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UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
PERIODICALS
August 3, 2002

Papilės ateitininkai
pasitinka vasarą;
apie daug kainuojančias
mažas paskolas (tęsinys).
2 psl.

Neapdainuotos
didžiadvasės: Stasės E.
Semėnienės nuomonė
apie Lietuvos Dukteris;
Bronius Nainys rašo
apie Bush lenkų meilę.
3 psl.

Susipažinkime: dr. Vida
I. Puodžiūnienė; nauji
mokslų daktarai:
Danisa Kružikaitė,
Juris Germanas.
4 psl.

Ar norite būti modeliu?
- klausia ir informuoja
madų skyrelio vedėja;
Tomas Gudauskas,
buvęs „Svąjos” šokėjas,
tapo šeimos gydytoju.
5 psl.
Į Darbo departamentą
JAV kasdien kreipiasi
~6-8 darbdavių apgauti
naujai atvykę lietuviai.
6 psl.

* Lietuvos krepšininkas
Arvydas Sabonis ne anksčiau
kaip kitą antradienį turėtų su
sitikti su NBA klubo Portland
„Trail Blazers” prezidentu Bob
Whitsitt bei vyr. treneriu Maurice Cheeks ir aptarti galimybę
po metų pertraukos sugrįžti į
Portlandą, rašo JAV žiniasklai
da. „Trail Blazers” klubas 37
metų 220 cm ūgio A. Saboniui
už sezoną jau pasiūlė 6 mln., o
už du sezonus — 10 mln. dol. A.
Saboniu domisi ir NBA čem
pionas, „Los Angeles Lakers”
klubas. Jo valdyba su Lietuvos
krepšininko agentu Herb Rudoy
jau kalbėjo apie aktyviai treni
ruotis pradėjusio A. Sabonio ga
limybes tęsti karjerą ir tapti
„Lakers” komandos antruoju vi
durio puolėju.
* Tarptautinės šaudymo
sporto federacijos paskelb
toje geriausių pasaulio šaulių,
šaudančių į skrendančius taiki
nius tranšėjinėje aikštelėje, po
puliarumo lentelėje 36 metų
olimpinė čempionė lietuvė Dai
na Gudzinevičiūtė, surinkusi
2,038 taškus, užima II vietą.

Naujausios

žinios
* Po daugiau kaip dešimt
mečio Lietuvoje lankysis Ru
sijos karo laivai.
* Lietuvos biudžetas iš
azartiniu lošimu šiemet gavo
749,800 litų.
* Lietuva gali (vesti priva
lomą palyda Baltarusijos vežė
jams.
* Prezidentas ir Seimo pir
mininkas išeina
atostogų,
premjeras grįžta į darbą.
* Konservatoriai džiaugia
si, kad Seimo vadovas jiems
pripažino parlamento padarytą
klaidą.
* Kauno savivaldybė nu
šienavo mieste suvešėjusias
kanapes.

Nr. 150

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RUGPJŪČIO - AUGUST 3, 2002

Vol. LXXXX

Šiame
numeryje:

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

Kaina 75 c.

Rengiamas
Prancūzijoje
sulaikytos lietuvės
išlaisvinimo planas

rugpjūčio 2 d.
(BNS) — Lietuvos diplomatai
ir dviratininko Raimondo Rum
šo bei jo Prancūzijoje už nele
galų vaistų gabenimą sulaiky
tos žmonos Editos interesams
atstovaujantys advokatai ki
tos savaitės pradžioje parengs
išsamų veiksmų planą.
Kaip sakė Lietuvos URM
Konsulinio departamento di
rektorius Gediminas Šiaudvytfs, penktadienį Rumšų by
loje pradėjo dirbti du žinomi
Prancūzijos advokatai — tė
vas ir sūnus Alexandre ir
Jean Mare Varaut. A. Varaut
atstovaus Editai Rumšienei,
J. M. Varaut —jos vyrui.
Ketvirtadienį po susitikimo
su Bonneville miesto kalėjime
laikoma E. Rumšiene Lietuvos
ambasadorė Prancūzijoje Asta
Skaisgirytė-Liauškienė prane
šė, kad kitą savaitę gali būti
svarstoma galimybė sulaiky
tąją paleisti iš kalėjimo už pa
sižadėjimą neišvykti iš Pran
cūzuos.
Šiuo metu R. Rumšas vyras,
trys vaikai ir kiti artimieji yra
Italijoje, kur Rumšų šeima
pastaruoju metu gyvena.
Tuo tarpu medikamentų
skandalas tebėra Vakarų ži
niasklaidos dėmesio centre. Is
panijos dienraščiai „EI Pais”,
„ABC” ir „Sport” rašo, kad E.
Rumšienei pateikti kaltinimai
„organizuotu dopingo platini
mu”,
Nukelta į 7 psl.

Lietuvoje veikia didžiausias
JAV žvalgybininkų tinklas
Vilnius, rugpjūčio 2 d.
(BNS) — Rusijos kontržval
gybos duomenimis, Lietuvoje
yra didžiausia pasaulyje JAV
Centrinės žvalgybos valdybos
(ČIA) Prezidentūra, teigia
Rusijos interneto tinklalapis
„Agentura.ru”, skelbiantis spe
cializuotą informaciją apie
specialiąsias tarnybas.
Straipsnyje „Eksperimento
aukos” apie Baltijos valstybių
specialiąsias tarnybas teigia
ma, jog Lietuvos, Latvijos ir
Estijos specialiosios tarnybos
yra sukurtos pagal ČIA mo
delį. Straipsnyje, kuriame
daugybė faktinių klaidų, be
kita ko, rašoma, kad Lietuvos
specialiųjų tarnybų darbuoto
jai veikė prieš Rusiją JAV
užsakymu.
„Amerikos instruktoriai mo
ko lietuviškus ‘čekistus’. Bū
tent tokiu būdu dešimtojo
dešimtmečio pradžioje CLA
gavo slaptus dokumentus apie
Rusįjos antiteroristinių dali
nių parengimo sistemą”, rašo
„Agentūra.ru”. „Latvija, Lietu
va ir Estįja — vienintelės iš
buvusių Sovietų Sąjungos vals
tybių, kurios ryžosi eksperi

Paryžius,

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir krašto apsau
gos ministras Linas Linkevičius penktadienį Vilniuje pasirašė kariuomenės Ordinariato reglamentą, kuris api
brėžia kariuomenės kapelionų veiklą. Reglamente numatomos kariuomenės kapelionų darbo taisyklės. Regla
mentą patvirtino Krašto apsaugos ministerija ir Vatikanas, kadangi tai — ne tik karinis, bet ir bažnytinis do
kumentas. 2000 metais įsteigtas kariuomenės ordinariatas rūpinasi Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių katali
kų sielovada. Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja 15 kapelionų. Jie lanko karinius junginius, aukoja šv.
Mišias bei vadovauja kitoms apeigoms, teikia sakramentus, dėsto tikybą ir dorovę, bendrauja su kariais tikybos
ir moralės temomis.
Nuotr.: Dokumento pasirašyme dalyvavo apaštalinis nuncijus Baltijos valstybėms, arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen (trečias iš kairės), Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius (ketvirtas iš kairės) ir krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (šeštas iš kairės), kiti ka
riuomenės ir Bažnyčios vadovai.
Kęstučio Vanago (Eltai nuotr

„Williams” siūlomas naujas finansinių sutarčių
dėl „Mažeikių naftos”planas
Vilnius, rugpjūčio 2 d.
(BNS) — Finansų ministerija
siūlo JAV bendrovės „Williams International” valdo
mam susivienijimui „Mažeikių
nafta” pačiam pasiskolinti 75
mln. JAV dolerių ir gautomis
lėšomis perfinansuoti tokio
pat dydžio „Williams” suteiktą
paskolą įmonei.
Laišką su tokiu pasiūlymu
finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė penktadienį išsiun
tė JMažeikių naftos” valdybos

Nesiliaujantis karštis trikdo
ligoniniu operacinių darbą
Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS- mas Saladis.
LR) — Dėl neįrengtų oro kon Pasak operacinio skyriaus
dicionierių kasdien po 36 ope vedėjo Moisiejaus Racino, dar
racijas atliekantys Vilniaus bo instrukcijose numatyta,
universitetinės greitosios pa kad pakilus oro temperatūrai
galbos ligoninės gydytojai šią iki 26 C (79 F) laipsnių,
savaitę galynėjosi su karščiu būtina kas 45 minutes daryti
— oras įšildavo iki 28-29 C poilsio pertraukėles. Pasak
(83-85 F) laipsnių, o naktį, mediko, tai vienintelė užuo
įjungus papildomą apšvieti mina, kad chirurginių brigadų
mą, temperatūra perkopdavo darbo sąlygos gali būti kenks
30 C (86 F) laipsnių.
mingos.
Pagal patvirtintą higienos
Esant aukštesnei tempera
normą, medikai turi teisę tūrai, į operacinės aplinką
operuoti, jei oro temperatūra greičiau išsiskiria kenksmingi
yra ne aukštesnė kaip 22 C sveikatai lakieji anestetikai.
(73 F) laipsniai.
Nuo karščio padidėja ir hos„Formaliai mus galima baus pitalinių infekcijų pavojus.
ti už saugaus darbo taisyklių Jas sukelia ypač pavojingas
pažeidimus”, sakė ligoninės šilumą ir drėgmę mėgstantis
direktoriaus pavaduotojas To
Nukelta į 7 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Intertas, ITAR-TASS. BNS
Urtų agentūrų prsneNmals)
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Roma. Popiežius Jonas
Paulius II penktadienį grįžo į
Romą po sekinančios 11 dienų
kelionės Amerikos žemynuose,
kurios metu kėlė indėnų klau
simą, išreiškė gėdą dėl Katali
kų Bažnyčią sukrėtusių pedo
filijos skandalų ir paragino
kurti „meilės civilizacįją”. Po
kelionės į Kanadą, Guatemalą
ir Meksiką, kuri buvo 97-asis
jo vizitas į užsienį per 23 jo
popiežiavimo metus, popiežius
iš Romos oro uosto buvo nu
vežtas tiesiai į jo vasaros rezi
denciją. Iki rugpjūčio pabai
gos, kai 4 dienoms išvyks į
gimtąją Lenkįją, popiežius
viešai rodysis tik du kartus
per savaitę.
Paryžius. Psichiatrams nu
stačius, jog 25 metų prancū
zas Maxime Brunerie, kuris
per Bastilijos dienos paradą

liepos 14 d. šovė į Prancūzuos
prezidentą Jacųues Chirac,
yra protiškai pąjėgus stoti
prieš teismą, penktadienį jo
atžvilgiu pradėtas kriminali
nis tyrimas dėl pasikėsinimo
nužudyti. M. Brunerie iš spor
tinio šautuvo šovė į atvirame
automobilyje važiavusį prezi
dentą, bet nepataikė, nes
ginklą nukreipė šalia stovėję
žmonės, kurie jį ir sulaikė.
Roma. Italįja iki šiol nema
tė patikimų įrodymų, kad Ira
kas rezga karinius kėslus, ir
sutiks dalyvauti karinėje ope
racijoje prieš Iraką tik įsitiki
nusi jų pagrįstumu, pareiškė
Italijos gynybos ministras An
tonio Martino.
Londonas. Didžioji Britani
ja penktadienį skeptiškai rea
gavo į Irako pranešimą, kad
Bagdadas kviečia vyriausiąjį
Jungtinių tautų (JT) gink
luotės tikrintoją atvykti dery

pirmininkui, įmonės genera
liniam direktoriui bei ūkio
ministrui. „Vyriausybė sutiktų
padėti įmonei ir suteiktų pas
kolai valstybės garantiją”,
sakė finansų ministrė.
Pasak pranešimo, siūlomas
variantas turėtų tenkinti
„Williams” bendrovę, nes tai
leistų jai išgrynintu, savo 75
mln. JAV dolerių paskolą
„Mažeikių naftai”. Si paskola
suteikta 1999 metais už 10
proc. metinių palūkanų.
„Williams”, kuri, pasak ži
novų, norėdama atsiimti „Ma
žeikių naftai” paskolintus pi
nigus, bando spręsti mokumo
problemas, siūlė vyriausybei
parduoti minėtą 75 mln. JAV
dolerių paskolą JAV bankui
„J.P. Morgan Liucembourg
SJL”.
Spaudoje buvo rašyta, kad
JAV bendrovė, perduodama
paskolą „J.P. Morgan” bankui,
siekė išsaugoti 10 proc. palū
kanas — buvo norima, kad
dalį palūkanų „Mažeikių naf
ta” mokėtų bankui, o dalį —
„Williams”.
„Mums kilo abejonių dėl
paskolos perdavimo sąlygų ir
kainos bei paties sandorio
skaidrumo”, sakė finansų mi
nistrė.
Pateikdama naują pasiūly
mą, finansų ministerija teigia
suteikianti „Mažeikių naftai”

galimybę pasiskolinti gerokai
pigiau. Paskolos davėją bend
rovė galėtų pasirinkti apklau
sos ar konkurso būdu tiek vi
daus, tiek užsienio rinkose.

bų. „Irako prezidentas Sad
dam Hussein jau seniai žai
džia žaidimus. Kaip rodo pa
tirtis, jis netesi žodžio”, pa
reiškė URM atstovas spaudai.
Tuo tarpu Rusija pasveikino
Irako pasiūlymą. „Maskva lai
ko Irako pasiūlymą svarbiu
žingsniu teisinga kryptimi —
laikantis JT Saugumo Tary
bos rezoliucijų siekti suregu
liuoti krizę politinėmis ir dip
lomatinėmis priemonėmis”,
sakoma Rusįjos URM pareiš
kime.
Paryžius. Prancūzuos vi
daus reikalų ministerįją pa
reiškė, jog rengia planus iš
siųsti į tėvynę visus islamistus, kurie įtariami esą susiję
su teroristine veikla. Siūlomos
priemonės visų pirma nu
kreiptos prieš alžyrietį Kamei
Daoudi, kuris įtariamas pri
klausąs musulmonų ekstre
mistų tinklui, kuris rengėsi iš
puoliams prieš JAV interesus
Prancūzįjoje. Pagal siūlomąjį
įstatymą visi asmenys, pripa
žinti kaltais arba bent įtaria
mi ryšiais su terorizmu, bus

išsiųsti atgal į savo kilmės
valstybę.

mentui — kurti savo spectarnybas nuo nulio”, rašoma
straipsnyje.
Anot straipsnio, kurdamos
specialiąsias tarnybas, Balti
jos valstybės atsisakė buvusio
SSRS Valstybės saugumo ko
miteto (KGB) modelio ir
kadrų, taip save „pasmerkdamos kvalifikuoto personalo
stokai”.
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) atstovas spaudai
Vytautas Makauskas sakė,
kad VSD „nenorėtų komentuo
ti išsigalvojimų, spausdinamų
įvairiausiuose tinklalapiuose,
juolab kažkieno spėlionių apie
užsienio šalių rezidentų tinklą
Lietuvoje". „Teiginiai, kad Lie
tuvos saugumas palaiko ry
šius su kitų valstybių operaty
vinėmis tarnybomis, nėra ko
kia naujiena ar paslaptis. Po
2001 m. rugsėjo 11 dienos te
roristų išpuolio Amerikoje
ryšiai bendroje kovoje su tarp
tautiniu terorizmu, finan
sinėmis machinacijomis ir or
ganizuotu
nusikalstamumu
tapo žymiai efektyvesni”, sakė
VSD atstovas spaudai.

Traku nacionalinis parkas — ekologiniame
pavojuje
Didelis gaisras penktadienį danga smilksta toliau.
jams patariama mažiau būti
kilo Trakų istoriniame nacio Remiantis' paskutiniais ug lauke, užsidaryti langus.
naliniame parke, Žaizdrių kai niagesių pranešimais, penkta
Trakų parkas — vienintelis
me, kur užsidegė lauke su dienio pavakarę ugnies pliti
istorinis
valstybinis parkas ne
mas buvo sustabdytas. Kada
krautos dėvėtos padangos.
tik
Lietuvoje,
bet ir visoje Eu
Aplinkos ministerįją šią vie galutinai gaisras bus užgesin
ropoje.
Parko
teritorija apima
tovę jau paskelbė ekologinio tas nežinoma. Iš gaisro vietos
8,200
hektarų
plotą, iš kurių
pavojaus zona. Iš gaisravietės dūmai sklinda pagal vėjo krytįapie
3,400
hektarų
užima
virsta tiršti juodi dūmai, tvyro — į šiaurės vakarus. Todėl
miškai,
o
1,300
hektarų
plote
Aukštadvario,
Semeliškių,
aitrus kvapas.
tyvuliuoja
32
ežerai.
(BNS)
Manoma, kad gaisrą sukėlė lektrėnu apylinkių gyvento
žaibo iškrova. Ugnį bando slo
pinti kelios dešimtys ugniage
sių automobilių. Šioje UAB
„Egapris” padangų aikštelėje
buvo sukaupta daugiau kaip
7,000 tonų naudotų padangų.
Matydamas, kad gaisrą ge
sinančių tarnybų pajėgumų
neužtenka, aplinkos ministras
Arūnas Kundrotas kreipėsi į
Lietuvos kariuomenės vadą
Joną Kronkaitį ir paprašė vi
sokeriopos pagalbos.
Ugnies gesinimą apsunkina
tai, kad artimiausias vandens
šaltinis yra tik už 3 kilometrų.
Pasak ugniagesių, padangas
gesinti yra labai sunku — net
į vandenį įmesta deganti pa- Trakų nacionalinis parkas skendi gaisro dūmuose. Gedimino ?.ihn«ko<Eltai nuoir

IRAKAS
Bagdadas. Irakas ketvirta
dienį pakvietė vyriausiąjį
Jungtinių Tautų (JT) gink
luotės tikrintoją atvykti į Bag
dadą vesti techninių derybų,
teigdamas, kad šios derybos
gali padėti išspręsti klausimą
dėl ginkluotės tikrintojų su
grįžimo į Iraką po 3.5 metų
pertraukos.

JAV

Į

Vašingtonas. JAV gynybos
sekretorius Donald Rumsfeld
nori suimti arba nukauti dau
giau „ai Qaeda" kovotojų ir
davė vyriausiąjam specialiųjų
operacijų vadui įsakymą suak
tyvinti slaptas misįjas šiam
tikslui pasiekti, penktadienį
pranešė laikraštis „The Washington Times”. D. Rumsfeld
pageidauja, kau jo slaptųjų
karių operacijoms nebūtų tai
komos varžančios jų veiksmus
teisėsaugos patvirtinimo pro

cedūros, dėl kurių operacijas
gali tekti atidėti ištisiems mė
nesiams.
JAV įstatymų leidėjai
prezidentui George W. Bush
ketvirtadienį suteikė plačius
įgaliojimus tarptautinės pre
kybos derybose. Tai leis jam
užbaigti tėvo iškeltą uždavinį
sukurti abiejų Amerikų lais
vos prekybos zoną. Prezidento
administracija galės niekieno
nevaržoma siekti pasirašyti
laisvos prekybos susitarimus,
o JAV Kongresas galės juos
patvirtinti arba atmesti, bet
ne keisti.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelio televizi
jos žiūrovai greitai gali nebe
matyti CNN kanalo, nes kabe
linę televiziją tvarkanti vals
tybės žinyba suteikė vietos
stotims teisę per 3 mėnesius
nutraukti šio JAV naujienų
tinklo transliavimą. Oficiali
šio sprendimo priežastis yra
kabelinės televizįjos stočių fi
nansinė padėtis. Daugumą šių
stočių slegia sunki skolų naš

ta, ir jos teigia, kad CNN ro
dymas joms esąs per brangus.
Tačiau spaudos konferencijoje
žinybos atstovai pripažino, jog
Izraelyje piktinamasi, kaip
CNN nušviečia Izraelio ir pa
lestiniečių konfliktą.

RUSIJA
Maskva. Rusįjos sporto vi
suomenė netiki, kad iš Sovietų
sąjungos kilęs Alimžan Tochtachunov galėjo pakeisti dai
liojo čiuožimo varžybų Salt
Lake City rezultatus. JAV
prašymu jį rugpjūčio 1 d. su
ėmė Italijos policija. New York
valstijos Pietų apygardos pro
kuroras James Comey pareiš
kė, jog A. Tochachunov, kaip
numanoma, rengė arba mėgi
no surengti aukso medalių
mainus tarp Rusįjos ir Pran
cūzuos olimpiados
porinio
čiuožimo ir šokių ant ledo var
žybose — kad Prancūzijos tei
sėja balsuotų už Rusįjos pori
nio čiuožimo šokėjus, o Rusijos
teisėjas už tai paremtų Pran
cūzijos porą sportiniuose šo
kiuose ant ledo.
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PAPILĖS ATEITININKAI PASITINKA A
VASARĄ
Tik į žemę atkeliavus gegu- vid. mokykloje .vyko Tėvelių
žei, prieš pat Motinos dieną, dienos ir Pirmūnų šventė. Ne
Papilės Simono Daukanto vi likome nuošaly — dalyvavome
durinės mokyklos Šv. Aloyzo meninėje programoje, daina
ateitininkų kuopos nariai vyk vome, grojome, juo labiau, kad
dė tradicinį užmirštų kapų su mumis visada greta kuopos
tvarkymą „Vienišas Motinos dvasios vadas klebonas Jonas
kapas”. Nuo žiemos užklotos Bučelis ir jo gitara.
Gegužės 15 diena kuopos
netvarkos „išvadavome” 62
amžino poilsio kauburėlius. ateitininkams buvo kupina
Dirbome pasiskirstę į penkias laukimo ir džiaugsmo — mat į
grupes. Kas grėbė, kas ravėjo, svečius atvyko seni mūsų bi
kas šiukšles nešė, kas .Am čiuliai ir rėmėjai Jonas ir Lai
žiną atilsį...” sukalbėjo, žvaku ma Šalčiai ir Amerikos. Pa
rodėme jiems savo meninę
tę uždegė.
Gegužė — ypatingas mėnuo, programėlę, įteikėme savo
skirtas Švč. Mergelei Marijai. rankomis padarytų suvenyrų,
Todėl kiekvieną vakarą su aptarėme kuopos veiklą, o
klupdavome gegužinei maldai svarbiausia — parodėme savo
prieš altorių Papilės Šv. Juo naujai rengiamą ateitininkų
zapo bažnyčioje. Gegužės 9-10 būstą. Malonu, kad svečiai li
dienomis Papilės S. Daukanto ko sužavėti atliktu darbu ir

JAV

Kanadoje ir kitur (US.)

Dalis Daumanto-Dielininkaičio kuopos narių, š.m. birželio 2 d. Lemont, IL, vykusioje Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų šeimos šventėje davusių jaunųjų ateitininkų įžodį. Iš k.: Rita Kušeliauskaitė, Aleksas Sadauskas, Vaiva
Lagunavičiūtė, Žara Kisieliūtė, Vįja Kasniūnaitė, Kristė Lapkutė ir Indrė Bielskutė.

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

DAUG KAINUOJANČIOS MAŽOS
Tęsinys

PASKOLOS

4. „Rent-to-own” transactions — (RTO) — Išnuomok, o
paskui nusipirk.

Tokie nuomavimai, su gali
mybe paskui daiktą nusipirk
ti, yra baldų ir įvairių namų
įrangų, kaip šaldytuvų, viryk
lių, skalbimo ir džiovinimo
mašinų ir pan. parduotuvėse.
Tos parduotuvės leidžia klien
tui nuomoti reikalingą daiktą,
kai jis neturi pinigų už jį už
mokėti. Sutartyje įrašoma,
kad, mokant minimalų mokė
jimą, pvz., per 18 mėnesių
klientas gali įsigyti tą daiktą.
Nuomos mokesčiai mokami
kas savaitę ar kas mėnesį.
Šios rūšies krautuvės skiria
didelį dėmesį mažų pajamų
klientams, reklamuodamiesi
per etninę spaudą, viešąsias
transportacijos priemones ir
mažų pąjamų butų namuose.
Reklama vilioja tuo, kad ne
tikrinamas kliento kredito sto
vis, prekė greitai pristatoma,
savaitiniai mokėjimai maži,
mažas įmokėjimas, ar visai jo
nereikia, greitas sutaisymas,
daiktui sugedus, ir jokios
žalos nepadaroma kliento kre
dito įvertinimui, jei ši sutartis
nutraukiama. Faktiškai daug
tų „nuomavimų" yra tik už
slėpta pardavimo taktika,
imant astronomiškai aukštus
neparodomus procentus. Pvz.,
klientas išsinuomoja 19 colių
televizorių, kurio reguliari kai»

na apie 300 dolerių. Už
nuomą jis moka kas savaitę po
16 dolerių per 52 savaites, kas
sudaro 832 dolerių sumą. Tai
gi klientas moka 832 dolerius,
televizįjos vertė yra 300 dole
rių. Klientas sumokėjo už me
tų nuomą 532 dolerius, kas
yra 254 metiniai procentai. O
jei klientas nori tą televizorių
nusipirkti, jis dar turi mokėti
tam tikrą sumą.
Beveik kiekvienoje Ameri
kos valstijoje yra tokias „nuo
mas” darančių krautuvių re
guliuojantys įstatymai, bet, to
nepaisant, tokie godūs versli
ninkai išnaudoja nieko bloga
nejaučiančius klientus.
5. Tax Refund Anticipation Loans — permokėtų
federalinių mokesčių gra
žinimo paskola.
Ši paskola yra tokia: klien
tas gauna grynais pinigais
tam tikrą sumą, remiantis jo
laukiamu gauti iš federalinės
valdžios permokėtų mokesčių
čekių. Tokią paskolą galima
gauti per mokesčių mokėjimo
formų pildytojus. Dauguma
tokių „refund” paskolų atlie
kama per didesnes finansines
institucijas, bankus, bankų
skyrius ir visus reikalus su
tvarko mokesčių formų už
pildytoj ai. „Refund lenders" —
mokesčių skolintojai, remian
tis planuojamais gauti iš
valdžios pinigais, skolininkui
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mus pasiekė labai gera žinia:
dar kovo-balandžio mėnesiais
ateitininkai, susįjungę su 8b
klasės mokiniais (mat ir kla
sės auklėtoja, ir kuopos globė
ja — ta pati mokytoja Geno
vaitė Pundziuvienė), vykdė
programos „ES PHARE AC
CESS” projektą, kurį ruošė
Lietuvos miško savininkų or
ganizacija, Jaunųjų miško bi
čiulių sambūris, Lietuvos Jau
nųjų- ūkininkų ratelių sąjun
ga, ir dalyvavo konkurse „Jei
gu aš būčiau miško šeiminin
kas...”. Ir ką jūs galvojate? Iš
siuntėme darbą dar balandžio
vidury — ir tyla. Manėm, nie
ko gero. O gegužės 30-ąją su
žinom: Lietuvoje kolektyvinių
darbų grupėje I vieta, diplo
mas ir prizas — puikus foto
aparatas. Po tokių naujienų
linksmiau pasidarė ir grindis
naujoje patalpoje šveisti, ir
langus dažyti, ir židinį plauti,
ir gegužinėse bei birželinėse
pamaldose dalyvauti. Mano
me, jog tai buvo lyg puikus
padėkos atsakomasis mostas
mūsų kuopos rėmėjams, susijusiems su gamta, žeme, t.y.:
Algirdui Martyšiui ir Vytautui
Lapėnui. Jie patikėjo, kad
ateitininkams rūpi ne tik
linksmai praleistos atostogos,
išvykos, knygos, stovyklos,
giesmės ar malda.
Paskendę remonto dulkėse,
nepamiršome, kad birželio 14

AR UŽTENKAMA ELEKTROS SROVĖ
JŪSŲ NAMUOSE?
Dabartiniai laikai palengvi- sinimo sistema, elektrinė drana mūsų gyvenimą įvairiomis bužių skalbimo mašina ir
įrangomis, paįvairina gyve džiovintuvas, toks namas tu
nimą įvairiais moderniais rėtų turėti nuo 150 iki 200
įrengimais, žaidimais. Taip, amperų į namą ateinančią
kad šiandieniniai Amerikos elektros srovę.
gyventojai naudoja labai daug
Daug namų, pastatytų prieš
elektrinių įrangų: kompiute 1960 metus, turi tik 60 am
riai, faksai, elektroniniai žai perų sistemą, kurios nebeuž
dimai, didelio ekrano televizo tenka šių dienų poreikiams.
riai. Jei jūsų namuose nėra ati Specialistai
rekomenduoja,
tinkamai tiems visiems da kad namų savininkai page
lykams pritaikytos elektros rintų tokias sistemas. Norė
srovės, tai gali sukelti gaisro dami sužinoti, kiek amperų
pavojų, sako žinovai. Elektros yra jūsų namų elektrinė siste
srovės stiprumas matuojamas ma, pažiūrėkite į savo elektros
amperais, arba amps, ir tai „lentą” — „electrical panel”.
yra matoma iš storumo elek Jei amperai yra nenurody
trinių kabelių ateinančių į jū ti, suskaičiuokite, kiek yra
sų namus.
jungiklių — „brakers” arba
Keturių miegamųjų, dviejų „switches”. 100 amperų lenta
vonios kambarių dujomis ap turi 20 juųgiklių. 150 amperų
šildomas namas, turintis ir ki lenta — 20 jungiklių ir 200
tas dujas naudojančias įran amperų lenta — 40 jungiklius.
Pagerindami elektros sro
gas (kaip viryklę ir pan.), tu
rėtų turėti, pagal šių dienų vę namuose, palengvinsite
savo gyvenimą.
standartą, 100 amperų srovę.
Naudotasi įvairia spausdin
Bet jei tame name yra elek
trinė viryklė, centrinė oro vė- ta medžiaga.
užpildo mokesčių formas ski
riamas IRS įstaigai, elektroniš
kai. Klientas užmoka mokestį
už atliktą darbą — apie 20-60
dol. Elektroninis mokesčių for
mų pildymas per pusę sutrum
pina grąžinamo mokesčio ga
vimo laiką — apie 2-3 sa
vaites. O klientas gauna
pinigus per 2-3 dienas. Dažnai
pildytojas nepaaiškina, kad
trumpesnis laukimo laikas
yra dėl elektroninių mokesčių
formų pildymo. Paskola yra
lygi federalinės valdžios grąži
namai sumai, minus paskolos
mokestis, mokesčių formos pil
dymo mokestis ir mokestis už
elektroninį patarnavimą. Su
dėjus tuos mokesčius, jie

dažnai sudaro per 100 proc.
„annual percent rate”. Nepai
sant, kad tie mokesčiai labai
sumažina kliento gaunamą at
gal sumą, daug žmonių nori
gauti tuos grąžinamus pinigus
kaip galima greičiau, kad
galėtų jais pasinaudoti. La
biausiai šiuo atžvilgiu nu
kenčia tie, kurie gauna „earned income tax credit”, nes tie
pinigai yra paskirti padėti
žmonėms, kurie mažiausiai
uždirba ir mažiausiai turi.
Tačiau, kuriems reikia pinigų,
dažnai negalvoja, o apsukrūs
padėjėjai ii to pasipelno.
Naudotasi medžiaga ii „Na
tional Law Center” leidinių.

— Gedulo ir Vilties diena, o
prieš akis — aktyvi ir pras
minga vasara. Jau dabar trys
narės: Bernadeta Kulvelytė,
Lina Statkutė, Ugnė Masevičiūtė — atostogauja Berčiū
nų ateitininkų stovykloje, dar
dvi mergaitės vyks į antrąją
šios stovyklos pamainą. Lie15-6 d. ateitininkai praleido
smaičių Kalvarijoje, MAS
nariai galės dalyvauti keliau
jančioje stovykloje iš Kuršėnų
į Klapėdą, liepos pabaigoje 10
narių ilsėsis Palangoje, kur
tuo metu vyks ir globėjų sto
vykla, rugpjūčio 23-24 d. rink
simės į Kaltinėnus, kur vyks
atsisveikinimo su ateitininkiška vasara „Paskutinis laužas”.
Kuopos pirmininkė Laura Malakauskaitė liepos mėnesį da
lyvaus pasaulinėje ateitininkų
stovykloje Maltos saloje. Taip
gyvena, planuoja ilsėtis Pa
pilės Šv. Aloyzo kuopa. O kol
kas kasdienybė: malda, gies
mė, daržai, šienas, maudynės,
ateitininkų kambario remonto
sąšlavos, dažais aptaškytos
kelnės... jaunystė ir... tikėji
mas.

$60 00
$65 00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Užsakant į Lietuvą:
$250.00
$55.00
$85 00
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Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tol. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaru ir chirurgu
Family medical clinic

10611 W. 143 St. Ortand Paik, IL 60467
Priklauso Palos

Silver Cross
Valandos pagal susitarimą

V*NAŠ,MO„Š.Č.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918W.AreharAMB.Sta 5 Ir 6
. _ .ILi
Tel.
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. 708-6384622
4149 W. 63rd. St.

Tol. 708-488-2500

Tel. 773-735-7709

--------- Dr. UNA PČSKUŠ----------

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453

Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago

Aurelija Ungeitytė

Tel. 773-735-7730
10 & 640 a Kingery Hwy, VVfcvubrook

Tel. 630-323-5050

Tel. 773-438-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir kraujagyslių ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD

MARIUS KATIUUŠ, M.D.
CHIRURGAS

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Valandos pagal susitarimą

GREGORY SUFI 71 F, MD
SCOTT GREENVVALD, MD

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

Dr. RIMAS NOVICKIS

3 mėn.
$38.00
$45.00

Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

Papilės S. Daukanto vid.
m-klos 8b kl. mokinė,
Šv. Aloyzo kuopos sekretorė

300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230
vwvwjO0ntoffcx8iigBfy8ndbfBBBtiBBlhxxxTi

1/2 metų
$60.00
$65.00

Tik šeštadienio laida:

Papilės Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai su svečiais iš Amerikos Laima ir Jonu Šalčiais.

mūsų darbštumu bei tėvelių
noru padėti kuopai. Po dviejų
dienų turėjome atlikti ne pa
čią linksmiausią misiją — te
ko atsisveikinti su mokykla
paliekančiais dvyliktokais —
ateitininkais: Edita Mitkute,
Aurimu Kulveliu ir Ramūnu
Čemausku. Kuopos globėja
Genovaitė Pundziuvienė pa
linkėjo bičiuliams sėkmės,
mes įteikėme švelnias ir
minkštas dovanėles, o klebono
Jono Bučelio sukurtas „country” ateitininkų ansamblis,
„Basakojai” atliko abiturien
tams keletą nuotaikingų dai
nų.
Paskutinę gegužės dieną

Metams
$100.00
$115.00

Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicągo: 312-728-0800
East Dundės: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212
IrUbertyvfc. www.illlnoispain.com

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

EUGENE C DECKER, DOS, P.C.

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika.manualinė
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgevievv, L 60455.

Tel. 708-594-0400.
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

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

Tel. 773-585-2802

DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

Dr. DALIA JODVVALIS

GEDAS M. GRINIS, MD

4047 W. 109 St, Oak. Lawn, IL
Tai. 706-422-8260

15543 W. 127th Str.

6645W. Stanley Avė., Benvyn, IL
80402. Tel. 708 - 484-1111.

Dantų gydytoja
Suite 101, Lemont, IL

Dr. Vida I.PuodžlOnienė
Healthy Connectlon
-m
CNraęracfc&Rahsb
CHc

10400 75 St., Kenosha, Wl
53142

(262)948-6990

Dr. DANA M.SAUKLIS

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

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154

Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą

1000 S. State Street,
Šule 201/202, Lockport, L 80441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AMŲ LIGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Dr. VJ. VASARIENĖ

Tel. 815-741-3220

4817

Dantų gydytoja
W. 83 St., Burbank, IL

Tai. 708-423-6114

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija

3236 W. 111 SL CNoago, L60665
773-233-0744 arba 773-489-4441

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
T< (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
Chicągo, IL 60652

Valandos pagal susitarimą

Dr.DAUA ECffELĖ,DDK

Dr. ELIGUUS LELIS

Ortand Park, IL 60467

Tel. 773-434-2123

Akių ligos ir chirurgija
1192 VValterSt, Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

SURENDER LAL, M.D.

Valandos pagal susitarimą

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

Tai. 815-723-1854

Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609

Dr. RUSSELL MILER. MD
šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402

TERESĖ KAZUKUSKAS.M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL

Tel. 706-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Tai. 706-484-1546.

-------DR. L. PĖTOEIKIŠ
DANTŲ GYDYTOJA

VIOAŠ J. NEMIČKAŠ, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UG06

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL

7722 S. Kedzie Avė.
Chicągo, IL 60652

,'^5g3a£SS’A~

Kab. tai. 773-471-3300

Valandos pagal susitarimą

i

Dantų gydytoja
10745 WinterseiDr.
708673-9074

Valandos pagal susitarimą
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway

VVifiovvbrooClL 60527 1
Tel. 630-323-2246

Valandos pagal susitarimą

Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
chirui
Kičinės ligos
Nervų ir emocinės

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

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Sune 4A
Downers Grove, IL 60515
Valandos pagal susitarimą
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MES IR PASAULIS

Stasė E. Semėnienė

Paruošia Bronius Nainys

Neapdainuotos didžiadvasės

BUSH MEILĖ LENKAMS
Lenkijos prezidento Aleksander Kwasniewski viešna
gės Amerikoje mes beveik ne
pastebėjome. Jeigu aš ko nors
nepražiopsojau, mačiau tik
vieną trumpą žinutę „Draugo”
pirmame puslapyje, o kitoje
spaudoje visiškai nieko neuž
tikau. Kažin kodėl? Dėmesį
galėjom atkreipti bent į ameri
kiečių atsiliepimą, nes ir vi
suose didžiuosiuose dienraš
čiuose rašinių buvo apsčiai, o
televizįjos Kwasniewski (ir
lenkus) garsino net pats prezi
dentas. Vos tik atvykusiam
Lenkijos prezidentui JAV pre
zidentas Baltuosiuose rūmuo
se suruošė valstybinius pietus,
beje, tik antrus tokius per
savo pusantrų metų kadenci
jos laikotarpį, o po jų kitą die
ną, įsisodinęs Kwasniewski į
savo valstybinį lėktuvą „Air
Force One”, atsiskraidino jį į
Detroito priemiestį Rochester,
kuriame yra pats tirščiausias
ir seniausias lenkų telkinys
Michigan valstijoje. Čia, laik
raščių bei televizįjos žurnalis
tų apsupti, abu prezidentai
praleido visą dieną, kalbėda
miesi su vietos lenkų vadovw8į viešomis kalbomis vienas
kitą girdami ir vaišindamiesi,
pagal „New York Times”, len
kiškai* valgiais: mėsos prikimšt&ia bulviniais kukuliais
(taigicepelinais) ir taip pat
mėsės prikimštais kopūstais
(aišku — balandėliais). Ir va,
mums dar vienas uždavinys:
įtikinti JAV prezidentą, kad
1 - lepini, iš mūsų nori atimti ne
tik Mickevičių, bet ir cepeli
nus su balandėliais.
Ne be reikalo tokia didelė
meilė lenkams įsiplieskė Bush
širdyje, kuriai sustiprinti į tą
patį lėktuvą jis pasikvietė ir
Detroito arkivyskupą kardi
nolą Adam Maidą, užmiršda
mas savo nesenas pastabas
JAV Katalikų Bažnyčios va
dams dėl dvasininkų nuodė
mių, mano „NYT” (2002.7.19)
bendradarbis David E. Sanger, nes ir Michigan valstįjoje
gyvenantys lenkai, ir Lenkijos
valstybė šiuo laiku svarbūs
Bush asmeniškiems siekiams
ir jo užsienio politikos puose
lėjimui Europoje. Nenori Bush
sekti tėvo pėdomis ir likti tik
vienos kadencijos prezidentu.
Praėjusiuose rinkimuose šią
valstįją labai mažu balsų skir
tumu laimėjo Gore, o lenkai
jąje sudaro 9 nuošimčius rin
kėjų.' Lenkams pamaloninti
Kwasniewski čia tiko kaip me
dus, kuris, pats buvęs komu
nistas, gyrė Bush už pagalbą
Lenkijai nusikratyti komuniz
mo, o-JAV prezidentas iš savo
pusės, pamiršęs Kwasniewski
diktatorišką praeitį, liaupsino

jį, kaip užsispyrusį reformato
rių ir demokratų vadovą. Ma
loninama buvo ir Kwasniewski žmona, kurią JAV preziden
to žmona lydėjo į turistinę ke
lionę po Amerikos rytinį pak
raštį, Philadelphįjoje priminė
pirmuosius Amerikos nepri
klausomybės žingsnius, tur
būt nepamiršdama ir dar vie
no lenkų pasisavinto lietuvio
Kosčiuškos nuopelnų.
Kita šios didelės meilės prie
žastis — Lenkįjos vaidmuo
Europoje. Tikras ar perdėtas,
tačiau JAV prezidentui šiuo
laiku labai svarbus, nes šiek
tiek išsiskiria iš kitų didžiųjų
Europos kraštų nusiteikimo
Vašingtono atžvilgiu. Kai tie
didieji, ypač Vokietija, Prancūzįja, Italįja ir iš dalies Ispa
nija, stipriai niurna prieš
Bush politiką Izraelyje dėl
žydų požiūrio į palestiniečius,
atvirai pasisako prieš jo keti
namą karą Irake, Varšuva ty
li. Dėl to Bush per iškilmin
gus pietus Lenkijai pažadėjo
daugiau pagalbos moderninti
jos kariuomenei. Lenkija —
pavyzdys visai Europai, sakė
jis, nes joje pilietinasi stipri
demokratįja ir laisva rinka.
Prie pietų stalo pasisodinęs
lenkų kilmės kardinolą Adam
Maida, jo akivaizdoje teigė,
kad popiežius Jonas Paulius
II — lenkiškas popiežius —
yra viena didžiųjų praėjusio
šimtmečio asmenybių, skelbė
„Chicągo Tribūne” bendradar
bis Bob Kemper.
Per užkandžius su lenkais
buvo kalbėta ir apie NATO.
Nors Bush neminėjo, kurie
kraštai gali būti pakviesti
Prahos konferencijoje, tačiau
Kwasniewski išvardino septy
nių kviestinų sąrašą, tarp
kurių — Lietuva, Latvija ir
Estįja, — tikindamas, kad
Bush jų visų norus patenkins,
ir peikė tuos, kurie JAV prezi
dento politiką kritikuoja, rašo
David E. Sanger. „Amerika,
dažnai kaltinama už viena
šališkumą, dabar aiškiai pasi
rodė, kaip saugumo užtikrin
tąja naujoms demokratijoms,
susikūrusioms toli nuo jos ri
bų”, — buvo paskutinis viešas
Kwasniewski žodis Michigan
lenkams, televizįjos perduotas
visam pasauliui. Ir tai yra —
ką JAV prezidentas Bush no
rėjo girdėti.
Ką tokia didelė ir išskirtinai
Bush meilė lenkams iš tikrųjų
reiškia? Kažin ar tokį žaidimą
įplieskė vien tik medžioklė
balsų, kuriuos daugumas
Amerikos lenkų atiduoda de
mokratams? Atsakymo turbūt
reikia ieškoti Varšuvoje, kurią
supa labai tautiškai nusitei
kusių 38 milijonai lenkų, ne-

Smagu buvo „Draugo” vasaros šventėje praėjusį sekmadienį...

kokia akimi žvelgiančių į da
bartinę Europą. NATO Lenki
jai reikia, tai apsauga nuo ga
limos naujos rusų okupacijos,
kai praėjusios nė vienas len
kas neužmiršo ir neužmirš.
Katynės žudynės lenkų-rusų
santykių istorijoje vartaliosis
kaip pats juodžiausias paliki
mas ir nuolatinis okupacijos
padarinių priminimas. Bet ką
šiai tautinei valstybei, kurioje
yra 98.7 nuošimčiai gryna
kraujų lenkų, gali duoti kos
mopolitines idėjas vis labiau
puoselėjanti Europos Sąjun
ga? O jos bendros krypties nei
aplamai politikos lenkai pa
keisti negali. Iki šiol sąjungoje
kažkokia pusiausvyra dar bu
vo, bet socialdemokratams Vo
kietijos valdžią perėmus, ši,
jau didžiausia tapusi, Europos
valstybė vis ryškiau šaunasi į
priekį. Tokias sąlygas sudaro
ES ketinimas stiprinti savo
galią, kurti nepriklausomas
karines jėgas ir ieškoti atsva
ros Amerikai. Sprendžiantieji
centrai — Briuseliui diktuo
jantis Berlynas, Paryžius, Ro
ma, Madridas, priedo — dar ir
Londonas. Ūkiškai ir technolo

giškai atsilikusios Lenkįjos
balso reikšmė čia jau ribota.
Išdidiems lenkams, be abejo,
tai ne prie širdies. O Amerika
jiems visada buvo lyg kokia
išganytoja, nepaisant, kad
prezidentas Roosevelt Jaltoje
juos brutaliai pardavė Stali
nui ir paliko šio didžiausio pa
saulio žudiko valiai. Atrodo,
kad šią nuoskaudą lenkai,
ypač jaunesni, linkę pamiršti,
nes dabartinis užnugaris Va
šingtone jiems daug svarbes
nis negu nebegrąžinamų laikų
prisiminimai. O Vakarų Euro
pai sukant nugarą, Vašingtono-Varšuvos flirtas Bush atro
do parankus. Lenkįja mielai
įsileis amerikiečių karines
įgulas, duos vietos stovyk
loms, kareivinėms statyti, o
jos oro uostai Amerikos kovai
su terorizmu taip pat labai pa
togūs. Be tt), ir šioks toks
spragtukas ES per nosį. Už
šias paslaugas lenkai Ameri
kai didelių reikalavimų tikrai
nekels, nes uždirbs dolerių ir
jausis saugesni. O tas flirtas
gali būti naudingas ir mums.
Kažin ar ne dėl jo užsimezgė
derybos tam pačiam tikslui

VISI BUVO IŠGELBĖTI

(jame galėjo išsitekti tik vie
nas žmogus), vienas po kito
vėl saulės šviesą išvydo visi 9
angliakasiai. Tai buvo vienas
džiugiausių momentų, kurį
pajuto ne tik išgelbėtųjų šei
mos nariai, gelbėtojai, bet ir
visa Amerika. Visi 9 angliaka
siai palyginti sveiki ir džiau
giasi išvengę mirties.

Kai praėjusios savaitės vi
duryje 9 Pennsylvania valsti
jos angliakasiai atsidūrė mir
tiname pavojuje, 250 metrų
gylio kasyklose, kur jie dirbo,
staiga prisipildžius vandens
ir užkirtus jiems kelią į pa
viršių, Amerika sulaikė kvė
pavimą, melsdama Dievą i lai
mingos pabaigos, bet ! tuo
pačiu tikėdamasi ir galimos
tragedijos. Juk ne kartą praei
tyje nelaimės anglių kasyk
lose tragiškai baigdavosi. Tru
ko kelias paras, kol buvo suor
ganizuoti gelbėtojai, suvežta
reikalinga aparatūra ir vyko
pats gelbėjimo procesas. Paga
liau, šalia užlietos kasyklų
vietos išgręžus kitą angą ir
per ją nuleidus specialų keltą

Jono Kuprio nuotrauka.

naudoti Zoknių oro uostą, ku
rio paslaugas Lietuvos prezi
dentas Adamkus Vašingtonui
net kelis kartus siūlė. O gal ir
dar daugiau? Gal su nauja
Vašingtono meile Varšuvai susįjusi ir prieš porą savaičių
Rygoje Kwasniewski Latvijos
prezidentei Vaira Vike-Freiberga mesta mintis kurti nau
ją vidurio-rytų Europos sąjun
gą, kuriai priklausytų iš sovie
tuos išsilaisvinusios tautinės
valstybės ir artimesnės jų kai
mynės. Ar tai mūsų neintri
guojanti mintis? Įdomu tik, ar
toks siūlymas — tik šūvis „iš
piršto”, ar kur nors anksčiau
aptartas tikresnis pinigas?
Jeigu ir ne pačiame Vašingto
ne, tai gal kur nors šalia jo?
Jeigu tikras, kodėl juo nega
lėtų pasidomėti ir, sakykim
Vilnius? Aišku, žinom lenkų
užmačias būti mūsų ponais,
bet vienoje stalo pusėje susė
dus kartu su kitais baltiečiais,
ukrainiečiais ir dar keliomis
mažesnėmis kaimynėmis, sa
vitarpio žaidimas galėtų būti
lygus, bet vieninga sąjunga —
pylimas tarp Rytų ir Vakarų
galėtų būti labai paveikus.

kai potvynis pakėlė vandens
lygį ir banginiai pagaliau
galėjo nuplaukti nuo kranto.
Deja, gelbėtojų viltys greitai
užgeso, nes banginiai vėl at
sidūrė pakrantėje, apie 25 my
lias nuo pirmosios vietos. Jie
buvo tokie silpni, kad kai ku
rie jau nudvėsė, o kitų laukia
panašus likimas. Tai nebe pir
mas kartas, kai Cape Cod pa
NEGALĖJO IŠGELBĖTI
krantėse atsiranda banginiai.
BANGINIŲ
Pati didžiausia tragedija iš
50 banginių, dėl nežino tikusi 1986 m. — tuomet 60
mų priežasčių atsidūrusių ne banginių įstrigo negiliame
gilioje Cape Code įlankos vandenyje. Beveik visi jie žu
pakrantėje ir negalinčių iš vo (galima tik įsivaizduoti,
plaukti į gilesnius vandenis, koks darbas laukė vietinių gy
patraukė apylinkės gyventojų ventojų, kai reikėjo „susi
dėmesį ir buvo dedama daug tvarkyti” su tokiu skaičiumi
pastangų juos išgelbėti. Kurį milžiniškų vandens gyvių).
laiką tikrai atrodė, kad pas Panašus darbas žmonių lau
tangos bus sėkmingos, ypač kia ir dabar.

ras. Tegu ir mamos, ir žmonos, ir seserys težino, kaip
eigulys paslydo ant rąsto, kaip virto ant kelmo. Tik
taip, kaip mačiau aš, kaip matė Bložė, kaip Pagardu
JURGIS JANKUS
vietis. Kiti nematė, tik girdėjo sakant mane, Bložę, Pa
Nr.5
garduvietį. Kas netiki, tegu pasiklausia tų, kurie savo
Tik taip, kaip ai pats mačiau. Va, žiūrėkit. akim matėm. Kas atsitiko, atsitiko — atgal nebeatsukEigulys stovėjo čia prie to kelmo. Va, toje vietoje. sim, bet mums dabar už viską svarbiau Palys, Jonas
Užrietęs galvą ilgai žiūrėjo į pušies viršūnę. Ką mes ir, va, ta pušis.
— Žinoma, — patvirtino Pagarduvietis. — Būtų ge
žinom, ką jis galvojo, bet užlipo, va, ant ano rąsto, vėl
riau,
jeigu būčiau nematęs, bet kad jau mačiau, tai
pakėlė akį į viršūnę ir ėmė eiti atbulas rąstu. Ėjo ir
mačiau.
galvą užvertęs vis žiūrėjo į viršų. Paskum paslydo ir
— O kaip kitaip bepadarysi? — įterpė Mykolas.
aukštielninkas krito ant kelmo. Krito ir nepąjudĄjo.
—
Bepig taip šnekėti, kai neįsivėlei.
Kas matė kitaip?
Mykolas norėjo dar ką sakyti, bet Navikas dar nebu
Pirmas atsiliepė Bložė, paskum Pagarduvietis ir dar
vo baigęs.
keli.
— O Jono ir Palio čia nebuvo. Jis nepasisaugojo virs
— O kas matė kitaip?
tančios pušies. Ką galim pasakyti, gal ir jis bus nuse
Neatsirado nė vieno.
—*• 'Ai nieko nemačiau, — atsiliepė vienas iš toliau. kęs Birgėlą. Girdėjom, bet nieko nematėm. Miške
daug vietos. Negali juk pamatyti kas kur atsitinka.
Jį pasekė dar keli.
Visi nutilo.
Ir gerai. O kai aną kartą pušies viršūnė užmušė
Jono brolio Antanuko seniai nebuvo. Kai tik Palys
Birgėlą, ar daug kas matėt?
pasakė, kad pašauktų Stankų, jis tėvui pašnabždėjo ir
— Tik Bložė ir Garbenis.
Taip ir čia. Kai per daug mato, retai būna teisybė. nulėkė per skynimą. Tėvas iš pradžių stovėjo vietoje
Aš žinau ir jūs žinot, koks pasiutęs yra liežuvis. kaip pritrenktas. Net paskui Palį nepajudėjo.
— Ką dabar? — pasakė kažin kuris iš vyrų. — Negi
Neužmirškit, kad reikalas yra reikalas, o vyras yra vy

PUŠIS

3

Teko girdėti tokį posakį: kai
susitinka du graikai, atidaro
restoraną; kai susitinka du
lietuviai, įsteigia tris organi
zacijas. Ir tai beveik atitinka
tikrovę, žvelgiant į partijų
gausą laisvoje Lietuvoje.
Nepasiduoda nė išeivija!
Tiktai Čikagoje vienu metu
veikė per 400 lietuviškų orga
nizacijų! Viena sėkmingiau
sių - Lietuvos Dukterų drau
gija. Kas jos, tos Lietuvos
dukterys? Tai neapdainuotos
didvyrės! Nematysi jų nuo
traukų, neskaitysi panegirikų,
niekur nesireklamuoja, nieks
jų ordinais nedabina... O jų
darbai kalnais kyla ir šneka
už jas pačias! Kuklios draugi
jos vadovės nesikelia tuščion
puikybėn ir nesivadina „prezi
dentėmis”, bet veiksmingai,
lietuviškai, pirmininkėmis.
II Pasaulinio karo metu JAV
įkurtas šalpos fondas BALFas
(pirmaujantis,
pagrindinis,
svarbiausias ir seniausias su
daugel skyrių), tarytum labda
ringas didysis brolis, šelpė lie
tuvius: karo pabėgėlius, išvietintus Vokietijos stovyklose,
netgi pasiekdamas tremtinius
tolimiausiame Sibire. Tačiau
ir JAV, turtingame krašte,
naujai atvykusių lietuvių tar
pe „vargas vagojo, lapais lapo
jo”. Buvo reikalas, kad kas
nors lankytų vienišus, ypač
senelius, ligonius, šelptų ma
terialiai, padėtų įsikurti, nu
neštų maisto, paguostų, duotų
vilties gyventi. Kai kuriuos
varguolius reikėjo ir palaidoti.
Ir atsirado idealistas kun.
dr. Feliksas Gureckas. Pama
tęs tą spragą, 1959 m. įkūrė
Lietuvos Dukterų draugiją
Čikagoje su šūkiu: „Pagalbi
ranka vargstantiems!” (Jis jau
1943 m. Austrijoje, kur buvo
paskirtas klebonu, globojo
prievarta darbams atvežtus
lietuvius, o vėliau ir Vienoje
atsiradusius karo pabėgėlius).
Jo tikslas buvo - šelpk visus
varguolius! Anot jo, kai reali
zuojasi poeto Antano Gus
taičio žodžiai: „Šunes salione
valgo omletą, tujen - ant
slenksčio grauži plutas...” tada tos bedugnės neužpildysi telefonu ar straipsniu
laikrašty. Be to, ta bedugnė
tarp pono ir vargšo buvo ir
bus: ji buvo Lietuvoje, ją atra
dome Amerikoje ir ji dar di
desnė „darbininkų rojuje” Sovietų sąjungoje. Kad visi
buvome lygūs vargšai Vokieti
joje - užmiršome. Neverta dėl
to lieti ašarų, keikti santvar
kos, reikia ką nors daryti. To
dėl Lietuvos Dukterys ir daro!
Draugija yra lanksti korpora
cija, supranta, jog žmogus ne
vien duona gyvas.
Lietuvos Dukterų draugija
turi į įstatus įrašiusi šiuos 3
savo veiklos principus: pa
prastumas, garbingumas ir

čia taip ir paliksim?
Ir vėl tyla.
— Reikia nors pranešti. Bet kas praneš? Kaip tu? —
Mykolas atsisuko į Pagarduvietį. — Mokėsi pasakyti
kaip atsitiko?
— Galėčiau. Tik kieno čia arčiau greitas arklys? Rai
tam būtų greičiau.
Kol vyrai svarstė, Navikas stovėjo ir žiūrėjo į eigulį.
Atėjo Palys ir įbedė akis į eigulį.
— Kaip Jonas? — tuoj paklausė Navikas.
Palys neišgirdo.
Dar klausė to paties Pagarduvietis, Mykolas ir dar
kažin kuris, bet Palys ir jų neišgirdo. Tik žiūrėjo į ei
gulį ir ėmė balti. Jis nebuvo į ūgį išsinešęs, ne aukš
tesnis negu dauguma kaimo vyrų, bet keturkampas,
tvirtas ir jėga turbūt būtų galėjęs varžytis su geru
arkliu. Nebuvo girdėti, kad visoje apylinkėje kas būtų
mėginęs su juo galinėtis. Miške jis lengvai pakeldavo
vienas, kur turėdavo imti trise ar keturiese, bet šiaip
buvo ramus kaip jungo jautis. Mėgo juokauti ir nieko
nekabino be reikalo. Nekabindavo net ir tada, kai ki
tiems atrodydavo, kad jau būtinai reikėtų.
Navikas, pamatęs, kad jis neatitraukia akių nuo ei
gulio ir vis labiau bąla, priėjo, uždėjo ranką ant peties
ir ėmė šnekėti.

meilė. Meilė yra pagrindinis
draugijos požymis. Šiuo atžvil
giu jos pasirinko motiną savo
idealu, nes ji pirmoji pamato
nepriteklių, visur paspėja, vi
sur kišasi. Jai dėl savo vaike
lių atsiranda jėgų ir lėšų, nes
meilė yra visagalė!
Draugijos 43 m. veikimo
praktika išryškino kitus savi
tumus, kurie duoda jos veidui
ryškių bruožų. Jų yra devyni:
negali būti jokių suvaržymų
daryti gera; neužkabihti nelai
mingam etiketės (tinginys, be
protis...) (tuo vengiama mora
linio teismo); pašalpa duoda
ma greitai; asmeniškas kon
taktas su vargdieniu (duoda
ne tik lėšas, bet ir širdį!);
stengtis pamatyti vargą pir
ma; nebijoma suklysti; turima
galvoje, kas yra šiandien (ne
kas buvo vakar ar bus rytoj);
nėra visai uždara etninė gru
pė; būti viena šeima. Šioje
šeimoje kiekviena narė yra ak
tyvi savo darbu ar auka.
Draugijos pajamas
sudaro
renginių lėšos, visuomenės au
kos ir palikimai.
Šiuo metu draugijai priklau
so per 1,000 narių, veikia 6
skyriai JAV su centru Čika
goje: Melrose Park, IL (pirm.
Judita Mauersberger); Detroit, MI (Jūratė Pečiūnienė);
Juno Beach, FL (Dalia Augūnienė); St. Petersburg, FL
(Elena Jasaitienė); Los An
geles, CA (Regina Gasparonienė); Seattle, WA (Rasa
Raišys). 1971 m. įsigyta nuo
sava būstinė „Nameliai”.
Draugijos pirmininke buvo
Lietuvos gen. konsule Juzė
Daužvardienė (kuri jnirė-1977
m., kartu su įsteigėjui. Miru
sios pirmininkės: Bronė Peters-Petravičienė, Bronė Dikinienė, Elena Kučiūnienė,
Sofija
Adomaitienė,
Stasė
Paulionienė ir dr. Alina Domanskienė. Daug narių iške
liavo jų pėdomis. Draugijai
dar vadovavo: Elzė Diminskienė, Birutė Briedienė, Emi
lija Kielienė, Danguolė Valentinaitė, Julija Smilgienė, Ma
rija Noreikienė ir dabar 6 m. Joana Krutulienė.
Lietuvos Dukterys šelpia
vargšus ne tik JAV, bet ir Lie
tuvoje ir kur bebūtų (anksčiau
Sibire, Pietų Amerikoje ir kt.).
Po nepriklausomybės atkūri
mo atsirado dar didesnis rei
kalas padėti Lietuvos žmo
nėms. Remia našlaičių namus,
šeimas, globojančias našlai
čius, vargan patekusias šei
mas, ligonius. Taipgi skyrė
lėšų amerikiečiams gydyto
jams, vykstantiems Lietuvon
pagal „Healing the Children”
programą. Sėkmingai bendra
darbiauja su „Vaikų viltimi”.
Nameliuose apgyvendina vai
kus, gydymui atvykstančius iš
Lietuvos.

— Ko taip žiūri? Miške visko pasitaiko. Pats savo
akimis mačiau, kai jis, kažin kur į viršų žiūrėdamas,
atbulas tuo rąstu ėjo, paslydo ir virto. Ir tiesiai ant
kelmo. Ne aš vienas mačiau. Ir Mykolas, ir Pagardu
vietis. Gal ir dar kas.
Palys iš lengva ėmė žvalgytis į Naviką, į Mykolą, į
Pagarduvietį ir į kitus taip, lyg bustų iš kokio sapno.
Kai susidūrė akimis su Jono tėvu priėjo ir pasakė:
— Jonas pas Stabulienę.
— O kaip? — tėvas vos pąjudino lūpas.
— Atrodo, kad gyvas. Ar kas nulėkė Stankaus?
— Antanas.
Tada vėl atsisuko į kitus vyrus ir pasakė:
— Ką jūs čia šnekat? Ar manot, kad aš vaikas.
— Ir gerai, kad ne vaikas, — Navikas vėl pridėjo. —
Ne vaikas, tai ir supratimas ne vaiko. Kai tas paskuti
nis medis krisdamas permušė Joną, jį paėmei ir nunešei pas Stabulienę. Užtat dabar tiek ir težinai, kiek
iš mūsų girdėjai. Tik tiek. O dabar, — atsisuko į kitus,
— reikia paimti kieno nors arklius, kad ir mano pa
ties, keliems vyrams nuvežti į girininkįją ir pasakyti,
kaip atsitiko. Nors ir miške, žmogus juk dingti negali.
Ką mes prasti žmonės daugiau galim padaryti? Ką vo
kiečiai darys nebe mūsų valioj. Gera būtų, kad nueitų
koks penketas vyrų, o kiti galite eiti namo.
(B.d.)
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DAŽNIAUSIAI ESU LABAI
LAIMINGA
norėjau tapti chiroprakte.
Taip pat džiaugiausi, kad man
nebereikėjo rūpintis adatomis
ir ligoninėmis... Vėliau suži
nojau, kad chiropraktai gali
tikrinti kraują, tai besimoky
dama aš net pergalėjau savo
baimę ir išmokau kraują pa
imti.

—Papasakokite truputį
apie save: kur gimėte, mo
kėtės?

Dr. Vida I. Puodžiūnienė.

„Draugo” vasaros šventėje
š.m. liepos 28 d. susipažinome
su jauna šeima: dr. Vida ir
Viktoru Puodžiūnais bei jų
sūneliu Jurgiuku. Viktoras
jau buvo iš mažens pažįsta
mas — kaip sportininkas, li
tuanistinės mokyklos moki
nys, uolus skautas. Iš tolo
pažinojome ir Vidą Puodžiū
nienę, bet, sužinoję, kad už po
ros savaičių ji atidaro savo
chiropraktikos kliniką Čika
gos priemiestyje, paprašėme
atsakyti į keletą klausimų.

—Mieloji dr. Vida, kaip
apibūdintumėte chiropraktus? Nemažai žmonių ma
no, kad tai nėra tikra pro
fesija, lygintina su medicijos mokslu.
—Chiropraktika yra profesi
ja, pradžią gavusi 1845 m. Jos
įkūrėjas yra Daniel David
Palmer. Nors ši profesija jau
ilgai gyvuoja, chiropraktika iš
dalies naujai priimta ir iš
vystyta medicinos sritis. Chiroprakto mokslas atitinka ki
tom medicinos šakom. Reikia
įsigyti bakalauro laipsnį uni
versitete, o po to ketverius
metus studijuoti chiroprakti
kos mokykloje. Paskutiniai
metai — rezidentūra.
Seniau chiropraktikos filo
sofija didelį dėmesį kreipė į
stuburus, slankstelius, raume
nis ir nervus. Ypač svarbu
buvo stuburai, kurie yra ne
tiesus ar tik truputį pakrypę į
vieną bei kitą šoną. Taip iš
krypę, stuburai spaudžia ner
vus ir slankstelius, sukeldami
skausmą, sužeidimą, o kartais
net įvairias ligas. Chiropraktas naudoja tam tikrą terapiją
(angliškai — adjustments),
ištiesint ir atgaivinti suspaus
tus nervus bei slankstelius,
leidžia kūnui pačiam sugrįžti į
atnaujintą sveikatą.
Nuo kitų medicinos sričių
chiropraktiką daugiausia ski
ria filosofija ir tikėjimas na
tūraliu gydymu. Chiropraktai
naudoja mankštos terapiją,
fizinę, kinetinę terapiją, au
galus ir vitaminus, stengiasi
leisti kūnui pačiam įveikti
įvairius skausmus ir proble
mas.
Kaip ir medicinos gydytojai,

chiropraktai turi irgi įvairių
specialybių. Jie gali specializuo
tis pediatrinėje srityje, neuro
logijoje, ortopedinėje ir reabi
litacijos šakoje, šeimos gydy

mo, moterų negalių, sporto
medicinos ir pan.
—Kodėl Jūs pasirinkote
šią gydymo sritį?

—Augdama aš visuomet ži
nojau, kad dirbsiu medicinos
srityje. Mano didžiausia dile
ma buvo, kad labai nemėgau
adatų ir bijojau ligoninių. Kai
buvau universitete, susižei
džiau besportuodama ir suti
kau jauną chiropraktą, kuris
mane pagydė. Man buvo labai
įdomu, kaip šis daktaras dir
bo, kokios jo pažiūros ir manu
alinė terapija. Nuo to laiko aš
supratau, kad ši gydymo laka
atitiko mano filosofijai — aš

—Gimiau Silver Spring,
Mary 1 and. Mano tėvai yra
Jurgis ir Elvyra Vodopalai.
Abu labai mėgsta sportuoti.
Mano mama buvo lengvosios
atletikos čempionė, o tėvas net
dabar yra lauko teniso čem
pionas. Mama mėgsta rašyti
straipsnius lietuviškiems laik
raščiams (bendradarbiauja ir
„Drauge”), dalyvauja Vašing
tono ir Floridos apylinkių
veikloje. Aš turiu vieną seserį
Adą Vodopalaitę, kuri šiuo
metu dirba ir gyvena Čika
goje. Ada yra labai talentinga
ir gražiai margina lietuviškus
margučius.
Užaugau Great Falls, VA.
Buvau veikli skautė ir ateiti
ninkė. Lankiau George Mason
un-tą, Fairfax, VA, kur lošiau
tenisą universiteto moterų ko
mandoje. Bakalauro laipsnį
įsigijau iš kūno kultūros su
specialybe sporto medicinoje.
Po to persikėliau į Illinois ir
lankiau Illinois State universi
tetą. Čia gavau magistro
laipsnį tose pačiose mokslo
srityse. Mane priėmė National
College of Chiropractic, kuri
dabar vadinasi National Uni
versity of Health Sciences
(Lombard, IL). Joje baigiau
chiropraktikos mokslus.

SVEIKINAME!
Nuoširdžiai sveikiname žurnalistą, uolų ilgametį mūsų dien
raščio bendradarbį, Jurgį Janušaitį, šį sekmadienį švenčiantį
90 metų sukaktį. Linkime jam dar daug ilgų, darbingų metų, o
svarbiausia — nepasiduoti brandaus amžiaus atneštoms nega
lioms!

GABI IR TALENTINGA MERGINA
Danisa Kružikaitė, Teresės
ir Ričardo Kružikų dukra, gi
musi VVaukegan, IL, užaugusi
New York valstijoje, mokėsi
Tamarac gimnazijoje, Troy,
NY. Čia Danisa buvo me
traščio redaktorė, klasės val
dybos narė ir visų baigusiųjų
vardu mokslo metų užbaigimo
iškilmėse atsisveikino su mo
kykla bei mokytojais. Visus
ketverius mokslo metus Dani
sa pasižymėjo stropumu ir rū
pestingumu, tuo užsitarnau
dama stipendijas. Ji reiškėsi
ir muzikoj. Smuiko pamokas
pradėjo, būdama 5 metų pas
mokyt. Trudy Larson. Pri
klausė Albany, NY, jaunuolių
simfonijos orkestrui, su ku
riuo koncertavo Vengrijoje ir

Austrijoje.
1992 m. studijas pradėjo
Rochester, NY, universitete.
Studijuodama dalyvavo kame
riniame orkestre, taip pat
įvairių renginių programose.
Bakalauro laipsnis cum įaudė
iš „Arts in Health and Socie
ty” Danisai suteiktas 1996 m.
Tame pačiame universitete
1999 m. ji gavo magistro
laipsnį iš visuomenės sveika
tingumo srities, o 2002 m. ge
gužės 17 d. Danisos mokslas
apvainikuotas doktoratu iš
„Health Services, Research
and Policy”.
Šeima ir artimieji sveikina
Danisą Kružikaitę su mokslo
bei muzikos pasiekimais ir
linki gražios ateities.
y

—Kur sutikote savo vyrą
Viktorą?
—Viktorą susitikau prieš 20
metų Dainavos stovykloje.
Nuo to laiko likom artimi
draugai, susitikdavome sto
vyklose, sporto, dainų ir šokių
šventėse,
pasikeisdavome
laiškais.
Šeimą sukūrėme
1995 m. balandžio 22 d. Baltimorėje. Auginame sūnelį
Jurgį Mečislovą Puodžiūną,
kuriam neseniai suėjo 20
mėnesių.
— Kaip suderinat šei

—Bandom, kiek galim, daly
vauti, bet dabar mums sunku.
Kai buvome jaunesni, Vikto
ras ir aš buvome aktyvūs
skautai, ateitininkai, sporti
ninkai, šokom tautinius šo
kius, stovyklaudavome, lankė
me sueigas, susirinkimus...
Šiuo metu mūsų veikla su
mažėjo, tai mėginam skaityti
apie skautų, ateitininkų, spor
to ir kitų organizacįjų veiklą
„Drauge”. Mes tik prieš 8
mėnesius persikėlėm į Lemontą. Pagaliau įsikūrėm ir
dabar galėsime dažniau pasii

Juris Germanas, M.D.

žymuo. Taip pat jo tyrinėji
mai buvo aukštai įvertinti ir
susilaukė konkretaus pritari
mo iš National Institutes of
Health, Texas Advanced Re
search Program ir American
Heart Association.
Siekiant vis
aukštesnių
mokslinių laipsnių, Juris pas
toviai
reiškėsi
mokslinėje
spaudoje. Per 20 jo straipsnių
buvo išspausdinta „Journal of
Biological Chemistry”, „Jour
nal of American Chemical So
ciety”, „Journal of Medical
Chemistry”, „Science”, „Angewandte Chemie” ir kitur. Taip
pat Juris Germanas buvo pa
kviestas bendradarbiauti jo
srities mokslinių knygų suda
ryme.
Nors Jurio mokslinis-akademinis kelias jį nuvedė į
griežtuosius mokslus, toliau
nuo lietuviškų telkinių, jis
niekada nenutolo nuo savo lie
tuviškų šaknų. 1978 m. jis
baigė Aukštesniąją Lithuanistikos mokyklą Čikagoje. Jau

nystėje skautavo Lituanicos
tunte (1980 m. vasarą lankė
lituanistinius kursus Vilniu
je). 2000 m. su savo tyri
nėjimų informacija buvo pa
kviestas dalyvauti Pabaltijo
organinės chemijos chemikų
suvažiavime Vilniuje.
Kiek sąlygos leido, asmeni
niame gyvenime Juris domė
josi muzika, sportu. Studijuo
damas University of Illinois,
grojo balalaikų orkestre, kuris
pasirodydavo ir už universite
to ribų. Taip pat jam keletą
kartų teko dalyvauti Bostone
maratono lenktynėse.
Dabar Jurio laukia inter
natūra
Christus St. Jo
seph ligoninėje Houston, TX, o
vėliau rezidentūra dermatolo
gijos srity University of Texas
Southwestem Medicinos mo
kykloje Houston, TX, Sėkmės
ir ištvermės naujam medici
nos daktarui Juriui Germa
nui, M.D.!

Ramutė Bartuškienė

SŪNŪS IR DUKRA BAIGĖ AUKŠTUOSIUS MOKSLUS

mos gyvenimą su chiropraktės darbu?
—Čia ypatingai sunkus
klausimas. Noriu būti mama,
bet noriu būti ir daktarė. Kar
tais pavargstu, kartais būna
labai sunku ar liūdna, bet
dažniausiai esu labai laimin
ga. Kai dirbu savo klinikoje ir
matau, kiek galiu žmonėm
padėti, staiga darbas jau nėra
taip sunkus. Labai smagu, kai
ligonį pagydau ir žmogus iš
klinikos išeina sveikas. Taip
pat, kai grįžtu namo ir Jurgiu
kas atbėga pas mane, piršteliu
tiesiai į mane parodo ir sako
„mama!”. Kas gali būti malo
niau? Tą momentą pagalvoju,
kad viskas, ką dirbu, yra tik
rai reikalinga. Žinau, kad
kažkaip suderinsiu ir šeimos,
ir darbo poreikius.
—Ar lieka laiko dalyvau
ti lietuviškoje veikloje?

Nei vienas žmogus negali
pasiekti ko reikšmingo, neįdėdamas ypatingų pastangų ir
neeilinio ryžto. Juris Germa
nas yra vienas tų individų, ku
rie ieško, siekia, dirba ir, savo
sugebėjimo bei pastangų dėka,
pasiekia mokslines aukštu
mas.
Jurio mokslinė kelionė pra
sidėjo Čikagoje ir jos apy
linkėse. 1974 m. jis baigė Švč.
M. Marįjos Gimimo parapijos
pradžios mokyklą, o 1978 m.
Downers Grove South gimna
ziją. Toliau Jurį paviliojo
griežtieji mokslai. 1982 m. jis
bakalauro (B.S.) cum įaudė
laipsniu chemijoje baigia Uni
versity of Illinois, ChampaignUrbana, IL. Kitas žingsnis į
University of Califomia-Berkley, kur 1987 m. jam suteikia
mas daktaro laipsnis chemi
joje. Susidomėjimas akademi
niu darbu jį nuveda į Rockefeller universitetą New Yorke,
kur 1988 m. jis pakviečiamas
podoktorinei stažuotei. 19891991 m. jis stažuojasi Califor
nia Institute of Technology.
Nuo 1991 m. iki 1998 m. Juris
jau profesorius chemįjoj ir bio
chemijoj University of Houston, Houston, TX.
Pagrindinė jo darbo šaka —
tyrinėjimai organinėje chemi
joje ir vaistų formavime. Nuo
1998 m. profesorius-tyrinėtojas Southern Methodist Uni
versity, Dalias, TX. Čia jis gi
lina tyrinėjimus organinėje
chemijoje ir vaistų veikimo
srityje. Tačiau ryžtas siekti
vis toliau ir nenumaldomas
domėjimasis mokslo naujovė
mis Jurį nuveda į University
of Texas Southwestem Medici
nos mokyklą, Dalias, TX, ku
rią sėkmingai baigia 2002 m.
birželį.
Jo ilgoje ir įvairioje moks
linėje kelionėje Juriui Germa
nui buvo paskirta nemažai
žymenų, jų tarpe Southwestem Medical Foundation
stipendija, American Cyanamid Faculty Research Award
ir National Research Service

Dr. Danisa

rodyti tarp lietuvių. Rudenį
vėl priklausysiu lietuvių lauko
teniso klubui, o Jurgiukas
pradės lankyti Pipirų ratelį.
Mes lankomės lietuviškose
Mišiose, bandom kuo daugiau
bendrauti su draugais. Jei
randu laisvo laiko, mėgstu
austi lietuviškas juostas.
—Papasakokite
apie

Healthy Connection Chiro
practic and Rehab Clinic,
kurios atidarymas ruošia
mas šeštadienį, rugpjūčio
10 d., Lockport, IL.
—Healthy Connection Chi
ropractic and Rehab Clinic yra
istorinėje Lockport miestelio
dalyje. Mūsų adresas yra 1000
S. State Str., Suite 200, Lock
port, IL 60441. Vasarą mūs
darbo valandos sutrumpintos:
pirmadienį 1-7 vai., antradie
nį — pagal užsakymą, trečia
dienį 10-6, ketvirtadienį 1-7,
penktadienį 10-2, šeštadienį
— pagal užsakymą. Valandos
keisis rugsėjo mėn., kad ga
lėtume daugiau laiko praleisti
su pacientais. Klinika bus il
giau atidaryta savaitės dieno
mis ir šeštadieniais.
Klinikoje turime pacientų

Kiekvienoje šeimoje yra trys ginų klubą, kur buvo atlikti
didelės šventės: kai gimsta įvairūs projektai. Vienas Zinos
kūdikis, kai baigia mokslus ir organizuotų projektų buvo —
pagaliau kai sukuria jauną sukviesti į konferencija daugy
šeimą. Šių metų pavasarį san- bę gimnazijų studenčių mer
tamonikiečių Vitos ir Albino ginų ir paraginti jas verslo ir
N^arkevičių šeimoje buvo dvi administravimo studijoms. To
guba šventė — sūnus ir dukra kia konferencija praėjo labai
sėkmingai. Zina buvo šios
baigė universitetų mokslus.
Dukra Zina Marija Marke konferencijos sumanytoja ir
vičiūtė baigė University of vadovė. Universiteto vadovybė
Chicago Business and Admi aukštai įvertino Zinos mokslą
nistration specialybę, įgavusi ir gabumus — ji buvo apdova
Kružikaitė.
MBA laipsnį. Studijuodama šia nota dviem specialiais žyme
*.
me universitete, Zina pasirodė nimis ir pagyrimais už labai
priėmimo kambarį, du terapi ne tik kaip uoli studentė, bet gerą mokymąsi bei naujovių
jos kambarius, kur aš gydau ir labai sumani įvairovių or įdiegimą. Ji savo baigiamąją
pacientus, trečią kambarį ma ganizatorė. Ji organizavo mer praktiką atliko vienoje di
sažui, atskirą rentgenui kam
barį ir didelį kambarį, skirtą
fizinei terapijai.
Kartu su manimi dar dirba
Renata Žilienė ir Kathleen
Finnegan. Renator ne tik gali pa
cientam padaryti masažus,
bet taip pat turi daug patirties
fizinės terapijos srityje. Kath
leen specializuojasi masažais.
Taip pat kas mėnesį atvyksta
„naturopath” — tai daktaras,
kurio specialybė — gydymas
natūraliais augalais. Jis atlie
ka alergijų ir vidaus ligų tyri
mus.
Mano klinika specializuojasi
manualine ir' fizine terapija,
sporto trauma, nugaros, kaklo
ir sąnarių gydymu, galvos
skausmais, migrenom, „carpal
tunnel” negalia, artritu, dietos
ir vitaminų patarimais, alergi
jom, masažų terapija.

—Linkime Jums, dr. Vi
da, kuo geriausios sėkmės
ne tik naujoje klinikoje,
bet ir suderinti šeimos ir
chiropraktės darbą.
Kalbėjosi D. Bindokienė

Sesuo ir brolis — Zina Marija ir Marius Antanas Markevičiai — univer
siteto baigimo šventėje

džiausių Amerikos įmonių —
Sears National Headąuarters.
Zina yra labai pareiginga ir
darbšti — atostogų metu ji uo
liai padeda savo tėvo ben
drovėje Roąue and Mark Co.,
Ine. Ji aktyviai reiškiasi ir lie
tuviškoje veikloje.
Sūnus Marius Antanas taip
pat šiemet baigė UCLA filmų
ir TV gamybos specialybę, ga
vęs Master of Fine Arts MFA
laipsnį. Studijų metu jis pusę
metų mokėsi Ispanijoje Madri
do universitete. Tai antras Ma
riaus diplomas, prieš tai jis
yra baigęs Berkley universite
to Business and Administra
tion bakalauro laipsniu. Ma
rius labai gabus, darbštus jau
nuolis, sugebėjęs studijų metu
išlaikyti papildomai nekilnoja
mo turto pardavimų agento
egzaminus.
Sveikiname darbščius parei
gingus jaunuolius Ziną ir
Marių, sėkmingai baigusius
aukštą mokslą, o taip pat lai
mingus tėvus Vitą ir Albiną
Markevičius bei laimingą mo
čiutę Haliną Milaknienę. Mū
sų lietuvių visuomenė pasi
pildė dviem, garsių Amerikos
universitetų mokslus baigu
siais, specialistais. Tai džiu
gus momentas mums visiems
lietuviams.

Regina Gasparonienė

* Lietuvoje važinėja apie
1 milijonas automobilių.
Vakarietiški sudaro apie 85
procentus. Teigiama, jog apie
90 proc. automobilių — senes
ni nei 8 metai.
(KD, Elta)
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AR NORITE BŪTI
MODELIU?

Prie atstatomų Valdovų rūmų Gedimino pilies papėdėje atidengti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
portretai.
Algimanto Žižiūno nuotrauka.

PRASIDĖJO VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMAS
Lietuvos Valstybės, kara
liaus Mindaugo karūnavimo,
dienos minėjimas kone sutapo
su Valdovų rūmų atstatymo
pirmaisiais darbais. Prie pra
dedamų sutvirtinti pamatų
susirinkę viliiiečiai ir sostinės
svečiai, tarp kurių mačiau
daug čia besisvečiuojančių už
sienio lietuvių, dalyvavo val
dovų — Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių portretų atidengi
me. Čia, prie Vilniaus arkika
tedros, prie Valdovų rūmų pa
matų įrengtame skyde dar
kartą išvydome dailininko
Pauliaus Juškos, o taip pat
išeivijos skulptoriaus Vytauto
Kašubos padarytus šešiolikos
žymiųjų Lietuvos valdovų, ku
nigaikščių atvaizdus — prade
dant Mindaugu ir baigiant Žy
gimantu Augustu.
— Pagaliau pradedame įgy
vendinti svajonę, kurią prieš
170 metų puoselėjo sukilimo
dalyviai — pradedame atsta
tyti Lietuvos istorijos šerdį —
Valdovų rūmus. Būtent nuo
čia kadaise prasidėjo Vilniaus
miesto ir podraug visos Lietu
vos istorija, — į susirinkusiuo
sius kreipėsi vienas Valdovų
rūmų Paramos fondo steigėjų,
iš JAV į tėvynę grįžęs moksli
ninkas ir rašytojas Kazys Al
menas. — Nuo čia buvo per
mestas tiltas per gynybinę
Vilnios vagą, o už jo nusitiesė
Pilies gatvė, nuo kurios ėmė
augti, šakotis visas miestas:
Čia, Valdovų tvirtovės prie
globstyje, kilo svarbiausios
Lietuvos šventovės. Šventovė
— dabartinė arkikatedra ir Pi
lies gatvė išliko, o ta Lietuvos
istorijos šerdies vieta — Val
dovų rūmai — tapo tuščia.
Juos išgriovė tuo metu, kai
Lietuvos valstybės istorįją
okupacijų buvo laikinai už
braukta.
— Ir štai, pagaliau, čia
pluša statybininkai, sukiojasi
kranai, — tęsė K. Almenas. —
Tad rūmų sienos iškils. Ta
čiau ne tik sienas čia, Šven
taragio slėnyje, turime užpil
dyti, bet ir mūsų sąmonėse,
atsiradusią tuštumą. Reikia,
kad čia vėl apsigyventų istori
ja — su savo simboliais, legen
domis ir pasakojimais. Čia ati
dengti valdovų portretai — tai
tarsi nuorodas į tuos istorijos
pasakojimus. Tuos valdovų
portretus pakabinome ne to
dėl, kad juos išaukštintume.
Jų būta įvairių — gerų, apygerių ir visai nekokių. Bet kiek
vienas jų yra mūsų istorįjos
atkarpa, vieni įvykiai, kurie
klostėsi jų valdymo metais,
gali būti svarbūs savo pasėko
mis, kiti gali būti paprastai
įdomūs. Šioje mūsų trimatėje
erdvėje, kurioje kyla atstatomi
rūmai, jie yra nuoroda į ket
virtąją dimensiją, į laiko tėk
mę, kurią tautos vadina istori
ja. Būtent ta ketvirtoji dimen
sija paaiškina ne tik „kas yra”,

bet ir „kodėl yra”.
Žodį taręs, vienas iš Valdovų
rūmų paramos fondo steigėjų,
poetas Marcelijus Martinaitis
pasakė, kad senieji Valdovų
rūmų pamatai mūsų laukė
200 metų, kad jie išliko ir po
žeme, ir lietuvių sąmonėje.
Tad reikalingi du istoriniai
veiksmai — atkasti tuos pa
matus iš po žemių ir atkurti
mūsų sąmonėje. Pasak M.
Martinaičio, antrasis veiks
mas buvo sunkiausias, paty
ręs tiek sovietmečio, tiek Val
dovų rūmų atstatymo idėjos
skeptikų kliuvinius.
— Bet neišnyksta visa, kas
turi pamatus —jie išlieka po
visų karų, okupacijų, kaip
simboliškai išliko Valdovų rū
mų šimtamečiai pamatai, kaip
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės europinės kultū
ros ženklai, — kalbėjo M.
Martinaitis. — Valdovų rūmai
bus, tik senųjų valdovų juose
jau nebus ir negalės būti —
čia ateis mūsų tauta, čia bus
atkurtas Lietuvos valstybės
istorinio centro provaizdis.
Žinomas JAV lietuvis versli
ninkas, aktyvus Valdovų rū
mų atkūrimo rėmėjas, įnešęs
100,000 litų į rūmų paramos
fondą, dr. Juozas Kazickas,
padėkojęs šių rūmų atstatymo
opozicijai, sakė, kad ginčai,
abejonės dėl šio projekto dar
kartą rodo jų reikalingumą bei
svarbą ir kad visiems rūpi Val
dovų rūmų likimas. O tiems,
kurie teigia, jog nepavyksią
tiksliai atkurti buvusius Val
dovų rūmus, dr. J. Kazickas
sakė, kad žiloje praeityje jie
ne kartą buvo vis kitaip at
statomi, keitė savo išvaizdą,
bet taip ir lieka Lietuvos isto
rijos šerdimi.
Dabar dar kartą imantis at
statymo, architektai, archeolo
gai, projektuotojai, statybinin
kai stengiasi kuo labiau iš
saugoti carizmo laikais su
griautų Valdovų rūmų auten
tiškumą. Tačiau dabar šių
Rūmų pamatai sutvirtinami

ne tik betonu, akmenimis,
plieno armatūra, bet, pasak
poeto M. Martinaičio, taip pat
ir programa, aukomis. Pilnėja
ir pasipildo Valdovų rūmų pa
ramos fondas. Didžiąją jų dalį
sudaro vėlgi užsienio lietuvių
bei jų organizacįjų aukos, kau
piamos PLB tam skirtame
fonde. Dabar, prasidėjus at
statymo darbams tie paramos
įnašai ypač reikalingi.
Tokia parama yra taip pat
dr. J. Kazicko įsteigtos kasme
tinės premijos Rūmų atstaty
mo rėmėjams ir šį projektą la
biausiai garsinantiems žurna
listams. Tarp kitų žiniasklai
dos atstovų dr. J. Kazicko
įsteigto konkurso vertinimo
komisija nutarė apdovanoti
(2,000 Lt) ir užsienio lietuvių
dienraštį „Draugas”. Apdova
nojimą priėmė JAV LB tary
bos pirmininkė Regina Narušienė.
Po apdovanojimų įteikimo
Panevėžio statybinės organi
zacijos vienas iš vadovų Anta
nas Pavalkis man aiškino, kad
kartu su atstatomų rūmų pa
matų tvirtinimu, kalami tvirti
poliai, kurie patikimai laikys
Valdovų rūmų pastatus. Vė
liau prasidės kiti atstatymo
darbai.

Algimantas A. Naujokaitis

NUSIKALTĖLIŲ
„KATAKOMBOS”
Italijos policija Calabria Aspromonte kalnuose, pačiame
Italijos pusiasalio smaigalyje,
netikėtai aptiko „požeminį
kaimelį’ — su tuneliais ir an
gomis, pro kurias būtų galima
ir sunkvežimiams įvažiuoti.
Požeminės gyvenvietės buvo
aprūpintos automatinėmis ap
saugos durimis, ventiliacija ir
kitomis svarbiomis įrangomis.
Manoma, kad tai buvusios
mafijos slėptuvės, kuriose or
ganizuotieji nusikaltėliai ga
lėdavo išvengti policijos ir
saugiai planuoti naujus nusi
kaltimus.

Modeliavimo profesija yra
labai mažai suprantama sri
tis. Pirmiausia tai yra darbas,
kaip ir bet koks kitas, rei
kalaujantis disciplinos. Ką tu
bemodeliuotum (demonstruo
tum), pagrindinė modelio pa
skirtis yra parduoti produk
tą ar tai būtų rūbas, kosmeti
ka, vaistai, kurortas, auto
mobilis, ar bet kokia kita pre
kė. Taigi, modeliavimas yra
reklaminio verslo dalis ir stip
riai rišasi su reklaminėmis
agentūromis.
Reklaminės
agentūros, organizacijos, par
duotuvės, komerciniai fotogra
fai (kurie skiriasi nuo portre
tinių fotografų) yra modelia
vimo agentūros klientai, ku
riems modeliavimo agentūra
tarpininkauja,
pateikdama
pasirinkimą jiems reikalingų
modelių. Kaip matote, mode
liavimo agentūra nėra darb
davė, o tik modelio agentas
(tarpininkas). Kad galėtum
dirbti geriems ir patikimiems
klientams, reikia būti priim
tai geros ir patikimos mode
liavimo agentūros.
Čia noriu pabrėžti, jog tapti
modele neužtenka būti tik
„aukštai, laibai ir gražiai”.
Pirmiausia grožis labai sub
jektyvus dalykas; kas vienam
gražu - kitam visai ne. Taip,
tam tikrus duomenis reikia
turėti, bet jie skirst! nuo pa
sirinktos (arba tinkamos) mo
deliavimo šakos. Svarbiausia,
bet mažiausiai dėmesio ski
riama, tai talentui, kuris toks
neapčiuopiamas dalykas ir
dažniausiai išryškėja, tik pa
dirbėjus toje profesijoje. (Mo
deliai be talento greitai iš
nyksta). Tarp kitko, modelia
vimo agentūros yra registruo
tos kaip „Talent Agencies”, o,
pildant mokesčius („taxes”),
modeliai priskiriami („actors”) kategorijai.
Kiekviena modeliavimo ša
ka agentūroje turi savo atski
rą skyrių. Šio rūšiavimo pava
dinimus rašysiu angliškai,
nes gi čia gyvenančioms
(iems) jie ir reikalingi.
„Runway”. Manekenės (ai).
‘Į šią šaką įskaitoma: 1. Madų
parodos įvairiais pavidalais.
2. „Informal”. Neformalus rū
bų demonstravimas publikai
krautuvėse. 3. „Market” arba
„Show room”. Rūbų demonst
ravimas
profesionalams
pirkliams. 4. „Fitting models”. Modeliai, ant kurių rū
bai matuojami arba kuria
mi.
Kiekvienas paminėtas sky
relis turi skirtingus atlygini
mus.
Šioje šakoje modeliams
reikalingi duomenys turi
būti:
Merginų ūgis: 5*10” (5 pėdų
10 colių....)
Rūbų dydis: dizainerių 4-6
(dizainerių dydžiai truputį
skiriasi nuo parduotuvių dy
džių)
„Plūs size”” 5*10’— 5*11".
Dydis 16-18. Tai apkūnios
merginos, proporcingo sudėji
mo ir geros kaulų struktūros.
„Petites”: 5*3” — 5*5”. Dydis
2-3-4. Tai smulkios merginos
su trumpoku liemeniu.

Vyrai: 6*. Dydis 40 „regu
lai-”. Be tatuiruočių!

Dienraščio „Draugas” laimėtąją premijos-apdovanojimo raštą ii dr. Juozo
Kazicko „Draugo” redakcijos vardu priima JAV LB Tarybos pirm. Regina
Narušienė.
Algimanto Žižiūno nuotrauka

Rūbai turi lengvai, be prob
lemų tikti; viršus ir apačia
turi būti proporcingo — to
paties dydžio.
Duomenys:
Tiesūs pečiai; gera, teisinga

povyza („posture”); gera eise
na ir judesiai (ne pro šalį ir
muzikalumas); gera krūtinė,
bet ne per didelė; maža galva;
kaklas ilgokas; ne per ilgos
rankos; ilgokas liemuo; ilgos
kojos; greitas instrukcijų im
lumas.
Be minėtų duomenų —svar
biausias „Runway” poreikis,
išryškinantis modelio talentą
— tai duoti rūbui gyvybę, as
menybę ir dar tokią, kokią di
zaineris pageidauja! Papras
tai tas įvaizdis būna sustip
rintas (net perdėtas) ir pabrė
žiamas.
„Runway” daugiausia dir
bančių ir uždirbančių modelių
grupė yra tarp 18-27 metų.
II „Photo”. Šioje šakoje
ūgio ir dydžio daug didesnė
įvairovė ir jai priskiriama:
1. „Print”. a. „Fashion
print”. Madų fotografavimas
žurnalams, katalogams ir rek
lamoms. Dydžių duomenys
čia pasilieka kaip ir „Runway” šakoje.
„Fashion print” daugiausia
dirbančių ir pelną nešančių
modelių yra tarp 18-23 metų.
Priimamos jaunesnės, nes ti
kima, kad pradedančioms
truks padirbėti iki 2 metų,
kol prasilauš ir „įvažiuos į va
gą” (įsigys savo stilių, tech
niką) ir tik tada pradės pel
ningai dirbti.
b. „Commercial print”. Įvai
rių produktų katalogai, rekla
mos, įpakavimų apipavidalini
mai. Čia modeliai gali būti
įvairaus amžiaus, dydžio ir
įvaizdžio.
„Commercial print” našiau
sia grupė yra 25-40 metų.
c. „Editorials”. Nereklami
nio pobūdžio iliustracijas žur
nalams arba laikraščiams.
D. „Parts”. Tik rankos, ko
jos ar pan. Rankos turi būti
laibos, su laibais pirštais, ge
rai sutvarkytais nagais. Ran
kų oda neturi turėti matomų
porų, venų ar krumplių. Ži
noma, reikia mokėti jas ir
grakščiai naudoti.
Kojos. Juo laibesnės, tuo ge
riau, be venų, neišsikišusiais
keliais, geros formos. Foto
grafuojant batus — moterų
kojos dydis 6 B, o vyrų 8 M.
Fashion print” šakos
reikalaujami duomenys:
Fotogeniškumas; sugebėji
mas nuotraukose perteikti
nuotaiką; išraiškingos akys;
gera kaulų sudėtis: žandikau
liai, burna, akių atstumas
(ne per arti), tiesi nosis (net
į ilgumą); gražūs tiesūs dan
tys; ausys — nedidelės ir neatsikišusios; ilgas kaklas; ge
ra oda; sveiki plaukai; ilgos,
laibos kojos, laibos rankos; il
gokas liemuo.
2. „TV Commercials”. Rekla
mos, kurias matome televizi
joje su įvairiausio tipo atli
kėjais. Čia svarbiausia sukur
ti įtikinantį charakterį per
mažiau kaip 30 sekundžių.
3. „Feature films". Įvairūs
filmai, kuriems reikia papil
domų žmonių ar charakterių,
bet nebūtinai artistų.
4. „Industrial films”. Fil
mai, kurie gaminami atski
roms bendrovėms ir naudoja
mi jų personalo apmokymui
arba produkto pristatymui
savo klientams. Be atitinka
mos išvaizdos čia reikia būti
geram kalbėtojui.
III. „Conventions” arba
„Trade Shows”. Pagrindi
niai duomenys:

Patraukli išvaizda; patrauk
li asmenybė; mokėjimas su
žmonėmis bendrauti;
Profesionali išvaizda — ką
tu bereprezentuotum; profesionalumas prekės pristatyme.
das, kaip automobilių, laivų,
baldų, restoranų įrengimai,
namų reikmenų ir t.t. Darbas
šiose parodose reikalauja nuo
paprasto stovėjimo iki šokimo,
prekės demonstravimo ir net
techniško teksto išmokimo.
IV „Voice Over”. Rekla
mos, kurias girdite per radijo
arba TV. Televizįjoje ne visa
da tas pats modelis kalba, ku
rį matote. Reikia sugebėti pui
kiai, išraiškingai ir charakte
ringai skaityti. Ko gero, į šią
šaką sunkiausiai įsiskverbti,
nes labai uždara grupė. Čia
išvaizda ir amžius neturi
reikšmės, o, užuot fotografijų,
reprezentacijai
naudojamos
įkalbėtos kasetės. 65-70 proc.
Amerikos balso reklamų at
liekamos Čikagoje ir tai atlie
ka maždaug 50 žmonių gru
pelė. Tik 9 proc. iš visų „Voi
ce over” reklamų yra moterys.
V. „Children”.
Vaikai. Kai kurios agentū
ros priima nuo kūdikystės, o
kai kurios tik nuo 3-5 metų.
Vaikai turi ypatingai daug
nuostatų, kurios skiriasi kiek
vienoje valstijoje. Illinois vals
tija reikalauja ne tik „Sočiai
Security”, bet ir darbo leidi
mo dokumento, kuris atnauji
namas kas metai, iki vaikui
sukaks 17. Vaikų darbo valan
dos griežtai apribotos: be to, iš
mokyklinio amžiaus vaikų
reikalaujama, kad jie būtų
geri mokiniai. Nors vaikai
dirba ištisą metų laikotarpį,

bet jų „šienapjūtė” yra vasa
ros atostogų metu. Darbin
giausią vaikų grupė yra tarp
6-10 metų. Su dvimečiais
dirbti sunkiausia. Populia
riausi dydžiai rūbams foto
grafuoti yra 3-6x ir 10-12.
Maždaug 7 metų sulaukus iš
krenta dantys. Norint, Šią
„problemą” galima išspręsti,
įsigyjant įstatomus dantukus.
Didžiausią pareikalavimą tu
ri vaikai, kurie yra smulkaus
sudėjimo ir atrodo jaunesni,
negu savo amžiaus. Jie įtam
pą gali pernešti lengviau, nes
jie būna brandesni. Kitaip sa
kant, protingi, bet smulkūs,
vaikučiai labai pageidautini.
Vaikai grupuojami į: patrauk
lius, charakteringus (storulius,
labai šlakuotus ir t.t.) ir etni
nius (įvairių tautų įvaizdžio
ir įvairių rasių).
Svarbiausi duomenys:
Puiki vaiko asmenybė, ener
gija, išraiškingumas ir iškal
bumas; atidumas ir atidumo
išlaikymas; kantrumas; suge
bėjimas susikoncentruoti; dar
niai dirbti ir žaisti su nepa
žįstamais vaikais; disciplinuo
tumas; supratimas instrukci
jų ir kooperavimas su suaugu
siais.
Iki 3-4 metų agentūrinių
kortelių („composites”) nerei
kia, nes vaikai per greit kei
čiasi; bet kas mėnesį reikia
pristatyti bent 20 paprastos
nuotraukos kopijų su visomis
užrašytomis
tuometinėmis
statistikomis (amžius, ūgis,
svoris, rūbų dydis ir t.t.). Vai
kai taip pat turi turėti gerą
garderobo pasirinkimą ir batų
rinkinį. Rūbai ir batai tūri ‘
būti be firminių ženklų!
;
Bus daugiau

I
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TOMAS — ŠEIMOS GYDYTOJAS
„Kauno diena” išspausdino
reportažą iŠ Kauno Medicinos
akademįjos diplomų įteikimo
šventės (http://www.kaunodiena.
lt/2002 liepos 3 d. Hipokrato
skirsnyje) apie Tomą Gudaus
ką, buvusį Čikagos sportinių
šokių grupės „Svaja” šokėją,
labdaringų Vienos valso poky
lių organizacinio komiteto
narį, kuriam buvo įteiktas šei
mos gydytojo diplomas. Svei
kiname Tomą Gudauską, vi
sos „Svąjos” šeimos vardu,
kaip būsimą mūsų Šeimos gy
dytoją! Mėgstantis aštrius po
jūčius, Tomas dalyvavo dide
liame konkurse-atrankoje, ku
rį laimėjo būsimai laidai —
šou „Akvariumas”.
Tomas Gudauskas rašo:
„Visgi tęsiu pradėtas Illinojuje
šou verslo tradicijas — čia Vil
niuje, vyks toks realybės šou
‘Akvariumas’ prie Akropolio.
Jis panašus į rusų ‘Za steklom’ (už stiklo), ar vokiečių
anglų lenkų ‘Big Brother1 (di
dysis arba vyresnysis brolis).
Tai štai, po daugelio atrankų
paaiškėjo, jog dėdė Tomas ten
dalyvaus. Bus iš viso 92 lai

, V V >3 t rj

dos, iš jų aštuonios
tiesio
ginės, truks septynias savai
tes. Keturios merginos ir ketu
ri vaikinai visą tą laiką gy
vens uždarose patalpose, bus
filmuojami 24 valandas per
parą. Balsuoja TV žiūrovai, jie
nuspręs, kuris vienas iš aš
tuonių kas savaitę iškris. Pa
baigoje liks vienintelis nu
galėtojas — gaus daug daug
pinigų! Ko tikisi šios laidos or
ganizatoriai? Konfliktų, muš
tynių, meilių scenų. Buvo pla
nuojama rodyti per TV-4 (exBaltijos TV), dar neaišku, kuri
rodys, gal TV3. Štai čia TV4
adresas: www.tv4.lt Gal trans
liuos per internetą. Pasirašiau
kontraktą, įpareigojantį tą, tą
ir tą padaryti. Linksma, ar
ne?”

i

Linkime Tomui, šokusiam
Lietuvos Vyčių studentų gru
pėje tautinius šokius ir „Sva
joje” sportinius šokius, sėkmės
šiame šou. Tikimės, kad šo
kėjo patirtis pravers ir neleis
nuobodžiauti „stikliniame nar
ve”.
Ligija Tautkuvienė

I

Tomas Gudauskas su Ligija Tautkuvienė „Draugo” gegužinėje 2001 in
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Ieško darbo

Siūlo darbą

58 metų be kompleksų vyras,
galintis slaugyti senelius, turintis
rekomendacijas iŠ amerikiečių
šeimos, mokantis visus virtuves
ir ūkio darbus, kalbantis
rusiškai, lenkiškai ir truputi
angliškai, perka darbą. Turi
vairuotojo teises ir SS.
Tel. 773-254-3436.
773-254-2516, Alfredas.

Pro Care Agency

We are looking for English
speaking nannies, caregivers,
housekeepers. We have live-in or
come & go FT/PT positions.
Please call: 773-237-2220.

Help VVanted:

Alexandria Massage

Įvairios paslaugos

$10-11 per hour
New Day Spa Opening Downers
Grove location. -

Call: 312-213-9684.

Now Hiring: Esxheticians, Massage.
Therapits and Manicurists.

Ieškomi darbininkai

valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.

Call Connie to sėt up an inter
vievv. Tel. 708-945-8051.

Skambinti po 6 v.v.,
tel. 815-439-0037.

Imigracinės ir vizų
paslaugos

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1.800.

9 years of experience in immi
gration to Canada
Visit our vvebsite with over
10,000 hits a day

Tel. 615-554-3161.
SIŪLOME DARBUS!

www.immigrationservice.com

Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba
atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:

\A/e can get all Information about
your file by immigration officers
including points assessment.

Namų remonto ir statybinės paslaugos

Amber construction Co.
Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

„Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

Nebrangiai atlieku

24HRS.7DAYS
773631-1833
773-617-6768
FREE ESTIMATE
Apšildymo Ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir

A &S

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

Accent
Homefinders

PHOTO
SUPPLY
V .

REIKMENYS POTOGRAFANB
IR ILGĖJAMS

„plumbing", lauko darbus.
Tel. 708-205-1046, Vytenis.

Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas.,

Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.

AC HOME CONSTRUCTION INC

ŽILVINAS
VENCIUS

Licensed roofing contractor.

contractor

ZjL

CDNSTRUCT

Dengiame naujų konstrukcijų stogus,
senus keičiame į naujus. Plokšti sto
gai. smulkūs stogų pataisymai.

312-388-8088;
773-254-0759;312-493-8088

Tel. 708-417-7833

STASYS CONSTRUCTION

ANDRIUS CONSTRUCTION
Priestatai, „basement", virtuvės
spintelės, vonios, plytelės, langai,
durys, laiptai, turėklai, grindys,
santechnika, elektra Ir t.t.
Tel. 610 960 2976,
630 855 8062.

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

S. Benetis, tel. 630-241-1912

Siūlo mctkytis

B&DA

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

ar perkant namus, butus,

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 trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

žemėssklypą. Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

O’FLAHERTY REALTORS
A BUILDERS. Ino.
Kompanija pagal jūsų užsakymą

stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
lonaviciusOlioma.com

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

Į ■ ■ ■ ■WT,WI ■

i Audrius Mikulis
I Tel: 630-205-9262

Draudimo paslaugos

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

i tvakus nektrpjamas tortas
i * Nemokamas įkainavimas
l * Nemokama rinkos analizė

708-423-5900

gitrama@hotmail.com

kalba ir kuri garantuoja pagalba jsidarbinant

5710 W. 95 SL, Oak Lawn

i

1 E-maU: amikulis@usa.coi n

I ‘Pirkimas

Tel. 800-820-6155.

Parduoda
Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Jei tu lietuvis
nebuvai raudonas —

Tik už $85 parduodamos bulvių

A. Bruniaus dainos
Bus tau kaip duona.

tarkavimo mašinos.
Duodame garantiją, UPS siunčiame
j kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitų prekių. Taip pat galite
užsisakyti ir naujausią, 2001 m.
.'.Visuotinę Lietuvių Enciklopediją"
Jaunimo centre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —

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

l * Surandame
I optimaliausią finansavimą

Tel. 773-517-4314.

Parduodu

geros būklės a/m

‘95 Ford Escort, 69 K.
Pradinė kaina $3,200.

5741 S. Hariem Avė.

New Vision
Bus.: 708-361-0800
Vrice Mat 773654-78201
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Tel. 773-918-0851;
773-844-3649, Regina

nemokamas anglų kalbos pamokas.

Jei nonte parduoti ar pirkti namus mieste
ar priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

Kasetes ar diskus galiu atsiųsti paštu.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose pulti specialybė!

847-652-8545; 847-361-4194

vyrams ir moterims. Susitarus,
atvyksta į kliento namus. Salono

„Miražas” tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9524.

Landmark
properties)

Kraustymosi paslaugos

Bus. 773-229-8761
Ros. 706-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

VALGYK KUGELI!!!
Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas,
lašinukai, druska, prieskoniai. 2 svarai
tarkuotų bulvių sudedama Į indą.
Įpilame pieno, įdedame pjaustytų
lašinukų, druskos, prieskonių ir sumaišome. Kepame
1 vai. Įkaitintoje orkaitėje. Valgome su grietine.

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams į

VILNIŲ

RIMAS STANKUS

GEDIMINAS
708-387-9144

• Čikagoje ar priemiesčiuose

• Greitas tr sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
uz jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 71 14.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje

Mee garantuojame sutaupyti
jums pinigu.

Utyinfac

Ine.

1127 Lake SL
Oak Park, IL 60301
TeL 708-445-0140 (angfiikai)
TeL 708341-5176 ir 815-2880675
(lietuviškai)
Fax. 7084480149
Michael J. Szala — Prerident
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas
Norite pirkti namą? Reikia pinigų?
Skambinkite ir sakykite, kad matėte šį
skelbimą,Drauge”

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,

Tel. 773-434-4543

Darien — 1 br. and 2 br.
Close to 1-55 and Cass Avė.
$750 and $850.
Gas included. Call after 3 p.m.

630-789.4559.
Netoli Midwąy, vyresnio
amžiaus 2 moterims išnuomo
jamas 2 miegamųjų butas —
įrengtas „basemenr . Visas
paslaugas apmoka šeimininkas.

■Jiiftrt

Gi.

Išnuomojame
4 kambarius Brighton Park.

Tel. 773-847-1695.
. i. it

Išnuomojamas
kambarys prie Marųuette Park

Tel. 708-458-2094;
773-863-1104.

Vykstantiems j Lietuvą
Jei nutarėte grįžti gyventi i

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina
Tik $85.
Nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.
persiuntimas UPS — nemokamas.

Skambinkite, jei jus sudomino ii
informacųa.

Tel. 773-218-4351.

8011 Lincoln, Skokie

708-466-9098.

• Dirbame su daugiau kaip 40 bankų
• Patys mažiausi % visame IL
• Sutaupykite pinigų perfinansuojant
savo nekilnojamąjį turtą

GREIT PARDUODA

Tel. 708-873-1379,

Tel. 847-845-3972.

laiko,
išnaudokite patį
mažiausią procentą.
Negaiškite

Apartments for reni

KIRPĖJA, turinti didelę darbo
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, atlieka
cheminį sušukavimą, dažo plaukus,
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.

Šios mokyklos studentai gali lankyti

a

DMC
Ilona Retytė
Tel. 847-868-6279

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

J * PaidavrrBs

Kirpėjų paslaugos

„Draugo" skelbimų
skyrius
Tel. 1-773-585 9500

Siūlo finansavmą

-^>2

I Regec 773-260-3404

mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų

Window Uashers Needed!

ASTA T. MIKUNAS

Teikiu paslaugas pąn|jodant

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų

Apmokėjimas po fakto.

9201 S. Cicero__________
Oak Luwn, Illinois 60453
Burine— 708-423-8111
Voice Muil 708-233-3374
Fu 708-423-9236
Pager 312-707-6120
Re*. 708-423-0443

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

Tel. Čikagoje
.agoje — 773- 575-5586;
773-7
793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas:

ALL CARE

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Washing.
Chicago and Milvvaukee area.

MARQUETTE

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

Vizos į JAV Lietuvoje.

Tel. 773-736-7900.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

elektros, dažymo, staliaus,

GTS 773 237 0066

Employment Agency

Kitos paslaugos

su pilna priežiūra.
Tel. 219-872-3129, Dalia.

Tel. 700163, 8-686-10271 (mob.);
e-mail: irmadu@one.lt

Lietuvą, siūlome būstą Vilniuje

* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės pd|Lietuvą

Vilniuje, Senamiestyje

šalia Aušros vartų, nuo rugsėjo mėn..
po rekonstrukcijos, su virtuvės įranga
ir baldais išnuomojamas butas per 2
aukštus. Graži vieta, yra apsauga.

Tel. 773-875-6232.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638

VYTIS TRAVEL

;u
A «TAR ALLIANCG MCMSER

Tel. 773-773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered’1
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINES
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6.30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

608 yv 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.

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

WWW.VYTISTOURS.COM

How easy is it to
As easy as SAS.
M

IEŠKANTIEMS
DARBO

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. .Mokame grynais

ZITA
1 773 585 9067 — kalba lietuviškai
Seneliu priežiūra
NINA
1 773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Mihvaukee, #200
Vaikai ir seneliai

kiekviena diena

Minute Maid 7562 N. Mihvaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-6470433. Kalbame ir rusiškai. Klausti
Jurijaus arba Leonido.
SVS Taxl Co. ieško vairuotoju. Geros
sąlygos, galima uždirbti nuo 5650 ir
daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1 *47 612 4282

HALINA
1-708-4S3-S8S3 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti
licenziją ir įdarbiname.

LEONID
28*1 N Mihvaukee
1 773 395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

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

1-847 94*4)994 arba I-647-336MM

American-Polish Domestic
Employment Agency
1 773-342-6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

CHEPOVS
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

1 -773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotoju teisės - CDL
6105 W Belmont, Chkago, IL

MARINA
1-847-329-0202
kalba rusiškai, angliškai
namu, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratesimas • "aid to
tax payer* informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

MARGARET
1 706-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chkago, IL
CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1 708-415-1211 • 1 708-837 8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių kambariu tvarkymas
ir padavėjos

TERESA
1-773-545-3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai jvairūs

TURGUS
Valentinas Krumplis

From Chkago we offer daily servfce to Vilnius
wlth a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find 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 Rus* or SAS'
EuroBonus" freųuent flyer program.
For Information on spedal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandlnavtan.net
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Trumpai apie viską

*
Prezidentas
Valdas
Adamkus, dienraščio „Res

publika” paprašytas įvertinti
bendro darbo su valdančiąja
dauguma laikotarpį, atsakė:
„Vertinu prieštaringai. Galėjo
sektis ir geriau”. „Vyriausybė
stabili, man nereikia baimin
tis, kad išsigandęs sunkumų
vieną rytą atsistatydins koks
ministras ar premjeras. Bet,
kita vertus, dar daug darbų
lieka nepadaryta”, sakė V.
Adamkus.
ibns>
* Išankstiniais skaičiavi

mais Vilniuje iki 2020 metų
planuojamos nutiesti dvi mo
dernaus tramvąjaus linijos
kainuos 1.2-1.5 mlrd. litų. Da
lį šios sumos sudarys pinigai,
kurie įrengiant naująsias lini
jas bus skiriami miesto aplin
kai tvarkyti. Vilniaus savival
dybė numato finansuoti iki
25-30 proc. šio projekto vertės,
kitos lėšos bus telkiamos iš
Europos Sąjungos struktūri
nių fondų ir privačių investuo
tojų.
(BNS)
* Javapjūtei Lietuvoje
dėl karštu orų prasidėjus

anksčiau nei pernai, iki rug
pjūčio pradžios nupjauta apie
30 proc. deklaruoto grūdinių
kultūrų pasėlių ploto. Pirmi
niais duomenimis, ūkiai, dek
laravę pasėlius, jau prikūlė
per 0.5 mln. tonų grūdų. ibns>
Rengiamas
Prancūzijoje
sulaikytos lietuvės
iSlaisvinimo planas

Atkelta iš 1 psl.
jai už tai gresia iki 7
metų kalėjimo ir 150,000 eurų
(517,900 litų) bauda.
Dienraštis JSport” bylą vadi
na „Prancūzuos teisėsaugos
sukurtu spektakliu”.
Prancūzuos pareigūnai nu
statė, kad sulaikymo metu E.
Rumšienė turėjo anabolikų,
kortizono, testosterono, eritropojetino ir augimą skati
nančių hormonų preparatų.
Kai kurios iš rastų medžiagų
yra apibūdinamos kaip dopin
gas ir uždraustos vartoti.
Jeigu tyrimas parodys, jog
sportininkas yra įsivėlęs į do
pingo istoriją, „Tour de Fran
ce” direktoriaus pavaduotojo
Daniel Baal teigimu, jis bus
pašalintas iš lenktynių prizi
ninkų sąrašo. Tačiau lenkty
nių atstovas priminė, kad per
„Tour de France" lietuvis buvo
dukart tikrintas ir jokių drau
džiamų medžiagų jo organiz
me nerasta.
Kūno kultūros ir sporto de
partamento Antidopingo pro
gramos vyr. specialistė Rima
Berlovienė, kuri paskirta de
partamento sukurtos darbo
grupės vadove, pareiškė, jog
kitą savaitę R. Rumšui bus at
liktas nepriklausomas dopingo
tyrimas. Manoma, kad tai bus
atlikta vienoje iš Skandina
vijos valstybių.
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Karštis trikdo
ligoninių operacinių
darbą

i Atkelta iš 1 psl.
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mikroorganizmas — pseudo
moną. Dėl jo supūliuoja žaiz
dos ir vystosi kraujo užkrė
timas.
Antrą vietą Lietuvoje uži
manti pagal atliekamų opera
cijų skaičių Vilniaus universi
tetinė greitosios pagalbos ligo
ninė jau 12 metų nesulaukia
žadėtos oro aušinimo siste
mos. Kiekvienais metais šioje
ligoninėje atliekama 17,000
operacijų. Dar prieš metus
tuomečio sveikatos apsaugos
ministro Vinso Janušonio įsa
kymu buvo pradėta rengti
valstybės ligoninių operacinių
pertvarkos programa, bet
ji kol kas neįgyvendinta.

* Keturis prabangius li
muzinus pernai įsigijęs
Seimas užsimojo plėsti aukš

čiausios klasės automobilių
parką ir šiam tikslui planuoja
skirti 800,000 litų. Seimo vice
pirmininko liberalo Gintaro
Steponavičiaus teigimu, pirkti
naujus limuzinus, kai dabar
nuomojami nėra pilnai panau
dojami, būtų neūkiškumo pa
vyzdys.
(LR, Eltai
* Išskirtinę teisę iki 2003
metu teikti fiksuotojo ryšio

* Nepriklausomybės Akto
signatarui, buvusiam užsie
nio reikalų ministro patarėjui
ir buvusiam Generalinės pro
kuratūros skyriaus prokurorui
Egidįjui Bičkauskui nutrauk
ta baudžiamoji byla dėl avari
jos birželio pabaigoje. Moterį
perėjoje partrenkęs ir sužalo
jęs E. Bičkauskas išvengė at
sakomybės, baudžiamoji byla
nutraukta. Pagrindas — kalti
ninkas ir nukentėjusioji susi
tarė.
(R, LR)
* Praėjusią savaitę Kana
dos pakrantės apsaugos tar
nybos sulaikytų ir į Halifakso
kalėjimą uždarytų lietuvių
laukia išplėstinė apklausa. At
lantą perplaukę šeši lietuviai
lieka Kanados kalėjime, kiti
keturi iš kalėjimo buvo išleisti
po to, kai pirmadienį į Kana
dos valdžią kreipėsi prie
globsčio.
(LR, Eite)

paslaugas turintis „Lietuvos
telekomas” šįmet ne tik nero
do ankstesniais metais buvu
sio augimo, bet ir sparčiai ri
tasi žemyn. Pirmąjį pusmetį
bendrovės pąjamos smuko 8.2
proc. — iki 491.5 mln. litų, * Švietimo ir mokslo mi
įmonė prarado 80,000 klientų, nisterija socialiai remtinų
o mobiliųjų operatorių klientų vaikų vasaros poilsiui papildo
būrys padidėjo dvigubai tiek. mai skyrė 910,000 litų. <bns>

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis
A.t A.

ONA AUKŠTUOLYTĖ-DAINIENĖ
Mirė 2002 m. rugpjūčio 2d., sulaukusi 90 metų.
Gimė Vilniuje. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Nuliūdę liko: sesuo Jadvyga Kalnietienė su šeima, bro
liai Mečys ir Vytautas Aukštuoliai su šeimomis ir seserų
a.a. Marijos Mickevičienės bei a.a. Anastazijos
Bukšnienės šeimos.
Velionė buvo žmona a.a. Broniaus.
A.a. Ona pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 4 d., nuo 4
v.p.p. iki 9 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės pirmadienį, rugpjūčio 5 d. Iš laidojimo namų
10:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www petkusfuneralhomes.com

PADĖKA
JĮLjk*
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TLANTIC
xprcss Corp.

Tel 888-615-2148. 708-599-9680
www atlanticexDiesscoro com/isterra

Always With Flowers

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems mus dėl
dukters ir sesers
EGLĖS LINKAITYTĖS-WEISS
netikėtos mirties.

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

Jaučiame gilią pagarbą Vašingtono valstijos Siettlo
Amerikos lietuvių bendruomenės ir Lietuvos Dukterų
draugijos žmonėms, globojusiems Eglę ir padėjusiems
palydėti ją >< Amžinybę.
Jūsų šiluma ir gerumas palaiko mus ir padeda išgyven
ti šias sunkias dienas.
Su meile ir giliu dėkingumu

A. t A.
VLADAS - GRIGAS ŠOLIUNAS
Noriu pranešti draugams ir pažįstamiems, kad
praradau savo vyrą ir geriausią gyvenimo draugą.
A.a. Vladas-Grigas Šoliūnas mirė 2002 m. rugpjūčio 1 d.,
sulaukęs 68 metų.
Gimė 1933 m. rugsėjo 15 d., Lietuvoje, Vilaikių kaime.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Giliame sielvarte liko žmona Lidija, sūnūs Tomas ir
Petras; brolis Vytautas su žmona Aldona ir jų šeima;
krikšto dukra Rasa Poskočimienė ir jos šeima; brolis
Jonas su žmona Francine ir dukra; sesuo Regina
Butkevičienė ir šeima; sesuo Janina, vyras Raimundas
ir šeima. Lietuvoje liūdi seserys Onutė Šmiukštienė ir
Bronė Brazickienė su šeimomis; žmonos sesuo Mėta
Gabalienė su šeima ir žmonos pusbrolis Jonas Rėklaitis
su žmona Regina bei daug pusbrolių ir pusseserių
Amerikoje ir Lietuvoje.
A.a. Vladas buvo Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas, Kęstutietis, priklausė Ateitininkų organi
zacijai.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 4 d., nuo
2 v.p.p. iki 9 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 6:30
v.v. laidojimo namuose įvyks atsisveikinimas. Laido
tuvės pirmadienį, rugpjūčio 5 d. Iš laidojimo namų 9:30
v.r. velionis bus išlydėtas į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a.a. VladasGrigas bus palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse ir prašome vietoje gėlių
aukoti „Saulutei”.
Nuliūdusi lieka žmona, sūnūs, broliai, seserys,
giminės, draugai ir artimieji
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
W5vw.petku8funeralhomes.com

Birutė Linkaitienė, jos dukros Dalia ir Giedra

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

su šeimomis

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS .
Directors of Eudeikis Funerai Home (ĖST 1908)

GERALD F. DAIMID

4330 So. California
5948

5200 W.95 St.
Oak Lawn, IL

10727 S. Pulaski Rd.
S. Archer Avė.
9900 W.143 St.

Orland Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)

ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

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

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST.
CICERO 5940 W 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W 87 ST
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVĖ
ALL PHONES

CALL NOW A SAVI $700. totai Communicabons Optiom” it big butinett taolt at tmall butinett pricet.
Our premium fiber-opiic netwodc delivert reliable local, long dittance and Internet tervice įbrough one cotl-taving,
T1 -grade eonneetion - including 'akvayt on* Internet accets wilh tpeedt of up to IMbpt

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

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
tdhįpbnafefecorųfric

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

Ona tource fer butinett ulteom.

CICERO, S64S W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

Tetai CeMieicatiees Iltim'
l.ail.TBK.llll

CHKAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1-708-652-5245
i

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
AtA Vladas Grigas Šoliūnas mirė 2002 m. rugpjūčio 1
d., 5 vai. ryte, Willow Springs,
III. Daugiau informacijos apie
laidotuves žr. mirties prane
šimą.
„Draugas” dėkoja BALFui, kuris pats pirmasis susi
mokėjo už „Draugo” pokylio,
ruošiamo rugsėjo 29 d. „The
Sabre Room”, viso stalo bilie
tus. Esame labai dėkingi, kad
buvo taip greitai atsiliepta.
Kviečiame ir kitus mūsų bū
simus svečius pasekti šiuo pa
vyzdžiu!
Ant šiaurinės The Field
Museum fasado sienos bus
rodomos skaidrės apie Čika
gos istoriją, architektūrą ir
kultūrinį gyvenimą. Vaizdus
lydės muzika. Šis renginys,
pavadintas „Chicago Pageant:
A New Canvas 2002", vyks
rugpjūčio 7-11, 14-18, 21-25
d., rugpjūčio 29-rugsėjo 2 d. 9
val.v. iki 9:35 val.v. The Field
Museum adresas - 1400
South Lake Shore Drive. Dau
giau informacijos tel. 312-6657114
arba
internete

ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS
ATOSTOGAUJA
Kaip įprasta, rugpjūčio mė
nesį „Draugo” šeštadieninis
priedas neišleidžiamas. Taip
pat norime pranešti, kad pas
taruosius tris mėnesius priedą
redagavęs kun. Kęstutis Tri
makas dėl asmeniškų prie
žasčių iš redaktoriaus pareigų
pasitraukė. Pe atostogų priedą
vėl perims redaguoti Danutė
Bindokienė.
2003 m. rugsėjo 21 d. JAV
LB Kultūros taryba rengia
ypatingai svarbų koncertą ir
prašo organizacijų tą dieną re
zervuoti šiam koncertui. Deta
lės bus praneštos vėliau.

Skanius lietuviško mais
to pietus šį sekmadienį, rug
pjūčio 4 d., ruošia Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos lietuvaitės parapijos
mokyklos salėje, 4420 S. Fair
field Avė., tuoj po 10:30 val.r.
lietuviškų šv. Mišių (t.y. 11:30
val.r.).. Kava, pyragai - nuo
8:30 val.r. iki 12:30 vai.p. p.
Išsinešimui maisto bus nuo
9:30 val.r. iki 12:30 val.p.p.
www.fteldmuseum.org
Šio renginio pelnas skiriamas
Vytauto Didžiojo šaulių parapijos bažnyčios vitražų
rinktinė rugpjūčio 4 d., sek langų atnaujinimui.
madienį, 12 vai. Šaulių na
„Seklyčioje” rugpjūčio 7
muose (2417 W. 43rd Str.)
d.
2 val.p.p. trečiadienio po
ruošia gegužinę. Gros Arūnas
pietėje
bus rodoma filmajuostė
Augustaitis, veiks baras, „lai
„Čepkelių
raistas” (iš ciklo
mės šulinys”, bus įvairaus
„Mūsų
miesteliai”).
Visi malo
maisto. Visi kviečiami pasi
niai
kviečiami
ir
laukiami
pa
linksminti ir pailsėti.
sidžiaugti savo krašto gamtos
ALRK Moterų sąjungos 3
grožiu. Bendri pietūs, laimin
kuopa rugpjūčio 17 d., šešta
gieji trečiadienio popiečių lan
dienį, rengia išvyką-šventkekytojai turės progos laimėti
lionę į Our Lady of Czestochokeletą gražių fantų - „door
wa šventovę Merriville, India
price”. Atvykite!
na valstijoje. Šios kelionės tiks
Lietuvos Vyčių Vidurio
las yra Švč. M. Marijos pa
gerbimas jos į Dangų Paėmi Amerikos apygarda spalio
mo proga, prašant ypatingos 11-14 d. organizuoja maldinin
jos pagalbos. Išvažiuojame au kų kelionę autobusu iš Čika
tobusu 8 vai. r. nuo Švč. M. gos į Nekalto Prasidėjimo
Marijos Gimimo parapijos šventovę Washington, DC.
bažnyčios Marųuette Parke ir Maršrutas apims ne tik pabu
grįžtame 4 val.p.p. Autobusas vojimą šioje šventovėje, bet ir
taip pat sustos prie Švč. M. Vašingtono įdomybių apžiūrė
Marijos Nekalto Prasidėjimo jimą. Kas norės, galės susipa
parapijos bažnyčios Brighton žinti su Lietuvos Vyčių centro
Parke (S. Califomia ir 44 valdybos atstovais. Informaci
gatvė). Autobusas - su pato ją apie autobuso ir viešbučio
gumais. Kviečiame ne tik na kainas teikia ir registruoja Te
res, bet ir visus, kas tik norėtų resė Strolienė tel. 708-687pasinaudoti šia proga, nes 1430 arba Peter Zansitis tel.
Registracijos
šventovė, į kurią vyksime - la 773-626-2023.
mokestis
20
dol. Susido
bai graži, aplinkui - puiki
mėjusieji
šia
kelione
užsire
gamta. Bus šv. Mišios, rožinis,
gistruokite
iki
rugpjūčio
15 d.
pietūs. Vietas prašome užsisa
kyti iš anksto ir atsiliepti iki
rugpjūčio 10 d. Daugiau infor
macijos skambinant A. Leš
činskienei tel. 773-582-7452
(vakarais) arba R. Vaitkūnienei tel. 773-737-7780.

„Draugo” gegužinės ap
rašyme (2002 m. liepos 30 d.)
minint vienos iš loterijos talki
ninkių pavardę, ji turėtų būti
rašoma taip - Kristina Bielaglovienė.

Laimingasis „Draugo" gegužinės „laimės šulinio” prizininkas Kazys Ma
jauskas ii Brighton Parko atvyko atsiimti savo laimikio - gražaus pa
veikslo su Vilniaus vaizdu. Laukiame ir kitų prizų savininkų. Neatsiimtų
prizų numeriai šie: 293425, 293621, 293622, 293643, 293678, 293997,
294509, 294514, 294559, 294591, 294683, 294726, 294730.
I
f
Jono Kuprio nuotr.

Meno mokyklėlės baleto klasės moksleivės pasirengusios šokti „Draugo*
gegužinėje. Nuotraukoje: Viktorija Kulbokaitė, Gerda Kugaudaitė ir Ieva
Vizgirdaitė. Dėstytoja - Diana Gudavičiūtė. Už mergaičių stovi (centre)
Birutė Kugaudienė, neretai talkinanti šokių pamokose.
Jono Kuprio nuotr.

PENKTIEJI MENO MOKYKLĖLĖS
MOKSLO METAI
Meno mokyklėlė pradeda
penktuosius mokslo metus.
Per tuos ketverius metus išau
gome, sustiprėjome ir pratur
tėjome. Praturtėjome mokslei
viais, kurių praeitais metais
turėjome 58. Šių mokslo metų
programoje vienas pagrindi
nių tikslų - parengti Meno
mokyklėlės pirmojo penkme
čio jubiliejinį koncertą, su
rengti moksleivių darbų paro
dą. Meno mokyklėlės mokslei
viai ne tik mokosi, bet daug
koncertuoja, dalyvauja svar
biuose Amerikos lietuvių ren
giniuose.
Mokslo metų atidarymas ir
trumpa meninė programa
įvyks rugsėjo 6 d., ketvirtadie
nį, 6:30 val.v. Lemonte, Pa

saulio lietuvių centre.
Čikagos skyriuje šiais moks
lo metais veiks: choreografuos
(baletas, sportiniai šokiai),
dailės, dramos, muzikos (dai
navimo ir kanklių) klasės.
Lemonto skyriuje veiks: cho
reografijos (baletas, sportiniai
šokiai), dailės, muzikos (dai
navimo, fortepijono, kanklių,
smuiko) klasės.
Užsiregistruoti galima per
mokslo metų atidarymą. Čika
goje Jaunimo centre veikian
čiame Meno mokyklėlės sky
riuje registracija vyks rugsėjo
8 d., šeštadienį, nuo 10 val.r.
Jei mokyklėlę lanko du vaikai
iš vienos šeimos, taikoma nuo
laida. Smulkesnė informacija
tel. 630-620-9904.

LIETUVIAI IR DARBO
DEPARTAMENTAS

Praeitų metų pradžioje atsi
tiktinai susitikau su Stasiu
Paulausku. Išsikalbėjus su
juo, paaiškėjo, kad jis dirba
U.S. Labor Department —
JAV Darbo departamente.
Pradėjus kalbėti, jo prašiau,
ar jis negalėtų padėti mūsų
naujai atvažiavusiems lietu
viams, kurie yra darbdavių iš
naudojami — jiems neatlygi
nama už darbą ir dar grasina
ma, jei skųsis, — būtų paskųstiems imigracijos įstaigai
ir būti deportuotiems. Stasys
patarė man kreiptis į Timothy
Reardon, kuris yra U.S. De
partment of Labor Wage and
Hour Division regioninis ad
ministratorius.
Amerikoje
U.S. Labor Department —
JAV Darbo departamentas ne
bendradarbiauja su Imigraci
jos įstaiga, o rūpinasi ir pri
žiūri, kad kiekvienas darbda
vys atsilygintų darbininkui
kaip pridera ir jo neišnaudotų.
Rašydama laišką, Timothy
Reardon, paaiškinau, kad
daug lietuvių, ypač tie, kurie
neturi dokumentų, kurie gerai
nemoka anglų kalbos, yra
darbdavių išnaudojami —
jiems nesumokama už darbą.
Prašiau, kad mūsų lietuvių
reikalams tvarkyti paskirtų
tarnautoją, lietuviškai kalban
tį Stasį Paulauską. Administ-

rotorius prašymą išpildė. O
JAV LB Socialinių reikalų
raštinė „Seklyčioje”, kai nu
skriaustieji kreipiasi davė ir
duoda telefoną, kur reikia pa
skambinti. Praėjo daugiau
kaip metai ir mes Socialinių
reikalų raštinėje, išskyrus vie
nos ponios padėką, nieko ne
girdėjome. Šią savaitę pa
skambino Stasys Paulauskas ir
besikalbant paaiškėjo, kad jis
U.S. Labor Department kas
savaitę gauna ir tvarko šešisaštuonis lietuvių skundus.
Mes, Čikagos ir apylinkių lie
tuviai, ypač tie, kuriems buvo
padėta atgauti nesumokėtas
algas, turime būti dėkingi,
kad U.S. Labor Department
turime gerą draugą regioninį
direktorių Timothy Reardon ir
Stasį Paulauską, kurie vi
siems besikreipiantiems lietu
viams padeda. Stasio Paulaus
ko telefonas darbe — 312-5967244, namuose — 708-6522110.
Kituose U.S. Labor Depart
ment regionuose gyvenantys
lietuviai, ypač LB apygardos
ir apylinkės turėtų kreiptis į
savo rąjono U.S. Labor De
partment ir prižiūrėti, kad
mūsų lietuviai nebūtų darbda
vių išnaudojami.

Gera naujiena

„The Sabre Room” - šioje
elegantiškoje pokylių salėje
vyks šių metų „Draugo” ru
dens puota, kurioje ruošiasi
dalyvauti garbingas svečias iš
Lietuvos. Bilietus į pokylį, ku
ris vyks rugsėjo 29 d„ sekma
dienį, galite užsisakyti „Drau
go” administracijoje. „The Sa
bre Room" adresas: 8900 West
95th Street, Hickory Hills, IL
60457; tel. 708-598-1200.

Joana M. Vaičiulaitienė,
gyvenanti Bethesda, MD, at
siuntė 100 dol. auką, skirtą
paremti a.a. rašytojo Jurgio
Jankaus užbaigtos knygos
„Pušis” išleidimą su tokiu
prierašu: •Šiuo (100 dol.) prisi
dedu prie mano bičiulio a.a.
Jurgio Jankaus Pušis' išleidi
mo”. Aukas galima siųsti Li
thuanian Writers Association
vardu, c/o Stasys Džiugas,
5729 Edge Lake Dr., Oak
Lawn, IL 60453-4509.

Birutė Jasaitienė

KALENDORIUS
~ Rugpjūčio S du Augustė, Lmgvinė, Lidįja, Manigirdss, Nikodemas,
Steponas.

Į vieną iš geriausių Ame
rikos istorijos pamokų
kviečia Chicago Historical Society draugija, kuri demonst
ruoja retą ir įdomią parodą
„The American Presidency: A
Glorious Burden”. Ši keliau
janti ekspozicija pasakoja apie
42-jų JAV prezidentų darbą ir
gyvenimą, apie Baltuosius rū
mus nuo 1789 metų, kai pir
mąją prezidento priesaiką iš
tarė George Washington, iki
šių dienų George W. Bush
inauguracijos. Demonstruoja
ma daugiau kaip 400 autentiš
kų radinių, darbo įrankių, re
tų videofilmų kadrų ir fotogra
fijų, supažindinama su prezi
dentų rinkimų kampanijų spe
cifika, įstatymų leidyba, ry
šiais su žiniasklaida, kasdie
niniais JAV prezidento įsipa
reigojimais ir privataus gyve
nimo detalėmis (iš viso yra de
vynios parodos temos). Eks
kursija po šią parodą - puiki
dovana Čikagos svečiui ir ki
tos šalies turistui. Chicago
Historical Society veikia pir
madieniais-šeštadieniais nuo
9:30 val.r. iki 4:30 val.p.p. ir
sekmadieniais - nuo 12 vai.
iki 5 val.p.p. Įėjimas į parodą
- mokamas (į kainą įeina ir
įėjimo į muziejų mokestis),
tačiau pirmadieniais įėjimas į
muziejų - nemokamas, taigi
bilietas į parodą - dvigubai pi
gesnis.
Net 85 proc. Galena mies
telio namų užregistruota
„National Register of Historic
Places” knygose. Norėdami
apžiūrėti šį jaukų, senovišką
Illinois miestelį, iš anksto už
sisakykite nemokamą lanksti
nuką, skambindami nemoka
mu tel. 1877-464-2536 arba
atsiverskite interneto puslapį

• „Saulutė”, Lietuvos vai
.
Advokatas
kų globos būrelis dėkoja už
Vytenis Lietuvninkas
aukas padėti našaličiams,
4536 W. 63 Street
beglobiams ir invalidams
Chicago, IL 60629
vaikams, daugiavaikėms šei
(Skersai gatvės nuo .Draugo”)
moms bei studentams Lie
Tel. 773-284-0100.
tuvoje. Aukojo: A.V. Valavi
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
čiai $30 a.a. Tado Mečkausko
Advokatas
atminimui; Ona KeraminieJonas Gibaitis
nė $100; Alma ir David EricCivilinės ir
son $240 dviejų vaikučių
kriminalinės bylos
pusmečio paramai; Nijolė
6247 S. Kedzie Avenue
Banienė $240 tęsiant mer
Chicago, IL 60629
gaitės metinę paramą: Dalia
Tel. 773-776-8700
Marchertaitė $240 metams
E-mail: Gibaitis@aol.com
paremti mergaitę; Veritas
Toli free 24 hr. 888-7766742
Sofhvare Corp. $200 MatDarbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
ching Grant Aro Kriaučiūno
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
aukai; dr. Algirdas ir Ramin
ta Marchertai $540 ($240
Advokatas
mergaitės metinei paramai,
GINTARAS P. ČEPĖNAS
$100 už stovyklą vargingai
6436 S.Pulaski Rd., Chicago,
gyvenančiam vaikučiui, $200
IL 60629
stogo remontui šeimai su 7
Tel. 773-582-4500
vaikais); „Saulutės” Floridos
Valandos pagal susitarimą
skyrius per pirm. Birutę Kožicienę $500 dviejų studentų
IMIGRACINĖS TEISĖS
paramai; Donatas Tijūnėlis
ADVOKATAS
$240 berniuko metinei para
AURELIUS BUTVILAS
mai. Labai ačiū! „Saulutė”,
Tel. 312-580-1217
(„Sunlight Orphan Aid”),
135SLaSaUe #2300Chicago IL60603
419 Weidner Rd., Buffalo
Galimos konsultacijos šeštadieniais
Grove, IL 60089. tel. 847537-7949. Tax DM368003339.
• 27 centai skambinant į
• BALTIC MONUMENTS, Lietuvą,
cnt JAV, 24 vai.
1108 Amber Drive, Lemont, IL, per parą,5.5
7
dienas
per savai
60439. Prie pat PL Centro. TeL tę, 6 sekundžių intervalai.
630-243-8446. Leonidą ir Gedi Jokių mėnesinių mokesčių.
minas Kazėnai. Pageidaujant Tikslus apskaičiavimas. Koky
atvykstame į namus.
biškiausias ryšys. Paslauga be
• Prieš užsisakydami apgaulės. Kreipkitės vakarais
paminklą aplankykite St. lietuviškai į TRANSPOINT
Casimir Memorials, 3914 W. atstovą su 8 metų patirtimi
lllth St. Turime didelį pasi tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
rinkimą: matysite granito spal 708-386-0556. TRANSPOINT
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa — patikimiausias ryšys su
minklus mūsų dirbtuvėje pagal Lietuva bei visu pasauliu!
www.galena.org
jūsų pageidavimą, brėžinius.
„Draugo"
• „PENSININKO” žurna
Prieš pastatant paminklą, ga
Dr. Francis Mažeika, gy lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
venantis Chicago, IL, atsily jis padarytas, kaip jau buvo Reikalų Taryba, red. Karolis
gindamas už „Draugo” rudens jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir Milkovaitis, galima užsipre
pokylio laimėjimų bilietus, at Vilimas Nelsonai. Tel. 773- numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
siuntė 50 dol. auką. Esame la 233-6335.
bai dėkingi!
• Namams pirkti pasko 773-476-2656. Prenumerata
Gabriel Misevic iš Kanka- los duodamos mažais mėnesi metams: JAV-bėse, $15, kitur
kee, IL, atsidėkodamas už ru niais įmokėjimais ir prieina $26. Išeina 8 kartus per metus.
dens pokylio prizų bilietėlius, mais nuošimčiais. Kreipkitės į Tai vertinga dovana įvairiomis
„Draugą” parėmė 50 dol. au Mutual Federal Savings, progomis.
ka. Tariame nuoširdų ačiū!
2212 Weat Cermak Road.
•DĖMESIO! VIDEO APA
Vladas Gelažius, gyvenan TeL (773) 847-7747.
RATŲ SAVININKAI! Norė
tis St. Pete Beach, FL, atsily
• Automobilio, namų ir dami tikrai kokybiškai išversti
gindamas už „Draugo” pokylio
laimėjimų bilietus, paaukojo ligos draudimas atvyku- video įrašus iš Lietuvoje nau
50 dol. Labai jums dėkojame! siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. dojamos PAL sistemos į ameri
Laima ir David Braune iš Kreipkitės pas ALauraitį, A & kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
Oak Brook, IL, pratęsdami L. Insurance Agency, Balzeko kreipkitės į INTER-VIDEO
prenumeratą, „Draugo” iždą muziejuje, 6500 S. Pulaski 3533 S. Archer Avė., Chi
papildė 50 dol. auka. Dėkoja Rd., Chicago, IL 60629. II cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
me už dėmesį lietuviškai aukštas, tel. 778-581-4030.
spaudai!
Horace R. Žibąs, gyvenan
tis Cincinnati, OH, atsilygin
damas už „Draugo” pokylio
laimėjimų bilietėlius, dar pri
dėjo 40 dol. auką. Ačiū už pa
ramą!
Danutė Dirvonienė iš Willowbrook, IL, už „Draugo” ru
dens pokylio prizų bilietus at
siuntė 40 dol. auką. Nuošir
džiausiai dėkcjame!
Kazys Gudauskas, gyve
nantis Baltimore, MD, pratęs
damas prenumeratą, mūsų
Ieškote, kur atšvęsti gimtadienį, iškilmingą jubiliejų, surengti
šeimos susitikimą, šventę, vestuves ar paminėti auksinį, deimantinį
laikraščiui paaukojo 50 dol.
vestuvių jubiliejų? Geriausia vieta —
Ačiū už dosnią auką!
Maria Šeduikis iš Chicago,
IL, pratęsdama prenumeratą,
„Draugą” parėmė 50 dol. au
pokylių salė, kurios adresas - 2600 West 95th Street,
ka. Esame labai dėkingi!
Atsiųsta paminėti

„Bridges”, Amerikos lietu
vių žurnalas anglų kalba
(2002 m. birželio mėn.) prisi
mena tragiškuosius birželio
įvykius, spausdina NATO ge
neralinio sekretoriaus ištrau
kas iš kalbos, pasakytos Va
šingtone birželio 20 d., pasa
koja apie žydus gelbėjusią lie
tuvę moterį, .Auksučių” ūkį ir
t.t. Žurnalo redaktorė - Rasa
Ardytė-Juškienė, administra
cijos adresas: LAC, Inc7
Bridges, c/o Ramas Pliūra,
1927 West Boulevard, Racine,
WI53403. Adresas internete -

Evergreen Park, IL 60605.
Siame ištaigingame restoranų ir pramogų komplekse veikia šešios
salės: elegantišką Didžiąją salę (The Grand Dining Room), kurioje
gali sutilpti nuo 250 iki 1,000 svečių, supa veidrodinės sienoa, čia
yra scena programų ir koncertų atlikėjams, stalus puošia krištolinės
žvakidės, gyvų gėlių puokštės, gražūs stalo indai; komplekse taip pat
yra The Garden Room, The Sky Room, The Walnut Room ir kt.
Ypač graži Jungtuvių koplyčia (Wedding Chapel), kur po aukštais
skliautais skoningai įrengtas altorius, papuoštas gėlėmis, sienose
spindi vitražiniai langai. Koplyčioje telpa apie 150 žmonių. Visai
netoli, lauke, parkelyje, pastatyta speciali
pavėsinė - ideali vestuvininkų fotografavimosi vieta
Gimtadienių, jubiliejų šventėms, vestuvėms galite užsisakyti
tradicinius valgius ir specialias valgių kombinacijas Kreipkitės į
patyrusius Martiniųue pokylių salių tvarkytojus ir švęskite čia savo
šeimos ir darbo šventes!

Skambinkite salių direktoriui Michael Nix
tel. 706-422-8000 arba atsiverskite interneto puslapį

wwwjavlb.org
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