
I..I.HI....U..LJM...L.H i M » M i M M | 
S76 PI GRATIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EUROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON D c 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

-

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 09-06-02 

PERIODICALS 
SEPTEMBER 7,2002 

Vol. LXXXX 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, RUGSĖJO - SEPTEMBER 7, 2002 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICACO, ILLINOIS 60629 

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

Nr.172 
Kaina 75 c. 

J a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų 
stovykla Da inavoje . 

2 psl. 

D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
komentuoja Valdo 
Adamkaus s p r e n d i m ą 
dar kartą k e l t i s a v o 
kandidatūrą; kai t ik 
Lie tuva s p r e n d ž i a 
didžiąs ias p r o b l e m a s , 
prasideda Irako karas , 
s tebis i Bron ius Na inys . 

3psl. 

V. Adamkaus sprendimas siekti 
prezidento posto sulaukė kaltinimų 

JAV L B Kultūros 
tarybos darbai ir planai. 

4 psl. 

Kalbininkai pr ie v i sų 
va ldž ių d irbo „Lietuvių 
kalbos žodynui"; P i lypas 
Narut i s a p d o v a n o t a s 
Vyčio Kryž iaus ordinu; 
prof. A n t a n a s Salys; 
in ternet inė ir sa lon inė 
galerija Naperv i l l e , IL. 

Kultūros priedas 

JAV L B Soc ia l in ių 
re ika lų tarybos veikla . 

5 psl. 

Violeta U r m a n a v i č i ū t ė 
koncer tuos Čikagoje . 

8 psl. 

Sportas 
* Vokietijoje surengta

me tarptautiniame jaunu
čių ir jaunių graikų-romėnų 
imtynių turnyre du Lietuvos 
atstovai iškovojo pirmąsias 
vietas, o dar trys tapo prizi
ninkais. Jaunučių amžiaus 
grupėje nugalėtojais tapo Ig
nas Krikščiūnas (25 kg) ir Ni
kolajus Janavičius (50 kg). 
Jaunių amžiaus grupėje ant
rąsias vietas užėmė Aleksas 
Janavičius (54 kg) ir Arnas 
Sudeikis (76 kg), o A-Uli aan-
dras Markinas liko trečias (42 
kg). 

* Lietuvos ledo rituli
ninkas Dainius Zubrus vis 
dar lieka nepasirašęs naujos 
sutarties su Siaurės Amerikos 
Nacionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) klubu ,,Washington 
Capitals" ir, atrodo, kad ar
timiausiu metu susitarimas 
nebus pasiektas, rašo JAV 
dienraštis ,,Washington 
Post". Praėjusi sezoną D. Zub
rus uždirbo 1 mlh. dolerių. 
Antroje sezono pusėje lietuvis 
tapo pagrindiniu „Capitals" 
vidurio puolėju. Dainius baigė 
sezoną savo sąskaitoje turė
damas 17 įvarčių ir 26 rezul
tatyvius perdavimus. 

* Po Indianapolyje ket
virtadieni sužaistu pasaulio 
krepšinio čempionato ketvirt
finalio rungtynių tapo aišku. 
kad iš NBA čempionate žai
džiančių krepšininkų sudary
ta turnyro šeimininkė JAV 
rinktinė liko be medalių. 
Amerikos rinktinę, kuri po 58 
pergalių patyrė antrąjį pra
laimėjimą iš eilės, ketvirtfina
lyje 81:78 įveikė pasaulio ir 
Europos čempionai Jugosla
vijos krepšininkai. 

Vilnius, rugsėjo 6 d. 
(BNS) — Prezidentui Valdui 
Adamkui vos spėjus paskelbti 
apie savo sprendimą 
balotiruotis antrajai kadenci
jai, pasipylė politinių oponen
tų kaltinimai. 

„Jaunosios Lietuvos", poli
tinių kalinių ir naujųjų tau
tininkų sąjungos pirmininkas 
parlamentaras Stansilovas 
Buškevičius kreipėsi į Vyriau
siosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininką Zenoną Vai-
gauską prašydamas ištirti, ar 
prezidentas nepasinaudojo 
tarnybine padėtimi ketvirta
dienį kreipdamasis per televi
zijas į visuomenę. 

Siame kreipimesi prezi
dentas pareiškė apsisprendęs 
kandidatuoti antrai kadencijai 
ir trumpai išdėstė savo mo
tyvus. 

S. Buškevičius savo skun
de prezidento kalbą pavadino 
skambia agitacine kalba. 

Prezidento rinkimų įstaty
me draudžiama „naudotis tar
nybine padėtimi" vykdant agi
tacija žiniasklaidoje. 

VRK pirmininkas Z. Vai-
gauskas teigė, jog parlamenta
ro skundas bus svarstomas ko
misijos posėdyje, tačiau pažy
mėjo, jog pagai įstatymų rinki
mų agitacijos laikas prasidės 
tik lapkričio 22 dieną, o iki tol 
įstatymuose nustatyti apribo
jimai nėra taikomi. 

Prezidento įstaivme nu

matyta, jog valstybės vadovui 
„valstybiniame radijuje ir 
televizijoje suteikiamas laikas 
pasisakyti šalies vidaus ir už
sienio politikos klausimais". 

Vienas iš kandidatų į pre
zidentus, teisininkas Juozas 
Petraitis paskelbė pradėsiąs 
teismo procesą dabartiniam 
valstybės vadovui. J. Petraitis 
pareiškime spaudai apkaltino 
prezidentą „sulaužius priesai
ką bei pažeidus Konstituciją". 
Šiuos pažeidimus, jo nuomone, 
V. Adamkus padarė nesiimda-
mas žingsnių panaikinti 1999 
metais vyriausybės ir JAV 
bendrovės „Williams" sutartį 
dėl „Mažeikių naftos" privati
zavimo. 

Pareiškime spaudai J. Pet
raitis taip pat teigia, jog prezi
dentas padarė jam moralinę 
žalą, neatsižvelgdamas į jo 
prieštaravimus sandoriui su 
JAV bendrove. Jis skundžiasi, 
jog užsienyje jaučia „didelį 
diskomfortą", negalėdamas 
paaiškinti, kodėl V. Adamkus 
sutiko su „Williams" atėjimo 
sąlygomis, o Lietuvoje yra už
sipuolamas kaip išeivijos 
atstovas. 

Pagal Konstituciją parei
gas einantis prezidentas ne
gali būti patrauktas baudžia
mojon ar administracinėn at
sakomybėn. Iš pareigų prezi
dentas gali būti pašalintas tik 
Seimo sprendimu, įgyvendi
nus apkaltos procesą. 

Michael Bloomberg 

N e w York'o m e r a s d ė k o j a L i e t u v a i 
Vilnius, rui.-ejo 6 d. 

(BNS) — Lietuve s prezidentas 
Valdas Adamkus oenktadien4 
gavo New York o mero Mi-
chaelo Bloomberį- laišką, ku
riame dėkojama už Lietuvos 
paramą ir solidarumą po per
nai rugsėjo 11-ąja surengtų te
roro aktų New York'e ir Va
šingtone. 

„2001 metų rugsėjo 11 die
ną buvo imtasi siaubingų 
veiksmų prieš įvairių tautybių 
ir religinių įsitikinimų moteris 
ir vyrus. Po Pasaulio prekybos 
centro griūvėsią;.- žuvo maž
daug 2,800 žmonių, priklau
siusių 91 tautai. Nors puoli
mas buvo nukreiptas prieš 
New York'o mic>tą, jo skau
džias pasekmes išgyveno visas 
pasaulis", teigiama mero 

JAV Senato komisijos ataskaitoje tarp 
NATO kandidačių — Lietuva 

Tal inas , rugsėjo 5 d. 
(BNS)— JAV Senato užsienio 
politikos komisijos ataskaitos 
autoriai rekomenduoja priimti 
į NATO septynias valstybes, 
tarp jų ir Lietuvą. 

Kaip ketvirtadienį pranešė 
laikraštis „The VVashington 
Times", tarp rekomenduojamų 
valstybių yra Latvija, Lietuva 
ir Estija, taip pat Slovakija, 
Slovėnija, Rumunija ir Bul
garija. 

Oficialiai valstybių kandi
dačių sąraše figūruoja dar ir 
Albanija bei Makedonija, ta
čiau, laikraščio komentatorių 
nuomone, šios valstybės turi 
nedaug galimybių būti pa
kviestos į NATO per šių metų 
lapkritį Prahoje vyksiantį vir
šūnių susitikimą. 

Ataskaitos autoriai pažy-

JAV prokurorai 

New York, rugsėjo 6 d. 
(BNS) — New York'o federa-
liniame teisme Manhetene 
ketvirtadienį pradėti teismi
niai klausymai dėl JAV pilie
tybės atėmimo iš 81 metų 
Idelfonso Bučmio. Kaltintojų 
teigimu, Ohio valstijos Day-
tono mieste gyvenantis I. Buč-
mys per Antrąjį pasaulinį 
karą 1942 m. gruodj-1943 m. 
lapkritį nacių okupuotoje 
Lenkijoje tarnavo sargybiniu 

mi. kad išvardytos 7 valstybės 
domina NATO kariniu ar poli
tiniu požiūriu, ir reikia reika
lauti, kad jos vykdytų bent mi
nimalius reikalavimus dėl iš
laidų gynybai dydžio. „Nepai
sant jų pažado vykdyti finan
sinius reikalavimus, mes abe
jojame valstybių kandidačių 
noru ir toliau siekti joms iškel
tų tikslų tapus sąjungos narė
mis", tvirtina ataskaitos auto
riai. 

Ataskaita rugpjūčio 30 d. 
buvo perduota komisijos pir
mininkui, demokratui Joseph 
Biden ir komisijos nariui, 
respublikonui Jesse Helms. 

Ataskaitoje pažymima, 
kad kiekviena iš 7 valstybių 
kandidačių ne tik iškels naujų 
problemų NATO, bet ir atvers 
sąjungai naujų galimybių. 
nori atimti pilietybę iš 

įtariamo lietuvio 
Maidaneko koncentracijos 
stovykloje ir dalyvavo sušau
dant belaisvius netoli Liublino 
miesto. Maidaneko stovyklos 
dujų kamerose naciai nužudė 
daugiau kaip 170,000 žmonių. 

Rusijos televizijos NTV 
pranešimu, po II pasaulinio 
karo I. Bučmys persikėlė į Ar
gentiną, iš kur 1958 m. atvyko 
į JAV. 1993 metais I. Bučmys 
tapo JAV piliečiu. 

Daytono teismo federali-

Pasak komisijos žinovų, 
tos valstybės kandidatės, ku
rios galėtų duoti NATO nema
žai naudos karinėje srityje, 
dar turi rimtai demokratizuoti 
savo valstybines struktūras. 
Antra vertus, išvystytą de
mokratijos, rinkos ekonomikos 
ir įstatymų bazę turinčios vals
tybės negali pasiūlyti NATO 
esmingesnės paramos karinė
je srityje. 

Daugelis ankstesnių NA
TO abejonių jau išsisklaidė — 
priešprieša su Rusija susilpnė
jo, stiprėjant Maskvos ir Va
šingtono santykiams. Laikraš
tis pažymi, jog. priėmus į NA
TO strategiškai palyginti ne
reikšmingas naujas nares, dar 
labiau paaštrės diskusija, ar 
NATO yra veiksminga kaip jė
ga, galinti užtikrinti saugumą. 

karo nusikaltimais 

niam teismui pateiktoje kalti
namojoje išvadoje teigiama. 
kad pildydamas dokumentus 
JAV pilietybei gauti. I. Buč
mys melagingai nurodė, kad 
praeityje netarnavo naciams. 

Kaip sake Lietuvos gene
ralinės prokuratūros Specia
liųjų tyrimų skyriaus vyriau
siasis prokuroras Rimvydas 
Valentukevičius. Generaline 
prokuratūra neturi jokių duo
menų apie I. Bučmį. 

Visiškai naujas tarptautinis maž
menines prekybom drabužiais fir
mos „Baltika Gro<:p" prekės ženk
las „Monton" ir jo parduotuvių tin
klas įžengė ir j Letuvą. Vilniaus 
centre ketvirtadieni atidaryta šio 
tinklo parduotuve ir pristatyta 
„Monton" ženklo koncepcija. Išver
tus iš prancūzų kalbos jis reiškia 
„mano tavo" ir simbolizuoja lygias 
vyrų ir moterų galimybes bei pasi
tikėjimą. Šis tarptauttnis ženklas 
ir drabužių parduotuvių tinklas 
vienu metu pristatytas net penkio
se valstybėse. 
Nuotr. kairėje: .Monton" įžengė 

Į L i e t u v ą . Odimmn Žilinsko 'ELTA> 
nuotr 

laiške 
M. Bloomberg pabrėžė, 

kad Lietuvos, kaip ir daugelio 
kitų valstybių, žmones bei vy
riausybė pasipiktino šiuo tero
ro aktu, parėmė pasaulinę an-
titeroristine kampaniją ir 
„padėjo New York'ui pakilti". 

Didžiausio JAV miesto va
dovas laiške perduoda nuošir
džiausią New York'o gyventojų 
padėką už suteiktą paramą ir 
pagalbą. 

.,Esame kupini ryžto 
pakilti naujam gyvenimui ir 
apginti mūsų taip branginamą 
laisvę. Jūsų ištikima draugys
tė visada primins. kad 
pasaulis yra pasiryžęs kartu 
su mumis kurti ateitį, kurioje 
nebus vietos baimei", teigiama 
New Ycrk'o mero laiške. 

Buvusi „Mažeikių 
naftos" vadovė 
kaltinama l ė šų 

iššvaistymu 
Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS" 

— Prokuratūra pateikė kalti
nimus bendrovės „Mažeikių 
nafta" vyriausiojo finansinin
ko pavaduotojai Vitai Petro
šienei dėl maždaug ketvirčio 
milijonų litų iššvaistymo. 

V. Petrošienė išgarsėjo 1999 
metų rudenį, kai laikinai va
dovavo Mažeikių naftai" ir 
dalyvavo pasirašant skanda
lingąsias sutartis su JAV ben
drove „Williams", pagal kurias 
amerikiečiai perėmė įmonės 
valdymą. 

Kaip penktadienį pranešė 
dienraštis „Respublika", šias 
sutartis pasirašęs buvęs mi
nistras Sigitas Kaktys taip 
pat yra tarp baudžiamosios 
bylos įtariamųjų, tačiau kalti
nimai jam iki šiol nepateikti. 

Šiuo metu bylą dėl „Ma
žeikių naftoje" iššvaistytų be
veik 120 mln. litų tiriantys 
prokurorai kaltinimus pateikė 
jau septyniems asmenims. 

Prokuratūra taip pat apkal
tino ir bendrovės Komunikaci
jos skyriaus viršininką Tadą 
Augustauską, iššvaisčius 
641,000 litų. 

Tarp apkaltintųjų yra ir 
„Mažeikių naftos" generalinio 
direktoriaus pavaduotojas rin-
kodaros klausimais 47 metų 
prancūzas Patrick Viossat. 

2000 metų pradžioje, įmonę 
jau valdant amerikiečių ben
drovei „Williams", buvo pasi
rašytas 3.5 mln. litų sandoris 
su Latvijoje registruota ofšo-
rine kompanija „BBF Oii 
LLC" dėl mazuto pardavimo, 
atnešęs „Mažeikių naftai" di
delių nuostolių. 

Ketvirtadienį prokuratūra 
pateikė kaltinimą dėl aplai
daus darbo ir buvusiam „Ma
žeikių naftos" komercijos di
rektoriui Alvydui Balčiūnui. 

Rusijos prezidentas pateikė 
pasiūlymus dėl Karaliaučiaus 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
—Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin savo laiške Lietuvos 
vadovui Valdui Adamkui iš
dėstė naujuosius Rusijos pa
siūlymus dėl Karaliaučiaus at
eities. 

Rusijos ambasados penkta
dienį išplatintame pranešime 
spaudai teigiau a. kad savo 
laiške V. Putin informavo V. 
Adamkų apie Rusijos Europos 
Sąjungai (ES) pateiktas idėjas 
ir požiūrį dėl nevaržomo žmo
nių ir krovinių judėjimo už
tikrinimo tarp Karaliaučiaus 
srities ir likusios Rusijos Fe
deracijos dalies. 

Rugpjūčio pabaigoje Rusijos 
prezidentas ES pasiūlė įvesti 
bevizį susisiekimą tarp ES 
valstybių ir Rusijos. 

Pasak pranešimo spaudai, 
laiške V. Putir. pabrėžė, kad 
Rusija tikisi, jog jos valstybi
nius tikslus, susijusius su lais
vu judėjimu į Karaliaučiaus 
sritį, gerbs ne tik ES, bet ir 
Rusijos kaimyninės valstybės, 
siekiančios narystės šioje or
ganizacijoje. Laiške reiškiama 

viltis, kad greitas abipusiai 
priimtų susitarimų dėl šios 
problemos pasiekimas su
teiktų naujų politinių impulsų 
tolimesniam abiejų valstybių 
suartėjimui. 

Ketvirtadienį apie laišką 
paskelbusi prezidento spaudos 
tarnyba pranešė, kad V. Putin 
pareiškė pasitenkinimą inten
syviais ir turiningais abiejų 
valstybių ryšiais, aktyviu dvi
šaliu bendradarbiavimu trans
porto, energetikos ir prekybos 
srityse. Laiške Rusijos vado
vas pabrėžė, kad pastaraisiais 
metais santykiai tarp Vilniaus 
ir Maskvos buvo aktyviai 
plėtojami. 

Pasak pranešimo, laiške 
taip pat primenama, jog 
būtina išspręsti bendrą re
gioninės bei europinės svarbos 
klausimą — sukurti palankias 
sąlygas dinamiškai Rusijos 
Karaliaučiaus srities sociali
nei ir ekonominei plėtrai, 
užtikrinti žmonių bei krovinių 
nevaržomą tranzitą tarp šio 
regiono ir likusios Rusijos te
ritorijos. 

Po maždaug penkerius metus trukusio pasiruošimo. Klaipėdos laisvojoje 
ekonominėje zonoje <XEZ) iškilmingai atidengti riboženkliai ir oficialiai 
paskelbta apie jos veiklos pradžia. Cia jau statoma Danijos bendroves ga
mykla. Klaipėdos LEZ valdymo bendroves valdybos pirmininkas Povilas 
Vasiliauskas džiaugėsi, kad visi skeptikai, šią zoną vadinę „mirusia idė
ja", klydo. „Tiesa. LEZ dar gyvena tik kūdikystes amžių, bet turi rimtų ir 
pagrįstų ambicijų sparčiai augti ir stiprėti", sake P. Vasiliauskas 

Nuotr.: LEZ atidaryme prie trijų akmeninių riboženklių (iš kairės) 
ūkio viceministras Nerijus Eidukevičius. Klaipėdos miesto meras Riman-. 
tas Taraškevičius ir Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės valdybos narys ir 
akcininkas P,erre Everaert. Romando Žmbno 'Eltai nuotr 

„Jukos" ketina 
didinti naftos 

tiekimą į Mažeikius 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
— Rusijos naftos susivieniji
mas „Jukos", kuris netrukus 
perims „Mažeikių naftos" val
dymą ir kurį siūloma pri
pažinti strateginiu investuo
toju į Lietuvos naftos ūkį, ket
virtąjį šių metų ketvirtį ketina 
padidinti naftos tiekimą į Ma
žeikius 1.5 karto iki 600,000 
tonų per mėnesį. 

Remdamasis šaltiniais „Ju
kos", tai pranešė Rusijoje lei
džiamas savaitinis žurnalas 
„Petroleum Argus". Pasak jo, 
Rusijos naftos milžinas ketina 
savarankiškai aprūpinti nafta 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklą. 

„Mažeikiu naftos" Komuni
kacijos tarnybos viršininkas 
Tadas Augustauskas teigė kol 
kas nieko nežinantis apie to
kius „Jukos* ketinimus. Mes 
nesame informuoti apie tokius 
planus, jie nederinti su „Ma
žeikių nafta", tvirtino T. Au
gustauskas. Jis pripažino, kad 
toks būsim'jo „Mažeikių naf
tos" savininko sprendimas bū
tų logiškas, tačiau kartu abe
jojo, ar „Mažeikių nafta" ga
lėtų dar didinti naftos perdir
bimo apimtis 

Konservatorius gali 
nedalyvauti 
prezidento 
rinkiniuose 

Vilnius, rugsėjo 6 d. (BNS) 
— Konservatorių partijos vice
pirmininkas, buvęs premjeras 
Andrius Kubilius jau kitą sa
vaitę gali paskelbti, jog nuta
ria nedalyvauti žiemą vyk
siančiuose prezidento rinki
muose, rašo dienraštis „Res
publika". Tokį žingsnį konser
vatorius žengtų prezidento 
Valdo Adamkaus, kuris ket
virtadienį paskelbė sieksiąs 
prezidento poste likti antrą 
kadenciją, naudai. 

Seimo Konservatorių frakci
jos seniūnas kol kas vengia 
patvirtinti arba paneigti ži
nias apie galimą pasitraukimą 
iš rinkimų „maratono", tačiau 
tokia galimybė pastarosiomis 
dienomis aktyviai svarstoma 
dešiniųjų partijų stovykloje. 

A. Kubilius leido suprasti, 
jog jo asmeninė nuomonė dėl 
dalyvavimo prezidento rin
kimuose yra neigiama. „Kon
servatorių partija visą laiką 
laikėsi principinės nuostatos, 
jog centro dešiniosios jėgos 
turi turėti vieną bendrą kan
didatą prezidento rinkimuose. 
Su tuo susijęs ir mano apsi
sprendimas", sakė jis. 
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: ..Draugo" redakcija. 
Ateitininkų puslapis. 

4545 W. 63 St. 
Chicago. IL 60629 

JAS STOVYKLA DAINAVOJE 
l a b a i sėkminga Jaunųjų 

Ateitininkų sąjungos stovykla 
vyko liepos 7-17 d. Dainavoje. 
Skaitytojams siūlome pasi
skaityti, kaip savo dienas 
leido jaunučiai stovyklautojai. 

Sekmad ien i s , l i epos 7 d. 
„Sveiki atvykę j Dainavos 

kaimą!" — tokie žodžiai pa
sveikino visus a tvykusius 
stovyklautojus, tik įvažiavus į 
Dainavą. 

Po registracijos vaikai 
kraustėsi į savo kambarius: 
visiems buvo labai įdomu 
sutikti senus d raugus , bei 
susipažinti su naujais . Per 
stovyklos atidarymą vyriausia 
stovyklos vadovė dr. Ona 
Daugirdienė, visiems paaiški
no, kad šių metų stovyklos 
tema yra „Dainavos kaimas". 
Stovykloje turėsime progą 
kepti kaimiškus valgius, dary
ti kraičio skrynias , aust i 
juostas ir įvairiais kitais 
būdais susipažinti su kaimo 
gyvenimu. Toliau j i pristatė 
vyriausius vadovus — Vitą 
Aukštuolienę (mergaičių). 
Kazį Razgaitį (berniukų), sto
vyklos kapelioną kun. Kęstutį 
Kevalą, būrelių vadovus ir 
stovyklos vadovybę. 

Prieš vakarienę susirin
kome į baltųjų rūmų salę. O. 
Daugirdiene visiems papasa
kojo apie Lietuvos kaimą ir jo 
žmones. Iš kaimo atėjo mūsų 
dainos ir papročiai. Kaimo 
žmonės buvo tie. kurie per 
visus laikus išlaikė lietuvybės 
liepsnelę stipriai degančią. 
Pasiskirstėme į tr is grupes: 
jauniausieji būreliai (1 , 2, 7. 8) 
tapo žemaičiais, viduriniai (3. 
4, 9, 10) aukštaičiais, o patys 
vyriausieji (5. 6, 11, 12) dzū
kais. Žiūrėjome į iškabintus 
Lietuvos žemėlapius ir ieško
jome kaimo pavadinimo, pagal 
kurį rinkomės būrelio vardus. 

Po skanios vakar ienės , 
kiekvienas būrelis piešė būre
lio gairelę. Per susipažinimo 
vakarą vadovai išradingai 
save pristatė, mus visus 
linksmino ir visi kartu šokome 
ir linksminomės. Pasirodė kai
mo porele Motiejukas ir Bar
bora. Po vakarinės maldos ir 
naktipiečių išsiskirstėme į 
savo kambarius. Baigėsi pir
moji stovyklos diena. 

P i r m a d i e n i s , l i epos 8 d. 
Pirmas rytas stovykloje! 

Po mankštos skubame į vėlia
vų pakėlimą, kur vėl mus ap
lanko Motiejukas ir Barbory
tė. Pavalgius skanius pusry
čius, prasideda įvairūs užsi
ėmimai. Žemaičiai rašo 
laikraštėliui, sportuoja, stato 
medinę sodybą, kalbasi su 
kunigu. Aukštaičiai sportuoja, 
puošia kraičio skrynią, eina į 
gamtą. Dzūkai pradeda ruoš
tis turgaus dienai — kepa 
..baronkeles", sausainius-šir-

deles. Sau lu t e mus k e p i n a 
negailestingai, o nuo įkai tu
sios krosnies dar labiau va rva 
prakai tas . Vyresnieji būrel iai 
valgyklą papuošė senov i š 
komis langinėmis, a n t langų 
užkabino megztas užuolaidas . 
Mūsų valgykla atrodo ka ip 
didelė kaimiška svetainė. 

Kaip gera įšokti į „Spyglį", 
kai lauke ta ip karšta. Po pa
vakarių vėl skubame į užsi
ėmimus. Kerpame lėlę iš kar
tono, ir ją aprengiame t au t i 
niais drabužiai- Siuvinėjimo 
būrelyje sus ipaž į s t ame su 
kaišytinio siuvinėjimo techni
ka ir pradedame siuvinėti. At
rodo labai sudėt inga, bet 
vadovas kantr ia i viską aiški
na, tad t ikime, kad per kelias 
pamokas užbaigsime savo 
rankdarbį. 

Po vakarienes keliaujame 
į kitą ežero pusę. Ten šešios 
kaimo stotys. Susiporavę po 
du būrel ius kel iaujame iš 
stoties į stotį ir rungtyniau
jame . Buvo nelengva slidinėti 
per žolę poromis, pr is i r i šus 
prie kojų lentutes. Išmokome 
labai gre i ta i aps i r eng t i -
nus i rengt i krūvą d rabuž ių : 
reikėjo atsargiai bėgti nešant 
vandenį puodelyje. Žodyno 
stotyje pasitikrinome, kas žino 
daugiausia lietuviškų žodžių, 
o dainų stotyje spėjome dai
nas , išgirdė pirmas jos melodi
jos gaidas. Po pastoge l inks
mai lošėm kaimo įrankių kor
tomis žaidimą „21". 

Sutemus, visi l inksmi grį 
žome į barakus . Džiaugėmės 
gražiai pasisekusia d iena . 

A n t r a d i e n i s , l i e p o s 9 d 
Gaiv inan t i s l ie tus! Visą 

naktį lijo. lijo. lijo. L ie tus net 
su t rukdė vėliavas pakel t i . Bet 
vis vien gera jaust i ry to vėsą 
po vakardienos karščių. 

Po pusryčių užs i ėmima i 
vyko įprasta tvarka. Vadovai 
visados su mumis, j i e patys 
praveda pamokėles ir pamoko. 
Po pietų ėjome pr ie ežero 
maudytis, nors ne visi išdrįso 
lįsti į vandenį. Daugiausia tik 
jaunesniųjų būrelių merga i tes 
maudėsi — joms. atrodo, visai 
nebuvo svarbu, kad l ie tut is 
krapnojo. 

Po pavakarių vėl sk i r s 
tomės į užsiėmimų būrel ius . 
Aukštaičiai pluša „Skanaus!" 
būrelyje. Šiandien reikia už
raugti agurkus ir padary t i lie
tuvišką girą. Labai kvepia 
k rapa i , tiek daug jų pri
dedame į agurkų s ta t ina i t ę . O 
kokia skani juoda džiovinta 
duona, kurią dedame į girą! 
Nors mūsų šeimininke Laima 
mus labai skaniai ir išradingai 
maitina, bet bus įdomu para
gaut i ir pačių p a g a m i n t u s 
patiekalus. 

Šešto būrelio berniukai su
krovė didžiu!; laužą. Reikia 
daug ugnies, nes šį vakarą 

Smag ia i nus i t e ikus ios stovyklautojos atei t i 

„Velnių laužas" . Visiems 
s tovyklautojams susirinkus 
laužavietėj, atvyko paslaptin
gas velnias . J i s susikvietę 
savo padėjėjus velnius ir pra
sidėjo l inksmybes . Būreliai 
parodė t rumpus vaidinimus. 
vadovai — „velniai" gunde 
s tovyklautojus nusikalsti. 
skambėjo smagios dainos ir 
stovykliniai šūkiai. 

Į stovyklą grįžome j a u 
sutemus. Buvo smagi diena' 

Trečiadienis, liepos 10 d. 
Šiandien mūsų sto%ykloje 

švento Jurgio diena. Iš ryto į 
vėliavų pakėlimą atkeliauja 
elgeta su suplyšusiais, šunų 
apdraskytais drabužiais. Su
žinome, kad jis skuba į turgų, 
vyksiantį vakare . 

Kasdien vis skaniau val
gome. Mūsų vyriausia šeimi
ninkė Laima Jarašienė, jos 
padėjėja Daiva Lukasievvicz, 
ūkvede Alma Jankienė ir šau
nusis virtuvės štabas — And
rius Giedraitis. Gytis Miku-
lionis. Svaja Mikulionyte. 
Laura Šeštokaitė, Rima Šeš-
:okaitė. Genutė Tamašiūnaitė 
ir Alaną Zombor, mus maitina 
ne tik skaniai , bet ir sveikai, 
l auname daug vaisių ir dar-
jvių. Naktipiečiams smagu

riaujame naminiais pyragais, 
o t rupinukai nuo jų — tikra 
puota meškėnų šeimynėlei. 

Laisvalaikio prie ežero 
visada laukiame. Kas mau
dosi, kas smaguriauja ledais, 
kas žuvauja. 

Po pavakarių, visi būreliai 
su didžiuliu entuziazmu ruo
šia prekes, žaidimus ir iška
bas turgui. O po vakarienės 
t raukiame link svetainės prie 
ežero — ten turgus. Vadovai 
— kaimiečiai su šiaudinėmis 
skrybėlėmis, vadovės irgi 
visaip pasipuošusios, o mūsų 
slauges tapo bobutėmis iš Ši
lutės. Visi. visi skuba į turgų. 
Visi stovyklautojai tur i 
rankose po 10 litų. kuriuos 
gali leisti savo nuožiūra — ar 
„baronkeles" pirkti , ar sal
dumynus, ar veidą pasidažyti. 
O už 5 litus, gal ką į kalėjimą 
įkišti? 

Štai ir elgeta su savo akor
deonu pasirodo. Kaimiečiai — 
stovyklautojai jo pagaili, pa
aukoja keletą litų. kas dau-

Gin tas Civinskas su savo jaunųjų a te i t in inku būreliu Dair.i 

giau. kas mažiau. Na, o koks 
turgus be artistų pasirodymų0 

Visus sužavi Vyto Vaitkaus 
žonglieriavimas. Kamuoliu
kai, lazdelės... tik skraido į 
orą. o jis visa- pagauna, apsu
ka, permeta per koją. per ran
ką, per galvą — kaip tik nori. 
Triukai sudt-tingi. o jis taip 
lengvai juos atlieka. Plojam, 
plojam Vytui. Kažin kur jis 
taip ir išmoko? Gražu buvo re
gėti. 

Bet č:a d a r ne viskas! 
Atvyko ir trys juokdarės — 
J u k i s ir dvi Jukytės (Lina, 
Rima ir Laura Šeštokaitės) 
mūsų pralinksminti. O Algis 
su savo lėliu tea t ru mus visus 
prajuokino. Smagiai prisijuo-
kėm. kam buvo ūpas — pa
šokom, passžmonejom ir nepa-
jutom, kaip pradėjo temti. 

J a u laikas keliauti atga
lios. Turgų? pasibaigė. 

Ketvirtadienis, liepos 11d. 
Naujas, gražus ry tas . 

Stovyklos programa vyksta 
įprasta tva-ka. Puikus oras 
mums leidžia pailsėti. Po pus
ryčių skubame apsitvarkyti, 
nes visi nori gauti „šypseną" 
inspekcijos metu. 

Salėje ant sienos puikuo
jasi lėlės, kurias padarėme 
žiūrėdami • tau t in ių rūbų 
pavyzdžius Iš medžiagos iš-
kirpome joms panašius dra
bužius, nupynėme kasas. Iš 
tuščių cigaro dėžučių jau ga
minama kraičio skrynia. Jau
nesnieji būreliai baigė minia
t iūrinę sodybą iš medžio 
gabalėlių. 0 trečio ir ketvirto 
būrelių berniukai su vadovais 
(Kęstučiu D ir Saulium) per 

gamtos būrel į prisirinko 
krepšelį kvepiančių miško 
aviečių ir i š jų išvirė tokią 
skanią uogienę, kad visi lai-
žėmės ragaudami. 

Vakare vyko susikaupimo 
vakaras . Žvakelių šviesoje ant 
Kryžių kalno išklausėme 
penkių vadovų (Austės. Simo, 
Linos. Kęstučio A. ir Ritos) 
pas isakymų, kaip jie savo 
gyvenimuose tiesiogiai pajuto 
Dievo buvimą. Nuostabioje 
vakaro tyloje, susikabinę ran
komis visi kartu meldėmės. 
Ypatingas ge rumas ir šiluma 
mus jungė t ą vakarą. 

B u s d a u g i a u 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSOAN 

Manualine f:zioterapi|a. akupunktūros. 
gaivos skausmu (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
6645W. Stanley Ave., 8erwyn, IL 

60402. Tel. 708-484-1111. 
Valandos Kasdien, savaitgaliais susi

tarus Kalbame lietuviškai 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pūsles ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St.. Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester. IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKJLJ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 
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SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. KedZ'e Ave. 
Chicagc. IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

..Kirsk kamuol į" ' 
nykioje D a i n a \ Oft 

t m m k u -to-

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima P L Orland Park. !L 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

VIDAS J. NEMCKAS. M.D. 
KATOO.0GAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave 
C h > o g o . II. 606r>2 

Kab. tel. 773-471 -3300 
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P R E N U M E R U O K I M E IR SKAITYKIME „DRAUGĄ" 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VIUUS MIKAIT1S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medicai clinic 
10811 W. 143 St. Orfand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Siiver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. UNA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingay Hwy, VVfcvvbrock 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSKJS.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 
BkGfove: 847-718-1212 

ir Ubertyvfe. www.ilHnotspaln.oom 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
OAMTU GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai pnimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S t , Oafc. Lawn, IL 

Tel. 706-422-8260 

^ 

Dr. Vida LPuodžiOnJenė 
Healthy Connectton 

-Z^ ChkopiarJc&Rehab 
CHc 

Manualine ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

S t * 201/202, Lodęort, L 80441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Walter St., Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RUSSELL MILER, MD 
šeimos gydytojas ir chirurgas 
Pereme dr P. Kisieliaus praktika 
Oak Park Physicians Office 

6626 VV. Cermak Rd., 
Berwyn, IL 60402 

Tel. 708-484-1545. 

DH. L. PEIHfclKIŠ 
DANR! GYDYTOJA 

9055 S.R'.berts Rd.. Hickory 
Hills, IL 

1 mylia i vaMrus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 5984055 

Va^ndo' pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD„ S.C. 
V I D A U S LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60838 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susrtanmą 

LINAS SIDRYS, M.D. 
A k i ų ligos / Chirurgija 
9 8 3 0 S.Bidgeland Ave. 

Chicago Rkjge, IL 60415 
Tel. 708-6388622 

4 1 4 9 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, "176"— 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos* pagal susitarimą 

AmberKearm Center 
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 

chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem. Brirjgevievv, IL 60455. 
T« i . 706-594-0400. 

Kalbame lietuviškai Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
V I D A U S L I G O S 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thStr. 
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. 

3236 W. 111 SI CrHoago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DD.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 
DR. AUŠRINE SCHNEIDER 

DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook. IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-7354477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH. MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia Bronius N a i n y s 

LIETUVA IR IRAKAS 
Sutapatinimas lyg ir keis

tas. Ką bendra gali turėti šie 
du, visiškai skirtingi, kraštai? 
Lietuva — tautinė, europietiš
ka, krikščioniška, demokra
tinė valstybė, Irakas — kelia-
tautė, arabų musulmonų, 
žiauraus tipo valdoma dikta
tūra, kai jas viena nuo kitos 
dar skiria daug tūkstančių 
mylių. O vis dėlto turi. Ryšį 
tarp Lietuvos ir Irako mezgė ir 
jau antrą kartą kartoja di
džioji pasaulio galybė, taip pat 
ir didžiausia mūsų atrama 
Amerika. Tiksliau: du šio 
krašto įtakingiausi ben
dravardžiai piliečiai — tėvas 
ir sūnus, buvęs ir dabartinis 
JAV prezidentai. Ir labai svar
biais, tiesiog lemiančiais, 
Lietuvai laikotarpiais. JAV 
prezidentas tėvas George 
Bush skelbė karą Irakui 
Lietuvos laisvėjimo laiko
tarpiu, o JAV prezidentas 
sūnus George W. Bush ruošia
si taip pat daryti Lietuvai ke
t inant žengti per NATO 
slenkstį. Kas tuos įvykius 
tyčia ar netyčia taip surikia
vo? Lyg norėdamas mums 
pakenkti, nes kaip Lietuvai 
nepadėjo pirmasis, taip, atro
do, nepadės nė antrasis. 
Nauda iš jų tik buvusiai mūsų 
krašto okupantei sovietinei 
Rusijai ir. aišku, tos minties 
neatsisakiusiai ir greičiausiai 
niekad neatsisakysiančiai 
neva demokratinei dabartinei. 
Tėvas George Bush, ieško
damas paramos iš okupuoto 
Kūwaito Irakui išvyti, nuo
laidžiavo bet kokia kaina savo 
vergijoje besistengiančiam 
išlaikyti Lietuvą Sovietų 
Sąjungos diktatoriui Gorba-
čiov, ir baiminamės, kad taip 
nepasielgtų sūnus su Rusijos 
vadovu Putin, tikėdamasis jo 
pagalbos iš diktatoriaus kėdės 
išversti Amerikai daužyti 
branduolinius ginklus gami
nantį Saddam Hussein. Nors 
niekada nesužinosim, kiek 
Lietuvos išsilaisvinimui pa
kenkė Amerikos - Irako karas 
ir jo įtaigaujama politika, ta
čiau Vašingtono dėmesiui 
nukrypus į Artimuosius rytus, 
Gorbačiov padėtį išnaudojo ir, 
kiek galėdamas, Lietuvą 
murdė. O tai Lietuvai tikrai 
nepadėjo, ir tolesnis išsi
laisvinimo vyksmas buvo įtai
gaujamas jau visiškai kitokių 
aplinkybių, tėvui Bush net 
nenoromis paskui jas slen
kant. Todėl ir iš naujo kyla 
klausimas, ką sūnaus George 
W. Bush dabartinis ginklų 
žvanginimas, jeigu jis išsivys
tys į karą, reikš Lietuvos 

keliui į NATO? 
Po pavasarinio subruzdi

mo ir Bush-Putin Romoje 
pasirašyto dokumento, pri
imančio Rusiją į NATO tary
bą, viešos kalbos apie šios 
sąjungos plėtrą buvo pritilu
sios, nors Putin padėjėjai bei 
patarėjai kelis kartus ne
dviprasmiškai teigė, kad 
NATO sudėtyje Baltijos vals
tybių matyti Kremlius 
nenori. Ženklas, kad kažkur 
užkulisiuose kas nors buvo 
daroma, nors gal ir be pasek
mių. Bet JAV prezidentui 
Bush pradėjus kalbėti apie 
karą prieš Iraką ir sutikus 
nelauktą, vis stiprėjantį, tarp
tautinį pasipriešinimą, Putin, 
taip pat kaip ir Gorbačiov, 
šokosi jį išnaudoti. Beveik per 
naktį Bush „blogio ašies" tri
julė — Šiaurės Korėja, Iranas 
ir Irakas — tapo Kremliaus 
draugai, maloninami įvairio
mis bendradarbiavimo sutar
timis. Aiškus Maskvos antau
sis Amerikai, nors Vašing
tonas dėl jo, palyginti, nedaug 
spurdėjo. Tačiau vystosi ir 
galimas, žymiai didesnis 
smūgis. JAV prezidentas, iš 
karto mažai dėmesio kreip
damas į šiam jo užmojui prieš
taraujančius kraštus ir 
pasišovęs prieš Iraką kariauti 
vienas, susidūręs su labai 
stipria opozicija namie, nuo
monę keičia. Nekariausiu 
prieš Iraką, jeigu negausiu 
reikiamo pritarimo, dabar jau 
sako Bush. Dėl to jis rugsėjo 
ketvirtą tarėsi su JAV Senato 
ir Atstovų rūmų vadovais, 
rugsėjo 7-tą pas jį svečiuosis 
Didžiosios Britanijos minis
tras pirm. Tony Blair, ieškos 
jis pritarimo ir stipriausių šio 
karo priešininkų — Vokietijos 
kanclerio Gerhardt Schroeder 
bei Prancūzijos prezidento 
Jacąues Chirac ir žada tartis 
su Kinijos prezidentu Jiang 
Zemin. Bet svarbiausia, pa
klausęs užsienio įtakingų poli
tikų balsų, Bush nutarė siekti 
Jungtinių Tautų pritarimo, 
kur Rusija turi iš Sovietų 
Sąjungos paveldėtą veto teisę, 
o jos užsienio reikalų minist
ras Igor Ivanov rugsėjo pra
džioje Maskvoje viešėjusiam 
Irako užsienio reikalų minist
rui Naji Sabri al-Hadithi ža
dėjo ja pasinaudoti, tikėdama
sis, kad tai daryti nereiks, nes, 
pagal jį JT Amerikos planuo
jamam karui prieš Iraką 
nepritars. Tačiau kažin ar taip 
bus, nes JAV prezidentui savo 
politiką pakeitus ir pradėjus 
su užsieniu kitaip kalbėtis, 
karui prieš Iraką pasipriešini-

Prezidentūros rūmai Vilniuje. Vladimiro Gulevičiau.- Kita nuotrauka 

mas ėmė silpnėti. Jam ir 
Europa pritartų, jeigu būtų 
įrodyta Hussein užmojo pasi
gaminti branduolinius ginklus 
sėkminga pažanga, o kita išei
tis tam pavojui pašalinti 
nerasta. Kaip tokiu atveju 
elgtųsi Rusijos prezidentas 
Putin? 

Tokiame politikos — gali
mo karo prieš Iraką jaukale 
— iš naujo pasirodė NATO. Ir 
ne bet kaip, bet sušvito mums 
iki šiol neregėta patikimiausia 
žvaigždute. įtakingas JAV se
natorius Joseph R. Biden, iki 
šiol buvęs skeptiškas, dabar 
jau pareiškė įsitikinęs, kad 
Baltijos valstybės šį rudenį 
Prahoje j NATO pakviestos 
bus. Tokiu teiginiu netikėti 
sunkoka, nes šis žymus ir rim
tas JAV politikas turbūt žino. 
ką kalba. 

Tačiau dar stipresnė 
tikimybė — antis iš pačių 
Baltųjų rūmų: po konferenci
jos Prahoje, taigi po naujų 
narių į NATO pakvietimo, 
JAV prezidentas Bush žada 
lankytis Lietuvoje. Nors dar 
tik žada, gal dar ir ne jis pats, 
bet ar tokiai antelei būtų lei
džiama skraidyti, jeigu Lie
tuva nebūtų numatyta į 
NATO kviesti? Tai turbūt pats 
reikšmingiausias ženklas 
mūsų naudai, jeigu Irako 
karas jo nesunaikins. 

Atskirai ir plačiau būtų 
verta panagrinėti, kam ir 
kodėl iš tikrųjų to karo reikia, 
nes kol kas jo nori tik Izraelis 
ir, reikia manyti, jo įtaigauja
mi dabartiniai JAV vadovai, 
nors, kaip šiomis dienomis 
išryškėjo, irgi ne visi. Tačiau, 
ir karą siūlydamas, buvęs 
Izraelio premjeras, iš Lietuvos 
kilęs Ehud Barak (jo straips
nis „NYT 2002.09.04) nori JT 
pritarimo. Aišku, šios organi
zacijos vadovai Irako diktato
riui atsikratyti arba bent 
paveikiai sudrausminti ieškos 
ir kitų priemonių. Bet jeigu jų 

neras, jėgos naudojimui visgi 
turės pritarti? Bet tokiam pri
tarimui reikės nukauti Rusi
jos veto. Kokia bus Saddam 
Hussein draugo Putin kaina? 
Sustabdyti NATO plėtrą, ar
ba, mažiausiai, neįsileisti į ją 
Baltijos kraštų? Jeigu jis drįso 
skelti antausi Amerikai, susi
tardamas su Iranu dėl pavo
jingų branduolinių jėgainių 
statybos, susiderėdamas su 
Iraku dėl 40 milijardų dol. 
vertės verslo sutarties, kodėl 
jam nespjauti ir į NATO vei
dą, jeigu nusimato kokia nors 
nauda? 

Todėl spauskim nykštį, 
kad JAV prezidentas George 
W. Bush ir jo visa svita, pa
dedama JT, NATO, sąjungi
ninkių valstybių vadovų, tokių 
galimybių Rusijos vadovui 
nesudarytų. Geriau būtų, jei
gu tos visos galvos rastų būdą 
pavojingo diktatoriaus at
sikratyti be karo, nes iš tik
rųjų nežinia kuo jis gali pasi
baigti. Nežinia, kur gali nuai
dėti Anglijos musulmonų 
šauksmas, kviečiantis visą mi
lijardą jų ginti Iraką ir jo dik
tatorių. Nežinia, ką jų fana
tikai ir Amerikos žemėje gali 
sugalvoti. Bet jeigu ir toji iš
mintis kitos išeities neras, ir 
jos išvada — karas, tegul JAV 
prezidentas nebeseka savo tė
vo pėdomis ir nebekreipia dė
mesio į dar vis imperijos di
dybe sergančią, visaip nuo Va
karų pasaulio atsilikusią, gra
sinimais besiskeriojančią Ru
siją. Tegul neužmiršta Varšu
voje tartų savo iškilmingų 
žodžių: nei miunchenų, nei jal-
tų daugiau nebus. Labai ne
malonu Lietuvai būtų dar kar
tą pajusti tokį pat Irako at
garsį, kurį jai teko išgyventi 
ano JAV karo su jo diktatorium 
laiku. Trys mėnesiai beliko iki 
NATO slenksčio, ir didelė 
nelaimė būtų, jeigu Amerikos 
karas Irake priverstų Lietuvą 
sustoti, jo neperžengus. 

L I E T U V I A I 
B A L T A R U S I J O J E 

Rugsėjo 7 d. Minske vyks
ta trečiasis Baltarusijos Lie
tuvių Bendruomenės suva
žiavimas, kuris apsvarstys 
bendruomenės veiklą per pas
taruosius trejus metus. 

Šiuo metu Baltarusijoje 
gyvena apie 20,000 lietuvių. 
Lietuvių susivienijimai yra 
Minske, Gardine, Lydoje, 
Astravo, Varenavo, Breslaujos, 
Rodūnios rajonuose. Rim-
džiūnuose ir Pelesoje veikia 
lietuviškos vidurinės mokyk
los. Lietuvių folkloro ansam
bliai užima aukštas vietas 
Baltarusijos tautinių mažu
mų meno festivaliuose, kon
certuoja per televiziją. 

Baltarusijos lietuvių su
važiavime dalyvaus Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direkto
rius Antanas Petrauskas. 
Rugsėjo 6 d. vyko A. Pet
rausko susitikimai su Bal
tarusijos Respublikos kul
tūros ir švietimo ministrais. 

J. Rumšą 

* Klaipėdos Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės radiolo
gijos skyriuje pradėjo veikti 
naujas skaitmeninis rentgeno 
aparatas, kurio ligoninė laukė 
25-erius metus. Beveik pusės 
milijono vertės įrenginį ligoni
nei valstybė padėjo įsigyti pa
gal radiologijos vystymo pro
gramą. Pagal šią programą iš 
viso Lietuvoje nupirkta dau
giau nei 100 modernių rentge
no aparatų. (K, Eita) 

* Pr ie Kauno savivaldy
bės įvyko mit ingas, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 100 
UAB „Stoties turgus" prekybi
ninkų. Jie jau antrą savaitę 
reikalauja panaikinti mokestį 
už automobilių stovėjimą šalia 
turgaus esančioje aikštelėje. 

• KD. Eltai 
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Danutė Bindokienė 

„Apsispręsti nebuvo nei 
lengva, nei paprasta..." 

Taip rugsėjo 5 d., kalbėda
mas Lietuvos televizijoje, pri
sipažino prez. Valdas Adam
kus. Apsisprendimas: rinkimi
nės kampanijos pradžia. Pre
zidento apsisprendimas kan
didatuoti dar vienai kadenci
jai turbūt per daug nenustebi
no nei Lietuvos, nei išeivijos 
lietuvių. Apie tai jau kuris 
laikas kalbėta ir spėliota. 
Daugeliui atrodė visai logiška, 
kad dabartinis prezidentas, 
palyginti sėkmingai savo dar
bą dirbęs pastaruosius pen
kerius metus, siektų dar 
penkerius tose pareigose pasi
likti. Nepaisant kritiškų 
atsiliepimų, ypač Lietuvos 
žiniasklaidoje (kurie gi dir
bantieji tos kritikos nesusi
laukia!), visgi reikia pripažin
ti, kad prezidentas pasižymė
jo savo pareigų svarbumo 
supratimu ir stengėsi darbuo
tis valstybės konstitucijos rė
muose, tik retkarčiais juose 
tarytum „neišsitekęs". 

,,Ne viskas pavyko", — 
prisipažino Valdas Adamkus 
savo kalboje. Tie „nepavykę 
ėjimai" daug kartų net aštriai 
komentuoti, bus vėl prisiminti 
prieš rinkimus. Penkeri metai 
— visgi ilgas laiko tarpas, 
ypač valstybei, kuri po ilgų 
okupacijos dešimtmečių sten
giasi išsivaduoti iš svetimųjų 
įskiepytų pažiūrų ir įpročių. 
Ne visiems lengva pakeisti 
savo pasaulėžiūrą ir pasau
lėjautą — vieniems iš užsispy
rimo, kitiems tikintis as
meniškos naudos, jeigu gyve
nimas grįžtų į senąsias vėžes. 
Laikui vis iriantis pirmyn, 
galimybės, kad bus įmanoma 
grįžti, nuolat mažėja. Tas iš
šaukia beviltiškumą ir norą 
ieškoti kaltininkų. Paran
kiausi, žinoma, yra „užsienie
čiai", kurie valstybės vairą ne-
atlaidžiai suka Vakarų, bet ne 
Rytų link. 

„Jaučiu, kad turiu jėgų ir 
patirties, kuri mūsų valstybei 
šiuo — istoriškai tikrai 
atsakingu — metu dar gali 
būti naudinga", — teigė prezi
dentas. Ir su tuo teigimu tur
būt tik retas nesutiktų. Ką 
apie prez. Adamkaus darbą 
bemanytų ir kaip jį bekri
tikuotų opozicija, visi turi pri
pažinti (net ir labai neno
romis), kad užsienio vals
tybių akyse jis yra pažįsta
mas, pripažįstamas ir su juo 
skaitomasi. Galbūt tik dar 
vienas Lietuvos politikas gali 
didžiuotis tokia pagarba ir pri
pažinimu Vakarų šalyse. Tai 
prof. Vytautas Landsbergis. 
Nors savo tėvynėje, kurioje jis 
tokį lemiamą vaidmenį suvai
dino pavojingomis laisvėjimo 

dienomis, V. Landsbergio po
puliarumas, sistemingai „tar
kuojamas" jo priešų (o jų pro
fesoriui nestinga), užsienyje 
jam teikiama pagarba, kurios 
šis asmuo neabejotinai nusi
pelnęs. 

Dabartinis Lietuvos prezi
dentas ne kartą (net ir šioje 
Atlanto pusėje) buvo kritikuo
jamas, kad per dažnai važi
nėja po užsienį, kad tokios 
kelionės nieko konkretaus vals
tybei nenuoda, tik eikvoja pi
nigus, kurie galėtų būti 
panaudojami svarbesniems 
reikalams. Tačiau tokia logika 
prašauna toli pro šalį. 
Kaskart, kai valstybes va
dovas susitinka su kitų valsty
bių vadais — ar tai būtų savo
je šalyje, ar kitų kraštų sosti
nėse, pagal jo elgesį, nuomo
nes, žodžius ir apskritai pri
sistatymą sprendžiama apie 
visą tautą: sudarytas teigia
mas įvaizdis pasitarnauja 
visos valstybės labui; neatsar
gus žodis ar pasielgimas, meta 
šešėlį ne tiek ant paties 
asmens, kiek ant tautos, ku
riai jis atstovauja. Dėl Valdo 
Adamkaus viešnagių užsie
nyje (arba Lietuvoje Prezi
dentūroje aukštų svečių pri
ėmimo) per penketą metų nei 
vienam lietuviui neteko 
raudonuoti. To negalėtume 
pasakyti apie kai kuriuos 
kitus Lietuvos politikus, net 
kandidatuojančius į preziden
to vietą. 

Prezidentas savo sprendi
mą kandidatuoti — ar nekan
didatuoti — padarė labai tin
kamu laiku. Ilgas delsimas ne 
tik suteikė gerą dirvą įvai
riems spėliojimams (gal net 
virškinimo sutrikimus ki
tiems, jau seniai pasiskelbu
siems, kandidatams), bet da
rėsi tiesiog nuobodus. Dar 
valandėlė kita, ir niekam 
nebūtų buvę įdomu, kaip jis 
apsipręs. Daugelis, be abejo, 
žino, kad prez. Adamkus 
netrukus lankysis Čikagoje. 
Čia nebūtų išvengęs įkyrių 
klausimų šiuo reikalu. 
Nenorėdamas išsisukinėti, 
būtų turėjęs pasakyti savo 
sprendimą, o tuomet Lietuva 
pasijustų tarsi įžeista, kad 
prezidentas užsienyje paskel
bė tokią svarbią žinią, savo 
tautą aplenkdamas... 

Prezidentas savo kalbos 
pabaigoje išreiškė viltį, kad 
„rinkimų kampanija bus ko
rektiška". To tikėtis, tai toly
gu teigti, kad Saharos dyku
moje nėra smėlio... Tad nori
me linkėti, kad lietuvių tauta 
suprastų savo atsakomybę ir 
išsirinktų vadovą, kuris ją ir 
toliau ves demokratijos keliu. 

GIMTADIENIO DOVANA 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Nr.3 
Neramiai plakančia širdi

mi Laimutė pasikėlė, prasklei
dė šoninę scenos užuolaidą ir 
prisiartino prie solistės. Ištie
susi į ją rankas su didžiule 
puokšte, Laimutė staiga 
susirūpino — solistės žvilgs
nis sustojo ties ant jos kaklo 
kabančiu medalionu. 

— IS kur tu tą medalioną 
turi? — beveik ne savo balsu 
riktelėjo solistė, nekreipdama 
dėmesio į susidomėjusią pub
liką. 

— Man jį gimtadienio 
proga padovanojo mano 
mamytė... — virpančiu balsu 
atsakė Laimutė. 

— Bet tai medalionas, 
kuris priklauso man, o ne kam 
kitam... Jis dingo kartu su 
mano dukrele, kurią praradau 
nelaimingos keliones metu 

Vokietijon. O Viešpatie! Ir 
mano brangus vyras, mažytės 
tėvelis, žuvo vieno bombar
davimo metu, o aš, atsilikusi 
nuo traukinio, ilgokai klai
džiojau, desperatiškai ieško
dama savo prarastos dukrelės, 
kol pagaliau laimingo likimo 
dėka iškeliavau į Kanadą. Tai 
po koncerto mudvi turime 
susitikti ir pasikalbėti. 

Epilogas 

Garsioji solistė Kristina 
Valaitienė susitarė su Laimute ir 
Jogailiene susitikti Lietuvių 
namuose. Užsigeriant karšta 
kava, prasidėjo pokalbiai. 
Kristina nupasakojo savo nuo
tykingą kelionę į Vokietiją. 
Karui pasibaigus, pateko | 
prancūzų zoną, dėjo visas pas 

tangas atgauti savo prarastą 
kūdikėlį, bet nepavyko. Iš
emigravus į Kanadą, ieškojo 
galimybių panaudoti savo 
balsą, kas jai netrukus pa
vyko. Ji susipažino su Mont-
realio operos dirigentu ir, jo 
rekomenduojama, pradėjo 
labai sėkmingai dalyvauti 
operų pastatymuose. Po kele
rių metų juodu susituokė, o 
dabar augina sūnelį ir dvi 
dukreles. 

— Tai jūs, ponia 
Valaitiene, esate mano tikroji 
mamytė. Ar ne? 

— Atrodo, kad iš tikro taip 
yra, bet... 

— Kas per „bet"? — įsiter
pė iki tol tylėjusi Jogailiene. 

— Ilgoka eilė metų neliko 
be pėdsakų. Nors negalėčiau 
išsižadėti fakto, kad esu 
Laimutės motina, tačiau savo 
širdyje nerandu jai tikro 
motiniško jausmo, kokį turiu 
savo trims vaikučiams. Ar tai 
nėra Aukščiausiojo valia, kad 
tęstumc savo gyvenimus be 

didelių bangavimų? O 
Laimutės gyvenimas su ponia 
Jogailiene taip pat negali likti 
be pėdsakų jos širdelėje. 

— A« visada ponią 
Jogailiene vadinau mamyte, 
kol ji man mano keturiolikto 
gimtadienio proga nepado
vanojo to brangaus medaliono 
ir nenupasakojo mano gyveni
mo painiavų, tuo pačiu metu 
man uždrausdama ją vadinti 
mamyte... Likau giliai sukrės
ta, tačiau mano jausmai jos 
atžvilgiu visada išliks tokie 
patys. O jūs. gerbiamoji ponia 
Valaitiene, nesate kalta dėl 
manęs palikimo traukiny. 
Taip jau Aukščiausiojo lemta, 
kad rasčiau kitą motiną, kuri 
mane myli. augina, globoja. 
Tai kaip baigsime šį lemtingą 
pokalbį? 

— Nežinau ir aš, — 
atsiliepė vis dar tylėjusi Jogai
liene. 

— Leiskite man įsiterpti 
su praktišku patarimu. 
Faktas yra, kad manęs su 

žaviąja Laimute neberiša tikri 
motiniški jausmai. Tai, mieloji 
ponia Jogailiene, leiskime 
Laimutei padaryti galutinį 
sprendimą. Sutinkate? 

— Visiškai sutinku, nes 
pasirinkimo nėra, o sprendimą 
gali padaryti tik mūsų netikė
to susitikimo priežastis — pati 
Laimutė. 

— Bet tai nepaprastai 
didelė atsakomybe, — Lai
mutė sudejavo, rankomis už
dengusi veidą. 

— Atsakomybė lydi mūsų 
visų gyvenimą. Tu, Laimute, 
buvai mano atsakomybė, bet 
aš tave palikau neaiškaus liki
mo rankoms. Atsakomybę už 
tave pasiėmė ponia Jogailiene, 
dvylika metų ėjo tikras mo
tinystės pareigas, kurias, kaip 
jau matau, ji atliko nuostabiai 
puikiai. Tai darykime sprendi
mą. 

— Bijau — verkšlendama 
atsiliepė Laimutė. 

— Nežinau ir s i , kaip 
apsispręsti, nors nepaprastai 

myliu tą nuostabią mergaitę, 
kuri tapo mano tikra dukrele. 

— Gal leisite man padary
ti logišką sprendimą, kurį 
darau, pasiremdama mūsų 
visų trijų jausmais. Nenu
traukime pažinties, užmegz-
kime draugystę ir pažintį, bet 
negriaukime to, kas mumyse 
įaugo per daugiau kaip dešimt 
metų. Aš neturiu teisės pa
sisavinti Laimutę, ją atimti iš 
ponios Jogailienės rankų, nes 
ji tiek metų buvo jos motina ir 
globėja Švenčių metu susi
tikime vieni pas kitus, susi
pažinkite su mano šeima, o tu, 
mieloji Laimute, gali ir toliau 
ponią Jogailiene vadinti 

mamyte. Ji to vardo tikrai 
užsitarnauja. 

— Ačiū, ačiū jums. ponia 
Valaitiene, ačiū. — šluosty
dama ašaras dėkojo Laimutė, 
apkabindama ją. — O. mamy
te, — Laimute puolė \ Jogai
lienės glėbį... 

— Puiku. Išsprendėme 
nepaprastai sunkų uždavinį. 
Dabar duodu judviem savo 
adresą Kanadoje ir jau iš 
anksto kviečiu atvykti per 
Velykas. Pageidauju, kad 
susipažintumete su mano 
šeima ir kad mūsų pažintis ir 
draugystė išliktų amžinai... 

Pabaiga 



DRAUGAS. 2002 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis JVKU&U ŠEIMOSE 
ARAS VINCAS — JAU INŽINIERIUS 

JAV LB Kultūros Taryba. Iš kaires: pirm. Marga Remiep.c '..eonas Narbutis. Dalia Sleniene. Aušrele Sakaiaite. 
Juozas Žygas. Dalia Anysiene. Ligija Tautkuviene. Violeta Drupaitė-Cafe. 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS VEIKLA 2000 M. 

Aras Vincas Nausėdas, Juo
zo ir Nijolės Nausėdų sūnus, 
šį pavasarį baice Northern Il
linois, Dekalb universitete, 
inžinerijos fakultetą, įsigyda
mas mechanikos inžinieriaus 
specialybę. Jo pasiekimu 
džiaugiasi bro.is studentas ir 
jūrų skautų buriavimo ins
truktorius Dar.us. Nors jo fa
kultete jis buv vienintelis lie
tuvis, bet didžiavosi, kad inži
nerijos fakultetui vadovavo 
dekanas Romualdas Kašubą. 

Aras Vincas mokėsi Done-

Dar vieneri kultūros darbų 
metai tolsta į praeitį, tepalik-
dami prisiminimus apie tai, 
kas būta, regėta, girdėta. Pa
lieka vien pėdsakai mūsų iš
eivijos kultūros istorijoje. Iš
eivijos kultūra yra gyva, nors 
ir mėgėjiškose rankose. Tai, 
kas sena, išnyksta. Atsiranda 
visai naujos, dar įvairesnės 
kūrybos formos. 

Kultūros taryba artimai 
bendradarbiauja su Lietuvos 
kultūrininkais ir su čia nese
niai atvykusiais tautiečiais. 
Natūralus bendradarbiavimas 
sukuria atviresnį ir glaudesnį 
susiklausymą. Tuomet norima 
džiaugtis, dalintis įspūdžiais 
ir planuoti tolimesnę kultū
rinę veiklą. Tačiau dėl didelių 
atstumų tarp LB apylinkių ir 
nuotolio nuo tėvynės Lietuvos 
sunku išvystyti ypač aukšto 
lygio renginius. Visur atsi-
mušame į finansines sienas. 
Dėkojame Lietuvių fondui, ku
ris ateina į pagalbą ir užpildo 
susidariusius finansinius ply
šius. 

Ir vėl tenka duoti ataskaitą 
LB Tarybos suvažiavimui už 
šiuos besibaigiančius kultūros 
darbo metus. O darbo tikrai 
buvo daug ir viskas atlikta su 
kaupu. 

LB Kultūros taryba griežtai 
laikosi JAV LB XVI Tarybos 
II sesijos, įvykusios 2001 m. 
spalio 12-13 d. Alsip, 111., kul
tūros komisijos siūlomų rezo
liucijų: 

1. Tęsti toliau užrekordavi-
mą asmenų prisiminimų apie 
pasitraukimą iš Lietuvos; šis 
darbas tęsiasi jau 8-neri me
tai. LB apylinkės nuolat ragi
namos belstis į vyresniųjų as
menų širdis ir rekorduoti. 
Tačiau darbas vyksta sunkiai. 
Šiais metais gautos tik iš Phi-
ladelphijos, Julijos Dantienės 
užrekorduotos 6 kasetės. Džiau
giamės, kad Čikagoje yra as
muo, kurs mielai išklauso ir 

. įrašus perrašo. 
2. Buvo sudarytas metinis 

minėjimų — sukakčių kalen
dorius ir kartu su Kultūros ta
rybos aplinkraščiu metų pra
džioje išsiuntinėtas LB apylin
kių pirmininkams. 

3. Kultūros taryba buvo 
įpareigota ruošti planus 
2003-aisiais metais paminėti 
Karaliaus Mindaugo 750 metų 
sukaktį. Planai buvo sudaryti 
gegužės mėn. ir išsiuntinėti 
20-čiai LB apylinkių. Yra pa
kviesti du menininkai iš Lie
tuvos, kurie pagal jau suda
rytą kelionių tikslų tvarka
raštį apkeliaus LB apylinkes. 
Menininkų kelionė prasidės 
2003 m. vasario 6 d. ir 
užsibaigs balandžio 8 d. LB 
apylinkės prašomos laikytis 
nurodytos tvarkos ir nekeisti 
datų, nes susidaro spragų, kas 
apsunkina rengėjus ir didina 
išlaidas. Be to, Lietuvos Dai
lės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys ruošia kilno
jamą parodą „Krikščioniškoji 
Lietuvos valstybe" (nuo Min
daugo karalystės iki Lietuvos 
Respublikos). Tai bus lengvai 
ir patogiai transportuojama 

paroda, susidedanti iš 30 
stendų. Bus taip pat paskaiti
ninke — aiškintoja apie Min
daugo karūnavimą ir krikš
čioniškąją Lietuvą. 

4. Raginti LB apylinkes 
ruošti vietinius talentų vaka
rus, įtraukiant į programą 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sius asmenis ir jaunimą. Toks 
vakaras buvo suruoštas Či
kagoje balandžio 28 d. kartu 
su Meno mokyklėle. LB Kul
tūros taryba skatina lietuvių 
jaunimą dalyvauti veikloje ir 
jį remia. Čikagoje buvo II 
jaunųjų atlikėjų festivalis, kur 
dalyvavo daug atlikėjų (jie 
dainavo, muzikavo, šoko), bet 
atsilankė nedaug žiūrovų. 
Jaunųjų talentų popietės su
kviečia gabius vaikus bei jau
nimą bendrauti lietuvių tarpe, 
o tuo pačiu įsijungia ir jų tė
vai. 

5. LB Taryba sveikina ir ra
gina toliau rengti Premijų 
švenčių tradiciją. Devyniolik
toji Premijų švente įvyko Los 
Angeles 2002 m. sausio 5 d. Ją 
organizavo LB Vakarų apy
garda, pirm. Angelė Nelsienė. 
Šventė susilaukė ypatingo lie
tuvių losangeliečių dėmesio. 

Šiais metais bus dvidešim
toji Premijų šventė. Ją orga
nizuoja Philadelphijos LB. Yra 
sudarytos premijoms skirti 
komisijos, o pirmininkais suti
ko: muzikos — pirm. Stasė 
Pautienienė, radijo — pirm. 
Teresė Gečienė, spaudos dar
buotojo — žurnalisto — pirm. 
Vytautas Volertas, teatro — 
LB Kultūros taryba, dailės — 
pirm. Dalia Šlenienė ir Tauti
nių šokių mokytojos — Tauti
nių šokių institutas. Premijų 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

6. LB Taryba prašė skelbti 
2002 metus lietuviškos Dainos 
ir šokio metais. Ne kartą pla
nuota JAV Lietuvių Bendruo
menės ir Kanados Dainų 
šventė vėl buvo nukelta į at
eitį. Išeivija turi prisiderinti 
prie Lietuvoje ruošiamų šven
čių: sunku surasti tinkamus 
metus ir net pirmininkus. 
Tačiau LB K žiūros taryba 
kartu su Tautinių šokių insti
tutu suruošė puikių tautinių 
šokių koncertą. Koncerte šoko 
100 šokėjų. Dalyvavo ne tik 
Čikagos apylinkių šokėjai, bet 
atvyko iš Detroit, Mihvaukee 
ir VVoodstock. 

7. Be aukščiau skatintų 
įsipareigojimų. LB Kultūros 
taryba suorganizavo ir kitų 
svarbių kultūrinių renginių, 
pvz., balandžk. 14 d. atsi
kvietė į Čikaga Los Angeles 
Dramos sambūrį, kuris suvai
dino Viktoro Mariūno ^Melas 
šventykloje". Los Angeles 
teatrą čikagieč: ai mėgsta ir jis 
buvo mielai laukiamas. 

8. Gegužės '. 1 d. Čikagos 
Jaunimo centro įvyko penktas 
Poezijos pavasaris. Dalyvavo 
svečias iš Liet. vos poetas Si
gitas Geda ir etinės poetės 
Vitalija Boguto tė, Eglė Juod-
valkė. Liūne S tema ir Julija 
Svaba i t ė . Ta i l įvo v ienas ge 
riaušių Poezijo v a k a r ų ne tik 
p rog ramos atž^ giu , \y-*. ir da

lyvių skaič iumi , nors s m a r k i a i 
siautė audra ir lietus. Kultū
ros tarybos pastangomis, poe
tas Sigitas Geda turėjo savo 
rečitalį New Yorke. 

9. Čikaga jau turi teatrą 
vardu „Žaltvykslė", taip spau
da rašė po birželio 9-tos dienos 
spektaklio. Dideliame karštyje 
į premjerą susirinko 400 daly
vių ir neapsivylė. Veikalą re
žisavo profesionali jauna re
žisierė Ilona Čiapaitė, statė 
Julijos Žemaitės veikalą „Trys 
mylimos". „Žaltvykslės" mėgė
jai aktoriai tvirtose režisie
rės rankose atliko savo roles 
pasigėrėtinai. „Žaltvykslės" 
teatras tuoj pat gavo pakvie
timą Lemontan, Pasaulio lie
tuvių centre, Detroitan ir Cle-
velandan. 

10. Eilė metų LB Kultūros 
taryba, susitarus su Lietuvių 
fondu, kasmet rugsėjo mėnesį 
skelbia spaudos vajų dėl papi
gintų naujų metinių prenu
meratorių, kurie užsisako lie
tuvių išeivių periodinių lei
dinių keturių mėnesių laiko
tarpyje nuo rugsėjo 1 d. iki 
gruodžio 31 d. Spaudos vajaus 
tikslas yra paskatinti jaunas 
šeimas, naujakurius bei kitus 
iki šiol neprenumeravusius 
tautiečius juos užsiprenume
ruoti. Spaudos vajus buvo 
skelbtas 2001 m. ir parama 
išmokėta pagal atsiųstus są
rašus. 2002 m. spaudos vajaus 
nebus, nes LF nepaskyrė tam 
reikalui prašomų pinigų. Ti
kime, kad LF spaudą parems 
kitokiu būdu. 

11. Ateinantis ruduo pilnas 
naujų darbų. Rugsėjo 20 d. LB 
Kultūros tarybos pastangomis 
į Washington, D.C., bus at
vežta gintaro paroda iš Lietu
vos esančio Mizgirių muzie
jaus. Tai unikali kilnojama 
gintaro paroda, panaši į Pa
langos gintaro muziejaus tur
tą. Mizgirių kolekcija gėrėjosi 
Kanados sostinės lietuviai ir 
svečiai kanadiečiai, o dabar ir 
amerikiečiai bei LB Tarybon 
suvažiavę nariai į Washing-
toną. Spalio 3-14 d. gintaro 
paroda bus Čikagoje. 

12. Kultūros taryba pradėjo 
rinkti nuotraukas, trumpas is
torijas, o vėliau išleisti knygą 
apie visame Amerikos krašte 
esančius ar kada nors anks
čiau priklausiusius lietuvių 
visuomeninius pastatus, baž
nyčias (katalikų ir nekata-
likų), vienuolynus, paminklus. 
Tai būtų lietuvių išeivijos tur
to įamžinimas šio krašto isto
rijoje, o taip pat dovana Lie
tuvai. Kultūros taryba dėkin
ga už siunčiamas nuotraukas 
ir už teigiamą reagavimą. Iš
eivijos lietuvių istorija yra 
mūsų rankose. 

13. Kultūros taryba, paska
tinta kai kurių LB apylinkių, 
yra užsimojusi surengti „Kank
lių" koncertus. „Kanklės" yra 
reto grožio ansamblis. Be 
kanklių ir birbynių, muzikan
tai dar pučia lumzdelius, sku-
dučius, ožragį, muša būgną, 
groja kitais lietuvių liaudies 
instrumentais. Su kolektyvu 
nuolat koncertuoja daininin-

laičio, o vėliau — Lemonto li
tuanistinėje mokykloje, nuo 5-
kių metų buvo aktyvus jūrų 
skautas, dr. A. Pauliaus „au
gintinis", žaidė „Lituanikos" 
krepšinio komandoje, pri
klausė lengvaatlečių klubui, 
žaidė futbolą, slidinėja, žai
džia golfą. Sportas yra jo 
„hobi". 

Šiuo metu Aras Vincas yra 
gavęs įvairių gamyklų darbo 
pasiūlymų, bet dar neapsi
sprendė, kurį pasirinkti. 

BAIGĖ 
Š. m. liepos 19 d., Balti-

more, Marylard Ginta Drau-
gelytė užbaigė Johns Hopkins 
universitete pagreitintą gai
lestingosios sesers kursą ir 
įsigijo „Bachelor of Science" 
laipsnį. 

Tai antras jos mokslinis 
laipsnis. Pirmąjį bakalauro 
laipsnį Ginta įsigijo American 
University Washington, DC, 
tarptautinių santykių ir rusų 
kalbos srityse. Kurį laiką stu
dijavo Maskvos universitete. 

Tarpe šių dviejų laipsnių 
Gintos darbas apėmė daug 
įvairių humanitarinių bei poli
tinių darbų ir uždavinių: mo
kė demokratiškų principų Ru
sijos ir buvusių (pavergtų) 
Sovietų Sąjungos respublikų 
žmones, dalyvavo rinkimų prie
žiūros komitete Bosnijoje ir 
metus Turkmenistane dirbo 
„Red Cross and Red Crescent" 
maisto tiekimo programos va
dove. 

Gimusi Rochester NY, Ginta 
gražiai ir aktyviai skautavo, 
dalyvavo „Lazdyno" tautinių 
šokių ansamblyje ir baigė Ro-
chesterio lituanistinę mokyk-

MOKSLĄ 
lą. Vienus metus mokėsi Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje, Vo
kietijoje. 

Persikėlusi į VVashington, 
D.C. aktyviai dalyvavo tauti
nių šokių grupėje, Jaunimo 
sąjungoje (vienerius metus 
buvo organizacijos vicepirmi
ninkė), o vasarą dirbdavo pa
siuntinybėje. 

Ginta yra susižiedavusi su 
Jeff Carlson, kuris buvo (ir 
dar yra) lietuviams patarėjas, 
ruošiant Lietuvos rinkimų 
procesą ir įstatymus. {domu, 
kad jis atvyks į jungtuves tie
siai iš darbo Lietuvoje. Ves
tuvės įvyks netrukus Roches-
teryje. Tad linkime jiems viso 
geriausio ir saulėtos ateities. 

Korespondentas 

SUSILAUKĖ SŪNELIO 
Architektai Lilija ir Alber

tas Kereliai, Jr., š.m. rug
pjūčio 30 d. susilaukė sūnelio 
Alberto Jono. Broliuku džiau
giasi sesutė Rasa, seneliai — 
arch. Albertas ir Irena Kere
liai, Rauda ir Valdas Gelažiai; 
pusseserė, šeši pusbroliai, te
tos ir dėdės. 

Jurgis Jus t ina- Gylys. Sauliaus ir Noros Gylių sūnelis, dar tik 6 
mėnesių amžia .s, bet jau labai domisi „Draugu". 

kė, kuri atlieka lietuvių liau
dies ir lietuvių kompozitorių 
dainas. Koncertai vyks 6 LB 
apylinkėse. 

14. Šiais metais spalio 9-14 
d. Frankfurte, Vokietijoje, 
įvyks tarptautinė knygų mu
gė. Lietuva yra pakviesta da
lyvauti. LB Kultūros taryba, 
suprasdama artėjančios kny
gų mugės svarbą, paskyrė bi
bliotekininkę Dalią Lukienę 
atstovauti išeivijai Frankfurto 
mugėje. Taip pat Kultūros ta
ryba nupirko 3 kvadratinius 
metrus ploto, kad mugėje būtų 
išdėstytos išeivijos knygos. Be 
to, Kultūros taryba finansuoja 
spalvotą lankstinuką su infor
macija. 

Šalia įvairių organizacinių 
darbų Čikagoje ir kitur, tenka 
dalyvauti įvairiuose rengi
niuose, atstovauti ir sveikinti 
LB vardu, pvz.: Liuteronų 
Evangelikų Tėviškės parapijos 
50-ties metų jubiliejaus proga, 
kuri visada buvo ir išliko iš
tikima Dievo tarnybai ir lietu
viškai visuomenei. Birželio 
mėn. teko keliauti \ Los An
geles ir sveikinti garbingo ju-

Nuotrauko.e: studijų baigimo dieną 
liomualdas Kašubą. 

Aras Vincas Nausėdas ir dekanas 

biliejaus proga didįjį poetą 
Bernardą Brazdžionį, kuris 
visą gyvenimą širdimi, siela, 
vargais ir džiaugsmais dalijosi 
ir buvo su mumis. Liepos 6 d. 
Washington, D.C., dalyvavau 
ir sveikinau JAV Jaunimo są
jungos suvažiavimą, kur buvo 
išrinkta naujoji valdyba. Me
tai dar nesibaigia, gal teks ir 
dar ką nors organizuoti, da
lyvauti, atstovauti. 

LB Kultūros taryba nuo
širdžiai dėkoja Lietuvių fon
dui už visokeriopą finansinę 
paramą, o spaudai ir radijo 
laidoms už dėmesį, kultūros 
darbų įvertinimą skelbiant ir 
reklamuojant kultūrinius įvy
kius ir renginius. 

JAV LB Kultūros tarybą su
daro: pirmininkė Marija Re
inienė, vicepirmininkas Leo
nas Narbutis, sekretorė Viole
ta Drupaitė-Cole, iždininkė 
Dalia Anysiene, nariai — Auš
relė Sakalaitė, Dalia Šlenienė, 
Ligija Tautkuviene, Juozas 
Žygas ir specialiam projektui 
Laima Petrauskaitė-Vander-
stoep. 

Marija Remienė 

Irer.a ir Aldas Kriaučiūnai darbo konferencijoje Dainavoje. 
G. Kr iaučiūnienės nuotr. 

Š.m. gegužės 17-19 d. Čikagoje vykusios 32-sios ŠALFAS s-gos sporto žai
dynės sutraukė daug sportininkų, žiūrovų ir būsimų krepšininkų. Iš k.: 
Vija Sidrytė. Andrius Punkris. Aleksiukas Rasutis ir Viktorija Trakvtė 

Nuotr Indrės Tijūnėlienės 

Ateitininku s- m!r.rur:u M-irnu >towkl'>j( Dainavoj* - Daiva Grigaitytė-
Majauskienė -u savo vaikučiais: Jonu. Anastazija ir Katerina 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka 



JAV LB Kra?to valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: 
Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; Fax. 773-436-6906 

JAV SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBA 

P r a n e š i m a s J A V LB XVI t a r y b o s t r e č i a j a i s e s i j a i 

2002 m. r u g s ė j o 21-22 d. 

Socialinių reikalų tary
bą sudaro: 

pirmininkė — Birutė Ja
saitienė, nariai — Aldona 
Šmulkštienė, dr. Petras Kisie
lius, Salomėja Daulienė. Ele
na Kėželiene, Antanas Pau-
žuolis, dr. Linas Sidrys, Rita 
Šakenienė, Laima Vaičiūnie
nė, Juozas Žygas. Teisinis pa
tarėjas —adv. Saulius Kuprys. 
CPA — Juozas Paškus. 

Socialinių reikalų tarybos 
darbus daliname į dvi dalis: a. 
pagalba lietuviui žmogui Ame
rikoje ir b. organizavimas tie
sioginės pagalbos Lietuvos 
žmogui, vaikui Lietuvoje. 

Pagalba lietuviams 
Amerikoje 

Įvairi visokeriopa pagalba 
teikiama visokio amžiaus ir 
įvairių imigracijų lietuviams. 
Pagalba yra įvairi: patari
mais, nurodymais, legaliais, 
socialiniais, medicininiais ir 
kitais reikalais, kurie iškyla 
kasdieniniame žmogaus gyve
nime. Į šį darbą įjungiami 
lietuviai ir amerikiečiai įvai
rių sričių profesionalai. Norint 
padėti lietuviams, žinių ir 

pagalbos tenka ieškoti įvai
riose Amerikos miestų, vals
tijų ir federalinės valdžios įs
taigose. 

Birutė Jasaitiene ir Elena 
Kėželiene dirba keliuose Či
kagos miesto komitetuose. So
cialinių reikalų taryba yra na
rė Ulinois Coalition for Irnmigrant 
and Refugee Rights. Artimai 
bendradarbiaujama su Infor
macijos centru Lietuvoje. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tras, arba „Seklyčia", Čika
goje, yra Socialinių reikalų 
tarybos namai — darbų cen
tras. Tarybos ir jos padalinių 
darbas butų neįmanomas, 
arba sunkiai atliekamas, jei 
nebūtų šio centro. Čia yra 
mūsų oficialus adresas, tele
fonas, kurį žino ir kuriuo nau
dojasi ne tik Čikagos, bet ir 
visos Amerikos, dažnai ir kitų 
kraštų, lietuviai, kai jiems 
reikia patarimų ar pagalbos. 

Šiandien „Seklyčia" yra 
vienas pagrindinių lietuviškų 
centrų Čikagoje. Be šio centro 
būtų sunku įsivaizduoti lietu
višką gyvenimą šiame mieste. 

Vyresniųjų centras — 
„Seklyčia" 

Socialinių pa t a rnav imų 
rašt inė: vedėja Birutė Podie-
ne. Raštine oficialiai dirba 
penkias dienas savaitėje. Čia 
randa atsakymus į įvairius 
klausimus, neaiškumus Čika
gos ir jos apylinkių lietuviai. 
Čia padedam užpildyti įvai
rias formas, padedam sutvar
kyti draudimų, ligos, „žalių 
kortelių", pilietybės, imigraci
jos, pensijų ir kitus dokumen
tus — formas, daromi įvairių 
dokumentų vertimai, pade
dam išsiaiškinti su valdžios ir 
privačiomis įstaigomis. Turi
me du notarus, tai Birutė 
Podienė ir Birutė Jasaitiene. 

Turime Čikagos miesto ir 
JAV Imigracijos įstaigos lei
dimą pildyti imigracines for
mas, daryti dokumentų ver
timus. Šių įstaigų leidimai 
yra labai skrupulingai tikrina
mi ir turi būti atnaujinami 
kasmet. 

Kitų vietovių lietuviai mus 
pasiekia telefonais, laiškais ir 
visiems, pagal galimybes, yra 
suteikiama pagalba, informa
cija. Pagal reikalą, pagal lai
ką, stebint įvairius pasi
keitimus imigrantų gyvenime 
ir Amerikos valdžios įstaigose, 
gaunama informacija iš Imi
gracijos tarnybos, State 
Department, Department of 
Justice ir kitų valdžios 
įstaigų, skelbiama ir platina
ma mūsų žmonių tarpe. 

Keičiantis įstatymams, 
juos aiškinti yra rengiami 
legalūs seminarai, kuriuose 
dalyvauja imigracijos specia
listai advokatai. Sekami 
įvairūs įstatymų pasikeitimai, 
reikalingi žinoti mūsų žmo
nėms ir, reikalui esant, suda
romos sąlygos mūsų žmonėms 
prie jų prisitaikyti. Pas
kutiniu laiku daug mūsų 
klientų yra trečios bangos 
lietuviai, kuriems padedame 

įvairiais būdais įstatymo 
ribose. 

Turime susitarimą su U.S. 
Labor Department Regionai 
Office Čikagoje, kur nukentėję 
nuo darbdavių lietuviai, ne
paisant jų imigracinio statuso, 
gauna pagalbą, kada jie būna 
skriaudžiami darbdavių. Tam 
reikalui yra paskirtas lietu
viškai kalbantis tarnautojas. 
Šio lietuvio paskyrimą šiam 
darbui patvirtino ir kitiems 
metams. 

Raštinėje pardavinėjami 
įvairių organizacijų, įvairių 
renginių bilietai. 

Popietės , išvykos. Popie
tes, išvykas organizuoja ir 
tvarko Elena Sirutienė. 
Kiekvieną trečiadienį, 2 vai. 
p.p. centre rengiamos popie
tės. Popiečių programose — 
įvairios paskaitos, praneši
mai, meninės programos, 
dainų popietės. Čia kalba 
svečiai, profesionalai — dak
tarai, advokatai, menines pro
gramas atlieka įvairūs me
nininkai. Po programos visada 
būna pietūs. Visi šie parengi
mai būna aprašomi „Draugo" 
dienraštyje. 

Organizuojamos išvykos į 
teatrus, muziejus, zologijos so
dą ir kitas įdomias vietoves. 
Popiečių ir išvykų tikslas 
sudaryti mūsų žmonėms 
progą išeiti iš namų, susitikti, 
susipažinti, pabendrauti su 
draugais — pažįstamais, tuo 
pačiu praturtinti savo žinias ir 
maloniai praleisti laiką. 

Res to ranas „Seklyčia" — 
kuriame gaminamas lietuviš
kas maistas, atidarąs visiems 
septynias dienas savaitėje, 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Restoraną tvarko tar
nautoja Rasa Quattrocki. 
Ligoniams ir nepajėgiems 
maistas savanorių išvežioja-
mas į namus. 
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Centre matuojamas krau
jo spaudimas. Esame dėkingi 
gailestingai seseriai Sofijai 
Plenienei, kuri ilgus metus 
matavo kraujo spaudimą. 
Dabar kraujo spaudimą 
matuoja dr. Petras Rasutis. 
Esame jam dėkingi. 

Turime didelę, turtingą 
biblioteką, kurios knygas 
žmonės skolinasi pasiskaityti. 
Biblioteką tvarko Elena 
Sirutienė. 

Centro sale naudojasi 
įvairios organizacijos susi
rinkimams, pobūviams, o pri
vatūs asmenys — šeimos 
šventėms ir pan. 

Žurnalas „Pensininkas" — 
leidžiamas jau devyniolikti 
metai. Žurnalo redaktorius 
Karolis Milkovaitis. Redakto
rius gyvena Kalifornijoje, o 
administruoja Elena Siru
tienė Čikagoje. Žurnalas 
spausdinamas „Draugo" 
spaustuvėje. Šiuo metu žur
nalas išeina aštuonis kartus 
metuose. Žurnalas skaitomas 
visame pasaulyje, kur yra 
lietuvių ir labai mėgstamas 
Lietuvoje. 

Metinė žurnalo prenume
rata — JAV-se — 15 dol., už
sienyje — 25 dol. Atskiro 
numerio kaina 1.50 dol. Žur
nalas išsilaiko iš prenume
ratų, aukų ir Lietuvių fondo 
paramos. Reiškiame didelę 
padėką už kasmetinę paramą 
Lietuvių fondui. Taip pat 
reiškiame didelę padėką ir 
pagarbą redaktoriui Karoliui 
Milkovaičiui, kuris nepavarg
damas jau devyniolika metų 
redaguoja šį įdomų žurnalą, 
didesnę dalį jo pats prirašy
damas. 

Socialinių reikalų taryba 
nuo 1995 metų administruoja 
Čikagos Marųuette Parko 
apylinkės specialią apsaugą. 
Tai unikali programa — 
apylinkės žmonės moka tam 
tikrą sumą, mokėdami 
nuosavybės mokesčius, kuri 
skiriama specialiai apsaugai. 
Šios programos Specialios 
apylinkės tarybos (commis-
sion) parinktą administra
torių patvirtina Čikagos mies
to taryba ir miesto meras. 
Šiam darbui Socialinių rei
kalų taryba buvo parinkta 
nuo pat šios programos 
pradžios, t.y. nuo 1995 m., 
kaip patikima ir atsakinga, 
nepelno siekianti organizaci
ja. Šiais metais ir vėl 
Socialinių reikalų taryba 
buvo patvirtinta tam darbui 
2003 metams. Tai nelengvas, 
bet svarbus darbas, kuris 
duoda šiek tiek pajamų 
Socialinių reikalų tarybai. 

„Seklyčios" antrame 
aukšte, viename kambaryje 
yra įrengta „Margutis II" 
radijo transliacijos studija. 
„Margutis I F radijo programa 
transliuojama penkis kartus 
savaitėje, po 45 minutes 
vakarais. Tai seniausia lietu
viška radijo programa Ame
rikoje, įkurta 1932 metais A. 
Vanagaičio. Už šios pro
gramos egzistenciją yra 
atsakinga Margutis II taryba 
ir valdyba sudaryta iš 
Čikagos lietuviškų organi
zacijų atstovų. Šią programą 
administruoja Socialinių 
reikalų taryba, valdybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
o programų kokybe rūpinasi 
Bronius Siliūnas. „Margutis 
II" yra inkorporuota, kaip 
nepelno siekianti organizacija 
ir turi savo IRS numerį. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
yra restoranas „Seklyčia", 
įvairių parengimų salė, 
socialinių patarnavimų rašti
nė, biblioteka, žurnalo „Pen
sininkas" administracijos raš
tinė. 

Antrame aukšte: „Margu
tis II" radijo studija, 
Socialinių reikalų tarybos 
raštinė, „Lietuvos Vaikų vil
ties" ir „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetų raštinės, o 
kituose kambariuose gyvena 
iš Lietuvos gydytis atvežti 
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„Lietuvos vaikų vilties" 
komiteto vaikai su mamomis, 
globėjais ir tėvais. 

Prelato dr. Juozo 
Prunskio — „Vyresniųjų 

lietuviu fondas" 

Sibire nukankintų savo 
dėdžių Prano, Juozo ir 
Karolio Gineičių atminimui 
pagerbti prel. dr. Juozas 
Prunskis 1996 m. birželio 21 
d. sudarė 10,000 dol. fondą, 
kurį paliko tvarkyti JAV LB 
Socialinių reikalų tarybai. Šio 
fondo palūkanos kasmet ski
riamos vyresniųjų lietuvių pre
mijoms. Premijos skiriamos 
asmenims, turintiems dau
giau kaip 60 metų, kurie dirba 
krikščionišką lietuvybės iš
laikymo darbą išeivijoje. 

Iki šiol premiją gavo: Viktorija 
ir Antanas Valavičiai, Marija 
Kriaučiūnienė, dr. Petras Ki
sielius, mokytojas a.a. Juozas 
Masilionis ir Lietuvos Dukte
rų draugija, pirm. Joana 
Krutulienė. 

Socialinės t a rybos 
a tkarpa „Draugo" 

dienraštyje 

Nuo 1992 metų, vasario 
mėn. kas šeštadienį „Draugo" 
dienraštyje yra spausdinamas 
socialinis skyrius, kurį re
daguoja Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė. Jame 
yra perduodamos Įvairios ži
nios, reikalingos žinoti mūsų 
žmonėms. 

Esame dėkingi „Draugo" 
mielai redaktorei Danutei 
Bindokienei už pagalbą ir 
vietą mūsų atkarpai. 

„Darbininko" savaitraštis, 
kol jis buvo „gyvas", gavęs mū
sų leidimą, daug reikalingų, 
mūsų informacinių straipsnių 
spausdintų „Draugo" dienraš
tyje persispausdino, kad ta 
informacija pasiektų kaip gali
ma daugiau lietuvių. 

Lemonto socialinis 
skyr ius 

1998 m. sausio 22 d. JAV 
LB Lemonto apylinkė įsteigė 
socialinį skyrių padėti 
apylinkėje gyvenantiems lie
tuviams. Skyrius patalpas 
gavo Pasaulio lietuvių centre. 
Skyriaus veikla ir jo plėtra rū
pinasi apylinkės valdybos 
narys Gediminas Kazėnas. 
Socialinių patarnavimų raš
tinėje dirba Lilija Kizlaitienė 
Skyrius artimai bendradar
biauja su pagrindine raštine 
Čikagoje. 

Cleveland „sodyba" 

Nuo 1995 m. einantys 
nesutarimai — byla, pasibai
gė. Teismas, turėjęs būti 1999 
m. liepos 12 d., abiems pusėms 
susitarus, neįvyko. Po ilgų de
rybų ir tarimosi, abiejų pusių 
susitarimas buvo pasirašytas 
2000 metais balandžio mėn. 
10 d. Susitarimas, pristatytas 
teisėjui abiejų pusių advo
katų, buvo teisėjo patvirtintas 
ir pasirašytas 2000 metais bir
želio 2 d. Susitarimo vykdy
mas yra teismo priežiūroje. 
Mūsų direktoriai Sodybos direk
torių taryboje yra adv. dr. 
Augustinas Izdebs ir A. Giedris. 

Socialinių reikalų taryba 
yra inkorporuota, kaip nepel
no siekianti organizacija ir 
turi savo IRS numerį. 

Pagalba Lie tuvos 
žmogui 

Lietuvai atgavus neprik
lausomybę ir pamačius, kiek 
ten yra šiandien vargo ir skur
do, Socialinių reikalų taryba 
organizuoja pagalbą vargstan
čiam Lietuvos žmogui padėti. 

„Lietuvos valkų viltis" 

Komitetas, įsteigtas 1991 

m. sausio mėn., padėti Lie
tuvos vaikams su įvairiomis 
ortopedinėmis negaliomis, nu
degimais, naudojantis Shri-
ner's ligoninių teikiamu ne
mokamu gydymu. Šiuo metu 
komiteto skyriai veikia Čika
goje, Los Angeles ir St. Peter
burge. 

Komitetas yra inkorporuo
tas kaip nepelno siekianti kor
poracija, turi savo atskirą IRS 
numerį-

„Lietuvos našlaičių 
globa" 

Komitetas, įsteigtas 1993 
m. birželio mėn., padėti la
biausiai nuskriaustam Lietu
vos žmogui — vaikui — naš
laičiui — studentui — dau-
fiavaikei, neturtingai šeimai, 

is komitetas taip pat yra 
atskirai inkorporuotas, kaip 
nepelno siekianti korporacija 
ir turi savo atskirą IRS 
numerį-

„Lietuvos par t izanu 
globa" 

Komitetas, įsteigtas 1995 
m. rugsėjo mėn. Tikslas — 
šelpti dar gyvus likusius 
Lietuvos partizanus, padėti jų 
vaikams eiti mokslan. Šis 
komitetas, prisiglaudęs prie 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos ir atskaitomybei nau
dojasi Socialinių reikalų tary
bos IRS numeriu. 

„Vaikai" 

Komitetas įsteigtas 1999 
m. lapkričio mėn. Komiteto 
tikslas, siekti, kad kiekvienas 
Lietuvos apleistas vaikas ar 
vaikas našlaitis rastų jį 
mylinčią šeimą ir būtų joje 
įvaikintas. 

Visi šie komitetai turi savo 
patikėtinius — įgaliotinius 
Lietuvoje, per kuriuos yra 
teikiama-siunčiama pagalba 
Lietuvos žmogui. 

Visa siunčiama globa eina 
tiesioginiam tikslui — 
paramos reikalingam žmogui. 
Visi komitetai savo darbus 
atlieka savanorių talka — 
komitetuose nėra apmokamų 
tarnautojų. 

Veikla ir reikalingos 
lesos 

Socialinių reikalų taryba 
turi, neskaitant restorano tar
nautojų, keturis apmokamus 
tarnautojus. Daug darbų 
atlieka savanoriai. Bijome ir 
pradėti vardinti savanorių 
pavardes, nes jų yra labai 
daug. Jiems visiems esame be 
galo dėkingi už pagalbą, pasi
aukojimą, sugebėjimus, auko
jamas daugybę valandų, 
padedant kitiems. 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos darbai finansuojami 
Amerikos lietuvių aukomis ir 
Lietuvių fondo parama. 

Esame labai dėkingi 
visiems aukotojams, o ypač 
Lietuvių fondui, kuris mūsų 
darbus kasmet dosniai remia. 

Centro išlaikymui iš Čika
gos miesto aštuoneri metai 
buvo gaunama po 20,000 dol. 
metinė parama, o praeitais ir 
šiais metais 30,000 dol. Tačiau 
ši parama gali būti nutraukta 
bet kuriuo metu. 

Visi Socialinių reikalų 
tarybos padaliniai ir komitetai 
turi savo atskiras sąskaitas, 
kurias patys kontroliuoja ir 
aukas renka kiekvienas atski
rai. 

Birutė Jasait ienė 

* Šią vasa ra Palangoje 
padaugėjo poilsiautoju iš 
Vakarų Europos. Vien per lie
pos mėnesį kurorto turizmo 
informacijos centre apsilankė 
beveik 600 užsieniečių iš Vaka
rų Europos ir Amerikos valstijų. 

I 
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Siū lo d a r b ą 

N a m u r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s K i t o s p a s l a u g o s NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v. 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gai!. seserų padėjėjoms 
kompamjonems ir namų 

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kanu arba 
'atvykti Į darbą ir išvykti. 

Kreiptis: 
ALL CARE 

Employment Agency 
Tel . 773-736-7900. 

Ieškomi darb in inka i \ u l \ m o 
darbams. Turi turėti savo trans

portą, ir važinei: greitkeliais Į 
vakarinius priemiesčius. 

S k a m b i n t i po 6 v .v . , 
tel. 815-43Y-0037 . 

Re ika l ing i darbuoto ja i par 
d u o t u v i ų va lymui TN ir IN 
valst i jose . Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
S 1.500 iki $1 .800. 

T e l . 6 1 5 5 5 4 - 3 1 6 1 . 

Reikalingi langų plot t jai. 
Renkame 50 grupių, po 1.2 ar 3 

asmenis i vyrai ir moterys) Tunte 
turėti savo automobilį ir susikalbėti 
angliškai. Darbas nuo pirmadienio 

iki šeštadienio. Atlyginimas $80-
$150 Į diena. Atlyginama kiekvieną 

dieną. Atvažiuokite šiandien. 
pradekite dirbti rytoj. Blue Sk> 
VVindovv C l e a n i n g Inc.. 2752 

Maple A ve, Dovvners Grove, IL 
60515. 1/2 mylios Į rytus nuo 355 
greitkelio, Maple ir Vv'alnut aatviu 

kampe. Tel 630-515-8706 

Y\ indovv VVashers Needed! 
-U).(MX) per vear * ( need 100 crevvs 
No exp necessarv Wil! train. Muši 

have \a'iU dnver - icease and trans-
ponation. Mušt be tluent ;n English 
LA. McMahon Vtindo* Vvasfiing 

Chicago and Mi uaukee area. 
Tel. 800-X2o-6155. 

Reikalingi langų plovėjai. 
Minimali anglų kalba. 
Atlyginimas S50O-S8OO 

savaitei. Tel. 847-877-5255. 

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių šeimose 

su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas. 

2921 N. Milvvaukee. 
T e l . 7 7 3 - 2 7 8 - 0 6 6 0 . 

Pro C a r t Agency 
We are looking fof English 

speaking nannies. earegivers. 
housekeepers We have live-in or 

come & no FT.PT positioas. 
Please cal l: 773-237-2220. 

Ieškoma auklė/ūkvedė 
Lake Forest rajone. 

Skambinti 
tel. 847-295-0405, 

po 6 v.v. 

VALGYK KUGELI!!! 
Sudėtie tarkuotos bulv*$, pienas, lašinukai, 
druska, prieskoniai. 2 svarai tarkuotų bulvių 
sudedama i indą, 
įpilame pieno, įdedame pjaustytų lašinukų, 
druskos, prieskonių ir sumaišome. Kepame 1 
vai . įka i t in to)* orkaitėje. Valgome su grietine 

Lietuviška bulvių tarkavimo mašina 
Tik $85. 

Nuo 2002 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. 
persiuntimas UPS — nemokamas. 

Tel. 773-875-6232. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 YV. Archer Ave., 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 

Bl***** 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 M. 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 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p 
šešt nuo 8 v.r iki 2 v.p.p 

Amber cons truc t ion Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding'. atliekami cemento, 
..plumbiug" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„ l . i censed . insured . bonded'" 

Skambint i Sigitui . 
tei. 773-767-1929 . 

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

Siūlome geriausias kainas kelionėms i Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Ame^kos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

»7'IW UlirH^T. ( U K L \ V \ II. fi04."..* • 1HH-4TZ -7'KMI 
• KK1.IOML IK VTONT'M.L' AGKATt RA • 

J.Uf> W K.'t rd St. ( H K A l i d . II. 60629 • 773-735-3400 
172. W. 103 r.t ST . OAK I.AvVN. II. Bl>4.'>:i • 708^I22-192J 

OKAI DtMO \(,KNTAI 

A & S 24H«S,7DAYS 
77S631-1833 
312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai 
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

A.CHONS CONSTRUCTION INC. 

Licensed rooiing eontraeior 
Dengiame nau_;ų konstrukcijų stogus 
senus keičiame i naujus. Plokšti sto 

2ai. smulkūs stogų pataisvmai 
Tel. 708-417-7833 

K I K K I R O S ' 
r V E D A I A l - P A T A I S Y M A I . 
Tunu Čikagos miesto leidimą 

Dirbu užmičvv le. Dirbu greita 
iarantuo..ii ir sąžiningai. 

7 7 3 . - 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U M J 1 S P I M P I U S 

N e b r a n g i a i a t l i e k u 

e l e k t r o s , d a ž y m o , s ta l iaus . 

„p lumbing". lauko darbus . 

T e l . 7 0 8 - 2 D 5 - 1 0 4 6 , V y t e n i s . 

Medžio darbai, elektra 
santechnika. ^rind\s . dažymas... 

Aukšta darbų kok>bė 
žemos kainos 

Z l l . M N A s 
V E N C I U S Z I L 

CONSTRUCT 

312-388-8088: 
'3 -254-0759:312-493-8088 

ANDRIUS CONSTRUCTION 
Priestatai „bajtmcnt", virtuvėj 
spinteles, vonios, plytelės, langai, 
durys, laiptai, turėklai, grindys, 

santechnika, elektra Ir t.t. 
Tel. 6 3 0 9 6 0 2976; 

6 3 0 - 8 5 3 8 0 6 2 . 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plyielės; ..sidings". 

..sot'tits*"..,dejks "...gutters".plokš 
ti ir ..shingle"' stogai; cementas. 
dažvmas. Tunu darbo draudimą. 

S. Benetis . tel. 6 3 0 - 2 4 1 - 1 9 1 2 

I m i g r a c i n ė s i r v i z ų p a s l a u g o s 

Vizos i JAV Lietuvoje. 
Apmokėjimas po takiu. 

Tel. Čikagoje — 773-575-5586: 
773-793-0936: 

Lietuvoje — 8-285-35728: 
ei. paštas: 

gitrama @ hotmail.com 

Į v a i r u s 

Liaudies medicinos gydytojas 
OLKH CHKRKDNYK. 

Diagnostika ir gvdymas liaudies 
medicinos metodais. 
Tel. 847-635-0353: 

847-507-4074 (mob., 

PERMANEHT STATUS IN 
CANADA!!! 

9 years of experien<e in immi-
gratlon to Canada 

Visit our vvebvite with over 
10,000 hits a day 

www.imml9rat i0n- fervke .com 

We cao get afl Information about 
your flte by bnmigration ofncers 

tndudmg points astessment. 

CTS 773-237-0066 

P a r d u o d a 

K r a u t u v ė l ė „LIETUVĖLE" 

Tik už S85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. 

Duodame garantiją. UPS siunčiame 
\ kitas valstijas Platus asortimentas 

ir kitu prekių Taip pat galite 
užsisakvti ir naujausi;}. 2001 m 

..Visuotine Lietuvių Enciklopedija" 
Jaunimo centre prekiaujame tik 

savaitgaliais, o kitomis dienomis ir 
savaitgaliais — 

5741 S. Harlem Ave. 
Tel. 847-845-3972. 

//•' te fTtcbiCi*.r L 

• Parduodame, r e m o n t u o j a m e 
• Galimybe užsisakyti nor imą 
• Įva irūs f i n a n s a v i m o b ū d a i 
Tel:708-5W-9680. 630-774-1192 

Sv. Kazimiero kapinėse 
nebrangiai parduodame 

vieną duobę. Yra pastatytas 
paminklas. 

Tel. 708-422-3359. 

Parduodamas automobilis 
CHEVI CELIBRITI. Yra 

kondicionierius. 
Gerame stovyje. S900. 

Tel. 773-680-4874. 

S i ū l o m o k y t i s 

B&DA 
B & D A — v i e n i n t e l ė l e g a l i d a n t i s t ų a s i s t e n t ų 

m o k y k l a I L v a l s t i j o j e , k u r i o j e d ė s t o m a r u s ų 
k a l b a i r k u r i g a r a n t u o j a p a g a l b ą į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruošia šiuos spectaistus: 
• Dantistu asistentus, turinčius 

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medianines 

sąskaitos 

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kabos pamokas. 

Du mėnesiai — ir jOsų rankose puiki specialybė! 

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

Kraustymos i paslaugos 

M O V T N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas 

G E D I M I N A S 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

M o v i n g ! Profesionalus 
k r a u s t y m a s Čikagoje ir 

u / JOS ribų 
I š v e j a m e senus daiktus, 

šiukšles ir kt 
Te l . 6 3 0 8 1 6 7114 

Tai - Jūsų laikraštis 
T M « M T H U A N I A N W O » l D > A / I I » I t , A l i 

MARQLETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMESY5 KTrOGRAEA\fc 
IR MBCŠJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atliekame visus toto 

laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.: šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieni
ais susikalbėsite lietuviškai. 

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

Teuyu paslaugas parduodant 
ar perkant namus butus. 

žemessklypą Veltui 
[kamoju nekiinoiam.ą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfiriansmę paskolą 

O'FLAHERTY REALTORS 
& S U l L D E R S . Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
j o n a v i c i u s 9 h o m e . c o m 

Audrius Mikulis 
TeL.630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amkulis@usa.com 
Įvainjs nekJnopmas turtas: 
" Nerrokamas įkainavimas 
* Nemoka/ra rinkos analize 
* Pirkimas 

9^z 
J J 1 U - W « ' 

' F f̂davmas 
' Surandame 
optimaliausią finansavimą 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

GREIT PARDUODA 

-a Landmark 
properties 

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

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

Nevv Vision 
Bus.: 708-361-0800 
\cice\fc477Ws4-7X20! 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei nonte parduoti ar pirkti riamus mieste 
ar pneiniesūuose. kreipkitės 1 DANUTĘ 

MAYER Pnitesiivnaiiai ir 
sąžiningai pataniauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių jka:na\imas veltui 

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

ALTUV10BB JU NAVl^SVTBv.VH fcK 
G ^ \ \ WSIJKM IKVtVS 

Asentas t-rank Zapoli> ir Ort. Mcr 
Aukse S Kane kalba lietuviškaT 

KRANK ZAPOI.1S 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654: 773-581-8654 

Siū lo f i n a n s a v i m ą 

STATK F A R M INSURANCE 
D R A U D I M A I 

Automobilio, namu. 
gyvybės ir sveikatos 

Agente Barbara Murray 
Prašvkite Rasos - kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St.. Oak I.awn 

708-423-5900 

įžvalgus — visada apsidraudęs! 
• Sveikatos ;r gyvybes drauo^mai 
• Kritiškų ligų draudimai (veao. šndies ir t 
• Nelaimingų atsitikimų draudimai 
• Pensijiniai planai 
Visas šias paslaugas rasite 
vienoje stabiliausių ir seniausių 
draudimo kompanijų 
„VVestem-Sauthem Life & Financial 
Company", įkurtoie 1888 m. 
Susikalbėsite lietuviškai. 
paskambinę licenziiuotai 
atstovei Nijolei Stefansla 

TeL 773-736-3Z72, e*. 130; 
708-»56-5897 (namų); 
708-769-5897 (mob.). 
4610 W Otversey Ave., Suite C, 
Chicago, IL 60639-1829. 

Kiertu pagadamart. atv>kgame j namus. 

P 

DMC 
I l o n a R e t y t ė 
T e l . 8 4 7 - 6 6 8 - 6 2 7 9 
Negaiškite laiko, 
išnaudokite paii 
mažiausia procentą. 
• Dirbame su daugiau kaip 40 banku 
• Patys mažiausi '•', visame IL 
• Sutaupykiur pinigų periinansuojant 
savo nekilnojamąjį turtą 
Skambinkite, jei jus sudomino ši 

informacija. 
Mes garantuojame sutaupyti 

jums pinigu. 

—->2l 

9201 S. Cicero 

Accent 
Homefinders 

Oak Lawn. ūlinois 60453 [ 
Business 708-423-9111 

Vok* Mail 708-233-3374! 

Fax 708-423-9235 
Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Protesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose 

Siūlo i š n u o m o t i 

0*ympK Mortgage, Ync 
• n o i s Readectial Mortg^e Lknaee 

1127 Lake St. 
OakPark.ILe0301 

TeL 708-445-0140 (angliškai) 
TeL 70cV341-5176 ir 815-293-0675 

(lietuviškai) 
Faz. 708-445-0149 

Mkhael J. Szala — President 
Dainius Vktžhinas — Padėjėjas 
Norite pirkti namą? Reikia pinigų^ 

Skambinkite ir sakykite, kad matėte š; 
skelbimą „Drauge" 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 
4 k a m b a r i ų . 

1 mieg. butas 67 & VVhipple 
apvl. S415 į mcn. + ..securitv'" 

Tel. 773-434-4543 

Butukai pensininkams. 
Modernūs, erdvūs, savarankiškai 

tvarkv'us Gražioje aplinkoje. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite šia proga. 

kreipkitės: 
Villa Maria. P.O. Box 155, 

Thompson, CT 06277 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

i Brighton Park išnuomojamas 2 ! 
mieg butas vyresnio amžiaus. 

inerūkantiems, be gyvuliukų. 1 ar 2: 
žmonėms. Išdažytas, sudėti nauji 

kilimai. Tel. 773-376-6051. 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteas. atlieka 
cheminį sušukavimą, dažo plaukus. 

antakius, blaksuenas 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel . 773 -918 -0851: 

773-844-3649, Regina 

Salone . .Miražas" kirpėja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus 

atvyksta į kliento namus Sa lono 
. .Miražas" tel. 708-598-88(12 

namų tel. 708-612-9524. 

Oak Lawn apylinkėje nuo 
spalio 1 d. išnuomojamas 2 

mieg. butas. Kreiptis First Rate 
Real Estate. 773-767-2400, 

Aušra Padalino. 

" 

Ieškau kambario prie 
šeimos ir su maitinimu. 

Tel. 773-472-1249. 

rv i c r p a r e a nunber of reaso r ' why our nrw Airbus A"340 is the ultimate 
m comfort anr1 eonvenipnee • :.c r :)^y E xtr,i. our new c:ass of ser/ice, 
of'ers its ovvn aparate cabin .vith plenty of roon to work or relax. While 
Pvf-y seat in d- 'hree c.lasses "as beer- ne.vly designed and 'eatures an 
mdividua vdec sceer1 Of co:.- ,e. the sense of well being you'll feel when 
' :ynq on this sophisticated new aireraft is mere than just the result of 
enhanced comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced 
quality of service you':i fmd only on SAS. To fmd out more call your Travel 
Agent or SAS a! 1-800-221-2350. 

www.scandinavian.net 

It's Sc indiravian 
J/f f 

file:///ul/mo
http://hotmail.com
http://www.imml9rati0n-fervke.com
http://jonavicius9home.com
mailto:amkulis@usa.com
file:///cice/fc477Ws4-7X20
http://www.scandinavian.net


IEŠKANTIEMS DARBO 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena.. 
M i n u t e Ma id 7562 N. Milvvauke*. 
Ch i cago , IL 6 0 6 3 1 . 1-847-647-
0433 . Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leon ido . 

SVS Tax i Co. ieško vairuotOĮų. Geros 
sąlygos, galima uždirbti nuo $650 ir 
daugiau per savaitę 
Skambinti Slavai 1-«47-612-4282 

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

1-847-948-0994 arba l * 4 7 - J » S 8 i 8 

k DALIA 
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

1-312-371-4445 Namų valymas, 
vaikų priežiūra, seneliai 

ZITA 
1-773-385-9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra 

N I N A 
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai, 
2 9 5 6 N. MiKvaukee. #200 

Vaikai ir seneliai 

HALINA 
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
Įvairūs darbai 

LEONID 
2881 N MiKvaukee 

1-773-3958820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

Amer ican-Pol ish Domestic 
Emp loyment Agency 

1-773-342-6744 
lenkiškai, angliškai 

l igoniai - vyrams ir moterims 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotom teisės - CDL 
6105 W. Belmont , Chicago, IL 

MARCARET 
1-708-403-8707 

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8 6 3 2 W 145 St., Chicago, IL 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1-708-415-1211 • 1-708-837-8904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučių kambarių tvarkymas, 
padave|os, senelių priežiūra 

1-773-992-2210 
lenkiškai , angl iškai 

Auklės 
9400 W. Foster Ave , *205 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N Pulaski 
Seneliai, vaikai 

OLCA HOME CARE, INC 
Privati agentūra 

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai 

6845 W 107th Str 
Seneliai, senelės 

IVA 
1-708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

POLONIJA 
1-773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai ivairūs 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

MARINA 
1847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid to 
tax payer" informacija dėl taksų 

mokėj imo • vaikai ir seneliai 

TERESA 
1 773 545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

LIETUVA 2002 
Pigiausios kainos skrydžiams j 

VILNIŲ 

iš New Yorko, Chicago, Los Angeles, Detroito, 
Clevelando, Floridos ir kitų JAV miestų Finnair 

ir kitomis oro linijomis. 

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

VYTAUTO JAKUČIO 
KALVYSTĖS PUIKYBĖ 

DRAUGAS. ^002 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis 

Always With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvines ir progines puokštes 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas (vairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėles visoms progoms 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Pastatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

į 8015 W. 79 S t Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604 

Lietuvos nacionalinis mu
ziejus, esantis Gedimino kalno 
pašlaitėje, pakvietė į iki vasa
ros pabaigos veiksiančią gar
saus kalvio tautodailininko iš 
Alytaus Vytauto Jaručio su
kurtų kryžių parodą, pava
dintą „Vytautas Jarutis. Kryž-
dirbystės tradicijos tąsa". Va
dinasi, kryžd:rbystė, senoji 
tautodailė nuolat yra muzie
jaus akiratyje ir parodose. 

Vytautas Jarutis eksponuoja 
įvairių dydžių ir pritaikymo 
kryžius, sukurtus prisilaikant 
tradicijų, tiek pačioje kalvys
tėje, tiek puošybos ornamenti
koje ir simboliuose. Dauguma 
kryžių nukaldinti per ketve
rius pastaruosius metus, tik 

vienas kitas iŠ tų, kurie lydi 
meistrą jo parodose jau kelis 
dešimtmečius, tarytum misti
niai sėkmės ženklai. Apie 
sėkmę pats Vytautas Jarutis 
sako, kad jį lydi gerų žmonių 
ir angelo sargo globa. Tarp tų 
gerų žmonių mini buvusį Aly
taus namų statybos kombina
to vadovą Vladą Steponavičių, 
kuris apie 1975 metus leidu
siam kabinete įsirengti kalvę, 
kurioje ir gimė svarbiausi dar
bai. Svajojo kalvę paversti 
visos Lietuvos kalvystės mo
kykla, kurioje jaunimas mo
kytųsi senojo amato. Mokinių 
turi, bet mokyklos idėja taip ir 
liko svajone. 

Vladas Steponavičius, apsi
lankęs parodoje, irgi prisiminė 
anuos sumanymus, apgailes
tavo, kad dabar tokiems tau
tos kultūros tradiciniams me
nams kaip kalvystė skiriama 
per mažai dėmesio ir gyve
nime, ir spaudoje. „Tokia pa
roda atidaroma, o joje nesima
to nei prezidento, nei Seimo ar 
Vyriausybės atstovų..." Gal ir 
per smarkiai sakyta, bet tiesos 
daug, nes būtent etninė kul
tūra dažnai paliekama šali
kelėje. Tuo tarpu mažiausia 
naujojo „elito" sueigėlė apra
šoma ilgiausiuose reporta
žuose. 

Vytautas Jarutis gimė 1936 
m. Žagarėje. Paauglystės me
tais gyveno netoli Užvenčio 
miestelio Kelmės rajone. Daug 
laiko praleisdavo Leono Rimei-
kio kalvėje, kuri buvo kaimo 
vyrų sueigų vieta. Anksti 
išmoko meistrauti. Darė me
dinius, vėliau metalinius pa

to Totai Communications Options" from Allegiance Telecom. 

y;-. 

... 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP. 

You con't beat our business telecom service for quality, 
reliabiliry and value. Call 1.866.THE.DARE and let us prove it. 

It's a fact - w e are the better choice. 

CALL N O W & SAVE $ 7 0 0 . Totai Communications Opt ions" is b ig bus; '-ss tools at small business prices. 

Our premium f iberophc network delivers reliable loccl. long distance and lnte,"et serv:ce through one cost-saving, 

Tl -grode eonneetion - mcluding "arways on" Internet occess wiff, -oeeds of up to IMbps 

* 

aUegiancetelecom,inc. 
One source for business telecom 

Totai Coaa i i i c i t lo is Options 
1.I6S.THE.D1IE 

www allegioncetelecom.com 

puošalus, savo simbolika pri
menančius archeologinius ra
dinius, surengė daug parodų, 
darbus rodė JAV, Italijoje, 
Skandinavijos šalyse ir kitur. 
1998 m. dalyvavo Pasaulio 
folkloro festivalyje Vašingto
ne. Yra pelnts įvairių valsty
binių apdovanojimų, net tapęs 
Lietuvos kalvių kalviu. 0 to
kių vyrų tėra vos keletas. 

Prasidėjus Lietuvos atgimi
mui, Vytautas Jarutis akty
viai įsijungė į šią veiklą Aly
tuje. Dalyvavo Lietuvos Sąjū
džio suvažiavimuose; su bend
raminčiais kūrė Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) partiją. Už nuopelnus Lie
tuvai apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no pirmojo laipsnio ordinu. 
1989 m. sukūrė ir nukaldino 
paminklą žuvusiam nepri
klausomos Lietuvos karinin
kui A. Juozapavičiui Alytuje. 
Po metų didžiulis paminklas 
bolševizmo aukoms iškilo 
Eržvilke. 

Kalvių kalvio kūrybos diapa
zonas platus. Tai kryžiai, ži
bintai, žvakidės, paminklai, 
papuošalai, storai gėlėms, de
koratyvinės skulptūros, stoga
stulpiai, prizai, įrankiai židi
niams, šviestuvai, bet paro
doje nutarta rodyti tik kry
žius. Ekspozicijos autorės Gra
žinos Pajarskaitės išdėstyti 
baltame fone, jie atrodo nepa
prastai tauriai ir iškilmingai. 

Anot parodos kuratorės 
Skaidrės Urbonienės, „Įspūdin
giausia Vytauto Jaručio kūry
bos dalis — memorialiniai pa
minklai ir dekoratyvinės vir
šūnės, kuriamos, remiantis 
mažosios architektūros pa
minklų viršūnių tradicijomis, 
dažniausiai taikant senosios 
kalvystės kalimo ir kniedijimo 
techniką, kūrybiškai perimant 
kaimo kalvių darbų puošybos 
bruožus ir liaudies meno sim
bolius". Vienur tai saulė, 
paukščiai, kitur angelo ar au
galų motyvai. 

Jadvyga Godunavičienė 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnav imas 2 4 va i . 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis FuneraI Home (EST 1908) 
CERALD F. D A I M I D 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd 
5948 S. Archer Ave. 

5200 V>.95 St. 9900 VV. 143 St. 
Oak Lawn, IL Orland Park. IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6 5 4 1 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9 9 0 0 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1 7 0 8 - 4 3 0 5 7 0 0 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA 
MARQUETTE PARK 2533 VV 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT. 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S OAK PARK AVE 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476^2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tel. 1 8 0 0 994-7600 

www.pe tkus funera lhomes .com 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5 6 4 5 W . 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5 8 5 8 VV. ROOSEVELT Rd. 

ALL PHONES 
1-708 6 5 2 - 5 2 4 5 

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuviu kapiniu 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 4 4 1 0 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
http://www.alwayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Atskiras vietas ir net sta
lus dar galima užsisakyti į 
,.Draugo" rudens pokyly Ne
dažnai tenka proga akis į akį 
susitikti su prof. Vytautu 
Landsbergiu, Lietuvos Seimo 
nariu ir Lietuvos konservato
rių sąjungos pirmininku, pa
bendrauti ir pabūti kartu su 
..Draugo" bičiuliais ir rėmė
jais. Atvykite į puošnią „Sabre 
Room" salę (8900 West 95th 
Street. Hickory Hills), paklau
sykite „Tėviškės" liaudiškos 
muzikos kapelos, muzikantų 
ir solistų, smagiai pasišokite, 
grojant Algimantui Bar-
niškiui. Pokylis vyks rugsėjo 
29 d., sekmadienį. 5 val.p.p. -
pabendravimas, 6 val.v. - va
karienė, 7 val.v. - šokiai. Visų 
visų laukiame! 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje su Šiluvos atlaidų 
pradžia pradedamas „kavu
tės" sezonas. Galėsite pabend
rauti, pasivaišinti kava su py
ragėliais, pažiūrėti filmų apie 
Lietuvą, susitikti su įdomiais 
pašnekovais. Šį sekmadienį, 
rugsėjo 8 d., po 10:30 val.r. šv. 
Mišių kviečiame apsilankyti 
mūsų parapijos salėje. 

„Spindulio" tautiniu šo
kių grupė laukia naujų ir bu
vusių šokėjų! Jaunių (8-12 
skyriaus jaunimo) ratelio re
gistracija ir susipažinimo re
peticija vyks sekmadienį, rug
sėjo 8 d., 5-6:30 val.v. Pasaulio 
lietuvių centro žemutinėje sa
lėje. Studentų ratelio registra
cija vyks sekmadienį, rugsėjo 
8 d., 6:30 val.v. „Spinduliukų" 
(vaikų ratelio) registracija ir 
pirmoji repeticija vyks pirma
dienį, rugsėjo 16 d., 6:30-7:30 
val.v. Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. Pri
imami vaikai nuo 4 iki 7 sky
riaus. „Spindulio" šokėjai da
lyvaus Dainų šventėje, vyk
siančioje liepos mėnesį. Stu
dentai ir jauni veteranai, no
rintys dalyvauti šventėje, turi 
užsiregistruoti kreipdamiesi į 
grupės vadovę iki spalio 15 d. 
Norite daugiau informacijos? 
Skambinkite grupės vadovei 
Rasai Poskočimienei tel. 708-
301-4439. 

Ar visada norėjote susi
kurti savąjį gėlių ir augalų 
sodelį, panašų j žavinguosius 
Čikagos Grant, Lincoln ir 
Humbolt Parkų žaliuosius plo
tus? Darbštieji ir išradingieji 
sodininkai dabar daugiau ži
nių gali atrasti kompiuteryje, 
atsivertę interneto puslapį 
www.chicagoparkdistrict.com 
Gėlininkai ne tik sužinos de
šimties įvairių Čikagos miesto 
sodų istorijos faktų, bet ir su
sipažins su gėlių pavadini
mais, rūšimis, sodinimo ir 
priežiūros detalėmis. 

Antanas Juodvalkis, žur
nalistas, spaudos veteranas, 
gyvenantis Burbank, IL, nese
niai atšventė savo garbingo 
gimtadienio sukaktį šeimos, 
draugų bei visuomenės veikė
jų tarpe ir atsiuntė 50 dol. 
auką, skirtą paremti a.a. ra
šytojo Jurgio Jankaus užbaig
tos knygos „Pušis" išleidimą 
su toku prierašu: „Tai auka 
iš gimtadienio gautų dovanų". 
Aukas galima siųsti Lithua-
nian Writers Association var
du, c/o Stasys Džiugas, 5729 
Edge Lake Dr., Oak Lawn, IL, 
60453-4509 

Vaikai, norintys šokti bu
vusia Maskvos Didžiojo teatro 
•.įloto šokėju Dnntri Roudnev 

i iaicto mokykloje, kviečiami 
, i : . \ k t i i perž iūrą , kur i vyks 
i IL'.M'JO 11 d. ir rugsėjo 18 d. 
. i .okvkln- p . i t . i iposc esančiose 
I. inruln P a r k e . DePau l univer-
- i t c t e P r i i m a m i b e r n i u k a i ir 
m e r g a i t e s nuo 9 iki 18 me tų . 
U ž s i r e g i s t r u o t i ga l ima s k a n i 
n a n t M a r y Roudnev tel. 773 -
404-0417 

V. URMANAVIČIŪTĖ 
DAINUOS ČIKAGOS 

LIETUVIAMS! 

Operos solistė Violeta Urmana-Ur-
manavitiūtė 

Pasaulio scenų primadonos 
dainininkės Violetos Urmana-
vičiūtės-Urmanos koncertas 
įvyks 2003 m. rugsėjo 21 d. 
Morton mokyklos auditorijoje 
kartu su simfoniniu orkestru. 
Koncertą rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

Tradicinės ir šiuolaikinės 
muzikos festivalis ,,World 
Music Festival: Chicago 2002" 
jau ketvirtą kartą rengiamas 
Čikagos muziejuose, parkuo
se, kultūros centruose, teat
ruose, klubuose ir kitose čika-
giečių pamėgtose vietose. Nuo 
rugsėjo 20 iki 29 d. vyksian
čioje šventėje skambės muzika 
iš viso pasaulio - Benino, Bul
garijos, Kubos, Prancūzijos, 
Indijos, Meksikos, Nyderlan
dų, Norvegijos, Lenkijos, Ser
bijos, Ispanijos, Sirijos, Tuni
so, Turkijos, Venesuelos, o 
taip pat ir iš įvairiausių Ame
rikos kampelių. Per 10 festiva
lio dienų vyks daugiau kaip 75 
nemokami ir mokami koncer
tai, muzika bus transliuojama 
per radiją. Koncertų serija 
„Under the Picasso", ruošia
ma savaitės dienomis 12 vai. 
Daley Civic Center (50 W. 
VVashington St.), yra nemoka
ma. Nemokami koncertai be
veik kasdien 7 val.v. vyks Chi
cago Cultural Center (78 E. 
VVashington St.). Visą pasau
lio muzikos festivalio koncertų 
tvarkaraštį galite sužinoti in
ternete 

www.cityofchicago. org I 
WorldMusic/ arba skambin
dami tel. 312-742-1938. 

RUGSĖJO 11-OSIOS 
MINĖJIMAS -

DALEY PLAZA AIKŠTĖJE 
Čikagos miestas ruošiasi pa

žymėti Rugsėjo 11-osios meti
nes. Iškilminga ceremonija 
prasidės rugsėjo 11 d., trečia
dienį, 11:45 val.r. Daley Plaza 
(prie State ir Washington gat
vių). 12 vai. visas miestas su
stings trijų minučių tyloje, o 
po to viso miesto bažnyčiose, 
cerkvėse ir kitose šventyklose, 
maldos namuose bus skambi
nama varpais. Daley Plaza 
aikštėje bus skaitoma bendra 
visuotinė vilties, vienybės ir 
atminimo malda, kurią parašė 
įvairių religinių Čikagos bend
ruomenių atstovai. Vėliau su 
šiuo maldos žodžiu susipažins 
visi Čikagos gyventojai. 

Atminimo ceremonijai vado
vaus vienas Čikagos Steppen-
vvolf teatro įkūrėjų aktorius 
Gary Sinise. dainuos Eliza-
beth Norman sopranas). Či
kagos meras Richard Daley, 
pakvietęs čikagiškius dalyvau
ti ceremonijoje, paprašė moks
leivių tą dieną likti mokyklose 
ir tylos minute pagerbti nuo 
teroro aktų žuvusiųjų atmini
mą. 

Čikagiečiai taip pat kviečia
mi aplankyti parodą ,.Sep-
tember 11 Photo Project", kuri 
iki rugsėjo 21 d. bus rodoma 
Harold VVashington bibliote
koje '400 S State Str.). 

Paminėsime rugsėjo 11-
osios įvykių metines 
„Seklyčioje" rugsėjo 11 d. 
trečiadienio popietės progra
moje 2 vai. p.p. Kalbės inž. 
Bronius Nainys. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Bus ir 
bendri pietus. Atvykite! 

Prieskonius, miltus, ries
tainius, grybus, sūrius, sūre
lius, šokoladus, saldainius, gi
rą, mineralinį vandenį - visus 
šiuos produktus iš Lietuvos 
atrasite „Antano kampe" 
(2656 W. 69th Str.. Chicago). 
Čia taip pat gaminami labai 
gardūs valgiai, priimami už
sakymai įvairioms progoms. 
Skambinkite tel. 773-476-
4768 arba 773-405-8861. 

Rugpjūčio 26 d. atnaujin
tame Grant Parko pietiniame 
garaže yra 1,300 vietų (27 vie
tos - vairuotojams su su ne
galia*. Į puikiai apšviestą, su
remontuotą garažą galima 
įvažiuoti iš Michigan Avenue, 
o išvažiavus iš garažo, paten
kama į Van Buren Street ir į 
Michigan Avenue (į pietus nuo 
Adams gatvės). Šis rekons
trukcijos projektas kainavo 35 
mln. dolerių. 

A ir P. (Prašė pavardės ne
minėti), gyvenantys už Čika
gos miesto ribų, Stasio Džiu
go knygų fondui į Lietuvą pa
dovanojo: Lietuvių enciklope
dijos visą komplektą, Prano 
Naujokaičio „Lietuvių litera
tūros istoriją" (4 tomai), B. 
Kviklio „Mūsų Lietuva", „Lie
tuvos bažnyčios* ir daug kitų 
vertingų leidinių. St. Džiugo 
tel.: 708-423-1682. 

„Draugo" rėmėjai 
Pasaulio lietuvių centras 

Lemonte jau užsisakė ir atsi
lygino už viso „Draugo" poky
lio stalo bilietus. Nuoširdžiai 
dėkojame ir laukiame susitiki
mo'. 

Asta ir Vytas Čuplinskai, 
gyvenantys Riverside, IL, pra
tęsdami prenumeratą. „Drau
gą" parėmė 50 dol. auka. Esa
me labai dėkingi! 

Milda Šatienė jau sumokė
jo už 10 vietų - Jaunimo cent
ro stalą „Draugo" pokylyje. 
Dėkojame ir kviečiame kitus, 
kurie užsisakė, bet dar neat
silygino už pokylio bilietus, 
greičiau tai pagatyti. Juk iki 
rugsėjo 29-osios beliko tik trys 
savaitės! 

Antanas ir Dalilė Polikai-
čiai, gyvenantys Westlake. 
Village, CA, atsilygindami už 
„Draugo" pokylio laimėjimo 
bilietėlius, mūsų laikraštį pa
rėmė 40 dol. auka. Labai jums 
ačiū! 

Frances Brundza iš Bloo-
mington, IN, atsilygindama už 
„Draugo" pokylio prizų bilie
tėlius, dar pridėjo 30 auką. 
Nuoširdžiai dėkojame! 

Petras ir Stefa Kisieliai, 
gyvenantys Cicero, IL, atsily
gindami už rudens pokylio 
laimėjimų bilietėlius, „Drau
go" iždą praturtino 50 dol. au
ka. Ačiū už paramą! 

P. Gudaitis iš Windsor, 
Ont., Kanados, pratęsiant pre
numeratą, atsiuntė 100 dol. 
Dėkojame už dėmesį lietuviš
kai spaudai! 

Laima Jarašiūnienė, gy
venanti Santa Monica. CA. at
silygindama už „Draugo" po
kylio prizų bilietėlius, atsiun
tė 50 dol. Labai ačiū! 

Vytautas Petruševičius, 
iš Franklin, MI, pratęsdamas 
prenumeratą, paaukojo 50 dol. 
Nuoširdžiausiai dėkojame! 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 7 d.: Bartas, BartP. Gil

bertas. Palmyra. Pulcherija. Reda 
Rugsėjo 8 d.: ŠvC. Metylfa Mari

jos giminias: Šiline, Šiluvos Marijos 
švente Adele. Adrijona<. Daumantė, 
Gerutis. Klementina. Liaugaudas 

Rugsėjo 9 d.: S» Petras Ksave
ras; Argintas, Petras. Ramune. Ra
mutė, Serapiną, Sergijus, Vaidas, Vy
lius 

Rugsėjo 10 d.: Dargvilė, Girmintė, 
Gražide. Konstancija Koste'. Nikola
jus. Mikalojus Salvijus. Tautgirdas 

„Grandis", j aun imo tauti
nis ansamblis, kviečia įsi
jungti į jų šokių šeimos ratelį! 
Registracija i visus ratelius 
vyks sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
5:30-6:30 val.v Pasaulio lietu
vių centre, Lietuvių fondo 
.sporto) salėje. Po to - tėvelių 
susirinkimas. Šokėjų, norinčių 
šokti 2003 m Dainų šventėje 
Lietuvoje, registracija vyks 
tuo pačiu metu. Pirmoji repe
ticija - rugsėjo 15 d. Daugiau 
informacijos ansamblio tink-
lalapyje h r:p: 11 voras, com I 
grandis Turint klausimų 
prašome kreiptis į ansamblio 
vadovę Violetą Fabianovich 
tel. 708-422-3556 arba ei. 
paštu poniavioleta@yahoo.com 

Galbūt norė tumėte tapti 
Čikagos parkuose dirbančiais 
savanoriais? Skambinkite tel. 
312-742-5041. 

„LITUANICA" ŽAIS 
ŠI SEKMADIENĮ 

..Lituanicos" futbolo koman
da pirmose šio sezono „Metro
politan" lygos „major" divizi
jos rungtynėse šį sekmadienį, 
rugsėjo 8 d., susitiks su „Kic-
kers" ekipa. Buvo žaidžiama 
varžovų aikštėje Gurnee, IL. 3 
val.p.p. rungtyniaus pagrin
dines sudėtys, o prieš tai - re
zervas. 

Ilona B. Laučienė, lietu
viškos knygos rėmėja, gyve
nanti Paterson, NJ, atsiuntė 
25 dol. auką, skirtą paremti 
a. a. rašytojo Jurgio Jankaus 
užbaigtos knygos „Pušis" iš
leidimą. Aukas galima siųsti 
Lithuanian VVriters Associa
tion vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Dr.,Oak Lawn, 
IL 60453-4509. 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 

TEL.: 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PRASEDEJO RUDENS VAJUS 
Prabėgo vasara besimau

dant Atlanto ar JAV ir Kana
dos didžiųjų ežerų bangose. 
Baigėsi atostogų kelionės į Tė
viškę bei kitus tolimus kraš
tus. Tik jų prisiminimai, su
tikti veidai dar šypsosi foto
nuotraukose. 

„Draugo" dienraštis, kaip le
gendos amžinas žydas, kiek
vieną dieną, be poilsio, be 
atostogų keliauja pas kiek
vieną prenumeratorių. Kad 
tos kelionės nenutrūktų, nuo
latos dirba redakcijos, admi
nistracijos, spaustuvės perso
nalas ir juos remiantis Draugo 
fondas. 

Jau aštuoneri metai, kai 
Draugo fondas savo milijoni
nio kapitalo investavimų už
darbiu paremia dienraščio 
„Draugas" leidybą. Bu šiol 
„Draugas" jau gavo 485,000 
dolerių sumą. Tą paramą rei
kalinga tęsti ir toliau „Drau
go" išlaikymui. 

Šlubuojanti Amerikos eko

nomija ir nusmukusios biržos 
investavimų pajamos reika
lauja padidinti Draugo fondo 
pagrindinį kapitalą, kurio di
videndai užpildytų to nuosmu
kio plyšius. Paties kapitalo pa
naudojimas tų plyšių užpildy
mui sumenkintų fondo poten
cialą, reikalingą ilgalaikiam 
mūsų lietuviškos spaudos iš
laikymui išeivijoje. 

Tolimesniam Draugo fondo 
kapitalo auginimui visi „Drau
go" skaitytojai, visi jo bičiuliai 
kviečiami į 2002 metų rudens 
vajų tęsti tolimesnį Draugo 
fondo auginimą. Nuo to pri
klauso ir „Draugo" augimas. 

Jau visiems „Draugo" prenu
meratoriams iškeliavo Draugo 
fondo rudens vajaus laiškai su 
vokeliu. 

Labai prašome į juos atsi
liepti su didesniu ar mažesniu 
įnašu ir laiško atkarpa, viską 
įdėjus į vokelį, siunčiamą 
Draugo fonui. 

Fondo iždininkas 

GAUSI TALKA DRAUGO FONDUI 
Po vasaros pertraukos vėl 

prasidėjo Draugo fondo 2002 
m. lėšų telkimo rudens vajus. 
Saulėtą rugpjūčio 29 d. rytą 
vėl gausus būrys Draugo fon
do nuolatinių talkininkų susi
rinko svetingose Tėvų mari
jonų vienuolyno patalpose 
laiškų siuntimui. 

Šį kartą reikėjo išsiųsti ru
dens vajaus laiškus visiems 
„Draugo" prenumeratoriams 
ir Draugo fondo nariams — 
kvietimus į metinį suvažia
vimą š.m. spalio 5 d. Jaunimo 
centre Čikagoje. 

Laiškų siuntimo talkoje šį 
kartą dalyvavo: Laima Barei
kienė, Michalina Bikulčienė, 
Algirdas Čepėnas, Ona Gra-
dinskienė, Juzė Ivašauskienė, 
Vaclovas ir Danutė Jakovic-
kai, Jurgis Januškevičius, 
Adelė Lietuvninkienė, Kazys 
ir Elena Majauskai, Vaclovas 

Momkus, Sofija Plenienė, Vy
tautas Prialgauskas, Aleksas 
Smilga, Ona Steniulienė, Pra
nas ir Aldona Totoraičiai, An
tanas ir Viktorija Valavičiai, 
Jurgis Vidžiūnas, Sally Vir-
kutis ir Stasys Žilevičius. 

Talkos priešpiečius paruošė 
Ona Gradinskienė ir Viktorija 
Valavičiene, už ką joms labai 
dėkoja talkininkai ir Draugo 
fondas. Techninį siuntimo su
tvarkymą atliko Antanas Va
lavičius, siuntimui vadovau
jant DF pirm. Broniui Juode
liui, kuris nuoširdžiai dėkoja 
visiems talkininkams ir tė
vams marijonams už siunti
mui reikalingą pastogę. 

Rudens vajaus laiškai iške
liavo su talkininkų linkėji
mais, kad į juos atsilieptų visi 
Draugo fondo nariai bei rė
mėjai ir visi „Draugo" skaity
tojai. Br. J . 

Populiarioji „Chihuly in 
the Park: A Garden of 
Glass" paroda Garfield gėlių 
soduose >300 N. Central Park 
Ave., Chicago) pratęsta iki 
lapkričio 4 d. Parodos darbo 
valandos - nuo 9 val.r. iki 5 
val.p.p. ketvirtadieniais - iki 
8 val.v.). Daugiau informacijos 
tel. 312-742-play. 

„Dainavos" ansamblio 
naujo sezono pirmoji repe* 
ticija įvyks rugsėjo 10 d., ant
radienį. 7:45 val.v. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. An
samblis turi daug užsimojimų 
ateičiai ir ansamblio valdyba 
bei dirigentas nuoširdžiai 
kviečia dainos mylėtojus įsi
jungti į ansamblio eiles. 

Sš€cibi> 
• Almos fondas 

Antanas Juodvalkis 90-to 
gimtadienio metu gautų do
vanų dalį $100 skiria Almos 
fondui — Lietuvos kaimų mo
kykloms — Lietuvos vaikams. 
Almos ir Lietuvos vaikų vardu 
sveikiname sukaktuvininką, o 
dovanų davėjams dėkojame! 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. Tax ID 36-4124191. Če
kius rašyti Lithuanian Or-
phan Care, pažymint, kad 
skirta Almos fondui ir siųsti: 
Lietuvos Našlaičių Globos 
komitetas, 2711 West 71st 
Street , Chicago, IL. 

• A.a. Viktoro Lesniausko 
atminimą pagerbiant dr. Algis 
ir Teresė Lesniauskai atsiuntė 
$400 „Saulutei", Lietuvos vai
kų globos būreliui padėti var
gingai gyvenantiems vaikams 
bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Alicia ir Alfredo Miku-
čiauskai $20, Indrė ir dr. Do
natas Tijūnėliai $30, Silvija 
Foti $50, Irena ir dr. Arūnas 
Draugeliai $50, Irene ir John 
Pankus $50, dr. Jolanta ir dr. 
Šarūnas Peckai $200. „Saulu
tė" dėkoja už aukas ir reiškia 
nuoširdžią užuojautą a.a. Vik
toro Lesniausko šeimai bei ar
timiesiems. 

• Ateinančių švenčių — 
šv. Kalėdų proga Lietuvos vai
kams aukoja — $100 Marga-
ret Towers, Wilmington, DE, 
$50 — Ellinora Vinson, Mc-
Minniville, TN ir $20 — 
Frank Paran, Rockville, MD. 
Jie rūpinasi, kad Lietuvos vai
kai turėtų ką pavalgyti ir bent 
mažą dovanėlę švenčių proga. 
Lietuvos vaikų vardu dėkoja
me! Lietuvos Našlaičių Glo
bos komitetas, 2711 West 
71st Street, Chicago, IL 
60629. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
pe r parą, 7 d ienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556. 
TRANSPOINT — pat iki 
miausias ryšys su Lietuva 
bei visu pasauliu! 

• A.a. Mirgos Kižienės, 
kuri mirė šių metų liepos 4 d., 
prisiminimą pagerbdama Jad
vyga Kliorienė Cleveland, OH, 
aukoja Lietuvos vaikams 
$150. Lietuvos vaikų vardu 
reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems, o aukotojai dė
kojame! Lietuvos Našlaičių 
Globos komitetas, 2711 
West 71st., Street, Chicago, 
IL 60629. 

DĖMESIO! VIDEO 
APARATV SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL sis
temos į amerikietiškąją NTSC 
ir atvirkščiai, kreipkitės į 
INTER-VIDEO 3533 S. 
Archer Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais nuo
šimčiais. Kreipkitės į Mutual 
Federal Savings, 2212 West 
Cermak Road. TeL (773) 847-
7747. 

• Pr ieš užs i sakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidauta. 
Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-6335. 

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja apleistus Lietuvos vai
kus. 3 vaikus globoja Ellinora 
Vinson, McMinnville, TN, pra-
tęsdama globą kitiems me
tams atsiuntė $450, $150 — 
vieno vaiko metinę paramą at
siuntė Vaida Trimakas, West-
lake, OH. Dėkojame! Lietu
vos Našlaičių Globos komi
tetas, 2711 West 71st 
Street, Chicago, TL 60629. 

• Automobilio, namų ir ligos 
draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų Kreipkitės 
pas A Lauraiti A& L taurame 
Agency, Balzeko muziejuje, 
6500 S. Puladd Rd, Chicago, IL 
8062a E aukštas, tri. 723581-40801 

• Baltic monumente, 1108 
Amber Drive, Lmont, R> 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-8446. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• „Pensininko" žurnalą, 
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 me
tus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-roail: Gibaitisdaol.com 
ToD free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, 

IL 60629 
T e L 7 7 3 - 5 8 2 - 4 5 0 0 
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