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Visuomenė reikalauja paleisti
Prancūzijoje suimtą
Editą Rumšienę

Privatizavimas
Lietuvoje vyksta
gana skaidriai
Jubiliatė ateitininkams
padovanojo 5,000 dol.;
Onilė Šeštokienė išėjo
iš MAS CV, bet ne iš
veiklos; moksleivių
ateitininkų vadovas Liudas Landsbergis.
2 psl.

Artėjantiems prezidento
rinkimams reikia
pradėti ruoštis jau
dabar, - vedamajame
sako Danutė Bindokienė;
ar Amerika gali likti
viena, - samprotauja
Bronius Nainys.
3 psl.

Stasės ir Povilo
Jančauskų, Zenono ir
Stasės Obelenių šventės.
4 psl.

Nijolė Voketaitienė: šis
tas apie madas; JAV LB
Socialinės tarybos
skyrelyje: čekių keitimas,
sąskaitos atidarymas.
5 psl.

Viktorija - ne tik gera
studentė, bet ir tikra
lietuvaitė, todėl senelis
jai padovanojo bilietą į
savo gimtinę Lietuvą.
6 psl.
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Valstybės saugumo departa
mento (VSD) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus
įsitikinęs, kad Lietuvoje už
kirstas kelias didžiajai daliai
nusikalstamo pasaulio kapita
lo dalyvauti valstybės įmonių
privatizavime.
Kaip po susitikimo su prem
jeru Algirdu Brazausku penk
tadienį sakė VSD vadovas,
Lietuvoje privatizacija yra
„daugmaž skaidri”, nes „ne
švariais keliais atėjusiems pi
nigams” nepasisekė patekti į
privatizuojamų objektų rinką,
nors būta daug bandymų.
M. Laurinkus atkreipė dė
mesį į Klaipėdą, kur nelegaliu
būdu uždirbtus pinigus įvai
rūs asmenys siekė legalizuoti,
dalyvaudami pelningiausiose
pervežimų ir tranzito srityse
veikiančių objektų privatizavi
mo sandoriuose.
Pareigūnas pripažino, kad
atsiradus galimybėms bendra
darbiauti su užsienio valsty
bių specialiosiomis tarnybo
mis, finansinių srautų kont
rolė ir nešvarių pinigų išaiški
nimas tapo geresnis, nei prieš
kelerius metus.
M. Laurinkaus teigimu,
įmonių privatizavimą organi
zuojančiam Valstybės turto
fondui (VTF) pateikus VSD
paklausimą, visada analizuo
jama, kas būtų, jeigu kandida
tas įgytų tam-tikrą privatizuo
jamos įmonės akcijų dalį, ar
jis laikosi nustatytų taisyklių,
kokie yra valstybės, kurioje jis
gyvena, planai.
(BNS|

Anykščių rajono savivaldybė pateikė paraišką Europos Sąjungos PHARE programai, prašydama finansuoti
Anykščių geležinkelio stotyje veikiančio vienintelio Lietuvoje siaurojo geležinkelio muziejaus pertvarką. Jo šei
mininkai ieško lėšų prikelti naujam gyvenimui neseniai gautą siauruko garvežį, kurį paleidus, turistams tiki
masi pasiūlyti patrauklių kelionių po vaizdingas šio krašto apylinkes. Lietuvoje siaurojo geležinkelio garvežiais
važinėta iki 1962 metų, po to juos pakeitė šilumvežiai. Anykščiuose stotyje dabar esantis garvežys pagamintas
1949 metais „Škodos” gamykloje, Pilzene (Čekija). Kiti du Lietuvoje išlikę pagaminti suomių ir lenkų dabar sto
vi nenaudojami Panevėžyje ir Šiauliuose.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Napoleono karių palaikų tyrimai pasitarnaus
pasaulio antropologijai
Daug mokslui vertingų žinių
apie Prancūzijos imperato
riaus Napoleono kariuomenę
atskleidė Vilniaus antropolo
gai.
Vilniaus universiteto Medi
cinos fakulteto Anatomijos,
histologijos ir antropologijos
katedros specialistai atliko
Šiaurės miestelio teritorijoje
aptiktų Napoleono karių pa
laikų tyrimus. 200 metų že
mėje pragulėję žmonių kaulai
„perdavė” šių dienų moksli
ninkams naujos informacijos
ne tik apie kariuomenės liki
mą, bet ir apie 19-tojo am
žiaus pradžios prancūzų medi
ciną.
Pavasarį antropologai dirbo
Šiaurės miestelyje kartu su
archeologais. Jiems talkino iš
Prancūzijos atvykę specialis
tai, tokį didelį palaikų kiekį
tyrę pirmą kartą. Į Medicinos
fakultetą karių palaikai buvo
atvežti trimis sunkvežimiais.

Pagal išlikusius fragmentus
nustatytas minimalus šioje
kapavietėje aptiktų individų
skaičius —1,724.
Tyrimai rodo, kad iš Rusijos
1812 metais besitraukiančios
Napoleono kariuomenės kariai
Vilniuje mirė staiga — nuo
bado, šalčių ar tuo metu
siautėjusios šiltinės. Didžiąją
karių dalį sudarė 20-30 metų
vyrai, tačiau buvo ir 15-16 me
tų jaunuolių, ir gerokai vyres
nių nei 50 metų. j
Pagal išlikusius kaulus nu
statyta ir anksčiau karių per
sirgtos ligos. Tarp infekcinių
ligų vyrauja trečios stadijos
sifilis. Dantų tyrimai patvirti
na, kad 19-tojo amžiaus pra
džioje Prancūzijoje beveik ne
buvo stomatologijos — spėja
ma, kad ši pagalba apsiriboda
vo danties pašalinimu. To
meto karo chirurgus Vilniaus
antropologai linkę pagirti: jie

mokėjo taisyklingai sujungti
kaulo dalis — lūžę karių šlau
nikauliai neblogai sugiję, be
veik be iškrypimų.
Tai, kad kapavietėje be kau
lų nebuvo aptikta beveik jokių
asmeninių daiktų, pinigų ar
ginklų, patvirtina teiginį esą
prancūzų kariai vietinių gy
ventojų buvo apiplėšinėjami.
Karių palaikus numatyta
palaidoti Vilniaus Antakalnio
kapinėse, tačiau keletą frag
mentų dėl įdomesnių patologi
nių nukrypimų bus prašoma
leisti palikti Medicinos fakul
tete, nes tai — neįkainojama
medžiaga, įdomi ne tik Lietu
vos, bet ir viso pasaulio antro
pologams.
Napoleono karių kapavietės
archeologiniai kasinėjimai bus
tęsiami; atvykus „Discovery”
televizijos filmavimo grupei.
Papildomiems kasinėjimams
ši televizija skiria 10,000 dole
rių.
(Elta)

* Vokietijoje vykstančia
me Europos lengvosios at
letikos čempionate didžiausia
Lietuvos viltis Virgilijus Alek
na penktadienį nesunkiai įvei
kė kvalifikacinių varžybų už
duotį ir pateko į finalą.
Vilniaus senamiestyje aptikti 15-ojo amžiaus radiniai
* Portugalijoje „Voltą a
Portugal”
dviratininkų
Lietuvos šaulė olimpietė Daina
Tyrimų vadovė archeologė rasta 16 amžiaus krosnių kok
Šią savaitę Kultūros pavel
lenktynėse „Cantanhede-Mar- Gudzinevičiūtė už sėkmingą pasiro do centro archeologų grupė, Daiva Luchtanienė sakė, kad lių, buitinės keramikos, stiklo
ques De Marialva” komandai dymą neseniai Suomijoje vykusiame Vilniaus senamiesčio Šv. Ig Vilniaus senamiestyje 15 am taurių fragmentų. Pasak D.
atstovaujantis Saulius Šar- pasaulio čempionate apdovanota noto gatvėje ištyrę apie 300 žiaus radiniai nėra labai daž Luchtanienės šie radiniai ro
kauskas šeštajame rate užėmė vardiniu pistoletu „Sig Sauer”, kurį kvadratinių metrų plotą, apti ni.
do, jog 16 amžiuje čia gyveno
penktadienį Vilniuje vykusiose iš
II vietą.
labai
turtingas Vilniaus mies
„Senamiestyje labai sunku
jai įteikė Vidaus reikalų ko gana retomis laikomas 15
* Vokietijoje vykstančia kilmėse
ministras Juozas Bernatonis. 36
rasti 15 amžiaus kultūrinį to gyventojas. „Radom impor
me XVIII Europos lengvo metų šaulė Sydney olimpiadoje amžiaus dviejų geležies lydy sluoksnį, nes vėlesnių miesto tinio stiklo, įmantrių koklių,
mo krosnelių liekanas bei ne
sios atletikos čempionato mo 2000 m. laimėjo aukso medalį šau mažai apdegusių geležies ga gyventojų jis buvo sunaikin net Viduržemio jūros geldu
terų septynkovės trečiojoje dymo į skriejančius taikinius rung
tas. Patys radiniai archeologi čių, kurias kažkada valgė šio
rungtyje — rutulio stūmime tyje. Šiuo metu D. Gudzinevičiūtė balų.
niu požiūriu nėra vertingi, namo gyventojai, liekanas.
— lietuvė Austrą Skujytė yra Valstybės sienos apsaugos tar
tačiau
jie vertingi kaip tos Tai rodo, kad čia gyveno labai
Archeologai
mano,
kad
ge

penktadienį aplenkė visas nybos Vilniaus rinktinės specialio ležis šioje vietoje buvo lydoma epochos faktas”, teigė ji.
turtingi žmonės”, sakė D.
sios paskirties būrio specialistė.
varžoves ir bendroje įskaitoje
(BNS)
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
jau 15 amžiaus antroje pusėje.
Toje pačioje vietoje buvo Luchtanienė.
užima II vietą. Kita Lietuvos
lengvaatletė Remigija Nazarokad JAV kariniai veiksmai tijų, ketvirtadienį Vašingtone
vienė dėl traumos iš toles
dar labiau pakirstų investuo per susitikimą su aukšto ran
nės kovos pasitraukė.
tojų pasitikėjimą didžiausia go JAV pareigūnais pareiškė
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
pasaulio ekonomika, kurią jau palestiniečių ministrų delega
žinių agentūrų pranešimais)
sudrebino JAV bendrovių ap cija. Tuo tarpu Izraelio prem
skaitos skandalai. „Didžiulė jeras Ariel Sharon pareiškė,
pasaulinės
antiteroristinės karinė intervencija į Iraką ga kad Palestinos savivaldos va
EUROPA
koalicijos, teigė Vokietijos už li paskatinti investuotojų pasi dovybė yra „žudikų gauja”,
* Dėl nesiliaujančių karš
sienio reikalų ministras Josch tikėjimo krizę ir priversti juos kurią būtina sunaikinti. „No
čių Kuršių mariose dūsta
Briuselis. Britanijos prem ka Fischer laikraščiui „Neue palikti JAV rinką, kol padėtis rime, kad būtų gerbiamas de
žuvys.
jeras Tony Blair ir Prancūzijos Osnabruecker Zeitung”. Pas stabilizuosis. Tai nerimą ke mokratinis Palestinos žmonių
* Aplinkos ministerija
prezidentas Jacąues Chirac tarųjų dienų JĄV prezidento lianti
perspektyva”,
sakė pasirinkimas", po susitikimo
skelbs konkursą vandens
George W. Bush pareiškimai Prancūzijos strateginių tyri su Valstybės sekretoriumi Co
bendrame
laiške
atmetė
Belgi

valymo įrenginiams Kaune
jos raginimą priimti Europos rodo, kad Vašingtonas ima at mų fondo ekonomistas Jean- lin Powell sakė vyriausiasis
statyti.
Sąjungos (ES) bendros gyny sižvelgti į sąjungininkų nuo Francois Daguzan. Ilgesnis palestiniečių
derybininkas
* JAV dolerio kurso svybos paktą. Tai buvo T. Blair ir statą, o tai esąs labai geras konfliktas galėtų paskatinti Saeb Erakat.
rgvimas sumažino „Kuro
J. Chirac atsakas į praėjusį ženklas. Anksčiau šią savaitę naftos kainų šuolį net iki 50
aparatūros” pajamas.
Vašingtonas. Irako gyven
mėnesį Belgijos premjero Guy Vokietijos kancleris Gerhard dol. už statinę, bei sumažintų
* Pieno ūkiui gelbėti vy
Schroeder įspėjo, kad kova pasaulio ekonomikos augimą tojai ir kariuomenė ilgai ne
Verhofstadt
atsiųstą
laišką,
riausybė skirs 11 mln. litų
raginusį imtis drąsių žingsnių prieš terorizmą dar nebaigta, pirmaisiais ir antraisiais me delsdami nusisuktų nuo prezi
paramą.
siekiant ES karinės integraci ir bandymai nušalinti Irako tais po konflikto atitinkamai 1 dento Saddam Hussein, jeigu
* Trečdaliu išaugęs už
JAV pajėgos surengtų staigų
jos, sumažinsiančios „gynybos prezidentą Saddam Hussein bei 0.5 procentinio punkto.
sienio prekybos deficitas
puolimą jo režimui nuversti,
politikų nacionalizavimo pa gali pakenkti šiai kovai.
nekelia grėsmės ekonomikai, vojų”. Vienas aukštas diplo
Paryžius. Spėlionės apie
ketvirtadienį pareiškė žymus
teigia žinovai.
tremtyje įsikūrusios Irako
matas šį atsakymą pavadino galimą JAV karinio įsiveržimo
į Iraką poveikį pasaulio eko
Vašingtonas.
Palestinos opozicijos vadovas, kuris ruo
* Teisėjo sprendimo dėl „mandagiu nuslopinimu”.
Editos Rumšienės paleidi
Osnabrueker.
Diskusijos nomikai pastaruoju metu vy žmonių demokratiškai išrink šiasi deryboms su aukštais
mo iš kalėjimo laukiama kitą dėl galimo JAV karinio puoli rauja Artimųjų Rytų ekonomi tas vadas Yasser Arafat turi JAV pareigūnais. „Irake nie
savaitę.
mo prieš Iraką nesusilpnins nėse naujienose. Teigiama, būti gerbiamas jungtinių Vals kas negins Saddam Hussein”,

Pasaulio naujienos

Vilnius, rugpjūčio 9 d.
(BNS) — Būrys Lietuvos poli
tikų, pramogų verslo ir visuo
menės veikėjų penktadienį
prie Prancūzijos ambasados
Vilniuje reikalavo. paleisti
Prancūzijos Bonneville miesto
kalėjime laikomą „Tour de
France” prizininko, lietuvio
dviratininko Raimondo Rum
šo žmoną Editą.
Į Vilniaus senamiestyje vy
kusį renginį, kurio dalyviai
reikalavo
grąžinti
mamą
trims mažamečiams Rumšų
vaikams, kai kurios moterys
atsivedė savo mažamečius
vaikus. Mitingo, kuriame da
lyvavo daugiau negu 100 žmo
nių, dalyviai laikė plakatus
„Grąžinkite vaikams mamą!”
prancūzų, anglų ir lietuvių
kalbomis, plevėsavo Lietuvos
trispalvės vėliavos, buvo gro
jamas Prancūzijos himnas.
Jame dalyvavo Lietuvos poli
tikai bei pramogų verslo atsto
vai — Seimo narys sociallibe
ralas Vytautas Kvietkauskas,
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos pirminin
kas Vytautas Bogušis, kino
režisierius Audrius Stonys,
žurnalistas Audrius Siaurusevičius, TV laidų režisierius ir
vedėjas Jogaila Morkūnas,
muzikantas Saulius Urbona
vičius (Šamas), radijo ir TV
laidų vedėjas Martynas Star
kus, grupės ŽAS atstovai.

„Tai gera proga parodyti,
kad mums ne tas pats, kas
vyksta su mūsų piliečiais už
sienyje”, sakė vienas organi

zatorių J. Morkūnas. „Visa
širdimi ir Seimo nario įgalio
jimais reikalauju paleisti Edi
tą iš kalėjimo”, sakė parla
mentaras V. Kvietkauskas.
Modernusis krikščionis demo
kratas V. Bogušis teigė, kad
siūlys rašyti peticiją ir per
Prancūzijos ambasadą Lietu
voje įteiks ją Prancūzijos pre
zidentui. Jis E. Rumšienės su
laikymą pavadino akivaizdžiu
žmogaus teisių pažeidimu.
Organizatorių teigimu, ja
siekta atkreipti dėmesį į žmo
gaus teisių pažeidimus Pran
cūzijoje,
Susitikti su renginio daly
viais ir išklausyti jų reikalavi
mų nei vienas Prancūzijos
diplomatas nepanoro.
R. Rumšo žmona buvo sulai
kyta liepos 28 dieną Prancū
zijos Alpėse, kai muitinės pa
reigūnai jos automobilyje rado
maždaug 40-ties pavadinimų
medikamentų. Nuo praėjusio
antradienio ji laikoma užda
ryta Bonneville moterų kalėji
me.
Tuo tarpu R. Rumšas, „Tour
de France” užėmęs III vietą,
žmonos įkalinimą laiko masa
lu jam privilioti į Prancūziją
ir suimti. Lenktynių „Tour de
France” metu R. Rumšui du
kart buvo atlikti dopingo tyri
mai, kurie buvo
neigia
mi. Ketvirtadienį R. Rumšui,
slapta iš Italijos nuvykusiam į
Rygą, dalyvaujant Lietuvos
atstovams, buvo atliktas ne
priklausomas dopingo tyri
mas, kurio rezultatai paaiškės
po kelių dienų.

Medikų pateikti dokumentai gali padėti bylai
Kauno medikai, kurie gydė jos laikotarpiui galėjo reko
Lietuvos dviratininko Rai menduoti V. Jakštienei varto
mondo Rumšo uošvę, išsiuntė ti panašaus pobūdžio vaistus,
dokumentus apie jos gydymą kokius muitininkai aptiko
italams ir tikisi, kad tai padės Editos Rumšienės automobily
įrodyti, jog pas Editą Rum je”, sakė A. Valasevičius, pa
šienę rasti medikamentai iš žymėjęs, kad šioje gydymo įs
tikrųjų buvo skirti jos moti taigoje ir kitoms pacientėms
nai.
skiriami tokie preparatai.
Tai padaryta paties dvirati
Dokumentų parengimu ir
ninko ir jo uošvės Valerijos vertimu rūpinęsis Lietuvos
Jakštienės prašymu. Pasak olimpinės rinktinės vyriausia
Kauno P. Mažylio gimdymo sis gydytojas Dalius Barkaus
namų direktoriaus Augeni- kas mano, kad pateiktus įro
jaus Valasevičiaus, išsiųstuo dymus tinkamai privalo panau
se dokumentuose pažymima, doti dviratininko advokatui.
D. Barkauskas sakė, jog ne
kad V. Jakštienė ne tik kele
rius metus konsultavosi šioje tik Lietuvos ekspertai patvir
ligoninėje, bet ir buvo išope tino, kad minėti vaistai gali
ruota. „Be to, R. Rumšo uošvę būti skirti vėžiu sergantiems
(Elta)
operavusi gydytoja reabilitaci pacientams.
sakė Irako valstybinio kongre
so atstovas spaudai Sharif Ali
bin Al Hussein. „Irako karei
viai yra pažeminti, įžeisti, lai
komi priespaudoje, kankinami
ir žudomi. Niekas neprivers jų
ginti Saddam”, sakė jis.
Vašingtonas. Į finansinio
skandalo sūkurį patekusi JAV
telekomunikacijų korporacija
„WorldCom Ine.” pripažino,
jog buhalterinėse knygose bu
vo aptikta papildomi 3.3 mlrd.
dol. netinkamai apskaitytų
pajamų. Po šio pranešimo tele
komunikacijų milžinės pirmi
nė nustatyta netinkamai ap
skaitytų pajamų suma beveik
padvigubėjo ir viršijo 7 mlrd.
dolerių.
New York. Pirmoji rugsėjo
11-ąją Pasaulio prekybos cent
re žuvusios aukos šeima prisi
pažino paėmusi vyriausybės
kompensacijos išmoką, ketvir
tadienį pranešė „The New
York Times”. Leidiniui „The
Times” šeima sakė gavusi 1.19

mln. dol. Šeimos advokatė Ro
bertą Gordon sakė, kad gauta
suma atitinka optimistinius
jos lūkesčius. Apskaičiuoda
mas išmoką, federalinės val
džios Aukų kompensacijų fon
das atsižvelgė ne vien į šeimos
patirtą skausmą bei kančias,
bet ir į neįgyvendintą aukos
ekonominį potencialą — šiuo at
veju daugiau nei 20 m. absolven
tas finansinių paslaugų fir
moje per metus uždirbdavo
60,000 dol. Manoma, kad per
pastarąsias dvi savaites iš
mokas gavo daugiau kaip 20
šeimų.
AFGANISTANAS ~~
Kabulas. Netoli Afganista
no miesto Jalalabado esan
čiame vienos nevyriausybinės
organizacijos pastate nugriau
dėjęs sprogimas, per kurį
mažiausiai 14 žmonių žuvo ir
85 buvo sužeisti. Manoma, jog
tai greičiausiai buvo savižu
džio automobilio sprogdintojo
darbas.
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MAS CV PIRMININKĖS
PRANEŠIMAS MAS
SUVAŽIAVIME DAINAVOJE

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

MAS centro valdybos vardu
nuoširdžiai sveikinu Įžodininkę, viešai pareiškusią savo pa
siryžimą būti ateitininke.
Sveikinu abiturientus, kurie
savo ateitininkišką dvasią da
bar perduos studentams. Svei
kinu jus visus — moksleivius,
kurie per savo stiprią veiklą
kuopose drąsiai visą atnau
jinate Kristuje. Dauguma jū
sų pažįstate mūsų dabartinę
MAS centro valdybą: dr. Ed
mundas
Saliklis,
Liudas
Landsbergis, Marytė Viliamienė ir aš. Jums pristaty
siu santrauką MAS CV-os
veiklos praėjusius dvejus me
tus. Pradėsiu nuo mažesnių
pasiekimų.
Kai mes prieš dvi vasaras
perėmėme MAS CV, nebuvo
jokios CV struktūros, nebuvo
ko periimti. Nebuvo aplink
raščių, nebuvo nei globėjų,
nei moksleivių sąrašų. Mes
neperėmėme MAS CV veiklos
— mes turėjome atstatyti
MAS CV veiklą. Du dalykus
gavom iš sendraugių ir Šiau
rės Amerikos ateitininkų tary
bos — moralinę paramą ir lin.kėjimus gerai darbą atlikti.
Gavom ir čekį. Gavom Moks
leivių sąjungos pinigus, ku
riuos sendraugiai saugojo, kai
nebuvo MAS CV valdybos. Tie
pinigai palengvino mūsų dar
bą.

Pirmiausia svarbi buvo ko
munikacija, greita ir efektin
ga. Mes supratom, kad tai
yra internetas, nes jūs kas
dien prie jo sėdite. Tuoj pra
dėjome naudotis elektroni
niu paštu ir „Ateities” tinkla-

Š.m. gegužės 18 d. Ateitininkų savaitgalyje Berčiūnuose su AF dvasios vadu vysk. Jonu Kaunecku Vilniaus
krašto atstovai. Iš k.: Asta S., ASS CV sekretorė Rėdą S., Vilniaus krašto ateitininkų pirm. Liutauras S., vysk.
J. Kauneckas, Vilniaus krašto v-bos narys Saulius G. ir ASS CV narė Nijolė B.

lapiu. EI. paštu jums ir jūsų
globėjams bei tėvams siuntėm
žinias, kai reikėjo. Į „Ateities”
tinklalapį pirmais metais įdėjom medžiagos susirinkimams
ir diskusijoms, nors supran
tam, kad mažai kas iš jūsų
naudojosi.
Naudojom tinklalapį skleis
ti informaciją apie Žiemos
kursus ir stovyklą. Ten lai
kėm registracijos formas Žie
mos kursams ir stovyklai.
Kitas punktas: MAS CV ats
tovai per praėjusius dvejus
metus aplankė kelias kuopas.
Dr. Edmundas aplankė Kali
forniją su paskaita apie Romą
Kalantą ir matė, kaip gražiai
ateitininkai ten veikia.
Liudas net kelis kartus ap
lankė Celevelando kuopą per
jų gražias Šeimos šventes ir
per puikų lėšų Dainavai tel
kimo koncertą.
Apie pinigus, galiu pasakyti
šitiek: MAS CV yra finansiš
kai savarankiška ir gali or
ganizuoti Žiemos kursus ir
stovyklas be šalpos iš ŠAAT-o.
Mes net įstengėme šiais me
tais palikti dovaną Dainavai.
Turbūt ne visi žinote, kad
tas stalo teniso stalas kitoje
Spyglio pusėje yra moksleivių
dovana Dainavai.
Dabar pranešiu apie du
svarbius MAS CV veiklos
punktus: Žiemos kursus ir va
saros stovyklą.
Žiemos kursai. Tai keturių
dienų kursai tarp Kalėdų ir
Naujųjų metų, čia, Dainavoje.
Labai svarbus įvykis. Mokslei
viai, vadovai ir paskaitininkai
pasikeičia idėjomis, pasimel
džia kartu, pajuokauja ir iš

to susidaro energinga dvasia.
Dr. Vėjas Liulevičius ir Biru
tė Bublienė su ryžtu ir išti
kimybe organizavo, rūpinosi
ir vadovavo Žiemos kursams.
Noriu pabrėžti, kad nors ne
buvo MAS CV ir nebuvo jiems
tiesioginės paramos, jiedu iš
laikė ir planavo tuos kursus
per daug metų. Mes prisidė
jome prie jų darbo, juos rėmėme ir padėjome. Mes
džiaugėmės, kai galėjo kur
suose dalyvauti net penki
moksleiviai iš Lietuvos, kurie
šiais metais mokėsi Ameriko
je.
Apie vasaros stovyklą. Aš

tikrai džiaugiuosi. Per dvejus
metus stovykla išaugo ir su
žydėjo. Nuo vienos savaitės
stovyklos iki dviejų. Nuo maž
daug 60 moksleivių iki 97
šiais metais. Jaučiasi, kad
moksleiviai nori čia būti. Net
stovyklai
prasidėjus keli
moksleiviai skambino ir pra
šėsi, ar galėtų dar atvažiuoti.
Mes juos priėmėme. Kodėl jie
nori atvažiuoti? Nes čia vyks
ta kas nors sėkmingo. For
mulė yra komplikuota. Pateik
siu kelias svarbias dalis.
Stovyklai reikia tikslo. Čia
yra ateitininkų penkių prin
cipų puoselėjimo stovykla.
Stovyklai reikia tvarkos.
Turime gaires/taisykles, pagal

kurias sutariam gyventi čia
kartu ir jų laikomės, jomis
vadovauj amės.
Stovyklai reikia stiprių,
energingų, kūrybingų vado
vų — ir nemažai jų, kurie
suruošia turiningą programą.
Stovyklai reikia nuostabių
stovyklautojų, kurie supran
ta ir įsijungia į stovyklos
tikslą ir tvarką.
Čia, būdama jūsų tarpe, aš
jaučiu, kaip kun. Kevalas sa
ko „sporgstančią energiją!” Ji
užkrečiama — ir aš džiau
giuosi. Čia vienintelis užkre
čiamas dalykas, kurio džiau
giuos.
Aš dėkoju vadovams, šeimi
ninkėms,
stovyklautojams,
kad padėjote MAS CV centro
valdybai atlikti savo darbą
šioje stovykloje.
Galiu drąsiai pranešti —
MAS CV yra vėl savo vėžėse.
Už kelių minučių jums Liu
das Landsbergis pristatys val
dybos sudėtį, kuri kandida
tuoja į naują MAS CV su di
deliu entuziamu. Dr. Saliklis
ir aš nekandidatuosime, bet
remsime ir padėsime Liudo
vedamai CV. Tai naujai val
dybai atiduosim ne tik pini
gus, kopijavimo mašiną, juos
teles ir ženkliukus, mokslei
vių ir globėjų sąrašus, linkė
jimus ir paramą, bet ir atsa
komybę toliau ugdyti ir puo-

selėti

dvasią

sotinančią

veiklą.

Asmeniškai - aš pasitraukiu
iš MAS CV, bet ne iš moks
leivių veiklos. Dr. Edmun
das ir aš pasiliksime kaip
globėjai Atgimimo kuopoje.
Jums visiems moksleiviams
dėkoju, kad mūsų valdybą pri
ėmėte su visais trūkumais ir
neaiškumais. Man buvo gar
bė dalyvauti jūsų brendime.
Aš mačiau, kaip jūs per pra
ėjusius keletą metų padrąsėjote. Nebijot, o jei ir bijot, tai
neparodote, kad bijote, kai
parašote vakarines ir rytines
maldas, kai pasirodote su sa
vo kūryba/muzika/vaidinimais
prieš 100 žmonių, kai pasiginčijat su paskaitininkais Žie
mos kursuose, kai iškviečiate
tą ypatingą berniuką šokti.
Aš mačiau, kad jūs atsispyrėte nuo „peer pressure” ir
padarėte teisingus sprendi
mus.
Aš jumis labai didžiuojuosi,
jus gerbiu ir jus myliu. Aš
apie jus dažnai galvoju ir gal
vosiu, ypač, kai groju jūsų
muziką — „a Dainava mix”
CD savo mašinoje.

3 mėn.
$38.00
$45.00

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.
GEDAS M. GRINIS, MD

stovyklos pradžią, ir tada su
kurti MAS CV — buvo tikrai
netikėtas ir kvapą užimantis”.
Buvo džiugu jos laiške skai
tyti, kad studentai, kurie pra
ėjusioje jaunučių stovykloje
vadovavo „[.] jau visą vasarą
diskutuoja,kaip ir kada atgai
vinti MAS CV”.
Tą branduolį studentų atei
tininkų rūpesčiais besitarian
čių sudaro „[.] Simas La
niauskas, Lina Šeštokaitė, Vi
ja Sidrytė, Kęstutis Aukštuo
lis, Saulius Kliorys, Austė
Kuolaitė. Prie jų prisijungė
abiturientai Audra Valiulytė,
Živilė Bielskutė, Rita Bradū
naitė. Yra ir kitų [.]
Jie dabar veikia ’ad hoc’ ko
mitetas — šiandien turėjo pir
mą oficialų susirinkimą. Jie
planuoja kaip ir kada geriau
siai susiburti — tariasi su
Dainava ir t.t. Atrodo jie dali
nasi darbais ir rūpesčiais —
su entuziazmu organizuojasi”.
Minėto branduolio atstovai
dalyvavo Šiaurės Amerikos
Ateitininkų tarybos posėdyje
Dainavoje š.m. liepos mėn. ga
le. Jie išsakė savo planus ir
rūpesčius, prašydami Tarybos
užnugario, kuris jiems tikrai
yra. Studentų žygis sveikinti
nas. Lieka jiems palinkėti Die
vo palaimos ir sėkmės sie
kiant visa atnaujinti Kristuje
tarnaujant Dievui ir tėvynei.

MLŠ

Ateitininkų savaitgalio, š.m. gegužės 16 ir 19 d. vykusio Berčiūnuose, da
lyviai pildo XIV Ateitininkų kongreso anketas. Iš k.: AF tarybos vicepirm.
Mindaugas Kuliava, „Ateities programos” iniciatorė ir vedėja Irma Kuliavienė, MAS CV narė Rūta Tarasevičiūtė. Už jų penki Panevėžio ateitinin
kai ir AF garbės pirm. dr. Vincas Rastenis.
Nuotr. Sauliaus Girniaus

Inkstų,pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, Wl
53142
(262) 948-6990

Dr. DANA M.SALIKLIS

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO ŽINIOS
Dar viena

siekiant milijono

voje, tiek už jos ribų.
Mielai Zuzanai Pupienei
nuoširdžiai dėkojame.
Ateitininkų šalpos
fondo vadovybė

Zuzana Pupienė

Lemonte gyvenanti Zuzana
Pupienė, ateitininkų organi
zacijai priklausanti nuo atei
tininkijos pradžios, šeimos
tarpe prasmingai šventė savo
97-tąjį gimtadienį, paaukoda
ma Ateitininkų šalpos fon
dui 5,000 dolerių. Z. Pupienė
šia auka prisideda prie Atei
tininkų šalpos fondo pastan
gų sutelkti milijoną dolerių;
tai indėlis, kuris ateičiai už
tikrintų paramą ateitinin
kams ir jų veiklai tiek Lietu-

Ateitininkų šalpos fondui
vadovauja per praėjusių me
tų fondo suvažiavimą išrink
ta taryba: Nijolė Balčiūnienė
(vicepirmininkė),
Ofelija
Baršketytė, Petras Vytenis Ki
sielius, Daina Kojelytė (sekre
torė), Arūnas Liulevičius, Vi
da Maleiškienė, Marytė Meš
kauskienė, Juozas Polikaitis
ir Laima Šalčiuvienė (pirmi
ninkė). AŠF valdybą šiuo me
tu sudaro: Raminta ir Rai
mundas Lapšiai (iždininkai),
Arūnas Liulevičius (sekreto
rius), Marytė Meškauskaitė
(vicepirmininkė) ir Laima
Šalčiuvienė (pirmininkė).
Ateitininkų šalpos fondo
(Ateitis Relief Fund, Ine.) būs
tinė Ateitininkų namuose,
12690 Archer Avenue, Lemont
IL 60439. Fondui skiriamos
aukos
neapmokestinamos
(tax-exempt).
Laima Šalčiuvienė

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

Dantų gydytoja
825 S. Mannheim Rd.
VVestchester, IL 60154
Tel. 708-344-1694

Valandos pagal susitarimą
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
SURENDER LAL, M.D.

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS

EDMUNDAS VlZlNAS, M.D., S.C.

Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

VIDAUS LIGLĮ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas
Family medical clinic

10811 W. 143 St. Oriand Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
Tel. 708-349-0887.

Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.=

Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

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

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

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Kingety Hwy, Wfcwbrook
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD

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

Chicago: 312-726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Ek Grove: 847-718-1212
ir Libertyville. www.lllinoispain.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
' absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

VV Dr. Vida I.Puodžiūnienė
y —

Healthy Connection
Chiropradic & Rehab

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.
1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Dr. V.J. VASAITIENĖ

Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyslių ligos .
Valandos pagal susitarimą
Dr. VILIJĄ KERELYTE

Amber Heaitn Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS

Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.
3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Dantų gydytoja

Tel. (708) 598-8101

4817 W. 83 St., Burbapk, IL

Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-423-6114

Dr. ELIGIJUS LELIS

Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.

Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Oriand Park, IL 60467
708-873-9074

Valandos pagal susitarimą
DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. 815-723-1854

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

Dr. RUSSELL MILER, MD

Valandos pagal susitarimą

Šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd.,
Berwyn, IL 60402

Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos

Tel. 708-484-1545.

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Kab. tel. 773-471-3300

Valandos pagal susitarimą

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

LINAS SIDRYS, M.D.

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

630-941-2609

Valandos pagal susitarimą

Tel. 773-735-7709

Tel. 773-434-2123

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

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Tel. 708-460-2500

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

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

$85.00

redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

$250.00
$55.00
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• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
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Onilė Šeštokienė, MD

www.centBriQfsuigBiyEinctifBasttiealth.ccm

PASTANGOS ATGAIVINTI STUDENTŲ
CV IR PAGYVINTI VEIKLĄ
Dr. Onilė Šeštokienė, ką tik
baigusi savo kadenciją kaip
Šiaurės Amerikos MAS valdy
bos pirmininkė, šių metų lie
pos 17 d. Šiaurės Amerikos
Ateitininkų tarybai rašytu
elek. pašto laišku pasidalino
žiniomis ne tik apie MAS, bet
ir apie studentus ateitininkus,
kurie stengiasi veiklą atgai
vinti ir įstatyti į vėžes. Laiške
rašė:
„Pranešu oficialiai, kad per
MAS 2002 suvažiavimą, kuris
įvyko š.m. birželio 30 dieną
Dainavos stovykloje, mokslei
viai vienbalsiai išrinko naują
CV. Liudas Landsbergis vado
vauja tai valdybai. Jam padės
Audrius Polikaitis, Laura
Lapšytė, Julija Krumplytė,
Elena Tijūnėlytė-Harris. Tai
graži, energinga valdyba. [.]
Stovykla puikiai, kūrybin
gai, ateitininkiškai praėjo!!!
Dalyvavo 97 moksleiviai. Va
dovybė jauna, energinga ir pa
vyzdinga. Galime tikrai di
džiuotis jaunimu”.
Laiške dr. Šeštokienė padė
kojo Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų tarybai.
„[.] kad buvote užnugaris
mūsų praėjusiai MAS CV-ai.
Dėkoju, kad rūpinotės moks
leiviais ir mane, ir Edmundą
[red., dr. Edmundas Saliklis]
pakvietėt į darbą. Tas kvieti
mas 2000 metų pavasarį —
pirma ruošti moksleivių sto
vyklą, tik du mėnesius prieš

1/2 metų
$60.00
$65.00

Tik šeštadienio laida:

2002 m. birželio 30 d.
Mieli moksleiviai,

Metams
$100.00
$115.00

Tel. (708) 598-4055

Tel. 630-323-2245

Dr. E. DECKYS

Kab. 773-735-4477

6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
RAMONA C. MARSH, MD SC

Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400

Valandos pagal susitarimą

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis

MES IR PASAULIS

Danutė Bindokienė

Paruošia Bronius Nainys

Ne rytoj ar poryt, bet
jau šiandien

AR AMERIKA GALI LIKTI VIENA?
„Amerika turi veikti viena”, kos sąjungininkė buvo tik de
— teigia amerikietis karo isto mokratinė Didžioji Britanija.
rikas Victor Davis Hanson, il Šaltojo karo laikotarpiu Han
goku rašiniu „Wall Street son irgi tik Amerikos vaidme
Journal” rugpjūčio 6-tą nuro nį temato, kuri, nepaisant
dydamas tokio savo samprota nuolatinių europiečių nuolai
vimo priežastis. „Pasaulis pa džiavimų ir jų kairiųjų elito
sidarė labai keistas, — rašo pataikavimo Kremliui, sulaikė
įpykęs istorikas, — draugai komunizmo plėtrą ir jo žudi
pradėjo elgtis lyg būtų priešai, kišką hegemoniją sunaikino.
sąjungininkai tapo neutralūs, Nepadėjo Amerikai nei Tautų
o priešai sakosi esą mūsų kan Sąjunga, nei Jungtinės Tau
kinami vargšai”. Iš dalies tos, priiminėdamos nors ir
Hanson teisus, nes paskiausiu priespaudą smerkiančias, bet
laiku savo užsienio politikai praktiškai bereikšmes, rezo
Viduriniuose rytuose Vašing liucijas, kai Hitleris, Tojo, Sta
tonas mažai pritarimo rado ir linas ir Mao skerdė milijonus
arabų kraštuose, ir Europoje. žmonių. Juk Amerika viena
Jo politikos Izraelyje neremia stojo ir prieš Slobodan Milosenė viena arabiška valstybė ir vič, verkšlena toliau rašinio
atsargiai vertina dąugelis Eu autorius. Tad ar ateity galima
ropos kraštų. Milijardus dole tikėtis ko nors kitaip, lyg ir
rių davėm Jordanui, Egiptui, aiški lieka straipsnio išvada
Saudi Arabijai, o juose dar ir kartu su rašančiojo siūlymu
dabar laikosi teroristų lizdai. Amerikai veikti vienai.
Tikiu, kad Victor Davis
Milijonais rėmėme palestinie
čius, o jie savižudiškais spro Hanson yra karo istorikas, gal
gimais žudo amerikiečius. net ir geras, bet taip pat spė
Prašėm europiečių pagalbos ju, jog paskiausiais metais
nuversti Saddam Hussein, o savo išeitą mokslą jis gerokai
Vokietija ir Prancūzija sako primiršo. Kažin kaip atsakytų
nieko nedarysiančios, kol ne istorikas į klausimą, iš kur tie
bus pritarimo iš Jungtinių visi jo minimi skerdikai atsi
tautų, skundžiasi straipsnio rado? Ar viena iš priežasčių
autorius. Nejaugi šios Vakarų negalėjo būti ir Pirmojo pa
demokratijos labiau pasitiki saulinio karo laimėtojų, tarp
autokratiška Kinija, piktais kurių buvo ir Amerika, nu
apgavikiškais kraštais, pvz., galėtiesiems padiktuotos juos
Sirija, Lihįja, Iraku, Iranu, nuskurdinusios sutartys, tam
Amerikos
įtakingų
Šiaurės Korėja, stebėdamasis tikrų
kietai priekaištauja šioms sluoksnių remiama komunis
stipriausioms Amerikos sąjun tinė revoliucija Rusijoje? Ar
gininkėms Europoje istorikas karo istorikas, liaupsindamas
Hanson. Pagal jį, ar dėl kari Ameriką už komunizmo sunai
nio stiprumo, ar dėl skanda kinimą, pamiršo, kas po Ant
lingos praeities, ar dėl kitų rojo pasaulinio karo komuniz
priežasčių po rugsėjo vienuo mo vadui Stalinui, pagarbiai
liktos europiečiai priešinosi dėde Juozu vadindamas, ati
kiekvienam amerikiečių veiks davė pusę Europos? Ir taip jis
mui bei sprendimui. Nepatiko padarė ką tik pasirašęs gar
jiems JAV karo veiksmai Af siąją, visoms tautoms laisvę
ganistane, elgimasis su to ka žadančią, bet vėliau nevykdy
ro belaisviais teroristais Ku tą, Atlanto chartą, kuria pa
boje, pasipriešinimas Irakui, tikėję, ėjo į miškus ir žuvo Lie
parama Izraeliui ir naujų tuvos partizanai? Kas kaltas
priešininkų pavadinimas blo ir dėl Kinijos atsiradimo ko
gio ašimi. Indija ir Rusija pa munisto — žudiko Mao ran
rodė daugiau palankumo, ne kose? O ar Europos kairiųjų
gu prisiekę bendrai veikti elitas liepė JAV prezidentui
Eisenhover nusiplauti rankas,
NATO narės.
Matyt gerokai užsirūstinęs revoliucijai Vengrijoje įsišis istorikas, nes, kaltindamas plieskus? Jo nelaiku paskelb
europiečius, nesiriboja tik šiuo tas neigiamas pareiškimas
laiku, bet žvelgia į praeitį, į kaip tik ir paskatino Kremlių
Antrojo pasaulinio ir šaltojo su Vengrijos laisvės kovotojais
karų laikus, europiečių nuo be baimės susidoroti. Ar isto
dėmių sąrašą pradėdamas nuo rikas nepažįsta garsaus JAV
1942 metų. Jau anais metais politiko George Kennan, sujam visa Europa ir didelė Azi stabdžiusio sovietuos paverg
jos dalis buvo fašistiniai kraš tų tautų laisvinimo politiką ir
tai, ir Amerika buvo palikta jų išlaisvinimą nutęsusį net
beveik viena su jais grumtis. 40 metų? Kennan ir dabar uo
Kiti žemynai, geriausiu atve liai pataikauja Kremliui ir
ju, buvo tik neutralūs. Ameri priešinasi NATO plėtrai, ypač
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Juk ga
lėjom ir susiprasti, ir susikalbėti kaip protingi vyrai.
Iš caro dar ir dovanų būtum gavęs, o ką gausi iš jų?
Dar atėję apiplėš. Juk mes žinom, kad žinai, pats irgi
žinai, kad žinai, tai kodėl geruoju nesakai? Juk vis
tiek pasakysi. Tai kam dar save kankinti ir kitus var
ginti. Dar nemačiau tokio, kuris tiem vyram nepasa
kytų. Būtum jau pasakęs. Iš karto būtum pasakęs, bet
pažiūrėjau į tave, į tokį šaunų vyrą, ir širdis neleido.
Sakiau, kad susišnekėsim gražiuoju. Mėginau. Bet ką
galiu padaryti, kad nenori suprasti. Suprask, kas buvo
ligi šiol, buvo tik juokai. Kai vyrams duosiu valią, pa
sakysi. Jų pačiupinėtas, visą amžių gailėsies, kad iš
pradžių nenorėjai šnekėti kaip žmogus. Dar yra laiko.
Sakyk, kur jie, nes ir mano kantrybė turi ribas. Na!
Prasižiok!
Damazas mėgino ką sakyti, bet pajuto, kad nebėra
balso. Lūpos ir tos nenorėjo judėti. Paskui labai susi
ėmęs pasakė:
— Širdies negaliu parodyti.
— Ar dar turi ir ją? — jau piktai šūktelėjo, švys
telėjo kardą iš makšties, tik pačiu galu brūkštelėjo per
krūtinę, ir marškiniai atsilapojo.
— Nurengti! — įsakė.
Saugoję kazokai pagriebė atsilapojusius marškinius
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Iš Dainavos jaunimo stovyklos metinio rėmėjų suvažiavimo, kuris įvyko 2002 m. liepos 28 d. Priekyje sėdi (iš
kairės): kontrolės komisijos pirmininkas Gintas Gaška, buvęs Dainavos direktorių tarybos pirmininkas dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas, dr. Justinas Pikūnas; II eil. matyti vienas Dainavos jaunimo stovyklavietės įsigijimo ini
ciatorių ir nepailstantis jos darbuotojas Bronius Polikaitis, ir kiti.
Jono Urbono nuotr.

į buvusias sovietijos okupuo
tas valstybes. Ir vargu, ar
daug kas sutiks su istoriko
priekaištais Europai dėl jos
nuolatinio nuolaidžiavimo so
vietams, kai visos tos strėlės
sminga į labai įtakingo Ameri
kos kairiojo elito pusę. Ir ka
žin, ar istorikams labai sunku
būtų dar šiandien įrodyti, kad
Sovietų Sąjunga sugriuvo ne
vien dėl JAV politikos ir jos
vadinamo šaltojo karo, nes
kartais atrodė, jog toji politika
stengiasi padėti ją išlaikyti.
JAV politika Sovietų Sąjungos
atžvilgiu nebuvo nei nuosekli,
nei pastovi, ir dažnai buvo ne
aišku, kokia ji iš viso yra? Tad
gal ir ne visi istoriko Hanson
Amerikai priskiriami nuopel
nai tik vienai tepriklauso.
„Amerika turi veikti viena,
nes ji yra skirtinga, jos Kons
titucija individui suteikia
šventojo teises”, — savo teigi
niui pagrįsti Hanson dar vie
ną priežastį prideda. Manau,
kad čia tik dar stipriau per
dėta. Asmens laisvės ir de
mokratijos požiūriu pasaulyje
Amerika — ne vienintelė vals
tybė, ir man atrodo, kad ją
vieną išskirti kažkokiam ypa
tingam ordinui pasipūsta šiek
tiek per daug. Siūlymas net
pavojingai klaidingas. Tai ro
do ir šiame rašinyje minima
visa buvusi Vašingtono politi
ka Sovietų Sąjungos atžvilgiu,
kurią kūrė, vystė ir puoselėjo
tik šio krašto politikai. Klausi
mas, ar tiek daug Europa nuo
komunizmo būtų kentėjusi,
jeigu Antrojo pasaulinio karo
baigmė būtų vykdyta ne pagal
JAV prezidento Roosevelt, bet
pagal Didžiosios Britanijos
premjero Churchill planą? Ka
žin ar tiek ilgai būtų išsilai
kiusi Sovietų Sąjunga, jeigu
Vašingtonas būtų laikęsis jo
siūlomos tautų laisvinimo, bet
ne George Kennan sugalvotos
komunizmo stabdymo politi

kos? O ar Amerika tikrai gud
riai daro, po rugsėjo 11-tos
išjungusi girdėjimą iš Europos
pusės? Galvą kelia naujas, ki
toks, mažai žinomas, mažai
pažįstamas priešas. Vakarų
pasaulis bando jį suvokti.
Amerika ir Europa bent kol
kas jį supranta skirtingai.
Ypač jo gimimo priežastis.
Vašingtonas
ekonomiškai,
technologiškai ir kariškai žy
miai galingesnis, Europą ban
do įtaigauti sava kryptimi.
Europa, nenorėdama būti tik
nurodoma, juo labiau įsakinė
jama, nepasiduoda. Ar dėl to
Amerikai jau reikia moti ran
ka, kaip siūlo istorikas Victor
Davis Hanson, ir veikti vie
nai? Šiame rašinyje pateikti
samprotavimai veda kita
kryptimi. Nemanau, kad ir
Vašingtone daug kas tokiam
siūlymui pritars. Juk ir pats
Hanson pripažįsta, kad šian
dien pasaulis kitoks, negu bu
vo prieš 50 metų, ir atstumas
sąlyčiui jau nebe savaitės, bet
valandos, o susižinojimui —
tik sekundės trupmenos. Taigi
techniškų kliūčių bendrai
veikti tikrai nėra. Šiek tiek
skirtinga gali būti veiklos fi
losofija dėl nuomonių skirtu
mo Izraelio-palestiniečių san
tykių atžvilgiu, bet ji gali būti
lengvai suderinta, nes priešas
tas pats. Tartis belieka tik dėl
jėgų pasiskirstymo, pusiaus
vyros ir jų panaudojimo takti
kos. Ar tai būtų taip labai
sunku? Bet, jeigu ir sunku, vis
tiek reikia bandyti, nes šiuo
laiku JAV-Europos išsiskyri
mas abiems žemynams gali
tik pakenkti ir nežinia kokia
kryptimi nuvesti. Nors ir pa
jėgiausia pasaulyje, bet viena
Ūkusi Aunerika jo viso aprėpti
nepajėgs. Labai blogas pasek
mes išsiskyrimas gali turėti
mažesnėms, iš sovietų vergijos
išsivadavusioms, tautoms. Ka
ro istoriko Victor Davis Han-

ir plėšte nuplėšė. Damazui aptemo akys ir kojos ėmė
kniubti.
— Gudrus, — šyptelėjo vyresnysis. — Apsimeta. Tik
nusuk į šoną, kaip žebenkštis dings miške. Šmaukštelėkit!
Kazokams dviejų kartų nereikėjo sakyti. Juodu iš
abiejų pusių paleido rimbus į darbą. Damazas, kaip
susmuko, taip ir liko susmukęs.
— Kantrus kalės vaikas. Smagiau!
Kazokai pasismagino. Damazas vis tiek nepašoko.
— Ei, Seriožka! — pašaukė toliau gulintį kazoką. —
Užsispyrė tylėti. Pažadink.
Tas Serioža turėjo tokią ranką, kurios rimbas ir per
geriausius kailinius kaip per sviestą ligi kūno smego.
Jis priėjo prie sukniubusio Damazo, pajudino bato
galu.
— Ei, balandėli, neišsigalvok. Jeigu liepia šnekėti,
tai ir šnekėk. Nelauk, kol truktelėsiu. Jau kai dėsiu,
nė mirdamas neišsilaižysi.
Damazas net nekrustelėjo.
Serioža atsitraukė porą žingsnių atbulas ir taip kir
to, kad net oras ausyse suzvimbė. Kirto sykį, kitą,
trečią. Kiek stabtelėjęs, pasispjaudė delną ir vėl kirto.
Damazas nesukrutėjo, tik daugely vietų kraujas
čiurkšlėmis pasruvo.
— Tegu sau, — pasakė vyresnysis. — Atsigaus. Tik
žiūrėkit, kad atsigavęs į mišką nepaspruktų.
Neatsigavo. Netrukus vieną arklį į porinį vežimą įsi
kinkiusi, dviejų kazokų varoma, atvažiavo ir Dama-
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sofl siūlymas mums, lietu
viams, tikrai nepakeliui.
PRANEŠIMAS

Rugpjūčio 2 d. Grigiškėse
atidaryta Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento remia
ma pasaulio lietuvių vaikų bei
jaunimo švietimo ir kultūrinio
bendradarbiavimo
stovykla
„Lietuvos Atgaja 2002”. Į ją
atvyko 28 moksleiviai iš Bal
tarusijos, Lenkijos, Latvijos ir
Kaliningrado.
Dviejų savaičių stovykla
Grigiškėse — šiemet trečioji ir
paskutinė, Departamento su
rengta pagal Pasaulio lietuvių
bendruomenių kultūros ir
švietimo rėmimo programą.
Anksčiau užsienio lietuvių
vaikai ilsėjosi Kunigiškėse ir
Giruliuose.
Tokias stovyklas Departa
mentas organizuoja jau vie
nuolika metų. Į jas daugiau
siai vaikų ir jaunimo atvyksta
iš buvusių SSRS respublikų,
Lenkijos.
Čia jie ne tik ilsisi, bet ir
mokomi lietuvių kalbos, istori
jos, supažindinami su mūsų
tradicijomis, papročiais. Pagal
pobūdį stovyklos prilygsta va
saros lituanistiniams kur
sams. Jų įtaką ugdant jaunąją
užsienio lietuvių kartą įverti
no ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas, pažadėjęs,
kad kitąmet Vyriausybė sto
vykloms skirs daugiau dėme
sio. Kitais metais planuojama,
kad jos truktų ilgiau nei dvi
savaites.
v
2002 m. užsienio lietuvių
vaikų ir jaunimo stovykloms
Departamentas skyrė apie
100,000 litų: apmokėjo ne tik
kelialapius, kurie kainavo
apie 50,000 litų (vidutiniškai
vienam vaikui teko 485 litai),
bet ir kelionės išlaidas, drau
dimą.
Giedrius Šniukas

Galima sakyti, kad bet ku
rie valdžios rinkimai susideda
iš trijų vienodai svarbių dalių:
nustatytos balsavimo datos,
bent kelių kandidatų, kad bū
tų galima išrinkti tinkamiau
sią, ir piliečių, turinčių teisę
balsuoti.
Pirmosios dvi dalys visuo
met atsiranda. Tai demokra
tinės santvarkos procesas, ku
rio eigą ir teisėtumą paprastai
užtikrina valstybės konstituci
ja. Tik totalitarinio režimo sis
temos gyventojai verčiami
savo balsą atiduoti už partijos
ar valdžios parinktus žmones,
netoleruojant jokios opozici
jos ar nukrypimų nuo nusta
tytų taisyklių (geras to pavyz
dys — paskutinieji prezidento
rinkimai Baltarusijoje).
Tačiau trečioji sėkmingų
rinkimų dalis ne visuomet
taip lengvai suvokiama ar
įgyvendinama. Tiesa, nėra pa
saulyje valstybės, kuri ne
turėtų savo piliečių. Vieniems
ta teisė suteikiama jau gimi
mo metu, kiti, apsigyvendami
toje valstybėje, laisvu noru
pasirenka tapti jos piliečiais.
Deja, pasitaiko, kad kartais
pilietybės klausimas įsipainio
ja tiesiog „paradoksinėse si
tuacijose”. Taip atsitiko ir Lie
tuvoje, atkūrusioje savo ne
priklausomybę po ilgų okupa
cijos dešimtmečių. Tautos da
lis, priversta palikti savo gim
tąją šalį II pas. karo pabai
goje, netikėtai atsidūrė už „pi
lietybės durų”. Norėdama at
gauti tai, kas jai neginčijamai
priklausė, turėjo pereiti ilgą ir
net žeminantį procesą.
Negana to, Lietuva netru
kus dar kartą įrodė, kad jai iš
esmės savi žmonės nelabai
svarbūs ar reikalingi. Naujieji
imigrantai, pasirinkę gyventi
už savo gimtosios žemės ribų
ir ilgainiui tapę gyvenamojo
krašto piliečiais, buvo savo tė
vynės atstumti: dvigubos pilie
tybės galimybės net nebuvo
diskutuojamos. Kiekviena vals
tybė, ypač jeigu jos gyventojų
skaičius yra apskritai nedide
lis, paprastai vertina savo
žmones, nepaisant, kur jie gy
vena: pagal savo kilmę, jie lai
komi tos tautos vaikais. Tik,
pasirodo, ne Lietuva... Gerai,
kad pastaruoju metu, dau
giausia naujųjų imigrantų, at
vykusių į Ameriką, pastangų
dėka, jau reikalai pajudėjo ly
gesniu keliu ir galbūt paten
kins užsienio lietuvių norus
dėl dvigubos pilietybės.
Bet ne prieš šią žiemą
būsiančius prezidento rinki
mus. Tad klausimas: ar čia tik
atsitiktinumas, ar gerai sure

zienė. Kazokai paskubomis iššnerkštė namus ir, ką
valgomo rado, sumetė į vežimą. Ir dešras, ir kumpį, ir
lašinius, ir sūrius, ir duoną. Dar porą maišų avižų.
Norėjo pasiimti ir vaikus, bet tuos kazokai rimbais su
vijo atgal į trobą.
Pamačiusi vyrą, Damazienė kone apalpo. Pribėgusi
ėmė balsu ūbauti, kazokus keikti, vyresnysis ėmė ją
šnekinti, reikalauti, kad pasakytų, ką ji žino, bet kai
nei jis jos nesuprato, nei ji jo, taip ir paliko. Nuėjo prie
vežimo kartu su kitais valgyti.
Pavalgę keli kazokai atplėšė Damazienę nuo vyro ir
tempėsi į šalį, bet vyresnysis sulaikė. Moterį liepė pa
likti ir sėsti ant arklių, valandėlę žiūrėjo į prie pušies
susmukusį Damazą, ranka palietė Damazienės nu
garą, pasakė tik vieną žodį, užsėdo arklį ir atsisuko at
gal. Savo gyvenime ne tokių plakimų buvo matęs, bet
tas buvo kitoks. Ne plakimas, bet plakamas. Jis nesiraivė, nekrūpčiojo, nepuolė ant kelių, nemaldavo, ne
šaukė. Nujodamas pasijuto taip, lyg po ta pušim būtų
palikęs pasliką gulintį savo tėvą. Ėmė noras grįžti at
gal, įkelti jį į vežimą ir pasakyti moteriai, kad vežtųsi
namo, bet susiėmė, paspaudė arklį pentinais ir nusivi
jo kitus.
Damazienė nulydėjo jį akimis, atsisėdo prie pušies,
pasidėjo vyro galvą ant kelių, ranka pavaikė kruviną
krūtinę burbiančias muses, pasiekė čia numestus
krauju sulipusius marškinius, bet tuoj vėl padėjo at
gal, nusigobė skarelę ir ja uždengė vyrą. Sėdėjo kaip
sapne. Visas gyvenimas surizgo į tamsų rūką. Nuga

žisuotas, kažkam labai nau
dingas ėjimas? Visgi yra ir
kita problema, kuri kažkaip
delsiama. O reikėtų veikti jau
šiandien. Rytoj arba poryt bus
per vėlu. Tik kas turėtų veik
ti? Kieno tai kompetencija?
Kalba eina apie Lietuvos pi
liečių — tų, kurie dar nėra
praradę savo valstybės pilie
tybės — gyvenančių, sakyki
me, JAV-se registracija. Ne
sunku prisiminti maišatį, bu
vusią prieš penkerius metus.
Sparčiai artėjant prezidento
rinkimų datai, pagaliau pra
dėta skelbti, kur, kada ir kaip
Lietuvos piliečiai turi regis
truotis, kad galėtų atlikti savo
pilietinę pareigą — balsuoti
rinkimuose. Informacija daug
žmonių pasiekė kone pavė
luotai, daugeliui buvo sunkiai
suprantama, o kai kam sąly
gos nelabai patogios. Reikia
visgi prileisti, kad tai buvo
pirmasis atvejis, kai užsienio
lietuviai galėjo dalyvauti Lie
tuvos prezidento rinkimuose,
bet informacijos pateikimas,
registracija ir balsavimas vis
tiek galėjo būti sklandesnis.
Šiuo metu Lietuvos piliečių
Amerikoje
nepalyginamai
daugiau. Turime kur kas gau
sesnius skaičius naujų imi
grantų (skaičiuokime tik lega
liuosius, nes kiti galbūt dėl
suprantamų priežasčių vengs
balsavimuose dalyvauti); bet
taip pat daug daugiau anks
čiau čia apsigyvenusių lietu
vių įsigijo Lietuvos piliečio
pasą ir tikrai didžiuojasi, kad
turės teisę balsuoti prezidento
rinkimuose. Tokios progos jie
laukė daugiau kaip penkias
dešimt metų... Gal kas sakytų,
kad tie keli tūkstančiai didelio
skirtumo nepadarys, balsavi
mo rezultatų nepakeis, bet
nebūkime pesimistai! Prisi
minkime, kokia tiesiog juokin
gai maža balsų persvara į Bal
tuosius rūmus įsikraustė da
bartinis JAV prezidentas, kiek
nedaug papildomų balsų rei
kėjo, kad Lietuvos prezidentu
tapo Valdas Adamkus.
Taigi, raginame LR amba
sadą nedelsiant paskelbti Lie
tuvos piliečių registraciją ir
teikti dažną, tikslią informa
ciją apie rinkimų eigą bei tai
sykles. Jeigu ambasada yra
„apkrauta darbais”, kodėl
neįjungti konsulatų? Turime
du: New Yorke ir Čikagoje.
Ypač veiksmingas toks regis
tracijos centras būtų Čikagoje,
nes ji yra tarytum Amerikos
viduryje ir būtų nesunkiai pa
siekiama iš kitų valstijų. Del
simas čia tikrai jokios naudos
neatneš!

roje teDejuto-nueinančio kazoko palietimą ir tebegir
dėjo jo vienintelį žodį, kurio nesuprato, bet vis tiek
rodėsi, kad pasakė: „Atsigaus”. Pati kartojo: „Atsigaus,
atsigaus”.
Kai sukilėliai paleido Kupriuką, jis, parjojęs namo iš
vaikų ir iš kaimynų sužinojo, kad kazokai ir Damazie
nę išsivarė į pamiškę. Nulėkęs rado po pušim apglė
busią vyrą ir vis kartojančių, kad atsigaus.
Pamatęs, kaip yra, pasikinkė, parskubėjo atgal, pa
rengė ratus vežti ligonį, pasikvietė į talką kaimyną ir
vėl nulėkė į pamiškę. Damazienė tebekartojo, kad atsi
gaus, bet leido vyrą paguldyti į ratus. Net ir pati
padėjo. Ir namie padėjo perkelti į lovą. Kupriukas no
rėjo ir jį vežti į dvarą, kur vakar nuvežė sužeistus su
kilėlius, bet ji tik purtė galvą ir kartojo, kad atsigaus.
Bet neatsigavo. Auštant pasirodė, kad jau atsigauna:
atsimerkė, atsiduso ir užgęso.
Tuoj nuskubėjo parvežti kunigo. Tas atkalbėjo mal
das, valandėlę žiūrėjo į sukapotą, kraujais apkrekusį
veidą, pakėlė nuo krūtinės paklodę ir pasakė:
— Tai, Damazeli, judai tave plakė ir suplakė baisiau
negu anie Kristų. Neliko ko nė kryžiuoti.
Tą klebono pasakymą girdėjo ir Kupriukas. Kelias
dienas vaikščiojo lyg žemę pardavęs, paskum su
siieškojo dailų ąžuolo gabalą pas dievdirbį, kad pada
rytų nuplaktą ir erškėčiais apvainikuotą Kristų, o
pats įniko ręsti koplytėlę. Stiprią, ąžuolinę, kad metų
metus stovėtų, ir dailiai išramtytą, kad akiai būtų
miela.
(B.d.)

4

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis

50 METŲ VIEŠPATIES TARNYBOJE
Sės. Janina Mejerytė, Šv. vyko į JAV. 1950 m. įstojo į
Kazimiero seserų vienuolijos šv. Kazimiero seserų vienuo
narė, š.m. rugpjūčio 11d., sek lyną. Jos motina Juzefą mirė
madienį, švenčia 50 metų vie 1987 m. Kiti artimieji ir tetos
nuoliško gyvenimo sukaktį.
Lietuvoje, draugai ir pažįsta
Sės. Janina yra gimusi Tau
mi jubiliatei linki Dievo palai
ragėje, Lietuvoje. Karo metu
buvo Vokietijoje Seligenstadto mos, darbuojantis Dievui ir
stovykloje, iš kur 1949 m. at žmonių gerovei.

MUSŲ ŠEIMOSE
ZENONO IR STASĖS OBELENIŲ
ŠVENTĖ
„Kas yra laimė? Laimė, tai
pragyventas visas gyvenimas:
su Šviesia vaikyste, švelnia
jaunyste, meilės kupina san
tuoka ir skaidria senatve”, —
tvirtina rašytojas Jurgis Gliau
dą. Ar ši rašytojo mintis pui
kiai neatsiliepia Stasės ir Ze
nono Obelenių dieną, prisime
nant šešių dešimtmečių vedy
binio gyvenimo sukaktį? Pake
liaukime su jais kartu!
Kai Jaunieji Obeleniai š.m.
gegužės 18 d., šeštadienį su savo
vaikais ir vaikaičiais ir arti
maisiais meldėsi Dievo Moti
nos parapijos šventovėje, Clevelande, specialiose šv. Mi
šiose ir girdėjo kleb. kun. Ge
dimino Kijausko, SJ, vedybio
gyvenimo palaiminimą, didelė
dalis Obelenių artimųjų galėjo
išgyventi džiaugsmą, nes ir jų
keliai dažnai susikryžiuodavo
su sukaktuvininkų keliais bei
darbais, auginant šeimas, įsi
jungiant į lietuviškuosius dar
bus ir darbelius, ne tik čia,
bet padedant ir tėvynei.
Po padėkos Mišių Aukš
čiausiąjam sukaktuvininkai vi
sus pakvietė į „Gintaro” res
toraną vaišėms. Po klebono
maldos, Jaunosios” sesuo Bro
nė Petruškevičiūtė-Paulionienė sugrąžino visus dalyvius į
įdomią sukaktuvininkų odisėjinį kelią. Meilės romantika
tarp Stasės ir Zenono pra
sidėjo 1941 m. rudenį, kai
kaunietis tarnybos reikalais
buvo pasiųstas į Vilkaviškį ir
vieno pobūvio metu susipažino
ir su panele Stase. Prasidėjo
dažni lankymaisi Vilkavišky
je. Rezultatas: 1942 m. gegu
žės 18 d;’,Vilkayiškio katedroję
prisiekė amžiną meilę. Jaunie
ji išvažiavo į Kauną, bet 1944
m.grįžo atgal į Vilkaviškį. Čia
jiems gimė dukrelė Laimutė.
Didžiąją laimę, deja, sudrums
tė artėjanti sovietinė grėsmė.
Ir prasidėjo, kaip ir tūkstan
čiams DP kartos lietuvių, ke
lionė į Vakarus, į nežinomus
kraštus, į nežinomą ateitį. Ir
tuojau rūpesčiai — Laimutė
susirgo plaučių uždegimu. Bu
vo paguldyta ligoninėn. Tė
vams su kūdikiu išėjus iš ligo
ninės, buvo paskelbtas oro pa
vojus. Jie bėgo į pirmąją slėp
tuvę, bet ji perpildyta ir ne
įsileido. Bėgo į kitą, įtilpo. At
šaukus pavojų, Obeleniai išvy
do tiktai griuvėsius slėptuvės,
į kurią negalėjo patekti. Obe
leniai tikrai pajuto Aukščiau
siojo palaimą ir globą. Iš čia
Obelenių kelionė tęsėsi toliau,
ieškant pastogės ir duonos.
Rosenheim Bavarijos mieste
lis juos priglaudė. Čia ir su
laukta Vokietijos kapituliaci
jos diena. Obelenių šeima pa
didėjo dukrele Silvija. Pabė
gėlių stovyklose įvairių tautų
žmonės laukė žinių apie jų to
limesnį žygį. Grįžti namo —
negalima. Valstybės svarstė,

kaip ir kiek priimti gimtųjų
kraštų netekusiųjų. Sulaukta
DP įstatymo. JAV ir kiti
kraštai pravėrė duris. Stovyk
los pradėjo tuštėti. Obelenių
šeima gavo iš savo dėdės
Clevelande iškvietimą. Atvy
kus Zenonas pradėjo dirbti ke
pykloje. Poilsio nereikia —
tvirtino giminaitis. Kai numir
si, pailsėsi. 1953 m. gimė Sau
lius. Augant šeimai, didėjo
rūpesčiai ir išlaidos. Reikia
ruoštis ir ieškoti kitokio dar
bo, kurti ateitį. Iš pradžios bi
jojo apie tai užsiminti savo
turtingam giminaičiui. Apsi
sprendė, ir pasiruošus draudi
mo specialybėje, perėjo į drau
dimo darbuotojų profesiją.
Kartu su nauju darbu, su
didėjančia šeima, sparčiau
prisijungė ir aktualiausieji lie
tuviškieji uždaviniai: vysk.
Motiejaus Valančiaus lituanis
tinė mokykla, jaunimo orga
nizacijos, Šv. Jurgio parapijos
taryba, BALFo, Religines šal
pos uždaviniai, pagyvėjusi lie
tuviškoji veikla, į kurią Zeno
nas jungėsi. Zenonas dar ir
dabar, jau keturioliktus me
tus, pirmininkauja Lietuvių
katalikų religinės šalpos ko
mitetui. Ir šiemet šiam kil
niam reikalui buvo surinkta
6,461 dol., iš kurių Dievo Mo
tinos bažnyčioje — 2,428 ir Šv.
Jurgio 722 dol. Šiemet, dosnie
siems aukotojams iškeliavus į
Amžinuosius namus ir bendro
ji šalpos suma stipriai suma
žėjo. Dabar Zenonas aktyvus
Dievo Motinos parapijietis,
bet nenutraukęs ryšių ir su
Šv. Jurgio parapija.
Šalpos darbe Zenonas turi il
gamečius talkininkus: Henri
ką Stasą, Ireną Sušinskienę ir
Reginą Šilgalienę.
Sukaktuvininkai Stasė ir
Zenonas džiaugiasi penkiais
vaikaičiais: trimis anūkėlėmis
ir dviem anūkėliais. Zenono
sėkmingą darbą apdraudos
srityje tęsia sūnus Saulius ir,
anot Zenono, jis tiktai pataria
ir padeda, o namuose jis klau
so Staselės įsakymų... Abu su
kaktuvininkai,
jausdamiesi
laimingi, visada su šypsena,
humoru ir vaišingumu per še
šis dešimtmečius bendrauja ir
keliauja su to paties likimo bi
čiuliais, kurie buvo priversti
palikti savo gimtinę.

Ir pakilioje nuotaikoje sve
čiai bei artimieji sveikino Obelenius, nepamiršo ir dovanų.
Sukaktuvininkai dėkojo. Mu
zika kvietė šokiui. Ir sukaktu
vininkai neatsiliko, jungda
miesi į valso garsų skambesį.
Neabejoju, kad jie nors trum
pam sugrįžo vėl į Kauno —
Vilkaviškio meilės dienas. Te
gu jos ir toliau pakartotinai
grįžta, o Dangus telaimina jų
kelius.
Vacys Rociūnas

Zenonas ir Stasė Obeleniai savo 60 m. vedybų sukakties šventėje.

SVEIKINAME!
Žurnalistas, visuomenininkas Antanas Juodvalkis š.m. rugpjūčio 6 d. peržengė savo amžiaus devyniasdešimtąjį
slenkstį. Jo atliktų darbų Lietuvai ir lietuvybės labui sąrašas toks ilgas ir prasmingas, kad retas galėtų prilyg
ti. Kam teko garbė su Antanu Juodvalkiu bendrauti, bendradarbiauti ar jį pažinti, džiaugiasi ir didžiuojasi ta
patirtimi. Tad sveikiname Sukaktuvininką, įžengusį jau bene į subrendusio vyro metus. Linkime dar ilgai ne
padėti į šalį rašomųjų priemonių ir savo taikliu žodžiu pabaksnoti mūsų višuoine'nės ir Lietuvos politikos
„skersus žingsnelius”. Šioje E. Šulaičio nuotraukoje iš š.m. „Draugo” vasaros šventės visiems, be abejo, aišku,
kad Antanas Juodvalkis, pasitikrinęs sveikatą pas kitą brandaus amžiaus veiklų asmenį — dr. Joną Adoma
vičių, neišgirdo jokių blogų žinių — kitaip gi nesišypsotų tokia giedria šypsena! Ilgiausių metų!
Dr. Linas Simonaitis džiaugiasi prie savo jau anksčiau įgytų mokslo dip
lomų — Yale u-to fizikos bakalauro ir Maryland u-to medicinos daktaro,
š.m. birželio mėn. pridėjęs ir DePaul u-to.magistro laipsnį iš Computer
Science (with Honors): Kartu su dr. Linu džiaugiasi jo žmona dr- Alek
sandra (Gražytė) Simonaitienė įr dukrytė Arįja Marija Kristina Simonai
tytė.

SUKAKTUVĖS ŠVĖKŠNOJE

Švėkšnoje sukaktuvininkai Povilas ir Stasė Jančauskai prie iškilmių stalo, apsupti svečių ir artimųjų.

Šių metų birželio-liepos
mėn. daugiau kaip tris savai
tes Lietuvoje viešėjo Povilas ir
Stasė Jančauskai, gyvenantys
Florida valstijoje, St. Peters
burg mieste. Tai ne tik eilinis
apsilankymas tėvynėje. Tėvų
žemėje Povilas ir Stasė šventė
savo bendro gyvenimo šešias
dešimties metų jubiliejų. Bir
želio 19 d. Švėkšnos bažny
čioje deimantinių vestuvių iš
kilmėse Povilas ir Stasė dar
kartą sumainė aukso žiedus ir
prisiekė vienas kitam amžiną
ištikimybę.
Pabūti tokio iškilmingo akto
liudininkais, giminės, neskai
tant švėkšniškių, atvyko iš
Vilniaus, Klaipėdos, Telšių ir
kitų Lietuvos vietų, o dukra
Kristina su vyru Džefu ir
dviem dukrelėmis atskrido iš
Taškento. Net 61 giminaitis ir
draugas atvyko pasidžiaugti
sukaktuvininkų jubiliejumi.
Po pamaldų ir deimantinių su
tuoktuvių ceremonijos bažny
čioje, iškilmės buvo pratęstos
Švėkšnos kavinėje „Malūnas”.
Sveikinimai, linkėjimai, dova
nos, prisiminimai, eilėraščių
posmai ir dainos — visko buvo
tą iškilmingą vakarą.
Povilo Jančausko gimtinė —
Švėkšnos valsčiaus Jonikų
kaimas. Tėvų sodyba stovėjo
ant gražaus šaipės upės kran
to, šalia Padubrėnų piliakal
nio. 1938 m. Povilas baigia
Švėkšnos „Saulės” gimnaziją.
Dirbdamas Plungės miškų
ūkyje, sutinka Stasę Simanauskaitę iš Kulių kaimo, ku
ri ir tampa gyvenimo meile.
1942.05.01 sukuriama šeima,
tačiau likimas siunčia didelius
išbandymus jaunai šeimai. Po
pusantrų metų miršta pirma
gimis sūnelis, o po poros metų
pradeda artėti „raudonasis sli
binas” iš rytų. 1944.10.10 pa
sirenkama pabėgėlio dalia.
Pradžioje Niurnbergo pabėgė
lių stovykla ir darbas miškuo
se, kitais metais Diborgo DP
stovykla. Čia Povilas padeda
steigti lietuvišką mokyklą,
pats metus mokytojauja, įsi-

gyja matininko specialybę
Karlsrue mieste. 1948 m. Hanau mieste abu su Stase dirba
emigracijos reikalų skyriuje,
Povilas tampa, skyriaus virši
ninku. Čia šeimai gimsta sū
nus Donatas, dabar gyvenan
tis Dalias, TX. 1949.05.01
Jančauskų šeima persikelia
gyventi į JAV, i Michigan vals
tiją. Abu dirbą žemės ūkyje.
Po metų šeima jau, gyvena
Bostone. Abu įsidarbina ga
mykloje: Stasė,dirba siuvėja, o
Povilas baigia braižybos studi
jas ir dirba standartų inžinie
riumi. Bostone Jančauskams
gimsta dukrelė Kristina. 1975
m. šeima keliasi gyventi į
Brocktoną. Dar 9 metus Povi
las dirba nekilnojamo turto
agentūroje, o Stasė siuvykloje.
Užauga abu vaikai ir susiran
da savo gyvenimo kelią, o da
bartinė Stasės ir Povilo gyve
namoji vieta — saulėtoji Flori
da.
Tokia trumpa ir net 60 metų
ilga ligšiolinė P. ir S. Jančaus
kų bendro gyvenimo istorija.
Meilė Dievui, meilė tėvynei,
meilė artimui. Šiomis verty
bėmis vadovavosi ir vadovau
jasi Povilas ir Stasė. Didžiąją
gyvenimo dalį būdami toli nuo
tėvynės, jie išsaugojo katali
kišką tikėjimą, krikščionišką
moralę, išaugino vaikus krikš
čionimis ir lietuviais. Visą
laisvą laiką skyrė lietuvybės
išsaugojimui, tautiškumo ir
laisvės idėjų platinimui. Akty
viai dirbo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės veikloje, pe
riodinio biuletenio „Lietuvių
žinios” leidime. Pastoviai do
misi Lietuvos politiniu, socia
liniu ir ekonominiu gyvenimu.
Daug kartų aplankė tėvynę:
visus joje gyvenančius gimi
naičius, visas jos lankytinas
šventas vietas. Artimieji Lie
tuvoje dėkingi Povilui ir Sta
sei taip pat už ženklią mate
rialinę paramą: vieniems pa
dėta studijuoti, kitiems įsigyti
būstą ar kitą turtą, tretiems
bėdoje.
Didelė P. ir S. Jančauskų

parama • ir Švėkšnos „Saulės” ,
vidurinei mokyklai,, siekiamą!?
čiai susigrąžinti gimnazijos
statusą. Finansinė parama,
kuriant mokyklos ugdymo ba- ^i
zės projektus,- keli šimtai ateru
siųstų JAV lietuvių knygų mo
kyklos bibliotekai, * tarp, kurių
Lietuvių eneiklopqdij:i,I_aetuvos bažrfyeiėšnh§dct.<’'2000 m.
Povilas iri- Stasė mokykloje
įkūrė 3,000 dol. dydžio tautiš
kumo foųdą. Kasmet 100 dol.
premija (įteikiama abiturien
tui, labiausiai besidominčiam
ir žinančiam Lietuvos istoriją,
aktyviausiai propaguojančiam
tautiškumo idėjas. Jau dviems
abiturientams įteiktos šio fon
do premijos.
Povilo ir Stasės Jančauskų
gyvenimo būdas, dvasinės ver
tybės, meilė ir pagarba vienas
kitam, galėtų ir turėtų pasi
tarnauti puikiu pavyzdžiu jau
noms šeimoms, visai jaunajai
lietuvių kartai, kaip turi gy
venti tikras lietuvis ir krikš
čionis.
Alfonsas Šimkus

Stasė ir Povilas Jančauskai šią vasarą Švėkšnoje šventė 60-ąją vedybų
sukaktį.

Š.m. liepos 27 d. Detroite prie altoriaus vienas kitą mylėti prisiekė detroitiškiai dr. Paul Ramūnas Savickas ir Rigonda Šoblickaitė, kuri yra nese
niai atvykusi iš Lietuvos. Detroito lietuvių telkinys džiaugiasi nauja lietu
viška šeima.
Jono Urbono nuotrauka.

Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, Marąuette Parke, 2002 m. gegužės 11 d. buvo pakrikštytas Justinas Jurgis
Gylys. Iš kairės: Justinuko tėvai Saulius ir Nora Gyliai, krikšto tėvai Monika Gylytė ir Darius Karka, o prie
kyje kun. Rimvydas Adomavičius laiko ant rankų Justiną Jurgį, kuriam jis suteikė Krikšto sakramentą.

Šis tas apie
madas
NIJoM

AR NORITE BŪTI
MODELIU?
Tęsinys
Agentūron patekti nereikia
eiti per jokius vaikų grožio
konkursus. Beveik visi kon
kursai yra tėvų savimeilės pa
tenkinimui ir pinigų išviliojimui, kuriems nėra galo... Di
džiausi vaikų „pagaliai ratų
stipinuose” — tai vadinamo
sios „Stage mothers” — moti
nos, kurios vaikus per daug
stumia, kišasi, nori pačios
dalyvauti fotografavimo metu
ir „papirkinėja” vaikus.
Pateikiau tik atskirus šakų
„griaučius”. Kiekvieną šaką
išsamiai apibūdinti reikėtų il
goko straipsnio kiekvienai. Vi
sos jos turi savo taisykles ir
nuostatas. Taip pat ne visos
turi visas anksčiau minėtas
šakas, pvz., kai kurios neturi
vaikų, kai kurios „Runway”
ar „Voice over”. Taip pat ne
būtinai apsiriboti tik viena
šaka. Jeigu duomenis turi, tai
„Runway” ir „Fashion print”
galima suderinti.
Nemanykite, kad modeliavi
mo profesija tokia žavi kaip
atrodo. Tai, ką publika mato
ar jūs įsivaizduojate, yra tik
pats paskutinis darbo vaizdas.
Užkulisinė tikrovė atrodo ki
taip.
Reikalinga didelė disciplina:
pailsėti, maitintis sveikai.
Nesvarbu, kaip pavargus ar
nekaip besijaustum —vis tiek
reikia atrodyti gerai, energin
gai ir „nenupiepusiai”. Darbe
nepasirodyti arba vėluoti —
tai kilpa ant kaklo.
Ilgos valandos ant kojų: pa
togių batų nepasirinksi —
kojų ir nugaros skausmas ga
rantuotas.
Sunkūs ryšuliai batų, rūbų
ir įvarių priedų nešiojimasis
darban.
Įtampa. Kadangi darbo vie
tos keičiasi, tai reikia labai
apskaičiuoti laiką nuo vienos
darbo vietos iki kitos. Pasi
statyti mašiną ir su visais ry
šuliais „nušlepsėti”, būti pa
skirtoj vietoj ne per anksti ir
ne per vėlai, atrodyti šviežiai
ir patenkintai....
Sezono metu neretas atve
jis, kad po vėlyvos parodos ir
ilgos kelionės namo atsiguli
2 v. r., o 4 v.r. jau reikia kel
tis naujam darbui.
Išlaikyti pastovų svorį (jei
kieno svoris svyruoja).
Nesideginti, kad nebūtų jo
kių nudegimo žymių, nes dir
bama priešingam sezonui. Va
sarą fotografuojami ir rodomi
žieminiai rūbai, o žiemą —
priešingai; tad beveik visą lai
ką arba miršti nuo karščio,
arba dantimis barškini.
Daug kritikos. Esi per stora
arba per plona; per jauna ar
ba per sena; per atletiška ar
ba nepakankamai atletiška...
Ta kritika nėra asmeniška.
Tai reiškia, kad neatitinki
kliento įvaizdžiui; bet prie tų
kritikų reikia priprasti.
Šioje profesijoje nėra „Benefits” (ligos apdraudų, pensijų
plano, apmokamų atostogų ir
pan.), nes esi „self employed”
ir viskuo turi pats pasirūpin
ti.
Dažnai pasireiškia nebalan
suota psichologinė būklė, ypač
jaunoms mergaitėms, nes, ką
jos vaizduoja fotografijose ar
ant rampos, neatitinka prak
tiškam gyvenimui, kas joms
pasidaro labai sunkiai sude
rinama ir tuo praranda tikro
vę.
Dabar turėtų būti aišku,

kad modeliavimo agentūra
(bent Amerikoje) yra rimta
verslo įstaiga, o ne kam nors
pomėgio („hobby”) būstinė.
Norint patekti agentūron, rei
kia turėti „Sočiai Security” Nr.
(ne „Soc. Sec.” išduotą numerį
banko sąskaitai atidaryti) ar
ba darbo leidimą. Tas pats
vaikams ir net gyvulėliams
(taip, yra ir gyvulėlių mode
lių). Yra atvejų, kai agentūra
užsienietei padeda įsigyti
darbo leidimą; bet tik tokiu
atveju, jei modelė su patirtimi
ir „su vardu”, ir, žinoma, jei
agentūra ja ypatingai domisi.
Tokia įrodymui turi pristatyti
nuo 8-12 įvairių iškarpų
(„tear sheets”). Tai iškirpti
originalūs žurnalo lapai, ku
riuose matomas tos modelės
atvaizdas reklamose. Tokiu
atveju, kada agentūra pade
da įsigyti darbo leidimą —
legalios išlaidos kainuotų apie
2,000 ir truktų apie 3 mėn.
Taip pat jos uždarbio apmo
kestinimas („taxes”) būtų di
desnis negu čionykščių. (Jei
po metų neižvažiuoja — tų
metų apmokestintas skirtu
mas grąžinamas).
Kaip kiekvienoje profesijoje,
taip ir modeliavime reikalin
gas investavimas atitinka
miems „darbo įrankiams”.
Dailininkas neapsieis be dažų
ir teptukų, siuvėja be siuva
mos mašinos. Visiems mo
deliams, ypač ,,runway” ir
„fashion print” reikalinga
investuoti.
Kosmetika.
„Appointment Book” (datų
knygutę) ir su ja niekada ne
siskirti. Knygutėje turi būti
pakankamai vietos užsirašyti
darbo valandą, kam dirbi, ad
resą ir įvairias instrukcijas.
„Portfolio”. Fotografijų al
bumas, talpinantis (lengvai
išimamas) 8”X10” fotografijas.
Fotografijos turi būti profesio
nalios (ne mėgėjiškos, ne por
tretinės ir ne senesnės kaip 2
metų laikotarpio). Pradžioklei
sudaryti albumą truktų apie 9
mėn. Vėliau šis albumas talpi
na vėliausiųjų darbų origina
lia iškarpas. Tai tikras, „pliatkų” centras, pasakantis, kaip
tu fotografuojiesi, kam, kiek
dirbi ir t.t. „Runway” mode
liams „portfolio” nereikalin
gas.
„Composites”. Reikalingas
visiems! Tai modelio kortelė,
maždaug 5 1/2X 8 1/2 dydžio.
Ją galėtum pavadinti mode
lio vizitine kortele. Taip, kaip
reklamose sukuri ir insceni
zuoji klientui įvaizdį — taip
šioj kortelėje turi perduoti sa
vo įvaizdį. Šioje kortelėje mo
delis turi būti atpažįstamas.
Plaukų stilius, ilgis, spalva,
turi atitikti tuometinį laiką.
Jei pakeičiamas plaukų sti
lius ar pasikeičia svoris —
spausdinti naują kortelę!
Kortelės nepigios. Viena eko
nomiškiausių kainuotų po 1
dol. už kortelę. Spaustuvės
paprastai nespausdina ma
žiau kaip 200-500, bet apie
tiek ir agentūrai jų reikalin
ga duoti. Nauja kortelė spaus
dinama kiekvienais metais.
Tipiška kortelė vienoje pusėje
turi modelės veidą („head
shot”), o kitoje bent 1 visą iš
vaizdą („full length”), paro
dančią kūno sudėjimą, judesį
ir proporcįjas. Kitos kelios
nuotraukos (dar geriau —
darbo iškarpų kopijos), paro
dančios sugebėjimo įvairovę

atitinkančią modelio tipui.
Pvz., jei nesi atletiška ar ne
nori reklamuoti apatinių rū
bų, tai ir nespausdink nuot
raukos teniso aprangoje ar
įsispraudusios į liemenėlę.
Ant kortelės turi būti aiškiai
išspausdintas modelės vardas,
agentūros pavadinimas ir mo
delio duomenys (ūgis, kūno
matmenys, rūbų dydis, plau
kų ir akių spalva). Čia noriu
pabrėžti:
nespausdinkite
„composites”, kol nesate pada
riusi sprendimo dėl agentū
ros. „Composite” apipavidali
nimą aptariate su ta agentū
ra, su kuria dirbsite. Iki to
laiko, kol jūs renkatės ir kol
agentūra jus renkasi— daug
ekonomiškiau naudoti „glossies” (5”X8” blizgančių nuot
raukų kopijas, kurių galima
pakankamai išsispausdinti už
maždaug 40 dol.).
Visi modeliai turi turėti
madingų batų rinkinį, atitin
kantį paskutinei madai.
Apatinių rūbų pagrindą, ku
rie būtų „nematomi” (be išsi
šokančių siūlių, lygūs-prigludę, atitinkantys kūno spalvai
ir pan.).
Papuošalų (,jewelry”), die
ninių ir vakarinių.
Sezonui tinkamas kojines
(ar tai būtų spalvotos, ar raš
tuotos).
Garderobas (kuris visada
tvarkoje, išvalytas ir išlygin
tas). Garderobas turi būti ati
tinkamas įvairioms progoms.
Ypač svarbu „commercial
print”, TV, „Feature films”,
„Industrial films” ir „Conventions — Trae shows” mode
liams. Paprastai, kiekvienai
situacijai modelis turi pateik
ti po 3 pasirinkimus. Vyrams
tie patys reikalavimai.
Kadangi darbovietės išbars
tytos po visą miestą, priemies
čius ir miestelius — reikalin
gas automoblilis, nes su visais
ryšuliais neįsigrūsi į autobu
są, o, be to, ir ne visos vietos
autobusais pasiekiamos. (Tu
riu vieną kolegą, kuris visur
laiku pribūna su birbiančiu
motociklu, ant kurio sukrauta
visa manta kaip šieno kūgis;
bet merginoms tokios transportacįjos nepatarčiau.)
Renkantis agentūras, kaip
žinomas fotografas, Wood Koizumi, išsireiškė: „Jei nori
prancūziškos svogūnų sriu
bos, tai neik į japonišką resto
raną jos ieškoti...” Taigi, jei
planuoji tapti „runway” mo
deliu — neik į agentūras, ku
rios specializuojasi TV rekla
mose arba „trade shows”.
Apskritai, Čikagoje yra maž
daug 15-20 registruotų mode
liavimo agentūrų. Iš jų 10-15
patikimų, bet tik 4-5 tikrai
gerai ir veiksmingai dirban
čios. Iš tų tik 3 turi „Runway”
šaką.
Yra etiškų ir neetiškų agen
tūrų. Etiškos yra registruotos
su Employment Agency Dept.,
Dept. of Labor, Better Busi
ness Bureau, priklauso SAG,
AFTRA ir EQUITY unijoms.
Jos niekada nereikalauja jokio
registracijos mokesčio ir ne
siūlo, kad už tokią ar kitokią
sumą jie tau padarys „compo
site”. Taip pat nelįskite į spąs
tus, pasiskaičiusios, jog ieš
komi modeliai žurnalams, siūlomasijums surasti modelia
vimo agentą ir pan. Etiškos
agentūros tikrai turi pakan
kamai takto ir tokių skelbimų
neskelbia.
Agentūros uždarbis priklau
so nuo modelio uždarbio. Nuo
kiekvieno uždarbio agentūra
ima 20 proc. iš modelio ir 20
proc. iš kliento, kuriam mode
lis dirbo.
Etiškosios agentūros nega
rantuoja tau nieko (nei mini
malaus uždarbio, nei šlo
vės...).
Kai kurios agentūros yra
„Exclusive”, kai kurios ne.
„Exclusive” reiškia, kad mo
delis neturi teisės dirbti bet
kokiai kitai agentūrai, esan-
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ir nevertas.
Nepasirašykite nieko, jei ne na fotografo atrinkti, yra mo dol. (neskaitant patalpinimo
sate tikras, su kuo reikalą tu deliavimo agentūros siunčia spaudoje), nes reikia visų iš
rite. Visada galite paprašyti mi į peržiūrą („audition” ar laidas padengti — nuo rekla
pasirašomąjį (prieš pasira ba „go see”, po kurios fotogra minės agentūros, fotografo,
šant) lapą parsinešti namo
fas ir meno direktorius galuti filmo, jo asistentų, stilisto,
peržiūrėjimui.
nai nusprendžia modelio pasi grimuotojo, modelių... Mode
lių atranka yra rimtai apgal
Modeliavimo profesijoje sa rinkimą.
vota.
Niekas be reikalo pini
Taip gimsta reklama — mo
vaitinių ar mėnesinių algų
nėra. Viskas remiasi valandi- delės vienas darbelis („bo- gų nemoka. Juos reikia vi
nui dienos atlyginimu prik oking”). Ta pati litanįja karto siems savo prakaitu užsidirb
ti, o modeliuojant, tikra to žo
lausomai nuo modeliavimo ša jasi kiekvienam darbui.
džio prasme, daug prakaito
Tokią
reklamą
padaryti
kos. Kiek sugebėsite tų valan
išliejanti
klientui
kainuoja
20,00-40,000
dų ar dienų prisirinkti, pri
klausys nuo jūsų paklausos.
Kad susidarytumėt vaizdą,
JAV LB Krašto valdybos
kaip modeliai darbus gauna
Socialinių Reikalų Taryba
ir kam tas „composite” reika
lingas — bandysiu kuo suRuošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
glausčiau pavyzdžiais apibū
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
dinti.
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
Visa ekonomika remiasi re
klamomis („advertising”). Re
klamuojamų prekių savinin
ČEKIŲ KEITIMAS, BANKO
kai yra reklaminių agentū
rų klientai. Sakykime, nuSĄSKAITOS ATIDARYMAS
siperkate vietovę ir ją norite
Daug iš įvairių kraštų atvy be „Soc. Sec.” numerio, bet vis
paversti kurortu. Kad kuror
kusių
imigrantų į Ameriką ne tiek reikės tapatybę įrodančių
tas klestėtų, reikia, kad žmo
nės apie tai žinotų ir jame pasitiki bankų sistema, nes jie dokumentų, pvz., paso ar vai
atostogautų. Kurorto savinin savo kraštuose yra nukentėję ruotojo leidimo.
2. ITIN. Tai kitas būdas ati
kas kreipiasi į reklaminę — praradę pinigus. Tačiau vi
agentūrą. Agentūra sukuria si turėtų žinoti, kad Ameri daryti banko sąskaitą, naudo
planą, pateikia sąmatą ir su koje gyventi be banko sąskai jant „Individual Taxpayer
daro sutartį su kurorto savi tos yra labai brangu arba ir vi Identification Number —
ninku, kurio tampa agentū sai neįmanoma. Pvz., visi ITIN”, užuot „Soc. Sec.” nume
ros klientu. Reklaminės agen darbdaviai moka darbinin rio. ITIN numeris yra išduo
tūros meno direktorius krei kams už atliktą darbą čekiais. damas Internal Revenue Ser
piasi į pasirinktą fotografą, pa Jei žmogus neturi sąskaitos vice įstaigos ir naudojamas
teikdamas jam savo planus, banke, jis turi keisti savo al mokesčių reikalams, identifi
kuriuos
fotografas
turės gos čekį keitimo įstaigose, ku kuojant gyventojus, neturin
įvykdyti. Fotografas kreipiasi rios ima mokestį už čekio iš čius ar negalinčius gauti „Soc.
į modeliavimo agentūras api keitimą. O tie mokesčiai už Sec.” numerio. ITIN numeriai
būdindamas, kokio įvaizdžio čekių iškeitimą nėra tokie ma irgi turi 9 skaičius, kaip ir
modelių jam reikės. Pvz., ži — reikia užmokėti 2 proc. „Soc. Sec.” numeriai, bet visa
žilstelėjusio vyro, šviesia nuo keičiamo čekio sumos. da prasideda su numeriu 9.
plaukio vaiko, raudonplaukės Pvz., žmogus kas savaitę kei IRS įstaiga pabrėžia, kad ne
imigrantas
merginos tarp 25-30 metų am čia uždarbio čekį, kurio suma dokumentuotas
dol.,
už
patarnavimą
—
320
gali
gauti
ITIN
numerį.
Bet
žiaus. Modeliavimo agentūros
čekio
iškeitimą
jis
turi
sumo

tas
ITIN
numeris
negalioja
surenka visų minėtų atitinka
mų modelių „composites” ir kėti 6.40 dol. Per 50 savaičių darbo gavimo reikalams ir juo
pasiunčia fotografui. Fotogra susidaro graži 320 dol. suma nepažymima imigracijos sta
fas iš visų pristatytų „com vien tik už tai, kad žmogus tusas asmens, kuris jį gauna.
posites” atsirenka pačius tam išsikeičia čekį ir gauna pini Kad gautų ITIN numerį, imig
projektui tinkamiausius mo gus, kad galėtų užmokėti už rantas turi užpildyti IRS for
delius. Tie modeliai, kurie bū- kasdieninius gyvenimo reik mą W-7. Turi įrodyti savo ta
menis. Be to, kartais yra ir ne patybę ir kad yra svetimtau
saugu keisti čekius tokiose tis. Tai galima įrodyti savo
SEKMADIENINE DAILĖS
keitimo įstaigose, nes apie jas krašto pasu (foreign passport),
sukasi vagys ir stebi žmones, šoferio leidimu ar kitu doku
STAIGMENA
kurie,
išsikeitę savaitinį čekį, mentu. IRS įstaiga reikalauja
Galima drąsiai pasakyti, jog išradingų, besipuikuojančių
eina
namo,
ir pakeliui jį api originalių dokumentų, bet imi
vasaros mėnesiais Los Ange ant stalų savo pavidalais.
grantas gali nueiti į vietinę
plėšia.
les Lietuvių Bendruomenę ka
Rodomi kūriniai gražiai iš
IRS įstaigą arba pas „AccepDaugelis
imigrantų
neatida

muoja visiška kultūrinė saus dėlioti. Jokio perkrovimo ant
tance
Agent” ir i paprašyti
ro
banko
sąskaitų,
nes
neturi
ra. Jokio išganingo lašo: nei sienų. Kaip sakoma, erdvė ir
ITIN
numerio.
„Acceptance
bankų
reikalaujamų
doku

rečitalio, nei vaidybos, nei šo tvarka jaukiai nuteikia žiū
Agents
”
adresus
galite
sužino
mentų
—
„Soc.
Sec.
”
numerio.
kių, nei paskaitėlės, nei poezi rovą. Iš visko dvelkia mūsų
ti
kompiuteryje
Jiems
yra
kelios
kitos
gali

jos skaitymo, nei jokių viešų tradicinis dailės pojūtis. Šią
filosofinių dialogų — nič nie lietuviškumo dvasią ir ryškino mybės: tai Kredito unįjos — www.irs.ustreas.gov/prod/ind
ko. Net ir tų, prieš daugelį dailininkę pristatęs Edmun „Credit Union” ar „Commu info/agents, htm) Šalia ITIN
Credit numerio bankai dar prašo
metų šiuo laiku dažnėliau šen das Atkočiūnas. Lietuvišku nity Development
Unions
”
ir
mažai
kainuojan
 imigrantą užpildyti mokesčių
ir ten Pietų Kalifornijos pa mas buvo matyt ir žmonių
čios
elektroninės
banko
sąs
 formą. Taip pat imigrantai ga
dangėje dalyvaujančiu lietu veidų tapiniuose, ir natiur
li atidaryti bendrą (joint) ban
kaitos
—
jos
įgalina
naudo

vių dailininkų parodų dabar mortų kolorituose. Sodrūs
sąskaitą su gimine ar drau
ko
jimą
ATM
(bankomatų),
bet
net ir su FBI pagalba nesura drėgni potėpiai. Vietomis vei
gu,
kuris yra JAV pilietis arba
neleidžia
išrašyti
čekių.
si. Žodžiu, sausra, analogiš dus per nuožmiai stingdė rim
turi
„žalią kortelę” — yra le
Dažnai
imigrantui
bankas
kai panaši į lietaus stoką, jau tis, tiksliau tarus, negyvybė.
galus
gyventojas.
atsisako
atidaryti
sąskaitą
dėl
ilgai kamuojančią pietinę Pa- Kol kas portretas nėra jos tin
to,
kad
jo
nepadengti
čekiai
Daug
įvairių piniginių trancifiko pakrantę.
kamai įvaldytas. Bet tai juk
sakcijų
šiais
laikais yra daro
yra grįžę atgal (baunced
O štai išimtis, kurią verta pradžia.
pavadinti
sekmadienine
D. Padumanskaitė 1997- checks) praeityje. Bankai pa ma elektroniniu būdu. Žinoti
staigmena. Jauna išlaki daili 2000 metais mokėsi D. ir Z. prastai remiasi kliento kre na ir apie specialų ETA (elecninkė Diana Padumanskaitė Kalesinskų Aukštesnėje liau dito pranešimais. Kiekvienas tronic transfer account), kuris
(g. 1978 m. Joniškyje) liepos dies amatų mokykloje Vilki klientas turi teisę gauti nemo kainuoja tik 3 dolerius ar ma
28 d. surengė savo kūrybos joje. Įsigijo keramikės spe kamą kopiją per 60 dienų nuo žiau į mėnesį, ir leidžia išsi
arodą, ne kur kitur, o L.A. cialybę. 2000-aisiais įstojo į banko atsisakymo atidaryti imti be mokesčio pinigus ketu
v. Kazimiero parapijos vie Kauno Dailės akademiją. sąskaitą. Kai kuriuose ban ris kartus per mėnesį. Tai ga
noje erdvioje mokyklos klasė Maždaug 10 mėnesių būdama kuose problemos gali būti iš lima padaryti ir per banko tar
je. 15 aliejaus tapytų paveiks Los Angeles apylinkėje, meno spręstos, pakalbėjus su banko nautoją (teller) ir per ATM
lų — portretų, natiurmortų, mokykloje tobulina nuovoką direktoriumi ar kitu tarnauto (bankomatą).
Norint sužinoti, kurie ban
ornamentų. Ir eilė keramikos savo pasirinktuose žanruose.
ju.
kai
ar Credit Unions siūlo
Daugiausia sunkumų atida
darbų — savaip naudingų ir
Pr. Visvydas
ryti banko sąskaitą turi ne ETA patarnavimus, skambinti
dokumentuoti imigrantai. Pa 1-888-382-3311 arba kompiu
prastai bankai, norint atida teryje www.eta-fin.gov. ETA
ryti taupomą ar čekių sąskai gali naudotis tik „Soc. Sec.”,
tą, reikalauja „Soc. Sec.” nu SSI ir kiti gaunantys federalimerio, nes bankai turi praneš nę šalpą. Jei žmonės, gauną
ti tos sąskaitos uždirbtus pro „Soc. Sec.”, SSI ar kitą federacentus Internal Revenue Ser linę šalpą, nenori ar negali sa
vo čekių tvarkyti elektroniniu
vice įstaigai.
Tačiau yra būdų atidaryti būdu, tai jie gali juos gauti į
banko sąskaitą nedokumen namus senovišku būdu. Elekt
tuotiems imigrantams ir be roninis būdas — kada čekiai
eina tiesiog į banko sąskaitą,
„Soc. Sec.” numerio. Štai jie:
1. Atidaryti banko sąskaitą, yra saugus, nes čekiai siun
kuri neneštų uždarbio procen čiami paštu į namus gali pa
tų. Tada bankui nereikia pra klysti, prapulti ar būti pavog
nešti uždirbto procento IRS ti.
įstaigai. Nors bankas ir leistų
Naudotasi medžiaga iš „Na
Dail. Diana Padumanskaitė savo kūrybos parodoje Los Angeles, Calif., nedokumentuotiems imigran tional Consumer Law Center”
liepos 28 d.
tams atidaryti banko sąskaitą leidinių.

rinkti ar būti su ja „exclusive”, ar ne. Jei ne, tai gali
priklausyti kelioms skirtin
goms agentūroms. Tuo atveju
kiekvienai agentūrai, per ją
už gautą darbą, mokėsi tik 10
-15 proc. savo uždarbio; be to
uždarbio reikės laukti, kol
agentūros klientai jį atsiųs
agentūrai, tai gali trukti nuo
2 savaičių iki 6 mėn. Jei pri
klausai kelioms agentūroms
— esi laikoma „multi listed”.
Esant „exclusive”, agentūra
atrankiau siuntinėja į („auditions”) peržiūras ar perklau
sas, kurios vyksta beveik kiek
vienam darbo gavimui ir yra
neapmokamos. Taip pat labiau
kreipiama dėmesio į tavo
dienotvarkę. Agentūra turi
žinoti kiekvieną tavo žingsnį
darbo valandų laikotarpiu.
Taigi, žinant, jog modelia
vimo agentūros yra profesi
nės verslo agentūros, tad ir
jūs turite elgtis kaip profesio
nalės. Einant agentūron, rei
kia atrodyti profesionaliai:
tvarkingai, nepersidažiusiai,
be raudonų nagų, ne „mod”,
„punk” ar „rock” įvaizdžio.
Turėti su savimi bent 20 nuo
traukų (tos pačios pozos)
agentūrai palikti. Paruoškite
savo „resume” (sąrašą), kas
rištųsi su modeliavimo profe
sija, paminėdamos visus savo
sugebėjimus, pvz.: kokiais
muzikos instrumentais groja
te, ar esate dalyvavusios, kad
ir mėgėjiškose, madų parodo
se, ar turite patyrimo scenos
pasirodymuose, baleto, akro
batikos, jojimo, plaukimo, te
niso sporto ir t.t.
Turėkite sąrašą savo klausi
mų agentūrai; ne vien laukti
klausimų iš agentūros. Turite
būti pasiekiama bet kada dar
bo metu! Tad reikia turėti
pastovų telefoną „beeper” ar
ba atsako ir agentūros paskambinimus grąžinti agen
tūrai — laike valandos. Jei
turite „cell phone” (mobilų) ir
jis neįjungtas, tai jis niekam

6

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis
Persiuntimo paslaugos!

Siūlo darbą

yirzTDvr/T?
xpres

i. Pro Care Agency

We are looking for English
speaking nannies, caregivers,
housekeepers. We have live-in or
come & go FTZPT positions.
Please call: 773-237-2220.
Ieškomi darbininkai valymo

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

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO.

PRISTATOME Į LIETUVĄ, BALTARUSIJĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, RUSIJĄ IR UKRAINĄ.
8801 S. 78 Th AVĖ, BRIDGEVIEW, IL 60455
Tfcl: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W. 71 STR, CHICAGO, IL 60629
Tfcl: Į773)-434-7919, Fax:(773)-434-7914

Imigracinės ir vizų
paslaugos

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

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!

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

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

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

www.immigration-service.com

Tel. 615-554-3161.

VVe can gct all information about
your File by immigration officers
including points assessment.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
niošos darbininkėms.
Galima gyventi kartu arba
atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptis:

Namų remonto ir statybinės paslaugos
Amber construction Co.

Dengiami stogai, kalamas
„siding”, atliekami cemento,
„plumbing” bei kiti namų
remonto darbai.
,Licensed, insured, bonded”
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

A
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24HRS.7DAYS
773531-1833
773-617-8768

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
Instaliacija
Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

MARŲUETTE
PHOTO
SUPPLY

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Nebrangiai atlieku
elektros, dažymo, staliaus,
„plumbing”, lauko darbus.

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

Tel. 708-205-1046, Vytenis.
Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.
ŽILVINAS
VENCIUS

Licensed roofing contractor.

contractor

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

ZjL

construct

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai.

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

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

STASYS CONSTRUCTION

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

GTS 773-237 0066
Vizos į JAV Lietuvoje.

Apmokėjimas po fakto.
Tel. Čikagoje — 773-575-5586;
773-793-0930;
Lietuvoje — 8-285-35728;
ei. paštas:

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

AC HOME CONSTRUCTION INC.
Dengiame naujų konstrukcijų stogus,
senus keičiame į naujus. Plokšti sto
gai, smulkūs stogų pataisymai.
Tel. 708-417-7833

Kitos paslaugos

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

S. Benetis, tel. 630-241-1912

gitrama @ hotmail.com

Draudimo paslaugos

Parduoda

\UTOMCiaiJQ NAMŲ, SVHKATOSIR
GYVYBES DRAUDIMAS

Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Window Washers Needed!

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

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

Tik už $85 parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos.
Duodame garantiją, UPS siunčiame
į kitas valstijas. Platus asortimentas
ir kitų prekių. Taip pat galite
užsisakyti ir naujausią, 2001 m.
„Visuotinę Lietuvių Enciklopediją”.
Jaunimo centre prekiaujame tik
savaitgaliais, o kitomis dienomis ir
savaitgaliais —

Tel. 800-820-6155.

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

Pigiausios kainos skrydžiams į

Tel. 847-845-3972.

VILNIŲ

STATE FARM INSURANCE
DRAUDIMAI

B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979

Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

847-652-8545; 847-361-4194
8011 Lincoln, Skokie

A0TAR ALLIANCg M8MB8n
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Negaiškite laiko,
išnaudokite patį
mažiausią procentą.

Kirpėjų paslaugos

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

Skambinkite, jei jus sudomino ši
informacija.
Mes garantuojame sutaupyti
jums pinigu.

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunantfinansinę paskolą.

Olympic Mortgage, Ine.
minois Residenlial Mortgage Lioensee
1127 Lake St.
Oak Park, BL 60301
TeL 708-445-0140 (angliškai)
TeL 708-341-5176 ir 815-293-0675
(lietuviškai)
Fax. 708-445-6149
Michael J. Szala — President
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas

©’FLAHERTY REALTORS
& ©yjLDERS, One.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ
708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonavicius@home.com
Audrius Mikulis

Grtuof.
a.
Tel:630-205-9262
IstCbcfceFteefcts
Pager 773-260-3404
E-mail: amikulis@usa.com

Įvairus nekinojamas turtas:

Norite pirkti namą? Reikia pinigų?
Skambinkite ir sakykite, kad matėte šį
skelbimą „Drauge”

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
1 mieg. butas 67 & Whipple
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas

Nebrangiai išnuomojamas butas
ir atskiri kambariai gerame rajone
(Bridgeview). Galima šeimai su
vaikais. Yra didelis kiemas, šalia
greitkelis ir geros parduotuvės.

* Pardavimas

* Surandame
optimaliausią finansavimą

Tel. 773-919-1950,
bet kuriuo laiku.

MS

New Vision

DANUTĖ
MAYER

Klientui pageidaujant, atvykstame j namus.

DMC
Ilona Retytė
Tel. 847-668-6279

ASTA T. MIKUNAS

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

Tel. 773-736-3272, exL 130;
708-456-5897 (namų);
Fax. 773-202-3595;
4610 W. Diversey Avė., Suite C,
Chicago, IL 60639-1829.

Siūlo finansavimą

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

Bus.: 708-361-0800
V<ice Mail: 773854-7820
Fax: 708-361-9618

[žvalgus — visada apsidraudusi
• Sveikatos ir gyvybės draudimai
• Kritiškų ligų draudimai (vėžio, širdies ir tt.)
• Nelaimingų atsitikimų draudimai
• Pensijiniai planai
Visas šias paslaugas rasite
vienoje stabiliausių ir seniausių
draudimo kompanijų
„yVestem-Sauthem Life & Financial
Company”, įkurtoje 1888 m.
Susikalbėsite lietuviškai,
paskambiną licenzijuotai
atstovei Nijolei Stefanski.

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

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

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

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

Siūlo mokytis

& DA

Accent
Homefinders

r®

LIETUVA 2002

5741 S. Harlem Avė.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Butai pensininkams
modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis. Gražioje aplinkoje,
Marijos Nekalto Prasidėjimo
seserų priežiūroje. Pasinaudokite
šia proga, kreipkitės:

Vilią Maria, P.O. Box 155,
Thompson, ČT 06277-0155.

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

Išnuomojame
4 kambarius Brighton Park.

Tel. 773-847-1695.

GREIT PARDUODA
Landmark
properties

Brookfield
išnuomojamas 1

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

miegamojo butas.

Tel. 708-485-0035.

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

Beautifully furnished one
bedroom apartment, vicinity

of 97 and Pulaski in Oak Lawn.
All Utilities paid. $450 per month.
Non-smoker. 708-952-9590.

Nori išsinuomoti

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

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

WEB.SITE;

WWW.VYTISTOURS.COM

Ieškau kambario prie
MOVING

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

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

GEDIMINAS

Salone „Miražas” kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus

Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir
už jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.

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

V£

Kraustymosi paslaugos

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

708-387-9144

šeimos ir su maitinimu.
Tel. 773-472-1249.
Vykstantiems į Lietuvą

Tel. 630-816-7114.

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

Tel. 700163, 8-686-10271 (mob.);
e-mail: irmadu@one.lt
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VALGYK KUGELI!!!
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Sudėtis: tarkuotos bulvės, pienas}
kai, druska, prieskoniai. 2 svarai
•tų bulvių sudedama j indą,
te pieno, jdedame pjaustytų
kų, druskos, prieskonių ir sumaišome. Kepame
1 vai. įkaitintoje orkaitėje. Valgome su grietine.
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easy is it to
ašy as SAS.
s'

-
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Lietuviška bulvių tarkavimo mašina
Tik $85.
Nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.
persiuntimas UPS — nemokamas.
Tel. 773-875 6232.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
with a hassle free connection through our
Copenhagen Airport. And when returning, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel with SAS, you can earn mileage credit
wlth United’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350.0r visit us at
www.scandlnavian.net

it’s Scandinavian

«

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 773-773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered”
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto cen350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

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

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

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

S*.--

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis
Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui. Mokame grynais
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee,
Chicago, IL 60631. 1-847-647- 0433.
Kalbame ir rusiškai. Klausti Jurijaus arba
Leonido.

SVS Taxi Co. ieško vairuotojų.
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo
J650 ir daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282
Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti
licenziją ir įdarbiname.
1-847-948-0994 arba 1-847-338-5838

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

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra

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

„Kęstučio” korporacijos nariui

A. f A.
VLADUI ŠOLIŪNUI
mirus, žmonai LIDIJAI, sūnums TOMUI ir PETRUI,
visiems giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą
reiškia
broliai Kęstutiečiai

Mylimai žmonai

A. f A.
NIJOLEI MASKALIŪNIENEI
mirus, vyrui inž. LEONUI, jo šeimai ir artimiesiems
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia
Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų
sąjungos valdyba ir Medininkų pilies
atstatymo fondas

LEONID
2881 N Milvvaukee
1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
(vairūs darbai

1-773-804-0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL
6105 W. Belmont, Chicago, IL

MARGARET
1-708-403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai
8632 W. 145 St., Chicago, IL

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
2002 m. rugpjūčio 7 d., po ilgos ir sunkios ligos, na
muose, „hospice” priežiūroje, sulaukęs 93 metų, mirė
mano brangus Tėvelis

A. t A.
Dr. JUOZAS PETRIKAS

HALINA
1-708-453-5853 — kalba
lenkiškai, angliškai
Įvairūs darbai

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

„Leisk man, Viešpatie, gerais darbais ir įvairiomis dovanomis
atsilyginti už mano kaltes; kai ateisiu pas Tave, kad būčiau
nekaltas ir vertas su visais šventaisiais Tave garbinti ir su
visu dangumi džiaugtis per amžius". Kun. J. Vaišnys, S.J.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus.
Medicinos studijas baigė Vytauto Didžiojo universitete
1934 m. Studijų metu priklausė studentų medikų korpo
racijai „Ąžuolas”. Bolševikams grįžtant, pasitraukė į
Vakarus ir dirbo pabėgėlių stovyklose medikukarininku (medical officer). 1948 m. parašė disertaciją ir
Tubingeno universitete gavo medicinos daktaro laipsnį.
Atvykęs su šeima į Ameriką, po metų išlaikė Illinois val
stijos egzaminus ir gavo teisę verstis medicinos prakti
ka. Be privačios praktikos dar buvo Pleasant View
County tuberkuliozės sanatorijos medicinos direktoriu
mi (medical direktor). Savo auksinio saulėlydžio
dienoms praleisti, persikėlė į Floridą, kur gyveno iki
mirties. Priklausė amerikietiškoms ir lietuviškoms
medikų draugijoms, Lietuvių klubui, Šv. Kazimiero
lietuvių misijai, rėmė lietuviškas organizacijas, buvo
Lietuvos Vyčių garbės nariu „Knights of Columbus”.
Velionis paliko liūdinčią dukrą Margaritą ir giminių
Amerikoje bei Lietuvoje.
Po šv. Mišių už jo sielą Šv. Jėzaus vardo bažnyčioje, dr.
Juozas Petrikas bus palaidotas Memorial kapinių mau
zoliejuje, kur jau ilsisi jo mylima žmona ir sūnus
Rimantas.
Ilsėkis Viešpatyje, brangus Tėveli.

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

Nuliūdusi duktė Margarita ir giminės

1-773-992-2210

A. t A.
ONA VENCIUVIENEJURAŠIUNAITĖ
Mirė 2002 m. rugpjūčio 7 d., 11:45 v.r., sulaukusi 94
metų.
Gimė Latvijoje, Rygoje. Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: duktė Aldona Vaitkienė su vyru Vytu,
anūkai Tomas ir Rūta Vaitkus, proanūkai Aila ir
Ariukas, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo.
A.a. Ona priklausė Lietuvių fondui.
Velionė bus pašarvota sekmadienį, rugpjūčio 11 d., nuo
3 v.p.p. iki 8 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Avė., (arti Derby Rd.), Lemont, IL-.
Laidotuvės pirmadienį, rugpjūčio 12 d. Iš laidojimo
namų 9:30 v.r. velionė bus išlydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios. Po Mišių a.a. Ona bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima prašo
aukoti Lietuvos našlaičiams.
Nuliūdusi duktė, žentas, anūkai, proanūkai ir kili
giminės
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

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

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

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

4330 So. Califomia
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 W.95 St.
9900 W.l43 St
Oak Lawn, IL
Oriand Park, IL
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

Tel. (773)838-8888.

CAROLINA JANITORIAL, Ine.
1-708-415-1211 •
1-708-837-8904
Kviesti Eugenijųkalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavėjos

lenkiškai, angliškai
Auklės
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LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

Rytu

9400 W. Foster Avė., #205

Kortelė
Nutrink ir laimėk"

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVt.

1-773-838-1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

EUGENIA VVOJTOVVICZ
5637 W Lavvrence
1-773-777-1583 — kalba
lenkiškai, angliškai
1 -773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

«

LAIMĖTI
S if i m&aea a i

arba šimtus kitų
puikių prizų

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

DIDIEJI PRIZAI

. $1,000 Grynais pinigais

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

PIRMIEJI PRIZAI

$500 Grynais pinigai*
ANTRIEJI PRIZAI

$50

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

Dovanų kortelės .

arba

Foot Loeker.

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES, AVAILABLE AT OTHER

POLONIJA
1-773-282-1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine
1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai

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

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

TURGUS

Valentinas Krumplis

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
Šiemet ištylėkite savo valkus Į mokyklą ypatingai - galite is karto laimėti $1,000 arba kitus puikius prizus. Jei siųsite VVestern Union*
piniginę perlaidą* iš vietinių agentūrų Jungtinėse Valstijose į Rytų Europą nuo 2002 m. rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 d., gausite loterijos
kortelę. Surinkę tris vienodus užrašus, laimėsite nurodytą prizą.
• Nereikia nieko pirkti, norint dalyvauti arba laimėti. Paskambinkite 1*800*325*6000 dėl smulkesnės informacijos. Foot loeker* ir Toys’,R"Us5 nėra Šio pasiūlymo sponsorlai arba kospon&oriai.
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VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.

ALL PHONES
1-708-652-5245

PALOS — GAIDAS
FUNERAL HOME
• Patogioje vietoje tarp
Čikagos ir Lemonto
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Sofija ir Stasys Džiugai,

gyvenantys Oak Lawn, IL, pa
aukojo 100 dol. paremti a.a.
rašytojo Jurgio Jankaus už
baigtos knygos „Pušis” išleidi
mą. Ta proga tenka paminėti,
kad Jankus yra mokytojavęs
Juodkenų pradžios mokykloje
(Girkalnio valsč., dabar Rasei
nių rąj.), kurią lankė ir Stasys
Džiugas. Po daugelio metų
Džiugas ir Jankus netikėtai
pirmą kartą susitiko 1955 m.
Čikagoje. Tuo metu Jankus
turėjo su savimi jo parašytą ir
išleistą knygą „Namas geroje
gatvėje”, kurią įteikė Džiugui
su tokiu įrašu: „Mano buvu
siam mokiniui ir bičiuliui. Ieš
Prof. Vytautas Landsbergis
kok kelio, rask kelią savą ir
PROF. V. LANDSBERGIS tikrą, eik tuo keliu, nors ir Viktorijai Sušinskaitei (dešinėje) ir jos draugei Vikai Gylytei, lan
niekad nejaustum einąs, tvir kančioms senelių gimtinę Lietuvą, teko pamatyti ir Rygą.
, - „DRAUGO” POKYLIO
tu žingsniu. Tikras kūrėjas
SVEČIAS
SUPRATAU, KODĖL LIETUVIAMS TA
Visada norėjote sutikti prof. niekada nejaučia savo žings
ŽEMĖ BUVO TOKIA SVARBI
Vytautą Landsbergį,- iš arčiau nio tvirtumo. Tai jo likimo
su juo pabendrauti, tik neži kartybė”. Pasirašė — Jurgis
Viktorija Sušinskaitė iš amerikietė. Draugų ratelyje
nojote kur? Rugsėjo 29 d. Jankus. Tai buvo nuoširdūs Lemonto, IL, Marųuette jė buvau sava.
„Sabre Room” (8900 West linkėjimai, neįkainojama do zuitų universitete Milwaukee,
- Sako, jaunimas Lietu
95th Street, Hickory Hills) vana.
WI, studijuoja tarptautinius voje blogas, nepatriotiš
Dr. Jonas Adomavičius
„Draugas” rengia savo rudens
santykius. Jai šią vasarą teko kas...
vėl
ištiesė dosnią ranką dien padirbėti Lietuvos Prezidentū
pokylį ir kviečia šį žymų poli
- Mano draugai buvo skau
tikos veikėją, Lietuvos Sąjū raščiui „Draugui”, įteikdamas roje. Ta proga pakvietėme ją į tai, jie važiuoja į skautų sto
džio įkūrėją, Kovo ll-osios net 1,000 dolerių auką! Tai ne redakciją papasakoti įspūdžių. vyklas ir tikrai žino apie Lie
Akto signatarą būti garbingu vien finansinė parama (kurios
- Kaip Jūs patekote į Lie tuvą daug - ir apie istoriją, ir
„Draugui” visuomet reikia),
pokylio svečiu ir kalbėtoju.
apie dabartinę politinę padėtį.
Kviečiame „Draugo” skaity bet taip pat moralinė: kai šis tuvą, i Prezidentūrą?
Jie
turėjo savo nuomonę ir
- Mano tėvukas (Bronius
tojus ir visus lietuviškosios daug mūsų tautai ir jos žmo
apie
NATO, ir apie Europos
bendruomenės narius būti šio nėms nusipelnęs žmogus pa Nainys, buvęs JAV LB Krašto Sąjungą. Man atrodė, kad jie
įdomaus susitikimo dalyviais. rodo vieninteliam lietuviškam yaldybos pirmininkas, Pasau apskritai yra išsilavinę. Jeigu
Vietas ar viso stalo bilietus dienraščiui už Lietuvos ribų lio Lietuvių Bendruomenės nebūsi apsiskaitęs, negalėsi
užsisakykite „Draugo” admi savo palankumą ir teikia pa pirmininkas ir atstovas Vil turėti ir savo nuomonės.
ramą, „Draugo” leidėjai, re niuje. A. V. Š.) Kalėdoms man
nistracijoje.
- Ar teko nuvažiuoti į
padovanojo bilietą į Lietuvą ir
„Seklyčioje” rugpjūčio 14 daktorės ir darbuotojai patiria
pasiūlė praktiką atlikti Prezi senelio tėviškę - Pakruojo
d. 2 val.p.p. trečiadienio po akivaizdų paskatinimą dar uo
ir Vyriausybėje, o rajoną, Grikpėdžių kaimą,
pietės
programoje kalbės liau savo darbus dirbti. Ačiū, dentūroje
tuo pačiu pakeliauti po Lie kur ant Jūsų proseneliu
„Prudencial” apdraudos ir fi Gerbiamas Daktare!
tuvą. Lietuvoje lankiausi pir žemės yra pastatyta pa
nansų atstovas Algimantas
mą kartą. Prezidentūroje dau grindinė mokykla, pava
Remeika. Matysime 20 min.
giausia laiko praleidau kan dinta Jūsų senelio Bro
trukmės video ir skaidrių apie
celiarijoje, apdovanojimų sky niaus Nainio vardu?
tai, kaip vyresniojo amžiaus
- Taip, aš buvau Grikriuje: padėjau daryti vertimus,
sulaukę žmonės rūpinasi savo
pėdžiuose.
Dalyvavau mokyk
vedžiojau lankytojus po Prezi
ir šeimų ateitimi. Dažnai tu
los
mokslo
metų užbaigimo
dentūrą ir dalyvaudavau ap
rime įvairiausių klausimų, į
šventėje.
Perskaičiau
savo
dovanojimų ceremonijose. Įdo
kuriuos patys nerandame at
senelio
sveikinimą
ir
pati
pa
miausia buvo susipažinti su
sakymo. Atvykite pasiklausy
sveikinau.
Vyko
mokslo
baigi

tais žmonėmis, kurie būdavo
ti, paklausinėti ir įsigyti dau
mo
diplomų,
rašinio
konkurso
apdovanojami — apie juos skai
giau žinių.
tyti, rinkti informaciją, susi premijų įteikimas. (Reikia
Al Tumas, gyvenantis Simi
pažinti asmeniškai. Preziden įsiterpti, kad šią kasmetinę
Valley, CA, pratęsdamas pre
tūroje būna labai daug svečių, premiją skiria Nainių, Sušinskų ir Garbonkų šeimos; be to,
numeratą, „Draugą” parėmė
renginių, vyksta parodos. Bu
50 dol. auka. Tariame nuošir
vau viename Seimo posėdyje Bronius Nainys, atgavęs savo
tėvų žemę, ją nuomoja, o nuo
dų ačiū!
Dr. Jonas Adomavičius
ir trijuose Vyriausybės posė
mos pinigus skiria mokyklos
džiuose. Buvo įdomu stebėti ir išlaikymui. A. V. Š.) Paskui
49-asis SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS
lyginti. Seime žmonės kalba
sodinom medelius, mane pa
2002 m. rugsėjo 6-8 d.
užsidegę, pasirodo jų charak kvietė pietauti. Su manimi
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, LEMONT, ILLINOIS
teriai, kai jie rėkauja prie elgėsi kaip su kokiu garbės
mikrofono ar vienas ant kito. svečiu, aš prie to nepripratusi
Rugsėjo 6 d. penktadienis
Čia žmonės karščiuojasi, o Vy ir nesitikėjau. Važiavau tik
9:00 REGISTRACŲA
riausybėje,
kur susirenka mi susipažinti su tuo kaimu,
9:30
Dalia Cidzikaitė, „Filmo anotacija—iš paribio į vis
nistrai,
viskas
vyksta ramiau. žmonėmis. Man parodė, kur
labiau populiarėjantį žanrą."
Čia
jau
klausimai
būna išnag stovėjo senelio namas, kur viš
Rimas Žilinskas, „Neperskaitytas Algimantas Mackus:
10:30
rinėti,
jokių
diskusijų
nebe tos lakstė, kur stovėjo kop
negrų klausimas ir tautinės literatūros kritikos ribos."
vyksta.
Perskaito
siūlymą,
kas lytėlė. Man buvo labai įdomu
11:30 Julius Šmulkštys, „Ateinantys rinkimai Lietuvoje."
nors padaro pastabą, kad su pastovėti ant tos žemės, kur
1:00
PIETOS
2:30 Rimvydas Šilbajoris, „Katekizmo prasti žodžiai."
tinka ar nesutinka, ir reikalas senelis augo ir jaunas gyveno.
3:30 Stasys Goštautas, „Pietų Amerikos rašytojas Jorges
baigtas.
Ten stovi kryžius senelio bro
L. Borges."
- Kur buvot, ką įdomaus lio ir jo draugų, kovojusių už
4:30 Vincentas Vobolevičius „Pažinčių įtaka buvusių SSSR
matėt?
Lietuvą, atminimui.
respublikų tarpusavio prekybai".
Gyvenau
Vilniuje,
prie
Ka

- O koks Jums pasirodė
6:00 VAKARIENE
tedros
aikštės,
netoli
buvo
lietuviškas
kaimas? Grik7:30 Kęstutis Keblys, Rimo Vėžio poezijos „Šešėliai
Gedimino
prospektas.
Kasdien
pėdžiai
yra
tolimas
užkam
veidrodyje" pristatymas
galėjau
vaikščioti
po
Vilniaus
pis,
aš
žinau,
nes
ten ir
8:00 ORGANIZACINIS POSĖDIS
senamiestį
prieš
darbą
ir
po
mano tėviškės kraštai. Ten
Rugsėjo 7 d. šeštadienis
darbo. Man buvo labai įdomu. ne Amerika, kur viskas iš
9:30 Audra Savickaitė, „Antanas Škėma."
Vilniaus miestas man labai glaistyta, pakirpta. Grik10:30
Ofelija Vainienė ir Horstas Žibąs, „Investicija Lietuvoje:
patiko. Aš ten jaučiausi labai pėdžiuose kitaip...
norai ir galimybės."
patogiai, man jis buvo gra
11:30
Algimantas Gureckas, „Globalizacijos pavojus
- Kitaip, bet man visai ne
žiausias miestas, kokį mačiau. pasirodė baisu. O lietuviškos
demokratijai ir individo laisvei."
Po to labiausiai patiko važiuo
1:00
PIETOS
2:30 Rasa Avižienienė, Indrė Biskytė, „Užsienio lietuvių
ti į kaimą - prie ežero su
patirtis dirbant ir gyvenant Lietuvoje."
draugais kepti šašlykus, susi
Moderuoja Horstas Žibąs
pažinti su savo draugų gi
3:30 Rolandas Rastauskas, „Ėjimo į Europos sąjungą mitai ir
minėmis. O dar mačiau Kau
kasdienybė."
ną, Klaipėdą, Trakus, buvau
5:30 VAKARIENĖ
Varniuose, Šiauliuose. Su Pre
Literatūros vakaras.
7:00
zidentūros paroda teko lanky
Dalyvauja: Vitalija Bogutaitė, Raymond Filip,
tis Rygoje, Lenkijoje - Kroku
Birutė Putriūtė Serota, Rolandas Rastauskas,
voje, Varšuvoje. Gerą įspūdį
Rimas Vėžys
paliko žmonės.
Rugsėjo 8 d. sekmadienis
10:00 Algimantas Valantiejus, „Intelektinės ir socialinės
reflektyvumo sąlygos šiandienos Lietuvoje."

Norintys suvažiavime dalyvauti, prašomi registruotis
iki 2002 m. rugsėjo 4 d. pas Mariją Paškevičienę,
306 55th Place, Dovvners Grove, IL 60515.
Telefonas: 630/852-3887.

f

braškės man buvo pačios ska
niausios, kokias tik esu val
giusi. Mane pakvietė pas Valantinus, kurių kiemas, nuos
tabus - ir darželis, ir basei
nas, ir pirtis. Ten apsistoja
mano senelis, kai nuvažiuoja.
Jie visai neblogai gyvena. Bu
vau dar trijuose kaimuose:
prie Kriukų (Joniškio raj.),
pas draugės, su kuria kartu
važiavome į Vilnių ir 6 sa
vaites gyvenome Vilniuje - Vikos Gylytės - gimines. Ten
buvo ir kaimas, ir ne kaimas:
jie turi vištų, augina daržoves,
bet yra baseinas, teniso aikš
telė, vasarnamis. Buvau dar
prie Anykščių ir Elektrėnų.
Man ypač smagu buvo matyti,
kad žmonės grįžta į gamtą,
net ir tie, kurie gyvena ir dir
ba mieste, nes ir man tai pa
tinka: dirbti žemės darbus ir
taip atsipalaiduoti.
- Kažkas pasikeitė Jūsų
gyvenime ir Jumyse po to,
kai Jūs pamatėte Lietuvą,
savo protėviu žemę?

- Mane paveikė tai, už ką
mano seneliai ir proseneliai
kovojo, pažintis su žmonėmis,
su žeme, laukais, miškais,
ežerais, ir viskuo, kas anks
čiau buvo pasaka, istorija. Ma
tyti nuotraukose ne tas pat,
kas pačiam stovėti ant žemės.
Dabar aš supratau, kodėl ma
no seneliams ta žemė buvo
tokia svarbi; kodėl ji buvo
svarbi visiems lietuviams.
- O kas Lietuvoje nepati
ko?

E. ir Z. Skiočiai, gyvenan
tys Farmington Hills, MI, at
siuntė 60 dol. auką, skirtą pa
rugpjūčio 18 d., sekmadienį, remti a.a. rašytojo Jurgio Jan
12 vai. Šaulių namuose (2417 kaus užbaigtos knygos „Pušis”
W. 43rd Str.). Bus skanaus išleidimui. Aukas galima siųs
lietuviško maisto, loterija, ti Lithuanian Writers Associa
šokiai. Gros Stasės Jagminie tion vardu c/o Stasys Džiugas,
nės vadovaujama „Tėviškės” 5729 Edge Lake Dr., Oak
liaudiškos muzikos kapela. Vi Lawn, IL 60453-4509.

si kviečiami smagiai praleisti
sekmadienio popietę. Narius
prašome atnešti laimikių lote
rijai.
Mindaugas Baukus, JAV
LB Cicero valdybos pirminin
kas, ir kiti Cicero apylinkės
žmonės tvarkys kavos ir pyra
gų stalą JAV LB Vidurio va
karų apygardos apylinkių me
tinėje gegužinėje. Visuomenė
kviečiama atsilankyti, pasi
vaišinti lietuviškais valgiais
bei alumi, pašokti skambant
puikiai Broniaus Mūro orkest
ro muzikai, padainuoti ir
linksmai pabendrauti vasaros
gamtoje.

•DĖMESIO! VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
• BALTIC MONUMENTS,

1108 Amber Drive, Lemont, IL,
- Nebuvo, kas nepatiktų, 60439. Prie pat PL Centro. Tel.
buvo tik dalykų, prie kurių 630-243-8446. Leonidą ir Gedi
reikėjo priprasti. Pvz., aptar minas Kazėnai. Pageidaujant
navimas restoranuose buvo ne atvykstame į namus.
geriausias. Niekas tavęs ne
• Namams pirkti pasko
pasodina, turi šaukti padavė los duodamos mažais mėnesi
ją. Bet gal čia toks būdas ar niais įmokėjimais ir prieina
pripratimas, aš Amerikoje bu mais nuošimčiais. Kreipkitės į
vau kitaip pripratusi.
Mutual Federal Savings,
- Ar dar norėtumėte
važiuoti į Lietuvą?

2212 West Cermak Road.
— Labai norėčiau kitą vasarą Tel. (773) 847-7747.
• 27 centai skambinant į
grįžti į Dainų šventę, nes tai
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
būtų visai kitokia kelionė. Nu
važiuočiau į Jaunimo kong per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

resą, kuris vyks Vokietijoje,
Lenkijoje ir baigsis Lietuvoje.
Jeigu bus pinigų ir laiko, labai
norėčiau, kad taip įvyktų. Dar
nemačiau Baltijos (buvau tik
prie Kuršių marių), norėčiau
pamatyti Druskininkus, Mari
jampolę. Tiesa, dar nepasa
kiau, kad buvau Grūto parke.
Man ten labai patiko. Žinau,
kad kai jis buvo kuriamas,
daug kas priešinosi. Aš ma
nau, kad tai gali vertinti kaip
meno galeriją ir kaip istorijos
pamoką. Man buvo įdomu pa
matyti tas statulas ir įsivaiz
duoti, koks buvo gyvenimas
mieste, kur jos stovėjo ir į tave
žiūrėjo. Tai nebuvo tie žmo
nės, kurie, norėčiau, kad
mane stebėtų. Tokios įtampos
man niekada neteko patirti,
todėl turėti šią patirtį man
buvo labai įdomu.
Dėkojame Viktorijai už
įdomius atsakymus. Reikia
tikėtis, kad ji bus gera dip
lomatė: iškalbi, moka for
muluoti mintis, turi atsa
kymus į visus klausimus. O
svarbiausia, kad mes ben
dravome lietuviškai. Tai
didelė vertybė, turint gal
voje, kad jos jau tėveliai
gimę Amerikoje.

~ Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

- Kuo? Kad visi lietu
viškai kalba?

- Lietuvių kalbos praktika
irgi buvo naudinga, bet aš su
siradau bendraamžių draugų,
kurie mane vežiojo ir viską
rodė. Visi mane šiltai, malo
niai priėmė. Nesijaučiau kokia

Brighton Parko Lietuvių
namų savininkų draugijos
gegužinė vyks sekmadienį,

Viktorija Sušinskaitė Lietuvoje, Pakruojo rąjone, senelio brolio Alekso
Nainio ir Igno Grigaliūno, Linkuvos gimnazistų, 1941 m. sušaudytų ko
munistų, žuvimo vietoje.

Lietuvių

verslo

taryba

(Lithuanian Business Council)
rengia vėlyvos vasaros geguži
nę rugpjūčio 25 d., sekmadie
nį, nuo 1 val.p.p. iki 5 val.p.p.
Ateitininkų namuose (12690
Archer Avė., Lemont, IL). Bus
proga pasivaišinti skaniais
valgiais ir pasikalbėti su
bendraminčiais, sužinoti apie
būsimą Lietuvos prezidento V.
Adamkaus delegacijos vizitą
JAV. Daugiau informacijos
skambinant Indrei tel. 312337-6293 arba rašant interne
tu indrele@voyager.net

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas ALauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko
muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.

• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.

Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per metus.

Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.
• Prieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi

rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Jokių mėnesinių mokesčių. Prieš pastatant paminklą, ga
Tikslus apskaičiavimas. Koky lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
biškiausias ryšys. Paslauga be jis padarytas, kaip jau buvo
apgaulės. Kreipkitės vakarais jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
lietuviškai į TRANSPOINT Vilimas Nelsonai. Tel. 773atstovą su 8 metų patirtimi 233-6335.
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
• „Saulutė”, Lietuvos vai
708-386-0556. TRANSPOINT
kų
globos būrelis dėkoja už
— patikimiausias ryšys su
aukas padėti našlaičiams,
Lietuva bei visu pasauliu!
beglobiams ir invalidams
. •
A.a.
dr.
Rūtos
vaikams, daugiavaikėms šei
Baltrukėnaitės atminimą
moms bei studentams Lie
pagerbiant, Milda Lenkaus
tuvoje.
Aukojo: kunigas Vy
kienė atsiuntė $750 „Saulu
tas
Memenąs
$500, Marija
tei”, Lietuvos vaikų globos
Norušis
$5,000
studenčių pa
būreliui, padėti vargingai
ramai.
Labai
ačiū!
„Saulu
gyvenantiems vaikučiams
tė
”
,
(„Sunlight
Orphan
bei studentams Lietuvoje.
Aid”), 419 Weidner Rd.,
Dr. Rūta Baltrukėnaitė baigė
Buffalo Grove, IL 60089.
šios žemės kelionę 2002 m.
tel. 847-537-7949. Tax ID#36liepos 4 d. Rūta gimė Vokie
3003339.
tijoje. Su tėvais — a.a. dr.
Advokatas
Adolfu ir Stase Baltrukėnais
atvyko į Ameriką 1949 m.
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Studijavo Loyola univer
Chicago,
IL 60629
sitete, Čikagoje. Psicholo
(Skersai
gatvės
nuo „Draugo")
gijos doktoratą apgynė Sout
Tel. 773-284-0100.
hern Illinois universitete,
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Carbondale, IL. Ilgus metus
dr.Rūta profesoriavo Roosevelt
Advokatas
universitete Čikagoje, dirbo
Jonas Gibaitis
Illinois universiteto medici
Civilinės ir
nos centre ir turėjo plačią
kriminalinės bylos
privačią praktiką. Dr. Rūtos
6247 S. Kedzie Avenue
planus dalyvauti psichologų
Chicago, IL 60629
suvažiavime šių metų vasarą
Tel. 773-776-8700
Lietuvoje, nutraukė vėžio
E-mail:
Gibaitis@aol.com
liga. Rūtos liūdi ir jos atmini
Toli
free
24 hr. 888-776-6742
mui auką „Saulutei” ($750)
Darbo
vai.
nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
skiria motina Stasė BaltruŠeštad.
8
v.r. iki 1 v.p.p.
kėnienė, brolis Vytė, sesuo
Daiva, seserėčia Teresė ir
Advokatas
giminės — Irena Skuodienė,
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Daiva Skuodytė, Milda ir dr.
6436 S.Pulaski Rd., Chicago,
Edmundas Lenkauskai, Ni
IL 60629
jolė ir dr. Vytautas Grakaus
Tel. 773-582-4500
kai, Viktorija Lenkauskaitė,
Valandos pagal susitarimą
Nijolė ir Kęstutis Slotkai, dr.
IMIGRACINĖS TEISĖS
Siga ir Jonas Matulaičiai, dr.
ADVOKATAS
Asta ir dr. Mitch Gerso-vitz
AURELIUS BUTVILAS
bei Ilona ir Viktoras Peteriai.
Tel. 312-580-1217
„Saulutė” dėkoja už auką ir
reiškia nuoširdžią užuojautą
135 SLaSatte #2300 Chicago, IL60608
Galimos konsultacijos šeštadieniais
a.a. dr. Rūtos Baltrukėnaitės
artimiesiems.

