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Sveikatos klausimais. 
2psl. 

Olimpiada pasibaigė 
Atėnuose, prasidėjo 
New Yorke. 
Suvažiavimas Birštone. 

3psl. 

Stebuklingoji 
Pivašiūnų Marija. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psl. 
„Draugo lietuviukai". 

5 psl. 

Seimą yra visko 
pradžia. 

6 psl. 

Svarbus įvykis 
Rockford, IL. Visiems 
paukščių mylėtojams. 
Dainuoti su „Dainava". 

8 psl. 

Sportas 
* Š e š t a d i e n į P rancūz i jo 

j e v y k u s i a s d v i r a t i n i n k i ų 
l enk tynes „GP Ouest Plouay" 
— septintąjį pasaulio taurės 
varžybų ratą — laimėjo „Mi-
chela Fanini Record Rox" ko
mandai atstovaujanti Edita Pu
činskaitė. Lietuvos dvirati
ninkės 8 ra tus po 14 km nu
važiavo per 2 valandas 55 mi
nutes ir 36 sekundes. 

* S e k m a d i e n į XXVIII va
sa ros o l i m p i n ė s e ža idynėse 
i šda l in ta s paskutinis apdova
nojimų komplektas vyrų mara
tono bėgime. Varžybose dalyva
vęs Mindaugas Pūkštąs užėmė 
74-ąją vietą ta rp 81 varžybas 
baigusio sportininko. 

* Latvi jo je vykus io se Eu
r o p o s k u r č i ų j ų o r i e n t a v i 
mosi s p o r t o pirmenybėse To
mas Kuzminskis tapo Senojo 
žemyno čempionu ilgojoje 11.26 
km distancijoje su 22 kontro
liniais punktais — 1 valanda 2 
minutės ir 14 sekundžių. Dar 
du aukso medalius T. Kuzmins
kis iškovojo trumpojoje distan
cijoje bei sprinto rungtyje. 

* N e w York p a s i b a i g u s i u 
„TD W a t e r h o u s e C u p " v y r u 
teniso varžybų nugalėtoju tapo 
antroji varžybų raketė austra
las Lleyton Hewitt, sekmadienį 
finale 6:3, 6:1 sutriuškinąs de
vintąjį pagal skirstymą 23 me
tų Peru tenisininką Luis Horn. 

r Naujausios 
žinios 

Lietuvos krepšininku d rama 
Pralaimėjus italams, Įveikti amerikiečius jau buvo per sunku 

* L i e t u v o s a t s t o v a s daly
vauja NATO Karinių oro pajė
gų vadų konferencijoje. 

* E u r o p o s komis i jos na
r iu i į t e ik t i Teisės universiteto 
garbės daktaro žymenys. 

* Ž inova i : va ika i valgo 
ne ta i , ko reikia augančiam or
ganizmui. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.847 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

A t ė n a i , rugpjūčio 28 d. 
(ELTA) — Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinė iš Atėnų olimpi
nių žaidynių grįžta tuščiomis 
— pirmąkart per keturias olim
piadas, kurioje lietuviai dalyva
vo a tkūrus nepriklausomybę. 
Šeštadienį Atėnuose sužaistose 
rungtynėse dėl bronzos lietu
viams nepavyko sustabdyti 
JAV profesionalų komandos, 
kuri iškovojo nelengvą, bet pel
nytą pergalę. 

Kad varžovai laimėjo pelny
tai , po rungtynių tai pripažino 
i r Lietuvos rinktinės treneris 
Antanas Sireika. 

„Belieka pasveikinti JAV 
rinktinę su bronza, nes ji buvo 
stipresnė. Atrodo, kad rengda
miesi rungtynėms, rinkomės lo
gišką ir teisingą žaidimo kelią, 
nes kartą jau buvome žaidę. 
Bet praktikoje taip jau būna, 
kad ne viską atliekame, ką bu
vome numatę", sakė treneris. 

Paklaus tas , kodėl dvejos 
paskutiniosios rungtynės susi
klostė panašiai nesėkmingai, 
praleidžiant po šimtą taškų į 
savo krepšį, A. Sireika teigė, 
kad po vienerių rungtynių kaž
ką iš esmės keisti nebuvo įma
noma. 

„Mums šįkart buvo svar
biausia gerai gintis ir neleisti 
pelnyti taškų iš po krepšio. Ta
čiau statistika rodo, kad jie at
kovojo 40 kamuolių —po dvi
dešimt po savo ir po mūsų krep
šiu. Tai ir buvo didžiausias mi
nusas. Kai nepavyko apsiginti, 
pabandėme dar labiau spaustis 
po krepšiu — tada jie pataikė iš 
toli. Reikia pripažinti, kad jie 
sužaidė neprastas rungtynes ir 
buvo geresni už mus", sakė tre-

Antikorupcijos komisijos pirmininkė 
įstatymus 

V i l n i u s , rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Įmonių grupės „Rubi-
con group" vadovo Andriaus Ja-
nukonio pokalbius su Seimo na
riais paviešinusios Antikorup
cijos komisijos pirmininkei Ni
jolei Steiblienei surašytas ad
ministracinės teisės pažeidimų 
protokolas už Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo pa
žeidimą. 

Valstybinės duomenų ap
saugos inspekcijos vyriausioji 
žinovė Vanda Perednienė su
rašė N. Steiblienei administra
cinės teisės pažeidimų proto
kolą, t irdama A. Janukonio ir 
Lietuvos šilumos tiekėjų sąjun
gos prezidento Vytauto Stasiūno 

skundus. 
Protokole nustatyta, jog, 

perduodama žiniasklaidos ats
tovams pranešimo apie įtari
mus A. Janukoniui kopiją, N. 
Steiblienė perdavė ir pertekli
nius duomenis — asmens kodą, 
gyvenamąją vietą, o perduoda
ma V. Stasiūno apklausos proto
kolą atskleidė jo asmens kodą, 
gimimo datą, gimimo vietą, pi
lietybę, šeimyninę padėtį, gyve
namąją vietą, vairuotojo pažy
mėjimo numerį, išdavimo datą, 
išsilavinimą, namų telefono nu
merį-

„Komisijos pirmininkė, per
duodama A. Janukonio ir V. Sta
siūno perteklinius duomenis, 

neįgyvendino tinkamų organi
zacinių ir techninių priemonių, 
skirtų apsaugoti duomenis nuo 
atsitiktinio ar neteisėto atsklei
dimo, tuo pažeidė Asmens duo
menų apsaugos įstatymo 24 
straipsnio 1 dalį", teigiama pro
tokole. 

Jeigu administracinės tei
sės pažeidimą patvirtins teis
mas, N. Steiblienei už tai gresia 
piniginė bauda. 

„Kol administracinė byla 
neišnagrinėta, nenorėčiau nieko 
komentuoti, nes tai gali būti 
įvertinta kaip mano, kaip poli
tikės, spaudimas teismui", sakė 
Antikorupcijos komisijos pirmi
ninkė. 

Vilniaus mero r inkimų byla 
pasiekė teismą 

A. Macijausko metimą blokuoja A. Iverson. EPA-ELTA nuotr. 

neris. 
Į klausimą, ar komandą pa

veikė rungtynių laiko kaitalioji
mas — penktadienį pakeistas 
pusfinalio laikas, o šeštadienį 
susidarė apie 40 minučių vėla
vimas dėl nesusipratimo su ap
rangos spalva, treneris nebuvo 
linkęs spėlioti. 

„Aišku, kad trikdė, bet kaip 
paveikė, sunku pasakyti — gal 
b ū t u m e da r blogiau sužaidę. 
Nemalonu, kai Ridėjai pradeda 
apšilimą laiku ir tai tęsiasi vos 
ne pusantros valandos, - sakė A. 
Sireika. - Tačiau kalti ne mes, 
nes jie neturėjo tamsios apran
gos, N u k e l t a į 7 ps l . 

V i ln iu s , rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
p rokura tū ra pirmadienį teis
mui perdavė Vilniaus mero Ar
tūro Zuoko ir trijų su įmonių 
grupe „Roubicon group" susiju
sių asmenų baudžiamąją bylą 
dėl galimo spaudimo per pra
ėjusių metų balandį vykusius 
sostinės mero rinkimus. 

Kadangi byla yra sudėtin
ga, ji perduota nagrinėti Vil
niaus apygardos teismui. 

Įtariama, kad pernai balan
dį renkant merą „Rubicon 
group" bandė daryti neleistiną 
poveikį tarybos nariui Vilman
tui Drėmai, kad šis balsuotų už 
A. Zuoką. Su tuo siejamas ir V. 
Drėmos dingimas iš savivaldy
bės rūmų prieš pat balsavimą. 

Mero rinkimuose pernai ba
landį liberalus iš pradžių palai

kęs tarybos narys liberalas V. 
Drėma atsidūrė dėmesio centre, 
kai pradingo prieš pat lemtingą 
balsavimą. Vėliau buvo skelbia
ma, kad sutrikus sveikatai, jis 
atsidūrė ligoninės reanimacijo
je. 

P r i t rūkus balsų, tuomet 
žlugo A Zuoko perrinkimas me
ru. I šį postą A Zuokas buvo iš
rinktas po kelių mėnesių, libe
ralams užsitikrinus pakanka
mą miesto tarybos narių para
mą savo kandidatui. 

Per visą mero rinkimų lai
kotarpį sklandė gandai apie 
konkuruojančių politinių jėgų 
neva perkamus Vilniaus miesto 
tarybos narių balsus. 

į tar imai šioje byloje pa
reikšti A. Zuokui, „Roubicon 
group" vadovui Andriui Januko
niui, dar keliems asmenims. 

Nušalintojo 
prezidento 

susivienijimą į 
Seimą ves 

liberalų 
demokratų 

vadovas 
Vi ln ius , rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Už šiurkščius Kons
titucijos pažeidimus nušalinto 
prezidento Rolando Pakso va
dovaujamą susivienijimą „Už 
tvarką ir teisingumą" į Seimo 
rinkimus ves liberaldemokratų 
vadovas Valentinas Mazuronis. 

Pirmadienį vykusioje spau
dos konferencijoje R. Pakso su
sivienijimas pristatė rinkimų 
sąrašo į Seimą pirmąjį dešim
tuką. 

Antruoju numeriu sąraše 
įrašytas Europos parlamento 
narys Rolandas Pavilionis, tre
čiuoju — profesinės sąjungos 
„Solidarumas" pirmininkė Al
dona Balsienė, ketvirtuoju — 
Lietuvos liaudies sąjungos „Už 
teisingą Lietuvą" vadovas Ju
lius Veselka, penktuoju — li-
beraldemokratas Gintaras Šur-
kus. Šešta sąraše yra aktyvi R. 
Pakso šalininkė Aušrinė Marija 
Pavilionienė. 

R. Pakso teigimu, jo susi
vienijimo rinkimų sąraše bus 
141 asmuo — tiek, kiek ir vietų 
Seime. 

Pats R. Paksas Konstitu
cinio Teismo sprendimu iki gy
vos galvos negali užimti parei
gų, kurios susijusios su priesai
kos davimu, todėl negali būti 
renkamas Seimo nariu. 

Žurnalistams paklausus, ar 
R. Pavilioniui patekus į Seimą, 
jis atsisakytų Europos parla
mentaro nario mandato, A. M. 
Pavilionienė teigė, jog jos su
tuoktinis ,.dirbs ten, kur matys, 
kad atneš daugiau naudos". 

Migracija sumažino gyventojų 
skaičių 

Vilnius , rugpjūčio 30 d. 
(ELTA) — Trečdaliu padaugėjus 
nuolatiniam gyvenimui į užsie
nį išvykstančių žmonių ir tik 
nedaug padidėjus gimstamu
mui, p T šešis šių metų mėne
sius Lietuvoje gyventojų su
mažėjo 9,400 skelbia Statisti

kos depar tamentas . 
Liepos 1 dieną mūsų valsty

bėje gyveno 3,436,000 žmonių. 
Per pirmąjį šių metų pus

metį nuolatiniam gyvenimui į 
užsienį išvyko 5.900 gyventojų 
— 33 proc. daugiau nei pernai 
sausio-birželio mėnesiais. 

K. Prunskienė: A. Zuoko ir 
V. Uspaskicho varžybos primena 

gražuolių konkursą 

Nusivylę baidar ininkai gailisi 
neišnaudotos gal imybės 

Lietuvos baidarininkams Egidijui Balčiūnui ir Alvydui Duonėlai nepavyko 
i škovo t i m e d a l i ų Alfredo Pliadžio'LTOKi-ELTA nuotr. 

Atėna i , rugpjūčio 28 d. 
(ELTA) — Lietuvos baidarių ir
kluotojai Alvydas Duonėla ir 
Egidijus Balčiūnas, šeštadienį 
Atėnų olimpinių žaidynių vyrų 
dviviečių finale Skinijo kanale 
užėmę tik septintąją vietą, po fi
nišo buvo labai nusivylę ir sakė, 
kad sunkiausia buvo ne trasoje, 
o galvoti apie neišnaudotą gali
mybę. Sportininkai ir treneriai 
labai tikėjosi medalio, tačiau 
varžovai buvo stipresni. 

Tai pirmiausia ir pasakė A. 
Duonėla. paklaustas, kas kaltas 
dėl nesėkmės. 

„Varžovai kalti, jie plaukė 

geriau. Nors oro sąlygos ir ne
buvo mums palankios, jos vie
nodos visiems. Plaukimas nepa
vyko", sake irkluotojas. 

Egidijus Balčiūnas atrodė 
dar labiau nusivylęs, nes tai bu
vo vienintelė jo rungtis olim
piadoje. 

Varžybose teisėjaujantis 
Lietuvos baidarių ir kanojų fe
deracijos generalinis sekreto
rius Zigmantas Raudonius taip 
pat vaikščiojo nusiminęs. 

J i s stebėjosi, kodėl sporti
ninkai plaukė paprasta valtimi, 
o ne specialiai pirkta aukštes
niais kraštais . 

V i l n i u s , rugpjūčio 30 d. 
(ELTA) — Tiek kairieji, tiek de
šinieji, nors ir garsiai kritikuo
ja populistinę Darbo partiją bei 
jos vadovą Viktorą Uspaskichą, 
po Seimo rinkimų greičiausiai 
neatsisakys galimybės sudaryti 
susivienijimą su šia politine jė
ga. Tai pirmadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos (VNDS) pir
mininkė par lamentarė Kazi-
mira Prunskienė. 

Pasak jos, liberalcentristų 
sprendimas pirmuoju tarp kan
didatų įrašyti buvusį vyriau
siąjį euroderybininką Petrą 
Auštrevičių, antruoju — parti
jos vadovą Artūrą Zuoką ir šio 
pasiryžimas konkuruoti Kė
dainių apygardoje su V. Uspas-
kichu atrodo savitai. 

„Tai truputį primena gra
žuolių konkursą — nors iš 
anksto aišku, kas laimės, tame 
kontekste gali būti ryškūs vie
šieji ryšiai. Man atrodo, kad 
taip norima gauti tokį patį 
efektą, kaip per prezidento rin
kimus. Iš pradžių išraiškingai 
koneveikiamas V. Uspaskichas, 
baiminamasi dėl jo galimybių 
gauti daug vietų, ir tuo pačiu 
ruošiama dirva vyriausybei su
formuoti. Nesibodės, esu visiš
kai įsitikinusi, V Uspaskicho 
laimėjimu, kad būtų suformuo
ta dviejų-trijų partijų susivieni
jimas", kalbėjo K. Prunskienė 

Par lamentare teigė netu
rinti pagrindo tvirtinti, kad to
kios pačios mintys sukasi 
socialdemokratų ir sociallibera
lų vadovų ministro pirmininko 
Algirdo Brazausko bei Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko 
galvose. 

„Bet neatmetu galimybės, 
kad, kaip dažnai atsitinka poli-

Kazimira Prunskienė 
Eltos nuotr 

tikoje, prireikus dalytis val
džia, bus praryta karti piliulė. 
Šiandien arčiausiai tokio reiš
kinio yra būtent dešinieji", pa
brėžė VNDS vadovė. 

Anot K. Prunskienės, libe-
ralcentristai, kandidatų sąrašo 
vadovu pasirinkę P. Auštrevičių 
„su puikiu patyrimu būti ten, 
kur kviečia, arba ten, kur kve
pia valdžia", suformuos susi
vienijimą, kuri pasidalys val
džią pragmatiškai, o ne remda
miesi ideologiniu principu. „Pa
matysime, kaip keisis požiūris i 
V. Uspaskichą, kaip savo laiku 
keitėsi požiūris į A. Paulauską 
ar A. Brazauską", įspėjo parla
mentarė. 

K. Prunskienė prisipažino 
dar visai neseniai dėl susivieni
jimo rinkimams derėjusis su so
cialdemokratais. Tačiau VNDS, 
nebūdama tapati Socialdemo
kratų partijai programine pras
me, nematė galimybes sufor
muoti bendrą sąrašą ir taip ap
riboti programinį nuoseklumą 
bei nuvilti savo rinkėjus. 

Partijoms iš 
biudžeto 

ketinama skirti 
3 mln. litų 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. 
(BNS) — Kitais metais politi
nėms partijoms ir organizaci
joms iš valstybės biudžeto nu
matoma atseikėti perpus ma
žiau pinigų nei šiemet — 3 mln. 
litų, tačiau žinovai mano, kad 
šių pinigų joms turėtų pakakti. 

Kaip rašo dienraštis „Kau
no diena", 3 mln. litų suma po
litinėms partijoms ir organiza
cijoms numatyta kitų metų 
biudžeto projekte, kuris netru
kus bus pateiktas svarstyti 
Seimui. 

Pasak žinovų, kai nenuma-
'. tomą jokių rinkimų, trijų mili

jonų litų penkioms-septynioms 
didžiausioms partijoms turėtų 
pakakti normaliai pragyventi. 

Finansų ministerija baigia 
rengti 2005 metų valstybės biu
džeto projektą. Pagal įstaty-

: mus, netrukus jis turėtų būti 
jau patvirtintas vyriausybėje ir 
pateiktas svarstyti Seimui. 

Finansų ministras Algirdas 
Butkevičius teigia, kad projek
te turėtų būti įrašyti 3 mln. li
tų. 

„Tiesa, dėl galutinės sumos 
dar nėra sutarta. Galbūt ji bus 

i netgi mažesnė. Bet tikrai ne di
desnė", tvirtino finansų minis
tras. 

„Snaigės" 
šaldytuvai 

pasiekė Afriką 
Vilnius, rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Afrika tapo trečiuoju 
žemynu pasaulyje po Europos 
ir Azijos, kurį pasieks lietuviški 
„Snaigės" šaldytuvai. 

Sparčiai besiplečianti ir 
naujus projektus kurianti Aly
taus šaldytuvų gamybos ben
drovė ..Snaigė" pradėjo siųsti 
pirmuosius šaldytuvus į Gvi
nėjos Respubliką Vakarų Afri
koje. Tai jau 40-oji valstybė. 
kur parduodama „Snaigės" 
produkcija. 

..Galima būtų pardavinėti 
šaldytuvus ir kitoms Afrikos 
valstybėms, tačiau reikia labai 
gerai viską išanalizuoti, pir
miausia ar mūsų gaminiai at
laikys klimato sąlygas. Gvinė
joje mes laimėjome konkursą, 
pateikę savo tiesioginę kainą, ir 
nurungėme „Whirlpool" gamin
tojus, kurie ten siūlėsi per savo 
atstovus", sakė ..Snaigės" gene
ralinis direktorius Giedrius Ba
rysas. 

Jis teigė, kad į Gvinėją iš
siųsta tik pirmoji partija Aly
tuje pagamintų šaldytuvų, o 
kiek jų ateityje planuojama 
parduoti, kol kas negalėjo pa
sakyti. Pirmuosius šaldytuvus 
„Snaigė" išsiuntė ir j Gruziją. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Jam nereikia dantų protezų 
pasirodys... 

dantukai burnelėje netrukus patys 
Pranės Šlutienės nuotr. 

dr. V. Putnienė 

DR. V. PUTNIENES ODONTOLOGIJOS KLINIKA 
Kalniečių g. 164A, Kaunas LT-3009, Lietuva 

Telefonas: 011-370-37-388.388; 
£1. paštas: putna@mail.lt 

Kaip reikia prižiūrėti nuimamus 
protezus? 

Netekus dantų, pasikeičia 
žmogaus išvaizda, sut r inka kal
ba, maisto kramtymas ir ryji-
mas. Dantų eilių vientisumui 
a t s ta ty t i naudojami įvairūs 
dantų protezai. Gana nemažą 
dalį sudaro nuimami dantų pro
tezai: dalinės ir pilnos plokš
telės, lanko a t raminia i pro
tezai, nuimami tiltai ir 1.1. Pa
cientams, pradedant iems nau
doti nuimamus protezus, ypa
tingai pirmą kartą, iškyla dau
gybė jų priežiūros klausimų. 
Nuimami protezai iš pradžių 
gali apsunkin t i kalbėjimą, 
kramtymą, ryjimą, sukel t i 
padidintą seilėtekį ar pykinimą. 
Burna prie protezų pr ipranta 
vidutiniškai per mėnesį ir 
nemalonūs ju t ima i , pasireiš
kiantys pirmosiomis dienomis, 
praeina. Keli pa ta r imai kaip 
greičiau apsiprasti su naujais 
dantų protezais: 

• bandykite balsu skaityti 
ir greit jūs vėl kalbėsite kaip 
anksčiau. 

• supjaus tyki te mais tą į 
smulkius kąsnelius ir pirmiausia-
juos kramtykite užpakaliniais, 
o vėliau priekiniais dantimis. 

• iš pradžių stenkitės val
gyti minkštą, nelipnų maistą, 
venkite sunkiai įkandamo, 
daug pluošto turinčio maisto. 

• norėdami išvengti pykini
mo, pabandykite čiulpti ledi
nukus. 

Net ir geriausiai pagaminti 
protezai sutr ikdo savaiminį 
dantų apsivalymą ir pakeičia 
higienine burnos būkle. Todėl 
labai svarbi t i nkama burnos 
ertmės ir protezų higiena. Dan
tis reikia valyti du kar tus per 
dieną: ryte po pusryčių ir 
vakare prieš miegą. Patar t ina 
kartą per dieną šešpeteliu nusi
valyti liežuvio, gomurio ir žan
dikaulio gleivinę. Taip pat būti
na dantų šepetėliu ir pasta 
gerai išvalyti ir protezą (išimtą 
iš burnos). Dabar vais t inėse 
yra specialūs šepetėliai ir pas
tos dantų protezams valyti. Šie 
šepetėliai yra didesni nei įprasti 
dantų šepetėliai, o pastos yra 
be abrazyvų, todėl nebraižo pro
tezo paviršių. Protezo valymui 
yra sukurtos ir specialios tab
letes Jas ištirpinus vandenyje 
ir pamerkus į u protezus, tir

palas lengvai ir saugiai išvalo 
kiekvieną plyšelį, be to stabdo 
bakterijų augimą ir pašalina 
kvapą. Specialios tabletės skir
tos rūkantiems žmonėms, naikina 
sunkiai pašal inamos tabako 
dėmes, dezodoruoja ir dezin
fekuoja protezą. Neturint spe
cialių pastų ir šepetėlių, naudo
jamos įprastos higieninės prie
monės, kuriomis valomi dantys. 
Kadangi dantų protezai padeda 
kauptis burnoje maisto likučiams, 
pavalgius, nuimamą dantų pro
tezą reikia išimti iš burnos ir 
kruopščiai nuplauti tekančiu 
vandeniu, bumą taip pat reikėtų 
praskalauti, kad pašalintume 
maisto likučius nuo gleivinės. 
Nakčiai patariama dantų pro
tezus išimti ir, gerai išvalius, 
padėti sausai ar pamerkti į dez
infekuojantį tirpalą, negalima 
protezų merkti į labai karštą 
vandenį, kad jie nesidefor-
muotų. Taip sudaromos pa
lankios sąlygos pailsėti ir atsi
naujinti protezu dengiamai bur
nos gleivinei. Pirmąsias 3-4 
paras patariama protezus pa
likti burnoje ir nakčiai. Tai pa
deda prie jų priprasti. Dienomis 
protezus būt ina nešioti nuo
latos, nes po ilgesnės pertrau
kos jie gali nebetikti. 

Norint išvengti lūžimų, ne
reikia protezais kramtyti kieto 
maisto: riešutų, gabalinio cuk
raus ir panašiai. Negalima ne
šioti skilusio ar lūžusio protezo. 
Nepatartina pacientams pa
tiems taisyti pažeistų protezų, 
nes tai darydami patys, pacien
tai dažniausiai dantų protezą 
nepataisomai sugadina. 

Burnos audiniai, esantys po 
protezu, laikui bėgant kinta. Po 
tam tikro laiko atsiranda pro
tezų pas lankumas . Laikina 
priemonė sust ipr int i protezo 
fiksaciją yra specialus kremai 
ir milteliai, kurie padeda prilip
ti protezams prie gleivines. 

Tačiau nuimamą protezą 
reikia kas 4-5 metus keisti nauju. 

Kruopščiai ir reguliariai 
prižiūrėdami nuimamus pro
tezus, ne tik prailginsite jų tar
navimo laiką, bet jausitės ge
riau ir patogiau. 

Snieguolė Baltmiškytė 
V. Putnienes stomatologijos 

klinikos gydytoja 

LINKSMA DIENA 

Alytaus vaikų namų 

AUKLĖTINIAMS 
Labdaros ir paramos fondas 

„Vilties takas" ir JAV ambasa
dos bendruomenės nariai pa
kvietė 50 vaikų iš Alytaus vaikų 
namų linksmai praleisti šešta
dienį, rugpjūčio 21 dieną, 
Vilniuje. 

Didesnė dalis dienos pro
gramos bus finansuojama iš J . 
Kirby Simon JAV diplomatinės 
tarnybos fondo lėšų ir privačių 
asmenų aukojimų. 

Apie 20 savanorių iš JAV 
ambasados ir „Vilties tako" šeš
tadienį nuvežė vaikus į mu
ziejų, kartu papietavo, o vėliau 
žaidė kėgliais. Dienos progra
ma buvo suplanuota taip, kad 
vaikai apžiūrėtų Vilniaus 
miestą, daugiau sužinotų apie 
meną ir kultūra, linksmai pra
leistų laiką. 

„Vilties tako" atstovai kar
tu su JAV ambasados darbuo
tojais savanoriais j a u keletą 
metų palaiko šiltus santykius 
su vaikais iš Alytaus vaikų 
namų. Ankstesni jau įgyven
dinti projektai buvo individua
lios kalėdinės dovanėlės kiek
vienam vaikui ir mokyklinių 
reikmenų mokslo metų pradžiai 
pirkimas. Praėjusiais metais J. 
Simon Kirby fondas apmokėjo 
čiuožimo pačiūžomis dieną 
Vilniuje. 

J. Kirby Simon vardo fon
das buvo įkurtas JAV dilploma-
tui J. Kirby Simon atminti. 
Fondas „Vilties takas" buvo 
įkurtas 2000 metais ir tapo 
nuolatiniais Alytaus bei kitų 
vaikų namų Lietuvoje globėjais. 

JAV ambasada Vilniuje 
Vilniaus vaikai. 
Eugenijaus Butėno nuotrauka. 

TARPTAUTINE KONFERENCIJA 

K R I K Š Č I O N I Š K O S I O S V E R T Y B E S IR K U L T Ū R A Š I A N D I E N 

Vilnius, 2 0 0 4 m. rugsėjo 13-15 d. 
Barbacan Palace, Bokso g. 19/Sv. Kazimiero g. 12 

Pagrindinės konferencijos temos: 
G. K. Chesterton ir kultūros atsinau

jinimas; Menas ir vertybės; Visuomenės 
pagrindai; Asmuo ir ugdymas; Kultūra ir 
tapatybė; Žiniasklaida ir moralė. 

Gilbert Keith Chesterton (1874— 
1936) — eseistas, novelistas ir poetas; 
krikščionybės apologetas ir paradokso 
meistras; žurnalistas, dramaturgas , 
mąstytojas, viena stambiausių (daugeliu 
prasmių) XX amžiaus pradžios Europos 
kultūros figūrų, palikusi beveik neap
rėpiamo dydžio literatūrinį palikimą, 
jau kelių kartų, įvairių tautų ir viso
kiausių įsitikinimų žmonėms esanti 
nesenkančiu įkvėpimo šaltiniu. 

„Krikščionių tikėjimas ne tik dažnai 
buvo žudomas, bet nesyk yra miręs ir 
natūralia mirtimi... J is ne tik dažnai 

mirdavo, bet ir pūdavo iš vidaus. Tačiau 
krikščionybė visuomet ir vėl prisikelia, 
kadangi turi Dievą, žinantį, kaip rasti 
kelią iš kapo". 

G. K. Chesterton, 
„Amžinasis žmogus" 

1927 metais Chesterton lankėsi ir 
Vilniuje, kurį savo „Autobiografijoje" šil
tai prisimena kaip „istorinę vietą, kur 
lenkai su lietuviais gyvena taikoje - netgi 
tuomet, kai tarpusavy kariauja" ir kur iš 
Aušros Vartų „spinduliuoja ir skamba 
senovinė Mišių didybė". 

Šiam apsilankymui paminėti 2004 
m. rugsėjo 13-15 d. Vilniuje rengiama 
konferencija aktualioms nūdienos kul
tūros problemoms aptarti. Konferencijos 
programoje - žinomų užsienio ir 
Lietuvos kultūros veikėjų pranešimai, 

skaitymų ir pabendravimo vakaras, 
koncertas Vilniaus Paveikslų galerijoje. 

Konferencijos organizatoriai: 
G. K. Chesterton Tikėjimo ir kultū

ros institutas, įsikūręs Seton Hali uni
versitete (New Jersey, JAV) bei Oxford 
(Jungtinės Karalystė) ir iniciatyvinė 
grupė: Eglė Laumenskaitė , Saulius 
Drazdauskas, Rasa Drazdauskienė, 
Rūta Goštautienė, Giedrė Jankevičiūtė, 
Danutė Vaičiulaitytė-Nourse (JAV), 
Stratford Caldecott f Anglija). 

P a r t n e r i a i : 
„Naujasis židinys - Aidai", „Kul

tūros barai", PEN klubo Lietuvos sky
rius, Lietuvos kultūros darbuotojų tobu
linimosi centras, „Mažoji studija". De
mokratinės politikos inst i tutas , 

PARAPIJOS LAIKRAŠČIO ŠVENTĖ 
Liepos pradžioje pasirodė 

šimtasis Kazlų Rūdos Švč. Jė 
zaus Širdies parapijos laikraš
čio „Šviesa" numeris. Pirmasis 
numeris buvo išleistas 1996 m. 
prieš Kalėdas. Leisti laikraštį 
sumanė parapijos klebonas 
Tadas Vallianas. Sumanymą 
parėmė ir laikraščiui iki šiol 
padeda AB „Kazlų Rūdos meta
las", „Jovaras" savininkas Juo
zas Makarevičius, krašto laik
raščio „Kazlų Rūdos kronika" 
redaktorius Zigmas Žemaitis 
bei maketuotoja Virginija Ku-
metaitė. Laikraštis „Šviesa" 
šiuo metu leidžiamas 2,580 egz. 
tiražu. Jame informuojama apie 
visuomeninio ir religinio gyve
nimo įvykius, bažnytinio gyven
imo aktualijas, įvairius rengi
nius, krikščioniškųjų bendruo
menių veiklą, taip pat spausdi
nami religinio ir pasaulietinio 
turinio poezijos kūriniai. 

Liepos 4 d. šia proga Kazlų 
Rudos bažnyčioje buvo auko

jamos šv. Mišios už „Šviesos" 
laikraščio rėmėjus, leidėjus, 
straipsnių autorius ir skaityto
jus. Po šv. Mišių klebonijoje bu
vo surengta skaitytojų konferen
cija, kurioje dalyvavo leidinio 
rėmėjai, leidėjai, straipsnių 
autoriai, parapijos klebonas T. 
Vallianas, kun. Ignas Plioraitis, 
Marijampolės dekanas kan. 
Juozas Barkauskas. Parapijos 
klebonas straipsnių autoriams bei 
leidėjams įteikė padėkos raštus. 
Kan. J. Barkauskas atkreipė 
dėmesį, jog „Kazlų Rūda turi 
specifinį bruožą: žmonėse glūdi 
šviesa. Čia daug literatų, dai
lininkų, kultūros žmonių, lin
kusių į dvasinius dalykus". Jis 
taip pat pabrėžė, jog spauda yra 
viena veiksmingiausių evange
lizacijos bei katechizacijos prie
monių. AB „Kazlų Rūdos meta
las" direktorius Mečislovas 
Daugiala pažadėjo parapijos 
laikraštį remti ir toliau. 

BŽ 

Liepos 1 d. Šiaulių apskri
ties Povilo Višinskio viešojoje bib
liotekoje buvo atidaryta Lietu
vos Biblijos draugijos paroda 
„Biblija istorijoje ir šiandien". 

Biblijos pristatomuoju sim
boliu pasirinkta daugiau nei 
pusę salės užimanti bangžuve, 
prarijusi pranašą Joną. Ši idėja 
pasiskolinta iš Geteburge vyku
sios pasaulinės knygų mugės. 
Didžiulis žuvies maketas tada 
atkreipė lankytojų dėmesį į 
Šventąjį Raštą. Vėliau bakžuvė 
keliavo po Skandinaviją, Estiją. 
Dabar žuvies pilve sėdintis 
Joną Dievo žodį skelbia lietuviams. 
Kilnojamuose stenduose glaustai 
pateikiama Šventojo Rašto for
mavimosi istorija, supažindina
ma su pirmaisiais ir vėlesniais 
Biblijos vertimais. Atskiruose 
stikliniuose stenduose patal
pinti eksponatai pasakoja apie 
lietuviškuosius Biblijos ver
timus. Šalia kabo įspūdingos G. 
Dore Šventojo Rašto iliustra

cijos. Neužmiršti vaikai. Žuvies 
nasruose įtaisytas televizorius 
jiems rodo Šventojo Rašto ani
maciją. 

Parodos atidarymą pradėjo 
bibliotekos direktorė Eugenija 
Rimkūnienė. J i nuoširdžiai pa
sidžiaugė, jog forma ir turiniu 
unikaliai parodai buvo pasi
rinkta jos vadovaujama biblio
teka, linkėjo žinių, tvirtybės, 
stiprybės ir Dievo palaimos 
organizatoriams. 

Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis „žuvies atplauki
mą" į Šiaulius pavadino reikš
mingu įvykiu. Pasak jo. įdomu 
tai. kad Ninevėje. į kurią buvo 
siųstas pranašas Joną, gyveno 

„Katalikų pasaulio leidiniai", Vilniaus 
Paveikslų galerija, Danijos kultūros 
institutas, Seton Hali universiteto Kata
likų studijų centras. 

Informaciniai rėmėjai: 
„Naujasis židinys - Aidai", „Kultū

ros barai", „Kultūros aktualijos", „Lite
ratūra ir menas", „Šiaurės Atėnai", Lie
tuvos Nacionalinis radijas ir televizija, 
Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo bib
lioteka. 

Norinčius dalyvauti konferencijoje 
kviečiame registruotis ir kreiptis 
ei.paštu: 

chester ton@takas. l t 
tel. 85-261-1260 ir mob. 8-684-03421 

(Sandra Adomavičiūtė) bei 8-611-08581 
'Eglė -Laumenskaitė), arba Danutė Vai-
čiulaitytė- Nourse - nourseda@shu.edu 

apie 120,000 gyventojų. Apytik
riai tiek žmonių dabar gyvena 
Šiauliuose. Galbūt tai Apvaiz
dos ženklas, kad „visiems Šiau
liams reikia apsirengti ašu
tinėmis, pasibarstyti pelenais 
galvą ir atsiversti". 

Lietuvos Biblijos draugijos 
vykdomasis direktorius My
kolas Mikalajūnas pasakojo 
apie Jungtinę Biblijos draugiją, 
jos veiklą. Ši draugija dabar 
veikia 135 pasaulio šalyse. 
Lietuvos Biblijos draugija šiuo 
metu renka lėšas, siekdama pa
sirūpinti, kad kiekviena Lie
tuvos mokykla savo bibliotekoje 
turėtų bent po vieną Šventojo 
Rašto egzempliorių. Lietuvos 
Biblijos draugijos parodų cen
tro direktorė Vilhelmina Kali
nauskienė kalbėjo apie pačią 
parodą, apibudino jos ekspona
tus. Pasak jos, tai tik labai 
maža dalelė neišsemiamo loby
no, kurį talpina Šventasis Raš
tas. BŽ, 2004 m. Nr. 13-14 

RYŠIO TARP KARTŲ PERTRŪKIS 

SOCIALINĖ VALSTYBĖ — KRIZĖJE 

Nauja Popiežiškosios socialinių mokslu, akademijos prezidentė, 
Harvard universiteto teisės profesorė Mary Ann Glendon interviu 
Vatikano radijui po Akademijos visuotinio susirinkimo, kuriame 
buvo nagrinėta solidarumo tarp kartų ir socialinės valstybės tema 
pareiškė: „Socialinės valstybės samprata, kuri buvo išplėtota XX a., 
akivaizdžiai išgyvena krizę. Tat ambicingas socialinis standartas, 
kurio nepajėgi išlaikyti jokia šalis mažėjant gimstamumui ir vis ilgė
jant gyvenimo trukmei". Tačiau katalikų socialinio mokymo princi
pai, kaip antai subsidiarumo ir solidarumo, ir toliau tebelieka didelė 
paspirtis visiems formuojantiems socialinę politiką. Glendon taip 
pat sakė, jog susirinkime daug dėmesio skirta pensijų temai: „Visi 
buvome tos nuomonės, jog kartais viena prieš kitą kurstanti sis
tema keistina kita, kuri vėlgi tikrai remtųsi solidarumu". BŽ 

Pasak popiežiaus Jono Pau
liaus II, ryšio tarp kartų per
trūkis bus viena rimčiausių 
ateities visuomenės problemų. 
Per audienciją Vatikane gegu
žės 3 d. vykusio Popiežiškosios 
socialinių mokslų akademijos 
visuotinio susirinkimo nariams 
popiežius pabrėžė, jog „šeima 
yra pirmutinė solidarumo tarp 
kartų vieta", bei įspėjo, kad šiuo 
metu ryšiai tarp kartų dėl įvai
rių priežasčių smarkiai kinta. 

Popiežiaus žodžiais, „daug 
kur silpnėja santuokinis ryšys, 
kuris neretai laikomas tik su
tartimi t a rp dviejų individų. 
Vartotojiškos visuomenes spau
dimas gali priversti šeimas nu
kreipti dėmesį nuo namų į dar
bo vietą ar kitokią socialinę 
veiklą" Todėl vaikai, net dar 
negimę, laikomi kliūtimi tėvų 

asmeninei savirealizacijai ar 
tiesiog vienu iš kitų pasirinkti
nu objektu. Tai savo ruožtu vei
kia santykius tarp kartų, nes 
.daugelis suaugusių vaikų dide
lę dalį rūpinimosi savo pagy
venusiais tėvais palieka valsty
bei ar visuomenei". Santuokinio 
ryšio nestabilumas, pasak Jono 
Pauliaus II, kai kur lemia tai. 
kad vis daugiau vaikų atsiskiria 
nuo tėvų ir prigimtinę pareigą 
bei dieviškąjį įsakymą gerbti 
savo tėvą ir motiną deleguoja 
tretiesiems asmenims. 

Daugelį pagyvenusių asme
nų tai įstumia į keblią padėtį. 
„Daugelis jų turi nepakankamai 
išteklių, mažas pensijas, kitus 
kamuoja fizines ligos, treti 
nebesijaučia naudingi ar gėdi
jasi, kad jiems reikia specialios 
priežiūros, ir perdėm daug jų 

paliekama likimo valiai". Šios 
problemos, pasak popiežiaus, 
vis labiau iškils aikštėn gausė
jant pagyvenusių žmonių ir pačiai 
gyventojų populiacijai senstant 
dėl gimstamumo mažėjimo ir ge
resnės medicininės priežiūros. 

Popiežius ragino viešąją 
valdžią susirūpinti ir suvokti. 
kad individualizmo poveikis 
gali rimtai griauti kartų santy
kius. Jis taip pat pabrėžė, jog 
„šeima, kaip žmonių visuome
nės ištaka ir pamatas, atlieka 
nepamainomą vaidmenį, kuriant 
solidarumą tarp kartų. Nėra 
amžiaus, nuo kurio liaujamasi 
buvus tėvu ar motina, sūnumi 
ar dukterimi. Mums tenka ypa
tinga pareiga ne tik tų, kuriems 
suteikėme gyvybę, bet ir tų, iš 
kurių šią dovaną gavome, 
atžvilgiu". BŽ 

mailto:putna@mail.lt
mailto:chesterton@takas.lt
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SUVAŽIAVIMAS BIRŠTONE 
Rugpjūčio 16-19 d. Birštone 

įvyko PLB Kraš tų valdybų 
pirmininkų, PL Jaun imo sąjun
gos pirmininkų ir kviestų at
stovų suvažiavimas. Dalyvavo 
59 pirmininkai ir atstovai iš 29 
kraš tų , 8 J a u n i m o sąjungos 
atstovai iš 7 kraštų. Daug at
stovų buvo iš Rusijos: Buria-
tijos, Jakutijos, Komi, Barnau-
lo, I rkutsko, Krasnojarsko, 
S a n k t Peterburgo, Vladivos
toko, Murmansko. Atstovauja
ma buvo ir Karaliaučiaus kraš
tui , tačiau, nors politiniai ta i 
yra Rusija, sąžinė ir tradicija 
neleidžia šios teritorijos, PLB 
požiūriu, skirti prie visos Ru
sijos bendruomenės. Taip pat iš 
Pietų Amerikos dalyvavo 6 
atstovai. Suvažiavimui pirmi
ninkavo Gabrielius Žemkalnis 
ir Juozas Polikaitis. 

Pateikiu i š t raukas iš savo, 
kaip PLB valdybos pirmininko, 
pranešimo suvažiavimui: 

„Laikomės nuostatos, kad 
dialogas yra pranašesnė ben
dravimo forma negu konfliktas, 
tačiau nevengtumėme konflik
to, jeigu tektų ginti PLB Kons
tituciją ar Lietuvių Chartą. Ti
kime, kad tokia padėtis nieka
da neiškils. 

PLB jungia 34 kraš tus , jų 
tarpe ir šiais metais pradėjusi 
organizuotis Airijos Lietuvių 
Bendruomenė. Šiame suvažiavi
me, kitaip negu ankstyvesniuo
se, dalyvauja daugiau atstovų 
iš įvairių kraštų. Tai daryta są
moningai, nes juk visi supran
tame, kad bendruomenių išli
kimui ir tęst inumui yra būtina 
plėsti aktyvių veikėjų ratą, 
būt ina bendruomenėse turėt i 
vadovus antr ininkus. 

Bendruomenės yra skirtin
gos ne tik savo poreikiais, bet ir 
organizacine s t r u k t ū r a . Pra
eityje buvo manoma, kad nau
jai besisteigiančias bendruo
menes galima modeliuoti pagal 
sėkmingai veikiančias Vakarų 
Lietuvių Bendruomenes . 

PLB suruošta LB Krašto valdybų 
pirmininkų suvažiavimą Birštone 
sveikina Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. 

Tačiau apylinkės, apygardos, 
tarybos, metiniai suvažiavimai, 
netgi kartais valdybos del įvair
ių priežasčių pvz., f inansai, 
ryšiai, izoliacija nuo centro) 
kai kuriuose kraštuose yra neį
gyvendinama, o kar ta is ir ne
reikalinga organizacine struk
tūra . Yra akivaizdu, kad kraštų 
bendruomenės , pagal savo 
regionus, tur i besiskir iančią 
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DANUTE BINDOKIENE 

PLB ruošto suvažiavimo Birštone bendras vaizdas. Priekyje (antras iš kairės) — Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma Adamkiene. 

Birštone PLB suruošto Kraštų LB suvažiavimo dalyviai, apsilankę Ožkabaliuose, dr. Jono Basanavičiaus tėviškė
je, smagiai praleido keletą valandėlių. 

specifiką. PLB vadovaujasi 
Lietuvių Chartos nuostata, kad 
Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę. Taigi, visi 
už Lietuvos ribų gyvenantieji 
lietuviai yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Atkreipkime dė
mesį į žodį 'vieninga'. 

Nuo pereitų metų, naujai 
PLB valdybai mane išsirinkąs 
pirmininku, natūral iai PLB 
atstovybė Vilniuje tapo ir PLB 
valdybos būstine. PLB veikla 
yra visų bendruomenių veiklos 
suma. Valdybos veiklos išskir
tiniais momentais noriu pa
minėti keletą. Visų pirma, sėk
mingas 'Pasaulio lietuvio' per
kėlimas į Punską. Vicepirmi
ninkas prelatas Edis Putrimas 
lankėsi Airijoje ir užmezgė ry
šius su besikuriančia Airijos 
Lietuvių Bendruomene. Vyk
dydami PLB XI Seimo nutari
mą ir gavę paramą iš Lietuvių 
fondo, kartu su Lietuvos ar
chyvų departamentu, pradėjo
me vykdyti part izanų doku
mentų rinkimą, restauravimą 
i r saugojimą. 

Didžiausias mūsų rūpestis 
yra lėšų stoka. Įvairiems pro
jektams esame gavę parama iš 
Lietuvių fondo, kiekvienais me
tais remiančio PLB, už kurią 
esame labai dėkingi, tačiau to 
neužtenka. Būtina šiais metais 

LB Krašto valdybų pirmininkų suvažiavimui Birštone pirmininkavę 
Juozas Polikaitis (viduryje) ir PLB pirm. Gabrielius Žemkalnis. 

pravesti lėšų rinkimo vajų, į 
kurį, noriu tikėti, savo įnašą 
padarys ne tiktai nuolatinės 
rėmėjos - Kanados ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės — bet 
ir visos kitos bendruomenės, 
pagal savo išgales, o taip pat ir 
galintys mus paremti tautie
čiai. 

Šiam suvažiavimui, kitaip 
negu būdavo visada, neprašiau 
pirmininkų pristatyti savo 
veiklos pranešimų, tikėdamas, 
kad savo atsiekimais ir nesėk
mėmis bus pasidalinta atski
rose sesijose ir visi galėsime 
pasimokyti iš išvadų. 

Vykdant PLB XI seimo 
nutarimą, vicepirmininkė Liu

da Rugienienė sudaro komisiją 
vykdyti PLB vizijos projektą. 
Šio suvažiavimo programoje 
pasisakysime, kaip matome 
PLB ateitį už 10 ar 20 metų". 

Suvažiavimo atidarymui 
buvo gautas sveikinimas iš LR 
ministro pirmininko Algirdo 
Mykolo Brazausko. Pirmosios 
dienos pabaigoje į suvažiavimą 
atvyko LR prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma. 
Prezidentas pasakė reikšmingą 
sveikinimą ir pabrėžė, kad Lie
tuva ir išeivija, kuri yra nepa
prastai svarbi Lietuvai, turi 
būtinai išlaikyti saitą. Vakarą 
Adamkai praleido su suvažiavi
mo dalyviais labai smagioje 
vakaronėje. 

Suvažiavime mūsų svečiais 
buvo Užsienio reikalų ministeri
jos. Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento. Socialinių 
įstaigų priežiūros ir audito 
departamento vadovai ir atsto
vai. Prieš mūsų suvažiavimą 
Socialinių įstaigų priežiūros ir 
audito departamentas trem
tinių palikuonims Vilniuje or
ganizavo dviejų savaičių lietu
vių kalbos kursus, kuriuos 
pabaigę, jie visi atvyko į Birš
toną, ir buvo priimti kaip visa
teisiai suvažiavimo atstovai. 
Departamentas finansavo ir jų 
dalyvavimą Birštone. Už tai -
didžiulė padėka, nes tuo būdu 
20 potencialių bendruomeni 
ninku iš Rytų kraštų „atrado" 
PLB. o mes su džiaugsmu atra
dome juos. 

Nukel ta į 6 psl. 

Olimpiada: Atėnuose ir New Yorke 

V'ašaros olimpinės žaidynės Atėnuose — 
jau praeitis. Laimėtojai išsivežė meda
lius ir šypsenas, pralaimėjusieji — nu

sivylimą, o daugelis ir tvirtą pasiryžimą kitą 
kartą geriau pasirodyti. 

Žinoma, lietuvių tauta, laukusi savo krep
šininkų pergalės, turėjo nuryti karčių pra
laimėjimo vaistų šaukštą, kai praėjusį penkta
dienį neteko galimybės laimėti net bronzą. Ant
ra vertus, nelaimėjo aukso ir išgirtoji ame
rikiečių „Dream team" krepšinio komanda. 
Nors lietuviškai „dream" pavadinimas verčia
mas į „svajonių", vienas amerikietis sporto pra
nešėjas, po eilės skaudžių pralaimėjimų, ly
dėjusių amerikiečius krepšininkus šioje olim
piadoje, išsireiškė, kad „Dream team" vardas 
jiems labai tinka, nes žaidžia, lyg miegodami. 

Visgi amerikiečiai „atsibudo" ir finalinėse 
rungtynėse nugalėjo mūsų šauniuosius krep
šininkus. Skaudu, ką ir bekalbėti, bet dėl to pa
saulio pabaigos nebus. Turime pasidžiaugti, 
kad šį kartą vasaros olimpiadoje lietuviai jau 
įsigijo rimtų varžovų vardą, o busimosiose, be 
abejo, pasirodys dar sėkmingiau. 

Kaip buvo galima tikėtis, amerikiečiai su
rinko daugiausia medalių. Bet ir vėl: niekas 
jiems medalių nepadovanojo vien dėl to, kad jie 
amerikiečiai. Šio krašto atletai tikrai gerai užsi
rekomendavo ir savo apdovanojimus pelnė tei
sėtai (net ir Paul Hamm, nepaisant korėjiečių 
teisėjų „pavėluoto skundo", ir olimpinio komite
to raginimų, kad jis savo aukso medalį 
„savanoriškai" atiduotų korėjiečiui). 

Olimpinių žaidynių laikotarpis bent laiki
nai nukreipė mūsų dėmesį, nuo karo, nelaimių, 
teroristų, rinkiminių kampanijų ir visos kitos 
erzinančios kasdienybės. Turėjome kažką ste
bėti televizijoje, skaityti laikraščiuose, domėtis, 
džiaugtis, pykti ir liūdėti. Buvo malonu, kad 
mūsų tautiečiai kasdien, negalėdami sulaukti, 
kol apie tai skaitys „Drauge", po kelis kartus 
skambindavo į redakciją pasiteirauti, kaip se
kasi lietuviams Atėnuose. Galėjome su jais 
pasidalinti geromis ir blogomis naujienomis, 
pasidžiaugti jų dėmesiu vasaros olimpiadai. 

Galbūt didžiausio aukso (ar dar vertinges
nio) medalio nusipelnė pati olimpinių žaidynių 
šeimininkė — Graikija Tai kraštas tik su apie 
11 milijonų gyventojų, tad galima įsivaizduoti, 
kiek darbo, išlaidų, rūpesčių pareikalavo pa
siruošimas olimpiadai ir jos eiga. Su labai ma
žomis išimtimis (pvz., protestai prieš JAV Vals
tybės sekretorių Colin Powell, kuris turėjo at
šaukti savo vizitą į olimpiados uždarymą), jokių 
neramumų ir ypatingų nesklandumų per tas 
dvi savaites nebuvo. Atletai varžybose dalyvavo 
sąžiningai, laimėjimus ar pralaimėjimus pri
ėmė geravališkai. Visgi stebina kai kurių da
lyvių mėginimas laimėjimus užsitikrinti chemi
nių medžiagų pagalba. Po daugelio perspėjimų, 
po nuolatinio tikrinimo, vis dar pasi ta ikė 
žmonių, kurie tikėjosi „prasprukti pro budrias 
akis". (Ir mūsų V. Aleknai teko aukso medalis, 
kai pirmasis laimėtojas ras tas „nešvari. 

Šurmulingi įvykiai Atėnuose jau pasibaigė, 
bet Amerikoje jie tik vakar prasidėjo: Ne\v 
Yorke iš visų valstijų susirinko atstovai į 
priešrinkiminį Respublikonų partijos suvažia
vimą, kuriame oficialiai paskelbiamas, partijos 
išrinktas ir remiamas, kandidatas į JAV prezi
dento vietą. Šiemet ši parama skiriama George 
W. Bush. kandidatuojančiam antrai kadencijai. 

Demokratų partijos suvažiavimui vykstant 
Bostone, didelių neramumų nebuvo. Kas kita 
New Yorke, į kurį jau nuo praėjusios savaitės 
pabaigos pradėjo plaukti tūkstančiai žmonių, 
nepritariančių dabartinio prez. George W. Bush 
politikai Irake ir kitur. Nors demonstracijos 
gausios, triukšmingos, bet kol kas apsieita be 
susirėmimų su teisėsauga. Manykime, kad jų 
šurmulį nepanaudos pavojingi gaivalai savo 
smurto veiksmams. Kai gatves, aikštes ir par
kus užtvindo šimtai tūkstančių žmonių, visko 
gali pasitaikyti. Ne vienas miestas (tarp jų ir 
Čikaga, labai norėjusi, kad čia vyktų kurios 
partijos suvažiavimas) dabar, be abejo, džiau
giasi, kad tai — New Yorko rūpestis. Visą 
savaitę ten tęsis „liežuvių judinimo olimpiada". 
Ar ji padės G. W. Bush dar ketverius metus likti 
Baltuosiuose rūmuose? 

NEBAIGTA KELIONE 
VINCAS SALCiŪNAS 

Nr.14 

Paaiškėjo, kad jie mus turi paimti nuo greti
mo panašaus kelio, į kurį norint patekti reikia 
grįžti į terminalą, ten laiptais ar liftu pasikelti į 
antrą aukštą, pereiti virš abiejų kelių esamu tiltu 
ir vėl nusileisti laiptais. Ir vis su lagaminais! 
Man, kaip ir daugeliui, tai buvo pavojingas jėgų 
išbandymas! Ačiū Dievui, viskas baigėsi laimin
gai! 

Pagaliau, autobusai, pasisukioję Miami gat
vėmis, pasiekia 1-95 greitkelį. Po dviejų su puse 
valandų jau buvome parapijos kieme, kur manęs 
ir žmonos laukė duktė su žentu. Namie buvome 
prieš vidurnaktį. Pagaliau atostogos pasibaigė! 
Tiems, kurie vengė ekskursijų ir laiką kitaip 
leido, atostogos galėjo būti poilsingos. Tačiau teko 
girdėti nusiskundimų nuovargiu, o vienas sakė 
kelionėje tiek pavargęs, jog suabejojo, ar tinka ją 
atostogomis vadinti? Aš asmeniškai keliavau ne 
dėl atostogų, bet dėl noro pamatyti, pažinti, su
žinoti, nuotraukų ir video vaizdų parsivežti. 
Bendrai paėmus, esu kelione patenkintas, o nuo
vargį laikau neišvengiamu patirtu malonumų 
priedu! 

Dar k e l i o n ė 
neba ig ta . . . 

Kaip pradžioje mi
nėjau, norą pakeliauti 
turėjau iš mažens. Išė
jęs į pensiją, pradėjau 
svajoti apie stambesnes 
keliones ir net sudariau 
planą nuodugniau susi
pažinti su šios šalies 
įdomybėmis ir žmonių 
gyvenimu, aplankyda
mas visas JAV valstijas 
ir — būtinai — jų sos
tines. Kai ir žmona tam 
pritarė, keliavome drau
ge. Aplankėme 48 vals
tijas, gėrėjomės viskuo, 
ką matėme, net apie tai 
parašiau ir išleidau 
knygą. Pasiryžome ka
da nors aplankyti ir li
kusias dvi: Havajus ir 
Aliaska Šį karta 

pavyko tą pasiryžimą dalinai įgyvendinti, bet liko 
Aliaska, kuri nuo Vancouverio buvo taip arti! 

Dar besitardamas del išvykos į Havajus, ke
lionių biure paminėjau savo norą tuo pačiu metu 
pasiekti Aliaską ir prašiau tokią galimybę ištirti. 
Po kiek laiko man pranešė, jog mano norą sude
rinti su šia kelione būtų komplikuota ir brangu, 
bet pasiūlė savo patarnavimus ateityje. Taip ir 
palikau šį reikalą rūdyti. Dabar, kai jau laivas 
buvo pusiaukely tarp Havajų ir Kanados. I 
agentūros atstovas, priminęs mano buvusį -
sidomejimą, pasiūlė man ir žmonai tęsti kelionę 
tuo pačiu laivu, kuris iš Vancouverio į Aliaską iš
vyks po poros dienų! Apsvarstę visas apiinky: 
turėjome atsakyti, jog nesame pasiruošė k 
tęsti. Taip dingo proga, bet ne ryžtas ją užbaigti ' 

Taigi, mūsų seniai pradėta kelione dar ne
baigta! Ją užbaigti norėtume, nes tada (turbūt'7) 
būtume vienintele lietuviu šeima, kur vyras ir 
žmona drauge įgyvendino toki unikalų suma
nymą! Gyvenimo laikrodis sparčiai tiksi, bet dar 
yra vilčių, kad tą tikslą pasieksime' P a b a i g a 
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STEBUKLINGOJI PIVAŠIŪNŲ MARIJA 
AUDRONE V. SKIUDAITE 

I Žolinę - iš viso p a s a u l i o 
Lietuvos Katalikų Bažny

čios internetiniame puslapyje, 
skyriuje „Lietuvos šventovės", 
šalia Šiluvos, Aušros vartų, 
Kryžių kalno, Žemaičių Kalva
rijos, Marijampolės, Krekena
vos, minimi Švč. Mergelės Ma
rijos paveikslu garsūs Pivašiū
nai. Šios šventovės reikšmė dar 
padidėjo po to, kai pernai Lie
tuvos Respublikos Seimas Žo
linę - Marijos Dangun Ėmimo 
šventę - paskelbė valstybine 
švente. Kai socialdemokratai, 
tuomet buvę valdančiąja daugu
ma Seime, valstybine šventė vėl 
paskelbė Gegužės 1-ąją - dar
bininkų šventę, opozicijoje bu
vusios Tėvynės sąjungos parla
mentarai mainais išsiderėjo vals
tybine švente pr ipažint i nuo 
senų senovės Lietuvoje labai 

populiarią Žolinę. Jau ir taip 
garsūs Pivašiūnai tapo dar 
garsesni, čia vyksta pagrindi
niai Lietuvoje Žolinės atlaidai. 
Kaip tomis rugpjūčio dienomis 
pasikeičia šis nedidukas Pietų 
Lietuvos bažnytkaimis Alytaus 
rajone, šiemet teko pamatyti 
savo akimis ir šių eilučių auto
rei. Minios žmonių iš aplinkinių 
kaimų ir miestelių, net tolimų 
miestų ir užsienio valstybių, 
aplankė Pivašiūnus šiemet. 

Žolinė Pivašiūnuose šven
čiama aštuonias dienas. Šiemet 
ji vyko nuo rugpjūčio 8 iki 15 d. 
Baigiamosios ir didžiausios iš
kilmės vyko sekmadienį, rug
pjūčio 15 d., kada į Pivašiūnus 
suvažiavo beveik visi Lietuvos 
vyskupai, taip pat ir už Lietu
vos valstybės ribų esančių lietu
vių katalikų vyskupas Edis Put
rimas bei atvyko kun. Kijausko 
iš Clevelando vadovaujama 

Amerikos lietuvių piligrimų 
grupė. Susirinkusius pasveiki
no Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis, šv. Mišių aukai 
vadovavo kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, procesiją vedė 
arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius. Giesmėms pritarė Aly
taus karinis pučiamųjų or
kestras. 

Pirmą kartą apsilankiusiam 
Pivašiūnuose į akis krinta tai, 
kad bažnyčia stovi ant aukšto 
tarsi piliakalnis kalno, o ją 
juosia nepaprastai didelės kapi
nės. Lietuvoje dažnos bažny
čios šventoriuje yra keletas ka
pų, kur laidojami toje bažnyčio
je dirbę kunigai arba bažnyčios 
fundatoriai. Pivašiūnuose šven
toriaus kapinės išsiplėtė ne
įprastai plačiai ir užima tikriau
siai keleto hektarų plotą. 

Kadangi medinė bažnyčia 
nedidukė, Žolinės iškilmės vyko 

Žolinės mugė už šventoriaus tvoros. 

Mūsų daržai ir darželiai 
'• \i> ^S^ \ f A ? % 

v . f Paruošia Zafianykštis 

APIE AVIETES 

Klausimas. Mano mėgsta
miausios uogos yra avietės. Vi
suomet laukiu vasaros, kai ga
lima nusipirkti šviežių, kve
piančių uogelių, bet dažniausiai 
apsiviliu. Parduotuvėse par
duodamos yra beveik be skonio, 
o jų apačioje visuomet randu 
kelias pabalusias nuo pelėsių 
arba pernokusias. Kai atsiran
da vietinių augintojų siūlomos 
avietės, jos labai brangios, taip 
pat ne visuomet galima užsi
tikrinti jų šviežumą. Turiu savo 
kieme šiek tiek vietos ir norė
čiau pasisodinti kelis krū
melius aviečių. Ką galėtumėte 
patarti apie aviečių auginimą, 
problemas ir pan.? 

A t s a k y m a s . Av ie tė s , 
angį., „Raspberries", lot. Rūbus 
idaeus nėra labai reiklios, tad 
kieme auginti nebus sunku. 
Geriausiai avietes sodinti labai 
anksti pavasarį — galima krū

melių užsisakyti per įvairius 
katalogus. Avietės mėgsta sau
lėtą vietą (juodosios toleruoja ir 
dalinį pavėsį), gerą, su daug 
organinių medžiagų ir šiek tiek 
rūgštoką, dirvožemį, bet joms 
reikia ir daug vandens — per 
vasaros sausras būtina krū
melius palaistyti. 

Verta prisiminti, kad avie
tės vaisius veda antraisiais me
tais, t y . ant antramečių stiebų. 
Pirmaisiais metais šie stiebai 
išauga, bet nežydi ir ant jų 
nebūna uogų. Antrąjį pavasarį 
jau žydi ir užsimezga vaisiai. 
Po to (vasaros gale) šie aviečių 
stiebai nudžiūsta, o iš apačios, 
iš šaknų išauga nauji. Nu
džiūvusius stiebus būtina iš
karpyti. Taip pat svarbu pa
trumpinti (maždaug iki 6 pėdų 
ilgio) naujuosius stiebus. 

Dažniausiai parduotuvėse 
randame tik raudonųjų aviečių, 
bet jų yra įvairių rūšių: juodų, 
violetinių, geltonų ir net ant 
stiebelių neturinčių spygliukų 
(thornless). Visų skonis daug
maž panašus. Pačios patvariau
sios ir lengviausiai auginamos 
vra raudonosios avietės. Jų taip 
pat yra dvejopų: vienos uogas 
užsiaugina tik vieną kartą, 
anksti vasarą; kitos, vadinamo
sios „everbearing", anksti va
sarą išaugina uogas ant stiebų 
viršūnių, o rudeniop, kai orai 
jau pradeda atvėsti, uogas veda 
antrą kartą — jau arčiau že
mes. 

Kadangi aviečių stiebai 
'ang. ..canes" — lazdos) yra 
lankstūs, liauni ir išsikraipo į 
visas puses, patart ina juos 
paremti tvorele arba net pri-

Abi nuotraukos — Algirdo Gi r in inko . 

rišti prie grotelių. Tuomet leng
viau uogas skinti, augalus lais
tyti, pastebėti, jeigu įsimetė 
kokie kenkėjai. 

Populiariausios raudono
sios avietės yra „LathanT — 
didelės uogos, prinoksta liepos 
viduryje, atsparios įvairioms 
ligoms. „Nova" —atsparios 
šalčiui, stiebai tiesūs, gausiai 
veda uogas. Dukart („everbear-
ing") užauginančios uogas yra 
„Autumn Bliss", „Fall Red", 
..Heritage". 

Atkreipkite dėmesį į darži
ninkysčių siūlomus katalogus 
(jų reklamos pradeda atsirasti 
laikraščiuose sausio mėnesį), 
užsisakykite kiek galima dau
giau — didžioji dalis katalogų 
atsiunčiama nemokamai, už 
kai kuriuos reikia mokėti ne
didelę kainą, jeigu prieinamas 
internetas, pasidomėkite siūlo
mais aviečių krūmeliais ir ap
skritai informacija apie avietes. 

Ar žinote, kad aviečių uo
gos yra vaistai? Aviečių uogų 
antpilas, sirupas, arbata varto
jama nuo peršalimo, slogos, 
bronchito, taip pat prakaito ir 
šlapimo išsiskyrimui skatinti, 
apetitui gerinti, virškinimo 
trakto veiklai reguliuoti, vėmi
mui ir kraujavimui stabdyti ir 
t.t. 

ŠPINATAI MĖGSTA VĖSŲ 
ORĄ 

Klausimas. Ar galėtumėte 
parašyti apie špinatus? Pap
rastai, žmonės juos arba mėgs
ta, arba nė į burną neima. Aš 
prie tų mėgstančiųjų... Mėgi
nau auginti, bet kažkodėl neau
ga, nepaisant, kaip laistau ir 
prižiūriu. Užuot žalių, sultingų 
lapu. mano špinatai pagelto
nuoja, susitraukia, pradeda žy
dėti. .. 

A tsakymas . Š p i n a t a i . 
angį ..Spinach". lot. Spinacio 
nlerarea yra labai maistinga 
lapine daržovė. Vienas puodelis 
virtų špinatų turi net 14.500 
mg vitamino A, taip pat anti-
dioksidu ir kitų mineralinių 
medžiagų bei vitaminų Špina-

šventoriuje, ir maldin inkai 
dalyvavo Mišiose pasiskleidę po 
kapines, kurios tomis dienomis 
buvo gražiai sutvarkytos. Už 
kapinių tvoros, miestelio 
pakraštyje, pr ie pil iakalnio, 
virė marga Žolinių mugė, kur 
vaikų laukė tradiciniai spalvin
gi, vos ne pusmetrio ilgio sal
dainiai, suaugusieji galėjo įsi
gyti devocionalijų, įvairiausių 
žolynų švent in imui , medinių 
buities rakandų, meno ir pre
tenduojančių į meną kūrinių. O 
visus kelius aplinkui Pavišiū-
nus buvo užtvindę automobi
liai. Stebėti tokį vaizdą provin
cijoje - taip pa t nemažas ste
buklas. Ir pač iame gėlynais 
išsipuošusiame miestelyje buvo 
judru kaip bičių avilyje, veikė 
daug parduotuvių, kurios tu
rėjo nemažos naudos. Žodžiu, 
viskas buvo kaip nuo senų se
novės - kas meldėsi, kas žiopso
jo, kas prekiavo, kas išmaldos 
prašė. Žmonių, manoma, būta 
iki 7 tūkstančių. Žolinės at
laidų iškilmes iš Pivašiūnų per 
antrąjį kana lą tiesiogiai 
transliavo Lietuvos televizija. 

S tebukl ingoj i P i v a š i ū n ų 
Marija 

Kalvotoje Dzūkijos vietovė
je prie Ilgio ežero, už 25 km. 
nuo Alytaus esančius Pivašiū
nus išgarsino Švč. Mergelės 
Marijos, Nuliūdusiųjų Paguo
dos, stebuklingasis paveikslas 
centriniame bažnyčios altoriu
je. Pirmoji bažnyčia čia pa
statyta 1648 m., antroji - 1766 
m. Trečiąją bažnyčią, kuri stovi 
iki šiol, broliai benedikt inai 
pastatė 1825 m. Istorijos šal
tiniai liudija, k a d pirmosios 
Pivašiūnų dvi bažnyčios su
degė, išliko t ik stebuklingas 
Dievo Motinos paveikslas ir 
bažnyčios fundator iaus Jono 
Klodzkio portretas. Nėra žino
ma, kada paveiks las buvo 
sukurtas, kas jo autor ius ir 
kaip jis čionai atsirado. 

XX a. pradžioje Pivašiū-

tų lapai — virti arba žali — 
žmonių maistui vartojami bent 
tūkstantį metų. Šie augalai ki
lę iš Azijos. Manoma, kad seno
vės persai špinatais maitino sa
vo gražiąsias persiškas kates. 
Apie 647 m. po Kr. špinatai pa
teko į Kiniją, ku r jie greitai 
paplito, išpopuliarėjo ir net bu
vo vadinami „persišku priesko
niu". 

Apie XI a. špinatai pateko į 
Ispaniją. J a u 1351 m. „spi-
nachium" buvo viena daržovių, 
kurią leista vienuoliams valgyti 
net griežčiausio pasninko metu 
(mat, šp inata i buvo laikomi 
tokiu neskaniu valgiu, kad jų 
patiekalai suteikdavę vienuo
liams dar vieną progą „save 
nugalėti" ir juos valgyti). Ap
skritai europiečiai per daug 
špinatais nesidomėjo, išskyrus 
Florencijos Cather ine de Me
diči, kuri taip mėgdavo špina
tus, kad iki šių laikų pagal ją 
pavadintas p rancūz iškas pa
tiekalas, paruoštas su špinatais 
— a la florentine. 

Turbūt pastebėjote, kad 
špinatus paruošti lengva, bet 
pats sunkiausias darbas yra jų 
nuvalymas. Kadangi augalas 
mėgsta smiltingą žemę ir jo 
lapai prigludę prie dirvožemio, 
ant jų ats i randa daug smėlio. 
Senovės kul inari jos knygose 
buvo patariama špinatus plau
ti 12 kartų: vienuolika papras
tu vandeniu, o dvyliktąjį — 
savo ašaromis . Tik tuomet 
lapai bus švarūs. 

Atsakant į klausimą apie 
špinatų auginimą — augalas 
yra atsparus šalčiui (t.y. pirmo
sioms šalnoms), mėgsta vėsų 
orą, todėl špinatus reikia sėti 
anksti pavasarį, vos tik iš že
mės išeina pašalas; taip pat ga
lima sėti vasaros pabaigoje, kai 
nuo daržo nuvalomos kitos dar
žovės, pvz., agurkai , cukinijos, 
žirniai ir pan. Iki pirmųjų šal
čių špinatai užaugs ir galėsite 
jais gardžiuotis. Beje, parduo
tuvėse visuomet yra šviežių 
špinatų lapų, o taip pat šal
dytų, tai galima ir be sėjimo 
šiomis mais t ingomis daržo
vėmis apsirūpinti. 

nuose pamaldos 
v y k d a v o 
lenkiškai 
klebonai 
l ietuviai. 
1911 m. 
dirbti 
kun . 

nors 
buvo 

Ir tik 
čionai 

atvykęs 
Alfonsas 

Petrul is , vėliau 
Lietuvos Vals
tybės Tarybos 
narys , Vasario 
16-osios akto sig
n a t a r a s (po to 
klebonavęs Mus
ninkuose, Širvin
tų raj., kur ir pa
laidotas), pradėjo 
rūpintis gyvento
jų atlietuvinimu. 

P i v a š i ū n ų 
Madona - tipiška 
Palest inos jau
nu tė motina, 
s p i n d u l i u o j a n t i 
gerumą, atlai
dumą, - taip ra
šoma Katalikų Bažnyčios inter
net in iame puslapyje. Dešine 
ranka ji globia Kūdikėlį Jėzų, 
kaire laiko skeptrą. Kūdikėlis 
Jėzus dešine rankute laimina. 
Marijos ir Kūdikėlio drabužiai 
- iš paauksuotos kalinėtos 
skardos, ant galvų - karūnos, 
apjuostos spinduliuojančiomis 
aureolėmis. Aplink jas - dvy
likos žvaigždžių vainikai. 

Seni ir nauji pasakojimai 
byloja apie stebuklingą Piva
šiūnų Marijos paveikslo gydo
mąją galią. Apie tai liudija se
nieji votai - dovanos - pakabin
tos prie paveikslo, atsidėkojant 
už čia patirtas malo.ies. 1988 
m., Lietuvos atgimimo metais, 
per Žolinę kardinolas Vincen
t a s Sladkevičius paveikslą 
vainikavo popiežiaus Jono Pau
liaus II dovanota karūna ir su
teikė Nuliūdusiųjų Paguodos 
titulą. Nuo to laiko kiekvieno 
mėnesio 15-ąją dieną mal
dininkai iš visos Lietuvos 
susirenka pagarbinti Pivašiūnų 
Madoną ir paprašyti dangiškos 

į Žolinės atlaidus Pivašiūnų bažnyčioje susirinko tiek -
dė šventoriaus kapines. 

globos bei užtarimo. 
Maldininkai seniau į Piva

šiūnus procesijomis eidavo pės
čiomis, nešini bažnytinėmis vė
liavomis ir altorėliais. Jie keliau
davo keletą dienų, nakčiai ap
sistodami pas ūkininkus. Piva
šiūnuose jie būdavo apgyvendi
nami pas vietinius žmones arba 
nakvodavo po atviru dangumi. 
Čia susirinkdavę daug ligonių, 
luošų ir vargšų. J ie gerdavę 
vandenį iš vietos mineralinių 
šaltinių ir dažnas pasijusdavęs 
geriau, ypač kenčiantys nuo 
alergijos, akių infekcijos ar ner
vinių ligų. Išlikę pasakojimų 
apie stebuklingus išgijimus. 

Muravjovas k o r i k a s i rgi 
norėjo gydyt i 

Už keliolikos kilometrų į 
šiaurę nuo Pivašiūnų, link 
Stakliškių, yra kiti vietinių 
žmonių laikomi stebuklingais 

j . kad jie plačiai užtvin-

šaltiniai. kurie XIX a. viduryje 
buvo rusų dvarponio Muravjovo 
žemėje. Muravjovo dvare užau
go mums iš istorijos gerai žino
mas gen. Muravjovas, vadina
mas Koriku, nes būdamas caro 
vietininkas Lietuvoje žiauriau
siai susidorojo su 1863 m. suk
ilimo dalyviais. Gen. Muravjo
vas, matyt, susigundė pasinau
doti stebuklingųjų šaltinių 
galia ir XIX a. viduryje ant 
Obelijos upelio kranto pastatė 
gydyklas. Pastatai greitai su
degė. Manoma, kad juos su
degino konkurentai, kurie tu
rėjo tokias pat gydyklas neto
liese esančiame Birštone. Besi
gydanti ej i, žinoma, persikėlė į 
Birštoną. Taip sužlugo Murav
jovo Koriko stebuklingų šalti
nių biznis, o stebuklingoji Pi
vašiūnų Madona tebegydo 
žmones - jų sielas ir kūnus -
iki šiol... 

SIŪLO DARBĄ IŠNUOMOJA 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su da rbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtu rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640; 

2 mieg. —- S680-S720. 
Te!. 630-910-0644. Janą. 

Caregiver j o b for live-in 

position in VVisconsin. 

SS a n d D L helpful. 

Call G r e g 262-657-8044. 

VACATION IN 
KENNEBI NK. MAINE! 

F r a n c i s c a n Gues t House 
N'ear Monastery. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscanguesthouse.com 

TIK ATRODO EGZOTIŠKAI 

„ C a n n a lily" arba tiesiai 
„canna" (angį., lotyniškai Can
na indica priklauso Cannaceae 
augalų šeimai. Vardas kilęs iš 
graikiško žodžio kanna, reiš
kiančio ..rykštę". Jo tėvynė — 
tropikų Amerika. Į Europą pa
teko 1570 m., o į Šiaurės Ame
riką — kartu su pirmaisiais 
europiečiais imigrantais. 

Kanos yra aukštos, išauga 
iki 5 pėdų ( 1.5 m) ar daugiau 
aukščio, plačiais, didžiuliais 
žaliais, tamsiais raudonais, net 
dryžais lapais. Žiedai apsupti 
lapų, ant ilgo koto, sugrupuoti 
kekėmis. Labai ryžkūs — skais
čiai raudoni, rausvi, geltoni, 
oranžiniai, kai kurie taškuoti 
ar kitaip „pamarginti". Augalai 
mėgsta gerą, derlingą žemę, 
saulėtą vietą (jeigu pasodinsite 
pavėsyje, išaugs lapai, bet ne
žydės) ir daug vandens (dideli 
lapai jo nemažai išgarina). Žydi 
visą vasarą iki vėlyvo rudens, 
bet nepakenčia šalčių. Rudenį 
reikia kanų šaknis (kiek pa
našios į vilkdalgių — irisų) iš
kast i , nuvalyti ir padėti vėsioje 
vietoje. apdengus truputį 
drėgnu smėliu arba žeme. 
Anksti pavasarį susodinti į 
lovelius ar didelius vazonus, 
padėti šviesioje vietoje, laistyti, 
kol pradės dygti. Orui atšilus ir 
šalnų pavojui praėjus, kai tem
pera tūra pasiekia 60" F 
(15.5°C), kanos sodinamos dar
želyje. Beje. galima sodinti ir iš 
anksto nesudaiginus, bet tuo
met ilgiau t ruks kanoms 
užaugti ir žydėti. 

SPA CONSTANTINE NOYV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please cal! 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

Išnuomojamas 3 mieg. butas. 

5837 W. Lawrence Ave. 

Tel. 773-777-6220. 

PASLAUGOS 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 

^ (67 & Whipple apyl.) 
S415 į mėn. (ir daugiau) + 

„security". 
Tel. 773-434-4543. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMIJ. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRŪTUMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai 

KRANK ZAPOEIS 
3208 1/2 West 95th St.. 

F.vergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-5X1-8654 

GROŽIO PASLAUGOS 

N I R V A N A - ODOS IR PLAUKU 
LAZERIO KLINIKA 

"Pilna mediciniška spa procedūra 
'Naudojama naujausia lazerio technologija 
'Medicininė pnežiūra 
'Plaukų depitiacija 
'Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
'Aknes gydymo procedūros 
'Botakso injekcijos 
'Mikro-dermims nuslifavimas 
'Parinkta kolekcija odos priežiūros produktų 
'Odos grožiui " 

9115 S. CICERO 
OAK LAWN, IL 60453 
TEL. 708-229-1051 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
**S*J SIŲSKITE PER 

ATLANTL 
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„Drau lietuviukai 
Redaktorė Vitalija Pulokienė 
2004 m. rugpjūčio 31 d., antradienis (Nr.83), 5 psl. 

Sveikiname vaikučius su 
rugsėjo 1-ą ja 

Rugsėjo 1-oji Lietuvoje. 

Rugsėjis 

Rugsėjo pavadinimas, kaip 
ir rugpjūčio yra susijęs su rugių 
kultūra. Kadangi rugiai yra 
žiemkenčiai javai, tai jiems dir
vos paruošiamos rudenį, sėkla 
suberiamą žemėn. Iki šalčių 
rugiai sudygsta, suželia ir vė
liau žiemoja, apklostyti sniego 
patalais. 

Anksti pavasarį jie sukyla 
ir pradeda sparčiai augti. 
Lietuva yra šiaurinis kraštas, 
kur vasaros gana trumpos, 
todėl kai kurie kultūriniai 
augalai nespėja užaugti vasarą 
ir yra sėjami iš rudens. Tokie 
augalai vadinami žiemkenčiai. 

Ruduo 

Prabėgo karštos, saulėtos 
vasaros dienos. Saulė vis že
miau bepakyla. Greitai trumpė
ja dienos, o naktys eina vis il
gyn. Atvėsta oras. Prasideda 
šalnos. 

Tačiau ir rudenį būna šiltų 
ir giedrų dienų. Saulėje blizga 
besidraikantys po laukus vora
tinkliai. Tartum laužai raudon
uoja klevų lapai, geltonuoja 
beržynai. Paukščiai voromis 
traukia į šiltuosius kraštus. 
Žmonės šį metą vadina „bobų 
vasara". Nuo laukų nuimamas 
derlius, sėjami žiemkenčiai, 
skinami obuoliai, kasamos bul
vės... 

Į mokyklą 
Dzin-dzin-dzin skambutis 
Į mokyklą šaukia, 
Vieškeliais, keleliais 
Jon vaikučiai plaukia. 

Smagūs ir linksmučiai 
Su krepšeliais žengia, 
Tartum baltos žąsys 
Skrenda per padangę. 

Rytmečio saulutė 
Šypsosi ir šviečia, 
O mokyklos durys 
„Prašom klasėn" kviečia. 

Prašom - čia rašysim, 
Prašom - čia skaičiuosim, 
Pertraukos sulaukę 
Zaisim ir dainuosim. 

Čia mes su Kolumbu 
Per marias keliausim, 
Afrikoj matysim 
Kaip gyvena strausai. 

Čia tėvynės savo 
Praeitį regėsim, 
Su krivių krivaičiais 
Čia pasikalbėsim. 

Dzin-dzin-dzin skambutis 
Į mokyklą šaukia, 
Vieškeliais, keleliais 
Jon vaikučiai traukia. 

Vytė Nemunė l i s 

Vasaros ir rudens gėrybės 
Iškirpkite, vaikučiai, ir sudėkite rudens gėrybes, kur joms dera būti. Nuspalvokite jas ir atsiųskite 

į redakciją savo darbelį. Lauksiu jūsų laiškučių. 
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Prasideda mokslo 
metai! 

Rugsėjo 1-osios nerimas 

Lina Bumblytė 
Visuomenės sveikatos ugdymo ir ryšių 

su visuomene skyriaus psichologė 

Pamažu baigiasi vasara, o su ja ir atostogos. Ateina laikas 
mokiniams sugrįžti į mokyklas. Daugelis džiaugiasi, jog sutiks 
naujų draugų, pamatys mokytoją, mokysis iš naujų vadovėlių. 
Tačiau kar ta is grįžimas į mokyklą vaikams gali sukelti ir nerimą. 
Vaikai gali bijoti, jog jie pavėluos į pamoką, nemokės susidraugau
ti su kitais klasės vaikais, nesugebės atlikti kokios nors užduoties. 
Vaiko nerimas gali pasireikšti miego, apetito sutrikimais, pa
didėjusiu verksmingumu. Štai keletas patarimų, kaip tėvai galėtų 
padėti savo vaikui sumažinti nerimą tokioje situacijoje. 

Sava i t ę p r i e š m o k s l o metus 

Pasikalbėkite su savo vaiku apie naujus mokslo metus. 
Aptarkite galimas situacijas: susitikimą su naujais draugais, susi
pažinimą su nauja mokytoja, perėjimą į aukštesnę klasę. 

Vaikas ne turė tų iš anksto susidaryti neigiamą nuostatą 
mokyklos atžvilgiu. Stenkitės, jog vaikas mokslo metams nusiteik
tų pozityviai, su mokykla sietų teigiamus jausmus . 

Kar tu su vaiku pasirūpinkite mokymuisi reikalingomis 
priemonėmis. Kar tu pirkite sąsiuvinius, rašymo priemones, 
kuprinę ir pan. 

Sureguliuokite vaiko die
notvarkę. Maždaug prieš 
savaitę imkite prat int i vaiką 
eiti miegoti anksčiau. Nu
statykite žadintuvą tai va
landai, kada reikės keltis. Tai 
vaikui padės išvengti baimės, 
jog jis pramiegos ir pavėluos į 
pamokas. Paaiškinki te vai
kui, jog anksčiau keltis ir eiti 
miegoti reikia tam, jog įpras
tų prie naujo ritmo. 

Jei šiais meta is jūsų 
vaikas pirmą ka r t ą eis į 
mokyklą, kar tu su juo ap
žiūrėkite mokyklos pastatą, 
aplinką. Tai padės vaikui 
atsikratyti baimės, jog jis pasiklys ar kažko nesuras mokykloje. 
Bevaikščiodami po mokyklą, parodykite vaikui, kurioje vietoje bus 
jo klasė, kur yra tualetai, valgykla ar sporto salė. 

Dieną prieš m o k s l o metus 

Reikalingus daiktus pasiruoškite iš vakaro. Žinodamas, kuo 
ryte rengsis, ką nešis į mokyklą, vaikas galės pabusti ryte ramus. 
J is turi įprasti reikalingus daiktus kitai dienai kasdien pasiruošti 
iš anksto. 

Daiktus į kuprinę susidėkite iš vakaro. Kai kurie vaikai bijo 
pamiršti savo knygas, rašymo priemones, pinigus pietums ar kitus 
mokykloje reikalingus daiktus. Įpratinkite savo vaiką kuprinę-
susikrauti iš vakaro. Tai apsaugos nuo rytinio blaškymosi ir 
reikalingų daiktų ieškojimo. 

Pirmąja m o k s l o m e t ų d ieną 

Rugsėjo 1-ąją padarykite savo vaikui šventę: kartu daly
vaukite mokslo metų atidarymo iškilmėse, parodykite, jog džiau-

Augalininkystė Lietuvoje 
Žemės ūkis Lietuvoje, vai

kučiai, labai plačiai vystomas. 
Visoje Lietuvoje auginamos 

bulvės. Jos į Lietuvą atvežtos 
maždaug prieš 200 metų' 

Auginama daugiau nei 50 
rūšių įvairių daržovių: pomi

dorų, agurkų, kopūstų, morkų, 
pupelių, svogūnų, salotų ir kt. 
Jos sodinamos ariamose žemėse 
ir šiltnamiuose. 

Lietuvoje auginama 18 
rūšių vaisių ir uogų. Soduose 
daugiausia auginamos obelys. 

kriaušės, vyšnios, slyvos. Iš 
uogų labiausiai paplitusios 
braškes, žemuogės, serbentai. 
Dabar vienas gyventojas per 
metus suvartoja apie 48 kg 
vaisių ir uogų. Daug jų atveža
ma ir iš kitų kraštų. 

giatės, kad jūsų vaikas eis į mokyklą. 

Nepergyvenkite, jei pirmąją mokslų dieną ne viskas klostysis 
taip, kaip tikėjotės. Reikia maždaug mėnesio, kad viskas sugultų į 
savo vėžes. 

Šaltinis: Kauno visuomenes sveikatos centro intemeto svetainė 

Ar žinote, kad... 
O.K. yra pritarimo posakis anglų 

kalboje, kar ta is rašomas Okay ar 
prailginta forma Okey dokey, arba 
Okelly dokelly. 

Manoma, kad šio sutrumpinimo 
,,autorius" buvo JAV prezidentas 
Andrevv Jackson (1829-1837) vietoje 

frazės „all correct" klaidingai užrašęs ,,oll korrect". 1839 metais 
kovo 23 d. tai pateko į Bostono laikraštį. 

Nuo tada O.K. tapo šnekamosios anglų kalbos elementas, taip 
pat neretai pasiskolinamas ir neangliškai kalbančių žmonių. 

Intrr. info. 
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T i k ė j i m a s 
Kun. Antanas Saulaitis, SJ, yra parengęs ne viena nuos

tabią knygelę vaikams. Mes naudosimės v i ena jų. kuri va
dinasi „Kito link". Tai žaidimai ir s ie lovados pratimai jau
nimui. 

Susimąstymo take l i s 

Sakinėliai užrašomi ant kortelių. Lapeliai išdėstomi palei ta
kelį, prisegami prie medžių ar tiesiog išdėliojami mokyklos korido
riuje. 

Dalyviai pradeda eiti takeliu. Visi jie turi pupų ar akmenėlių, 
kuriuos padeda tada, jei sutinka su lapelyje parašytu sakiniu. 

Štai tos mintys ir sakiniai, kuriuos vaikučiai rašo ant lapelių: 

Man svarbu galvoti apie svarbius dalykus. 
Jei man kas nors padeda, aš padėkoju. 
Žinau, kai savo širdyje esu teisus, ir kai meluoju. 
Noriu daryti tai, kas gera. 
Noriu gerbti kitus žmones ir būti pats gerbiamas. 
Aš ilgai nepykstu ir atleidžiu žmonėms. 
Kartais ilgai galvoju apie gyvenimą. 
Sunku elgtis krikščioniškai, kai draugai šaiposi. 
Noriu pirma galvoti apie kitus, o tik po to apie save. 
Man svarbu ištesėti pažadus. 
Jėzus sako: „Jūs esate pasaulio šviesa". 
Norėčiau būti dosnus vargšams. 
Vakare pasimeldžiu. 
Padedu silpniesiems... 

Malda 
Tarp rūtų ir lelijų 
Tylus kryželis svyra, 
Šaukiuos Tavęs, Dievuli, 
Priimk maldelę tyrą. 

Mažų širdžių troškimą 
Išgirski, Amžių Tėve, 
Žiedų žiedais išpuoški 
Gimtus laukus ir pievas. 

Šventu kvapu Tu šildai 

Sušalusį paukštelį, 
Dievuli, amžiais šildyk 
Ir mūsų gimtą šalį. 

Baltų balandžių būriui 
Audroj teiki palaimą, 

Dievuli, amžiais laimink 
Gimtus namus ir kaimus. 

Dangaus auksinių rūmų 
Valdove Visagali, 
Palaimink mūs Tėvynę, 
Palaimink brangią šalį. 

Viktoras Šimaitis 

Nykštukų 
mokyklėlė 

TURI TIGRAS TRIS 
VAIKUS, 
TANKIAKAILIUS 
TIGRIUKUS. 
TIE TIK TAMPO 
STIPRŲ TĖTĮ 
IR JAU BAIGIA 
SUTVIRTĖTI. 

Suskaičiuokite ir langely
je įrašykite, kiek eilėraštyje 
yra raidelių T. 

TULPĖ 

TELEVIZORIUS 

Nuspalvinkite raidelę T. 
Prirašykite pilną eilute T. 

[ 

Nuspalvinkite paveikslė
lius su žodžiais, prasidedan
čiais raidele T. Nupieškite ką 
nors patys su T. 



Pradžių pradžia iš šeimos plaukia 
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SUVAŽIAVIMAS BIRŠTONE 
— Pulkininke Levuli, kokią 

įtaką daro šeima savo atžalai, 
kuri rengiasi tarnauti ka
riuomenėje ir kokia turėtų būti 
ta įtaka? Požiūris į karinę prie
volę priklauso ir nuo to sluoks
nio, kuriam priklauso šeima. 
Kokie būtų bendri pasiūlymai 
šeimai, kurios sūnus turės 
atlikti karinę prievolę? 

—Žiniasklaidoje dažnai ke
liamas klausimas, kodėl jauni
mas nenori eiti į privalomą ka
rinę tarnybą? Manau, kad toks 
klausimas yra klaidingas. Ne 
jaunuoliai nenori atlikti būti
nąją karo tarnybą, o prieš tai 
tapt i jaunuoju šauliu ir rengtis 
karo tarnybai, taigi ir krašto 
gynybai iš anksto. Tokį nenorą 
rodo jų tėvai. Tėvai planuoja 
savo vaiko ateitį jau nuo dvy
likos — keturiolikos metų. Taip 
yra normaliose šeimose. Apie 
asocialias šeimas atskira kalba. 
Tėvai, artėjant sūnaus pilna
metystei, negali nesirūpinti vai
ko ateitimi, tačiau tarnyba ka
riuomenėje į tuos planus daž
niausiai neįeina. Tada kai ku
rios šeimos net kategoriškai 
ima prieštarauti . 

Žinau nemažai jaunų žmo
nių, kurie apsisprendė ir nu
siteikė eiti į kariuomenę. Jau
nuoliai to labai norėjo, tačiau 
tėvai buvo prieš. Buvo tokių 
atvejų, kai sūnūs patys įtikino 
savo tėvus, kad atlikti konsti
tucinę pareigą yra ne tik pri
valu, bet ir naudinga. Tai 
puikus rezultatas. Deja, dauge
lyje šeimų galvojama apie mate
r ial inius dalykus, apie savo 
asmeninę gerovę ir teises, o apie 
pareigas visuomenei ir savo val
stybei nesusimąstomą. Norima 
visko ir labai greitai. Tikriau
siai tada ir kyla tas verkšleni
mas ir nepasitenkinimas vis
kuo. Norima mažai dirbti ir 
daug uždirbti. Žvalgomasi į Va
karus su pavydu kaip ten vis
kas gerai, o pas mus tik blogai. 
Todėl mėgstama keikti savo 
valdžią. Tokie žmonės iš tikrųjų 
peikia patys save. 

— Lyginant su Vakarais, 
matyt, mums teks dar gerokai 
pasitempti. Lietuvoje sukuria
mas tik trečdalis Europos Są
jungos bendrojo nacionalinio 
produkto, bet lyginant su Ry
tais pažanga akivaizdi. Ar ne
turėtų tėvai aiškinti vaikams 
mūsų ekonomikos atsilikimo 
priežastis ir skiepyti jiems 
pareigos jausmą savo kraštui? 

— Pasižiūrėjus į Rytus ir 
matant kas ten dedasi, požiūris 
keistųsi. Manau, kad kaip tik 
čia ir yra tas pilietiškumo prad
muo. Nuo jo reikėtų pradėti — 
tėvai turėtų caip planuoti 
vaiko ateitį, kad jis nevengtų 
atlikti privalomąją karo tarny
bą, kad užsigrūdintų kaip pilie
tis, subręstų ir suvyriškėtų. 
Deja, deja, daugelyje šeimų 
kaip tik šio pradmens ir pasi-
gendam. 

— Šalyje yra nemažai 
suirusių šeimų, dažniausiai , 
v iena motina su vaiku ar 
net keliais, rečiau tėvas su 
va ikuč ia i s . Aišku, kad to
kiose šeimose mater ia l inės 
sąlygos ir soc ia l inė aplinka 
labai skiriasi nuo kitų šei
mų. Į Mokomąjį pulką buvo 
siunčiami vaikinai iš viso
kių šeimų. Kokius skirtu
mus pastebėjote ir ko rei
kė tų imtis, kad požiūris į 
konst i tucinių pareigų atli
kimą suvienodėtų? 

— Taip, be abejones, skirtu
mai labai ryškūs. Kai kuriais 
atvejais iš pašaukto vaikino 
elgesio matyti iš kokios šeimos 
jis ateina Berniukui labai rei
kia tėvo. bet ir mergaitei reikia 
tėvo. Vaikai didžiuojasi savo 
tėčiais Jeigu šeimoje nėra tėvo, 

tai vaikų mąstysenoje atsiran
da tam tikri tušti laukai. Ir ši
tai atsispindi jaunojo žmogaus 
mąstysenoje, jo nuotaikose ir 
elgesyje. Ilgainiui tai išryškėja. 
Tačiau pastebėtas dar ir toks 
niuansas: miestiečių nepilnų 
šeimų vaikai skiriasi nuo tokių 
pačių vaikų iš kaimo. Kai
miečiai daugiau užgrūdinti dar
bais, o miestiečiai nepilnose 
šeimose nepajunta drausmės 
poveikio. Mieste gausu negerų, 
viliojančių dalykų: išgėrinėji
mai, gatvė, kiemas, blogų drau
gų įtaka. Todėl tarp vaikinų 
miestiečių, augusių nepilnose 
šeimose, žymiai didesnis pro
centas teistų, susipykusių su 
įstatymu. Tiesą pasakius, yra 
labai dorų, užgrūdintų jaunuo
lių. Tokiais atvejais netenka 
abejoti teigiama motinų įtaka. 

— Jau seniai pastebėta, 
kad kariuomenė yra veiks
minga vyriškumo ir patrio
t izmo mokykla . Ar duoda 
kariuomenė jaunuol iui tai, 
ko jis ne visada gali rasti 
še imoje, kas jam būtina 
kaip tėvynės gynėjui ir kaip 
piliečiui? 

— Pašauktas į karinę tar
nybą jaunuolis pirmiausia pa
junta namų ilgesį. Tai natūralu 
— jis ilgisi namų. Vaikinas ka
riuomenėje tuojau pat patiria 
griežtus reikalavimus, aiškius, 
nedviprasmiškus įsakymus ir 
jokių atsitraukimų! Privalu 
vykdyti ir baigta, o jeigu ne — 
tai seka drausminė bausmė. 
Tai, be abejonės, vienas iš pir
mųjų rimtų išsiskyrimų su gim
taisiais namais, su savo gimtuo
ju kampu. Tada atsiranda il
gesys ir pagarba tiems žmo
nėms, kurie'iiko namuose. 

Pasitaiko, ir jaudinančių at
vejų. Štai, viena jaunojo karei
vio motina, kaunietė, auginusi 
sūnų be tėvo, po išsiskyrimo su 
sūnum susijaudinusi taip man 
kalbėjo: „Aš apakusi. To savo 
neklaužados laukiau visą mė
nesį... J is man šiandien pirmą 
sykį pasakė: 'Mama, aš tave 
myliu'". Žmonės iš naujo atran
da save. Tai yra geras dalykas. 
Pajutę kietą gyvenimą, kietą 
reiklumą, vaikinai visiškai 
pakeičia požiūrį į savo šeimą. 
Man teko kar tu tarnauti su 
labai daug jaunų žmonių, ir 
pasitaikė tik vienas atvejis, kai 
vaikinas, jaunas kareivis, ma
nęs prašydavo jo neišleisti atos
togų. Jis sakydavo: „Aš ten ne
turiu ką veikti". Visi kiti į na
mus skrenda kaip su sparnais. 
Žinoma, jie skrenda ne vien 
todėl, kad pasiilgo tėvų, brolių, 
savo draugių ir draugų. Jie 
žino, kad namie bus šiltai su
tikti ir pavaišinti, tačiau tas na
mų ilgesys, pasiilgimas arti
mųjų, meilė, visai kitoks pami-
limas savo brangiųjų žmonių — 
tai labai svarbu. Šie jausmai 
suartina žmones, šeimos narių 
santykiai tampa daug šiltesni. 
O po metų tarnybos vaikinai 
sugrįžta namo visai kitokie. 

— Pulkininke Vizbarai, Jūs 
vadovavote puskarininkių mo
kyklai. Ar seržantai mokomi 
bendrauti su jiems pavaldžių 
karių šeimomis? Kada? Kokio
mis aplinkybėmis ar kokiomis 
progomis? 

— Su šauktinių kareivių 
šeimomis dažniausiai bendrau
ja karininkai. Bendravimo for
mos įvairios — tai gali būti 
sveikinimai švenčių ar kitokio
mis progomis, padėkos, laisvo 
turinio susirašinėjimas su ka
reivių tėvais. Karių šeimų na
riai kviečiami į dalinį įvairiomis 
progomis. O pokalbiai vyksta 
tiek bendri, tiek ir individualūs. 

Seržantai su kareivių šei
momis bendrauja pagal tas pa
čias taisykles. Tačiau kiekvieną 

Jaunojo šaulio priesaika. 

kartą atkreipiamas seržanto 
dėmesys dėl kompetencijos teik
ti oficialią informaciją ir verti
nimus. Seržantas turėtų susi
laikyti nuo negatyvių kareivio 
vertinimų. Reikalui esant, tai 
turėtų daryti specialistai, arba 
aukštesni vadai. 

— Naujokai patenka į ka
r iuomenę iš įvairių šeimų, 
su skirt inga dar ned ide le 
gyvenimo patirtimi. Jie pa
tiria tam tikrą stresą ne t ik 
dėl karinės drausmės reika
lavimų, bet ir dėl naujos dar 
tebes i formuojančios bend
ravimo atmosferos su tarny
bos draugais. Kas ir kokiu 
būdu turėtų padėti jaunuo
liams išvengti streso? 

— Jaunuolio charakterį for
muoja šeima, mokykla, aplin
ka, draugai, gatvė. Pastaroji re
tai daro teigiamą įtaką. Šian
dien ne visos šeimos, o ypatin
gai mokyklos, auklėja jaunuo
lius patriotine dvasia, skiepija 
meilę tėvynei. Dalis mokyklinio 
amžiaus jaunimo nelanko 
mokyklų. Kai 1990 metais at-
kūrėme Lietuvos krašto ap
saugą, galvojome, kad jaunimas 
veršis atlikti savo pilietinę — 
patriotinę pareigą ir nebus 
problemų šaukiant vaikinus į 
privalomą karo tarnybą. J u k 
reikės tarnauti Lietuvai, o ne 
svetimai šaliai. Pasirodo, — 
apsirikome. Norinčių mažai . 
Todėl nereikia stebėtis, ka i 
jaunuolis įpratęs gyventi lais
vai, be rūpesčių, iš pasiturinčių 
šeimų, nejausdamas pareigos 
tėvynei, papuolęs į karišką ap
linką, kur reikalaujama draus
mės ir tvarkos, sutrinka. Štai 
čia, ypatingai pirmomis tarny
bos savaitėmis ir turi pagal
bon ateiti seržantas. Kantriai 
mokydamas, aiškindamas pri
valo įvesdinti jaunuolius į karo 
tarnybą, padėti jiems pradėti 
naują gyvenimo etapą. Visa tai 
seržantas atliktų lengviau, jei
gu mokyklose, kaip kad buvo 
tarpukario Lietuvoje, jaunuoliai 
būtų patriotiškai auklėjami ir 
supažindinami suka ro tarybos 
eiga. 

— Algimantas Patašius, 
žurnal is tas , v i s u o m e n i n i o 
j a u n i m o paramos fondo 
„Laisvoji jūra" valdybos 
pirmininkas kritiškai verti
na nepatenkinamą padėtį. 

— Jaunimo organizacijoms 
nepalanki ir valdžios institucijų 
pozicija. Tiek valstybei, tiek ir 
jos ateičiai labai svarbi veikla 
yra lyg už įstatymo ribų. (...) 
Jaunimo politikos koncepcija 
apibrėžia kas yra jaunimas: tai 
asmenys nuo 16 iki 29 metų. 
Vadinasi, jaunesni yra vaikai ir 
paaugliai, kurių ugdymas — 
šeimos ir mokyklos reikalas. 

Valstybės institucijos susirū
pina vaikų globa tada, kai jie 
tampa nusikaltimų, smurto 
aukomis, atsiduria asocialioje 
aplinkoje ar patys tampa nu
sikaltėliais. Vaikai ir paaugliai, 
kurie turi namus, lanko mo
kyklas ir dar nenusikalto, bet 
patys neranda sau veiklos, 
dėmesio nesulaukia. Visuome
ninių organizacijų įstatymas, 
kaip ir kokiam pypkiuotojų 
klubui ar triušių augintojų 
draugijai. Kurti organizaciją ar 
auklėti vaikus gali visi, kas 
nori ir kaip nori, nepaisant 
kvalifikacijos, sugebėjimų, nie
kam neatsakingi ir nekontro
liuojami, tačiau ir be teisių į 
kokias nors organizacijos ar iš
skirtines sąlygas veiklai plėtoti. 
(„Trimitas" Nr. 6, p.40, 2002) 

LŠS v a d a s pik. l tn . J u o 
zas Š i rv inskas pasiūlė pa
sikalbėti su dviem pas ižy
mėjus ia i s jaunųjų šaul ių 
vada i s : ab i tur iente Vita 
Sinkevič iū te ir su atliekan
čiu karo tarnybą Divizijos 
generolo S. Rašt ik io Pus
karininkių mokykloje Kau
ne Andrium Ivanovu, buvu
siu Vilniaus apskrit ies jau
nųjų šaulių vadu. 

— Vita papasakoki te , 
kas paskatino tapti j auną j a 
šaule ir kaip į tai r e a g a v o 
tėvai — ar pe ikė , ar gy rė , o 
gal ir paragino? 

— Tėtis tai mane labai pa
laikė. Apskritai tėtis mane vi
sur palaiko. Jis labai džiaugėsi, 
kad stoju į sukarintą organiza
ciją — Šaulių sąjungą. O mama 
kaip tik buvo prieš, labai ne
norėjo, kad eičiau į šauliukes. 
Ką, sako, tu, mergina, ten veik
si? Buvo labai nepatenkinta. J i 
bijojo, jei kiltų kokie neramu
mai ar karas, žodžiu, nenorėjo... 
O kai įstojau, mama pakeitė 
požiūrį — buvo neutrali. Nei už 
nei prieš. Praėjus pusmečiui, 
visiškai pasikeitė. Jeigu pasa
kau, kad su šauliais važiuoju 
ten ar ten, arba reikia dalyvau
ti kur nors, tai net nekyla klau
simo — iš karto leidžia. Kai 
tekdavo su mokykla kur važiuo
ti, tai visada sakydavo: 'Na, 
kaip čia dabar? Reikia pagal
voti...'Žodžiu labai pasikeitė. Ji 
įsitikino, kad, šaule tapusi, ir 
aš pasikeičiau gerojon pusėn. 

— O kaip atsakysi į tą pa
tį klausimą, grandini And
riau? 

— Mano tėtis kariškis, bro
lis kariškis. Jau genuose buvau 
užkoduotas. Dėl stojimo į šau
lius jokių problemų nebuvo. 
Viskas, kaip pradžioje taip ir 
dabar O mama9 Mano mama 
tylėjo, buvo lyg nebyli. 

TRUMPOS BIOGRAFIJOS 
ŽINIOS 

Ats . pik. S tasys Le-
vul is Rukloje dislokuoto Lie
tuvos Didžiojo Etmono Jo
nušo Radvilos Mokomojo 
pulko pirmasis vadas, vėliau 
Lietuvos šaulių sąjungos vado 
pavaduotojas. 

Sinkevič iūtė Vita (g. 
1983,' mokėsi Kauno Šilainių 
vid. mokykloje; 1999 baigė 
Kauno maisto pramonės 
mokyklą; studijuoja Vilniaus 
Ped. universiteto Gamtos m. 
fakultet. 1998 — Kauno 
apskrities Vytauto Didžiojo 
2-osios rinkt. 1-os kuopos 
šaulė; 2001-2003 — Šaulių 
sąjungos jaunųjų šaulių vadė. 

A t s . pik. Bron i s lovas 
Vizbaras 1991-1993 Lietu
vos kariuomenės karininkų 
kursų viršininkas: 1993-1999 
div. gen. S. Raštikio puska
rininkių mokyklos viršinin
kas. 

I v a n o v a s A n d r i u s (g. 
1983) baigė Vilniaus Ąžuolo 
vid. mokyklą; atliko privalo
mąją karo tarnybą: Vilniaus 
apskri t ies karaliaus Min
daugo (AKMŠR) 10-sios 
rinkt. 7 k-os rikiuotes šaulys; 
2000-2002 — Vilniaus AKMŠR 
jaunųjų šaulių vadas; 2003-
grandinis. 

Paruošė 
Kęstutis Pranckevičius 

Atkelta iš 3 psl. 
Nemažai pastabų suvažia

vimo dalyviai padarė dėl ne
pakankamo kai kurių diploma
tinių atstovybių skiriamo dėme
sio lietuvių bendruomenėms. 
Konsulatai neretai yra pirmoji 
įstaiga, į kurią kreipiasi legaliai 
į tą kraštą atvykę lietuviai, ta
čiau ne visi konsulatai gali 
suteikti reikiamą informaciją 
apie tame krašte veikiančią Lie
tuvių Bendruomenę. Vienas 
svarbiausių informacijos šalti
nių apie Lietuvių Bendruomenę 
yra „Pasaulio lietuvis", tačiau jį 
prenumeruoja t iktai dvi Lie
tuvos ambasados. 

Labai didelį, gerą įspūdį ir 
įnašą padarė PLB Jaunimo są
jungos atstovai, aktyviai daly
vavę suvažiavime ir pristatę sa
vo viziją apie Lietuvių Bend
ruomenės ateitį - viziją, iš ku
rios tikrai galėjome pasimokyti. 

Vieną posėdį turėjome gru
pėmis. Atskirai posėdžiavo 
JAV, Kanados, Pietų Amerikos 
ir Austrijos, Vakarų ir Vidurio 
Europos, Latvijos, Estijos, Gu
dijos ir Lenkijos, Rytų kraštų 
atstovai. Išvadose buvo iškelti 
konkretūs uždaviniai mūsų 
veiklai, kaip informacijos pa
reikalavimai, ypač naujai at
vykstantiems iš Lietuvos, radijo 
laidos, siekiančios Lietuvos kai
mynus, interneto naudojimas, 
stipendijos ir daug kitų su
manymų. 

Penkių kraštų atstovai, iš 
anksto nominuoti, kalbėjo po
sėdyje, skirtame aptarti PLB 
viziją ir misiją. Šis projektas 
yra vykdomas tam specialiai su
daromos komisijos, kuri turėtų 
jį pristatyti PLB XII Seimui 
2006 metais. Suvažiavimo da
lyviai parėmė būtinybę, kad su
daromoje komisijoje dalyvautų 
jaunimo ir naujai atvykusiųjų 
atstovai. 

Trečiadienį skyrėme Spau
dos metams - 100 metų sukak
tis nuo spaudos draudimo lo
tyniškomis raidėmis lietuvių 
kalba panaikinimo. Profesorius 
Antanas Tyla labai įdomiai 
kalbėjo apie spaudos draudimą, 
kurį Rusijos imperija įvedė tik
tai lietuviams ir mažai daliai 
Latvijos. Gal kartais nepagalvo
jame, kokį didžiulį įnašą kovoje 
prieš Rusijos imperiją padarė to 
meto užsienio lietuviai (analo
giškai sovietų okupacijos lai
kais) - spausdinta Rytprūsiuo
se, veikla kituose kraštuose, 
įskaitant JAV, dr. J. Basana
vičius redagavo „Aušrą" Pra
hoje. Pajutome visų laikų išeivi
jos reikšmę Lietuvos kovoje už 
laisvę. Prof. Antanas Tyla kal
bėjo ir apie svarbiausią tos ko
vos trikampį, kurį sudarė ra

šantieji intelektualai, spaustu
vininkai už Lietuvos ribų ir 
knygnešiai. 

Likusią dienos dalį pralei
dome ekskursijoje. Marijam
polėje aplankėm Rygiškių Jono 
gimnazijos muziejų - iš tos gim
nazijos suolų atėjo Basanavi
čius, Kudirka, Jablonskis ir visa 
eilė spaudos draudimo panai
kinimo ir Lietuvos laisvės sie
kiančių veikėjų. Susipažinome 
su Vinco Mykolaičio - Putino 
muziejumi, aplankėme Tauro 
apygardos partizanų muziejų. 
Šiuos muziejus turėtų aplan
kyti visi, Lietuvoje besilankan
tys, lietuviai, Lietuvos jauni
mas. Po to į Kudirkos Nau
miestį, ten padėjome gėles ant 
Vinco Kudirkos kapo, apsilan
kėme Vinco Kudirkos muzieju
je. Tada į Ožkabalius, dr. Jono 
Basanavičiaus gimtinę ir mu
ziejų. Išvyką baigėme linksma 
vakarone, į Birštoną grįžome 
vidurnaktį. 

Ketvirtadienį prieš pietus 
įvertinome suvažiavimo darbą. 
Vertinimai buvo teigiami, pra
šėme kritikos, kad kitas suva
žiavimas būtų dar geresnis. Ke
letas gautų pastabų tikrai pa
dės tai padaryti, pavydžiui kad 
atskirų grupių posėdžiams būtų 
duota daugiau laiko. 

Smulkiai visko nepaminė
jau. Kalbėjome apie švietimą -
l i tuanist ines mokyklas, apie 
2005 metų sporto žaidynes, fi
nansus, tremtinių grįžimą, Lie
tuvos Respublikos atstovybių 
užsienyje darbą ir ryšius su Lie
tuvių Bendruomenėmis, apie 
valstybinę ryšių su užsienio 
lietuviais politiką šiuolaikinė
mis sąlygomis, apie „Pasaulio 
lietuvį", apie naujakurius. 

Būtina paminėt i , kad be 
Lietuvos vyriausybės suteiktos 
piniginės paramos šis suvažia
vimas nebūtų galėjęs įvykti, nes 
niekas iš tolimesniųjų Rytų 
kraštų neįstengtų atvykti ir da
lyvauti savo lėšomis. Socialines 
apsaugos ir darbo ministerija 
savo lėšomis ženkliai padidino 
atstovų skaičių. Lietuvos fon
das, mūsų nuolatinis rėmėjas. 
taip pat skyrė pa ramą šiam 
suvažiavimui. 

Šioje suvažiavimo apžvalgo
je iš dalies prasižengiau su žur
nalistikos taisykle - rašyti ne 
tik, kas kalbėjo, bet ir apie ką 
kalbėjo. Tikiuosi, kad į mūsų 
spaudos puslapius a tras kelią 
prezidento Valdo Adamkaus 
kalba, Jaunimo sąjungos prane
šimas, Juozo Polikaičio, suva
žiavimo įvert inimas, profeso
riaus Antano Tylos paskaita, vi
zijos mintys. 

G a b r i e l i u s Žemkalnis 

Nepaisant lietingo oro, PI.B sušaukto LB 
Kraštu valdybų suvažiavimo dalyviai, 
apsilankę Naumiestyje, padėjo gėlių ant 
Vinco Kudirkos kapo. 

Suvažiavimo Birštone metu darbas gru
pėse, dalyvaujant JAV, Pietų Amerikos. 
Kanados, Australijos LB Krašto valdybos 
atstovams. 



Pasaulio naujienos 
(Remenlis AfP. Retitera. AP. Jmerfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agenT&rų pranešimais) 

E U R O P A 

MASKVA 
Iššifruoti praėjusią savaitę 

katastrofos ištiktų Rusijos lėk
tuvų Tu-154 ir Tu-134 savirašių 
duomenys neleidžia teigti, kad 
jie buvo užgrobti, sakė Rusijos 
transporto ministras Igor Le-
vitin, kuris vadovauja valstybi
nei komisijai katastrofoms ištir
ti. Pasak ministro, šiuo metu 
galima padaryti pirminę išvadą, 
kad sugriuvo lėktuvų konstruk
cijos. Dabar turimais duomeni
mis, sugriuvo lėktuvų uodegos 
konstrukcijos — tačiau tiks
lesnė informacija bus gauta pa
sibaigus da rbams katastrofų 
vietose. 

HAGA 
Apie 90 proc. Nyderlandų 

mažmenininkų jau apvalina vi
sas grynais mokamas sumas iki 
artimiausių penkių centų pagal 
antradienį įsigaliosiantį susita
rimą, kuriuo siekiama apriboti 
vieno ir dviejų euro centų no
minalo monetų apyvartą. Pirkė
jams įspėti nemažai parduotu
vių iškabino skelbimus, kuriuo
se aiškina, kodėl buvo pradėta 
apvalinti kainas. Anot žinovų, ši 
priemonė padės sutaupyti 30 
mln. eurų per metus. Didžiąją 
dalį šios sumos sudarytų už
mokestis už ilgesnę darbo dieną 
dėl papildomo laiko, kuris yra 
skiriamas grąžos paieškai ir pi
nigų kasose skaičiavimui dienos 
pabaigoje. 

GROZNY 
Tarptautiniai stebėtojai iš 

NVS valstybių pažymėjo ne
užfiksavę rimtų pažeidimų per 
prezidento rinkimus Čečėnijos 
respublikoje, kuriuose'nugalėto
ju tapo šios smurto krečiamos 
respublikos VRM vadovas Alu 
Alchanov, tačiau jų nuomonei 
nepritaria nepriklausomi stebė
tojai. Rusijos teisių gynėjai ne
linkę laikyti Čečėnijos preziden

to rinkimų demokratiškais. 
„Pagal procedūrą, viskas demo
kratiška — žmonės ėjo į rin
kimų apylinkes ir balsavo", sa
kė Maskvos Helsinkio grupes 
pirmininkė Liudmila Alekseje-
va. Tačiau, pasak jos , „sąžinin
gais šių rinkimų negalima pava
dinti — rimti kandidatai , 
konkrečiai — Maskvos versli
ninkas Malik Saidulajev — bu
vo pašalinti iš rinkimų kovos. 
Tai jau savaime nesąžininga ir 
neteisinga". L. Aleksejeva pažy
mėjo, kad rinkimų Čečėnijoje 
rezultatai buvo iš anksto nuspė
jami. 

JAV 

NEW YORK 
Respublikonų kandidatas į 

JAV prezidentus George W. 
Bush, dalyvaujantis pirmadienį 
prasidėjusiame Respublikonų 
partijos suvažiavime, norėda
mas laimėti rinkimus tur i pa
tikti labai skirtingai jo kovą su 
terorizmu, karą Irake i r eko
nominę politiką vertinantiems 
rinkėjams, mano politikos žino
vai. Todėl jis telkia partiją ir 
aktyviai stengiasi įsiteikti san
tūresniems jos na r i ams , to
kiems kaip Arizonai atstovau
jantis senatorius John McCain. 
kuriam buvo leista per suvažia
vimą pasakyti kalbą. Dabar
tinis prezidentas vis dažniau 
dalyvauja susitikimuose su pa
prastais rinkėjais, per kuriuos 
tiesiais ir paprastais žodžiais 
stengiasi užgauti patriotines 
amerikiečių stygas. G. W. Bush 
retai fotografuojasi su savo tė
vu, tačiau tam tikros grėsmin
gos paralelės akivaizdžios: 
George W. Bush tėvas pralai
mėjo rinkimus po karo Irake ir 
nesėkmingų mėginimų gelbėti 
sunkumų kamuojamą ekonomi
ką. Tuo tarpu New York Respu
blikonų partijos suvažiavimo 
metu prasidėjo masiniai protes
tai, apie 200 žmonių suimta. 

WASHINGTON, D.C. 
JAV vyriausybė turi būti pa

sirengusi ateityje sumažinti iš
mokas pensininkams iki tokio 
lygio, kuris padėtų išvengti pa
vojingo biudžeto deficito augi
mo, mano JAV Federalinio iždo 
banko vadovas Alan Greenspan. 
Jo nuomone, būsimiems pensi
ninkams, kurių per ateinantį 
dešimtmetį pastebimai padau
gės, vyriausybė pažadėjo kur 
kas daugiau, nei galės skirti, ra
šo JAV verslo dienraštis „The 
Wall Street Journal". A. Green
span priminė, jog iki 2035-ųjų 
vyresnių nei 65 metų ame
rikiečių padaugės dvigubai, ati
tinkamai padidės ir iždo išlai
dos. Jei šias išlaidas teks kom
pensuoti mokesčių sąskaita, 
ūkio augimas sulėtės, o darbin
gų gyventojų paskatos dirbti su-
silpnės. Federalinio iždo banko 
vadovas tarp galimų sprendimų 
siūlo didinti pensinį amžių nuo 
65 iki 67 metų. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irakiečių šiitų ir sunitų gru

puotės, kovojančios prieš JAV 
pajėgų dislokavimą valstybėje, 
pirmadienį paragino dviejų 
prancūzų žurnalistų pagrobėjus 
juos išlaisvinti. Pasak grupuo
čių, su Irake dirbančiais žurna
listais nederėtų elgtis kaip su 
kariais. Prancūzijos diplomatai 
pirmadienį susitiko su sunitų 
grupuotės, kuri buvo suformuo
ta JAV pajėgoms nuvertus Irako 
diktatorių Saddam Hussein, 
atstovais. Ji bando padėti susi
tarti dėl žurnalistų, kurie buvo 
pagrobti Irake nuo karo pra
džios, išlaisvinimo. Irako islamo 
armija pasivadinusi grupuotė, 
šeštadienį pranešė pagrobusi du 
žurnalistus. Ji pareikalavo, kad 
Prancūzijos vyriausybė per 48 
valandas panaikintų draudimą 
mokyklose nešioti hidžabus — 
musulmonių dėvimas skareles. 

Lietuvos krepšininkų drama 
Atkelta iš 1 psl. 
mums buvo tekę žaisti šviesia. 
Tada mūsų žmogus išvažiavo į 
kaimelį tamsios, o jų — į laivą. 
Bet amerikiečiai greičiau grįžo". 

Komentuodamas sprendimą 
leisti trečiajame kėlinyje į aikš
tę lėtoką Eurelijų Žukauską, o 
ne Kšyštofą Lavrinovičių, tre
neris teigė patikėjęs, kad Eure-
lijus sužais kovingiau. „Bet jis 
leido po baudos metimo pasiimti 
varžovams kamuolį. Taip juk ir 
Sydney pralošėme. Jis nebuvo 
pasirengęs vyriškai kovai", sakė 
A. Sireika. 

Paklaustas, ką po rungty
nių rūbinėje žaidėjams sakė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
treneris teigė, kad priekaištų iš 

jo neišgirdo. 
„Sakė, kad gražiai i r gar

bingai kovojome i r kad neliūdė-
tume. Gaila, kad pralaimėjome 
dvejas paskutiniąsias rungty
nes, bet parodėme gražų krep
šinį", pasakojo treneris. 

O gal įtakos turėjo per leng
vai įveiktas pirmasis varžybų 
ra tas , kuriame viskas sekėsi 
puikiai? 

„Galima tik spėlioti, bet su
skaičiavome, kad nuo 2002 m. 
sausio oficialiose varžybose Lie
tuva buvo iškovojusi net 18 per
galių. Kiekviena serija kada 
nors baigiasi. Vis dėlto turbūt 
dėjome per dideles viltis, saky
dami, kad viskas palankiai klos
tosi grupėje, ketvirtfinalyje. 

..Lengviau žaisti, kai mažiau ti
kiesi, todėl galima pripažinti, 
kad tai kažkiek paveikė", sakė 
A. Sireika. 

„Amerikiečiai sužaidė tik
rai gerai, o mes leidome jiems 
pelnyti per daug taškų iš po 
krepšio. - sakė Šarūnas Jasike-
vičius. - Jų komanda kiekvienas 
rungtynes žaidė vis geriau". 

Paklaustas, kaip jaučiasi, 
pirmąkart per pastaruosius me
tus nelaimėjęs varžybų, kuriose 
dalyvavo. S. Jasikevičius trum
pai atkirto: „Nieko", o vėliau 
paaiškino: „Tokiai valstybei, 
kaip Lietuva. 4 vieta yra labai 
aukšta, bet mes norėjome dau
giau. Labai sunku pralaimėti 
paskutiniąsias rungtynes". 

Buvusio prezidento bendražygė bus teisiama 
Vilnius , rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Buvusiai nušalintojo 
prezidento Rolando Pakso pa
tarėjai Vitalei Vinickienei teks 
stoti prieš teismą. 

Vilniaus miesto apylinkės 
prokura tūra teismui praėjusį 
trečiadienį perdavė V. Vinickie-
nės baudžiamąją bylą, kurioje 
jai pareikštas įtarimas dėl Sei
mo pirmininko Artūro Paulaus
ko apšmeižimo. 

A. Paulauskas į bylos na-
grinėsiančio Vilniaus miesto 1-
ojo apylinkės teismo posėdžius 

bus kviečiamas kaip nukentė
jusysis. 

Baudžiamojo kodekso 154 
straipsnio 2 dalis, pagal kurią ir 
pareikštas įtarimas buvusiai 
patarėjai, numato baudžiamąja 
atsakomybę už kito asmens ap
šmeižimą neva šis padarė sun
kų arba labai sunkų nusikal
timą. Už tai gali būti baudžia
ma bauda arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki dvejų metų. 

Itariamajai paskirta kardo
moji priemonė — rašytinis pasi
žadėjimas neišvykti. 

Buvusi patarėja į pareigūnų 
akiratį pateko, kai per vieną iš 
televizijos laidų pareiškė esą A. 
Paulauskas prasidėjus R. Pakso 
apkaltos procesui buvo ne kartą 
susitikęs su dosniausiu prezi
dento finansiniu rėmėju Jurij 
Borisov. 

A. Paulauskas šiuos žodžius 
įvertino kaip žeidžiančius jo 
garbę ir orumą. 

V. Vinickienė anksčiau yra 
sakiusi, kad nesijaučianti ap
šmeižusi A. Paulauską, o tik pa
reiškusi nuomonę. 

Vilniaus sinagoga — vėl uždaryta dėl žydų tarpusavio rietenų 
Vilnius , rugpjūčio 30 d. 

(BNS) — Antrojo pasaulinio 
„litvakų" kongreso metu Vil
niuje buvo atverta vienintele 
veikianti sinagoga, tačiau tik 
t rumpam — besikivirčijančioms 
Lietuvos žydų bendruomenei ir 
draugijai „Chabad Lubavitch" 
nepavykus susitaikyti, sinagoga 
ir vėl uždaryta. 

„Sinagogoje galioja elgesio 
ta i syk lės— sinagoga uždaro
ma, įjungiama signalizacija, to

dėl kultūringi žmonės išeina. O 
jie („Chabad Lubavitch" — red.) 
slapstėsi sinagogoje, necenzūri
niais žodžiais įžeidinėjo vyriau
sią Lietuvos rabiną Burštein". 
pasakojo Lietuvos žydų ben
druomenes pirmininkas Simo
nas Alperavičius. 

Jis tvirtino, kad dės visas 
pastangas, kad sinagoga butų 
atverta per žydų naujuosius me
tus — rugsėjo 15 dieną. 

Lietuvos žydų bendruome

nės pirmininkas teigia, kad 
draugijos „Chabad Lubavitch" 
atstovai elgiasi „įžūliai dėl savo 
vadovo rabino Shalom Ber 
Krinsky ambicijų tapti vyriau
siuoju Lietuvos rabinu". 

Kongreso dalyviai priimta
me nutarime išreiškė susirūpi
nimą „Chabad Lubavitch" veik
la. Tuo tarpu „Chabad Luba
vitch" atstovai S. Alperavičių 
kaltina noru kontroliuoti žydų 
visuomeninio turto grąžinimą. 

A.fA 
ELENA 

TALAT — KELPŠAITĖ 
ZELBIENĖ 

2004 m. rugpjūčio 25 d. su artimaisiais atšventusi 100 
metų gimtadienį, 2004 m. rugpjūčio 29 d. išėjo Namo. 

Kilusi iš Laukuvos. Mokslus baigus Belgijoje, Lietu
voje buvo žemės ūkio ir namų ruošos mokytoja. 

Gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: duktė Jūratė, anūkės Rasa Zigaitytė-Wi-

se su vyru Joe ir Rima Zigaitytė; proanūkai Daiva ir Har-
ry Wise; a.a. brolio Vaclovo vaikai Rimtis Talat-Kelpša su 
žmona Marija ir šeima bei krikšto duktė Dalia Talat-Kelp-
šaitė-Urbutienė su šeima; giminaitis Stasys Alšėnas su 
žmona Estera ir šeima; artima Rimavičių šeima bei kiti 
artimieji ir giminės Lietuvoje bei Amerikoje. 

A.a. Elena bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 1 d. nuo 
8:30 iki 10 vai. r. Holy Family Villa, 12220 S. VVill Cook 
Rd., Lemont, IL, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. 

Laidotuvės privačios. 
Vietoj gėlių šeima nuoširdžiai prašo aukoti Holy Fa

mily Villa lietuvių klubui. 
Visus artimuosius, gimines ir draugus kviečiame daly

vauti šermenyse. 
Liūdinti še ima 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, 
tel: 1800 994-7600 www.petkusfuneralhomes.com 

Mūsų neužmirštamam 

AtA 
JUSTUI LIEPONIUI 

mirus, žmonai JANYTEI LIEPONIENEI — TU-
MASONYTEI, sūnums dr. JONUI, ALGIUI 
PETRUI LIEPONIAMS ir jų šeimoms liūdesyje 
likusiems, Aukščiausiojo globos meldžiame. 

Vida Tumasonienė 
Eglė, Rimas, Saulė su šeimomis 

AtA 
ALGIUI BANIUI 

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
JOLANTĄ, Lietuvių operos choristę, dukrą 
DAGNĄ ir visus artimuosius. 

Čikagos lietuvių opera 

Draugo fondo garbės nariui 

A.tA. 
VYTAUTUI VIDUGIRIUI 

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną ELENĄ, dukrą DIANĄ, visus draugus ir 
artimuosius. 

Draugo fondas 

z3B 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

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

tuves 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. pasirmKtais 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 vadovybe 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. įseivųa jungiančio, veiksmo, 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 

» 

Tu buvai viltis mūsų 
Kelio pakrantėj, 
Tu buvai mūsų žemiško 
Gyvenimo uola... 

A.fA 
Dipl. ekon. JUSTINAS 

LIEPONIS 
Dievo pašauktas iškeliavo į amžinybę 2004 m. 

rugpjūčio 28 d., sulaukęs 90 metų . 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 55 metus . 
Nuliūdę liko: žmona J a n i n a , t ry s sūnūs su šei

momis'ir penki anūkai . Lietuvoje liūdi brolis ir dvi se
serys su šeimomis, mirusio brolio š e ima bei kiti g iminės 
ir artimieji. 

A.a. Jus t inas pašarvotas p i rmadienį , rugpjūčio 30 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. v. P e t k u s Lemont laidotuvių 
namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont , IL (Arti Derby 
Rd.). Laidotuvės antradienį , rugpjūčio 3 1 d . 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose , iš k u r a.a. J u s t i n a s 
bus palydėtas į Pal. Jurg io Matula ič io misijos bažny
čią, kur 10 vai. r. aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Kviečiame visus a r t imuosius , g imines ir d raugus da
lyvauti laidotuvėse. 

L i ū d i n t i š e i m a 

Laidotuvių direktorius Donald M. Pe tkus . 
Tel. 1800-994-7600; www.petkusfunera lhomes.com 

Tauriai Mažosios Lietuvos dukrai 

AfA 
MARTAI MARIJAI 
TRUMP JONIENEI 

amžinybėn išėjus, jos sūnui VILIŲ ir ARVIDĄ, 
dukrą ANGELIKĄ, marčias DANUTĘ ir RO-
SINĄ, anūkes ALDONĄ, NIKĄ, KRISTINĄ RŪ
TĄ ir MARTĄ, kitus gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis 

Draugo fondo garbės nariui 

A.tA. 
dipl. ekon. 

JUSTINUI LIEPONIUI 
iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
garbės narę žmoną JANINĄ ir sūnus su šei
momis: ALGĮ ir ELENĄ, GEDIMINĄ ir VIDĄ. 
JONĄ ir RUSNĘ, brolį ir dvi seseris Lietuvoje 
bei kitus gimines ir art imuosius. 

Draugo fondas 

A.tA. 
JUSTINUI LIEPONIUI 

iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai JANINAI, sūnums dr. JONUI. ALGIUI, 
PETRUI ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems. 

Razmų šeima: 
Antanas ir Alė 

Antanas G., Asta, Alexa ir Andrius 
Edis P., Kristina, Gabrielė, Emilija ir Lana 

Alexis, Ramoną ir Aurelius Žemaičiai 

s^ffi 

A.tA. 
v.s. fil. VYTAUTUI 

VIDUGIRIUI 
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmo
nai HELEN, dukrai DIANAI, visiems giminėms 
ir artimiesiems. 

Akademinio skautų sąjūdžio Los Angeles 
skyrius 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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Birutė Jasaitienė 

PRAĖJO METAI... Prisiminkime 
a.a. Birutę Užgirytę Jasaitienę 
šv. Mišių auka, rugsėjo 12 d., 
10:30 v.r. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. 

VYSK. HANSAS DUMPYS BUVO 
Pasaulinės liuteronų federaci
jos generalinio sekretoriaus dr. 
I. Noko paskirtas patarėju prie 
Federacijos tarybos, atstovauti 
Baltijos liuteronų bažnyčioms 
išeivijoje. Vyskupas išvyksta 
sekmadienį, rugpjūčio 29 d. po 
pietų tarybos metiniam susi
rinkimui Genevoje, Šveicarijo
je. Vysk. sugrįžta rugsėjo 7 d. 

KVIEČIAME SPALIO 7 D., 12 
v.p.p. į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją Lemonte, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
ruošiamus pabendravimo pie
tus. Ta pačia proga susipažin
sime su mūsų kapeliono kun. A. 
Palioko išleista knyga „Žodžai". 
Programą ruošia Dalia Zars-
kienė, muzika Antano Andrie-
kaus, pietūs Aldonos Šoliū-
nienės. Stalus prašome užsi
sakyti pas B. Kronienę, tel. 
630-968-0184. 

CICERO LIETUVIŲ telkinyje 
Tautos šventė rengiama rug
sėjo 12 d., sekmadienį. 9 v.r. šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Tuoj po Mišių, para
pijos salėje Cicero LB ir ALTo 
valdybos ruošia linksmą paben
dravimą. Cicero skyriaus ALTo 
pirmininkas Stasys Dubaus
kas, šią vasarą ilgai praleidęs 
Lietuvoje, kalbės tema „Lie
tuva šiandien". Linksmą me
ninę dalį atliks Stasės Jag-
minienės vadovaujama kapela 
„Tėviškė". Renginio šeiminin
kės vaišins skaniais valgiais 
Visi lietuviai maloniai kviečia
mi ir labai laukiami. 

„DRAUGO" ADMINISTRACIJA 
dėkoja ciceriečiams, nuolat 
prisidedantiems prie „Draugo" 
organizuojamų renginių. Šių 
metų „Draugo" gegužinėje, 

vykusioje rugpjūčio 1 d. talki
no, mašinų pastatymą tvarkė: 
Dr. Jurgis Januškevičius, Bro
nius Bikulčius, Antanas Sida
ravičius, Mindaugas Baukus. 
Prie loterijos pasidarbavo Olim
pija Baukienė, Albina Šiurin-
skienė, Mikalina Bikulčienė ir 
Gintarė Januškevičienė. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MENO 
ansamblis „Dainava" skelbia 
naujojo sezono atidarymą bei 
kviečia muzikalius lietuvius 
(muzikinis išsilavinimas nebū
tinas) įsijungti į šį augantį, 
jaunėjantį chorą, vadovaujamą 
Dariaus Polikaičio. Repeticijos 
vyks kiekvieną antradienį, 7:45 
v.v., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, 121 kamb. Pirmoji 
repeticija - rugsėjo 7 d. Dau
giau informacijos telefonu 708-
301-3839, arba 708-974-9532. 

RUGSĖJO 11 D., 9 V.R. Čikagos 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų pradžios atidarymas. Či
kagos l i tuanistinei mokyklai 
reikalinga aukštesniųjų klasių 
lietuvių kalbos mokytoja. Skam
binti Jū ra te i Dovilienei, tel. 
630-832-6331. 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS po
kylis įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. 
naujojoje Martiniąue pokylių 
salėje, 8200 S. Cicero Ave., Bur-
banke. Vieta lengvai pasiekia
ma Čikagos ir apylinkių lietu
viams. Didelė aikštė mašinoms 
pastatyti . Puikus maistas ir 
patarnavimas. Nemokamas ba
ras veiks 4 valandas. Į pokylį 
apsilankys ypatingas svečias, 
apie kurį pranešime vėliau. 
Stalus ir pavienius bilietus gali
ma įsigyti „Draugo" adminis
tracijoje nuo rugsėjo 1 d. 

ORGANIZUOJAMA ČIKAGOS 
Lietuvių operos gegužinė įvyks 
rugsėjo 12 d., sekmadienį, 12 
v.p.p. Jaunimo centro kavinėje 
ir kiemelyje. Meninė programa 
- kapela „Sodžius", šokiai - A. 
Pilibaitis, užkandžiai - „Ven
ta". Veiks baras, vyks loterija. 
Kviečiami visi. 

JAV LB EAST CHICAGO, 
Indiana apylinkės valdyba ruo
šia tradicinę gegužinę sekmadie
nį, rugsėjo 5 d., 1 v.p.p. A. ir B. 
Vilučių rezidencijoje, 1143 
Southview Dr., Schererville, IN. 
Bus skanaus maisto, gėrimų, 
loterija. Kviečiami visi lietuviai 
su draugais atvykti ir draugiš
kai su dainom praleisti laiką. 

KOVO 11-OSIOS lituanistinės 
mokyklos mokslo metų pradžia 
rugsėjo 18 d. Visi vaikučiai ren
kasi 10 v.r. adresu: 5303 Sun-
meadow Dr., Plainfield, IL 
60544. Dėl informacijos prašau 
skambinti po rugsėjo 10 d. 
mokyklos direktorei Violetai 
Pakalniškienei, tel. 815-436-
6308. 

SKELBIMAI 

• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA' Kortelės dažnai 
nesuveikia. Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su ben
drovėmis, kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai prastas internetinio tipo, o ne tele
foninis ryšys. Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą 
fįst. 1993 m.) LITCOM. I Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono 
TIK 11,9 et., o JAV — 4,9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su 
LITCOM! Dėmesio' Įkainis galioja tik naujiems klientams! 

Skelbimu skyrius. Reklamuokite* „Drauge' 
Tel. 1-773-585-9500 

Tai - Jūsų laikraštis 

DIDELIS [VYKIS ROCKFORD, IL, 
kur dalyvavo ir 
Lietuvos atstovai 

Rockford, IL gyvenanti veikli 
tautietė, lietuviškos spau

dos skaitytoja bei rėmėja, Ona 
Keraminienė mums pranešė 
apie tame mieste pravestą 
tarptautinę prekybos konferen
ciją, pirmąją tokio pobūdžio 
tame mieste, kuriame dalyvavo 
ir lietuviai. 

Nors tas renginys vyko 
senokai (gegužės 19 d.), tačiau 
apie jį vis tiek reikia užsiminti, 
nes apie šį įvykį plačiai rašė 
dienraštis „Rockford Register 
Star", rodė televizija, pranešė 
radijo stotys. 

I šią konferenciją atvyko 30 
delegatų, kurie atstovavo 23 
užsienio šalis, jų tarpe ir Lie
tuvą. Lietuvos reprezentante 
konferencijoje buvo Lietuvos 
gen. konsulato Čikagoje dar
buotoja Dangirutė West. Iš 
Rockford į pagalbą buvo pa
kviesta vietos lietuvių atstovė, 
Rockford Etninio paveldo mu
ziejaus lietuvių skyriaus vedėja 
O. Keraminienė. 

Rockford d ienraš t i s savo 
straipsnyje cituoja pirmą kar tą 
į Rockford ats i lankiusią Lie
tuvos delegatę D. West, kur i 
pažymėjo, kad ją labai suintri
gavo šio miesto atmosfera i r 
teigė, kad čia yra daug galimy
bių prekybinių ryšių srityje. 

O Keramin ienė mums 
pareiškė, kad Rockford lietuvių 
telkinys dabar jau yra gerokai 
mažesnis, negu anksčiau. Di
delis būrys vyresniojo amžiaus 
mūsų tau t ieč ių j au iškeliavę 
amžinybėn, o kai kurie nėra 
pajėgūs reikštis . Ir ji pati 
paskutiniu metu yra ligų ka
muojama, bet vis tiek dar suge
ba da lyvau t i ten , ku r yra 
reikalinga. Ir šį kartą šiai 
mūsų taut ie te i buvo pranešta 
tik tą pačią dieną, kuomet vyko 
anksčiau minėtas renginys. J i , 
nieko ne l aukus i , susiieškojo 
taut inius rūbus , jais apsirengė 
ir išskubėjo į Rockford Keeling 
Puri Peace Plaza, kur turėjo 
pakelti l ietuvišką trispalvę, ku-

SPAUDOS APŽVALGA 

PENSININKAS -i 

Išleistas naujas „Pensi 
ninko" numer i s . Žurnalą 
redaguoja redakcinė kolegija: 
Elena Sirutienė, Nijolė Jan-
ku t ė -Užuba l i enė , Aldona 
Šmulkš t i enė . „Pens in inko" 
garbės redaktorius - Karolis 
Milkovaitis. 

Šiame numeryje: 
Aldonos Šmulkš t ienės 

s traipsnis „Metai be a.a. Bi
rutės Užgirytės-Jasait ienės", 
pagerb ian t prieš me tus 
Amžinybėn iškeliavusią ilga
metę JAV LB ir Pasaulio LB 

veikėją, d i r b u s i ą iki savo 
pasku t inės dienos. 

N a u d i n g i pa ta r ima i apie 
t a i , k a i p i šveng t i s m u l k i ų 
kraujagysl ių išsiplėtimo, ka ip 
aps isaugot i nuo užs ikrė t imų 
kel iaujant i r k i t i . 

Ta ip p a t skai tyki te įdomų 
s t r a i p s n į ap i e n a t ū r a l ų 
gydymą, pa s inaudo jan t ma
n u a l i n e i r fizine t e rap i j a , 
m a n k š t a , m a s a ž a i s , k i t a i p 
s a k a n t ch i roprak t ika . 

„ D v a s i n ė s a tgaivos ker 
telėje" k u n . Rimvydas Ado
mavič ius s iū lo s u s i m ą s t y t i , 
prieš k a l t i n a n t Dievą už blogį, 
bet p a m i r š t a n t padėkot i už 
gėrį. 

„ S u m a n i virėja" j u m s siū
lo naują receptą - makaronų 
kugelį. 

Na , o žu rna lo pabaigoje, 
ka ip v i s u o m e t , „Seklyčios" 
gyvenimas vaizduose . 

S k a i t y k i t e „Pensininką"! 
JAV LB Socia l in ių re ika lų 
ta ryba ir „Pens in inkas" dėko
ja v i s i ems g e r a d a r i a m s už 
a u k a s ir visokeriopą paramą. 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIAS KNYGAS 
1. K. Trimakas „Ieškan

čiojo pėdsakai". Kaina - 10 dol. 
2. V. Bagdanavičius „In

dijos religinė išmintis". Kaina -
l do l . 

3. V. Liulevičius „Išeivija 
Lietuvos atkūrimo darbe". 
Kaina - 3 dol. 

4. J. Kapačinskas ..Išeivio 
dalia". Kaina - 5 dol. 

5. V. Volertas „Jaučio ra
gai". Kaina - 4 dol. 

6. K. Tr imakas „Jėzaus 
gyvenimo iliustracijos". Kaina -
7 dol. 

7. R. Mikutavičius „Kad 

ri ten plevėsavo 23—jų valsty
bių vėliavų tarpe. 

Negana to, O. Keraminienė 
dažnai yra kviečiama į vietines 
mokyklas papasakoti apie Lie
tuvą, suorganizuoti lietuvių 
tautodailės ir gintaro parodas ir 
pan. Reikia pasakyti, kas ji savo 
erdviuose namuose yra sukau
pusi daug suvenyrų iš Lietuvos, 
kuriais dabar gali sudominti 
amerikiečius bei kitataučius. 
Anksčiau ji turimus eksponatus 
atveždavo ir į Čikagą, kur juos 
parodydavo ir vietiniams lietu
viams. J i taip pat darydavo ir 
š iaudinukus Kalėdinių eglučių 
papuošimui ir šiais gaminiais 
buvo labai populiari lietuvių ir 
amerikiečių tarpe-

Šiandien O. Keraminienė 
vis prisimena savo prieš trejus 
me tus amžinybėn iškeliavusį 
vyrą a.a Joną. Jis jų sodybą 
Rockford miesto pakraštyje 
buvo papuošęs Lietuvos kaimų 
namų ornamentais, o taip pat 
kieme pastatęs lietuvišką kop-

Lietuva neišsivaikščiotų". 
Kaina - 5 dol. 

8. A Balys „Kalėdų paukštė". 
Kaina - 5 dol. 

9. V. Te lksnys „Kamino 
šešėlyje". Kaina - 12 dol. 

10. L. Dovydėnas „Karaliai 
ir bulvės". Kaina - 3 dol. 

Norintieji įsigyti šias kny
gas, bū t ina i paskambinki te 
prieš ta i telefonu „Draugo" 
k n y £ y n ė l i u i , įs i t ikint i , a r t a 
knyga dar tebėra pardavime. 
„Draugo" knygynėlio tel. 
773-585-9500. 

Dangirute VVest (kairėje) ir Ona Keraminienė Užsienio prekybos reikalų 
ministerijos surengtoje konferencijoje Rockforde. 

lytstulpį. Keraminų sodyba 
buvo tapusi didžiausia praeivių 
ar pravažiuojančių žmonių at
rakcija. 

Dabar jai vienai yra sunku 
visus tuos dalykus reikiamai 
užlaikyti. Bet dar vis stengiasi 
ir nepasiduoda. Ji liūdi nete

kusi pačio svarbiausio savo 
pagalbininko, kurio palaikus 
prieš 2 metus palaidojo Lie
tuvoje, o pernai buvo nuvykusi į 
jam pastatyto paminklo paš
ventinimo iškilmes. 

Ed. Šula i t i s 

,DRAUGO" rėmėjai 

A n t a n a s Vilutis, gyv. Sche
rervil le, IN, atnaujindamas 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė k a r t u dar 100 dol. auką. 
Esame sužavėti šio skaitytojo 
dosnumu ir labai dėkingi. 

B r i g i t a Tamoš iūnas iš Le-
mont, IL, ne tik pratęsė „Drau
go" prenumeratą dar vieniems 
metams, bet parėmė jį 50 dol. 
auka. Labai ačiū! 

A n t h o n y Wishner, gyv. La-
kevvood, OH, prie prenumeratos 
mokesčio prijungė 50 dol. auką 
„Draugui". Širdingai dėkojame 
už dosnumą. 

D a l i a L i u b i n s k i e n ė , gyv. 
Oak Lawn, IL, jau pasirūpino 
grąžinti „Draugo" laimėjimų 
bilietėlių šakneles ir dar pridėjo 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

V y t a u t a s M. Kolis iš Palos 
Hills, IL, kartu su grąžinamo
mis „Draugo" laimėjimo bilie
tėlių šaknelėmis parėmė mūsų 
dienraštį 51 dol. auka. Labai 
dėkojame! 

T e k l ė Bogušienė, gyv. South 
Boston, MA, ne tik jau grąžino 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakneles, bet kartu atsiuntė ir 
40 dol. auką. Dėkui! 

JAV L e m o n t o L ie tuv ių 
B e n d r u o m e n ė s va ldybos 
vardu iždininkas E u g e n i j u s 
Stasiulis atsiuntė „Draugui" , 
švenčiančiam 95 m. sukaktį, 50 
dol. auką ir laiškelį, kuriame 
„linki visiems 'Draugo' darbuo
tojams sėkmės ir kūrybingo 
darbo bei Dievo palaimos". 
Esame širdingai dėkingi už 
linkėjimus ir auką. 

Vytautas Andr iu l i s , gyv. St. 
Pete Beach, FL, prie prenumera
tos pratęsimo mokesčio pridėjo 
50 dol. auką „Draugui". Kiek
viena auka labai vertinama ir 
už ją nuoširdžiai dėkojame. 

Vyt. Kupcikevič ius iš Oak 
Lawn, IL, dar vienus metus bus 
„Draugo" skaitytojas — jau 
atnaujino prenumeratą. Nega
na to, dar pridėjo ir 50 dol. 
auką. Labai dėkojame! 

Kun. J o h n J . Tamul i s iš Ca
dillac, MI, grąžindamas „Drau
go" laimėjimų bilietėlių šakne
les, atsiuntė ir 40 dol. auką. 
Dėkui už dosnumą! 

Regina J u c h n e v i č i e n e , gyv. 
Arlington Heights, IL, jau grą
žino „Draugo" limėjimų bilie
tėlių šakneles ir dar pridėjo 40 
dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Aldona P a n k i e n ė , gyv. Oak 
Lawn, IL, atsilygindama už 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė 50 dol. auką. Širdingai dėko
jame. 

L a i m a B r a u n e iš Oak Brook, 
IL, ka r tu su prenumeratos 
mokesčiu paaukojo „Draugui" 
50 dol. Ačiū! 

Adv. Vytenis Lietuvninkas, 
Chicago, IL, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir dar atsiuntė 
dosnią auką — 100 dol. Esame 
dėkingi! 

A l g i m a n t a s K e l e r t a s iš 
Brookfield, IL, atsilygindamas 
už „Draugo" prenumeratą, pri
dėjo 50 dol. auką. Labai ačiū! 

R i c h a r d R. Aust in . Short 
Hills, NJ , parėmė „Draugą" 94 
dol. auka. Labai dėkui! 

Algis D a u g i r d a s iš 
Willowick, OH, su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. 
auką „Draugui". Dėkojame! 

Dėkojame Horace Zibas iš 
Cincinnati, OH, už 50 dol. au
ką, „Draugui" atsiųstą kartu su 
prenumeratos mokesčiu. 

VISIEMS PAUKŠČIŲ 
MYLĖTOJAMS! 

Prasideda rudens renginiai 
Čikagos parkuose. Parkai -
nuostabiausia vieta paukščių 
mylėtojams ir globėjams. 

„L inco ln P a r k Zoo Bird 
W a l k s " vyks nuo rugsėjo iki 
spalio, antradieniais, ketvirta
dieniais ir sekmadieniais, 8:30 
v.r. Eitynės prasidės rytinio 
įėjimo pusėje, tiesiai priešais 
Paukščių namus. Atsineškite 
knygą apie paukščius, foto ka
meras, kad galėtumėte gėrėtis 
i r užfiksuoti įvairiausias 
paukščių rūšis. Daugiau infor
macijos tel. 847-675-3622 

„ N o r t h P o n d Bird Walks 
w i t h t h e Chicago Orni tholo-
g ica l Soc ie ty" prasidėjo rug

pjūčio 25 d. ir vyks iki metų 
pabaigos, trečiadieniais, nuo 7 
v.r. iki 9 v.r. North Pond yra 
įsikūręs už Peggy Notebaert 
Nature Museum. Renginio 
pradžia tiesiai aikštėje, prieš 
North Pond kavinę. Daugiau 
informacijos tel. 773-935—8439. 

„North P a r k Village 
Nature Cen te r Bird Walks" 
vyks rugsėjo 4 - spalio 30 d., 
šeštadieniais, nuo 8 v.r. iki 10 
v.r. Pradžia prie Nature Center 
pagrindinės kavinės. Daugiau 
informacijos tel. 773-878-4421. 

Nepamirškite pasiimti 
žiūronų, šiltai apsirengti ir 
dalyvauti renginiuose! 

DRAUGO biuletenis 
T t J R G U B 

773-585-9500 • FAX 773-585-8284 
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Siųsk.te paitu arba faksu 
DRAUGAS . 

4545 W 63rd St 
Chicago IL 60629 


