia
rių valsų muzika. Siame mies
te gyveno ir kūrė daug žymių
kompozitorių. Viena turi savo
muzikos stilių, čia vyksta ope
ros, simfoniniai koncertai.
Grožėjomės parkų puošnumu,
viešbučiais, geru susisiekimu,
švara. Matėme kavinę, atida
rytą prieš 300 metų, dar iki
dabar veikiančią. Išgirdome
istoriją apie Vienos išgražinimu ir muzikiniu gyvenimu be
sirūpinusią karalienę Mariją
Terezą, Šv. Stepono katedrą,
Augsburgu rūmus. Čia yra pa
gerbtas ir Zigmund Freud.
Grožėjomės Dunojaus upe
plaukiančiais laivais, gamta,
didingais kalnais, miškais.
Kitas kelionės taškas - Ba
varijos sostinė Miunchenas,
įsikūręs apie 1158 metus. Vie
na jo įžymybių - ypatingas
laikrodis su įvairiomis besisu-

ir nuostabūs Alpių kalnų, la
bai mėgiamų slidinėtojų, vaiz
dai. Filme buvo parodytas October festivalis, švenčiantys ir
šokantys žmonės. Taip pat dar
matėme keletą pilių, esančių
netoli Miuncheno, labai didin
gų bažnyčių ir kt.
Sustoję Ispanijos sostinėje
Madride, susipažinome su la
bai įvairia ispanų kultūra,
išvydome vieną iš judriausių
oro uostų - Madrido oro uostą.
Madridas - ir moderniškas, ir
kartu senoviškas, aristokratiš
kas. Visur - gėlės, gatvės - ir
plačios, ir labai siauros. Filme
matėme ir bulių kautynes, ku
rios publikos labai mėgiamos.
Buvo minimi didieji žmonės rašytojas Servantes, Kristu
pas Kolumbas, Picasso, Salvador Dali ir t.t. Yra daug religi
nio turinio muziejų, XI šimt
mečio vienuolynas. Pasirodo,
Ispanijoje sekmadienio popie
čių metu žmonės mėgsta susi
rinkti prie bažnyčių koncertui,
tautiniams šokiams.
Po įdomios programos „Sek
lyčioje” valgėme skanius pie
tus - šeimininkių pagamintus
cepelinus. Ačiū renginių vado
vei už tokią įdomią vaizda
juostę.

„Seklyčioje” liepos 10 d. 2
val.p.p. trečiadienio popietėje
klausysimės įspūdžių iš Lietu
vos, kuriuos papasakos trečia
dienių popiečių lankytojos,
Lietuvoje praleidusios ilgesnį
laiką. Visi maloniai kviečiami
ir laukiami vėsioje „Seklyčios”
salėje įdomiai praleisti laiką.
Kaip ir visuomet, bus bendri
pietūs. Atvykite!
„SIETUVOS” DRAUGOVĖS
GEGUŽINĖ
Skautininkių ir vyr. skaučių
„Sietuvos” draugovės metinė
gegužinė vyks liepos 13 d.,
šeštadienį, Ateitininkų na
muose, Lemonte. Pradžia 12:30 val.p.p. Visos sesės ir jų
šeimos kviečiamos maloniam
skautiškam pabendravimui.

atminimą pagerbdama, Irena
Smalstys, Lockport, IL aukoja
Almos fondui $50. Almos ir
Lietuvos vaikų vardu reiškia
me užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojai dėkoja
me! Aukos nurašomos nuo
mokesčių Tax ID#36-4124191.
Čekius rašyti: Lithuanian Or
phan Care, pažymint, kad
skirta Almos fondui, ir siųsti:

2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629.
• Amerikos lietuviai pade

da Lietuvai ir ypatingai Lietu'
vos vaikams, kad jų gyveni
mas būtų lengvesnis. Algis
Kazlauskas, Orland Park, IL,
aukoja $1,000 Lietuvoje gyve
nančioms didelėms, neturtin
goms šeimoms. $160 — vieno
vaiko metinę paramą aukoja
Juozas Žygas, Oak Lawn, IL;
$200 — globojamam vaikui
sinčia globėjas Charles J. Busnovich, Princeton, NJ. Po
$150 — metinį globojamo vai
ko mokestį siunčia šie gera
dariai: dr. Jonas ir Janina
Šalnos, Lemont, IL; Lithua
nian Women’s Club of Schuylkill County, per Leoną Semanchick, Pottsville, PA; Heidi
Ann Nordbrock, Chicago, IL;
Janice Preunsky, DVM, Sko
kie, IL; Vytautas ir Ona Gu
tauskai, Michigan City, IN;
Jonas V. Prunskis, Barrington
Hills, IL; Lithuanian Women’s
Club of Wyoming Valley, Nelie
Bayoras-Romanas,
Pittston,
PA; Danutė Varaneckienė,
Chicago, IL. Visiems dosniems
ir geriems žmonėms, apleistų
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! Lietuvos Našlaičių glo

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo .Draugo’)
TeL 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
r

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis9aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
,
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Gdimos^onsultacĮjosšeštadieniais^

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 SPulaski Rd., Chicago, EL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko

muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.

• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. Tel.
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.
• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.

bos komitetas, 2711 West lllth St. Turime didelį pasi
71 st StreefT Chicago, IL rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
60629.
• 27 centai skambinant į minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
FILMAI APIE EUROPOS DIDMIESČIUS - Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. Prieš pastatant paminklą, ga
per parą, 7 dienas per savai
„SEKLYČIOJE”
tę, 6 sekundžių intervalai. lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
Birželio 26 d. „Seklyčios” kančiomis figūromis, kita - Jokių mėnesinių mokesčių. jis padarytas, kaip jau buvo
trečiadienio popietėje matėme Marian Plaza, istorinė Miun Tikslus apskaičiavimas. Koky jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
vaizdajuostę
„Aplankykime cheno vieta. Matėme žymiuo biškiausias ryšys. Paslauga be Vilimas Nelsonai. Tel. 773didžiuosius Europos miestus”.
sius pastatus, gražiuosius par apgaulės. Kreipkitės vakarais 233-6335.
• Namams pirkti pasko
Renginių vadovė Elena Siru kus, girdėjome apie karalių lietuviškai į TRANSPOINT
tienė parūpino labai įdomią nuveiktus darbus. Sužinojo atstovą su 8 metų patirtimi los duodamos mažais mėnesi
vaizdajuostę, kurią žiūrėjome, me, jog čia galima gauti 300 tarptautiniuose ryšiuose. Tel. niais įmokėjimais ir prieina
patogiai sėdėdami „Seklyčios” rūšių alaus. Pro akis prabėgo 708-386-0556. TRANSPOINT mais nuošimčiais. Kreipkitės į
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Laima Vaičiūnienė

— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• „PENSININKO” žurna

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė

lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis dami tikrai kokybiškai išversti
Milkovaitis, galima užsipre video įrašus iš Lietuvoje nau
numeruoti adresu: 2711 W. 71 dojamos PAL sistemos į ameri
St., Chicago, IL 60629, tel. kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
773-476-2655. Prenumerata kreipkitės į INTER-VIDEO
metams: JAV-bėse, $15, kitur 3533 S. Archer Avė., Chi
$25. Išeina 8 kartus per metus. cago, IL 60609. Tel. 773-927Tai vertinga dovana įvairiomis 9091. Sav. Petras Bernotas.
progomis.

Kun. Rimvydas Adomavičius su Lietuvos Vyčių veikėjomis: Ellie Kaspu
tis (kairėje) ir Loraine Svelnis. Kun. R. Adomavičius dabar yra LV 112
kuopos Marųuette Parke, Čikagoje, kapelionas.
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