Illllllllllltlllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllll
S73
THI

PI

ORATIS

LIBRARI

EOROPEAN
Šeriais

OF .COMGRESS

READING

ROOM

Diviaion

Naahington

DC

20540-4830

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 08-05-02

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

PERIODICALS

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY

TEL.: 773.585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORC

August 6, 2002

Šiame
numeryje:
Saulė yra dozuotinas
vaistas, - sako dr.
Jonas Adomavičius;
JAV lietuvių indėlis
mažinant tuberkuliozę
Šiaulių apskrityje.
2 psl.

Danutė Bindokienė
apie minios mentalitetą:
žmogus gali būti ir
niekšas, ir didvyris;
išeivijos knygos bus
Frankfurto knygų
mugėje; lietuvių kalbos
kursas pradinukams.
3 psl.

Don Bosco dvasia
Vytėnų padangėje.
4 psl.

Lietuvoje vis labiau
rūpinamasi vyresniųjų
gyventojų gerove.
5 psl.

Čikagoje ir apylinkėse:
pristatytas kun. A.
Lukšas; atsisveikinimas
su Vladu Grigu Šoliūnu.
6 psl.

Sportas
* Po metų pertraukos į
krepšinio aikštelę ketinan
tis sugrįžti Lietuvos krepši
ninkas Arvydas Sabonis arti
mų draugų rate prasitarė, kad
nesvarstysiąs galimybės žaisti
„Los Angeles Lakers” koman
doje, nes ši yra nepajėgi įsigyti
jį, rašo „Los Angeles Times”.
37 metų 220 cm ūgio vidurio
puolėjui iš Lietuvos ar kitam
krepšininkui, galinčiam pava
duoti Shaųuille O’Neal, pas
tarųjų trejų metų NBA čem
pionas „Lakers” šiuo metu te
gali skirti tik 1.4 mln. dol. A.
Sabonis kitą savaitę turėtų
susitikti su „Portland Trail
Blazers” vadovais ir aptarti
galimybę sugrįžti į Portlando
komandą. Anot „Los Angeles
Times”, A. Sabonis norėtų pa
sirašyti sutartį, pagal kurią
per sezoną uždirbtų beveik 8
mln. dolerių. Remiantis neofi
cialiais šaltiniais, jei „Trail
Blazers” nesutiktų su Lietu
vos krepšininko sąlygomis, jis
kitą sezoną žaistų Ispanijoje.
* Pasaulio irklavimo tau
rės varžybų paskutiniajame,
trečiajame, rate Vokietijoje
Sydney olimpinių žaidynių
bronzos medalių laimėtojos
Lietuvos atstovės Kristina
Poplavskaja ir Birutė Šakickienė porinių dviviečių lenkty
nių finale užėmė II vietą.

Naujausios
žinios
* Sekmadienį Vilniuje pa
sibaigusiame Europos jauni
mo (iki 20 metų) krepšinio
čempionate Lietuvos rinktinė
78:71 įveikė Slovėnijos ko
mandą ir užėmė 5-tąją vietą.
* JAV naikintuvai ataka
vo pietų Irake esantį objek
tą.
* Karaliaučiaus guberna
torius pritaria Lietuvos pa
siūlymui dėl magnetinių as
mens kortelių Karaliaučiaus
srities gyventojams.
* Nedarbas Lietuvoje sie
kia 10.7 proc.
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Valstybės atkūrėjui atimta prezidento pensija
Antanas Kučys
Tuometiniam Aukščiausios
Tarybos ir Seimo pirmininkui

Vytautui Landsbergiui, kad ir
opozicijai labai priešinantis,
2000 m. birželio 13 d. nutari
mu buvo paskirta tokia pat

pensija, jam išėjus iš valstybės
tarnybos, kaip ir kadenciją
baigusiam prezidentui. Šį įs
tatymą prezidentas pasirašė,

taigi jis įsigaliojo. Bet šis epi
zodas taip lengvai nepasibai
gė. Buvusios nomenklatūros
žmonės Seime nenurimo, kad

Lietuvos
dviratininkas
nedrįsta vykti
pas suimtą žmoną

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneiimaa)

Vatikanas pirmadienį pa
skelbė, kad ekskomunikavo
septynias moteris, kurias į kuniges įšventino prieštaringai
vertinamas nuo Katalikų Baž
nyčios atskilęs Argentinos ar
kivyskupas. Vatikanas katali
kėms iš Vokietijos, Austrijos ir
Į JAV buvo nurodęs iki liepos
22 d. išsižadėti savo nekanoni
nio žingsnio. Kontroversįja dėl
šių į kuniges įšventintų mote
rų dar kartą paskatino ginčus,
ar teisingai elgiasi Katalikų
Bažnyčia, kuri, nepaisydama
pašaukimų stokos, kategoriš
kai atsisako šventinti į dvasi
ninkų luomą moteris.
Varšuva. Likus mažiau ne
gu dviem savaitėms iki popie
žiaus Jono Pauliaus II vizito
gimtinėje, populiariausio Len
kijos dienraščio „Gazeta Wyborcza” interneto svetainėje
pasirodė grasinimas nužudyti
popiežių. Laikraščio redakcija
pranešė pirmadienį nedelsiant
ištrynusi iš svetainėje rengia

taip valstybės pagerbtas ir ap
dovanotas.
Nukelta į 3 psl.

Gaisro Trakų rajone padaryta
žala gali siekti 22 mln. litų

Paryžius, rugpjūčio 5 d.
(Dpa-Reuters-ELTA) — Do
pingo skandalo sūkuryje atsi
dūręs Lietuvos dviratininkas
Raimondas Rumšas pirmadie
nį pareiškė nevyksiąs į Pran
cūziją padėti savo įkalintai
žmonai, nes bijo būti suimtas.
,Tour de France” lenktynė
se trečiąją vietą užėmęs lietu
vis, kurio žmona Edita kalti
nama dopingo preparatų ga
benimu ir organizuotu plati
nimu, nori būti apklaustas
Italijoje.
Pareiškęs, jog Prancūzuos
policija laiko jo žmoną kalė
jime „kaip masalą” jam privi
lioti, R. Rumšas paneigė, kad
E. Rumšienė gavo jam skirtus
dopingo preparatus ir kad jis
juos kada nors vartojo. Dvira
tininko žmona tvirtina, kad
vaistai buvo skirti jos sergan
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai — (iš kairės) Aleksander Kwasniewski, Valdas Adamkus, Vai
rą Vykė-Freiberga, Arnold Ruutel ir uostamiesčio meras Rimantas Taraškevičius dalyvavo Klaipėdos įkūrimo
čiai motinai.
750 metų šventėje.
Romando Žiubrio (Elta) nuotr.
R. Rumšas pakvietė Pran
cūzijos teisėsaugininkus at
Lietuvos ūkis augs
Keturių valstybių prezidentai
vykti į Italiją ir išklausyti jo
dar dešimtmetį
parodymų, „kad būtų išsklai
aptarė ES, NATO reikalus
dyti bet kokie nesusipratimai
Vilnius, rugpjūčio 5 d.
dėl mano moralės ir sportinio
Palanga, rugpjūčio 2 d.
Višegrado grupei priklauso (BNS) — Beveik 7 proc. eko
sąžiningumo”. „Mano žmona (BNS) — Palangoje susitikę NATO narės Čekija, Lenkija nomikos augimą antrąjį ket
yra laikoma kalėjime be jokių Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir ir Vengrija bei NATO narystės virtį pasiekusi Lietuva, dau
kontrabandos įrodymų kaip Estijos prezidentai aptarė sto siekianti Slovakija.
gelio žinovų teigimu, dar tik
savotiškas ‘masalas’, o aš tu jimą į Europos Sąjungą (ES) ir
Kvietimo tapti NATO na rai nepateko į viršūnę. Ma
riu pagrindo būgštauti, jog ir NATO, Višegrado ir Vilniaus rėmis Baltijos valstybės tikisi noma, kad panašus ūkio kili
prieš mane gali būti imtasi grupių valstybių bendradar sąjungos viršūnių susitikime mas tęsis dar ne vienerius
žeminančių bei prievartos biavimą.
lapkritį Prahoje. Lenkija NA metus.
priemonių”, sakoma Lietuvos
Kaip sakė Lietuvos prezi TO tapo 1999-aisiais.
Lietuvos banko Pinigų poli
dviratininko pareiškime.
dento atstovė spaudai, Balti
Pasak V. Gaižauskaitės, tikos departamento direkto
Anot ekspertų, Prancūzijos jos valstybių prezidentai dar prezidentų susitikime palan riaus Raimondo Kuodžio įsi
prokurorai dabar turės spręs kartą patvirtino remią Lenki kiai buvo sutiktas V. Adam tikinimu, šiuo metu Lietuva
ti, ar sutikti išklausyti R. jos vadovo Aleksander Kwas- kaus siūlymas plėtoti regio tikrai nepasiekė aukščiausio
Rumšo parodymų jo namuose niewski pasiūlymą suvienyti ninius projektus. Penktadienį taško — ūkio prieaugiui dar
Italijoje, ar jį suimti.
Višegrado ir Vilniaus grupių ryte vykusiame pokalbyje su yra pakankamai erdvės. R.
E. Rumšienė buvo suimta ir bendradarbiavimo patirtį.
A Kwasniewski V. Adamkus Kuodžio teigimu, BVP, eina
įkalinta prieš savaitę, kai
2000 m. suburtam Vilniaus pasiūlė, kad regioninė plėtra mosios sąskaitos, infliacįjos
Prancūzijos muitininkai jos dešimtukui, kurį sudaro na turėtų būti pagrindinis ben rodikliai ir jų santykis rodo,
automobilyje aptiko daug do rystės NATO siekiančios vals dradarbiavimo pirminis tiks kad Lietuvos ekonomikai per
pingo preparatų. R. Rumšas tybės, priklauso Albanįja, Bul las. Lenkįja ir Baltijos vals kaitimas negresia.
o „Tour de France” finišo garija, Kroatija, Estįja, Latvi tybės, Lietuvos prezidento
„Lietuva vis dar yra kilimo
lėktuvu grįžo tiesiai į Italiją.
ja, Lietuva, Makedonįja, Ru nuomone, galėtų bendradar stadijoje.
Nukelta į 4 psl. munija, Slovakija ir Slovėnija.
Nukelta į 4 psl.
biauti
Nukelta į 4 psl.

EUROPA

jų priešas, sudrumstęs ramų
ir sotų gyvenimą ir žymia da
limi ^.prisidėjęs prie Sovietų
Sąjungos sugriuvimo, būtų

mo diskusijų forumo agresyvią
žinutę bei informavusi apie ją
vietos policiją, kuri pradėjo
oficialų tyrimą. Žinutės auto
rius tvirtino turįs ginklų bei
amunicijos bei grasino sureng
siąs ataką.

JAV
Vašingtonas. JAV prezi
dento George W. Bush vado
vaujami Baltieji rūmai sekma
dienį paneigė pranešimą, kad
aktyvios kovos su teroristų
grupuote „ai Qaeda” planą bu
vo parengusi Bill Clinton ad
ministracija, tačiau preziden
tų pasikeitimas užvilkino šio
plano įgyvendinimą aštuoniais
mėnesiais. Žurnalas „Time”
pranešė, kad planas smogti te
roristų tinklui „ai Qaeda” bu
vo parengtas paskutinėmis B.
Clinton administracįjos valdy
mo dienomis ir 2001 m. sausį
pateiktas naujajai G. W. Bush
valstybinio saugumo patarėjai
Condoleezza Rice. „Perduoda
ma valdžią, Clinton administracįja nepateikė naujo agresy
vaus plano sutriuškinti ‘ai

Qaeda’ ”, sakė Baltųjų rūmų jis buvo rėmėjas, finansinin
atstovas spaudai Sean McCor- kas, idėjinis vadas. Tačiau tie,
mack.
£
kurie įvykdė šiuos išpuolius,
JAV gynybos departamen buvo kur kas modernesni žmo
tas su keliomis užsienio vals nės. Jie pažinojo Jungtines
tybėmis norėtų susitarti dėl . Valstijas, išmanė aviaciją. Ne
galimybės JAV specialiosioms
manau, jog jis gali būti deta
pąjėgoms rengti jų teritorijose lus planuotojas. Planuotojas
atakas prieš teroristų kuope buvo kažkas kitas”, tvirtino P.
les, pirmadienį pranešė laik Musharraf.
raštis „The Washington Ti
New York’o ugniagesių de
mes”. Cituodamas du aukšto partamento atsakas į rugsėjo
11-osios išpuolius prieš World
rango JAV pareigūnus, susi
pažinusius su naujuoju depar Trade Center neapsiėjo be ry
tamento antiteroristiniu pla šio sutrikimų ir disciplinos
nu, laikraštis teigė, jog JAV klaidų, remdamasis gautu
gynybos sekretorius Donald
ataskaitos juodraščiu, skelbia
Rumsfeld tokių susitarimų no leidinys „The New York Ti
rėtų todėl, kad, gavusios žval mes”. Ataskaitoje, kurią atliko
konsultantų
gybinę informacįją, specialio nepriklausomų
sios pąjėgos galėtų pradėti firma „McKinsey & Co.”, daro
veikti jau po kelių valandų, o ma išvada, kad, kilus radijo
' sistemų problemoms, vadai
ne po kelių dienų ar savaičių.
prarado ryšį su daugeliu į
New York. Pakistano pre bokštus dvynius įėjusių ugnia
zidentas Pervez Musharraf gesių. Joje teigiama, kad ne
abejoja, jog Osama bin Laden apdairios disciplinos klaidos
suorganizavo tragiškus rug paskatino ugniagesius skubėti
sėjo 11 dienos išpuolius, sek į įvykio vietą net nesuderinus
madienį paskelbė Amerikos savo veiksmų su vadovybe.
žurnalas „New Yorker”. „Ne Stingant veiksmų koordinaci
manau, jog įmanoma, kad jos su policįjos pareigūnais,
Osama galėjo tai padaryti ugniagesių vadpi negalėjo pa
lindėdamas čia kalnuose”, in sinaudoti pranešimais iš poli
terviu žurnalui pareiškė Pa cijos sraigtasparnių, kurie
kistano vadovas. „Greičiausiai skraidė virš 110 aukštų pasta

Vilnius, rugpjūčio 5 d.
(BNS) — Penktadienį prieš vi
durdienį įsiplieskusį didelį
gaisrą bendrovės „Egapris”
padangų aikštelėje Žaizdrių
kaime, kur buvo sukaupta
daugiau kaip 7,000 tonų nau
dotų padangų, pavyko užge
sinti penktadienio pavakarę.
Gaisrą gesino kelios dešimtys
ugniagesių, 20 cisternų ir 4
specialūs automobiliai, Lietu
vos kariuomenės Juozo Vit
kaus inžinerinio bataliono ka
riai.
Dvi paras Trakų rajonas bu
vo paskelbtas ekologinio pavo
jaus zona.
Vien dėl užterštumo gamtai
padaryta nuo 10 iki 22 mln.
litų žalos.
Gaisro aplinkybes ir aplin
kai padarytos žalos dydį tiria
specialiai sudaryta vyriausy
binė komisija.
Bendrovės „Egapris” vadovas Kęstutis Chormanskis sake, kad 7,000 tonų padangų
buvo sukaupęs ketindamas jas
perdirbti. Iš naudotų padangų
turėjo būti gaminamos gumos
granulės, naudojamos įren
giant žaidimų aikšteles, gami
nant asfaltą, naujas padan
gas. K. Chormanskis teigė ne
ketinąs atlyginti gamtai pada
rytos žalos. „Niekas nėra ap
saugotas nuo žaibo ir tokios
nelaimės. Teritorijoje padan
gos buvo sukrautos tvarkin
gai, įrengti žaibolaidžiai”, sa
kė K Chormanskis.
Pasak jo, gaisras kilo prieš
pat padangų perdirbimo pro
jekto įgyvendinimą. Gamykla
turėjo pradėti darbą rugsėjį,
tačiau, K Chormanskio teigi
mu, dabar neaišku, kuriam
laikui teks atidėti projektą.
„Nors gaisras pridarė di
džiulių nuostolių, padangų
perdirbimo įmonės projektą
vis tiek įgyvendinsiu”, sakė K
Chormanskis.

Savaitgalį atliktų tyrimų
duomenimis, teršalų koncen
tracijos smarkiai padidėjusios
700 metrų - 1.2 kilometro ats
tumu nuo gaisro židinio. Kie
tųjų dalelių koncentracijos
viršijo normas apie 1,000
kartų. Smarkiai padidėjusios
ir keliasdešimt kartų viršija
normas fenolių koncentraci
jos. Sieros bei azoto oksidų,
anglies monoksido koncentra
cijos leistinų ribų neviršijo.
Gaisrą sukėlė ir
visuomenės požiūris į
Trakus
Paveldosaugininkai dėl Tra
kų rajone kilusio gaisro kalti
na ne žaibą, o abejingumą ir
vartotojišką visuomenės bei
pareigūnų požiūrį į vertingą
Lietuvos istorinį ir gamtinį
paveldą.
Vilniuje pirmadienį sureng
toje spaudos konferencijoje
Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcijos atstovai pa
brėžė, jog gaisras įvyko ne
parke, o už 50 metrų už jo teritorįjos ribų. Todėl, pasak
parko direktoriaus Gintaro
Abaravičiaus,
kaltinti dėl
gaisro parko direkciją yra ab
surdiška. „Visuomenė paga
liau turi apsispręsti, ar ji nori
matyti Trakus kaip vieną iš
istorinių ir turistinių Lietu
vos centrų, ar kaip antrinių
žaliavų perdirbimo priemies
tį”, teigė G. Abaravičius.
Pasak jo, parko direkcija vi
sada buvo prieš padangų są
vartyno įsteigimą šioje vietoje,
o praėjusį pavasarį net išpra
našavo nelaimę, viešai pa
klaususi, kas bus, jei šios pa
dangos užsidegs.
Direktoriaus teigimu, įsigaliojantis vartotojiškas visuo
menės požiūris į Trakus, sie
kis pasipelnyti arba sukurti
kuo daugiau darbo vietų daž
nai kertasi su Trakų istorinio
paveldo apsaugos planais.

tų ir stebėjo gaisro plėtrą vir
šutiniuose aukštuose.

menė pirmadienį pareiškė su
ėmusi Vakarų Kranto miesto
Jenin regiono radikalaus isla
mo judėjimo „Hamas” vadą
Mazen Fukha.
Izraelis, atsakydamas į
pastaruosius palestiniečių ko
votojų surengtus išpuolius,
pirmadienį uždraudė palesti
niečiams važinėti automobi
liais penkiuose Vakarų Kran
to miestuose bei paskelbė su
griežtinąs Gazos Ruožo miesto
Rafah izoliaciją.

IRAKAS
Bagdadas. Irako parlamen
to pirmininkas Saadun Hammadi pirmadienį pakvietė
JAV Kongresą nusiųsti trim
savaitėms į Bagdadą faktų
nustatymo komisiją, kuri pa
tikrintų įtarimus, jog Irakas
kuria masinio naikinimo gink
lus. Faktų nustatymo komisija
„galėtų atsivežti informaciją,
kuria jūsų (JAV) vyriausybė
grindžia neteisingus tvirtini
mus, kad Irakas gamina che
minį ir biologinį ginklą bei ku
ria branduolinį ginklą”, sako
ma S. Hammadi laiške.
Tūkstančiai irakiečių pir
madienį išėjo į Bagdado gat
ves ir, degindami Amerikos
vėliavas, pasmerkė JAV grasi
nimus nuversti Irako prezi
dentą Saddam Hussein. JAV
prezidentas George W. Bush
praėjusį mėnesį žadėjo panau
doti visas turimas priemones,
kad nuverstų Hussein, kurį
Amerika kaltina kuriant ma
sinio naikinimo ginklus.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelio kariuo-

RUSIJA
Maskva. Rusijos raketa
„Sojuz-FG” ir įsibėgėjimo blo
kas „Fregate” 2003 metų pa
baigoje nugabens į Marsą Ita
lijoje sukurtą ir pagamintą
marseigį „Beagle-2”, pranešė
Europos kosmoso agentūros
atstovybė Rusijoje. „Beagle-2”
modelis svers 1.5 tonos. Marseigyje įrengtais prietaisais bus
galima tirti grunto ir akmenų
cheminę sudėtį, taip pat atlik
ti tyrimus, kurie padėtų
išsiaiškinti, ar Marse yra gyvų
organizmų, bent jau mikroor
ganizmų. Marseigio „ranka”manipuliatoriumi, kaip ap
skaičiavo specialistai, bus ga
lima paimti grunto ir atmosfe
ros mėginių.

rines konsultacijas. Gautų lė
šų turi užtekti ne tik ligonių
gydymui, bet ir personalo bei
SVEIKATOS fCLAC/SIMAJS
pastato išlaikymui. Susidaro
daug problemų, kurias būtina
išspręsti, norint gauti įstaigos
O KAD TA SAULĖ MAŽIAU
licenciją. Jei ne gerų žmonių
SPIRGINTU
parama, to įvykdyti nebūtų
galima.
JONAS ADOMAVIČIUS, MD.
Pirmieji ryšiai su Amerikos
lietuviais
prasidėjo 1994 m.
Saulė yra dozuotinas vais didžios technikos pagamintos
Tai buvo Floridos valstijos St.
tas. Visi esame girdėję, kad medžiagos rūbai turi medžia
Petersburg Lietuvos Dukterų
saulės spinduliai yra nuodai. gą, sugeriančią ultravioleti
draugija. Tuomet šiai draugi
Stiprus saulinimasis — ultra nius spindulius ir teikia SPF
jai vadovavo Sofįja Šatienė. Jų
violetiniai spinduliai UVA ir apsaugą 30 ar gausesnę.
Nuolat dėvėk plačiabrylę
lėšomis ir iniciatyva įrengtas
UVB spindulių pavidale —
sergantiems vaikams žaidimų
gali skausmingai nudeginti, skrybėlę galvos ir veido apsau
kambarys, nupirkta žaislų,
ankstyvas raukšles sukelti, gai— turi būti apdengtas nuo
alergiškai pakenkti odai ir su saulės veidas, ausys ir spran Mes labai vertiname savo skaitytojus — norime, kad jie būtų sveiki ir padėvėtas autobusiukas, šal
dikliai, skalbimo mašina, pa
linksmi, todėl „Draugo'* vasaras šventėje buvo galima pasitikrinti svei
das.
kelti vėžį odoje.
Odos apsauga yra svarbi kū Visada, eidamas laukan, katą. Šia paslauga pasinaudojo rašytojas, poetas, vertėjas Alfonsas talynė ir kita medicininė apa
o dr. Petras Basutis, patikrinęs kraujospūdį pasakė,
ratūra. Darbą baigėme 1995
no sveikumo dalis. Ui tai su dėvėk saulės akinius. Jie ma Sešplaukis-Tyruolis,
kad „viskas labai gerai!* Savo eilės pasitikrinti kantriai laukia Valerija
m. ir šiame kambaryje yra
praskime, kaip reikia elgtis žina pavojų sulaukti katarak Čepaitienė
•
Jono Kuprio nuotrauka
tos ir saugo odą apie akis. Ge
lentelė, nurodanti geradares,
tuo reikalu.
kurios pagerino vaikams są
riausiai akiniai saugo 99-100
Apsauga nuo saulės
lygas ilsėtis ir gydytis. Dabar
proc. nuo visų rūšių ultra
JAV LIETUVIŲ INDĖLIS
spinduliu
vaikai, kurie praleidžia ligoni
violetinių spindulių. Gaubtu
TUBERKULIOZĖS MAŽĖJIMUI nėje du ir daugiau mėnesių,
Tokia apsauga yra labai vas apie akinius yra labai
neturi kada nuobodžiauti —
svarbi, sumažinant saulės su naudingas, nes saugo nuo
ŠIAULIŲ
APSKRITYJE
yra
didelė patalpa, kur jie mo
spindulių,
patenkančių
iš
ša
keliamą žalą. Geresniam
kosi
ir žaidžia.
lies.
orientavimuisi, kuri apsauga
Lietuvoje organizuota kova panserio veikla buvo įvairi:
Keitėsi
draugijos vadovės.
yra geriausia, tos apsaugos
Dar trejopa nauda
su tuberkulioze prasidėjo XX surasti tuberkulioze sergan
Sofijai
Šatienei
atsistatydinus,
gaminiai suskirstyti pagal jų
a. pradžioje. 1921 m. Kaune čius, išrašyti nemokamai re
1.
Neik
saulėn
tarp
10
vai.
teikiamą apsaugos kiekį (sun ryto ir 4 vai. po pietų.
įvyko pirmasis Lietuvos gydy ceptus (nusipirkti vaistus ligo draugijai vadovavo Aldona
protection factor — SPF). To
2. Atsimink, kad bet kada tojų suvažiavimas, kuriame niai turėjo patys), siųsti ligo Čėsnaitė, Aldona Andriulienė,
kiekio įvertinimas nurodo, saulinimasis sumuoja ilgalai kilo mintis apie organizuotą nius į kaimą ar sanatorįjas. Monika Andrijauskienė. Jų
moterų širdžių
kiek gaminys pąjėgia deng
saulės žalą. Visada saugok kovą su tuberkulioze. 1924 m. Vykstantiems į sanatorįjas vadovaujanti
šiluma
bei
materialinės
gėry
ti nuo UVB spindulių ir sau kę
buvo
duodąmi
kelionpinigiai,
į
odą nuo saulės, kai išvedi šu liepos 31 d. Kauno miesto cen
goti nuo saulės nudegimo, ly nį, dirbi kieme ar užkan trinėje ambulatorijoje buvo kaimą — piniginės pašalpos. bės mūsų ligoninę pasiekia iki
ginant su neapsaugota oda.
sukviestas steigiamasis kovos Ūkininkui už vaiką buvo mo šiol.
džiauji gegužinėje.
2000 m., Sofijos Šatienės re
Sakysim, minėtos apsaugos
3. Prisilaikyk „šešėlio tai su džiova draugijos susirinki kama po 38 litų, suaugę gau komenduoti, pradėjome tiesio
kiekis — SP#8, naudojamas syklės": saugok galvą, kai še mas. Tada išrinkta valdyba, davo po 40 litų.
vidutinio jautrumo odai, kuri šėlis yra mažesnis už tavo < kurios pirmininku tapo K.
1937 m. Šiauliuose pradėta giai bendrauti su Lithuanian
Mercy Lift. Kiekvienais me
normaliai parausta po 10 mi ogiGrinius. Šiauliuose analo daryti pneumotoraksai.
nučių buvimo saulėje. O to
Nuo 1940: m. nuoseklios pra- tais jie mums nuperka specifi
giškas skyrius įsteigtas 1928
nių medikamentų tuberkulio
kia ji nudega po aštuonių
Kokios rūšies iš šešių
m. liepos 8 d. Šis skyrius žy- dėtų darbų tąsos nebuvo.
kartų ilgesnio pasikaitinimo
Antro pasaulinio karo metu zei gydyti. Tais pačiais metais
Tamstos oda?
mesne veikla nepasižymėjo ir
Lietuvos Dukterų
— po valandos ir 20 minučių
jo darbas buvo atnaujintas tik visus tuberkulioze sergančius Čikagos
draugija,
tarpininkaujant
Li
(80 minučių).
Odos rūšis nurodo, koka 1932 m. vasario 27 d. Naujos prižiūrėjo bendros praktikos
thuanian
Mercy
Lift,
paaukojo
Nuo saulės spindulių ap saulės spindulių stiprumas ir valdybos pirmininku išrinktas gydytojai. Tuberkulioze ser
saugos priemonė (SPF) var per kiek laiko nudegina odą. daktaras Jasaitis. Pirmasis ir gančių buvo daug, todėl būti per 5,000 dolerių. Už šiuos
tojama kaskart esant saulėje Šio krašto Maisto ir vaistų svarbiausias valdybos uždavi nai reikėjo atskiros įstaigos pinigus vaikų skyriui nupir
kome ne tik 20 lovų su čiu
(bet ne tiltam ir saulėtam tikrinimą įstaiga ir Amerikos nys buvo dispanserio įsteigi- jiems gydyti.
orui esant) 20 minučių.
1946 m. pabaigoje įsteigtas žiniais, bet ir spinteles prie jų.
Odos ligų akademija suskirstė
Saulės spindulius pąjėgiai odos rūšis nuo vienos iki še Šiaulių dispanseris buvo pirmas Šiaulių miesto tuber Vaikų lovos iki šiol mūsų ligo
yra gražiausios ir pato
atmuša tokie paviršiai, kaip šiųįkurtas 1932 m. balandžio 15 kuliozės kabinetas miesto po ninėje
giausios.
2001 m. ta pati drau
sniegas, vanduo ir skaidrus
1. Oda visada greitai nu d. Metus laiko jis naudojosi liklinikos pastate, Vilniaus g.
gija
padėjo
įsigyti dar vieną,
smėlis. Net ūkanotoje dienoje dega, niekad neįdega, labai miesto savivaldybės ambulato Nr. 200, o 1960 m. Vilniaus g.
ligoninei
labai
reikalingą, pir
iki 80 proc. saulės UV spin jautri saulei — tai yra rau rijos patalpomis. 1933 m. lie Nr. 248 atidarytas tuberku
kinį
—
3
indų
plovimo maši
dulių prasiveržia pro debesis. donplaukiai, turį veido straz pos 1 d. kovos su džiova drau liozės dispanseris jau su 10
nas.
Personalas
negali atsi
danas, ar yra airių, škotų ar gijos skyrius dispanseriui iš stacionarinių lovų. Patalpos
Naudotina šešeriopai
džiaugti,
nes
čia
indai
ne tik
velsiečių kilmės.
nuomojo atskiras patalpas. buvo blogos, ankštos. O vaikų išplaunami, bet ir dezinfekuo
teisinga apsauga
2. Oda visada lengvai nu Jos per mėnesį kainavo 95 Lt., bei ekstrapulmoninės tuber
Anksčiau mes indus
1. Užsitepk apsaugą ant dega, mažiausiai įdega, labai taigi, apie 1,200 litų per me kuliozės kabinetai glaudėsi jami.
plaudavome
rankomis, virin
sausos odos, 16-20 minučių jautri saulei —- tai šviesia tus. Dispanseris užėmė 4 miesto poliklinikoje. Ligo davome dideliuose
puoduose.
plaukiai, minkštaodžiai ir mė kambarius. 1934 m. laborato niams buvo labai nepatogu,
prieš išeinant laukan.
Dabar
plovimas
vyksta
grei
rijai nupirktas mikroskopas. nes tyrimas ir gydymas vyko tai, tvarkingai ir daug koky
2. Ypačtepkis veidą, rankas lynakiai.
3. Oda kartais nudega, pa Jam pirkti lėšos buvo paimtos ne vienoje vietoje. Tokiomis
ir kojas.
Už visa tai tariame
3. Gerokai apdenk odą; ne lengva įdega iki lengvo para iš a4L dr. J. Šalkauskio fondo. vargingomis sąlygomis teko biškiau.
nuoširdų
ačiū Čikagos Lietu
dinio, vidutiniškai jautri sau Tą fondą sudarė keletas as dirbti iki 1968 m., kol rugpjū
užtepta vieta nudegs.
vos
Dukterų
draugijai, vado
menų, kurie J. Šalkauskiui čio mėn. buvo perkelta į naują vaujamai Joanos
4. Tepkis kas dvi valandas lei.
Kratutienės.
ir išsimaudęs ar stipriai su 4. Oda mažiausiai nudega, mirus, vietoje vainiko aukojo pagal tipinį projektą pastatytą 2002 metų birželio
mėn.
prakaitavęs — net jei tas te visada įdega iki vidutinio pa lėšas kovos su tuberkulioze dispanserį V. Kudirkos g. 97. mus vėl pasiekė medikamentų
1961 m. dispanseris išplės
palas yra atsparus vandeniui radinio, ji mažai jautri saulei draugijai.
•*tai
Viduržemio
jūros
pa
tas
iki 150 lovų ir 1964 m. ga siunta, pirkta už Lithuanian
Šiaulių
tuberkuliozės
dis(waterproof). Net ir tokie tepa
Mercy Lift surinktas lėšas.
lutinai suformuoti etatai.
lai netenka veiklos po 80 mi krančių gyventojai ir kaukazie
PSO 1993 m. paskelbė tu Norime užtikrinti, kad tau
nučių, esant vandenyje ar nu- čiai.
SAUGOKTTĖS1
berkuliozę prioritetine proble tiečių aukos pasiekė tikslą.
šluosčius odą sausu rankš 6. Oda retai nudega, gerai
įdega, nejautri saulei — tai
gali būti blo ma ir priimta Tiesiogiai kont Viskas panaudojama sąžinin
luosčiu.
gai, teisingai, ir kad be visų
6. Žiūrėk tepalų veiklos ga Vidurinių Rytų žmonės, kai gesnis už saulėje nudegimą. roliuojamo gydymo strategija Jūsų
pagalbos mes negalėtu
liojimo laiką. Jų galiojimo lai kurie ispanai ir kai kurie Afri Ir jo saugokimės. Parvirtimas (TKGS, angliškai DOTS) — me išspręsti
daugelio prob
kos
amerikiečiai.
yra dažna ir rimta senelių viena iš efektyviausių priemo
kas 3 metai, jei nesutrumpina
lemų.
Šiuo
metu
daug rūpes
6.
Oda
niekada
nenudega,
negerovė. Tada reikia jiems nių padėsiančių kovoti su tu
mas tas laikas, laikant aukš
čių
mums
kelia
virtuvė.
Vir
stipriai
pigmentuota,
nejautri
pagalbininko gyvenime ir daž berkulioze.
toje temperatūroje.
tuvės
įranga
veikia
ta
pati
saulei
—
tai
Afrikos
ameri
Pirmas TKG strategijos
nai patiems pasisavinto ne6. Nepamiršk ištepti lūpas.
1968 m. Ji daugelį kartų
judrumo dėl nepasitikėjimo tarpsnis Lietuvoje vyko 1998- nuo
Visada turėk lūpom tepalą kiečiai.
taisyta,
bet šiuo metu būtina
žinokime, kad, nepaisant savimi. Kasmet 36-40 proc. 2000 m. trijuose rąjonuose.
(lip balm), turintį apsaugą
įsigyti
naują.
Už lėšas, kurias
odos rūšies, reikia visą laiką pavirsta 66 metų žmonių, gy Vienas' rąjonų — Kelmės —
SPF 15 ar didesnę.
botume
išleidę
medikamentų
naudoti nuo saulės
veną sveikoje visuomeninėje yra mūsų aptarnaujamoje pirkimui, kuriuos
Kuo dėvėti
mums šie
(SPF) 16 stiprumo i
aplinkoje. Dar blogiau esti apskrityje.
met
padovanojo
Lithuanian
daugiau nei 76 motų sulau Mūsų apskritis aktyviai įsi Mercy Lift fondas, mes nusi
Minėtas tepalas nėra vie nį.
kus. Perverčia neurologiniai, jungė į TKG strategijos vyk pirkome bulvių skutimo bei
nintelis apsaugotąjas. čia ir
Trumpai apieUV
raumenų -— kaulų ir aplinkoje dymą ne tik pilotiniuose rajo mėsos malimo mašinas, atsi
rūbai saugo nuo saulės. Dė
rodikli
esą veiksniai. Susekimas pa nuose, bet ir visame regione, naujinome pačią patalpą. Dar
vėk laisvus, ilgarankovius
vojų
ir prašalinimas ligos ir ypač akcentuojant Šiaulių daug darbų: seni pečiai (duji
marškinius, tankaus audimo Ultravioletinių spindulių
judėjimo
netvarkos yra svar miestą bei Šiaulių, Radviliškio niai ir elektriniai), visai bai
ilgas kelnes. Ypač šilkinis ir (UV) rodiklis — indeksas —nebaltintos medvilnės rūbas pranešamas kasdien National biausia apsauga nuoparvirti- ir Kelmės rąjonus.
puodų atsargos. Labai
Sėkmingai įgyvendinant šią giasi
sugeria ir atmuša ultraviole Weather Service, nurodo ryto mo ir savistovumo užlaikymo.
reikėtų
elektrinio katilo, kuris
tinius spindulius. Tamsūs rū jaus dienos UV spindulių gau štai kas pargriauna (per programą nuo 1999 m., pa kainuotų apiel2,000 Lt.
bai geriau saugo negu švie są (gradacija nuo 0 iki 10+), verčia): artritas, pusiausvyros siekėme ne tik tuberkuliozės
sūs. Venk sintetinių ir iš pataria, kaip reikia saugo stoka, lirdies-plaučių ligos, sergamumo stabilizaciją, bet Mes esame neapsakomai dė
balintų medvilninių medžiagų tis, esant lauks. Pavojaus dy- nusiminimas, galvos svaigu ir mažėjimą (2001 m. serga kingi visiems mus rėmusiems
rodikUui lys, netikęs apavas, netinka mumas yra 62.9:100,000 gyv.). — ar tai būtų St. Petersburgo
— jos labiau praleidžia ultra
su ant* mas naudojimas pagalbinių Vienas ir pogrindinis TKG Lietuvos Dukterų draugija, ar
violetinius spindulius. Nepa
oda. Sakysim, in- priemonių, medžiagos apykai strategijos principų — užtik Lithuanian Mercy Lift. Mes
mirština, kad sušlapimas nėnuo 0 iki 2 reiškia ma tos netvarka, silpni raume rinti nepertraukiamą aprūpi ne tik remiami materialiai.
ra gerumas: dauguma šlapių
rūbų netenka net trečdalio žiausią pavojų nudegimui sau nys, senatvė, daug vaistų ėmi nimą vaistais, šiuo aspektu Jūs savo darbais mokote mus
lėje, rodiklis 10+ nurodo labai mas, sumažėjęs kelių ir dur mums jau kelinti metai pade ir gyvenimo išminties: reikia
mažiau kalbėti, kiekvienas tu
nos sąnario stiprumas, regos da Lithuanian Mercy Lift.
Paskutiniu laiku yra
didelį pavojų.
Ligoninė materialiai išsilai rėtų daugiau nuveikti. Norė
ošinta rūbų su didesne nuo
Ypatinga apsauga - vengi- sumenkimas, vitamino B12
ko
iš ligonių kasų. Pinigai pa tume, kad pąjaustumėte, kaip
ultravioletinių spindulių ap
saulės yra būtinas, kai trūkumas.
skaičiuojami
už ligonių gydy mums brangus jūsų dėmesys,
šaltinis
„Postgraduate
sauga. Jie saugo jautraodžius
vidutinis (6 ar 6)
mą
stacionare
bei ambulato kaip mes stengiamės lygiuotis
Medicina", May 2002
ar turėjusius ’ odoje vėžį. Tie rytdienos rodiklis — indeksas.
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į jus, kad jūs esate kelrodė
žvaigždė į geras darbus.
Dėkojame visiems mus rė
musiems, dėkojame labdaros
organizatoriams. Dėkojame ne
tik už materialines vertybes,
bet ir dvasinio tobulėjimo pa

mokas. Užtikriname, kad Jūsų darbus mes labai vertina
me, mokomės iš jų, stengia
mės būti verti Jūsų pastan
gą
i

Dr.V.GlobyU

KAM IŠTIES RŪPI ŽIV/AIDS LIGONIAI?
Lietuvos AIDS centras rea
guodamas į penktadienio
dienraščio „Lietuvos rytas"
straipsni „Vietoj stebuklingų
vaistų — mėtiniai žirniai", at
kreipia visuomenės dėmesį,
kad ŽIV/AIDS sergančiųjų
žmonių gydymo problemos
iki šiol sunkiai sprendžiamos
Lietuvoje.
Tenka apgailestauti ir kons
tatuoti, kad problemos spren
dimui trukdo kai kurių spren
dimus priimančių asmenų bei
pavienių žurnalisčių diskrimi
nacinis požiūris į ŽIV/AIDS
ligonius.
Bet kuria kaina vaikomasi
ŽIV/AIDS sensacijų ir klai
dingai formuojama nuomonė,
kad šia liga Lietuvoje serga
tik narkomanai bei kaliniai ir

jų gydymu nebūtina rūpintis.
Centro medikų manymu,
visi žmonės, nepriklausomai
nuo ŽIV n taikrAtimo kalio,
kaip ir kitomis ligomis ser
gantys, pacientai, turi turėti
teisę į gydymą, kurių gydymas
būtų kompensuojamas iš Pri
valomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų. Dėl tokio
nuolatos formuojamo diskri
minacinio požiūrio į ŽIV infe
kuotus asmenis jau daugelį
metų centrui niekaip nepa
vyksta įtikinti biurokratus,
kad ŽIV/AIDS ligonių gydy

mui reikalingi vaistai būtų
įtraukti. į kompensuojamų
vaistų sąrašą. Jau dabar ligo
niai, negaudami gydymo, pa
smerkti mirčiai.
Suvokdami problemą ir pasi
naudoję susitikimo galimybe,
Baroekmoa tarptautinėje kon
ferencijoje jau ne pirmą kartą
labdaros i vaistus perdavę
Amerikos lietuviai pageidavo
tikti nešinomi visuomenės informavinfo priemonėms.
Manoms, kad straipsnio au
torėms tikrosios su ŽIV/AIDS
susiję | problemos Lietuvoje
visai nerūpi, jeigu be dėmesio
liko faktas, jog prtjusisis
tais Lietuvos AIDS
vaistų iŠ labdaros gavo uš
222,000 litų, o iš biudieto bu
vo skirta tik uš 70,000 litų.
Tenka apgailestauti, kad
straipsnyje pateikiama ten
dencinga ir vienpusiška „in
formacija", kurioje minima tik
viena vaistų firma ir jos pas
tilės, o neminima kita — žur
nalistų akivaisdąje —- medi
kams dovanojusi vaistus ŽIV
infoktuotosios moters gydy
mui.
Galime įtarti, kad kai ku
rios žiniasklaidos atstovės jau
įsitraukė į farmacinių bendro
vių kovą uš ŽIV/AIDS vaistų
rinką.
Lietuvos AIDS
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VALSTYBĖS ATKŪRĖJUI
ATIMTA PREZIDENTO
PENSIJA

______ Danutė Bindokienė

Kai žmogus praranda
žmogiškumą

ANTANAS KUČYS
Atkelta, iš 1 psl.

Tulžimi apkartę
bolševizmo augintiniai nutarė
veikti. Ir štai šių metų birže
lio 20 d. „Draugo” dienrašty
je skaitome Eltos pranešimą:
„Aukščiausios Tarybos Atku
riamojo Seimo pirmininkui
Vytautui Landsbergiui negali
būti skiriama prezidento vals
tybinė pensija, nors daugelis
ištikimiausių politiko rėmėjų
ir šiandien jį vadina preziden
tu”. Trečiadienį paskelbtu nu
tarimu Konstitucinis teismas
praktiškai anuliavo 2000 m.
birželio 13 d. priimtas ir bu
vusio Seimo pirmininko Arvy
do Vidžiūno pasirašytas vals
tybinių pensijų įstatymo pa
taisas, pagal kurias Vytautui
Landsbergiui po valstybės tar
nybos būtų skiriama tokia pa
ti pensįją, kaip ir . kadenciją
baigusiam prezidentui. Tuo
metinė valdančioji dauguma
„prezidentinę” pensįją Lands
bergiui paskyrė motyvuodama
tuo, kad 1990-1992 metais jis
faktiškai ėjo valstybės vadovo
pareigas. (...) Todėl pripažin
ta, kad' valstybinių pensijų
įstatyme nuostata, pagal ku
rią Aukščiausios Tarybos pir
mininkui, išėjusiam iš valsty
bės tarnybos, skiriama ir mo
kama respublikos prezidento
pensįjajprieštaraųja konstitu
cijai. („Draugas”, 2002 m. bir
želio 20?d.).
Norint geriau suprasti V.
Landsbergio pensįjos bylą, rei
kia ištirti, kieno rūpesčiu ji
atsidūrę Konstituciniame teis
me? Kam jpąrūpo pakenktitiek daug Lietuvos atkūrimui
nuveikusiam asmeniui, arba
kas toks buvo taip jautrus
taupyti valstybės pinigus?
Konstitųpįjos 106 str. nu
rodo, jog teisė kreiptis į Kons
titucinį tdlsmą priklauso Vy
riausybei, teismui ar vienam
penktadaliui visų Seimo na
rių, tai yra 28 Seimo nariams.
Nėra žinių, kad kuris nors
Lietuvoje egzistuojantis teis
mas tokiu reikalu kreiptųsi į
šią aukštą instancįją. Nebūtų
turbūt lengva surinkti ir 28
seimūnų parašus, ir tai pla
čiau iškelti' į visuomenę, kas
būtų politiškai Seimo nariams
nenaudinga. Taigi lieka Vy
riausybė, kurios galva šiuo
metu yra Algirdas Brazaus
kas. Tokią išvadą tenka logiš
kai išvesti. Betgi įstatyminių
pataisų daug yra daroma, tai
gi ir šiuo atveju Seimas galė
jo V. Landsbergio klausimą iš
spręsti savo tarpe, vengiant
skundimosi į Konstitucinį
teismą. Juk kiekvienas Seimo
narys turi įstatymų leidybos
I i

iniciatyvos teisę. Bet matyt
norėta, tylutėliai, nepaliekant
jokių pėdsakų iš šios bylos iš
eiti, lyg Seimo vadovybė ir na
riai nežinotų, kad Seimas yra
suvereninės tautos įgaliota
institucįja, ir jis valstybės val
dyme sprendžia visus klausi
mus. Vakariečio parlamenta
rizmo pavyzdys yra Anglįja.
Jos parlamentaras, kaip vals
tybinės teises profesorius ir
šioje srityje buvęs tarptauti
nio masto autoritetas, Myko
las Remeris studentams saky
davo, kad Anglijos parlamen
tas valstybėje viską gali pa
daryti, išskyrus pakeisti vyrą
į moterį.
Panašiai yra ir kitose Vaka
rų Europos valstybėse. Ir ten
sprendžiamąjį balsą turi tau
tos atstovybės — parlamen
tai. Mūsų atveju tai būtų Sei-‘
mas. O Vytauto Landsbergio
pensįjos klausimas buvo jau
išspręstas 2000 m. birželio 13
d. nutarimu. Ir tai buvo pas
kutinis žodis, kuris negalėjo
būti skundžiamas Konstitu
ciniame teisme, nes demokra
tiškai išrinktų tautos atsto
vų, vykdančių suverenines
Tautos galias, yra aukštesnis
už bet kurios valstybės institucįjos, tad ir Konstitucinio

JURGIS JANKUS
Nr.6
Be eigulio kitur juk nepradėsim kirsti.
Vis tiek niekas nesiskirstė. Kiti dar net ir iš toliau
atėjo. Visi norėjo sužinoti, kas čia atsitiko, o sužinoję
spėliojo, kas dabar bus.
Kai porą jauniklių tekini nubėgę atvažiavo Naviko
arklius, eigulį paguldė į šlajas. Salia paguldė ir šau
tuvą, kurio buožė ties linkimu buvo įskilusi ir gerokai
nubrozdinta. Imdamas į rankas vadeles, Navikas pa
galvojo, jog geriau būtų buvę pasakyti, kad krito smar
kiai bėgdamas. Ką nors vydamas ar traukdamasis
nuo virstančio medžio, bet tuoj savo minti nurįjo. Kas
buvo, kas pasakyta jau pasakyta.
Prie Naviko susėdo dar ketvertas vyrų. Tie kur matė
ir dar porą kitų.
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.Beržynėlio* ansamblis Gastuose. Kairėje — Gastų raj. LBta pirm. Remigijus Taukačikas ir ansamblio vadovė
Loreta Makaraitė.
;.

----------------------------------------------------- j------------------------------------------teismo, sprendimą. Ir iš to ky
la Lietuvos Konstitucįjos pa
taisos reikalas. Jeigu Lietu
vos valstybė yra demokratinė
respublika (1 str.) ir jeigu su
verenitetas priklauso Tautai
(2 str.) ir jeigu ,Aukščiausia
suverenine galia Tauta vykdo
per tiesiogiai ar per demokra
tiškai išriktus atstovus” (4
str.), tai Konstitucinio teismo
sprendimas yra nekonstitucinis, taigi ir niekinis.
Čia tik reikia pakeisti Kons
titucįjos 107 str. nedemokra
tiška nuostata, kad Konstitu
cinio teismo sprendimai yra
„galutiniai ir neskundžiami”.

IŠEIVIJOS KNYGOS BUS FRANKFURTO
KNYGŲ MUGĖJE
Knygos yra žmonįjos di nuvežti bent vieną tūkstantį),
džiųjų vertybių saugotojos. todėl tenka prašyti finansinės
Geriausia, kas buvo išrasta, paramos. Maloniai prašome,
išsaugota ir perduota nau pagal išgales, paremti šį už
jiems šimtmečiams1 —* yra simojimą. Čekius prašome ra
knygose.
šyti LITHUANIAN AMERI
Šiais metais spalio 9-14 d. CAN COMMUNITY, INC. ir
Frankfurte, Vokietijoje, įvyks siųsti 2841 Denton Ct., Westknygų mugė. Lietuva yra pa chester, IL 60154. Visos aukos
kviesta knygų mugėje daly bus skelbiamos spaudoje. Taip
vauti kaip išskirtinė viešnia. pat pranešame, kad išeivijos
Mums gyvenant išeivijoje, taip atstovė mugėje Dalia Lukienė
pat yra svarbu Frankfurto apsimoka visą kelionę ir kt.
knygų mugėje dalyvauti. Išei išlaidas asmeniškai.
vijoje yra išleista nemažai Jei LB Kultūros taryba tu
knygų apie lietuvių gyvenimą rėtų daugiau pinigų, būtų ga
svetimame krašte. Knygos bu lima nupirkti didesnį plotą.
vo ir tebėra išeivijos gyvybė. Nepraleiskime šios progos
Kažkada bėgome iš tėvynės, neišnaudotos mūsų tikslams. Į
išsinešdami bent keletą kny Frankfurto knygų mugę su
važiuos tūkstančiai pirkėjų ir
gųLB Kultūros taryba, supras knygų leidėjų iš viso pasaulio.
dama artėjančios knygų mu Kukli auka — garbės auka.
gės svarbą, paskyrė biblioteki
Marįja Reinienė
ninkę Dalią Lukienę atstovau
LB Kultūros tarybos pirm.
ti išeivijai Frankfurto mugėje.
Taip pat Kultūros taryba ap
mokėjo 2 kvadratinius metrus * Po Valstybinės darbo
ploto, kad mugėje būtų išdės inspekcįjoa atlikto tyrimo
tytos išeivijos knygos. Dar rei įmonėse „Rokiškio sūris” ir
kia išleisti spalvotą lanksti Varėnos pieninėje paaiškėjo,
nuką su informacįja, o tam kad Lietuvos įstatymai leidžia
reikia taip pat lėšų. Kultūros atlyginimus sieti su JAV dole
taryba nėra pąjėgi išleisti in rio kursu, jei darbuotojai su
(LR, Eite)
formacinį lankstinuką (reikia tinka.

PUŠIS

Tas atsitikimas prikėlė iš užmaršties miglose benugrimstantį Damazą. Pušį tai žinojo visi. Negalėjo ne
žinoti. Būdavo išvažiuoja iš miestelio, ligi namų dar
kažin kiek varstų, per laukus, kalvas ir krūmus kaimo
dar nė žymės nematyti, miškas pro artimesnius daik
tus tik tarpučiais mėlynuoja, o pušis, kaip iškeltas
pirštas jau į save moja. Kad ji Damazo, artimieji dar
gerai žinojo, bet kitų kaimų žmonės dažniausiai ją tik
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Neakivaizdinis lietuvių kalbos kursas lietuviškai kal
bantiems pradinių klasių mokiniams

JAV lietuviai vaikučiai, ku
rie supranta ir kalba lietu
viškai, bet gyvena toliau nuo
lietuviškų šeštadieninių/sekmadieninių mokyklų, kviečia
mi registruotis JAV LB Švie
timo tarybos lietuvių kalbos ir
Tėvynės pažinimo neakivaiz
diniam kursui. 2002-2003
mokslo metams registruojami
mokinukai pirmai, ąntrai, tre
čiai ir ketvirtai klasei, jiems
bus pritaikyta Švietimo tary
bos programa pagal* jų amžių
ir sugebėjimą.
Neakivaizdinio kurso dėsty
toja bus mokytoja Vida Radvenienė, gyvenanti' Glendale,
California. Vida Radvenienė
dirba Los Angeles mokyklų
sistemoje, daugiau negu 30
metų. Mokytojavo 'darželyje,
pirmame, antrame ir ketvir
tame skyriuje įvairiose mo
kyklose. Šešerius metus dirbo,
kaip „mentor teachpr” — pa
tarėja naujoms mokytojoms.
Šiuo metu dirba, kaip Jiterary coach”, padeda mokytojoms
teisingai įvesti naują skaity
mo programą Los Angeles mo
kyklose. Praveda parodomą
sias pamokas ir mokytojų dis
kusijas. Pataria, kaip progra
mą padaryti daugiau prieina
mą vaikams, kurie kartais at
silieka.
Vida Radvenienė mokytoja
vo Los Angeles Šv. Kazimiero
lietuviškoje mokykloje dau
giau kaip 10 metų, dėstė
priešdarželinėje klasėje, pir
moje ir antroje klasėse (ant
roje klasėje dirbo ilgiausiai).
Vida ir Egidijus Radveniai
užaugino dukrą Gailę ir sūnų
Taurą. Gailė yra būvusi Los
Angeles Šv. Kazimiero lietuviškos mokyklos mokytoja ir
šiuo metu mokytojauja vienoje
Los Angeles mokykloje.
Tėveliai prašomi užregist-

Miškinių pušim bevadindavo. Tik prie jos kamieno ko
plytėlę su susimąsčiusiu Kristumi visi gerbdavo. Gal
net labiau už pakelėse ar patakėse pastatytus kryžius.
Moterys praeidamos žegnojosi, kitos net pušies žievę
lūpomis paliesdavo, vyrai kepures pakeldavo. Net ir
žydai nepraslinkdavo pro jį lyg pro nesamą daiktą,
kaip pro kitus kryžius ar koplytėles. Leiba, kuris pa
miške einančiu keliuku bent kartą per porą savaičių
su riestainiais pravažiuodavo, arba Leizeris, kai už
klysdavo supirkinėdamas šerius, marškonius skudu
rus, veršiukų kailiukus, ir vienas, ir kitas, važiuodami
pro pušį, nusimaukšlindavo kepures ir kelis akimirks
nius palaikydavo rankoje. Kas žino, gal ir jie sukal
bėdavo kokią žydiško tikėjimo maldą. Niakna nepa
klausė. Tik paklausti, vargu ar būtų pasakę. Juodu
kažin ar bežinojo, kas buvo tas Damazas, kad ir iš savo
kaimo žmonių jo gyvenimas jau buvo išnykęs. Išlikęs
bebuvo tik vardas. Ir vyrai, gindami pušį, gynė ne Da
mazo atminimą, savo tikėjimą. Tik kai pasklido, kas
atsitiko, atgijo ir Damazas.
Dar buvo senukų, kurie atsiminė jį patį. o dar dau
giau tokių, kūne atsiminė savo tėvų pasakojimus. Ir
Damazas prisikėlė. Greitai visi žinojo, kad jau vaikas
buvo ir gabesnis, ir apsukresnis už kitus. Dėdė kuni
gas dažną žiemą išsiveždavo pas save. Pas dėdę iš
moko rašto, patarnauti mišioms net lenkiškai ir ru
siškai kalbėti pramoko. Visi šnekėjo, kad dėdė išleis į
kunigus, bet neišleido. Gal pats nenorėjo, gal todėl,

ruoti savo vaikus, suteikiant
žinias mokytojai Vidai Radvenienei: mokinio/ės vardas ir
pavardė, gimimo data, tėvelių
vardai ir pavardės, adresas,
telefono nr. ir elektroninio
pašto adresas. Pažymėkite,
kurioje klasėje mokosi vieti
nėje mokykloje. Siųskite ži
nias, savo pastabas ir klausi
mus: Vida Radvenis, 245 W.
Loraine St. #218, Glendale,
CA 91202. Tel. nr. 818-5468699. Elektr. pšt. radvenis@flash.net
JAV LB Švietimo taryba

SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTAS
SEINUOSE IR PUNSKE

Birželio 4 dieną Elko vysku
pas Edwardas Samselis Sei
nuose ir Punske teikė Sutvir
tinimo sakramentą. Dėl čia
gyvenančių lietuvių ganytojas
pakvietė Vilkaviškio vyskupą
Rimantą Norvilą ir vyskupą
emeritą Juozą Žemaitį, MIC.
Vyskupai iš Lietuvos 13 vai.
šventė Mišias Seinuose, o 17
vai. 30 min. — Punske ir jų
metu sutvirtino 130 vietinių
lietuvių.
* Vilniuje prie keturių
mokyklų bus įkurti pirmieji
bendruomenių centrai, ku
riuose vaikai bei paaugliai ga
lės turiningai praleisti laisva
laikį. Vilniaus miesto valdyba
ketvirtadienį nusprendė skirti
1.2 mln. litų sporto aikštynų
prie „Ryto” ir Naujosios Vil
nios vidurinių mokyklų bei
Žvėryno ir Žirmūnų gimnazijų
remonto darbams atlikti. Prie
mokyklų bus įrengtos futbolo,
krepšinio, tinklinio aikštelės.
(bns>

Praėjusią savaitę čikagiečius (be abejo, ir tolimesnių
vietovių gyventojus) sukrėtė
šiurpus atsitikimas, kai šio
vienoje miesto dalyje įvyko au
tomobilio avarija, o jos liudi
ninkai, užuot skubėję padėti
nukentėjusiems, žiauriai už
mušė ir vairuotoją, ir keleivį.
Toks nežmoniškas minios
elgesys sukėlė ant kojų ir
miesto policiją, ir eilinius gy
ventojus, juo labiau, kad nusi
kaltimą stebėjo kone šimtinė
apylinkės žmonių, o kai
reikėjo nurodyti nusikaltėlius
— niekas nieko „neatsiminė ir
nematė”. Kadangi žmogžudys
tės įvyko juodųjų amerikiečių
apylinkėje, kuri pastaraisiais
metais deda daug pastangų,
kad atsikratytų gaųjų, nusi
kaltimų ir virstų viena pavyz
dinių miesto dalių, šis įvykis,
pareigingų, įstatymų paisan
čių ir darbščių apylinkės gy
ventojų pastangas pastūmėjo
vėl į pakalnę. Šiandien tiek
žiniasklaidoje, tiek privačiuo
se pokalbiuose nuaidi klausi
mas: kaip gali žmonės būti to
kie nežmoniški?
Vieni tai vadina „minios
mentalitetu”, kiti ieško įpras
tų priežasčių — „žmonės ne
turtingi, darbo neturi, pa
šaliečiai pasidavė akimirkos
pykčiui, kai avarijos metu au
tobusiukas išsuko iš kelio ir
užšoko ant vieno pastato laip
tų, kliudydamas ten sėdėju
sias moteris”. Tačiau, kaip Či
kagos miesto policijos virši
ninkas pastebėjo, šiame kraš
te kasdien įvyksta daug ava
rijų — keliuose, gatvėse, greit
keliuose. Paprastai žmonės
skuba į pagalbą nukentė
jusiems, kartais net rizikuoda
mi savo saugumu ar gyvybe.
Taip prieš savaitę atsitiko ir
Čikagos apylinkėje, kai du vy
rai iš degančio automobilio
ištraukė vairuotoją ir, nors
patys skaudžiai apdegė, išgel
bėjo jos gyvybę.
Nėra abejonės, kad žmogus
gali būti ir didvyris, ir baisus
niekšas. Istorija (dar nesena,
daugelio atmintyje išlikusi)
turi daug pavyzdžių apie žmo
gaus nežmoniškumą savo arti
mui. Net ir apie žiaurios, (siu
tusios minios siautėjimą. Net
nereikia toli pavyzdžių ieš
koti: prieš du tūkstančius
metų kraujo trokštanti, suma
nių „vadovų” sukurstyta, mi
nia Jeruzalėje šaukė: „Ant
kryžiaus jį!”
Šiuo metu vyksta genocido
teismai Ruandoje, kur prieš
porą metų Hutu genties gy
ventojai išskerdė šimtus tūks
tančių Tutsi genties žmonių,
su kuriais daug metų taikiai

kad buvo vienintelis ir nebuvo kam dviejų valakų ūkį
palikti, o gal ir kad kunigas dėdė anksti pasimirė. Vis
tiek dėdė ar ne Damazas visas vasaras augo namie.
Ganė žąsis, paskum kiaules ir bandą. Augo kartu su
savo kaimo vaikais, tik už juos buvo kiek pranašesnis.
Per šventes patarnaudavo mišioms, vienintelis visame
kaime skaitė knygas ir laikraštį, kurį parsinešdavo iš
klebono. Kai Užgiruose atsirado peštukas piemuo ir
pradėjo apmušti miškiniškius, jis taip subūrė savuo
sius ir taip išpėrė jiems kailį, kad į tą pusę net pa
žiūrėti bįjojo. Bet pats anaiptol ne peštukas buvo. Ir
užaugęs nesipešė. Mėgo teisybę, mėgo pąjuokauti,
mėgo besusipykstančių piktumus geruoju užbaigti. Ir
ūkininkauti sekėsi. Kai rėžiai geriau derėdavo, kai
kas net pasakydavo: „Bepigu tau. Iš knygų pasiskai
tai, kaip ką daryti”. O jis atsakydavęs: JKad nemačiau
knygos nei ariant, nei akėjant, nei mėšlo krečiant”.
Mėgstantiems karčiąmose pasėdėti dar pridurdavo:
„Nemačiau nei manęs karčiamon tempiant”. Balsingas
irgi buvęs. Ir bažnyčioje, ir laidotuvėse, ir vestuvėse,
net ir jaunimo suėjimuose savo balso nepavydėdavo.
Vien iš balso visa parapija jį pažino. Gal tas pažinimas
žmogų ir pražudė.
Įsisiūbavus trisdešimt pirmųjų sukilimui, vieną sek
madienį klebonas paprašė po visam užeiti į kleboniją.
Užėjo. Rado ne vien kleboną, bet dar porą dvarininkų.
Jie norėjo, kad Damazas surinktų iš savo apylinkės
būrį vyrų ir vestų juos į sukilimą. Damazas nebuvo

šalia vieni kitų gyveno. Panaši
padėtis buvo Bosnijoje-Herzegovinoje, kuomet kaimynas
atsisuko prieš kaimyną ir tie
siog lenktyniavo, kas gali
žiauriau su „priešais” pasielg
ti.
Daugelis nesunkiai gali su
prasti, kad tokie žiaurumai
pasitaiko karo metu, ypač, kai
okupuojamas kraštas, ir oku
pantas užsibrėžia sunaikinti
jam nepaskubėjusią nusilenk
ti arba ateityje galinčią sukel
ti pavojų tam tikrą užimtos
tautos dalį. Daug šiurpiau,
kad paprastai į tuos „valy
mus” labai uoliai įsijungia ir
okupuotos valstybės piliečiai.
Jie dažnai yra žiauresni ir
stropesni už okupantus. Tik
prisiminkime pirmuosius so
vietų okupacijos dešimtmečius
Lietuvoje, kai vyko partizanų
kovos, gyventojų trėmimai ir
areštai... Juk uoliausi kankin
tojai ir „medžiotojai” buvo ne
rusai ar kurios kitos sovietų
imperijos kariai, bet patys lie
tuviai — kaip juos bevadintume. Lietuvos Gyventojų ge
nocido tyrimų centras Vilniuje
vieną po kitos leidžia knygas,
kurių puslapiai bylote byloja
apie dangaus keršto šaukiantį
žmogaus nežmoniškumą savo
artimui. Tik gaila, kad didžioji
tų leidinių dalis yra lietuvių
kalba. Tad vėl jie pasiliks tik
mūsų pačių tarpe. Kiek lietu
vių iš tikrųjų tas knygas per
ka ir skaito? Ar jos pasiekia
jaunimą, net vaikus? Ar na
grinėjamos mokyklose, kaip
papildoma mokslo priemonė?
Jeigu Amerikos švietimo siste
ma ruošiasi patenkinti žydų
reikalavimus ir įvesti holo
kausto pamokas viešosiose
mokyklose, kad niekuomet ne
būtų pamiršta baisioji skriau
da, Europoje nacių padaryta
šios tautybės žmonėms, ar lie
tuviai taip pat uoliai stengiasi
parodyti savo jaunosioms kar
toms, ką tauta iškentėjo tiek
vokiečių, o dar labiau — bol
ševikų, okupacijų metu?
Iš tikrųjų kiekviena tų Ge
nocido tyrimų centro knyga
turėtų būti išleista bent anglų
kalba, kad atsirastų ir Ameri
kos knygynuose, kad būtų pri
einama universitetų studen
tams, gimnazijų mokslei
viams. Be abejo, tokia lite
ratūra atsidurtų ir kaip moko
moji priemonė (galėtų šia link
me pasidarbuoti ir užsienio
lietuviai). Maža santraukėlė
anglų kalba knygos gale to
kios paskirties toli gražu neat
lieka. Kol dar turime laiko,
pasistenkime, kad nebūtų už
mirštos mūsų tautos kančios.

greitas. Jis greitai sumetė, kad su visos Rusįjos ka
riuomene muštis bus ne tas pat, kaip su Užgirio pie
menimis. Sukilimui pritarė, vergauti carui nenorėjo,
bet pats eiti muštis jautėsi ir iš metų išėjęs, ir tam
mokslo neturįs. Iš namų padėti sutiko. Einančių neat
kalbinėti irgi sutiko. „Mano žodis niekada nesvers
tiek, kiek klebono, padėti nepajėgsiu tiek, kiek gedi
dvaras, bet savo dalį atiduosiu iš visos širdies”, — sa
ko pasakęs išeidamas.
klebonas iš sakyklos paragino, vienas po kito
išėjo ir kai kurie apylinkės vyrai. Net ir Damazo ber
nas pakilo. Nors prasidėjusioms vasaros darbams bu
vo labai reikalingas, bet Damazas laikėsi savo žodžio
ir nedraudė. Išeinančiam net savo šautuvą padavė:
„Bus geriau negu dalgė ar šakė. Su juo toliau pasieksi,
o kai sugrįši, parnešk”, pasakęs.
Pats pasiliko namie. Kaip ir visada, neskubėdamas
krapštėsi apie trobas, sode, taisinėjo tvoras, laukuose
vaikščiojo paskui tuobrį, niūniuodamas dainas ar gies
mes. Kas kada į galvą atėjo ar ko nerami mintis pa
prašė. Prisiminęs j ;ingą traukiančius jaučius, avikailio
botagu pliaukštelėdavo per strėnas. Ne dėl skausmo,
ne paraginti, bet papliauškos garsu priminti, kad ki
tam žuobrio gale ir šeimininkas dar tebėra.

Berno vieton lengvesniems darbams pasišaukė pa
miškės Kupriuką, vyrą su didele gražia galva, ilgomis
tiesiomis kojomis, bet negražiai į priekį išstumta krū
tine ir į užpakalį taip pat išstumta nugara.
1
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
________IR PASAULYJE
DON ĘOSCO IDĖJOS DVASIA
PO VYTĖNŲ ŽYDRĄJA
PADANGE
Kun. Antanas Skeltys —
Don Bosco idėjos sekėjas bei
saleziečių misijos pradininkas
ir patriarchas Lietuvoje. 1902
m. spalio mėn., trokšdamas
kilnaus tikslo — kunigystės
idealo, išvyko į saulėtąją Ita
liją. Ten pas Don Bosco idėjos
sekėjus-saleziečius — pradėjo
teologijos studijas ir įstojo į
saleziečių kongregaciją.
1921 m. pirmą kartą grįžta į
jau Nepriklausomą Lietuvą. O
1934 m. sugrįžta į Lietuvą
pastoviam darbui ir Vytėnuose Jurbarko raj. įsteigia pir
mąjį saleziečių centrą. Prasi
dėjęs karas sužlugdė visus
saleziečių misijos Pradininko
planus, o Lietuvos okupacija
ir visus saleziečių siekius.
1947 m. Saleziečių centras Vytėnuose buvo nacionalizuotas.
Kun. A. Skeltys buvo privers
tas palikti saleziečių lopšinę
po Vytėnų žaviąja padange.
Smėlėtoje Dzūkijoje jam teko
nešti 8-ių metų tremtinio da
lios kryželį. Tik 1954 m. rug
sėjo mėn. pradėjo viešai dar
buotis Bažnyčios gyvenime.
Iki 1960 m. liepos mėn. darba
vosi Leipalingio šventovėje.
1960 m. liepos mėn. 28 d. ne
gailestinga mirtis pašaukė Sa

leziečių misijos Pradininką
Lietuvoje į amžinybę. 1960 m.
rugpjūčio mėn. 1 d. atgulė že
miško poilsio gimtosios Griš
kabūdžio parapijos šventovės
artumoje...
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, Don Bosco idėjos ger
bėjai bei rėmėjai kas metai
paskutinį gegužės šeštadienį
susirenka į buvusią saleziečių
lopšinę — Vytėnus, prie Ne
muno krantų. Pirmaisiais su
sitikimų metais šie jau tradi
ciniais tapę susitikimai bū
davo ypač gausūs ir įspū
dingi. Čia atvykdavo sale
ziečiai kunigai, dalis vienuo
lių, choristai iš Jurbarko. Po
Vytėnų žaviąja padange bū
davo aukojamos šv. Mišios,
skambėdavo giesmės bei dai
nos. Čia susitikdavo po dauge
lio metų nesimatę buvę sale
ziečių auklėtiniai bei jų ben
dradarbiai, kurių širdyse dar
neišdilo viltis „Don Bosco, su
grįžki į Vytėnus”. Jie turėdavo
daug ką vieni kitiems papasa
koti, pasidalinti mintimis,
juose tarsi atgimdavo tie mieli
jaunystės dienų prisiminimai.
Čia atvykdavo jaunimo dele
gacijos iš Druskininkų, Aly
taus, Kauno ir kitų Lietuvos

Kun. A. Skeltys (kairėje) slėpėsi pas Eduardą Jurčiukonį Bagdanonių
kaime, netoli Seirijų.

* Kai kurioms aukšto
sioms mokykloms iki šiol
priklauso ne po vieną daž
niausiai nuostolingai dirban
čią poilsiavietę, kurių išlai
kymui nemažai lėšų skiriama
iš mokymo įstaigų biudžeto.
Tuo tarpu už mokslą mokan
tys studentai nesupranta, ko
dėl jie turi finansuoti dėsty
tojų poilsį. „Manau, kad to
kiais neracionalaus pinigų pa
naudojimo atvejais turėtų su
sidomėti Valstybės kontrolė ir
universitetuose atlikti audi
tą”, tvirtino Švietimo ir moks
lo ministerijos Mokslo ir stu
dijų departamento vadovas
Albertas Žalys.
(KD, Elta)
* Dėl kritusio JAV dole
rio kurso ir dėl to atpigusių
gamtinių dujų 15-kai metų
Marijampolės šilumos tinklus
išsinuomojusi
Prancūzijos
kompanijos „Dalkia” dukteri
nė įmonė UAB „Litesko” su
mažino vartotojams tiekiamos
šiluminės energijos kainas be
veik 4,5 proc. Dabar šiluma
kainuos tiek, kiek prieš porą
metų, pasirašant šilumos
tinklų nuomos sutartį.
* Per dvejus metus Sei
mo nariai beveik 600 kartų

keliavo į svečias valstybes.
Komandiruotės parlamento
biudžetui kainuoja milijonus
litų. Seimo kanceliarijos sta
tistika rodo, kad pernai parla
mentarai buvo išvykę į 376
keliones po užsienio valsty
bes. Šiemet per septynis mė
i

nesius tokių kelionių jau būta
150. Tik ketvirtadalio kelio
nių išlaidas padengė parla
mentarus į tarptautinius ren
ginius pakvietusioji pusė.
Pernai Seimo kanceliarija
parlamentarų komandiruo
tėms apmokėti skyrė 1 mln.
32,000 litų. Šiemet tam keti
nama skirti beveik ketvirtada
liu daugiau — apie 1.25 mln.
litų.
(KD, Elta)
* Buvęs Generalinės pro
kuratūros prokuroras Egi

dijus Bičkauskas, pėsčiųjų pe
rėjoje girtas automobiliu par
trenkęs moterį, atskleidė ša
lies teisinės sistemos landą,
kuria, padedami teisėsau
gininkų, gali pasinaudoti pra
sižengę vairuotojai. Šią savai
tę E. Bičkauskui, kuris susi
taikė su nukentėjusiąją, buvo
nutraukta baudžiamoji byla.
Šitokią galimybę numato įs
tatymas. Tačiau, daugelio tei
sėsaugos pareigūnų nuomone,
buvo būtina nubausti E. Bič
kauską administracine tvarka
už tai, kad jis vairavo neblai
vus.
(LR, Elta)
* Į miesto valdžią išrink
tiems politikams Kauno

čittnui, kartu su savo broliu Susitikimo pabaigoje gerieji
SKELBIMAI
Justinu, teko gyventi ir moky vytėniškiai pakvietė dalyvius
tis saleziečių lopšinėje Vytė- prie vaišių stalo pasistiprinti,
PASLAUGOS
SIŪLO DARBĄ
nuose. Šventos atminties kun. atsigaivinti gaivia gira. KasJustinas Vaičiūnas taip pati metinis vaišingųjų vytėniškių
ELEKTROS
troško tapti Don Bosco idėjos gerumas sklinda iš jų artimą
Help Wanted:7
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
sekėju saleziečiu... Jis jau at- i mylinčių širdžių. Savo dvasiAlexandria MasMSjįe
Turiu Čikagos miesto leidimą.
gulęs žemiško poilsio Kybartų niu susitelkimu jie išreiškia
$10-11 per;'
bažnyčios šventovėje. Tai buvo pagarbą bei prielankumą Don
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
Call: 312-21
aukos ir maldos vyras. Abu Bosco idėjoms ir jų pradinin
itai, garantuotai ir sąžiningai.
broliai kunigai yra kilę iš Su kui bei patriarchui Lietuvoje
VVindovv VY’ashėni Needed!
773-779-3313
valkuos lygumų — Šakių rąj., kun. Antanui Skelčiui.
40,000 per year. We need MM) crevvs.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
No exp. necessary.
Mušt
Žvirgždaičių parapijos. Sun Man teko pristatyti kun.
have valid driver’s license and transkus buvo kun. Justinui kelias Skelčio koplytstulpio pastaty
TAISOME
portation. Mušt be flUtMViniflnglish.
L.A. McMahon Windątg Washing.
SKALBIMO MAŠINAS,
mo jo gimtinėje svarbiausią
į kunigystę.
Chicago
.ago and Mitwiilkeč'area.
Mifwaukeedr
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
Tel..800-82*4455.1.
Į šį susitikimą kas metai at labdaringą rėmėją. Jeronimą
vykdavo iš Vokietįjos kun. J. Šalčiūną, atvykusį iš Mari SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
Reikalingi darbuotojai par
Dėdinas, kilęs iš Suvalkuos ly jampolės. Jis išsakė savo kū
duotuvių valymui TN jr IN
H.
DECKYS
rybos
poezįjos
mintis,
skirtas
gumų (šakių rąj.). Jį, dar kai
valstijose.
Pageida'utįrtjCvyrai.
TEL. 773-585-6624.
mo piemąnėlį, priglaudė po Vytėnams. šių eilučių autoriui
Atlyginimas
Vytėnų jaukia pastoge kun. A. teko pasidalinti mintimis apie AUKJVt«BJQ NAMU SVHKA llUIR
$1,500 iki $T,800>
GYVYBES DRAUDIMAS
Skeltys. Kuomet parvykdavo į kun. A. Skelčio gimtinėje (Sa
Tel. 615-554-316L
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Lietuvą kun. J. Dėdinas, jis kių rąj. Žalvėderių km.) pasta
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
tytą
koplytstulpį,
išsakyti
poe
visuomet stengdavosi aplanky
FRANK ZAPOLIS
„Draugo" si
3208 1/2 West 95 th Street
ti kun. A. Škelčio kapą Griš zijos mintis, skirtas šio ko
Tel. 1-773Tel.
708-424-8654;
773-581-8654
plytstulpio
pašventinimo
iš
Iškeliavus į amžinybę kun. kabūdyje. Prie savo buvusio
saleziečiams P. Gavėnui bei globėjo bei .dvasios tėvo kapo kilmėje. Poezįjos mintys buvo
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M-----------M. Burbai, Don Bosco idėjos jis tarsi pasisemdavo nauju sukurtos taip pat J. Šalčiūno. dradarbių krūtinių prieš išsi
r jaunimą,
dvasia po žydrąja Vytėnų pa jėgų ir čįą išliedavo padėkos Dar kartą buvo iškelta koplyt skiriant suskamba saleziečių
Kad už Kristų,bdžnyčią,
stulpio pastatymo labdaringų himnas bei „Vakaras gaubia
dange kiek nustojo pirmųjų atodūsius.
'.ųū’’ Zi^ėvynę
metų entuziazmo. Į tradici
Deja, šlįds metais kun. J/. rėmėjų bei giminaičių mintis, Vytėnų pilį”. Po Vytėnų žavią Pasiruoštų kovoti nfrriiai...
nius susitikimus pradėjo neat Dėdinas i! sveikatos negalių kad kun. A. Skelčio gimtinės ja padange Don Bosco idėjos
(iš „Saleziečių himno”)
vykti tėvai saleziečiai. Gal jau jau negalėjo atvykti į Vytė namelyje būtų įrengtas kuk turi išlikti gyvos visam laikui.
>
nui
vienus jų slegia metų našta nus... Jis jau žengia 80-ųjų' lus muziejėlis su dar išliku Po Vytėnų žaviąja padange
Stanislovas Eugenijus
ar vargina sveikatos negalavi metų takeliu, prieš trejus meii siais jo naudotais daiktais ek Šventas Bosco subūrė
Poniikaitis
mai...
tus šventęs Auksinį kunigys- • sponatais... O pagrindinė tam
-įiiievsi
; / ‘ kliūtis-spintų-vitrinų neatgaŠių eilučių autoriui tenka tėsPojubiliejų.
šv. Mišių susitikimo daly-- rimas iš buvusio. .Alytuje KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO
kas metai nuvykti į tradici viams maninę programėlę pa- ' įsteigto kun. A. Skelčio muŠVČ. M. MARIJAI BAŽNYČIOS
nius Don Bosco idėjos gerbėjų rodė Vytėbų pagrindinės mo*-*' ziejėlio. Lai Don- Bosco idėjos
400 M. JUBILIEJUS
bei rėmėjų susitikimus Vytė- kyklos jaunimas, vadovaujant1 pradininkas sugrįžta į savo
•
U).'.
nuose. Man brangios ir mielos tikybos mokytojai Irenai Ja- ' Gimtinę.) Buvo pakviesti susiPrieš
kelias
dienas
atėjo
vie
bažnyčios
restaurivimtfi”.
tos vietovės, kuriose pėdsakus siulytei. Buvo pagiedotos gie£-' tikimo dalyviai atvykti į kun.
nuolių
pranciškonų
laiškas
iš
Šis
laiškas
ir jame aprašyti
yra palikęs mano dėdė kun. A. mės, skirtas Marįjos garbei A Skelėto gimtinę liepos mėn.
Kretingos,
kuriame
rašoma:
įvykiai
primena
mums, kad
Skeltys.
(„PavasariD’žalio”, „O, Marįjd/- paskutinį šeštadienį paminėti „Šiais metate sukanka 400 lietuviai tėvynėje ir mes čia
Ir praeito gegužio paskutinį mylima”, „Ką tau paaukoti ga- jo iškelftvimo į Amžinybę mė metų, kai' “ buvo pastatyta Amerikoje ilgimės1 išvalymo
šeštadienį susirinko į Vytėnus liu” ir kt.)dt»i išsakytos poezl- tinių sukaktį...
sovietų okupacijos~nžpittų mo
Po to įteikė gėlių puokštę?
gražus Don Bosco idėjos ger jos mintysiu
ralinių nuodų mūsų tėvynėje,
Buvę saleziečių bendradar padėkos vardan iš Suvalkijos paties Apreiškimo švč. M. Ma kad bažnyčių atstatymai ir
bėjų būrelis. Šv. Mišias auko
jo buvęs saleziečių auklėtinis biai bei auklėtiniai pasidalino lygumų kan. Šlienavos kleb. rijai bažnyčia — respublikinės restauravimai labai prisidės
Šlienavos kleb. kan. V. Vai mintimis ir prisiminimais iš' Vytautui Vaičiūnui bei svar reikšmės kultūros paminklas, prie dvasinio atgimimo, ypač
čiūnas. Kan. V. Vaičiūnui teko jaunystės dienų, praleistų po biausiam labdaringam koplyt- kurioje fąndąm,a dąug, £VII7, , takios , populiariu fy^Kresfūlpio rėmėjui Jeronimui Šal-‘" XVIII ą..' vertingų, meno kuri- tingos bažnyčia,
nešti lagerio kryželį už eisenos Vytėnų žydrąja padange.
‘ t dalySavo mintis išsakė, jau Čiūnui if jo žmonai Irenai.
organizavimą iš Tytuvėnų į
nių. Pati bažnyčia pastatyta vaudami savo pūri ijos baž
Šiluvą. Turiningą pamokslą 80-ies metų slenkstį peržen Kasmet parvykstu iš šių pagal renesanso stilių.
nyčioje skambančioj giesmėj,
pasakė Skirsnemunės kleb. I. gęs, buvęs ^Sibiro lagerių ka Don Bosco idėjos gerbėjų bei
Kretingos bažnyčios ir vie arba savo maldoje kreipdamie
Butkus. Jis iškėlė šv. kun. linys iš Jonąvos, Antanas Jan rėmėjų susitikimų su vis nau nuolyno istorija yra labai tur si į savo Išganytoją, tariame:
Jano Bosco idėjos prasmę bei kauskas. Jah metų naštos var jais įspūdžiais ir viltimis, ir, tinga. Jie turį savo dvasią ir „Su Tavim eina tautos gyven
jos reikalingumą šių dienų ginamas ir sveikatos negalių tarsi dtftlrifikai praturtėjęs iš veidą, dvelkia savitumu. 1989 ti, su Tavim eis yįągJĮį^tuva”.
jaunimo auklėjimui. Jaunys prislėgtas, iš Vilniaus atvy- saleziečių ištakų šaltinio. Don m. vienuolyno celėse vėl iš Kretingos bažnyčios .„restau
tėje pamokslininkui teko arti kęs Paulius Petronis, kuriš Bosco idėjos dvasia dar gyva naujo , apsigyveno ir aktyviai ravimas yra didelis žingsnis į
miau bendrauti su salezie buvo nukentėjęs už katalikiš- po Vytiną Žydrąja padange, pradėjo veikijį broliai pran Lietuvos gyvenimą su Kristu
čiais, tad jam artima Don Bos- kos spaudos dauginimą bei Kaip ūf'•‘ kasmet iš buvusių ciškonai. Kretinga tapo maldi mi. Todėl nepagailėkimę au
: < saleziečių, auklėtinių ir ben- ninkų ir turistų gausiai lanko kos padėti atnammif' šią jubi
co idėjos dvasia. Kan. V. Vai- platinimą sovietmečiu.
sovietmečiu
Klfil
J >;J-'
ma vieta. Neatsitiktinai, baž liejų švenčiančią jpąžn viją. Sa
181!
i į '• ' ' ‘ •
das susirasti pelningą darbą
nyčia, kaip architektūros pa vo auką galime atsįiaįtyti nuo
Lietuvos ūkis augs dar dešimtmetį
— tai tapti miesto Tarybos na
įtraukta į Lietuvos mokesčių, pasiųsdami, £?kį ar
M. Starkevičiūtė tvirtino, minklas,
riu: jei politikams prireiks Atkelta iŠ'lpsl.
ba tėvams pranciškpp^ms, ar
turistinius
Tąi natūrali savo im- kad 5-6 proc. BVP augimas ar Jau daugmaršrutus.
darbo, etatas kokioje nors
ba Lietuvių Religiųęį„šalpai,
metų
Kretingos
ti
įmonėje gali būti įsteigtas spe frastruktūfią atnaujinančios'' timiausias 5 metus Lietuvai kintieji aukoja savo bažnyčios pažymėdami, kad, $ukaskiria
šalies būsėha”, teigė Vilniaus būtinas, nes kitaip valstybei remontui. Šiuo metu pradėti ma Kretingos Viešpaties Ap
cialiai jiems.
* Priėmus Valstybės tar universitetb dėstytoja Marga gresia protų nutekėjimo į remonto darbai pamažu juda į reiškimo Švč. M. Marijus para
užsienį problema. Anot M. priekį. Prireiks daug kant pijai bažnyčios remontai. Šių
nybos įstatymo pataisas, rita Starkevičiūtė.
Starkevičiūtės, . atnaujinusi rybės visiems pakęsti ne tik organizacijų adresaivra šie:
R.
Kuodžio
teigimu,
apie
5-6
daugumos aukščiausias parei
ūkio infrastruktūrą Lietuva dulkių debesis, bet ir nuola Franciscan Fathers,.žį5Q High
proc.
BVP
augimo
tempai
tu
gas einančių valdininkų atly
ginimai šoktelėjo iki 8,000 li rėtų išsilaikyti maždaug 10 ūkio prieaugiu susilygins su tinį raginimą savo lėšomis land Blvd., Brooklyn, NY
tų. Tačiau valdžia užsimojo metų. „Žinoma, gali būti it Europos Sąjunga ir BVP didės remti bažnyčios sutvarkymą.
11207-1910; Lithuanian Ca
apkarpyti politikų gaunamus blogų metą, nes Lietuva yri apie 1-3 procentus.
tholic Religious Aid, 351 High
Dar
ir
dar
kartą
nuolankiai
pinigus. Seime jau įregistruo eksporto Šalis, priklausanti Lietuvos ekonomika antrąjį kreipiamės į Jus, mūsų gera land Blvd., Brooklyn, NY
tos pataisos, kurios atimtų tei nuo užsienio rinkų. Tačiau ki ketvirtį augo 6.9 procento. Fi darius, prašydami pagalbos 11207-1910.
Č.Masaitis
sę į priedus iš prezidento, limo vidurkis dešimtmetį iš nansų ministerįja spėja, kad
premjero, parlamento narių, liks 5-6 proc.”, teigė bankinin šiemet ekonomika augs 4.7
0;
proc.
ministrų bei merų. (R, Elta) kas.

vietovių.
Šiame nuostabiame gamtos
kampelyje buvo gera gyventi
bei siekti kilnių idealų. Visur
buvo pavyzdinga tvarka: par
ko tvenkiniuose nardė žuvys,
prie takų žydėjo gėlės, me
džiuose ir krūmuose čiulbėjo
paukšteliai. Čia brendo Don
Bosco idėjos dvasia, pamaldu
mas Marijai, Krikščionių Pa
galbai, tautos sūnų dvasinių
idealų siekiai. O kun. A. Skelčio-Saleziečių misijos Pradi
ninko bei pirmosios Saleziečių
įstaigos direktoriaus Vytėnuose pamokantis žodis bei pa
trauklus pavyzdys tarsi pa
skatindavo saleziečių auklėti
nius dar uoliau siekti mokslo
žinių bei ruoštis darbuotis tė
vynei Lietuvai, bei skleisti
Don Bosco idėjas misijų kraš
tuose.

miesto taryba tapo „tramp
linu” į brangiai apmokamų
konsultantų pareigas Savival
dybės įmonėse ir bendrovėse
arba tų įmonių vadovų postus.
Nepamirštama pasirūpinti ir
politinių bendražygių ar gimi
nių gerove. Kauno bedarbiai
juokauja, kad greičiausias bū

Lietuvos dviratininkas nedrįsta vykti
Atkelta iš 1 psl.

„Kadangi iš visų pusių
kvestionuojama mano nekal
tumo prezumpcija, norėčiau,
kad Prancūzijos pareigūnai
apklaustų mane Italijos teri
torijoje jau šią savaitę”, tvirti
na R. Rumšas. Anot dvirati
ninko advokato Jean-Marc
Varaut, R. Rumšas nelinkęs
tikėti Prancūzijos teisėsaugi
ninkų patikinimais, kad po
apklausos jis nebus įkalintas,
nes jo žmona buvo uždaryta į
kalėjimą už muitinės forma
lumų pažeidimus, nors vaistų
turėjimas net nėra laikomas
įstatymo pažeidimu.
Vienu garsiausių Prancūzi
jos advokatų laikomas JeanMarc Varaut pažymėjo, jog E.
Rumšienė neprisipažino bylą
tiriantiems pareigūnams da
vusi dopingo preparatų savo
vyrui. Be tokio prisipažinimo
neįmanoma iškelti bylos R.
Rumšui, nes per daugiadienes
„Tour de France" dviračių
lenktynes atlikti dopingo pa

tikrinimai davė neigiamus re
zultatus. Pasak advokato, ant
radienį jis pateiks prašymą
Prancūzijos teismui dėl E.
Rumšienės išlaisvinimo. Jeigu
prašymas nebus patenkintas,
advokatas pažadėjo kreiptis į
apeliacinį teismą ir reikalau
ti, kad posėdis būtų atviras ir
visi įsitikintų, jog nėra pa
grindo kelti bylą.
Pasak Prancūzuos teisėsau
gininkų, E. Rumšienė kol kas
nesugebėjo įtikinamai paaiš
kinti, kam jai reikėjo testoste
rono, EPO, augimo hormonų,
anabolinių steroidų ir kitų fi
zinį pąjėgumą didinančių pre
paratų.
„Ant Tour de France* nuga
lėtojų pakylos užlipau ne dėl
dopingo. Esu įsitikinęs, jog
pagrįstai nešiau Lietuvos vė
liavą Eliziejaus laukais ir su
laukiau asmeninio Lietuvos
prezidento pasveikinimo”, pir
madienį pažymėjo dopingo
skandalo centre atsidūręs R.
Rumšas.

Keturių valstybių
prezidentai aptarė
ES, NATO reikalus
Atkelta iš 1 psl.

įgyvendinant transpor
to ir energijos infrastruktūros
plėtros projektus. Lietuva ir
Lenkįja į iį bendradarbiavimą
galėtų įtraukti ir Šiaurės vals
tybes bei Rusįjos regionus.
Lietuvos prezidento nuo
mone, šių projektų įgyven
dinimas suteiktų galimybę
pagerinti transporto susisie
kimą Baltįjos regione.
Po susitikimo surengtuose
pietuose prie keturių valsty
bių prezidentų prisįjungė Ka
raliaučiaus srities gubernato
rius Vladimir Jegorov ir Sankt
Peterburgo gubernatorius Vla
dimir Jakovlev.
* Lietuvos eksportas per

5 šių metu mėnesius, paly
ginti su 2001-ųjų tuo pačiu lai
kotarpiu, padidėjo 4.7 proc., o
importas — 11.6 proc. ibnsi

VieApaties Apreiikimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai
nardinu vienuolynas Kretingoje.

ir ber-

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 6 d., antradienis

RŪPINIMASIS GYVENIMO VAKARU
Tvarkingame, švytinčiame,
dar 1999-uosius metus gyvai
tebemanančiame (kai buvo
paskelbtas Europos kultūros
sostine), Veimaro mieste šių
metų liepos 1-6 d. susirinko
tie vyrai ir moterys, kurie
ieško būdų, kaip padaryti, kad
likusio gyvenimo atkarpą (kal
bant poetiikiau, gyvenimo va
karą arba saulėlydį) būtų gali
ma nueiti, patiriant kuo ma
žiau socialinių, materialinių,
moralinių nesklandumų, prob
lemų. Tiuringįjos JSchutzbund”
(.Globos, rūpybos susivieniji
mas”) sukvietė juos (apie 100
asmenų) ii kaimyninių Lenki
jos, Prancūzuos, Čekijos res
publikų, o taip pat ii Suomi
jos, Vengrijos ir Lietuvos.
Mūsų respublikos 15 asmenų
delegaciją (vadovė — Marija
Čiurlienė) sudarė pensininkų
bendrijos .Bočiai" bei socia
linės rūpybos tarnybų atstovai
ii Vilniaus, Kauno ir Varėnos.
Veimaro kultūros centre
„mon ami* įvykusiame rengi
nio .Europos pensininkų die
nos” atidaryme jo dalyvius
pasveikino miesto meras dr.
Volkhardt Germer, Tiuringįjos
socialinio aprūpinimo, šeimos
ir sveikatos ministras dr.
Frank Michael Pietzh, -Tiurin
gįjos JSchutzbund” pirminin
kas dr. Hilmar Komer. .Mūsų
miestas, tęsdamas didžiąsias
humanistines J. Geothe, F. Ši
lerio, L. Kranach, J. Bach, F.
List, K Vyland, Kari August

tradicijas, įsipareigoja ir suda
ro galimybes susitikti įvairių
kultūrinių regionų žmonėms,
kadangi suvienytos Europos
pagrindinė sąlyga yra savitar
pio supratimas”, — kalbėjo
meras. O ministras Veimarą
palygino su Vokietįja minia
tiūroje: šio miesto asmenybės,
architektūra, įvykiai daro
įvairiapusišką įtaką kitoms
Europos šalims. Ministras
kvietė renginio dalyvius pasi
dalinti patirtimi apie bendrai
išgyventus istorinius, neretai
ir dramatiškus, įvykius, ap
mąstyti bendrą mūsų ateitį
suvienytoje Europoje, taipogi
nepamiršti ryšių su jaunimu.
Jo pageidavimas buvo su
kaupu įgyvendintas: tris die
nas garsios aktorės Marie Seebach (1829-1895) name, ku
riame ji įkūrė fondą meninin
kų rėmimui senatvėje, vyko
paskaitos, diskusijos apie de
mografinius pokyčius Euro
poje, apie socialinę pagyvenu
sių žmonių apsaugos sistemą,
apie jų įtraukimą į kultūrinę
bei visuomeninę-politinę veik
lą, apie valstybės pareigą rū
pintis didelę dvasinę patirtį
turinčia, bet aktyviąjame gy
venime nebegalinčia dalyvauti
žmonių karta... Nuoširdžiai
savo patirtimi dalinosi šei
mininkai, socialinės saugos
bei slaugos sferoje pasiekę di
delių laimėjimų. Tačiau ir iš
jų prelegentų lūpų išskrisdavo
priekaištai savo valdžioms —

mažėja finansinės subsidijos,
vis sunkiau surasti rėmėjų,
vis didesnis krūvis tenka pa
tiems socialinės srities neeta
tiniams darbuotojams, sava
noriams. Ir taip atsitinka ne
iš kieno nors blogos valios, bet
dėl objektyvių demografiniųekonominių priežasčių. Pa
vyzdžiui, 2050-siais metais
Tiuringįjoje pusę gyventojų
sudarys „senjorai" (pensinin
kai). Rytų Vokietįjcje per pas
taruosius dvylika metų reikėjo
spręsti ir bedarbystės, ir de
mokratuos įtvirtinimo proble
mas. Todėl socialinio „fronto"
darbuotojams vis dažniau sti
prybės tenka semtis iš amži
nojo krikščioniškojo šaltinio,
skelbiančio, kad gero darymas
kitam,
nesavanaudiškumas
yra didžiausia, pinigais neiš
matuojama, vertybė.
Dvasingumą, gražių pa
triarchalinių tradicįjų perima
mumą savo pranešime akcen
tavo ir lietuvių delegacįjos ats
tovė Marįja Čiurlienė. „Pra
džioje juk tikrai buvo ne kom
piuteris, ne materialinis iš
skaičiavimas, — vaizdžiai kal
bėjo ji, priminusi lietuvių
kaimų, miestelių žmonių su
gebėjimą dvasiškai bendrauti,
kurti kilnius papročius, apei
gas. — Kaip šalis — kandida
tė į ES — patiriame nemažą
jaudulį, bįjome pasimesti tarp
kitų, didelių tautų, todėl ir
tarptautinė pagyvenusių žmo
nių organizacįja EURAG, ku-

VTLNIAUS MEDIKŲ KLUBAS
Balandžio 20 d., 7. vai. ryto, kis: .Dabar sunkiau, negaliu istorįjos knygutes, kurias pa
kartu su 7 Vilniaus medikų vaikščioti. Viską valgau — be siima iš poliklinikų, pirminės
klubo nariais išvažiavome LR riebalų negaliu gyventi. Dusu sveikatos arba šeimos prakti
Seimo autobusiuku į Rasei lys naktį prižadina jau 8 me kos įstaigų. Jie turi atsinešti
nius gydyti kaimo žmones, bet tai. Aorta yra sukietėjus, rei rentgeno nuotraukas, echograatsiradome Raseinių mieste kia protezuoti, skausmų yra Ąjas, kardiografijas ir kraujo
lyje, kur yra 18,000 gyventojų krūtinėje”. Ar rūkai? Paklau tyrimus. Jei reikėjo, ji dalino
ir nei vienos poliklinikos. Jau siau, nes užuodžiau cigarečių vaistus, kuriuos gauna iš lab
laukė poliklinikos vadovai ir kvapą. Taip, rūkau nuo 12 daros, išrašinėjo receptus.
pradėjo rinktis klientai.
metų, visą amžių. Negaliu Prieš rašant paklausdavo, ar
Kiekvienam
atvykusiam mesti.
galėsite nusipirkti, tai 10 litų,
specialistui gydytojui buvo Kitas 70 m. vyras sakė: tai 40 litų. Nei vienas nesi
paskirtas kambarys pagal jo .Užlipu 4 aukštus ir kojos pa skundė, kad nesugebės.
specialybę. Poliklinika gražiai sidaro medinės, prieš 10 metų
Pastebėjau, kad polikliniko
restauruota ir turi modernius mečiau rūkyti, gerti. Turiu je tą dieną atėję tikrintis svei
įrengimus. Susipažinau su raumenų skausmus. Labai katą ligoniai geriau supranta
vyr. slaugytoja administratore valgau košės, man patinka, ir savo kardiologines ligas, susi
Regina Skarulskiene, kuri svorio pridėjau”.
pažinę su vaistais, jų veikimu
man leido dalinti lapelius Bendravau su kardiologe dr. ir bįjo insulto. Pastebėjau, kad
.Krūties vėžys — privalote Genovaite Versockiene iš VU visų dantys yra blogi. Vaisti
žinoti”, kurį išleido Lithua Antakalnio ligoninės. Per visą nėje mieste yra kraujospūdžio
nian Mercy Lift, ir pakalbėti dieną ji tikrino 39 klientų patikrinimo aparatas ir tikri
su moteriškėmis.
sveikatą, iš jų buvo 2 sergan na nemokamai. Daugelis pa
Mato, kad iš Amerikos, tai tys cukralige. Visi žmonės Lie tenkinti, kad gali naudotis.
nori pasikalbėti. Daugiausia tuvoje, kai eina tikrintis svei
žmonės skundėsi: 76 m. vyriš katą, atsineša savo Sveikatos
Prausė Šlutienė

From Chlcago we offer daily service to VHnlus
a hassle free
fi connection through our
Čopenhagen Airport And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Čopenhagen back
to Chlcago.
Flnd out just how easy we can make your
neri trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wtth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plus” or SAS’
EuroBonus* freųuent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent orSASat
800-221-2350. Or visit us at
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AtA.
Kun. mons. DAMASUS A. MOZERIS
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo klebonas
emeritus mirė 2002 m. rugpjūčio 1 d., sulaukęs 86 metų.
Nuliūdę liko: Rita su vyru Al Radvila; Dennis su žmona
Gertrude Mozeris; Patricia su vyru dr. Richard
Mc Partlin; dr. Thomas su žmona dr. Josephina Salach;
Paul Salack ir Joseph. Salack; daug kitų artimų
giminių.
Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir a.a. Valerijos; brolis
a.a. Joseph ir svainis a.a. Catherine; brolis a.a. Gertrude
ir svainis a.a. Thomas Salack.
Priklausė religinėms ir visuomeninėms organizacijoms.
Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 4 d.,
nuo 3 v.p.p. iki 8 v.v., Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park. Laidotuvės
įvyko pirmadienį, rugpjūčio 5 d., po 10:30 v.r. šv. Mišių.
Velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.
Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Gerald. F. Daimis Tel. 773-523-994

A. t A.
VYTAUTUI RIPSKIUI

Lietuvos .senjorų" grupė Veimare prie paminklo Goethei ir Šileriui.

rios Lietuvos skyriaus pirmi
ninke esu, ir kai kurios kitos
panašios struktūros skiria la
bai didelį dėmesį dvasiniams,
moraliniams /dalykams”. Tai
pasakiusi, M. Čiurlienė pa
kvietė į sceną tris mūsų gru
pės tautiškai pasipuošusias
moteris ir paprašė padainuoti
lietuvių liaudies dainų. Jų
pasirodymas buvo šiltai sutik
tas. Beje, dienų atidarymo me
tu veikė lietuvių dailininkės
Ramunės VėHūvienės kūrinių
&
paroda.
Šeimininkai parodė sve
čiams keletą pensininkų prie
žiūros namų, surengė ekskursįjas po senamiestį, Buchen

valdą. Apžiūrėję Belvederį,
koncertų rūmuose jie klausėsi
įspūdingo Belvederio pilies
muzikos gimnazijos simfoni
nio orkestro koncerto. J namus
rengimo „Europos pensininkų
dienos (vok JSeniorentage)”
dalyviai skirstėsi turtingesni
— praturtėję žiniomis, idėjo
mis, įspūdžiais, pažintimis...
Tiuringįjos JSchutzbund” jau
kuria apmatus naujam didin
gam projektui ir žada po dvejų
metų keletos valstybių „sen
jorus” pakviesti į Veimarą su
sitikti ir padiskutuoti nebe
tarpusavyje, bet su jaunosios
kartos atstovais.
Alfredas Guščius

mirus, reiškaime nuoširdžią užuojautą žmonai p. RIPSKIENEI, mieliems draugams VIDAI ir ANTANUI,
GITAI ir DALIUI, sūnui STASIUI ir jo šeimai.

Regina ir Augis Šilgaliai
Danius ir Ingrida Šilgaliai
Linas ir Ina Biliūnai
Mielai

A. t A.
NIJOLEI MASKALIUNIENEI
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą sesu
tei SIGUTEI su vyru JUOZU, vyrui LEONUI, sūnui
LINUI su žmona, visiems giminėms ir artimiesiems.

,,Astros” darbuotojos: Irena Gelažienė
Liolė Kazėnienė
Kazelė Laukaitienė
Birutė Matutienė
Jolanta Mikūnienė
Ona Naureckienė
Praurimė Ragienė
«
Marytė Saliskienė

PASKELBTI ĮŽYMIAUSI 20-TOJO AMŽIAUS
PSICHOLOGAI
Bene 1965 ar 1966 metais
Washington universitete St.
Louis, Missouri, psichologijos
katedros pakviestas lankėsi
iškilusis psichologas profeso
rius B. F. Skinner. Jo paskai
tai numatyta auditorįja buvo
pilna smalsuolių ir jo gerbėjų.
Auditorįjos priekyje buvo sta
las, bet priėję nebuvo kėdės
garbingąjam svečiui. Man, tuo
laiku ten studijuojant, teko
proga jam surasti kėdę greti
moje klasėje. Kėdę atnešiau
prie auditorįjos durų ir, prieš
ją toliau nešant svečiui, ant
jos pats atsisėdau, šalia esan
čiam kolegai sakydamas, jog
kada nors ateityje norėčiau
kam nors pasigirti, kad sė
dėjau toje pačioje kėdėje su B.
F. Skinner. Po trisdešimt
šešerių metų dabar galiu sa
kyti: B. F. Skinner sėdėjo ma
no sėdėtoje kėdėje!
„Review of General Psychology* žurnale (tomas 6, nr. 2)
paskelbta studįja paduoda 99
įžymiuosius 20-tojo amžiaus
psichologus. Tame sąraše pats
įžymiausias yra B. F. Skinner!
Po jo seka Jean Piaget, Sig
mund Freud ir Albert Bandū
ra. Atrinkimas buvo remia
mas trįjų kategorįjų dažniu:
mokslinių žurnalų citatomis,
įvadinių psichologuos vado
vėlių citatomis ir apklaustų
jų nuomone. Pastarieji buvo
1,726 Amerikos psichologų
draugijos nariai.

mieji pereitojo šimtmečio psi
chologai, paliekant vietos dar
vienam, kuris (ar kuri) to
pažymėjimo užsitarnavo, bet
negavo. Bent penkios išvar
dintųjų yra moterys. Dau
giausia iš Amerikos. Keletas
net nėra psichologai, nors
turėjo įtakos to mokslo išsi
vystymui: Sigmund Freud,
Carl Jung, Joseph Wolpe, Alfred Adler, Anna Freud ir gal
dar kas kitas.
Šalia jau paminėtų pirmųjų
keturių, pirmajame dešimtuke
dar yra Leon Festinger, Carl
Rogers, Stanley Schachter,
Neal Miller, Edward Thorndike ir A H. Maslow.
Dauguma pavardžių žino
mos mano kartos psicholo
gams. Kelios pavardės, bent
man, yra sutinkamos pirmą
kartą. Pvz., Walter Mischel
(sąraše nr. 25), Ulric Neisser
(nr. 32), R. B. Ząjonc (nr. 35),
Endel Tulving (nr. 36), Herbert Simon (nr. 37), John
Bowlby (nr. 49), Elizabeth Loftus (nr. 58) ir dar keletas. Lie
tuviškų pavardžių nėra.
Keletą jų — Joseph Wolpe,
O. H. Mowrer, Paul Meehl —
buvo progos asmeniškai sutik
ti ar konferencijoje išklausyti
jų pranešimų. Vieno tų iški
liųjų, niekada nesutiktų, bu
vusi žmona keletą metų dirbo
mano vadovaujamame sky
riuje ir apie savo buvusį vyrą
daug kalbėdavo.

Sąraše išvardinta 99 įžy

Romualdas Kriaučiūnas

PADĖKA
A. t A.
ALEKSANDRAS KUČIUNAS
Mūsų mylimas Vyras ir Tėvelis mirė 2002 m. liepos 2
d. Šermenys buvo liepos 5 d.
Mes nuoširdžiai dėkojame už pasakytus malonius
atsisveikinimo žodžius p. D. Stankaitytei. p.p. S. Barui,
R. Grant, V. Momkui, V. Radžiui, A.Vasaičiui, J. Vazneliui, J. Veneris ir A. Zoborui.
Ypač didelis ačiū mūsų bičiuliui p. S. Barui, kuris buvo
mūsų patarėjas, parama ir ramstis.
Dėkojame Lietuvių Operos vyrų chorui ir p. Danutei
Stankaitytei už įspūdingą giedojimą.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias,
atsiuntė velioniui gėlių ir toje liūdesio valandoje
pareiškė mums užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas Čikagos
Lietuvių Operai.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už
patarnavimą.
Visiems visiems, kurie prisidėjo prie mūsų brangaus
Aleksandro atsisveikinimo, nuoširdus dėkui.

Liūdinti žmona Jūra, sūnūs Tadas ir Jurgis
su šeimomis
Seseriai Lietuvoje

A. t A.
ELENAI
A. t A.
VANDAI SUTKUVIENEI
mirus, jos dukrai sesei VIRGINIJAI BUTIENEI ir
šeimai nuoširdi mūsų užuojauta.

Ifs Scandinavian
Į

Washington'o Židinietės

mirus, gilią užuojautą reiškiame mūsų mielam
ilgamečiui bendražygiui bei vadovui prof. Mečiui
Mackevičiui.

Lietuvos

Valstiečių

Liaudininkų sąjungos
JAV prezidiumas

Varpininkų Filisterių draugija JAV
r

r

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE)

GYVENIMUI NAUDINGI IR DIEVUI
YRA REIKALINGI

Savotiškos budynės Ameri
koje: guli sau Vladas Šoliūnas
Donald M. Petkaus laidojimo
namuose Lemonte, paskendęs
„Draugas” norėtų pri
AR JAU DINGO LAIŠKAI?
gėlėse, o aplinkui verda gy
minti visoms lietuviškoms or
venimas - kalbos, juokas, šur
ganizacijoms,
kad
kiekvieno
Kai kurie mūsų skaitytojai
mulys, kaip vestuvėse. Gal iš
nėšio
pirmąją
savaitę
mūsų
pasigenda „Laiškų ir nuomo
tiesų taip ir geriau. Paskutinį
laikraščio
puslapiuose
išlei
nių" skyrelio, kuris paprastai
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kartą jis turėjo progos daly
būdavo spausdinamas antra džiamas lietuviškų renginiųvauti
giminių
ir
draugų
dieniais ir penktadieniais. kalendorius. Jis taip pat pasi- '
sambūryje - toks pat, kaip vi
rodo
ir
„Draugo”
internetiniaTad norime pranešti, kad sky
sada - ramus ir išmintingas.
puslapyje
relis iš esmės „nedingo", tik me
Ir atsisveikinimo valandą ve
www.draugas.org
Visų
orga
buvo nutrauktas laikinai. Vie
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dusi jo krikšto dukra Rasa
nizacijų
vadovus
kviečiame
na, vasaros metu paprastai
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skaitytojams, matyt, sumažėja naudotis šia patogia galimybe
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demokratų,
kurių
aktyvus
iš
anksto
numatyti,
suplanuo
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noras laiškus redakcijai rašy
narys buvo, vardu kalbėjęs
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ti, o antra — dėl kai kurių ti savo renginį, kad jo data ne
Pranas
Povilaitis
sakė,
kad
susikirstų
su
kitos
organizaci
pertvarkymų reikėjo atsisakyti
daug kas jo pasiges: artimieji
penktadienio skyrelio. Kaip jos renginio data, kad nesikryJaunosios „Draugo” gegužinės talkininkės (iš kairės): Kristina Petke - vyro, tėvo, brolio, ateitinin,
?į - • "t
j «
pastebėjote, dabar „Bičiulys žiuotų susitikimų vieta ir lai
T A- i f į
vičiūtė ir Audra Miliūnaitė. Joms ir visiems kitiems talkininkams kiška visuomenė - ištikimo,
te” spausdinama kiekvieną kas. Be to, mes mielai spaus
esame labai dėkingi!
Jono Kuprio nuotrauka.
pasišventusio bendražygio. At
penktadienį (užuot kas antra dinsime ne tik Čikagos ir apy
"t, ’ “
t -sisveikinti
atėjo
didžiulis
savaitė), todėl vienas puslapis linkių, bet ir kitų JAV miestų
būrys
žmonių
abi
pilnos
lai
savaime „pranyksta". Be to, Lietuvių Bendruomenių rengi
L* /
■
v?
dojimo salės. Tai reiškė, kad
' 't
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kai kuri medžiaga perkeliama nių tvarkaraščius. Naudokitės
«(jis buvo mylimas, kad daug
iš pirmojo puslapio į kitus, „Draugo” pasiūlymais!
kas jam liko skolingas ir dė
todėl vietos taip pat sumažėja.
kingas. Niekada jis nepakėlė
Kadangi „Laiškų ir nuomo
Meno mokyklėlė pradeda
balso, nepasakė griežtesnio
nių” skyrelis yra labai popu penktuosius mokslo metus.
žodžio, sako, netgi supykusio
liarus, ruošiamės jį vėl spaus Mokslo metų atidarymas ir
niekas jo nėra matęs.
dinti — tik vieną kartą per trumpa meninė programa
Augęs Dzūkijoje 7 vaikų šei
savaitę (tikriausiai trečiadie vyks rugsėjo 5 d., ketvirtadie
moje,
iš Lietuvos su tėvais į
niais), bet yra ir „sąlyga”: kad nį, 6:30 val.v. Lemonte, Pa
Vakarus
traukėsi dar paaug
galėtume spausdinti, visų pir saulio lietuvių centre. Čikagos
lys,
bet
Lietuvą
visada prisi
ma kažkas turi laišką pa skyriuje šiais mokslo metais
minė,
jai
nuo
pat
jaunystės
rašyti. Todėl kviečiame skai veiks: choreografijos (baletas,
Vladas Grigas Šoliūnas.
dirbo:
ateitininkuose,
jaunųjų
tytojus griebtis rašomųjų prie sportiniai šokiai), dailės, dra
krikščionių demokratų sam
monių ir bendradarbiauti mos, muzikos (dainavimo ir
Praėjusią vasarą Šoliūnų timosi, todėl buvo nesunku ra
būryje, po to ir Lietuvių išei
laiškų skyriuje.
Redakcija
kanklių) klasės. Lemonto sky
sodyboje
netoli Čikagos teko minti, kad jeigu ne jų darbai,
vių krikščionių demokratų
riuje veiks: choreografijos (ba
sąjungoje.
Kaip
kalbėjo dalyvauti Lidijos Soliūnienės netgi tokios Amerikos vadovo
Naujos
chiropraktikos letas, sportiniai šokiai), dailės,
krikščionių
demokratų
gene jubiliejaus šventėje, kurią pa kalbos nebūtų buvę. O Lietu
klinikos atidarymas vyks muzikos (dainavimo, fortepijo
ralinis
sekretorius
Pranas
Po slapčia, jai pačiai nežinant, va jau laisva, vadinasi, buvo
rugpjūčio 10 d., šeštadienį, no, kanklių, smuiko) klasės.
vilaitis,
nors
jaunimas
ne rengė vyras ir sūnūs Tomas prasmė.
Dainininkė
Jūra
Bakaitiėnė,
pritariant
muzikui
Algimantui
Barniškiui
nuo 11 vai.r. iki 3 val.p.p. Užsiregistruoti galima per
bei Petras. Vladas aprodė
Kitą dieną Vladas sužinojo
mėgsta
politikos,
bet
Vladas,
„Draugo”
vasaros
šventėje
dainuoja
apie
„mėlyną
rugiagėlę,
meilę
ir
Health Connection Chiroprac- mokslo metų atidarymą. Čika
mėlynas akis”.
Jono Kuprio nuotrauka
dar būdamas studentas ekono gražią sodybą, kurią rinkosi lemtingąją gydytojų diagno
tic & Rehab Clinic (1000 S. goje Jaunimo centre veikian
mistas, įsijungė į partinę dėl „dzūkiškos” aplinkos: upe zę...
State Str., Suite 201, Lock čiame Meno mokyklėlės sky
Šį pasaulį jis apleido susitai
veiklą,
suprasdamas,
kad lis sklypo gale, didžiulė pieva
APIE POKYLIUS
port, IL 60441; tel. 815-834- riuje registracija vyks rugsėjo
Lietuvos Vyčių Vidurio
su iškiliais medžiais ir namas kęs su likimu, dėkingas Die
kažkas
ir
šį
darbą
turi
daryti.
Pokylis pokyliui nelygus!
9075) Atvykę j atidarymą, su 7 d., šeštadienį, nuo 10 vai.r. Amerikos apygarda spalio
ant kalvos. Jis buvo susikūręs vui už gražią šeimą - mylinčią
tiksite lietuvę daktarę, kuri Jei mokyklėlę lanko du vaikai 11-14 d. organizuoja maldinin Pokyliai ruošiami įvairiomis Buvo krikščionių demokratų
lietuviškų namų aplinką. Ir ir mylimą žmoną, gerus vai
jaunimo
spaudos
bendradar
suteiks patarimų apie sveika iš vienos šeimos, taikoma nuo kų kelionę autobusu iš Čika progomis, įvairių organizacijų
kaip visada susitikus, kal kus, už prasmingą gyvenimą.
bis,
nuo
septintojo
dešimt
tą, išklausys svečių. Konsulta laida. Smulkesnė informacija gos į Nekalto Prasidėjimo ir sambūrių, stengiantis įjuos
bėjomės ne apie kasdienybės
Pasiliekantiems atrodo, kad
cijos - nemokamos. Klinikoje tel. 630-620-9904.
šventovę Washington, DC. sukviesti kiek galima daugiau mečio vidurio dvi kadencijas
rūpesčius
ar
džiaugsmus,
o
gyvenimui
ir visuomenei nau
taip pat dirba dvi „TheraMaršrutas apims ne tik pabu svečių. Tik meskime akį į rinktas Lietuvių krikščionių
apie
politiką.
Politika
buvo
jo
dingi
žmonės
dažnai išeina
peutic Massage” specialistės.
Lietuvių fondo 8-sios me vojimą šioje šventovėje, bet ir kiekvieno mėnesio pradžioje demokratų sąjungos pirminin antras gyvenimas. Prisimenu,
per
anksti.
Bet
tikriausiai to
Atidarymo dalyviams nemoka tinės Golfo žaidynės vyks Vašingtono įdomybių apžiūrė „Drauge” skelbiamą renginių ku, Lietuvai atstovaudavo pa
tuomet
rašiau,
kad
Vladas
kie
ir
Dievui
yra
reikalingi.
mai galės būti atliktas trum rugsėjo 22 d., sekmadienį, Old jimą. Kas norės, galės susipa kalendorių ir pamatysime, sauliniuose kongresuose, kur
draskė
sau
širdį:
„Ar
buvo
rei
Gedulingas
apeigas
prie ve
pas masažas. Bus ir užkan Oak
Country club, Orland žinti su Lietuvos Vyčių centro kiek ten jau „užsakytų” datų, susirinkdavo net 70 valstybių kalingas tas mūsų darbas, ar
lionio
karsto
atliko
kun.
Leo
gražių
sumanymų. krikščionių demokratų vado
džių. Naujosios klinikos spe Park, IL. Suinteresuoti golfo valdybos atstovais. Informaci kiek
turėjo
kokios
reikšmės,
ar
pa
nas
Zaremba,
SJ.
cializacija - manualinė ir fi žaidėjai kviečiami jau iš anks- ją apie autobuso ir viešbučio „Draugas” paprastai didžiąją vai — ministrai, prezidentai.
darė įtakos?!” O tuomet nese
Rugpjūčio 5 d. Vladas Gri
zinė terapija, nugaros, kaklo ro registruotis, kreipiantis į kainas teikia ir registruoja Te dalį tų renginių ir atskirai Ten ryškiai keldavo Lietuvos
niai
JAV
prezidentas
George
gas
Šoliūnas buvo palaidotas
ir sąnarių gydymas, sporto Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. resė Strolienė tel. 708-687- skelbia (dažniausiai nemoka laisvinimo klausimą. Pastarai
W.
Bush
Europoje
buvo
pa
Šv.
Kazimiero lietuvių ka
traumos, galvos skausmai, mi 630-243-8178.
1430 arba Peter Zansitis tel. mai, nes visi rengėjai stengia siais metais iki mirties buvo
sakęs
pabaltiečiams
labai
pa
pinėse
Čikagoje.
grenos, artritas. Čia teikiami
773-626-2023.
Registracijos si kiek galima daugiau pelno krikščionių demokratų Čika
lankią
kalbą
dėl
NATO
plė
Audronė
V. Škiudaitė
Mūro orkestras grieš JAV mokestis - 20 dol. Susido savo tikslui surinkti. Todėl gos skyriaus vadovas.
patarimai apie dietą ir vitami
nus, alergijas. Visi kviečiami į LB Vidurio vakarų apygardos mėjusieji šia kelione užsire atrodo visai logiška, kad į
KUN. A LUKŠO PRISTATYMAS
apylinkių gegužinėje, kuri gistruokite iki rugpjūčio 15 d.
„Draugo” renginius — kon
atidarymą!
ruošiama šį sekmadienį, rug
certą, vasaros šventę, o ypač
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJAI
Lietuvių verslo taryba pjūčio 11 d., 12 vai. (tuojau po
pokylį, visos tos organizacijos
Atsiųsta
(Lithuanian Business Council) pamaldų) Pasaulio lietuvių
ir sambūriai turėtų būtinai
Kunigas, kaip ir kiekvienas kingas kun. Rimvydas koncer su žmonėmis. Juk ir Telšių
rengia vėlyvos vasaros geguži centro sodelyje. Visi kviečiami
ateiti,
užsisakyti
stalą,
parem
dirbantis
žmogus, kartą per to metu tarp dainų papasakojo kunigų seminarijoje besimo
paminėti
nę rugpjūčio 25 d., sekmadie apsilankyti.
ti. „Draugo” rudeninis pokylis metus gauna atostogas, laiką apie mokymosi seminarijoje kant klierikams teko mokyk
nį, nuo 1 val.p.p. iki 5 val.p.p.
šįmet vyks rugsėjo 29 d., sek tam pasirinkdamas pats. Švč. laikotarpį, daugybę koncertų, lose dėstyti tikybą, net vaidin
Lietuvių skautų Detroito
„Pensininko”
žurnalas madienį, „Sabre Room” salėje. Mergelės Marijos Gimimo pa kuriuos jų kursas atliko Tel ti vaikams su negalia. O sene
Ateitininkų namuose (12690
Archer Avė., Lemont, IL). Bus Gabijos ir Baltijos tuntas per (2002 m. Nr. 4) teikia patari Jau laikas užsisakyti bilietus rapijos vikaras Rimvydas Ado šių vyskupuos parapijose, mo lių namuose klierikai buvo
proga pasivaišinti skaniais Almą Butkūnas, atsiuntė 100 mus apie sveikatą, rašo apie ir stalus. Kreipkitės į „Drau mavičius atostogoms pasirin kyklose, kultūros namuose, su laukiami svečiai, kur jų apsi
valgiais ir pasikalbėti su dol. auką, skirtą paremti a.a. šilumos smūgį, kvėpavimo go” administraciją. Visi kvie ko vasaros pabaigą. Turėjo pa subtiliu humoru „patraukda lankymai praskaidrindavo ten
bendraminčiais, sužinoti apie rašytojo Jurgio Jankaus už sunkumų reiškinius, mėsos čiami, laukiami ir svarbūs!
siūlymų atostogas praleisti mas per dantį” — ne tik po ke gyvenančių vienišų žmonių
busimą Lietuvos prezidento V. baigtos knygos „Pušis” išleidi kepimo ant grotelių kenks
ALRK Moterų sąjungos 3 Amerikoje, pakeliauti, tačiau lionės nespėjusį pailsėti drau nuotaiką nevienai dienai.
Adamkaus delegacijos vizitą mą. Aukas galima siųsti Li mingumą ir t.t. Žurnalo, kurį
Parapijos salėje dar ilgai ne
kuopa rugpjūčio 17 d., šešta nusprendė vykti į Lietuvą, ku gą, iš „Dainavos” stovyklos ką
JAV. Daugiau informacijos thuanian Writers Association leidžia JAV LB Socialinių rei
rimo
pokalbiai, nuoširdus pa
dienį, rengia išvyką-šventke- ri traukia labiausiai, namo, tik parvykusį klieriką Patriką,
skambinant Indrei tel. 312- vardu, c/o Stasys Džiugas, kalų taryba, administracijos
rapijiečių bendravimas ne tik
lionę į Our Lady of Czestocho- kur laukia išsiilgę mylimi ir bet ir save.
337-6293 arba rašant interne 5729 Edge Lake Dr., Oak adresas: 2711 W. 71st Str.,
su kunigais, bet ir tarpusa
Nenusibodo
klausytojams
mylintys
tėvai,
kuriems
nega
wa šventovę Merriville, India
Chicūgo, IL 60629.
tu indrele@voyager.net
Lawn, IL 60453-4509.
na valstijoje. Šios kelionės tiks na pokalbių su sūnumi telefo koncertas, kuriame skambėjo vyje. Visi susirinkusieji linkė
las yra Švč. M. Marijos pa nu. Jie nori savo akimis pama dainos apie Tėvynę, motiną, jo vienam laimingos kelionės
gerbimas jos į Dangų Paėmi tyti sūnų, apkabinti ir įsiti meilę. Koncerto metu nuola namo, kitam sėkmės parapi
mo proga, prašant ypatingos kinti, kad tikrai jam viskas tinės pagalbininkės vaišino joje pasilikusiam.
Liucija Einikienė
jos pagalbos. Išvažiuojame au gerai sekasi. Juk pirmą kartą gaiviais gėrimais, ledais, o po
jį
išleido
iš
namų
tokiam
il
koncerto
buvo
pasiūlyta
pyra
tobusu 8 vai. r. nuo Švč. M.
Skelbimai
gaičių ir kavos. Tuo metu ku
Marijos Gimimo parapijos gam laikui ir dar taip toli.
Kun. Rimvydas, ruošdama nigai bendravo su parapijie
bažnyčios Marąuette Parke ir
• 27 centai skambinant į
sis
į kelionę, savo vieton pasi čiais.
grįžtame 4 val.p.p. Autobusas
Lietuvą, 5.S cnt JAV, 24 vai.
Kunigas Algirdas Lukšas ei per parą, 7 dienas per savai
taip pat sustos prie Švč. M. kvietė kunigų ■ seminaruos
kurso
draugą
kun.
Algirdą
damas nuo vieno stalo prie tę, 6 sekundžių intervalai.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčios Brighton Lukšą. Jį, voe spėjusį atvykti į kito kalbėjosi su žmonėmis. Iš Jokių mėnesinių mokesčių.
Parke (S. Califomia ir 44 Čikagą, liepos 30-tą, antra šono žiūrint susidarė įspūdis, Tikslus apskaičiavimas. Koky
gatvė). Autobusas - su pato dienį, ir pristatė parapijie lyg jis susitinka su senais pa biškiausias ryšys. Paslauga be
gumais. Kviečiame ne tik na čiams, kurių tą vakarą į para žįstamais. Tačiau jis Čikagoje apgaulės. Kreipkitės vakarais
res, bet ir visus, kas tik norėtų pijos salę prisirinko gerokai pirmą kartą. Kad ir po ilgos lietuviškai į TRANSPOINT
pasinaudoti šia proga, nes daugiau kaip šimtas. Kadangi varginančios kelionės suge atstovą su 8 metų patirtimi
šventovė, į kurią vyksime - la kun. Algirdas yra iš to paties bėjo patraukti žmones ne tik tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
bai graži, aplinkui - puiki „dainuojančio kurso”, kaip ir puikiu grojimu bei dainavimu, 708-386-0556. TRANSPOINT
gamta. Bus šv. Mišios, rožinis, kun. Rimvydas, jie sumanė bet ir maloniu bendravimu. — patikimiausias ryšys su
pietūs. Vietas prašome užsisa pradžiuginti susirinkusiuosius Čia jis sutiko pažįstamų iš Lietuva bei visu pasauliu!
kyti iš anksto ir atsiliepti iki koncertu. Pasirodė, kad kun. Kuršėnų, su kurių vaikais
KALENDORIUS
rugpjūčio 10 d. Daugiau infor Algirdas ne tik dainuoja, bet mokėsi vienoje mokykloje. Jis
iš
didelės
šeimos
—
mažiau
macijos skambinant A. Leš ir groja, tad akompaniato
Rugpjūčio 6 d.: Kristaus atsimai
činskienei tel. 773-582-7452 riaus nereikėjo. Jis pats skam sias iš šešių brolių, tad ne nymas. Bylotas, Daiva, Karolina,
nuostabu, kad taip lengvai ir Lengvė, Vaidutis. 1252 m. Mindaugo
(vakarais) arba R. Vaitkūnie- bino pianinu.
Dr.mgiškns drRiigiPtPs Draugo" vadams šventėje I.š kairės redakcijos nares - Kniilipi Andrulyte, Dalia BnVisada
linksmas
ir
nuotai
nuoširdžiai sekasi bendrauti krikštas.
nei tel 773-737-7780.
d.irl-ne. Laima Krtvit kiene. Dalia Srjoene ir spaustuvės darbuotoja Aldona (Juškiene Jono Kuprio nuotr
r
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DRAUGO NEMOK AMA S REKLAMINIS LEIDINYS
• Anatolijus šlutas oficialus teismų, ligoninių ir kitų
dokumentų vertėjas, taip pat LITK-TEM? darbo
agentūra. 773-847-4903
• Reikalingos moterys viešbučių valymui Baltimore
mieste, Maryland valstijoje, netoli VVashington miesto.
Aronas 708-935-3532.
<
V.
<
• Galiu pakeisti savaitgaliais, slaugyti pagyvenusius
žmones arba prižiūrėti vaikus. Patricija 773-247-1119
• Atliekame dažymo, mūrinimo ir mūro remonto darbus.
Adomas 708-218-4574, 708-473-7621
« Audra norėtų slaugyti senus žmones bet kurioje
valstijoje. Yra darbšti.mėgsta gaminti maistą, moka
sąžiningai globoti ligonį, turi patirtį. Turi legalius
dokumentus, automobilį.Siūlyti įvairius variantus.
Atsilygins už tris savaites. Geros rekomendacijos,
kalba angliškai. 773-386-6588.
.*•*

• Įdarbinimo biuras siūlo darbą amerikiečių šeimose su
gyvenimu, už aukštą atlyginimą. Anglų kalbos
žinojimas būtinas. 2921 N Milwaukee, 773-278-0660.

• Dvi moterys ieško darbo. Turi mašiną, kalba
lietuviškai, rusiškai, truputį angliškai. Silva 630-8520469

,• Care for elderly and siek person. VVe open: Mon.- Fri.
•10 am.-5 pm. LEONID EMPLOYMENT AGENCY
2881 N Milvvaukee Avė. Tel. 773-395-8820
• Atliekame visus staliaus ir smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, nemaža praktika JAV. Tikrai
žemos darbų kainos. Žilvinas 773-254-0759, mob.

• 50m. moteris ieįfco vyresnių žmonių priežiūros darbo,
gali pakeisti savaitgaliais. Angelė 708-218-7666, 708795-5979
f
' - „
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• Vidutinio amžiaus moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti
vaikus, slaugyti senelius, moka visus ūkio darbus. Gali
pakeisti bet kokią savaitės dieną ir per šventes. Siūlyti
įvairius variantus. Kalba lietuviškai, rusiškai, vokiškai.
Gali dirbti ir naktimis. Yra nuoširdi, dirba sparčiai,
mikliai. Romalda (Lietuvoje, Kaunas) 370-7-239533

• 21 metų vaikinas ieško darbo. Mantas 773-9918188.

.... • *

• 28 m. mergina ieško darbo savaitgaliais arba
naktimis. Vairuoja automobilį, kalba angliškai. Odeta
847-452-4517

• Moteris ieško darbo tik šeštadieniais. Danguolė 708425-7829 (palikti žinutę)

• 23 m. mergina ieško darbo (prižiūrėti vaikus) šiaurės
vakariniuose rajonuose, (come and go PT or FT) Indrė
847-962-7476
* Moteris ieško darbo (prižiūrėti senelius). Marytė 773434-8467
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• Jaunas, energingas vyras, turintis žalią kortelę,
automobilį, ieško bet kokio darbo, turi suvirintojo
jciatybę/Remigijus 630-243-7727

• Window VVashers Needed! 40,000 per year. VVe
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 VVashing.
Chicago and Milwaukee area. Tel. 800-820-6155

Y'T*’,
x v

ISp’Ilifltūvių arba mišrioje šeimoje. Turi geras
rekomendacijas. 773-881-4098
!&,,r«<Rome ieško valymo darbo ar prižiūrėti žmones. 77313311-7945

\■ ?

□t- *32 m. moteris, turinti žalią kortelę ieško darbo. Gali
. būti laikinas. Danguolė 708-655-5162
'
.. m • r •'
' .
V-^ f".,
' ' • ‘ ‘Mb ’■ . J
eJ-.*S.Č7m. moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus,

'S

• Darbšti ir pareiginga 26 m. mergina su aukštuoju
išfijavinimų ieško darbo. Turi žalią kortelę, Įkalbą
“ Uškai.turi labai geras rekomendacijas. Siūlyti _
irius variantus. Daiva 773-767-1843

5 Si

• Reikalingi CDL vairuotojai, jeigu jūs turite vienų metų
patirtį Amerikoje ir galite vairuoti sunkvežimį su
priekaba, turite gerus vairavįmo rekordus; prašau
skambinti. Tel. 773-247-1510
,
■'‘,

trenerio specialybes, kalbantis angliškai, ieško žmonių
priežiūros, statybos ar kitokio darbo. Šiuo-metu gyvena
Lietuvoje. Albertas tel. ir faks. 370-1-439682, E-mail vilmarim@yahoo.com
, '
;
.*.*,
• Studentė ieško darbo. Kristina 312-493-2990
•
i
,..n •’
»
. .
• Patyręs elektrikas ieško darbo. Gali sutaisyti buitinius
elektrinius prietaisus. Vytaėtas 708-442T3920
- r: ■•' /ji-..h JiiJ
• 58 m. vyras, mokantis Visus ūkio darbuę, .galintis
slaugyti senelius, ieško darbia. Turi automobilį. Siūlyti
įvairius variantus. Bronius-773-581-8982

.

jl't]."t'Mergina ieško bet kokio darbo. Siūlyti įvairius
Variantus. Virginija 773-612-7293
čor
i.

'g
S

** • 49 m. moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
*®*A -A
jl 4? _
I i S L. i m
Tėttomendaciją
susikalbanti nangliškai,
rusiškai ieško
arbo senelių ar vaikų priežiūrai. Jadvyga 773-4981728
m

• EURO TRANSPORTĄ"

i

1510

• Siūlomas darbas “Part-time” padavėjai Valgykloje
Bridgeport’e turi kalbėti angliškai (tiktų studentei) 3236
S Haisted St., Chicago,IL^ kyiesti Gražinį
8 6
i?
• 48 m. moteris perka darbą
b,- (prižiūrėti žmones). Siūlyti
raitė 708-422-79178
įvairius variantus. Genoval
j >H
. -.OK
8OO
• PRO CARE AGENCY afe you looking tot a job as
nanny, careglvėr čr housekeeper? Please call: 773-2372220, 5642 W. DlVERSEY. ROOM 106, CHICAGO, IL

t Vida

-d
• 23m. mergina ieško arba perka darbą. .Laura 773776-6980
»
. «
- -

ieško darbo senelių priežiūrai Kalba angliškai,
geros rekomendacijos. 773-315-8125
• Ieškau darbo nepilnai darbo dienai nuo 8 v.r. iki 12
7v.)>.p. Turiu darbo leidimą. Siūlyti įvairius varijantus.
Pranas 773-436-0816

Didelė amerikiečių kompanija ieško dažytojų išorės
.M,darbams. Adresas: 9755 W Farragut, Rosemont, IL
,^..60018-5324. Tel: 847-928-1000 ext. 124
40 m. moteris gali padėti namų ruošoje su grįžimu į
namus. Siūlyti įvairius variantus. Genutė 773-776-0403

t

• 58m. vyras, pagal specialybę inžinierius, pirks darbą
prižiūrėti pagyvenusius žmones arba bet kokį kitą
. . darbą JAV. Susikalba angliškai. Albertas 370-1”ė' ‘ 435582, E-mail: vilmarim@yahoo.com
." a ? ?yras-turintis 5 m- darbo stažą Amerikoje, atlieka
visus statybos darbus, vonias, virtuves, elektrą
santechniką ir kita. Ramūnas 773-925-1805
■’g‘ ‘.’40 m. vyras ieško bet kokio darbo statybose. Galima

r5

siūlyti įvairius variantus. Saulius 773-776-0403
ae^UI

“H

'M* • Algis ieško bet kokio darbo 4-5 valandom kiekvieną
dieną. 773-863-1104

“g

Vyras ir žmona perka darbą (prižiūrėti žmones).
Siūlyti įvairius variantus. Kazys 708-422-7078
« Medicinos sesuo ieško darbo su grįžimu arba
'J
gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus. Kalba angliškai, turi
§ automobilį. Mokės už dvi savaites. Greta 773-386-

'S -

W 6588

,, C • 1m. mergaitei reikalinga auklė su gyvenimu, nuo
„ O balandžio 18d. Išeiginė sekmadieniais, 900 dol. Per
mėnesį. Teirautis lietuviškai arba rusiškai Diana 847982-0687 palikti žinutę.

5.
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skgenealogy@yahoo.com, firmaron@takas.lt
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Įgaliotas “ALPHA" atstovas Čikagoje padės jums

> M
• ,j
£„

tik Amerikoje, bet ir beveik 200 valstybių. Antanas 630-, 3 ,
854-6292,815-372-8985

.

,„

• U.S. Small Business Administration SBA PRO-Net
Jūs galite gauti patarimus, kaip pradėti verslą. E-mail
pronet@sba:jj6v
fru:
. -

c

greitas patvirtinimas. Organizuojami nemokami
seminarai lietuvių kalba.- Gintaras Vaitkevičius 70895Š-22224'1
„1,, ,

4:

• Savaitgaliais pastoviai organizuojamos kelionės prie
Niagaros krioklio. Nepraleiskit progos pamatyti
nuostabų reginį. Kęstutis 708-598-2162.
: ■'.iv
ur,
• Kepame medaus tortus. (Pensininkas) Priimame
išankstinius užsakymus. Nijolė 708-233-1461
' . ■ i
irt.

v
|

• Remontuoju kompiuterius, pajungiu internetą
•—».
• Nebrangiai mokau vairuoti, padedu išsilaikyti ir gauti,
instaliuoju
Windows,
Linux,
įvairias
programas:
anglų•i->
vairavimo leidimą. Padedame įsidarbinti prie senelių ar . i
vaikų. Fotografuojame, filmuojame. Vežame į oro uostą lietuvių žodynai, anglų kalbos mokymosi kuršas, “ >z»C ,
ir atgal. Bernadeta 708-422-5886
antivirusinės ir kitos. Pageidaujantiems, išmokinu, kaip***
naudotis interneto telefonija su vaizdu. Tolimojo reiso )*• w
, x-.
.
sunmvežimių vairuotojams, taksistams siūlau
>
• Paskolos nekilnojamam turtui be pradinių įplaukų.
palydovinę (GPS) navigacinę sistemą parodančią
Mes padedame žmonėms ir su geru ir su Uogų kreditu.
tikslią jūsų buvimo vietą ar adresą po visą JAV teritoriją. £
Perfinansuok savo namą naudokis galimybe, kada yra
Deividas 847-334-5533, e-mail: free usa@hotmail.conržemi "Interest Rates*! Prašymas - nemokamas. Aistė
773-581-7761
'
•
I
’ /! .
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• TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą oru ir laivu. Pinigų
• 24 m. darbo patirtį turinti kirpėja, dažo antakius, ' •• perdavimas konfidencialiai, tiesiai gavėjui į rankas,
smalsuoliams kaimynams nežinant. Kraustome į Lietuvą
blakstienas, plaukus, daro pedikiūrą manikiūrą
ir į JAV. Turime įstaigą Vilniuje. Laikraščio DRAUGAS , r • •
makijažą vašku šalina plaukui nuo antakių ir kitų kūno
patalpose 4545 W 63” St.. Chicago, IL 60629 Tel. 77ą- M
vietų. Kerpa vyrus ir moteris, daro cheminį
838-1050,
Fax 773-838-1055, E-mail
. -X
sušukavimą. Nauja paslauga: patyrusi masažistė su
»

o

-S*

• Man 38 m., turiu patirties vertėjavime (rusų, vokiečių,
anglų), valdau kompiuterĮ, vairuoju automobilį. Didelė
praktika prižiūrint ir auklėjant vaikus (taip pat
neįgaliuosius). Esu ramaus būdo, komunikabili, *flexible", nerūkanti,kantri. Turiu patirties gyvenant ir dirbant
Amerikoje. Issilavinimas- aukštasis (užsienio kalbų
universitetas).šiuo metu dirbu mokykloje anglų kalbos
mokytoja. Galiu prižiūrėti vaikus, būti kompanione
senyvam žmogui. Galiu gyventi šeimoje. Lauksiu
pasiūymų. Inga tel. Šiauliuose +370-1 -450001
• Reikalingi darbininkai, pastatų aptaisymui sausu tinku. •
Dirbti apmokysime. Arūnas 773-737-4486, 773-4154486
• 41 m. moteris ieško arba perka darbą. Alė 773-7766980

. AMERICAN-POLISH-DOMESTIC Employment
Agency - Companions-Houskeepers, Cleaning
Personnel - Baby Sitters, full or part tlme, live in or
come and go. Magda or Maggie Mira 773-342-6744
773-342-5534, 773-685-9874, 773-685-^673

Lietuva. Tel 370-6-489248, E-mail

• Nebrangiai atlieku smulkius remontus, dažau
kambarius ir kt., galiu nuvežti į įvairias vietas. Kęstas
708-361-9962
■“
* '
;
-t* r ■
Kryžiaus Traumatologinio Centro padės, patars,
r.
*
•
, .
•
,
;
pagydys Edmundas 708-687-0199
• KIRBY HOME CARE PRODUCTS 9 people start
,
užstot*
:
K' ' .. i ■ immediately, high income potential, full orpart time, no
• AREEX INTERNATIONAL siunčia siuntinius į Lietuvą
experience needed, company training, should have a
fcar. Chang Sain 847-329-8160 call 8:30 a.m. -12:30
iš Nevados ir Arįionos. Algis 323-666-0248 arba Email: areex@pacbell.net
r
P”",
,
Ji
T
\
.
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• Puošiu patalpas vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams if •*
• Imigracinės teiįsės specialistas - advokatas Aurelijus
kitoms progoms, darau puokštes. Vilija 708-597-3047 '. į
Butvilas 312-580^1217
,

• Jauna mergina ieško darbo nepilnai darbo savaitei.
Rasa 630-734-0484

• GREAT LAKĘS HOME CARE, INC.- Įdarbinimo
agentūra. Reikalingi vyrai ir moterys, kalbantys angliškai
ir turintys rekomendacijas, prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmones. 708-425-0538

istorinius - genealoginius archyvinius tyrinėjimus.
' y “'
Atvykstantiems į Lietuvą organizuoju išvykas,
>
aplankant istorines protėvių žemes bei kitus įdomius
praeities paminklus. Maloniai prašome kreiptis adresu:
>
Saulius Kaveckas, Rasos 7, Paupiai, Klaipėda 5800, *-^

• Paskolos nekilnojamam turtui, perfinansavimas, labai §

contractor. Dėrigiame naujų kbnstrukdjų stogus, senus
keičiame į naėjbš, plokšti stddefl: smulkūs stogų
*
pataisymai. AŪdrlus 708-417-7833 '
.
‘.aiiiela 'oįcnivac
• Chirurgas trdifrnatologas iš Kauno Raudonojo

• 41 m. sąžiningas, tvarkingas vyras ieško darbo. Turi
teises ir automobilį. Edmundas 773-918-1131

• Reikalingi žmonės darbui viešbučiuose, restoranuose.
Darbai - Texas, Florida, Tennessee valstijose. Alnis
850-230-6497, 850-960-0330 (skambinti vakarais 5:00
pm -11:00 pm)

>3
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• HOME CONŠtRUCTlON'Kte. Licensed roofing

e

med. sesers išsilavinimu atlieka gydomąjį - klasikinį
masažą visam kūnui ar atskirom kūno vietom.
Padedame sumažinti viršsvorį treniruoklių ir masažo
pagalba. Kainos prieinamos. Angelė 773-434-0369,
773-416-2852.

*?8rn- moteris, medikė, turinti žalią kortelę, ieško

; -'H ,nėktinio slaugymo darbo. Daiva 708-728-9731

S

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

• Dedu medines grindis,keramikos plyteles, marmurą,'
“Pergo", linoleumą-restauruoju parketą. Lauko ir vidaus!
dažymai, bei kiti namų darbai. Gintaras 708-460-9338

'g

f

kęreikalingi CDL

• Nebrangiai atlieku elektros, dažymo, staliaus, "plurribing* ir lauko darbus. Vytenis 708-205-1046.
• Individualios lietuvių kalbos pamokėlės ikimokyklinio
ir mokyklinio amžiaus vaikams. Galiu atvykti į namus.
Ramunė 708-458-5391, 708-373-6416

»

i

• Išvežame visus nereikalingus daiktus, šiukšles.

„,

g

statybines atliekas bei perkraustome. Sigitas 708-442-,,
3920
.
S

S

•

’
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transpak20000hotmaH.com

• DR FUNDING OF ILLINOIS, INC. Mėtas keistis, augji, S

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

•-

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

įsigyti Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir Tarptautinį
asmens identifikavimo pažymėjimą ID, galiojančius ne

KIRVELAITIS padės parduoti ar nusipirkti nekilnojamą
birią Visose JAV,‘Siutas Xums'palankiausią
finansavimą atsakys į Jūšų paiMktūs klausimus.
Mantas 630-671-9282, 847-942-7793

• “LOVELY” valymo kompanija ieško energingos iki 45
m. moters namukų valymui, dviem arba Įrjm dienom per
savaitę. Užmokestis nuo 7 dol. per valandą. Mašina
nereikalinga. 773-523-6220, 773-255-5^5.

•

<- 1 r- ■
j
• Grafinė reklama ant transporto priemonių pastatų,
langų, grindų. Firminio stiliaus kūrimas.Vykintas 708447-4743
„ j.2,

• Vytas ieško darbo valymuose vakarais. 312-493-2990

ILL valstijoje. Atlyginimas pagal susitarimą. Lauksime
skambučių iš rimtai norinčių dirbti. Marius 847-3841852

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

• Įdedu naują kiliminę dangą, dažau, atlieku smulkų
remontą. Saulius 708-359-5881, 708-373-6853.

u C»*‘
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• STARCK & Čb'. REALTORS IR JIM MANTAS

’‘X'*
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dekoravimas. Vitrinų ir interjero apipavidalinimas bei
priežiūra gyvomis,, sausomis gėlėmis ir balionais. Kapų
tvarkymas. Tel. &86-594-6604, Fax 708-594-1716

nr« •'
. j. 1:
• Padedu gauti.Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir ID
kortelę. Egzaųiioų laikyti neręjkia. Nerijus 773-8183465
IjJuh'

!: •’RCS Ine. reikalingi žmonės parduotuvių valymui ne

►

/ y
f.

m

-^slaugyti senelius. Siūlyti įvairius variantus. Neringa
ė- 630-243-7727
§'/’•
M
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• ALVVAYS WITH FLOVVERS ‘profesionalus floristinis
' konsultavimas,, vestuvinės kompozicijos ir įvairios
proginės puokš&ėsf Pokylių salių, stalų ir bažnyčių

’** 58rri. vyras, turintis inžinieriaus meęhaniko ir sporto
' S^^*ellė4eško 5 dienom darbo prie vaikų su gyvenimu,

• BEAUTY FOR ALL SEASONS grožio konsultantė
atlieka: makiažą individualių spalvų parinkimą
kosmetines kaukes, antakių, blakstienų dažymą ir
korekciją šukuosenų parinkimą. Gali atvykti į namus.
Ramunė 708-458-5391, 708-373-6416
■

• Mieli lietuviai, teikiu pagalbą ieškantiems savo
genealoginių šaknų Lietuvoje. Darau šeimos - giminės

Tel. 847-525-9275
Q

• Architektūrinės paslaugos - brėžiniai, interjeras. Rytis
773-843-9859
................
i
'
A 'I
• Gali įkainuoti, padėti nusipirkti, parduoti įvairų
nekilnojamą turtą suranda optimaliausią finansavimą.
773-260-3404. Audrius Mikulis 630-205-9262

’

• A+S Heating Cooling visapusiškas šildymo ir
šaldymo sistemų aptarnavimas Simonas 773-531- ‘
1833, 773-617-6768.
• Dabar geras laikas pirkti namą Marąuette Parko
rajone. Įmokėti tik $1000. Pagerintos lengvatos. Vida
773-436-1000 ext. 112

tobulėti. Sujungus kelias kompanijas, atsirado daugiau
Ir pigesnių galimybių. Nekilnojamo turto fihantavimaa, “ .
beviltiškais atvejais, be kredito istorijos, taxų be ‘Žalios "M
kortelės". Finansuoju namų, butų, biznio pirkimą.
Finansuoju naujas statybas (construction loans). Eąifity
linas - idealu ruošiantis parduoti namą po kėlių metų.“’ ‘
Perfinansavimas, kredito linijos. Padėsiu surasti pelną
*“
ten, kur jūs net neįtariate. Padėsiu "užlopyti skylės" jGšlį“
biudžete. Padėsiu "išvalyti” jūsų kreditą. 30 year fijted'-'1
6,500%+, 15 year fixed - 5,875%+, 5 year artu - '

S

5,500%+, 3 year arm - 4,875%+. Žemiausios kainos, i’
nemokama konsultacija, surasiu advokatus ir “Real <•
Estate" agentus, draudimą Raimonde 773-293-0200 v
palikti žinutę, fax 773-293-0201, cell 773-330-4444. u.
rlJ Ui

1

K.

• Parduodamas automobilis FORD ESCORT '93 (stiek),
gerame stovyje. Kaina - 900 dol. Gintaras 847-2193295

• ALTA VISTA finansinės paslaugos itin palankiomis
sąlygomis ir žemais procentais. . Perfinansuoja
nuosavybę (galimybė išsimdkėti namą per 10-15
metų). Suteikia paskolas nuosavybei įsigyti. Sudaro
galimybę išsimokėti skolas kartu su namo mokesčiu.
Nemokama informacija 312-656-8053-lietuviškai. 312656-8162-angliškai.

,.,.l?T'u?amS Ka.™.6 ao1.
«Ki
* VINCO KIRPYKLA 687 E 185 SL.CIeveland OH ., tel
3 216-481-5981'

• Pigiausiai parduodu lietuviškas bulvių tarkavimo
-mašinas , tik $85. Savaitgaliais galiu atvežti. Aivaras
773-875-6232

3
•

• Pastoviai parduodami automobiliai: '92
OLDSMOBILE, '01 TOYOTA CAMRY, '99 HONDA
ACCORD, '94 LEXUS ES 300, ’93 VOLVO, "Semi truck"
krovininis automobilis. Orestas 773-680-3417 pager.

• Savi pas savus. Visi bankiniai patarnavimai. Lietuvių
kredito kooperatyvas TAUPA 767 E 185 SL.CIeveland,
OH 44119 tel 216-481-6677, www.taupa.com

• Parduodu Piano YAMAHA 4 metų, kaina $5000 už
$2700, kompiuterio ąžuolinį stalą iš 4 dalių, kaina $500
už $200. Janina 630-969-4133

• Išnuomojamas kambarys Chicago Ridge. 708-9520724
• Parduodama kilnojama ligoninės lova . Gerame
stovyje. Kaina $500 Valentinas 773-585-9500
• Išnuomojamas 1 kambarys su baldais savaitgaliams. Kaina $150-$200, Dės Plaines (north)
Ligita 708-351-9322 (gali parsivežti iš darbo)
• Nebrangiai išnuomojamas kambarys moteriai. Ema
773-776-8176 (Skambinti šeštadieniais ir
sekmadieniais, o penktadieniais po 8:00v.v.)
• Su dideliu venų perkraustau, pervežu stambesnes
prekes iš parduotuvių. Dvi dienas per savaitę pastoviai
galiu vežioti krovinius. Stasys 773-434-8988, 773-7428988
• Parduodami automobiliai: '92 OLDSMOBILE
ACHIEVA 120K mylių, $900, '92 SAAB 9000 60K
mylių, visi privalumai $4000, '87 BUICK CENTURY
120K mylių, $400 ir SAAB 9000 su sugedusia
transmisija, kaina pagal susitarimą. Rita 708-482-0291
• Parduodamas gražus 1 miegamojo, 4 kambarių
“condominium" prieinama kaina. Genovaitė 773-8841 0621

*5 • Car for sale '83 FORD BRONCO 4x4 runs well, good
•

for snow plowing. $1000. Valentinas 773-585-9500
St. Meilutė 773-586-8856

£
CJ • Būsiu labai dėkingas, jei kas galėtų patarti, kaip
O įsidarbinti ir įstoti į Uniją. Turiu suvirintojo specialybę,
yj Remigijus 630-243-7727
•
P, •„Ieškau vidutinio amžiaus kompanionės, išsinuomoti
□ "dviejų miegamųjų butą. Jolanta 773-386-6588

• Išnuomojamas vienas kambarys dviejų miegamųjų
bute Justice. Pageidautina moteris nuo 35m. amžiaus.
Kaina 380 + “security". Tel. 708-599-9153

• Norėčiau susipažinti su šeima, auginančia vaiką su
protine negalia. Vilija 370-7-209059 (Kaunas)
• Išnuomojamas vieno miegamojo butas. Yra
balkonas, mašinų aikštelė, baseinas. Kaina - 675 dol.
Renata 630-832-3337.

• Parduodamas automobilis '99 DODGE NEON, 40K
mylių, puikiame stovyje. Aldona 708-233-9565, 773406-7205
• Parduodamas automobilis ‘91 JEEP CHEROKEE, 2
durų, kaina $1700, '93 MAZDA MX-3,baltos spalvos, 5
bėgiai, "Bose” audio, CD, kaina $3000. Darius 847734-4619
• Waukegan'e, naujame, tvarkingame name, ramiame
rajone, merginai išnuomojamas kambarys su privačiu
vonios kambariu. $350 į mėnesį. Remigijus 847-2933339
• RAND AUTO CARE INC. Parduodami įvairūs
automobiliai. Padedame susirasti finansavimą,
perkamiems automobiliams. 708-655-4758, 847-3614620
• Summit rajone išnuomojamas vienas kambarys su
baldais. Kaina $325. Walter 708-594-1184

• Molėtuose, Utenos rajone parduodamas 4-ių
kambarių butas prie bažnyčios ir ligoninės.Tel 370-8044736 (Molėtuose), Sofija 630-971-0847
• • Lietuvoje, šventojoje parduodamas moderniai
suremontuotas butas - 4 miegamieji, 2 vonios
[ kambariai, 2 rūbinės, 2 balkonai. Kaina $40,000 Tel
! 370-82-33424, e-mail aHa_bauOhotmail.com

• Rugpjūčio 11 d., 12:00 v.p.p., Lietuvių Klubo
GEGUŽINĖ, Italų pokylio vietoje, 29717 Euclid Avė.,
VYickliffe priemiestyje. įėjimo auka $5 be nario kortelės,
nemokamai su nario kortele
• Rugsėjo 7 d., 4:30 v.p.p. - Lietuvių kultūrinių darželių
draugijos "Vasaros vakaronė", Henn Mansion (ant Erie
ežero kranto) 22021 Lakeshore Blvd., Euclid
priemiestyje. Meninė programa, kokteiliai, lengvi
užkandžiai. Auka: $25.00.

• Parduodamos 4 baterijos video aparatui
CAMCORDER po 10 dol. Vincas 773-735-4722

• Profesionalus patarnavimas perkant, parduodant ir
įkainuojant namus. Rita Matienė 216-486-2530,440473-2530

i
. .
• Rugsėjo 22 d., 5:00 v.p.p. - Clevelando Ateitininkų
susirinkimas ir vaišės Dievo Motinos parapijos
svetainėje.

• Pirksiu Bostono Enciklopediją. Jonas 773-368-0055,
email - jondanas@aol.com

• Teikiame advokatines paslaugas imigracijos
klausimais. Algis širvaitis ir Egidijus

• Rugsėjo 29 d., - Teatras "Žaltvykslė": Žemaitės

• Kam tik reikia skanaus, gero medučio skambinkite
Kazys 630-323-5326

Marcinkevičius. įstaiga skersai gatvės nuo Lietuvių
Namų. 880 E 185 St., Cleveland, OH 44119, 216-6921222,216-953-1936, http://sirvaitislaw.lawoffice.com

• Romainiuose, šalia Kauno parduodamas pusiau
įrengtas namas. Yra 17 arų žemės sklypas.. Kaune Zita i
011-370-37-251445
MENO MOKYKLĖLĖ. PROGRAMA PAAUGLIAMS IR
JAUNIMUI. ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose

>
i

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

i

• Jei tu lietuvis, nebuvai raudonas, A. Bruniaus dainos
tau bus, kaip duona. Arvydas 773-517-4314.
• Parduodamas automobilis BUICK SKYLARK (SPORT)
baltos spalvos, 105K mylių, labai gerame stovyje,
$3000 Rūta 708-448-6486
• Parduodama medinė VYTAUTO skulptūra 24 in.(61
cm.) $300. Vincas 773-735-4722
• Panevėžio apskrityje parduodamas ūkis. Pagrindinė
veikla - sodininkystė. 3-6 metų žemaūgės obelys. Plotas
- 25 akrai. Papildomas verslas - grūdinių kultūrų
apdirbimas. Dėl informacijos kreiptis E-mail
kgaska@one.lt

j

• Rengiate pobūvį? Didelį ar mažą kreipkitės į mus.
Malonioje atmosferoje me6 tai galime padaryti dėl 30120 žmonių. Sekmadieniais lietuviški pietūs (cepelinai,
koldūnai, vėdarai, kugelis) nuo 11:00 v.r. iki 2:00 p.p.
Restoranas Gintaras, Lietuvių Namuose. 877 E 185
St., Cleveland, OH. 216-531-2131
• Lietuvių Klubo virtuvė dirba kasdien nuo 5:00 v.pp
iki 10:00 v.v. Kiekvieną dieną siūlome koldūnus,
lietuvišką "reuben", bulvinius blynus ir kitus
skanumynus.Kaip visada, ketvirtadieniais ir
sekmadieniais vyksta populiarūs 25 centų viščiukų
“sparnelių vakaras”. Naujiena! Antradieniais vyksta
“steak” vakaras. Lietuvių Klubas, Lietuvių Namuose,
877 E 185 St, Cleveland. OH., 216-486-9809
į
• Muzika ir žinios iš Lietuvos, lietuviškai ir angliškai.
Tėviškės Aldai, sekmadieniais 7:00 iki 8:00 v.v.
WCPN 90.3 FM Vedėja Kristina Kupravičiūtė,
judsonkmk@aol.com
• www.grandinele.com - Informacija apie tautinių šokių
grupę GRANDINĖLĖ, įkurta 1953 m.
I Jurgio parapiją - vieną iš seniausių lietuviškų parapijų
' Amerikoje, čia rasite Cleveland lietuvių istorija.

• Jūsų TURGUS Clevelando skyriaus atstovas yra
Linas Johansonas, 4806 Euclid Avė. #15, Cleveland,
OH 44103, tel: 216-426-9174, faksas: 216-426-8411,
e-paštas: linasj@lietuviai.net

• Erie ežere, ekskursijos laivu, povandeninis nardymas,
žuvavimas. Mes parduodam žuvavimo leidimus,
nuomojam meškeres. Wildwood marina, Wildwood
parke. Kapitonai Vitas ir Martene Kijauskai 216-4815771, www.wildwoodmarina.com
• www.visata.com - Lietuviški muzikiniai CD internetu.
Visokio amžiaus ir skonio žmonėms! Plačiausias
pasirinkimas! Geriausios kainos! Nemokamas
pristatymas per dvi darbo dienas! Tel.: 630-750-4346
• Dievo Motinos parapijos knygynas, svetainėje yra
naujų prekių iš Lietuvos: "Karūna* ir "Rūta* saldainių,
arbatos, grybų, tarkavimo mašinų, muzikos, knygų,
sveikinimo kortelių, marškinėlių, vėliavų, lipinukų ir t.t.
Dirba sekmadieniais po mišių.
• BALFo Clevelando skyrius renka persiuntimui į
Vilniaus krašto mokyklas vartotus, betšvarius ir
tinkamus tolimesniam vartojimui drabužius, avalynę,
rankšluosčius, patalynę mokyklų bendrabučiams,
žaislus, mokomąsias priemones, rankdarbių priemones,
rankdarbių medžiagas ir visa, kas mokyklose gali būti
pavartota. Visa tai prašome palikti prie BALFo
kambario, (prie LR Garbės Konsulato) Dievo Motinos
parapijoje, 18021 Marcella Rd. Informacija: Ona
Šilėnienė 216-531-8207, stikliuteOjuno.com.
• Clevelando Pensininkų klubas kviečia naujus narius
nuo 60 metų amžiaus. Pietaujame kiekvieną mėnesio
pirmą ketvirtadienį 1:00 v.p.p., Dievo Motinos parapijos
svetainėje. Informacija: Henrikas Pikturna 440-9443526
• Išnuomoju kambarius Clevelande. Jurgis 216-4864429
• Parduodame įvairių markių naudotus automobilius.
Andrius 216-531-3078 arba 216-324-6324

• DĖMESIO! Jaučiatės gyvenimo prispausti, svetima
aplinka, nesimato gyvenimo kelio galo? Kviečiame
ateiti ir kartu tyrinėti šv. Raštą, kur rasite savo
gyvenimo tikslą ir ramybę.Algis 773-779-0111, 630460-6982, Rasa E-mail: matulisa@net zero.net

CLEVELANDO RENGINIŲ KALENDORIUS

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

i

• Kelmės raj. Pigiai parduodamas 500 kv. m. pastatas
(buvęs vaikų darželis) yra 0,5 ha žemės sklypas. Su
visomis statybinėmis medžiagomis. Roma 708-6451282

Informacija apie Cleveland lietuvius, organizacijas,
verslus ir t.t.

• Mes profesionaliai ir nebrangiai valom namus,
įstaigas, raštines Ir t.t. Arnoldas 216-324-4502,

(VAIRŪS

• Parduodamas automobilis VOLVO 740-GL '90. Kaina
$1.500. Romas 708-205-6481, 574-257-8394.

• LITMA Siuntiniai į Lietuvą oru ar laivu. Telefono
kortelės. Skambinkite į Lietuvą tik 22 centai minutė,
įstaiga Lietuvių Namų patalpose, 887 E 185 St. suite A,
Cleveland, OH Tel 216-481-0011, faksas 216-4810440, www.litma.com

• Didelis pasirinkimas prieškarinių lietuviškų pinigų,
pigiausia kaina. Skambinti Vincui 773-735-4722

5 • Šeima išnuomoja kambarį savaitgaliais prie Harlem ir
64

• Koldūnai su rtiėsa, varške ir su grybais. Naujienall
Turime koldūnų su kopūstais!! Dana 216-531-6995

. www.gM<HM
coni^waftland/Ranch/844
gcKxdties.com/Reartland/Ranch/8441/ -

• Koldūnai su mėsa, varške ar grybais. Naujienai Dabar
turime koldūnus su kopūstais ar bulvėmis! Jodl
Apanavičius 440-354-4029, 216-481-4614
• Perrašau europietiškos sistemos vaizdajuostes į
amerikietišką ir atvirkščiai. Puiki kokybė. Alvydas 216731-1920
• Greitai, nebrangiai ir kokybiškai dažau automobilius.
Audrius 218-324-6322
• Kokybiškai ir nebrangiai taisom namų stogus, dedam
"siding". Tomas 216-287-9102

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

komedija "Trys mylimos", Dievo Motinos parapijos
auditorijoje. Rengia JAV-LB Clevelando apylinkės
valdyba.
• Spalio 19-20 d., - Dailininko Rimo Laniausko ir stiklo
menininko Jono Degučio meno paroda, Dievo Motinos
parapijos auditorijoje. Spalio 19d.: 6:00 v.v. iki 9:00 v.v.
(atidarymas 7:00 v.v.) ir spalio 20 d.: 11:00 v.r. iki 2:30
v.p.p. Rengia Korp! Giedra.
• Lapkričio 9 d., - *Exultate* choro 20-mečio jubiliejinis
koncertas ir banketas, Dievo Motinos parapijoje.
• Lapkričio 17 d., 11:30 v.r. - 3:30 v.p.p - šv. Jurgio
parapijos "Rudens šventė", parapijos salėje.
• Lapkričio 23 d., - Lietuvos Dailės muziejaus ansamblio
"Kanklės* koncertas, Dievo Motinos parapijos
auditorijoje. Rengia JAV-LB Clevelando apylinkės
valdyba.
•Jūsų LR Garbės Konsulė Clevelande yra Ingrida
Bublienė. Lietuvos Respublikos Garbės konsulatas,
18021 Marcella Rd. (prie Dievo Motinos parapijos),
Cleveland, OH 44119, tel: 216-486-8692, faksas: 216486-8612, e-paštas: IBCommo@aol.com
• Jūsų Lietuvių Fondo įgaliotinė Clevelande yra Dalia
Puškorienė, 130 Steeple Chase Rd., Willoughby Hilfe, G
OH 44092, tel:440-943-5762, e-paštas:
dpuskorius@toledolink.com

DRAUGAS už leidinio1

(

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

