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Siame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos: 
Kretingos atei t ininkai 
vakar, šiandien ir 
rytoj. 

2psl. 

Mūsų rinkėjus V. 
Uspaskicho s t iprumas 
tik dar labiau 
mobilizuoja. 
„Baltijos kelias" ir jo 
tikslai. 

3psl. 

Mūsų šeimose: 
Daktaro laipsnis E. 
Pakštai tei-Sakadols-
kienei. Šeimos šventė 
prie Atlanto. 
JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos 
skiltis. 

4 psl. 

Kuršmarių kūrenai . 
Kodėl Vokietijoje 
dar veikia lietuvių 
gimnazija? 

5 psl. 

Naudinga „Draugo" 
informacija visiems 
skaitytojams. 

6 psl. 

Vasaros darbai 
Valdovų rūmuose. 
Naujas First Personai 
Bank centras Orland 
Parke jau dirba. 

8 psl. 

Sportas 

Kongreso nariai pripažįsta vizų režimo netobulumą 
V i l n i u s , rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Penktadienį su prezi
dentu Valdu Adamkumi ir Sei
mo p i rmin inku Ar tūru Pau
lausku susit ikę Lietuvoje vie
šintys JAV Kongreso delegacijos 
nariai išgirdo prašymų greičiau 
panaikint i vizų režimą Lietuvos 
piliečiams. 

P a s a k Seimo pirmininko 
atstovo spaudai pranešimo, aki
vaizdžią Lietuvos pažangą gyrę 
kongresmenai patys pripažino, 
jog vizų režimas „apsunkina pa
sikeitimą žiniomis ir darbuoto

jais, ypač tokios srityse kaip in
formacinės technologijos". 

Po susitikimo su V. Adam
kumi JAV kongresmenai taip 
pat pripažino, kad vizų režimas 
sukelia problemų ne tik Lie
tuvoje, bet ir kitose valstybėse. 
J ie pažadėjo šią žinią perduoti 
JAV ir artimiausiu metu spręsti 
problemą. 

Šiais metais visateise NA
TO ir Europos Sąjungos nare ta
pusi Lietuva oficialiai pasiūlė 
JAV pradėti derybas dėl vizų re
žimo panaikinimo. 

JAV ambasados atstovai tei
gia, jog vizų režimo panaikini
mui trukdo tai , jog pakankamai 
daug išvykstančių iš Lietuvos į 
Ameriką nus ta ty tu laiku ne
grįžta ir pasilieka gyventi nele
galiai. 

JAV kongresmenai susitiki
muose gyrė Lietuvos pažangą 
bei reiškė įsitikinimą, kad. vals
tybės ateityje palaikys dar glau
desnius ryšius. 

Prezidento atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė sakė, jog V. 
Adamkus susitikimo metu para

gino JAV verslą ryžtingiau at
kreipti dėmesį į Lietuvą. 

Taip pat prezidentas palan
kiai įvertino siūlymą pateikti 
Kongresui įstatymo projektą dėl 
mokesčių už JAV vizas panaiki
nimo antiteroristinio susivieni
jimo partnerėms, kurį Lietuvoje 
viešėję Kongreso nariai pa
žadėjo aktyviai palaikyti. 

JAV delegacija pasveikino 
Lietuvos vykdomą aktyvią kovą 
su kyšininkavimu, dalyvavimą 
t a rp tau t inėse taikos misijose 
Irake ir Afganistane. 

Lietuvos krepšininkai 
sutriuškino graikų 
komanda 98 . 76 

Prezidentas pateikė 
Operatyvinės veiklos įstatymo 

pataisas 

Etikos sargai sulaukė padėkų 

V i l n i u s , rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį pasirašė 
įsaką, kur iuo pateikė Seimui 
svarstyti Operatyvinės veiklos 
į s t a tymo pakeit imo pata isas . 
Par lamentu i taip pat teikiami 
svarstyti Valstybės ir tarnybos 
paslapčių įstatymo papildymo, 
Baudžiamojo proceso kodekso 
papildymo, Prokuratūros įsta
tymo papildymo projektai. 

į s ta tymų projektus prista
tyti Seime V. Adamkus pavedė 
savo patarėjai teisės klausimais 
Tomai Birmontienei. 

Prezidento sudaryta T. Bir-

montienės vadovaujama darbo 
grupė šioms pataisoms parengti 
savo išvadose pasiūlė didinti 
prokuratūros galimybes kontro
liuoti operatyvinių veiksmų tei
sėtumą, taip pat įsteigti opera
tyvinę veiklą koordinuojančią 
instituciją, į kurios sudėtį įeitų 
operatyvinę veiklą vykdančių 
subjektų vadovai ir generalinis 
prokuroras. 

Pateiktame Operatyvinės 
veiklos įstatyme numatyta gali
mybė įkurti minėtą instituciją 
leistų veiksmingiau koordinuoti 
operatyvinę veiklą vykdančius 
subjektus. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Nei etikos, nei įstaty
mų pažeidimų keturių liberal-
centristų pokalbiuose su kyši
ninkavimu į tar iamu įmonių 
grupės „Rubicon group" vadovu 
Andriumi Janukoniu neįžvelgę 
Seimo etikos sargai sulaukė ko
legų padėkų. 

Penktadienį Etikos ir proce
dūrų komisijai pateikus savo iš
vadą konservatorius Andrius 
Kubilius Seimo posėdžio metu 
dėkojo komisijai už „sveiko pro
to gūsį šitame teatre", turėda
mas omenyje kyšininkavimo 
skandalą dėl galimo parlamen
tarų papirkinėjimo priimant įs
tatymus. 

Dėl į tarimų kyšio ėmimu 

Seimo nario mandato atsisakė 
socialdemokratas Vytenis An
driukait is , konservatorius Ar
vydas Vidžiūnas ir tuometinis 
socialliberalas Vytautas Kviet-
kauskas. 

į tar imų dėl Seimo Statuto, 
Viešųjų ir privačių tikslų derini
mo valstybės tarnyboje bei eti
kos pažeidimų sukėlė paviešinti 
l iberalcentristų Gintaro Ste
ponavičiaus, Eligijaus Masiulio, 
Klemenso Rimšelio ir Raimun
do Palaičio pokalbiai su A. Ja 
nukoniu. 

Šią savaitę parlamentarų 
elgesį svarsčiusi Etikos ir pro
cedūrų komisija nusprendė, jog 
minėti liberalcentristai nepa
žeidė nei įstatymų, nei etikos. 

* Ol impinėse ža idynėse 
Graiki jos sost inėje p e n k t a 
d i en io v a k a r ą buvo išdalinti 
keturi plaukimo varžybų meda
lių komplektai. Penktojo aukso 
medalio savininku Atėnuose ta
po devyniolikmetis JAV plauki
kas Michael Phelps, laimėjęs 
vyrų 100 m peteliške rungties 
finalą. Be penkių aukso meda
lių, M. Phelps šioje olimpia-doje 
dar pelnė du bronzos apdovano
jimus. Pagal pelnytą medalių 
skaičių per vienerias žaidynes 
jam pavyko pasivyti legendinį 
Mark Spitz. 

* Ketv i r tad ien į i r mote
r ų o l impinių ža idyn ių gim
nas t ikos daug iakovės varžy
bose pergalę iškovojo JAV atle
tė. Pasekusi išvakarėse nugalė
jusio tėvynainio Paul Hammas 
pavyzdžiu, ketvirtadienį aukso 
medalį iškovojo Carly Patter-
son. 16-metė JAV gimnastė 
daugiakovėje aplenkė varžybų 
favorite laikytą Rusijos sporti
ninkę Svetlaną Chorkiną. 

* Po šeštosios XXVIII va
s a r o s o l imp in ių ž a i d y n i ų 
d i e n ų komandinėje įskaitoje 
naujaisiais pirmūnais tapo įsi-
bėgėjantys JAV sportininkai, 
iškovoję jau 35 medalius — iš 
jų 14 aukso, 11 sidabro bei 10 
bronzos. 14 auksinių medalių 
savo taupyklėje turi ir Kinijos 
komanda, tačiau ji laimėjo ma
žiau sidabro (9) bei bronzos (6) 
apdovanojimų. 

Naujausios 
zmios 

* Valdančios ios d a u g u 
mo*, partneriai Seimo rinki
muose kels bendrą kandidatų 
sąrašą. 

* Rusija to l iau ne ig ia 
okupavusi Ba l tuos valstybes, 
dėl žalos atlyginimo nesiderės. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.790 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Dėl A. 
Paulausko 
siūlymų — 
abejonės 

Vi ln iu s , rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Seimas po pateikimo 
pr i tarė Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko pateiktoms Lo
bistinės veiklos įstatymo patai
soms, kuriomis siekiama už
kirsti spragas neapibrėžtai lo
bistinei veiklai, tačiau ne vie
nas par lamentaras reiškė abe
jonių dėl jų tikslingumo. 

Pa te ikdamas pata isas , A. 
Paulauskas pažymėjo, jog jomis 
siekiama panaikinti galimybę 
įs tatymų projektus siūlantiems 
priimti nelegaliems lobistams 
prisidengti visuomeninėmis or
ganizacijomis. 

A. Pau lausko pateiktose 
pataisose, kurias parengė Vy
riausioji tarnybinės etikos ko
misija (VTEK), siūloma iš
braukt i nuostatą, jog lobistine 
veikla nelaikoma pelno nesie
kiančių organizacijų veikla įta
kojant įstatymų priėmimą. 

Seimo pirmininko teigimu, 
konkrečius įstatymo projektus 
per konkrečius Seimo narius 
siekiančios „prastumti" tokios 
organizacijos turėtų registruoti 
tokią veiklą, kaip numato Lo
bistinės veiklos įstatymas. 

Pa ta i sų a iškinamajame 
raš te pažymima, jog Lietuvoje 
yra „paplitęs reiškinys", kai į 
lobistų sąrašą neįtrauktos įvai
rios konsultacinės, verslo įmo
nės, sąjungos, organizacijos 
atstovauja įvairiems tikslams, 
bandydamos paveikti įstatymų 
leidybą. 

Kai kur ie pa r l amen ta ra i 
pateiktas pataisas įvertino kri
tiškai. Daugiausia jas kritikavo 
valdančiojo Socialdemokrati
nio susivienijimo bei opozicinės 
Liberalų ir centro frakcijų na
riai. 

Socialdemokrate Birutė Vė
saitė klausė A. Paulausko, a r 
nebus padaryta „milžiniška ža
la pilietinės visuomenės plėt
rai". 

Seimo pirmininkas nura
mino, jog lobistine veikla nebus 
laikoma visuomeninių organi
zacijų reiškiama nuomonė dėl 
vienokio ar kitokio įstatymo 
priėmimo. 

Atakuoja komandos kapitonas Saulius Štombergas. 
Arūno Pliadžio (LTOK — ELTA) nuotr. 

į Prasideda Baltijos kelio metinėms skirti renginiai. Lietuvos bėgimo mėgėjų sąjunga suorganizavo XIII tarp-
| tautinę bėgimo estafetę „Baltijos kelias". Jos startas buvo duotas Vilniaus Arkikatedros aikštėje. Bėgikus išlydėjo 

Vilniaus arkikatedros administratorius kunigas Ričardas Doveika (d). Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

A t ė n a i , rugpjūčio 20 d. 
(ELTA) — Atėnų olimpinių žai
dynių vyrų krepšinio varžybų 
trečiosiose rungtynėse B grupė
je ketvirtadienį lietuviai su
triuškino graikus 98:76 dau
giausia puikios gynybos dėka. 
Parengti teisingą žaidimo planą 
rinktinės štabui padėjo ir dvejos 
graikams pralaimėtos prieš-
olimpinės rungtynės. 

„Šioms varžyboms skyrėme 
didžiulį dėmesį, nes supratome, 
jog jos yra vienos svarbiausių 
pirmajame rate susiklosčius to
kiai padėčiai mūsų grupėje", sa
kė vyriausiasis treneris Anta
nas Sireika. ,,Atidžiai išstudija
vome jų žaidimą ir didžiausią 
dėmesį skyrėme gynybai". 

„Sakiau vyrams — jei gerai 
ginsitės, lengviau bus atakuoti. 
Matėsi, kad komanda buvo la
bai susikaupusi. Tas susikon
centravimas lėmė ir tai, kad 
puolime sužaidėme puikiai", pa
žymėjo treneris. 

Paklaustas, kodėl rungty
nių pabaigoje paėmė graikų ais
truolius įaudrinusią minutės 
pertraukėlę, treneris tikino, jog 

tai buvo vienintelė proga pa
keisti žaidėjus atsarginiais. 

„Rezultatas leido pasirodyti 
aikštėje visiems", teigė treneris. 

Vidurio puolėjas Robertas 
Javtokas patvirtino, jog pagal 
planą svarbiausia buvo gerai 
gintis. 

„Mums tai pavyko, nes 
kiekvienas žaidėjas įvykdė tre
nerio nurodymus. Tai ir lėmė 
pergalę", teigė R. Javtokas. 

I klausimą apie būsimąsias 
rungtynes su amerikiečiais, jis 
sakė, kad varžovai yra labai 
stiprūs, todėl reikės žaisti dar 
geriau. 

„Analizuojame kiekvienas 
rungtynes, tikiuosi, kad pa
siseks ir jas laimėti", teigė R. 
Javtokas. 

Darius Songaila teigė, kad 
rungtynių rezultatas neatspindi 
tikrojo komandų pajėgumo. 

„Taškų skirtumas neparodo 
stiprumo. Mes esame stiprūs 
savo komandiniu žaidimu, o 
rungtynėse su amerikiečiais tie
siog žaisime", pareiškė krep
šininkas. 

Nukel ta į 7 psl . 

Prezidentas susilažino 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Olimpinis krepšinis 
šiomis dienomis tapo ne tik JAV 
ir Lietuvos pareigūnų pokalbių, 
bet ir lažybų, į kurias įsitraukė 
net prezidentas, tema. 

Penktadienį Valdas Adam
kus susilažino su JAV ambasa

doriumi Vilniuje Stephen Mull, 
ar Lietuvos rinktinei pavyks 
nugalėti olimpinius čempionus. 

JAV ambasadorius pažadėjo 
dėžę amerikietiško vyno, jeigu 
laimėtų lietuviai, V Adamkus 
— dėžę lietuviško alaus, jeigu 
triumfuotų amerikiečiai. 

Būsimoji Europos komisija penktadieni pirma karta rinkosi į neformalų 
posėdį. Susitikime 25 komisijos nariai pirmiausia aptarė vidaus klausi
mus. Nuotr.: programų ir biudžeto komisarė iš Lietuvos Dalia Grybaus
kaitė <d) spaudžia ranką Austrijos atstovei Benita Ferrero-VValdner. 

EPA-ELTA 

Lietuvos karys 
Estijoje 

išgelbėjo 
skendusią 

moterį 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Jėgerių bataliono bū
rio vadas leitenantas Darius 
Milašius, dalyvaudamas tarp
tau t inėse pratybose „Erna 
Raid 2004" Estijoje, išgelbėjo 
skendusią moterį-

Anot kario, vykdydamas 
pratybų užduotį, jis pastebėjo 
upėje pavojingai prie užtvankos 
priplaukusią moterį — stipri 
srovė ją beveik priplukdė iki 
maždaug 3 metro aukščio 
krioklio. 

Ant kranto pagalbos šau
kėsi moters vyras su dukra. 
Lietuvis kartu su į pagalbą ats
kubėjusiais danų kar iškiais , 
panaudodami virves, moterį iš
kėlė ant kranto. 

Už šį poelgį lietuvį ir danus 
Estijos kariuomenės vadas Tar-
mo Kouts apdovanojo Estijos 
gynybos sąjungos „Kaitseliit" 
nuopelnų medaliu. 

Valdininkai kaltina vieni kitus 
K a u n a s , rugpjūčio 20 d. 

(BNS) — Kauno vadovai po 
skandalingai pagarsėjusios 
miesto valdininkų kelionės į 
JAV vykusias tarptautines vai
kų varžybas kaltina žemesnio 
laipsnio savivaldybės adminis
tracijos pareigūnus, kurie esą 
neteisingai parengė komandi
ruočių dokumentus. 

Be Kauno mero Arvydo Gar-
baravičiaus į Cleveland liepos 
mėnesio pabaigoje važiavo Kau
no savivaldybės administracijos 
direktorius Giedrius Buinevi-
čius, savivaldybės Kūno kultū
ros ir sporto skyriaus vedėjas 
Albinas Grabnickas ir Statybos 
skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Algirdas Vyšniauskas. 

Pastarieji du valdininkai į 
JAV skrido kaip į komandi
ruotę, o delegacijos sudėtyje bu
vo įrašyti kaip treneriai 

Be to, A.Vyšniauskas prieš 
kelionę reikalavo, kad i delega
cijos sudėtį tarp kitų jaunų 
sportininkų būtų jtrauktas ir jo 
14-metis sportuojantis sūnus. Iš 
pradžių A.Vyšniausko sūnus į 
delegaciją buvo įtrauktas kaip 
treneris, bet vienam iš žaidynių 

dalyvių negavus JAV vizos vė
liau įrašytas kaip sportininkas. 

Iškilus viešumon šiems fak
tams, mero įsakymu po kelionės 
buvo sudaryta speciali savival
dybės komisija, kuri turėjo iš
tirti kelionės aplinkybes. 

Penktadienį šios komisijos 
pateiktose išvadose skelbiama, 
kad A. Vyšniauskas, „reikalau
damas įtraukti jį ir jo sūnų į de
legacijos sąrašą elgėsi netinka
mai ir neetiškai". Komisija taip 
pat neigiamai įvertino A. Grab-
nicko ir A. Vyšniausko sau prisi
skirtą trenerio statusą. 

Kaip teigė Kauno savivaldy
bės administracijos direktorius 
G. Buinevičius, sudaryta dar 
viena komisija, kuri pagal gau
tas išvadas priims sprendimą, 
kaip vertinti į JAV vykusių val
dininkų sąrašą sudarinėjusį A 
Grabnicką. 

Vicemeras Erikas Tama
šauskas, kuris buvo atsakingas 
už išvyką, sake. kad delegacijos 
sudėties nekeistų ir dabar. „Visi 
jos dalyviai įtraukti pagrįstai, o 
ar teisingai jie buvo įforminti — 
tai jau administracijos atsako
mybė ", tvirtino jis. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 

e-adresas: draugas@ateitis.org 

Kretingos ateitininkai 
vakar, šiandien ir rytoj... 

Jolanta Kontrimaitė 
Kretingos kuopos globėja 

G
alėčiau pradėti savo ra
šinį nuo senųjų laikų, ka
da dar tarpukario metais 

ateitininkai veikė Kretingoje. 
Tada kurį laiką globėju buvo ir 
ateitininkas Juozas Kojelis (da
bar gyvena Kalifornijoje). Bet 
tai buvo dar tada, kai mano tė
vai nebuvo gimę, o seneliai kar
ves dar tebeganė. Todėl aš ge
riau rašysiu apie tai, ką pati sa
vo akimis regėjau, kur dalyva
vau ir tikrai nesuklysiu pasako
dama. 

Pirmieji žingsniai 

Ateitininkijos pumpurai 
Kretingoje vėl ėmė skleistis tik 
praėjus visam dešimtmečiui po 
nepriklausomybės atkūrimo, tai 
yra 1999 metų pradžioje. Tuo 

Jolanta Kontrimaitė 

metu Kretingos Šv. Antano re
ligijos studijų institute iš kitų 
miestų atvykusios mokėsi dvi 
studentės ateitininkės. Kristina 
ir Emilija, kurios apie save ėmė 
burti studentus, o tuo pat metu 
ir moksleivius pranciškonų 
gimnazijoje. Buvo nutarta įkur
ti moksleivių ateitininkų kuo
pą. Steigiamajame susirinkime 
1999 m. sausio 16 d. dalyvavo 
12 asmenų, kurie ir tapo „Žuvy
tės" kuopa. (Pavadinimas kildi
namas nuo pirmųjų krikščionių 
ženklo.) Pradžia buvo tikrai 
labai graži: nuo pat įsikūrimo 
kuopa pakankamai aktyviai 
visur dalyvaudavo. Vadovauja
mi ir padedami studenčių mok
sleiviai gilinosi į ateitininkijos 
ideologiją, rsngė įvairius moks
linius projektus, vykdavo į kon
ferencijas, atstovavo gimnazi

jai, ypač bendradarbiavo ir 
draugavo su euroskautais, kar
tu švęsdavo šventes, patys sau 
organizuodavosi išvykas ir sto
vyklas, lankė senelių ir vaikų 
globos namus, padėjo neįga
liesiems. Taip pat pagal galimy
bes dalyvaudavo ir ateitininkiš-
kuose renginiuose. Taip tęsėsi 
maždaug porą metų, kol kuopa 
iširo, nes studentai jau anks
čiau išsiskirstė, o moksleiviai 
pabaigę gimnaziją, išvyko stu
dijuoti į didmiesčius. Taip „Žu
vytės" ateitininkų kuopa tapo 
tik istorija. 

Vėl buriasi kuopa 

Aš pati taipogi 2001 m. bai
giau pranciškonų gimnaziją. 
Kuopos veikloje dalyvavau nuo 
pat steigiamojo susirinkimo. 
Labai ilgai ruošiausi ateiti
ninkės įžodžiui, bet taip susi
klostė, kad likau be įžodžio. 
Įstojau mokytis į Vytauto Di
džiojo universiteto Šv. Antano 
religijos studijų inst i tutą ir 
likau studijuoti teologiją Kre
tingoje. Apie ateitininkiją dau
giau negalvojau, nes be manęs 
daugiau ateitininkų Kretingoje 
neliko. Tačiau taip Dievas davė, 
kad pranciškonų gimnazijos 
direktorė A. Radikienė kreipėsi 
į mane ir pasiūlė vėl burti mok
sleivius į kuopą. Ilgai negalvo
jusi sutikau su pasiūlymu ir jau 
tų pat metų rugsėjo pabaigoje 
su spalvotais plakatais ėjau pas 
penktų ir šeštų klasių mokinu
kus kviesdama juos į savo už
siėmimus. 

Vaikų buvo susirinkę gana 
nemažai, bet aš nelabai žinojau 
ką su jais daryti — stengiausi 
pritaikyti tai, ką buvau išmo
kusi iš savo ankstesnių moky
tojų, tačiau nepatyrimas pakišo 
koją. Dėl tos priežasties nema
žai vaikų perėjo į kitas organi
zacijas, kaip pvz: maironiečiai, 
Jaunimo Eucharistinis Sąjūdis, 
pranciškoniškasis jaunimas, 
euroskautai ir 1.1. Nepaisant to, 
kad nauja pradžia buvo sunki, 
su nedidele vaikų grupele dir
bau ir toliau. Kuopą pavadino
me šv. Pranciškaus Asyžiečio 

Kretingos Šv. Pranciškaus kuopos ateitininkės ruošėsi Verbų sekmadieniui pačios gamindamos verbas. Žemiau 
kuopos narės vaišina svečius, Telšių vietovės valdybos narę Romą Čenkutę ir Federacijos pirmininką Liutaurą 
Serapiną. 

vardu. Vaikai buvo pakankamai 
jauni — tik 9-10 metų, todėl ko
kių nors sudėtingų darbų su 
jais nuveikti net neturėjau dide
lės vilties. Negalėjau jų vežtis į 
konferencijas ar siųsti į akade
mijas. Tačiau mes rinkdavomės 
po du kar tus per savaitę, žais
davome žaidimus, o tų žaidimų 
metu mokydavomės įvairiausių 
dalykų: stengiausi juos supažin
dinti su ateitininkijos istorija 
bei ideologija, mokydavomės 
dainų, rengdavom vaidinimus. 
Karts nuo karto talkindavome 
parapijoje įvairiuose darbuose, 
taip pat ruošdavome liturgiją 
šv. Mišioms. 2002 m. gegužės 24 
d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
kuopa buvo galutinai įregis
truota Ateitininkų federacijoje. 

Nuotyk ia i ir projektai 

Norėčiau trumpai papasa
koti apie keletą įdomesnių kuo
pos nuotykių ir projektų, ku
riuose per pastaruosius dvejus 
metus dalyvavome. Vienas iš 
pirmųjų mūsų kuopos nuotykių 
įvyko su parapijos klebono br. 
Ramūno Brondzos, ofm, pagal
ba. Labai norėjom užlipt į 
bažnyčios bokštą, bet šiaip sau 
niekas neleidžia. Todėl mes su 
vaikais t ruput į pasidomėjom 
mūsų bažnyčios ir vienuolyno 
istorija, paprašėm br. Ramūno 
pagalbos ir suorganizavom eks
kursiją į Kretingos bažnyčią. 
Kuopos vaikams buvo labai 
smagu pažvelgti į savo gimtąjį 
miestą nuo aukščiausio pastato 
apylinkėje. 

Kitas stambus projektas bu
vo jau nebe mūsų iniciatyva. 
Pranciškonų gimnazijoje buvo 
rengiama savaitės akcija „Mes 
prieš svaigalus!" Vaikai piešė 
plakatus šia tematika ir dalyva
vo parodoje, taip pat buvome 
paruošę trumpą pranešimą apie 
narkotikų žalą. 

Na, o vienas smagiausių 
nuotykių buvo pavasarinis kuo
pos žygis. Keliavome prie jūros. 
Turėjome nueiti 14 kilometrų 
pėsčiomis. Per beveik tris va
landas įveikėme šį a ts tumą. 
Apie nuovargį negalvoti ir gerą 
nuotaiką palaikyti padėjo visą 
kelią traukiamos dainos ir gies
mės. Keletą dainų netgi sukūrė
me patys. Prie jūros labai sma
giai praleidome visą dieną, o 
vakare susirengėme vėl į kelią. 
Bet staiga mus užklupo toks 
smarkus lietus, kad sušlapome 
iki paskutinio siūlelio. Vis dėlto 

grįžti namo teko autobusu. 
Įvairūs renginiai, kuriuose 

galime dalyvauti, arba stovyk
los ir žygiai, kuriuos patys sau 
susiorganizuojame, yra pakan
kamai nedažni. Pagal galimy
bes stengiamės dalyvauti ir 
ateitininkiškuose renginiuose. 
Praėjusią vasarą su keliomis 
mergaitėmis buvome ir Ateiti
ninkų kongrese Kaune. 

Tačiau ir kuopos kasdieny
bė nėra nuobodi. Mes susitinka
me kas savaitę, o susitikę sten
giamės kuo įdomiau ir naudin
giau praleisti laiką pažindami 
pasaulį iš knygų, iš patyrimų, 
mokydamiesi įvairių dalykų, 
kurdami, pagelbėdami vieni 
kitiems. Mes kartu meldžiamės, 
giedame giesmes, dainuojame 
dainas, šokame, darome vai
dinimus, skaitome knygas, žai
džiame, piešiame, priimame 
svečius ir kasmet spalio 4 d. 
švenčiame savo dangiškojo glo
bėjo šv. Pranciškaus šventę. 
Kartu su mumis būna ir mums 
padeda broliai pranciškonai, o 
ypač br. Bernardas ir br. Kazi
mieras. 

Dabar jau treji metai kaip 
aš dirbu su ateitininkų kuopa 
Kretingoje. Kuopoje yra 12 
vaikų (nuo 10 iki 14 metų). Kol 
kas esu vienintelė davusi įžodį 
ateitininkė savo mieste, tačiau 
jau nebeilgai taip bus, nes kai 
kurios kuopos mergaitės ruo
šiasi jau šį pavasarį tapti tikro
mis ateitininkėmis. Kuopa for
maliai priklauso gimnazijai. Iš 
pradžių mes ten ir rinkdavo
mės, vėliau tuometinis parapi
jos klebonas pranciškonas br. 
Ramūnas Brundza suteikė gali
mybę turėti užsiėmimus naujai 
įrengtuose parapijos namuose, 
kur mums yra daug geresnės 
sąlygos, nes yra virtuvė, ir ap
linka ne tokia mokyklinė. 

Šiandien Kretingos parapi
joje esame mažiausia grupelė 
šalia kitų katalikiškų organiza
cijų: nė iš tolo negalime lygintis 
su Jaunimo Eucharistiniu sąjū
džiu, kuris vienija apie 300 vai
kų ir jaunimo. Lietuvoje tai la
bai nauja organizacija, atėjusi 
iš Prancūzijos kartu su pranciš
konėmis misionierėmis, kurios 
minėtam sąjūdžiui ir vadovau
ja. Be to ateitininkai yra jau
niausi ir pagal amžių. Bet mes 
stengiamės gyvuoti, nes mus 
palaiko ir dabartinis parapijos 
klebonas br. Evaldas Darulis 

,,Kai būnam kartu įsmokstam net 
tininke^ Rima Asta ir Gintarė 
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Pasidžiaugsite gamta , pabendrausite su idėjos draugais, 

pasiklausysite įdomių paskaitininku 

Registruokitės pas |oną Kazlauską 

el-paštu: stasek@sbcglobal n e t 

ofm, kur i s pa t s prieš gerą 
dešimtmetį buvęs ateitininkų 
kuopos globėjas Užpaliuose ir 
dabar skat ina mūsų kuopos 
augimą ir stiprėjimą. Dėkojame 
Juozui Kojeliui už finansinę 
paramą. Sunku viską t rumpai 
papasakoti, bet manau, kad iš 
to, ką čia perskai tėte , turė
tumėt suprast i , kokia mūsų 
kuopa šauni. 

Dermatologijos l igų ir odos vėž io 
specialybė, kosmet inė chirurgija, 

v iso veido at jauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY. MD 
120 Center Mali #318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialisfs 
3825 Hkjhiand Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Edward k Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M D . , S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 VV. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

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

Specialybė - vidaus ligos 
7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytojos 

900 Ravinia PI., Orland Park. IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VYTENIS CRYBAUSKAS, M O 
SUSAN T LYONS M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgija 

7iS0 VV Čoilege Dnve, Suite 208 
Palos Hpights i! 604TH 

Tel 708-J61 9199 
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MARiUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

l i e tuv i ška i 8 1 5 - 7 4 4 - 8 2 3 0 
vww.c£nlsrioTSxrgeryaxbreasthealruxrn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Farmly medical clinic 
10811 W. 143 S t Orland Park. iL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingery Hwy. VVIcvvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALLAS PRUNSKJS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių. 

vietų skausmo gydymo specialistai 
Chicago: 312-726-0800 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pnenarrsą Kana. 
Susrtannui kabėti angtskai arba lietuviškai. 

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, !L 
Tel. 708-422-8260 

M^Wt Dr. Vida i.Puodžiūniene 
^ T ~ 2 Heatthy Connection 
\ 7 —^ Chrooractc & Rehab 

^ N — • dr ic 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Sufte 201/202, Lockport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAFT1ENE 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VVatter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaMo, gaivos skausmų 

(ir migrenos), sportiniu, traumų specaiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hilis. IL 
1 mylia (vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St, 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S .R idge iand Ave. 
Ch icago R i d g e 

Tel. (708) 636-6622 
Holy C r o s s Hosp i ta l , #41 OS 

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 W. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraKtika.manualinė ferapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 

T e l . 708 -239 -0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstųpūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St, Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų. specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-4894441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. , Hickory Hil ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAUA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ka lbame lietuviškai 
10 S. 640 K ingery Highvvay 

Wi l lowbrook . IL 60527 

Te l . 630-323-2245 
V a l a n d o s paga l susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M£>. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundeiein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:a@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com
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TS t a r y b a posėdžiavo po 
a t v i r u dangum 

Rugpjūčio 9 d. Seime vyko 
Tėvynės sąjungos pirmi
ninko Andriaus Kubi

liaus spaudos konferencija, ku
rios metu jis pristatė prieš porą 
dienų, rugpjūčio 7 d., Ariogaloje 
vykusios TS tarybos spren
dimus ir atsakė į žurnalistų 
klausimus. Kadangi tarybos po
sėdžio dalyviai nebuvo įleisti į 
Ariogalos, kur tuo metu vyko 
buvusių tremtinių sąskrydis, 
mokyklos patalpas, nors iš 
anksto buvo suderinta ir su se
niūnu, ir su mokyklos direkto
riumi, žurnalistams kilo klausi
mų, kodėl. Nesusipratimai pra
sidėję, kai įsijungė vienas iš ra
jono vicemerų (nepatvirtintais 
duomenimis, liberaldemok-
ratas). „Turėjome galimybę po
sėdžiauti po atviru dangumi ir 
suvokti kurlink juda Lietuvos 
demokratija, jeigu viena iš par
lamentinių partijų, remiantis 
kažkokiomis biurokratinėmis 
kliūtimis, neįleidžiami į mo
kyklą" — aiškino TS pirminin
kas. 

Atsakydamas į klausimą 
apie TS tarybos dienotvarkėje 
buvusį klausimą — kandidatų į 
Seimą sąrašą — A. Kubilius sa
kė: „Mes turime sudėtingą, bet 
labai demokratišką procedūrą 
sąrašo sudarymui. Tai reitinga-
vimas, kuriame dalyvaus visi 
partijos nariai. Taryba, taip pat 
laisvai reitinguodama, sudarė 
pradinį sąrašo projektą. Ir da
bar tas pradinis projektas bus 
siunčiamas į visus skyrius, kur 
iki rugpjūčio 20 d. visi nariai 
turės galimybę reitinguoti. 
Toks sąrašas bus pateiktas rin
kėjams". 

A. Kubilius taip pat pa
reiškė, kad Tėvynės sąjunga 
norėtų savo kandidatų į Seimą 
sąraše matyti buvusį preziden
tinį kandidatą Petrą Auštre-
vičių. 

Pasyv i valdančioji koalici ja 

Spaudos konferencijoje A. 
Kubilius plačiau kalbėjo apie 
Tėvynės sąjungos suformuluo
tas principines nuostatas: 
„Santykiuose su liberalais vie
na iš esminių mūsų sąlygų — 
abipusis įsipareigojimas, kad po 
rinkimų nei viena partija nesu-
darinėtų koalicijų su V. Us-pas-
kicho Darbo partija, — sakė jis. 
— Mums tai ypač svarbu, nes 
iki šiol iš liberalcentristų va
dovybės kartais išgirsdavome 
pakankamai dviprasmiškų 
nuostatų dėl bendradarbiavimo 
su šia partija. Nenorėtume ma
tyti, kad kokioje nors sutartoje 
apygardoje mūsų paremtas lib
eralcentristų kandidatas lai
mėjęs rinkimus atsirastų V. Us
paskicho vadovaujamoje koali
cijoje. 

Kita vertus, gal kalta va
sara, gal kitos priežastys, bet 
stebina valdančiosios koalicijos 
pasyvumas ginant savo pozici
jas ir savo rinkėjus nuo Viktoro 
Uspaskicho, kuris užima vis 
naujus rinkėjų plotus, atakų. 
Valdančioji koalicija turėtų bū
ti ypač sunėrimus. Mes, ben
draudami su žmonėmis ir iš so
ciologinių apklausų matome, 
kad valdančiosios koalicijos 
rinkėjai yra pasiruošę balsuoti 
už Darbo partiją. O mūsų rin
kėjus V. Uspaskicho stiprėji
mas tik dar labiau mobilizuoja. 
Tuo tarpu valdančios koalicijos 
vadai, nors žodžiais ir pasisako 
prieš naujuosius gelbėtojus ir 
radikalus, bet tai daro taip 
pasyviai, lyg ir paralyžiuoti, 
kad atrodo, jog iš anksto yra su
sitaikę su pralaimėjimu ir, ko 
gero, neatmeta galimybės pato
giomis aplinkybėmis po rin
kimų ieškoti priimtino bendra
darbiavimo su Darbo partija. 

Mūsų įsitikinimu, rinkėjai, 
kurie nenorėtų, kad po rinkimų 
Seime Darbo partija turė tų 
pavojingą daugumą, balsuoda-

„Baltijos keliais". 
mi turėtų gerai pagalvoti, ir pa
klausti partijų, už kurias ruo-
šia-si balsuoti, ar po rinkimų 
jos nesiruošia sudaryti koalici
jos su šia partija. Tuo požiūriu 
mes esame saugiausias pasi
rinkimas — nes esame vienin
telė partija, nedviprasmiškai 
pasakiusi, kad su V. Uspaski
chu pietauti nei iki rinkimų, 
nei po rinkimų neisime. Taigi 
tie, kas ieško alternatyvos V. 
Uspaskichu, turėtų balsuoti už 
Tėvynės sąjungą. 

Dar vienas svarbus daly
kas. Atsakingai turėtų elgtis ir 
tos partijos, kurios save laiko 
tradicinėmis ir europietiškomis 
ir ruošiasi savarankiškai daly
vauti rinkimuose, nors ir žino, 
kad nepajėgs surinkti 5 proc. 
balsų. Jos turi žinoti, kad toks 
neatsakingas elgesys yra pasi-
tarnavimas tam pačiam Uspas-
kichui, kurio vietoje, jei turė
čiau galimybių, skatinčiau to
kių partijų savarankišką daly
vavimą rinkimuose. Lygiai taip 
pat įvairių visuomeninių orga
nizacijų, pvz., Gydytojų sąjun
gos ar kitokių, pastangos kelti 
taip vadinamus nepriklauso
mus kandidatus taip pat turėtų 
būti suprantamas labai papras
tai — tai būdas atimti dar kelis 
pasiklydusius balsus iš tra
dicinių, europinių partijų. Vėlgi 
tai naudinga tam pačiam Us-
paskichui ir nenustebčiau, jei
gu kada nors paaiškės, kad jis 
ir finansuoja kai kurias tokias, 
vadinamas nepriklausomas ini
ciatyvas. 

Manau, kad V. Uspaski-
chas labai naudingas ir Lietu
vos politologų ir politikos ap
žvalgininkų vieningas choras, 
be perstojo kartojantis tą pačią 
tezę, kad tradicinės politinės 
partijos yra nusilpusios, pa
krikusios, neturi naujų idėjų ir 
t.t. ir todėl pralaimi V. Uspas-
kichui. Tokia, gal ir gerų norų 
vedina, kritika, o gal ir parem
ta kitais motyvais, galų gale 
tiksliai atkartoja V. Uspaskicho 
panieką tradicinėms partijoms, 
kai jis kaltina jas viską Lie
tuvoje sugriovus. Toks vie
ningas tradicinių partijų kri
tikos choras tikrai nepadeda 
įtikinti rinkėjų balsuoti už jas. 

Ateinančių Seimo rinkimų 
metu nereikia turėti iliuzijų — 
pasirinkimas bus ne tarp kai
rės ir dešinės, bet tarp Uspas
kicho ir tikrų valstybininkų po
zicijos. Todėl šiuose rinkimuose 
dar mažesnę reikšmę nei anks-
teniuose turės partijų progra
miniai skirtumai ir įsipareigoji
mai. Prieš porą metų prancūzai 
rinkosi tarp demokratiškos 
Prancūzijos ir Le Pen Kairieji 
Prancūzijos rinkėjai keikda
miesi balsavo už dešinįjį Chi-
rac, ir po balsavimo demonst
ratyviai plovėsi rankas, tačiau 
jie suprato, kad nebalsavimas 
už Chirac reikštų balsavimą už 
Le Pen. Lietuvos artimiausiu 
metu laukia panašus egzami
nas, mūsų tautos egzaminas, — 
ką pasirinksime — demok

ratišką Lietuvą ar Uspaskichą. 
Šį egzaminą laikys visi — ir 
partijos, ir rinkėjai, ir verslas, ir 
žiniasklaida, ir politologai. 
Jeigu egzaminas nebus išlaiky
tas, tai jo nebus išlaikiusios ne 
vien partijos. Todėl šiandien 
dar ne vėlu apie tai pagalvoti 
visiems. Ir ruošiantis šiam eg
zaminui mažiausiai kas yra 
naudinga, tai tradicinių partijų 
beatodairiška kritika. Tai tik 
rodo, kad tokie kritikai savos 
atsakomybės nesuvokia, nors ir 
su dideliu malonumu kalba apie 
kitų, o ypač apie partijų atsako
mybę. 

„Šiandien visų mūsų atsa-
, komybė yra pakankamai aiški 

— partijų atsakomybė aiškiai 
pasakyti — sudarys ar ne koali
cijas po rinkimų su Darbo parti
ja; rinkėjų atsakomybė — 
žinant aiškias partijų pozicijas, 
atsakingai ir išmintingai pasi
rinkti — už Uspaskichą ar prieš 
Uspaskichą", — spaudos konfe
rencijoje kalbėjo TS pirminin
kas A. Kubilius. 

Teikiamos atmestos 
konservator ių pataisos 

Kalbėdamas apie plačiai 
diskutuojamą korupcijos skan
dalą, jis sakė, kad būsimojoje 
neeilinėje Seimo sesijoje teikia
mos svarstyti Politinių kampa
nijų finansavimo ir kontrolės įs
tatymo pataisos jau pavėluotos. 
„Mes jas siūlėme dar praėjusių 
metų pradžioje. Tuo metu jos 
buvo atmestos net nesvarstant. 

SEMINARAS 
Birželio 28 - liepos 2 d. Rokuose 

(Kauno raj.) vyko respubli
kinis seminaras „Pasaulio pa
žinimo ir religinio ugdymo der
mė". Jį organizavo Kauno apskri
ties Šeimos dvasinio ugdymo 
centras ..Šeimyna" ir lopšelis — 
darželis ..Rokutis" laimėję pro
jektą, kurį parėmė lietuvių 
katalikų religinė šalpa (JAV>. 
Seminare dalyvavo 40 ikimokyk
linio ir pradinio ugdymo peda
gogų iš Akmenės, Alytaus, Jo
navos, Kauno, Kelmės. Kėdai
nių, Marijampolės, Radviliškio, 
Raseinių, Ukmergės, Vilniaus. 
Svarbiausias šio susibūrimo 
tikslas — pasidalyti patirtimi 
apie tai, kaip ugdyti mažameti 
vaiką, kad pagrindines krikš
čioniškosios vertybės ir elgsena 
jam taptų savos, neprimestos kito 
asmens. Atsižvelgiant į tai, kad 
vaiko gyvenimiška ir religinė 
patirtis kaupiama pažįstant ap
linkinį pasaulį, ieškota būdų, 
kaip derinti bendrąjį ir religini 
lavinimą. 

Seminaras prasidėjo šv. Mi 
šiomis koplyčioje, kurias aukojo 
Aukštosios Panemunes parapi
jos klebonas kun. Deimantas Bn> 
gys. Vakarais vykdavo birželi
nės pamaldos. Seminaro užsiė
mimuose teorija buvo siejama 
su praktika. Apie religinio ug-

Eltos nuotr. 
Dabar svarstomos kaip A. Pau
lausko sudarytos darbo grupės 
produktas. Jos reikalingos, bet 
to neužtenka. Mūsų įsitikini
mu, vienas svarbiausių dalykų 
— politinės reklamos apriboji
mas, ypač televizijos ir radijo 
kanaluose; galbūt sekan t kai 
kurių Skandinavijos šalių pa
vyzdžiu — net ir draudimas , 
kaip kompensaciją TV ir radijo 
kanalams skiriant lėšų iš val
stybės biudžeto. Tai ga l ima 
būtų dengti per specialų fondą, 
kurį valdytų Vyriausioji rinki
mų komisija ir iš kurio būtų fi
nansuojamos specialios diskusi
jų laidos. Mūsų manymu, t am 
yra visos galimybės, bet ne
matyti, kad valdančioji koalicija 
tokioms permainomis būtų pa
siruošusi. O permainos būtinos, 
kad Lietuvos politinė sis tema, 
rinkėjai ir rinkimai būtų ap
saugoti nuo ypač didelių pinigų, 
kurių kiekis su kiekvieneriais 
rinkimais vis didėja. Kitas da
lykas, nuo ko reikėtų apsisau
goti, — tai paslėpta reklama. Ir 
tam reikia politinės valios, ku
rios, abejoju, ar valdančiajai 
koalicijai užteks. Tai, kas bus 
daroma rugpjūčio 16-ąją 
prasidedančiame neei l in iame 
Seimo posėdyje, neišspręs su
sikaupusių problemų. Taigi, ga
lima prognozuoti, kad šioje ne
eilinėje sesijoje matysime daug 
rinkimų kampanijos elementų, 
o ne realių problemų sprendi
mo", — baigė spaudos konferen
ciją Andrius Kubilius. 

P a r u o š ė A. V. S. 

PEDAGOGAMS 
dymo įtraukimą į bendrąsias 
programas ir gamtos pažinimo 
ypatumus ikimokykliniame am
žiuje kalbėjo edukologijos ma
gistrante Julija Bakūnaitė ir Da
nutė Plytnikienė. VDU Sociali
nių mokslu fakulteto docentė 
Bronislava Grigaitė nagrinėjo 
gamtos suvokimą pojūčiais. Su 
šv. Pranciškaus požiūriu į gam
tą supažindino br. diak. Ber
nardas Belickas, OFM. Semi
naro dalyviai pasidalijo savo 
darbo, religinį ugdymą siejant 
su pasaulio pažinimu, patirtimi. 

Praktinės užduotys Jiesios 
kraštovaizdžio draustinyje ska
tino giliau įžvelgti gamtos pas
laptis, atkreipti dėmesį į augalų 
ir gyvūnijos įvairovę. Žmogaus 
ir pasaulio harmoniją priminė 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio kūryba, prie kurios buvo 
prisiliesta jo muziejuje. Lietu
vos liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse vyko užsiėmimas, 
pabrėžęs senolių požiūrį į gam
tą kaip Dievo dovaną. Api
bendrindami seminaro veiklą, 
dalyviai kalbėjo, kad tokiuose 
užsiėmimuose įgyjama daugiau 
patirties, sustiprėjama dva-siš-
kai. užsimezga ilgalaikės drau
gystes ir bendradarbiavimas. 
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DANUTE BINDOKIENE 

„Balt i jos kelias" i r jo tikslai 

Š
ios savaitės trečiadienį, pr i imdamas Lat
vijos Respublikos ambasadoriaus Lietu
vai skiriamuosius raštus, Lietuvos prezi

dentas Valdas Adamkus teigė, kad „trys Balti
jos šalys — Lietuva, Latvija ir Estija — turi 
glaudžiai bendradarbiauti , atstovaudamos savo 
interesams Europos Sąjungoje bei kurdamos 
ekonomiškai stiprų Baltijos regioną". Kai kas 
pasakytų, kad tokiomis progomis valstybių 
prezidentai ar kiti valdžios viršūnės pareigū
nai, taip visuomet kalba, o žodžiai nuskrenda, 
nepalikdami atgarsio. J ie nepakeičia tikrovės, 
kuri ne visuomet atspindi pačius geriausius 
tarpvalstybinius ryšius. 

Netrūksta šešėlių, temdančių dabartinį tri
jų Baltijos šalių tarpusavį bendravimą ir ben
dradarbiavimą. Netrūko jų ir praeityje, pirmojo 
trumpo šių valstybių nepriklausomybės laiko
tarpio metu. Tačiau — nori, a r nenori — Lietu
va, Latvija ir Estija yra tampriai surištos tomis 
pačiomis pa t i r t imis okupacijos dešimtmečių 
slinktyje, niekuomet jų tautiečių širdyse ne
užgesusių laisvės troškimu ir ilgainiui — to 
troškimo išsipildymu. Visos jos ka r tu dėjo pas
tangas kuo greičiau atsikratyti slogia praeitimi; 
visos (nors ne visos tuo pačiu mastu) nukreipė 
žvilgsnį ne į Rytus, bet į Vakarus , tvirtai įsi-
jungdamos į NATO, Europos Sąjungą. Tad vie
nas kitas nuomonių skir tumas, paprastai pasi
reiškiantis t a rp kaimynų (ir valstybių) neturėtų 
temdyti ar t imo bendradarbiavimo ir darbų visų 
trijų šalių gerovei. 

Visos t rys Baltijos tautos kar tu jau gali su
daryti rimtą vienetą, į kurį užsienis su reikia
mu dėmesiu atsižvelgtų. Todėl Lietuvos prezi
dento žodžiuose skamba ne tik eilinė „gražby
lystė", bet ir įpareigojanti tiesa. 

O dar, rodos, neseniai, tik prieš 15 metų, 
Lietuva, Latvija ir Estija parodė tokį vienybės 
pavyzdį, prieš kurį gali nusilenkti visas pasau
lis. Jo istorijoje nėra palyginimo tam, kas atsi
tiko 1989 m. rugpjūčio 23 d.: trijų valstybių gy
ventojai — nuo Vilniaus, iki Rygos, iki Talino — 
nutiesė „Baltijos kelią", sujungdami rankas 
bendram tikslui, protestuodami prieš gėdingą, 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribbentropo 

pasirašytą „slaptą" sutartį, kuria nacių Vo
kietija ir komunistinė Rusija (arba — Sovietų 
Sąjunga) pasidalino neutralias kaimynines vals
tybes, Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

Galbūt geriausiai „Baltijos kelią" apibūdi
na vieno tuometinio dienoraščio ištrauka: „Mes 
tokie skirtingi ir vieningi kartu. Mūsų mažai ir 
mūsų labai daug. Mes silpni ir kartu tokie ryž
tingi, stiprūs. Susiimdami rankomis, simboliš
kai tiesiame tiltą, jungiantį mus su latviais ir 
estais. Viešpatie Dieve, kiek mums nedaug te
reikia — savo žemėje būti laisviems šeiminin
kams! Tik dabar pajuntu šios akcijos didingumą 
ir reikšmę. Mūsų taikų riksmą turi išgirsti ir 
Maskva, ir pasaulis. Jame nėra nei melo, nei 
apgaulės! Ne varu varomi susirinkome, o jaus
dami pilietinę pareigą. Esame gyvi viltimi ir 
tikime: nepriklausomybė gali ir turi būti atkur
ta!" 

Kad paskut inis šio dienoraščio sakinys 
išsipildė, šiandien mes žinome. Lietuva, o taip 
pat ir kitos dvi Baltijos šalys, nepriklausomos. 
Tik kažkodėl per tokį palyginti trumpą laiką — 
penkiolika metų — tą vienybės jausmą, tą ne
numaldomą ryžtą apnešė pilkos nepasitenkini
mo, nesutarimų, „neišsipildžiusių asmeniškų 
svajonių" dulkės. Kai kur jų sluoksnis toks sto
ras, kad dusina galimybes valstybei žengti į 
priekį, o jos gyventojams — daryti sprendimus, 
kurie užtikrintų laisvą tėvynės rytojų. 

Ačiū Dievui, svetimoms įtakoms nepavyko 
„sava linkme" nukreipti Lietuvos prezidento 
rinkimų. Tačiau sparčiai artėja kiti rinkimai — 
į Seimą. Kaip ir anksčiau, Lietuvai nepalan
kios, arba bent tuo jas galima tuo įtarti, jėgos, 
ateina, švaistydamos neribotus išteklius ir sun
kiai įvykdomus pažadus. Lietuvos gyventojai 
šiandien primena senovės žydus, išvestus iš 
Egipto nelaisvės. Po visų, Dievo jiems parodytų 
malonės stebuklų, Mozei per ilgai užsibuvus Si
najaus kalne, žydai nusigręžė nuo savo tikslo ir 
įsitikinimų, pradėję garbinti auksinį veršį. No
rime tikėti, kad lietuviai yra tvirtesnio charak
terio, kaip tie senovės žydai, kad jie, ypač Juo
dojo kaspino dieną, prisimins „Baltijos kelią" ir 
tikslus, kurie į tą kelią tautą atvedė. 

NEBAIGTA KELIONE 
VINCAS SALCIUNAS 

Nr.8 

Jį dabar raižo keliai, t a rps ta nendrių, 
ananasų ir vaismedžių laukai, ganosi galvijų 
kaimenės. Maui yra antroji savo didumu sala, 
tur int i apie 130,000 gyventojų, kurių daugu
ma gyvena pietiniame pajūryje ir minėtame 
slėnyje. Jos gamta labai panaši į Kauai salos, 
išskyrus tik, kad vietoje tarpeklio, čia yra 
nuostabaus didumo ugnikalnio krater is , kuris 
y ra šios ekskursijos pagrindinis tikslas. Iki 
ten nėra t iesaus kelio, bet reikia pirma perva
žiuoti minėtą slėnį ir šiauriniu kalno šlaitu 
užvingiuoti į jo viršūnę. Tai gali padaryti tik 
įgudę vairuotojai, kurių ant ras uždavinys — 
atkreipti ekskursantų dėmesį į pakelės įdo
mybes. 

Iš Lahaina išvykstant ir pajūriu važiuo
j an t pradėjo lyti, debesys pripildė slėnį. At
rodė, kad ekskursija gali nepasisekti. Bet 
vairuotojas patikino, kad aukščiau pakilus 
bus saulėta diena. Aplinka mažai keičiasi, nes 
kelio kairėje prasideda kalnai, o dešinėje sta
tus k ran tas sminga į vandenyną. Kur keliui 
pritrūko erdvės, ten teko jam iškirsti dalį la
vos uolienos. Pro autobuso langus praslenka 
t ikrai žavūs vaizdai: žali kalnai, mėlynas dan
gus, jūra , palmėmis nusagstyti pamario par
kai ir balto smėlio paplūdimiai. 

Tiesaus kelio iš pajūrio į Halekala kraterį 
nėra. Pirma reikia slėniu pervažiuoti skersai 
salą ir tik tada pradėti kilti į 10,000 pėdų 
aukščio kalną. J au buvome pakilę iki 3,000 
pėdų, kai vairuotojas pasiūlė padaryti ke
lionės pertrauką. Jos paprastai daromos vie
tose, kur yra patogumai, kai ką galima nu
sipirkti, apžiūrėti ar užkąsti. Šis sustojimas 
buvo gėlių ir dekoratyvinių krūmų fermoje. 
Atpažinau lietuviškus gvazdikus ir keletą 
Floridoje auginamų atmainų, bet dauguma 
gėlių ir krūmų žydėjo kitokiais žiedais ir mar
gavo kitokiais lapais. Dabar pajutau, kad Ha
vajų gamta turi skirtingų savybių. Gal del to 
tiek daug kalbama apie jos grožį, kad ji ki
tokia, nei ki tur 0 

Pravažiavus įvairias plantacijas ir galvijų 
ūkius, ir dar kiek aukščiau pakilus, išsisklai
dė debesys, nušvito dangus, pradėjo kristi 
tempera tūra ir keistis aplinka Dar aukščiau 

— dingo medžiai, o kalno šlaituose įsivyravo 
kažkokie pilkai žalsvi krūmokšniai. Ir kelias 
pradėjo kilpomis raitytis apie šen ten riog
sančius lavos kauburius. Tokiose vietose 
stačiai kildamas, kelias daro staigias kilpas. 
Vairuotojas atkreipė mūsų dėmesį į avarijų 
pavojų, nes tos uolos užstoja atvažiuojančio 
eismo matomumą. Pasak jo, kai atvažiuojantį 
automobilį pamatai jau čia pat, sunku iš
vengti susidūrimo. Ypač daug avarijų esama 
su dviratininkais. Jų būriai savo dviračius už-
siveža į kalno viršūnę ir tada leidžiasi 38 my
lias keliu žemyn, dažnai nukirsdami posūkio 
kilpą. Ir tikrai, tokių drąsuolių sutikome ne 
vieną grupę. Tokia informacija kai kam sukė
lė susirūpinimą, nes dar tik pusiaukelė į vir
šų. O juk ir grįžti reikės!.. 

Gerokai į kalną pakilus, pastebėjau įspū
dingą vaizdą. Slėnys, kuriuo neseniai važiuo
jant lynojo, dabar pripildytas baltų, lyg vatos 
kamuoliai, debesų. Saulės apšviesti jie spindi 
sidabru ten žemai, žemai, lyg būtų mums po 
kojų, lyg mes — virš debesų' Dar kiek toliau, 
pasirodė lankytojų centras-parduotuvė, o pa
čioje viršūnėje — mokslinė observatorija. Čia 
žalios augmenijos nedaug, oras retas ir šalto
ka, dėl to nuskubėjau pasižiūrėti tos, gal di
džiausios duobės žemės plutoje9 Gera tam, 
kas turi šiltą megztinį' 

Halekala ugnikalnio krateris yra toks pa
sibaisėtinai didelis, jog net šiurpas ima, 
stovint ant jo briaunos' Jame lengvai sutilptų 
visa Manhattan sala su New York miestu. Šis 
ugnikalnis buvo išsiveržęs keletą kartų 
(paskutinį — 1790 m.). Jis buvęs toks galin
gas, kad pats vienas sukūrė Maui salos pie
tinę dalį. Kiekvieno išsiveržimo metu. krate
rio dugne buvę sustingusios lavos sluoksniai 
buvo iš naujo sulaužomi ir į aukštas krūvas 
suverčiami. Dėl to jo dugnas nėra lygus, bet 
įvairių spalvų kalnais nusagstytas ir kartu su 
augalais sudaro akiai malonų spalvų derinį. 

Apie 12 vai. pradėjome tuo pačiu keliu 
leistis į pakalnę. Pravažiavę keletą miestelių, 
priešpiečiams sustojome Kahului miesto 
ištaigingame prekybos centre. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ ŠEIMOSE trtt 
VALANDĖLE SU JURGELIU 

Žurnalistas 
Jurgis Janušait is . 

Floridos tropikinis lietus, ly
dimas prekunijos ir žaibų, 

dažnai užtvindo Daytona Be-
ach gatves. Mašinos ne važiavo, 

plaukė. „Plaukėm" ir mes, 
nes ne taip dažnai būna, kad 

- mūsų gyventojų su

laukia devyniasdešimt dvejų 
metų. Šį kar tą žurnalistas -
Januša i t i s šventė 92 metus. 

Žurnal is tas , mūsų aplinko
je vadinamas tiesiog „Jurgeliu", 
buvo ma tomas visuose pobū
viuose; visur, kur susiburdavo 
būrel is l ietuvių, matėme ir 
Jurgelį. Šiuo metu Jurgelis jau 
keli metai nesikelia iš patalo... 
Nebematome ir jo straipsnių 
nei „Drauge", nei „Dirvoje". 
Niekas negars ina „gražiausios 
pasaulyje" vietovės — Daytona 
Beach. „Kad tai aš būčiau 
jaunesnis".. . 

Pa t inka Jurgeliui , kad jį 
aplanko. „Nepaeinu, neprima
tau, neprigirdžiu, negaliu skai
tyti nei rašyti"... Ar gali būti 
kas sunk iau žurnalistui , kai 
negali nei skaityti , nei rašyti? 

2004 metų rugpjūčio 4 die
ną ž u r n a l i s t a s Jurg is Janu
šaitis su laukė 92 metų. Aplan
kė jį vietiniai, kiti, negalėdami 

„praplaukti", skambino. Pa
žįsta ateinančius. Vis tebesirū
pina daytoniškių veikla. Kaip 
Bendruomenė? Kaip „Saulutė"? 
Ką veikia klubas? Viskas jam 
įdomu, viskuo domisi. Kūnas 
paliegęs, bet protas šviesus. 
„Verute, pasiūlyk vynelio! O 
gal kavos? Sigutė atnešė tortą, 
pavaišink". 

Gaila buvo tų, kurie ne
pravažiavo, nes mes, kurie ten 
buvom, maloniai praleidom 
valandėlę. Per tą laiką ir van
duo atslūgo ir sausom kojom 
pasiekėm savo mašinas. 

Rodos, taip neseniai žurna
listas rašė į „Draugą", „Dirvą", 
dirbo su Daytona Beach Bend
ruomene, buvo Lietuvių fondo 
atstovas. Mūsų tarpe j is buvo 
Jurgelis. „Sietynas" (choras) tu
rėjo ir jam skirtą dainą „Jur
gelis". 

Gyvuok, Jurgeli, prižiūri
mas Verutės ir Danguolės, o 
mes vis užbėgsim šį tą papa
sakoti, ką mes čia veikiam. 

Birutė Kož i c i enė 

DAKTARO LAIPSNIS 
EMILIJAI PAKŠTAITEI-SAKADOLSKIENEI 

zikos mokslų daktare Emilija Pakštaitė—Sakadolskienė. 

T ke džiugi žinia, 
tgoje gimusiai, 

nusiai ir muzikinį 
n; darbą dirbusiai, 

I • •. f.iitei-Sakadols-
^ruodžio mėnesį 
•ybinis univer-

• Park, MD, su-
mokslo daktaro 

snį. 
niai šio laikraščio 

įsidžiaugta, kad 
ių karta sugebėjo 

inti ne tik išsilavinusių ir 
' hr gerai lietu-

Idančių jaunų žmo-
• lėtą, ypač ad-

. Kuprį, kun. dr. 
reta ju būtinai 

• ti ir kiek jaunes
ne ansamblio 

. Polikaitį, ir mu-
J A \ 1.x tuviu Bend-
pirmininkę Vaivą 

I r >;<;: Imtina prie 
ir Emiliją Saka-

. visu. žinoma, ant 
Pagarba 

iuo atveju — 
Pakštams 

i mokyklų 
inimo orga-

ikt; •• ypač dėkin-
li Kelertienei, dr. 

dr Anta-
Ilonai Mazi-

liauskienei, kun. Juozui Vaiš-
niui, SJ , Stasiui Barzdukui. J i 
1971 m. yra baigusi Pedagoginį 
lituanistikos institutą Čikagoje, 
kur iame įsigijo mokytojo pažy
mėjimą su specialybe — lietu
vių kalba. 

Iš prigimties būdama labai 
muzikali, pamilo kankles ir sky
rė didelį dėmesį kanklių muzi
kai. Nuo 1970 m. net 18 metų 
ruošė j aunas kanklininkes Či
kagoje ir vadovavo jų ansamb
liui. Kai 1976 m. įgijo iš DePaul 
universiteto Čikagoje muzikos 
bakalaurą, po to aštuonerius 
metus buvo Čikagos Lietuvių 
operos moterų chormeistere. 
Tuo pačiu metu savo tolimesnhi 
studijų neapleido: jau 1985 m. 
tame pačiame universitete pa
siekė muzikos magistro laipsnį 
iš muzikos pedagogikos ir iš
vyko į Vilnių, kur Lietuvos 
Valstybinėje konservatorijoje 
atliko stažuotę. 

Nuo 1986 m. porą metų 
vadovavo ..Dainavos" ansamb
liui Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
ji rado laiko dar trejus metus 
(1980-1983) dirbti dienraščio 
„Draugo" redakcijoje' 

Išvykusi \ Atlanto pakraštį. 
Baltimorėje dešimt metų va
dovavo ..Dainos" chorui I 1988-

• aštuonis kartus su 
praneš imais įvairiomis temo

mis Lietuvos muzikos mokyto
jams dalyvavo A.P.P.L.E. kur
suose, seminaruose Vilniuje, 
Klaipėdoje, Druskininkuose, 
Šilutėje, Kėdainiuose, Birštone 
ir Naujojoje Akmenėje. Jos pas
tangų dėka, į šiuos kursus įsi
jungė Amerikos muzikos moky
tojai — lektoriai, profesoriai iš 
Peabody konservatorijos, Hart t 
muzikos akademijos, DePaul ir 
Maryland universitetų. 

Maryland universiteto pro
fesorius dr. Roger Folstrom taip 
susižavėio Lietuva ir lietuviais 
muzikos mokytojais, kad į Lie
tuvą vyko net tris kar tus . J i s 
per Emiliją Lietuvai padovano
jo savo profesinę (8-9 tūkstan
čių dolerių vertės) biblioteką. 

Baigusi muzikos pedago
gikos studijas, Emilija jau nuo 
1976 m. dirbo Čikagos rajono ir 
Maryland valstijos mokyklose. 
(Jų buvo net dvylika!) Labiau
siai iš jų išsiskiria DePaul uni
versi tetas (1978-1979 m.) ir 
Maryland Valstybinis universi
tetas (1991-1996), kuriuose ji 
buvo Muzikos pedagogikos ka
tedros asistente, o Loyola uni
versitete (1978 m.) — lietuvių 
kalbos dėstytoja; Pedagoginia
me lituanistikos ins t i tu te 
(1979-1983), be lietuvių kalbos 
dėstė ir lietuvių literatūrą; Il
linois universitete Čikagoje 
(1979 ir 1986), prie j au minėtų 
dalykų, dar dėstė ir lietuvių 
kultūrą. 

1989 m. Emilija Sakadols
kienė dirbo Lietuvos Respubli
kos ambasadoje, Washington, 
DC, Informacijos skyriaus vedėja. 
Nuo 1990 m. — vertėja žodžiu 
(taip pat sinchromu) ir raštu 
JAV Valstybės departamentui, 
Pasaulio bankui ir kt. instituci
joms. Nuo 1998 m. recenzente 
žurnalams „Lituanus", „Jour
nal of Baltic Studies" (JAV) ir 
„Gama" (Lietuvoje). 

Praėjusių metų įudenį 
Emilija Sakadolskienė Mary
land Valstybiniame universi
tete apgynė disertaciją ir jai bu
vo suteiktas daktaro laipsnis. 
Disertacijos tema: „Metafori
nes kalbos naudojimas, kon
struojant muzikinę reikšmę — 
trijų šeštųjų klasių bendrojo 
lavinimo muzikos pamokų tyri
mas". 

Nuo šio rudens Emilija 
su savo vyru Romu Sakadols-
kiu išsikelia gyventi į Vilnių, 
kur jis pakviestas Vilniaus uni
versitete dėstyti žurnalistiką. 
Jiems abiems linkėtina malo
naus gyvenimo tėvynėje ir sėk
mingo darbo muzikoje bei žur
nalistikoje. 

Faustas S t ro l i a 

Giedrės ir Vytauto 
Kulpų 

50 metų 
vedybų sukaktis 

Prieš dešimt metų iš New 
York į Palm Beach Sho-
res, Floridoje apsigyventi 

atvyko Giedrė ir Vytautas Kul-
pos. 

Vytautas Kulpa, Korėjos 
karo veteranas, baigė Politech
nikos kolegijoje, New Yorke 
chemiją. Vėliau dar studijavo 
verslą, ir dirbo Chase Manhat
tan banke, kuriame išdirbo 35 
metus. 

Giedrė Tercijonaitė —Kul-
pienė baigė Brooklyno chemiją 
ir kurį laiką dirbo savo profesi
joje. 

Tuokėsi Giedrė ir Vytas 
Kulpos 1954 m. liepos 31 d. lie
tuvių Apreiškimo bažnyčioje, 
Brooklyne. Sutuokė juos kun. 
Pakalniškis. 

Šeimai augant , Giedrė nu
tarė nedirbti ir lietuviškoj dva
sioj auginti savo vaikus: Jūra
tę, Vytą ir Algį. Kaip ir visos 
lietuvės mamos, Giedrė buvo 
užimta, vežiodama vaikus į lie
tuvišką mokyklą, įvairių lietu
viškų organizacijų susirin
kimus ir Kultūros židinį. Vytas 
buvo žymus visuomeninkus, 
Tautos fondo tarybos narys, il
gametis daugelio lietuviškų 
organizacijų finansinis patarė
jas ir iždininkas, aktyvus Kul
tūros židinio narys. 

Apsigyvenę Floridoje, Gied
rė ir Vytautas Kulpos nepa
miršo lietuviško gyvenimo ir 
tuojau įsijungė į lietuvišką 
apylinkės veiklą. 

Vytas Kulpa buvo išrinktas 
į JAV LB Palm Beach apylin
kės valdybą, tapo valdybos il
gamečiu iždininku. Nepaliko 
Vyto ir kitos lietuviškos orga
nizacijos. J i s buvo BALFo Palm 
Beach skyriaus iždininkas, 
„Dainos" choro narys, paskuti
niu laiku „Dainos" choro iždi
ninkas, valdvbos narvs. 

Giedrė įsijungė į Lietuvių 
Bendruomenę, BALFą, Lietu-

ŠEIMOS ŠVENTE PRIE ATLANTO 

2004 m. birželio 14 d. Floridoje Giedre ir Vytautas Kulpos šventė 
Jūratė, Giedre ir Vytautas, sūnus Vytautas; priekyje — sūnus Algis. 

dybų 50 metų sukaktį. Iš kaires: dukra 

vos Dukteris. 
Žiemą, atėjus pokylių sezo

nui, smagu buvo matyti Giedrę 
ir Vytą, pasitinkančius atvyk
stančius svečius, kviečiančius 
juos įsigyti įėjimo bilietus. 

Giedrė mėgo auginti orchi
dėjas, abu džiaugėsi Floridos 
klimatu, egzotiška augmenija, 
ir aišku, vaikų bei anūkų apsi
lankymais. 

Duktė Jūratė Pace univer
si tete gavo Associate laipsnį 
versle, ištekėjo už Antano Lo
bio, augina du sūnus Aleksą ir 
Eriką. 

Sūnus Vytautas baigė Pace 
universitetą ir su žmona Terese 
augina tris dukras: Sarą, 

Amandą ir Ruth. 
Sūnus Algis baigė Cooper 

Union universitete mechaninę 
inžineriją, turi magistro laipsnį. 
Besilankydamas Lietuvoje su
sipažino su vilniete farmacinin
ke Aldona Janavičiūte ir ją ve
dė. 

Aldona Amerikoje išsilaikė 
farmacijos egzaminus ir dirba 
savo profesijoje. 

Šias metais jau artėjo Gied
rės ir Vytauto Kulpų 50 metų 
vedybų sukaktis. Dėl įvairiau
sių anūkų įsipareigojimu ir 
pablogėjusios Vytauto Kulpos 
sveikatos, šeima nutarė Gied
rės ir Vytauto Kulpų vedybų 
sukaktį švęsti mėnesiu anks

čiau. 
2004 m. birželio 24 d. 

Crown Plaza viešbutyje, Singer 
Island, susirinko visa gausi 
Kulpų šeima, giminės, draugai, 
atšvęsti Giedrės ir Vytauto 
jubiliejų. Oras buvo puikus, 
saulėtas, nuo Atlanto vandeny
no pūtė lengvas vėjelis. Prie 
palmių ir Atlanto vandenyno, 
šeima fotografavosi, dalijosi 
praeities prisiminimais, skaitė 
sveikinimus, vartė šeimos albu
mą, džiaugėsi, susitikę šios ypa
tingos šventės proga. 

Giedrės žodžiai: „Tie 50 me
tų prabėgo taip greitai, kaip 
šviesi akimirka". 

Dalia Augimas 

' 
JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių re ikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chkagc, IL 6 0 6 2 9 
Td. 773-476-2655; fax. 773^36-6906 

Antanas Valaitis 
sulaukė 100 metų 

APIE „LIVING WILL" ir „HEALTH 
CARE PROXY" 

Dar porą žodžių apie testa
mentą. Darant testamentą, 

patartina padaryti ir du įgalio
jimus — „Power - of - Attorney 
for Health Care" (Įgaliojimas 
sveikatos reikalams tvarkyti) ir 
„Power - of -Attorney for Pro-
perty" (Įgaliojimas finansi
niams reikalams tvarkyti). Jie, 
kaip ir testamentas, yra sudaro
mi advokatų. 

Primename, kad paprasto 
testamento sudarymas kamuo
ja apie porą šimtų dolerių. 

Šios dienos skyriuje — 
informacija apie „Living will" ir 
„Health Care Proxy". 

Žmonės, ypač sveikatos rei
kalais, patys nori daryti spren
dimus. Bet, jei atsitinka nelai
mė ir asmuo savo pageidavimų 
jau nebegali žodžiu pareikšti, 
už jį kalba dokumentas „Living 
will", arba „Health Care Proxy", 
kuris sudaromas iš anksto ir 
kuriame nurodomi asmens no
rai jo sveikatos palaikymo at
žvilgiu. J iems sudaryti advoka
to nereikia. 

Patariama, kad visi, sulau
kę 18 m. amžiaus, tokį doku
mentą turėtų. 

Žinokite, kol jūs patys 
galite daryti nuosprendžius ir 
pareikšti juos gydytojui, į juos 
pirmiausia atsižvelgiama. Jūsų 
žodis yra svarbiau, negu bet 
kas, ką jūs esate parašę („Your 
word supersedes anything 
you've vvritten or said to oth-
ers"). Ir tik tuo atveju, jei esate 
be sąmonės, ar per didelis ligo

nis, kad galėtumėte savo norus 
pare ikš t i , „Living will" or 
„Health Care Proxy", ar įgalioji
mas sveikatos reikalams prade
da veikti („Goes in Effect"). Ir 
jei sveikata pasitaiso ir jūs vėl 
galite savo norus pareikšti, jūsų 
žodžiai ir vėl turi pirmenybę 
(„take precedence"). 

„Health Care Proxy" yra 
forma, kurią jūs užpildote ir 
įvardinate asmenį („Health Ca
re agent"), kuriuo visiškai 
pasitikite, tvarkyti, jums nega
lint, jūsų medicininius reikalus 
pagal jūsų nurodymus. Dėl to 
t as asmuo turi pilnai žinoti jūsų 
norus, kaip elgtis tuo, ar kitu 
atveju. 

Pas i renkant tokį asmenį 
(„Health Care agent"), reikia at
kreipti dėmesį į šiuos punktus: 
1. ar tas asmuo jus labai gerai 
pažįsta, 2. ar tas asmuo galėtų 
išpildyti jūsų norus, 3. ar tas 
asmuo galėtų ir norėtų įtikinti 
daktarus , kad būtų vykdoma, 
tai , ko pageidavote (pvz., nebū
tumėt prijungiami prie įvairių 
mašinų — „life — support treat-
ment", mirčiai besiartinant, 4. 
a r tas asmuo gyvena pakanka
mai arti , kad prireikus, galėtų 
jus lengvai pasiekti. 

Pasirinktam asmenui, gali
te nurodyti, kad jis gali pasitar
ti su kitu asmeniu, pvz., jūsų 
dukra su jūsų sūnumi. 

Patariama paskirti ir ant
rininką „Health Care agent", jei 
pirmasis susirgtų, ar negalėtų 
būti su jumis, kai jums reikės. 

Antanas Valaitis (Cleveland. OHi. š.m liepos 25 d šventęs savo 100-aji 
gimtadieni-

Žinotina, kad geriau visai ne
turėti „Health Care agent", 
negu paskirti tokį, kuris nevyk
dytų jūsų norų. Tokiu atveju 
yra labai svarbu savo pageida
vimus išreikšti „Living wiH", jį 
įduoti savo daktarui ir pakai 
beti su juo apie jūsų pageida
vimus. 

„Living will" yra irgi advo
kato nereikalaujantis dokumen
tas, užpildant tam skirtą formą 
ir nurodant kokių gydymo prie 
monių norėtumėte ir kokių 
nenorėtumėte įvairioms aplin
kybėms esant, pvz., ar norėtu
mėte būti atgaivinamas, ar ne. 

ir kokiomis aplinkybėmis. „Li
ving will" turėtų turėti jūsų pa
geidavimų sąrašą, kas padėtų 
daktarui ir artimiesiems pa
sielgti taip, kaip jus norėjote. 
Daugeliu atvejų tai liečia, kaip 
agresyviai norėtumėte būti pa
laikomas (įvairių medicininių 
įrangų) artinantis mirčiai 

Kiekviena JAV valstija turi sa
vo specifinę informaciją lie
čiančia Jjving vvill" ir apie ją ga
lima sužinoti susisiekiant su 
..I'artnership for Carine", 1620 
Kv. Kt WV Suite 2002, Vv'ashm-
gton, DC 20006, telefonas — 
202-296-8071 (Nukelta i I psl.) 



KURŠMARIŲ KŪRENAI 

L I B E R T A S K L I M K A 

Daug kam Lietuvoje gra
žiausia vasaros vizija yra 

Kuršių nerija.Virpantis oras 
nuo saulės įkaitintų kopų gūb
rių, svaigus pritvinkęs vasar
vidžio pušynų kvapas, iš pama
rių a tskl indant i juodalksnių 
gaiva... Nerijoje kaip niekur ki
t u r Lietuvoje pasijunti esąs 
gamtos stichijų glėbyje, visų 
aštuonių vėjų pagairėje. O ypač 
kai įsisiautėjęs vakaris nuož
miomis bangomis puola tokį 
ploną smėlio ir miško ruoželį. 
Tik nerijoje galima stebėti, kaip 
rytmetį saulė pakyla iš marių, 
o vakare nugrimsta į jūrą. 

Užkopkime ant Parnidžio 
kopos, kuri prie Nidos, - ten 
taip erdvu žvilgsniui ir sielai. 
Baltuoja burės marių platy
bėse. Šių metų pirmąją rugpjū
čio savaitę čia vyko jubiliejinė 
50—oji buriavimo regata. Labai 
pritinka marioms burlaiviai. O 
štai į uosto var tus ta rp grakš-
čiųjų jachtų oriai spraudžiasi 
sunkią drobinę būrę iškėlęs 
kūrenas. Ypatingas tai laivas, 
t ik ras i s šių marių vaikas. 
Kitados visą žvejų kaimelio 
k ran t inę užimdavo kūrenai , 
stiebas prie stiebo. Pilnos ma
rios žvejojančių, plaukiančių į 
Klaipėdos ar Šilutės turgų, par
sigabenti iš Rusnės šieno, 
visokiais kitokiais ūkiniais 

A* 

reikalais. Tai būta labai savitų 
laivų, mūsų pamarių kultūros 
unikumų. Mat kiekvienas van
dens telkinys sukuria tik jam 
būdingą laivo tipą. Bangos ir 
srovės tarsi pačios išskaptuoja, 
nuglosto laivo korpusą. Jis turi 
lengvai šokinėti nuo vienos ban
gos keteros ant kitos; jo neturi 
užpilti vandeniu ir šoninė ban
ga. O bangos forma, atstumas 
nuo vienos keteros iki kitos pri
klauso nuo kran tų išlinkių, 
juose įsisukančių vėjų, dugno 
seklumų ir sietuvų. Laivų staty
tojų pat i r t is kaupiama šimt
mečiais; ir kiekvienai akvatori

jai ji būdavusi vis kitokia. 
Kuršių mariose žvejojantys 

kuršininkai nuo seno turėjo tik 
šiam vandens telkiniui būdin
gas būrvaltes. Didžiosios vadin
tos kurėnais, mažesnės — kiu-
delvaltimis, brandinėmis, ven-
terinėmis, - pagal tai, kokius 
tinklus traukdavusios. Visos jos 
plokščiadugnės, mažos grimz
lės, bortai statūs, ąžuolinių len
tų. Kaipgi kitaip - marių ban
gos piktos! Tokios valtys mini
mos jau XTV-XV a. kronikose ir 
Kryžiuočių ordino valstybės do
kumentuose; jų piešinių yra iš 
XVIII a. Iki pat II pasaulinio 

karo Kuršmarėse galiojo tai
syklė žvejoti tik būriniais lai
vais, nes buvo rūpinamasi žuvų 
ištekliais ir vandens švara. Sa
kydavo, motorų gaudesys žu
vis išbaido. Tad marių toliai 
gražiai pasipuošdavo burėmis. 
Bet apie tai žinome tik iš vie
nos kitos senos nuotraukos, vo
kiečių dailininkų, vasarodavu-
sių Nidoje, paveikslų. Pokario 
metais tiesiog akyse vienas po 
kito kūrenai virto malkų krūva. 
Laimei, paskutinysis atiteko 
muziejui. 

Nidoje įsikūrusiam daili
ninkui Edvardui Jonušui pir
majam atėjo mintis sugrąžinti 
šiuos tokius įdomius laivus į 
marių platybes. Žinia, dabar 
nebe sunkiam žvejo amatui, o 
poilsiui, pramogai. Prieš porą 
metų ir Jūrų muziejus paskelbė 
programą „Kurėno sugrįžimas". 
Ir štai jau trijų senovinių bur-
valčių nosys išdidžiai skrodžia 
marių bangas! Vienas kūrenas 
dideliam turistų džiaugsmui 
„užklydo" ir į Trakų ežeryną. 

Nelengvas buvo jų sugrįži
mas. Daug senųjų meistrų pas
lapčių užmiršta, išdilo iš ma
čiusiųjų kurėnų statybą atmin
ties. Teko kviestis kuršininkų 
ainį iš Vokietijos konsultaci
joms. Kurėno pavadinimas ri-
šasi su žodžiu „kurti". Kaip 
Liudviko Rėzos užrašytoje pa
mario dainoje: 

Į šilą ėjau, 
Šilužį kirtau... 

Pagiry laivą kūriau, 
Juodą laivatį 
Su aštuoniais kampačiais. 

Tikras kūrenas yra dvy
likos metrų ilgio burvaltė su 
dviem stiebais, kurie gali iš
kelti, arba kaip jūreiviai sako 
nešti, keturias būręs: didžiąją, 
raginę, brumą ir mažąją. Laivą 
valdyti reikėdavę mažiausiai 
trijų vyrų: vienas prie vairo, 
kiti du tvarko būręs ir svertus, 
vadinamus kuršiškai šliūžėmis. 
Žvejai „išbėgdavę" į marias ke
letui dienų. Tad kurėne būdavo 
įrengtos kajutės, vieta ugnia
kurui. 

Laivą statydavo ne pats 
žvejys, o prityręs meistras. Ir 
be jokių brėžinių, - viskas iš 
galvos. Darbas vykdavo žvejo 
sodyboje, talkinant pameist
riui, porai mokinių. Bortams 
naudodavo keletą metų džio
vintas ąžuolo lentas, špantams 
ir ragams - išlinkusias šakas. 
Dugną rinkdavo iš storų pu
šinių lentų. Vinis, apkaustus, 
takelažo detales nukaldavo kai
mo kalvis. Žvejui belikdavo iš
drožti laivo stiebui vėtrungę. 
Mat nuo 1844-ųjų metų galiojo 
taisyklė, kad būtinąją turėti; ir 
su skiriamaisiais kaimo ženk
lais. O tos vėtrungės - tikras 
Kuršmarių stebuklas, - niekur 
kitur ko nors panašaus nėra. 
Jose - ir vandens bei vėjų sti
chijų simboliai, gal kreipinys į 
jų mitines galias, taip pat ži
nios apie pati laivo šeimininką, 
jo šeimą, namus, kitas valtis ir 
tinklus. Vėtrungė - vienintelė 
kurėno puošmena, bet kokia 
prasminga! 

Žvejai švęsdavo naujo laivo 
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nuleidimą į vandenį. Apipin-
davo bortus ąžuolo vainikais, 
apkaišydavo šermukšnio šake
lėmis. Jrėždavo skersbalkyje 
savo vardą. Tada pagal seno
višką paprotį mesdavo į laivo 
galą svogūną - laimingai žūk
lei. Pasmilkydavo ir kopose su
rinktomis žolelėmis. 

Gražus buvo Jūrų muzie
jaus sumanymas ši kurėno pro

grama. Ji skatina visuomenę 
pažinti, saugoti ir panaudoti 
Kuršių marių baseino labai sa
vitą ir įdomų etnokultūrinį pa
veldą. Kas žino, gal šiandienine 
kukli kurėnų flotilija po keletos 
ar kelių dešimčių metų išaugs 
dešimteriopai? Ir bus galima 
atgaivinti dar vieną iš vietinių 
tradicijų - burvalčių lenktynes. 

Kodėl Vokietijoje dar veikia lietuvių gimnazija? 

Renkamos aukos Vasario 16—osios gimnazijai. 

DARIUS UPRYS 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, išeiviai ėmė vis dau
giau savo aukų ir pastangų 
nukreipti į tėvynę. Tai puikiai 
suprantama — Lietuvai reikėjo 
ir reikia daug dėmesio, paramos 
ir pagalbos kelyje į demokratiją 
bei gerovę. Gaila tiktai, kad del 
didelio dėmesio Lietuvai nu
kenčia, sunkiai sukurtos ir vis 
dar lietuvybės išlaikymui bei 
pačios Lietuvos išgarsinimui 
reikalingos, išeivių institucijos. 

Grįžus į Jungtines Valstijas 
iš Prahos, teko girdėti manan
čių, jog nebereikia lietuvių 
Vasario 16—osios gimnazijos — 
esą norintys mokytis lietuviškai 
„tegul važiuoja Lietuvon". Ati
tinkamai nuo Lietuvos nepri
klausomybės metų smarkiai su
mažėjo parama šiam lietuviškos 
kultūros židiniui Vokietijoje. 
Šie reiškiniai byloja apie esminį 
nesusipratimą, nesuvokimą da
bartinio šios gimnazijos vaid
mens ir naudos, kuriuos vertėtų 
išsiaiškinti, kol nepraradome ir 
šio pasaulines reikšmes lietuvy
bės židinio. 

Pirma, kodėl Vokietijoje 
„vis dar" veikia lietuvių gimna

zija. Vokietijoje, kaip daugelyje 
pasaulio šalių, veikia ne tik 
vokiškos mokyklos, bet ir danų, 
britų, prancūzų, graikų, lenkų, 
čekų, japonų, amerikiečių ir 
kitų tautybių mokyklos. Vokie
tija užsienyje išlaiko net 117 
vokiškų mokyklų ir remia 370 
kitų kraštų arba privačių orga
nizacijų įsteigtas vokiškas mo
kyklas. Kiekviena tokia tarp
tautinė mokykla puoselėja savo 
taut inę kul tūrą išeivijoje, 
suteikia progą tautiečiams (ir 
kitiems, kas domisi) intensyviai 
mokytis ne tik apie gyvenamą 
kraštą, bet ir apie tėvų žemę. 
Šios mokyklos dar tampa ir 
savotiškomis „ambasadomis", 
kurios puoselėja svarbius, gy
vus ryšius tarp tėvynės ir kitų 
šalių. Jos ne be reikalo visame 
pasaulyje gerbiamos ir remia
mos. 

Be to. Vasario 16-osios gim
nazijos t ikslas niekad iš tiesų 
nebuvo mokyti viso pasaulio 
išeivius lietuvių kalba, nors ji 
šią funkciją atlieka, ypač Pietų 
Amerikos lietuvių atžvilgiu. 
Vasario 16-osios gimnazija nuo 
pat įkūrimo egzistavo tam, kad 
išeivijos lietuvių vaikai Vo
kietijoje turėtų mokyklą, kuri 

padėtų jiems neprarasti savo 
tautinės tapatybės šalyje, ku
rioje spaudimas asimiliuotis 
daug didesnis nei Amerikoje. 
Besivienijančioje Europoje to
kių mokyklų vaidmuo ypač 
svarbus tautinės tapatybės iš
laikymui integracijos akivaiz
doje. 

Amerikos lietuviams Va
sario 16-osios gimnazijos pras
mę ir misiją neturėtų būti sun
ku suprasti. Šiapus Atlanto 
niekas neklausia: „Kodėl vaikai 
tu rė tų lankyti šeštadienines 
mokyklas? Tegul važiuoja Lie
tuvon!" Įsivaizduokite, kaip 
būtų puiku, jei tos šeštadie
ninės būtų kasdieninės mokyk
los, kuriose, be Amerikos istori
jos, anglų kalbos, matematikos, 
gamtos mokslų ir kitų įprastų 
temų, kasdien vyktų ir lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos 
pamokos, veiktų tautinių šokių 
būriai , ateitininkai, skauta i , 
lietuviški chorai... nesunku įsi
vaizduoti, kokį teigiamą 
poveikį tokių mokyklų buvimas 
turėtų ne tik lietuvybės išlaiky
mui, bet ir ryšiams su platesne 
Amerikos visuomene bei jos 
vadovais, ypač jei ir jie norėtų, 
dėl aukštesnio mokslo lygio, 
savo vaikus siųsti į lietuvių mo
kyklą' 

O taip yra šiuo metu Vo
kietijoje, Vasario 16-osios gim
naziją lanko ne vien lietuvių 
kilmės mokiniai, bet ir ribotas 
skaičius vietos vokiečių. Vokie
čiai padeda naujai atvykusiems 
lietuviams pritapti prie gyveni
mo Vokietijoje, lietuviai, savo 
ruožtu, praplečia vokiečių aki
ratį, supažindindami su gyvu 
kitos Europos tautos kultūros 
pavyzdžiu. 

Nors Vasario 16-osios gim
nazijos finansai šiuo metu 
neblogi — ji neseniai gavo Vo
kietijos valstybės pripažinimą, 
kas reiškia šiek tiek valstybinės 
paramos; ją dotuoja ir Lietuvos 
vyriausybė, kaip įprasta tarp
tautiniuose santykiuose — lie
tuviškame mokyklos bendrabu
tyje padėtis sudėtingesnė. Ka
dangi daugelis Vokietijoje gyve
nančių lietuvių — nepasiturin
tys, bendrabučio mokesčiai pa
lyginti nedideli. Iš jų surenka
ma t ik apie 27 proc. ben
drabučio biudžeto. Dėl to ben
drabutis sunkiai verčiasi, turi 
skolų. Vokietijos valdžia ben
drabučių iš principo nedotuoja. 
Nors pavyko gauti išimties 
tvarka paramos, jos šiemet, 
atrodo, neužteks. Ligšiol į bend
rabutį buvo priimami tik lietu
vių kilmės moksleiviai. Svars
toma, ar dėl prastos finansų 
padėties nepriimti į bendrabutį 
vokiečių. Viena vertus, jų buvi
mas padėtų lietuviams išmokti 
geriau vokiškai, taip pat su
stiprintų bendrabučio finansus. 
Bet kiti būgštauja, jog toks 

žingsnis pakenktų lietuvių tau
tinei tapatybei — kad mokslei
vių santykiuose neįsivyrautų 
vokiečių kultūra, kad ji neuž
gožtų lieiuvybės. 

Taip pat gimnazijos tėvų 
komitetas tik neseniai ėmė 
kurti rėmėjų draugiją ilgalai
kiam jos išlikimui laiduoti. Fon
das kol kas organizuojamas tik 
savanorių. Amerikoje tokie 
fondai ir rėmėjų draugijos pri
vačiose mokyklose — įprastas 
dalykas, kaip įprasti dideli 
vajai tokiems fondams paremti. 
Toks fondas pravers ir Vasario 
16—osios gimnazijai, ir viso pa
saulio lietuviai kviečiami priėjo 
prisidėti, siekiant išlaikyti šį 
Vakaruose unikalų lietuvybės 
židinį. 

Straipsnio autorius yra lie
tuvių Vasario 16-osios gimnazi
jos kuratorijos narys ir buvęs 
jos mokinys. Aukas Vasario 
16-osios gimnazijai perveda 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, kuri už jas išduoda mo
kesčių lengvatas patvirtinan
čius dokumentus. 

Vasario 16-osios gimnazijos pastatai iš lėktuvo. 

DĖMESIO! DĖMESIO! 

Nesenta atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skefctis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne beda. 

DRAUGAS jusg skelbimą uspausdkis nemokam*. Terefeia paskambinti tei. 773-585-9500 ar užsukti į 

DRAUGO administracija adresu 4545 VV. 63 St. Chlcago, H. 60629 

TAI — 1USU LAIKRAŠTIS! 

JAV LB Krašto v a l d y b o s 
Soc ia l in ių re ika lų t a r y b a 

Ruošia: Aldona Šmuikš t i enė 
2 7 1 1 VVest 71 Street , 
Chicago. II 6 0 6 2 9 
Tel. 773^*76-2655; fax. 7 7 3 ^ 3 6 ^ 9 0 6 

APIE „LIVING VVILL" ir „HEALTH CARE PROXY' 

(Atkeltais 4psl .) 

Per juos galite užsisakyti 
„Living will" formą, naudojamą 
jūsų valstijoje. Kita įstaiga — 
Program Office, 109 Cambridge 
Place. Brooklyn. NY 11238 
718 - 622 - 0089 (Hotline 800-
989-9455. ši nepelno siekianti 
organizacija teikia informaciją 
krizės atvejais, gyvenimo už
baigimo (end—of—life) klausi
mais ir taip pat per juos galima 
gauti formų — „Living v.ilis" ir 
„Health Care Proxies", naudo
jamų jūsų valstijoje. 

Viministration on Aging 
(AoA), Washington. DC 20201. 
t.'!. 202 401 4634 padės jums 
susirišti su savo val-
„Agency on Aging". kur galite 
gauti „Health Care Proxy" for
mas. 

Illinois valstijoje „Agoncy 
on Aging" (800-252-8966) turi 
šiuos specifinius nurodymus, 
liečiančius „Health Care agent": 
1 ..Health Care agent" negali 

būti jūsų daktaras, ar tas. kuris 
teikia jums sveikatos priežiūrą. 

2. Po savo pageidavimais 
turite pasirašyti ir tai turi pa
liudyti vienas liudininkas 

3. Valstija nenurodo, kas 
tas liudininkas turėtų būti. bet 
jis turėtų būti virš 18 m. am
žiaus, neturėtų būti 
..Health Care agent". neturėtų 
būti jūsų tur te ar jo dalies 

Idėtojas, turėtu būti finan
siškai atsakingas už jūsų medi 
cininc priežiūrą. 

4. Norint atšauk; 
rodymus, reikia sunaikinti ori
ginalą, pasirašyti 
šaukimą, ar žodžiu atšaukti, 
paliudijant vienam liudininkui, 
kuris turi užpildyti pasirašytą 
jusų atšaukimo patvirtini: 

(Naudota medžiaga pagal 
Harvard Medical School kny
gelę ,A (Juide to Living VVills 
and Health Care Prox•• -
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Siūlo darbą 

Namų remonto ir statybinės paslaugos 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900.' 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
T o provide in-home care to the el-
derly. P/T. F/T, come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit. drivers license and car. 

C o m f o r t Keepers 847-215-8103. 

C A R E G I V E R S N E E D E D 
S 1 0 Hour ly . S100 A day l ive-in 

Servicing McHenry and Kane Counties. 
C a l I G r i s w o I d Spec ia I C a r e 

847-961-6550 

ĮVARUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Čia 

: i ėjikui 
ma! 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gčlčs visom progom, gėlės j Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai-
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais 'nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel . 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; Tel . 708-594-6604 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . a I w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

f*ĮTT\ Qyml3t̂  Movairs, km. 
~~*~~ Perkraustome greitai ir kokybiškai namus, 

,,. butus, ofisus Illinois, o taip pat į visas 
Į IBPBBF Amerikos valstijas 

630-669-5911 — 
kalbame lietuviškai 
847-541-6871 ofisas 

Dirbame 7 dienas savaitėje 

ILLCC 113259 MC j 
US DOT 868320 

MC 381416 

VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: 'Jvww.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Kelionė laivu aplankant nuostabias Havajų salas 
vasario 27 d., 2005. 

Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė M 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

BiiafaMBfBiBiBraiBgiaaagjBjaBjgĵ ^ 

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

Tel. 773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs tortai 
Lietuviškas maistas — ..catered" 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

pr» 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt 

nuo 
6 30 v r. iki 5:30 v p.p. 

608 W Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

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

D€MESK>« DĖMESIO* Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, taSau 
tkeftrtis la*rasty|e brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUCAS jusu skelbimą 

Ktpauvdim r*pmok.»^," ~<•?••->%• .» p.»Jtjmhir*ti t H 77 iS8S9SO0 

v .Miki; i r>f.* <J~) .idmirastr.Triįa adresu 454S W 

63 St., Chicago. IL '<*..*> 

nere ika l ingus 
d a i k t u s . 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vendus 
AJbertSelevi 

TS1 
CONSTRUCT i O N 

Work: 312-38&3088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

www.ziicon5iniction.coin 

VV1BER C O N S T R L C n O N C a 
D e n g i a m i stogai, k a l a m a s 

„siding"*, a t l iekami c e m e n t o , 
. . p lumbing" bei kiti n a m ų 

r e m o n t o darbai . 
„ L i c e n s e d , i n s u r e d , b o n d e d " 

S k a m b i n t i S i g i t u i , 
te l . 7 7 3 - 7 6 7 - 1 9 2 9 . 

STASYS CONSTRUCTIOS 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kectoe Chicago, tL 60629 
Prekyba, instalavmas, aptamavrrias 
— Licensed — Bonded— Insured 

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

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks" , „gutters",plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis , tel . 630-241-1912 

Platinkite „DRAUGĄ' 

DRAUGAS 
TMl UTHUAMIAN * 0 » l O W l O l OAII.V 

PARDUODA PARDUODA MEDŲ 

P a r d u o d u V C R , p r o j e k t o r i ų i r 
e k r a n ą s k a i d r ė m s , e l e k t r i n ę 
r a š o m ą j ą m a š i n ė l ę ( S m i t h -

C o r o n a ) . S k a m b i n t i v a k a r a i s 
7 7 3 - 7 6 7 - 9 2 4 8 

PARDUODAMAS GRYNAS 
mano nuosavu BIČIŲ MEDUS. 

Calima gauti lietuviškose krautu
vėse Marquette Parke ir Lemonte. 
Taip pat po pamaldų PLC Lemonte 

arba skambinti K. Laukaičiui 
tel. 630-323-5326. 

Pigiausi avia-bilietai į Lietuvą 

ir visą Europą ! 

*rr**r+mjtj 

KUM 
Iii užsakykite 

Internetu 
JAU DABAR ! 

1-800-514-9989 
www.doieris.com 

Ttckets€>do$ens.com 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATLAi 
GįSSSm 

Y R / \ G A I 4 M Y H I : 
U Ž S L S A . K . Y T I K O N T l i l N E U ! J -

SIUNČIAME A B CAK0O IR LAJLYAJ 
LIFCTUVA. LATVIJA, ESTIJA, UKRAINA, BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMU. K1LLKVIENA SAVAI I LĮ. 
PRISTATOME GAVĖJUI TIESIAU KAUKAS. 
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Orduof, Accent 
H o m e f i n d e r s 

9201 S. C i c e r o 
Oak Lawn, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

P a g e r 312-707-6120 
R e s . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa ta r 

n a u j a įvairių nuosavybių p i rk ime i r 
pa rdav ime mies te ir priemiesčiuose. 

fj.'i.'urjii 
B A N K O R S 

E«. 630-369-9000 
MoM 630-802-6655 
VM 630-416-5028 
E-nial: JBisliis\«ioWweil8ankw.[om 

J Ū R A T E BISKIS 
Fm i ̂  III;, I specialistė, jerai išmananti 

vietinę rinką, konsultuoja nemokamai . 

PMKMUS 'PARDAVIMAS' HNANSA\ MAS 
jŪMĮ svajoaės i>>i|>il<i% -! 

GREIT PARDUODA 
-a Landmark 

properties 1 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

R I M A S S T A N K U S 
• Č ikago je ar p r i emiesč iuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įka inav imas veltui 
• Tarp in inkau jame gaunan t 
paskolą 
• Pens in inkams nuola ida 

Audrius Mikulis omuy-
Te/.; 630-205-9262 - ^ 2 

Pager 773-260-3404 *°—"-*» 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

t 'cm, 

Platinkite „DRAUGĄ" 

DRAUGAS 
ANI .N t V ū l t O Mt'OC OAIL' 

mindaugasbubl iauslsas .cerKiantmidwest .coir i — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
t e l . 8 8 8 - 8 4 4 - 9 8 8 8 , 

m o b i l u s 6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 

^ CENDANT 
Mortgage 

Draudimo paslaugos 

J©. 
•rj 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
N A M C , S \ T T K A T O S I R 
G Y V Y B Ė S D R A U D I M A S 

Agentas Frank Zapclis (versle 49 metai) 
Orf. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smutkaitįene 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th S t„ 

Evergreen Pa rk , IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Parduoda 
nekilnojamąjį turtą 

, 
L E M O N T E P A R D U O D A 
M A S N A U J A S . 4 mieg.. 2 
vonių namas 2 imlios nuo 
Pasaulio lietuvių centro. 
Ąžuolinės virtuvines spintelės, 
įrėminimai, gnndys ir laiptai. Didelė 
virtuvė su stikliniu stogu. Durys į 
vidaus kiemą, židinys.'centrinis oro 
vėsintuvas. Pirk dabar ir pasirink 
plyteles ir spalvą. 408 ĮJNA ST. 
(Archer to 127. go West to Hillvievv. 
then so North to Una.) Kaina 
$425.000. 
Tel . 312-859-3829 ulbėti ar.sliškai.) 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E • 
Automobilio, namų. 

g \ \ \ b ė s ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murrav 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
5 7 1 0 VV. 9 5 S t . , O a k L a w n , I L \ 

7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

Paslaugos fotografams 

P A R D U O D A M A S 2 M I E G . 
B U T A S - C O N D O M I N I U M 

Oak Lawn. Čikagos priemiestyje. 
TeL 708-246-2775 arba 

217-348-9230. 

MARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

RFJKNIFNV^ TOTOGRAEAMS 
DR MBCJ:!\MS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

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 trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

PARDUODAME SAVO NAMĄ 
šiaurvakariniame Čikagos priemiestyje 
Butfalo Grove. Ilinois.'.Ralsed Ranch" 

— svetainė, valgomasis, virtuvė. 4 
mieaamieji, 2 prausyklos. įrengtas 

..Ensiiish basement" rūsys — 2 kam
bariai, rūbinė, prausykla, skalbykla. 

Didelis 2 auto gara/as. didelis kiemas 
su obelaite, kriaušaite, serbentais, juo
dosiomis avietėmis, pušimis, konvali-

Informacijai skambinti Indrei : 
847-541-3702. 

PASAULIO LIETU Vii; 
CENTRE 

parduodamas 1 mieg, Ivopios. . butas-condominium. 
Tel 708-597-1053 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 <*t. 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. l'etersburg ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• kRA parduos Jūsų n a m u s ar 

nupirks! 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-08(M) 
Vuioe Ma t 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail : 
d.i.mayerO? worIdnet.att .net 

D A N A Š Č E K B A 1 T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ai pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sų/iningai patarnauja nuo 19X6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

H»£m; 
Drake 
Did 

lt Again! 

5 S Prospect. Ciarerx)on 
Hills. IliinoiS 60514 

Reda ite&i 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
Dnemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto Įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės i 

Drake Roaltor 

Siūlo išnuomoti 

I š n u o m o j a m s 4 k a m b a r i u bu tas 

Br idgepor t apyl., 816 VY. 33 PI. 

Vienas b lokas nuo Ha l s t ed , 

K a i n a $450. Tel. 708-369-5744. 

I rena. 

W o o d r i d g e i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg. naujai su remontuo t i 
butai. 1 mieg .— S620-S650 : 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel . 630-910-0644. .Janą. 

V A C A T I O N I N 
K K N N K B U N K . M A I N E ! 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
Near Monasterv. Beach & Shops 

CalI: 207-967-4865 
w w u .franciscani;uesthouse.com 

I š n u o m o j a m a s 2 m i e g . b u t a s 

Augusta-VV'estern v i e tovė j e . 

Te l . Te l . 7 7 3 - 6 1 9 - 9 7 7 8 : 

8 4 7 - 3 1 8 - 0 6 5 5 . 

Gerame raj. išnuomojamas 2 mieg. 
butas nuosavame name. Naujas 

remontas, visiškai geras susisieki
mas, centrinis šilchmas ir šaldymas. 

Kaina S7IM) 'isk! \isi mokesčiai. 
išskvrus elektrai. Kalima nuomotis 

po kambarį. 
Tel.708-354-1727 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Tel. 1 773 585 9500 

Siūlo darbą 

SPA CONST A N TINK N()\V 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapis t 

nail teeh. Mušt have Illinois s ta te 
license. 

Please calI 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

Caregiver job for live-in 
position in Wisconsin. 

SS and DL helpful. 
CalI Greg 262-657-8044. 

Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
I l g a m e t i s p r o f e s i o n a l u s k r a u s t y 
m a s Č i k a g o j e i r į k i t a s v a l s t i j a s 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

KIRPĖJOS PASLAUGOS 

Naujai a t s ida rė £ r o / i o salonas 
MIRAŽAS, sk i r tas M-^į šeimai. Dirba 

kirpėja Nijolė, tur in t i didele d a r b o 
patirt į . Klientai p r i i m a m i ir be išanks
tinio susi tar imo. Ta ikomos nuolaidos. 

HMM) H . 9f SI.. Hickorv Hills. II. <MW57 
708-W8-SS02. 77.?-S59-.?5.t5, mnh. 

„Draugo" skelbimu 

skyrius 

T r l 1 773 585 9500 

111 11 I I 
^M.autctradeuscs .com 

ihn 

PADEDAME SURASTI.N1 PIRKI! IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV ALK< IONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBI1 II "S IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBH IU Rl.MONiA ' 
Tei. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.aIwayswithflowers.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://'Jvww.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.ziicon5iniction.coin
http://www.doieris.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worIdnet.att.net


Pasaulio naujienos 
(ReirtearKiS AFP, Reuters, AP, tritertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių ag«rtt0rų pranešimais) 

EUROPA 

ATĖNAI 
Olimpinių žaidynių organi

zavimas atsieis graikams dau
giau kaip 7 mlrd. eurų. Vals
tybės išlaidos „pastebimai vir
šys pradinius įvertinimus, pa
gal kuriuos organizavimo kaštai 
turėjo siekti 4,6 mlrd. eurų", pa
reiškė finansų ministro pa
vaduotojas Petros Doukas. Lie
pos mėnesį vyriausybė paskel
bė, jog žaidynių organizavimo 
nuo 2000 m. kaštai sieks 6 mlrd. 
eurų, tuo tarpu vien šiais me
tais išlaidos sieks 3 mlrd. eurų 
vietoje 1.4 mlrd. eurų, nu
matytų valstybės biudžete. 

LONDONAS 
JAV armijos gydytojai, dirbę 

liūdnai pagarsėjusiame Irako 
Abu Ghraib kalėjime, padėjo pa
rengti prievartinius tardymo 
metodus bei nepranešė apie 
mirties nuo sumušimų atvejus, 
teigiama straipsnyje, kuris šeš
tadienį pasirodė žurnale „Lan-
cet". Labiausiai pribloškiantis 
kaltinimas yra tai, jog medikai 
bendradarbiavo su kariuomene 
kuriant ir įgyvendinant tardy
mo metodus su psichologinės 
bei fizinės prievartos elemen
tais. Vienu atveju, medikas į po 
kankinimų mirusio sulaikytojo 
kūną įsmeigė intraveninį kate

terį, kad sudarytų įspūdį, jog jis 
gyvas ir gydomas ligoninėje. Ki
tas chirurgas nustatė, kad ira
kiečių generolas majoras mirė 
dėl natūralių priežasčių, kai ka
riai, jo galvą įkišo į miegmaišį, o 
patys atsisėdo ant jo krūtinės. 

L IHULA 
Vakarų Estijoje, Lihula 

miestelyje penktadienį atideng
tas obeliskas estams, Antrojo 
pasaulinio karo metais kariavu
siems vokiečių pusėje. Pasiren
gimas atidengti paminklą su
kėlė nemažai audringų disku
sijų ir Estijoje, ir užjos ribų. Pa
minklo bareljefas vaizduoja vo
kiečių armijos munduru vilkintį 
kareivį. Užrašas ant paminklo 
skelbia: „Estijos kariams, 1940-
1945 metais kovojusiems su bol
ševizmu ir už Estijos nepriklau
somybės atkūrimą''. Kaip sakė 
vienas obelisko atidengimo ini
ciatorių, Lihula valsčiaus se
niūnas Tiito Madisson, šio pa
minklo atidengimas — dar vie
nas išsivadavimo iš okupacijos, 
„išsivadavimo pačiuose mumy
se", žingsnis. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako policija penktadienį 

perėmė šventajame Najaf mies
te esančios Ali mečetės kontrolę. 

Šventovę užėmę policininkai 
pranešė, kad radikalių pažiūrų 
dvasininko Moątada ai Sadr ko
votojai pasitraukė. Pareigūnas 
pridūrė, kad šiuo metu mieste 
ramu. M. ai Sadr ir j am pa
klūstanti šiitų „Mahdi armija" 
prieš dvi savaites mieste pradė
jo kruviną sukilimą, nusinešusi 
šimtus gyvybių. Vien pastarąją 
parą Najaf žuvo mažiausiai 77 
žmonės. 

ABU DHABI 
Iranas gali ryžtis preven

ciniams smūgiams, kad apsau
gotų nuo iškilusios grėsmės sa
vo branduolinius objektus, 
penktadienį per televiziją t rans
liuotame pasisakyme pareiškė 
gynybos ministras Ali Sham-
khani. „Mes nesėdėsime rankų 
sudėję ir nelauksime kol kas 
nors mums ką nors padarys", 
interviu sakė A. Shamkhani. 
„Bet koks smūgis prieš mūsų 
objektą bus vert inamas kaip 
smūgis Iranui ir mes į jį atsa
kysime visa savo galia". A. 
Shamkhani komentarai pasiro
dė tuo metu, kai žiniasklaidoje 
netyla spėliojimai, kad Izraelis 
gali mėginti oro smūgiais ban
dyti sunaikinti Irano branduo
linį kompleksą. Izraelis 1981 m. 
subombardavo Irako branduo
linį reaktorių, nuogąstaudamas 
dėl šios valstybės branduolinių 
ambicijų. 

Lietuvos k r e p š i n i n k a i su t r i ušk ino g ra i kų k o m a n d ą 
Atkel ta iš 1 psl . 

Graikijos rinktinės treneris 
Panagiotis Giannakis peikė sa
vo žaidėjus, kurie jau rungtynių 
pradžioje prarado iniciatyvą ir 
gavo gerą pamoką nuo puikiai 
besigynusios komandos. 

„Antrajame kėlinyje lietu
viai norėjo mus visiškai sutryp
ti, tačiau mes pradėjome geriau 

gintis ir gerbėjų palaikomi sten
gėmės bent jau žaisti gerą krep
šinį", teigė graikas. 

J i s pažymėjo, kad tik žiūro
vų palaikymas išgelbėjo nuo 
pralaimėjimo 50 taškų skirtu
mu.' „Mūsų komanda dar tur i 
savigarbos, o tikrasis žaidėjų 
veidas pamatomas tik blogose 
situacijose", kalbėjo graikų tre

neris. 
„Sužaidėme tragiškai", pri

pažino Michalis Kakiouzis. „Ne
sugebėjome rasti žaidimo ritmo, 
o labiausiai esu nusivylęs, kad 
pralaimėjome taip palaikomi 
savo gerbėjų. Lietuviai įgijo pa
sitikėjimą, kai ėmė pataikyti iš 
toli. Belieka pamiršt i tokias 
rungtynes". 

S. Krupecka i tę n u o meda l io 
skyrė a k i m i r k s n i s 

Simona Krupeckaitė 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Atėna i , rugpjūčio 20 d. 
(ELTA) — Atėnų olimpinių žai
dynių dviračių treko varžybų 
moterų 500 m atskiro starto 
lenktynėse penktadienį Lietu
vos atstovė Simona Krupeckai

tė užėmė ketvirtąją vietą. 
J i nuotolį įveikė per 34.317 

sek. Tai — geriausias Lietuvos 
sportininkų pasiekimas Atėnų 
olimpinėse žaidynėse. 

S. Krupeckaitei iki medalio 
pritrūko 0.150 sek. 

21-erių metų lietuvė šių 
metų pasaulio dviračių treko 
čempionate šioje rungtyje iško
vojo bronzą. 

Olimpinis aukso medalis 
atiteko pasaulio čempionei aus-
tralei Anna Meares. nuotolį 
įveikusiai per 33.952 sek. ir 
0.048 sek. pagerinusiai pa
saulio rekordą. 

Sidabrą iškovojo kine Yon-
ghua J iang (34.112 sek.), o 
bronza atiteko baltarusei Na
talijai Cilinskajai. 

A. V isocka i tė 
i lg is i t r e n e r i o 

A t ė n a i , rugpjūčio 20 d. 
!ELTA) — Atėnų olimpinėse 
žaidynėse penktadienį pirmasis 
iš Lietuvos lengvaatlečių star
tavęs ėjikas Gintaras Andriuš
kevičius liko patenkintas savo 
pasirodymu ir iškovota 28-ąja 
vieta. 

Kur kas prastesnės nuotai
kos buvo sprinterė Agnė Visoc-
kaitė-Eggerth, kuri 100 m bėgi
mo galutinėje kvalifikacinių 
varžybų įskaitoje buvo 32-33-a. 

Bėgikė teigė, kad gal būtų 
pavykę geriau pasirodyti, jei 
žaidynėse būtų jos t rener is 
amerikietis. Tokią pat nuomonę 
išreiškė ir varžybas pradėjusi 
septynkovininkė Austrą Skujy-
tė. kuri pirmojoje rungtyje bu
vo tik 27-a tarp 34 dalyvių. 

Olimpinės misijos vadovas: t ikslus daugmaž vykdome 
Atėna i , rugpjūčio 19 d. 

(ELTA) — Lietuvos olimpinės 
misijos Atėnų olimpinėse žai
dynėse vadovas ir programos 
„Atėnai-2004" vadovas Algir
das Raslanas nemano, kad pir
mosios savaitės Lietuvos spor
tininkų startus Graikijos sos
tinėje galima būtų pavadinti 
nesėkmingais. Atvirkščiai, pa
sitaikė tik keli vilčių ne
pateisinę pasirodymai, kurių 
nereikėtų apibendrinti. • 

„Manau, kad startai tikrai 
nėra blogi, nes daug planuotų 
rezultatų yra vykdoma", sakė 
A. Raslanas. 

J is pažymėjo, kad kol kas 
dažniausiai startavę plaukikai 
vienas po kito gerina asmeni
nius bei Lietuvos rekordus ir 
gana smarkiai, ko anksčiau nė
ra buvę nė vienoje olimpiadoje. 

„Dvikovinių sporto šakų 
atstovų mes niekada nelaikėme 
galimais pretendentais į meda
lius, nes jiems labai sunku nus
pėti, kokius varžovus gaus 
Todėl čia sėkmė ir nesėkme 
vienodai tikėtina. Iš pradžių 

A. Raslanas 
Gintaro Ncnartavičiaus ELTA* nuotr 

pasitaikė nesėkmės, tačiau dar 
turime sportininkų, kurie star
tuos. Visiška nesėkme laiky
čiau tik irkluotojų startus, nes 
iš jų tokio silpno pasirodymo 
tikrai nesitikėjome. Laukėme 
9-10-11 vietos, bet ne pa
skutinės", sakė A. Raslanas 

Komentuodamas daug spė
lionių sukėlusį dviratininkių 

pasirodymą, A Raslanas sakė, 
kad čia buvo planuotas meda
lis, tačiau galutiniam rezulta
tui įtakos turėjo ir oro sąlygos. 

„Sidnėjuje irgi buvo pa
našiai , tačiau tada Dianai 
Žiliūtei pavyko laimėti bronzą. 
Deja, šįkart tokios sėkmės ne
sulaukėme, bet realiai reikia 
vertinti, kad dviratininkės pa
darė tiek, kiek galėjo", sakė mi
sijos vadovas. „Dėl oro sąlygų 
nepasisekė ir Dainai Gudzine-
vičiūtei. tačiau bendras vertini
mas būtų toks. kad planuoti re
zultatai yra daugmaž vykdo
mi". 

„Juk pagrindinės mūsų jė
gos ir viltys dar yra prieš akis. 
Atlantoje ir Sidnėjuje iš pra
džių irgi neturėjo gerų rezul
tatų, nes taip išdėstyta varžybų 
programa. 

Per pirmąsias penkias die
nas auksą iškovojo tik kiek 
daugiau nei 20 valstybių, o me
dalius — apie 40. Dar tik pra
džia, juk ir mūsų artimiausi 
kaimynai kol kas išvis varganai 
atrodo", sakė A. Raslanas. 

Vyt. Alantas 
Gal tu perplauksi vandenynus — 
Gal tu nuklyst į planetas svetimas, 
Bei tviskančių saulynų dieviška grožybė 
Užgoš tau Nemuno simfoniją, 
Kuri nenutyla skambėjus ir tavo sapnuos, — 
Kuri skambės tau ir pasauliuose Anuos... 

Mielam bičiuliui archi tektui 

A t A 
EDMUNDUI ARBUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai, mūsų 
brangiai draugei rašytojai ALEI RŪTAI, duk
roms VIJOLYTEI ir RASUTEI su šeimomis. 
Dalinamės skausmu drauge su Jumis. 

Benita Astašaitienė su šeima 
Irena Alantienė 

Algis Alantas su dukra Laura 
Ginas Alantas 

PADĖKA 
A f A 

POVILAS KANTAS 
Mano mylimas vyras atsiskyrė su šiuo pasauliu 2004 

m. birželio 28 d. ir buvo palaidotas 2004 m. liepos 8 d. Lie
tuvoje, Kaunatavos miestelio kapinėse. 

Dėkoju kun. Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, 
kun. Rimvydui Adomavičiui už maldas bažnyčioje ir prie 
karsto, parapijos chorui, giedojusiam per šv. Mišias ir 
vargonininkei Jūra te i Grabliauskienei, BALFo pirminin
kei Marijai Rudienei už atsisveikinimo žodžius koplyčioje, 
Lietuvos Dukterų draugijai, Šiaulių organizacijai ir ypač 
„Draugo" skaitytojams, kurie atsiuntė užuojautas. 

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįsta
miems už gėles, maldas, užsakytas šv. Mišias, užuojautas 
žodžiu, raš tu ir spaudoje. 

Padėka laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui ir 
Šarūnui už nuoširdų ir rūpestingą patarnavimą. 

L i ū d i n t i ž m o n a Emi l i ja 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK 
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PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER AVE. 

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 P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800 994 7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAIVIŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. 
Jų laidojimo namai y ra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

PADĖKA 
Mano mylimas vyras ir tėvas, ir senelis, žuvo 2004 m. 

gegužės 21 d. Joliet, Elvvood, IL. Pelenai palaidoti Lietu
vos mieste — Kaune, Karmėlavos kapinėse. 

A t A 
PRANCIZKUS K. ŽENTELIS 

(ŽENTAS) 
...Ir visa tai kelionė ir kelionė. 
Gimti iš paukščio, iš moters, iš rožės. 
Kvėpuoti po saule... 
Ugnim ir vandeniu patikėjus — 
Krauti žiedą ir kepti duoną. 
Atverti save — vėjui ir vienatvei. 
Pamilti medį ir akmenį. 
Nes visa tai — kelionė ir kelionė. 
Kodėl ta mažytė kelio atkarpa 
vardu gyvenimas? 
Kodėl tas ženklas kryžkelėj vadinasi 
Mirtis? 
Juk visa tai — kelionė ir kelionė — 
be pabaigos ir be pradžios. 
Paskui — tapk debesiu, žuvim, paparčiu, 
belskis į j uodą žemės plutą — 
lietaus lašu, pelenais, žole... 
Nes visa tai — kelionė ir kelionė, 
tiktai savęs nereikia klausti — kur? 

Nuoširdžiai dėkoju laidotuvių direktoriui Brian Ku-
ratko ir personalui už įdėtas pastangas, ruošiant laidotu
vių eigą ir už nuoširdų patarnavimą bei laidotuvių tvar
kymą. 

Dėkoju kun. K. Trimakui už šv. Mišias, pamokslą, pa
guodos žodžius. 

Dėkoju Edvardui Šulaičiui už parašytus straipsnius, 
Cicero LB valdybai už gausų dalyvavimą, užuojautas.. 

Nuoširdi padėka Jūratei, Rimui Grabliauskams už at
liktas giesmes laidojimo namuose. Dėkoju Cicero Šv. An
tano bažnyčios choristams, už gausų dalyvavimą šv. 
Mišiose. 

Dėkoju draugams, nešusiems karstą; G. Vaitkevičiui, 
B. Lazdauskui, G. ir D. Gaigalams, D. Nemickui, M. Fo-
ley. 

Nuoširdžiai dėkoju draugams, atskubėjusiems netek
ties skausmo valandoje: A. Stasiūnienei, R. Rimkui, K. 
Foley, R. ir V. Sinkevičiams, L. ir V. Briaukams, E. ir L. 
Mačiuliams, R. ir G. Vaitkevičiams, I. Predienei, E. Sta
šaitytei. 

Nuoširdus ačiū foto įamžintojams: V. Sinkevičiui, L. 
Mačiuliui, R. Vaitkevičienei. 

Nuoširdžiai dėkui artimiems, draugams, pažįsta
miems, kaimynams už maldas, užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje. Dėkoju buvusiems bendradarbiams už raštu, ar 
žodžiu išreikštas užuojautas. 

Širdingai dėkoju už paruoštą maistą S. Lazdauskie-
nei. Dėkoju A. Stasiūnienei už draugiškumą, nuoširdumą 
ir paguodą netekties, liūdesio metu. 

Dėkoju mielom šeimininkėms: R. Sinkevičienei, L. 
Briaukienei, I. Ulskis už įvairų vaišių stalą laidojimo 
namuose, tiek namuose. 

Dėkoju už pasisakytas kalbas: S. Lazdauskas. G. Vait
kevičiui, R. Grabliauskui, K. Latviui. 

Dėkoju už nuostabias gėles. 
Dėkinga Jums visiems, taip gausiai dalyvavusiems 

tiek salėje, tiek bažnyčioje. Ačiū visiems, savo dalyvavimu 
pagerbusiems ir palydėjusiems velionį į Amžinąjį gyve
nimą. 

Su dėkingumu, 

Nuliūdusi žmona 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

fs 
PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVES 

PATARNAVIMAIS 

=£fffl 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaus

tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuve spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuve negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE m 
IMU 

„SEKLYČIOJE" RUGPJŪČIO 25 D., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje bus dainų popietė. 
Gitara pritardamas dainuos 
muz. Povilas Strolia. Dainuo
sime ir mes visi. Veiks laimės 
šulinys. Atvykite! 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami pietūs-vakarienė vyks 
Jaunimo centre, spalio 24 d. 3 
v.p.p. - šv. Mišios Tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 4 v.p.p. - programa, 
loterija ir vakarienė. Visi malo
niai kviečiami apsilankyti. 

RUGSĖJO 5 D., 1 V.P.P. TĖVŲ mari
jonų vienuolyno patalpose 
(„Draugo" kiemelyje) rengia
mas nemokamas seminaras tei
siniais klausimais. Susitiksite 
su vienu populiariausių imigra
cinės teisės advokatu Čikagoje 
Jevgenij Meltcer. Susikalbėsite 
lietuviškai, angliškai ir rusiš
kai. Vietų kiekis ribotas, reikia 
registruotis iš anksto, tel. 773-
585-9500. Pasakykite savo var
dą ir telefono nr., kad galėtume 
pranešti, jei kas pasikeistų. 

ORGANIZUOJAMA ČIKAGOS LIE
TUVIŲ operos gegužinė įvyks 
rugsėjo 12 d., sekmadienį, 12 
vai. p .p. Jaunimo centro ka
vinėje ir kiemelyje. Meninė pro
grama - kapela „Sodžius", šo
kiai - A. Pilibaitis, užkandžiai -
„Venta". Veiks baras, vyks lo-

Adresas: 
Čikaga. 

6500 S. Pulaski Rd., 

terija. Kviečiami visi. Atvykite. 

RUGSĖJO 12 D. PLC RUOŠIA ge
gužinę. Šiais metais labai trūk
sta fantų loterijai. Kas galėtų 
ką nors paaukoti šiam reikalui, 
prašomi atnešti į PLC raštinę. 

JAV LB EAST CHICAGO, INDIANA 
apylinkės valdyba ruošia tra
dicinę gegužinę sekmadienį, 
rugsėjo 5 d., A. ir B. Vilučių re
zidencijoje, 1143 Southvievv Dr., 
Schererville, IN. Bus skanaus 
maisto, gėrimų, loterija. Kvie
čiami visi lietuviai su draugais 
atvykti ir draugiškai su dainom 
praleisti laiką. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus maloniai kviečia į Ti
beto vienuolių paskaitą apie 
netradicinio gydymo sistemą. 
Paskaitoje dalyvaus meditavi
mo meistras iš Tibeto Venerable 
Karma Sherpa Dorje Rinpoche. 
Grupinės meditacijos metu 
skambės Tibeto vienuolių muzi
ka. Jus būsite supažindinti su 
netradiciniame gydyme naudo
jamais įrankiais, padarytais iš 
brangiųjų metalų ir kristalų, 
turėsite galimybę gauti atsaky
mus į klausimus ir įsigyti ne
tradiciniame gydyme naudoja
mus įrankius. Auka Tibeto 
vienuolynams 10 dolerių. Pas
kaita vyks penktadienį, rug
pjūčio 27 d., 7-9 vai. vakaro. 

SVC. M. MARIJOS NEKALTOJO 
Prasidėjimo parapija rengia 
Linksmavakarį, kuris įvyks 
rugsėjo 11 d., nuo 6 v.v. iki 11 
v.v. Bus šokiai ir skanus mais
tas. Gros A. Barniškio grupė. 
Visi kviečiami. 

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ bus 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. Ne
kaltai Pradėtosios Marijos 
šventovėje, Putnam, Connec-
ticut. Praves pranciškonas tė
vas Antanas Grabnickas, OFM. 
Dienos programa: 10 v.r. - reg
istracija, klausomos išpažintys. 
11 v.r. - šv. Mišios ir homilija. 
12 vai. - pietūs. 1:30 v.p.p. -
konferencija, procesija su ro
žančiaus malda vienuolyno so
dyboje, palaiminimas švč. sak
ramentu. Apie dalyvavimą pra
nešti iki rugsėjo 6 d. telefonu 
860-925-7955. Visi kviečiami. 

Į ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS Gi
mimo parapiją nuo rugpjūčio 28 
d. iki rugsėjo 19 d. bus atvežta 
„Tūkstantmečio Švč. Mergelės 
Marijos statula", kuri stovės 
bažnyčios šventoriuje. Kvie
čiame apsilankyti ir pagerbti 
Dangiškąją Motiną Mariją, pa
simelsti ir uždegti žvakutę prie 
šios statulos. 

SPALIO 3 D., SEKMADIENĮ, dr. 
Jono Šalnos naujausios poezijos 
knygos „Gyvenimo veidrodis" 
sutiktuvės įvyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Rengia 
draugai. 

„FIRST PERSONAL BANK" ĮKURTUVES 
ORLAND PARKE 

Lietuviams gerai žinomas ir mėgiamas „First Personai Bank" neseniai atidarė 
savo naują centrą Orland Parke . J a u kur i laiką banko vadovybė ieškojo tin
kamesnės vietos, kad galėtų s tatyt is nuosavą pastatą, kuris būtų erdvesnis ir 

patogesnis banko kl ientams. Pasitaikė gera vieta 147-os gatvės i r Ravinia Avenue 
(sekanti gatvė į vakarus nuo LaGrange Road) kampe. Statyba sparčiai ėjo ir rug
pjūčio pradžioje centras j a u pradėjo veikti. Filialas, kuris buvo Orland Greens preky
bos centre, buvo uždarytas i r tarnautojai perėjo į naują pastatą. Naujo centro adresas 
yra 14701 R a v i n i a A v e n u e , O r l a n d P a r k , IL 60462; t e l e fonas : 708-226-2727. 

Banko naujame centre klientai susi lauks tokių pačių finansinių paslaugų, kaip ir 
anksčiau — galės at idaryt i įvairias sąskai tas , įsigyti čekines korteles, paskolas 
namams, automobiliams ir verslui, ir persiųsti pinigus savo artimiesiems Lietuvoje. 
Be to, naujame centre, bus galima išsinuomoti saugiMes — „safe depostt boxes". 

N a u j o c e n t r o a t i d a r y m o p r o g a , b a n k a s r u o š i a į k u r t u v e s penktadienį , 
r u g p j ū č i o 27 d., n u o 3 v a i . p . p . ik i 6 v.v. i r š e š t ad ien į , r u g p j ū č i o 28 d. n u o 9 
va i . r y t o ik i 1 va i . p . p . Įkurtuvių dalyviai galės pasivaišinti įvairiais užkandžiais, 
pasiklausyti „gyvos" muzikos, susipažinti ir pabendrauti su banko vadovybe ir tar
nautojais. Taip pat, galės veltui įsigyti vietoje nupieštą karikatūrinį portretą. Vai
kučius l inksmins klounas, kuris pieš an t veidų ir dovanos balioninius žvėriukus. 

Suaugusieji turės progą bandyti a t rakint i „lobių skrynią" ir laimėti 3,000 dol. a r 
kelionę dviems asmenims į Hollywood. Be to, galės dalyvauti vertingų dovanų loteri
joje — laimėti 27" RCA spalvotą televizorių, 5 disku DVD leistuvą, arba 13" RCA 
spalvotą televizorių. Vaikučiams yra paruošt i specialūs, iki 50 dol. laimėjimai. 

Banko vadovybė ir tarnautojai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti įkurtuvėse. Dėl 
platesnės informacijos, skambinkite Rūtai Staniulienei, 630-257-1400. 

R, S. 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

penktadieni 
^rugpjūčio 27 d 

Čikagojeį 
^r Jaunimo Centre 

^- * J^ 5620 S. Z ar*?~ont ave.j 
• ~W 'įauji KUrimai 

Lmos so*-;o mprovizacija 
S'! 5 ;-^ n^rro*"3'-nas gėrimas) 

VYTAUTAS P. JANULAITIS, 
iš Oak Lawn, IL, ne tik atnauji
no „Draugo" prenumeratą dar 
vieniems metams, bet atsiuntė 
50 dol. auką. Už jo dosnumą 
esame dėkingi. 

JADVYGA GRUODIS, Chicago, 
IL, grąžindama „Draugo" lai
mėjimų bilietėlių šakneles, at
siuntė 51 dol. auką. Dėkojame! 

ADE LAI D A BALBATA, gyv. 
St. Petersburg, FL, grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles kartu su 40 dol. auka. 
Ačiū! 

D. ANYSIENĖ iš Chicago, 
IL, siųsdama laimėjimų bilietė
lių šakneles, atsiuntė dar 50 
dol. auką. Esame dėkingi. 

ELENA JENECKAS, gyv. Wa-
rren, MI, supranta, kaip sunku 
lietuviškai spaudai išsilaikyti 
toli nuo savo tėvynės: grąžinda
ma „Draugo" laimėjimų bilie
tėlių šakneles, parėmė mūsų 
dienraštį dosnia 100 dol. auka. 
Širdingas ačiū! 

GIEDRĖ STANKŪNAS, gyv. 
Cos Cob, CT, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles ir atsiuntė dar 50 dol. 
auką. Ačiū! 



VASAROS DARBAI VALDOVŲ RŪMUOSE 

Sumūrytos pietryčių menės sienos. 

Su dideliu pasisekimu 
2004.07.06 Vilniuje pra
ėjo Valdovų rūmų para

mos fondo ruošta tradicinė 
šventė, kartu minint ir Vals
tybės bei karaliaus Mindaugo 
dieną. Tai jau trečioji metinė 
Valdovų rūmų šventė, šiais me
tais sutraukusi rekordinį sve
čių skaičių. Tas rodo vis didė
jantį Valdovų rūmų atstatymo 
populiarumą ir didėjančią pri
vačių asmenų bei įmonių fi
nansinę paramą, greta atstaty
mo finansavimo valstybes iždo 
lėšomis. Prie valstybės iždo 
pastangų nemažai prisideda ir 
Valdovų rūmų paramos fondas, 
vadovaujamas iš JAV sugrįžu
sio gyventi Lietuvoje, energingo 
valdybos piimininko Edmundo 
Kulikausko. Jo apsilankymas 
JAV LB tarybos sesijoje 2002 
metų rudenį, labiau užkūrė 
rūmų paramai lėšų telkimo 
„ugnelę" Amerikos lietuvių tar
pe, kad ir jie būtų dalyviai 
svarbiame Valdovų rūmų atsta
tyme. Jau ir anksčiau Ame
rikos lietuviai Valdovų rūmus 
buvo parėmę su apie 50,000 do
lerių suma per PLB valdybą. 
Kol kas negirdėti apie Kana
dos, Australijos, Anglijos bei ki
tų kraštų lietuvių paramą Val
dovų rūmų atstatymui Vilniuje. 
Turėtų ir jie prisidėti. 

Rū mai k a s d i e n ą a u g a 
Vasaros metu rūmų pieti

nis korpusas kasdieną kyla 
aukštyn. Visi rūmų atstatymo 
darbai turėtų būti užbaigti 
2009 metais, Lietuvai minint 
jos tūkstantmetį. Lietingi šios 
vasaros orai trukdo statybos 
darbams, bet jei bus gražus 
ruduo, rūmų sienų statyba bus 
baigta dar šiais metais. Proble-
matinis bus rūmų kiemo už
dengimas, kad koncertams kie
mas galėtų būti naudojamas iš
tisus metus — žiemos ir lietin
gu vasaros, rudens ar pavasa

rio metu. Geriausia būtų turėti 
rūmų kiemo judantį „stogą", 
naudojamą kai klimato sąlygos 
reikalauja, bet nenaudojamą 
gražaus oro atveju vasaros ar 
kitu metu, išlaikant Valdovų 
rūmų originalumą. 

Valdovų rūmų vidaus įren
gimai užtruks žymiai ilgiau, 
negu sienų statyba. Yra numa
tyta muziejų bei parodų salės, 
Valdovų rūmų statytojų menė 
su rėmėjų vardais ir pavardė
mis (davusių 1,000 Lt ar dau
giau) garbės lentose. Numa
tytos ir Valdovų rūmų para
mos fondo patalpos, nes fondo 
parama bus ilgam reikalinga. 

Lietuvos valdovai rūmuose 
priimdavo bei apgyvendino be
silankančius aukštus svečius iš 
kitų valstybių. Tam bus reika
lingos puošnios patalpos. Jų 
įrengimui Amerikoje gyvenan
tieji Gražina ir Jim Liautaud 
yra paskyrę vieną milijoną do
lerių. 

A m e r i k o s l i e t u v i ų 
p a r a m a 

Prieš metus sudarytas Val

dovų rūmų paramos komitetas 
JAV iki šiol yra surinkęs 
71,000 dolerių ir rinkliavą tęsia 
toliau, kol bus pasiekta žymiai 
didesnė suma Valdovų rūmų 
salės įrengimui Amerikos lietu
vių vardu. Nemanau, kad Ame
rikos lietuviai pasitenkintų tik 
mažos patalpos (pvz. tualeto) 
įrengimu. 

Amerikos lietuvių aukos 
vasaros metu yra sumažėję, bet 
naujas lėšų telkimo vajus bus 
rudenį ir per 2005 metus. Ta
čiau ir vasarą mus pasiekė Ma
rijos Remienės 350 dol. (iš viso 
700 dol.), 2,000 dol. Rasių šei
mos Bostone ir 400 dol. Vlado 
Staškaus (Michigan) aukos. 

Visus kviečiame prisidėti 
prie Valdovų rūmų atstaty

mo, čekius rašant: Lith. Amer. 
Comm. Valdovų rūmai ir juos 
siunčiant: Valdovų Rūmai, 
5600 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636-1039. Visos 
aukos pakvituojamos ir nura
šomos nuo federalinių mokes
čių. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

Paviljonas „Valdovų rūmų vartai" 

SKELBIMĄ! • SKELBIMAI • SKELBiMAl • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMĄ! • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 SLaSaūe #2300 Chicago, IL606O3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
ToD free 24 hr. 888-7766742 

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

• PIGIAUSIA — NE PA
TIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai 
nesuveikia. Paskutinės minutės 
nutrupa. O kaip su bendro
vėmis, kurių centrinės net ne 
JAV ir siūlo „ypatingus įkai
nius"? Dažniausiai tai prastas 
intemetinio tipo, o ne telefoni
nis ryšys. Protingas vartotojas 
renkasi amerikiečių firmą (įst. 
1993 m.) LITCOM. J Lietuvą iš 
namų ar mobilaus telefono TIK 
11,9 et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių pa
pildomų kodų. Išklotinę gau
nate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-
386-0556. Taupykite šiandien 
su LITCOM! Dėmesio! Ikamis 
galioja tik naujiems klientams! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokejimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

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 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

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

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 

Tel.773-588-6215 
3806 West Lavvrence, Čikagoje 

Kalbame lietuviškai 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami t ikra i kokybiškai 
išversti video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. Archer Ave. , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• „Lietuvos Naš la ič ių 
globos" komitetui buvo atsiųs
tos šios aukos: $600 — Genie 
Irene Juodikis, Chicago, Ridge, 
IL. $580 — Bernardine Fran-
ciscan Sisters (Missions and 
Ministries Fund), King of 
Prussia, PA. $300 — Laima Mi-
laitis, Oak Lawn, IL; Rimantas 
ir Aldona Vaitkus, Paradise 
Valley, AZ. $150 — Robert Bul-
chis, Corvallis, OR; American 
Lithuanian Senior Club of 
Baltimore (Vytautas Banys), 
Baltimore, MD; Kazė Bikne-
vičius, Chicago, IL; Florence 
Strouphauer, Pene Grove, PA. 
$15 — Izabela Stankait is , 
Chesterland, OH. 

A.a. Paulinos Vasait ie-
n ė s atminimui aukojo $50 — 
dr. Janina Jaksevicius-Yoksha, 
Oak Lawn, IL. 

Almos fondui po $100 au
kojo Benius ir Gražina Mačiu
kai, Storrs, CT; Danutė ir Ana
tolijus Milunai, Downers Gro
ve, IL. „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams, parė
musiems Lietuvos našlaičius. 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71st Street, 
Chicago. IL 60629. 

• „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, 
beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Anonimas $150; Rita ir 
Charles Rackmil $20; Sigita ir 
Leonas Tomkus $150 a.a. 
Vytauto Janušonio atm.; Helen 
Kinigopolous $25 a.a. Onutės 
Karašienės atm.; Eduardas 
Olšauskas $25; Motiejuko 

Dagiliaus kepenų transplan
tacijai — Giedrė Končienė 
$300, Agnė Malėlienė $200, 
Anonime (E) $50, Laima ir 
Petrą Ankus $25, Danutė 
(Penčylaitė) ir Tom Udovich 
$100, Dana Elsbergas $30, 
Laima Vander Stoep $25, Ne
mira Šumskienė $200, Dan
guolė Griganavičienė $20, 
Veronika Švabas $20, Janina 
Gaigalienė $100, Lilija Kizlai-
tienė $50, Stasys Stončius $25, 
Pijus Pažerūnas $100, Jonas 
Rugelis $400, Danguolė ir 
Aleksas Vitkus $100, Irena ir 
Jonas Valaitis $100, Teresė ir 
dr. Algis Lesniauskas $50, 
Julija Gylienė $50; tęsiant mer
gaitės metinę paramą ir pride
dant jai piniginę dovaną Gin
tarė (Kere-lytė) ir Kurt Thaus 
$400 pagerbiant a.a. Albertą 
Kerelį. Labai ačiū, „Saulutė" 
(Sunlight Orphan Aid) 419 
Weidner RcL, Buffalo Grove, IL 
60089, teL (847) 537-7949. TAX 
ID #36-3003339. 

• A.a. Romualdo Malėlos 
atminimą pagerbiant, jo žmona 
Agnė Malėlienė „Saulutei" at
siuntė $400, kuriuos suaukojo 
M. R. Sprindžiai $30, L. V. 
Hoffmanai $30, E. Jablons
kienė ir sūnus Linas $20, A.A. 
Polikaičiai $20, L. Davidson 
$10. S. A. Valauskis $20, D. P. 
Bielskai $30, C. C. Rodriguez 
$50, G. Slezak $50, P. R. 
Parello $25, A. J. V. Timai $50, 
A. Malėlienė $65. „Saulutė" 
reiškia nuoširdžią užuojautą 
Agnei Malėlienei bei a.a. Ro
mualdo Malėlos artimiesiems ir 
dėkoja už aukas, kurios Agnės 
Malėlienės pageidavimu bus 
panaudotos paremti aklą mot
iną ir jos dukrytę. 

mailto:Gibaitis@aol.com

