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Iš ateitininku veiklos. 
2psl. 

Nekartokime tos pačios 
klaidos. Juodasis 
Landsbergis. Punske 
lietuvybės daugiau. 

3 psl. 

Rasa grįžo \ tėvynę. 
Lietuviškoji „Condi"? 
Pagalba būsimai 
Medicare receptinių 
vaistų programai. 

4 psl. 

Pasiutligės protrūkis 
kelia nerimą. 
Atsisveikinant su 
gandrais. 

o psl. 

Kas išlaiko Vasario 16 
gimnaziją. 

7 psl. 

Kun. dr. K. Trimakas 
dėstys Lietuvoje. 
Saugokitės uodų! 
„Draugo" šventė vyks 
spalio 2 d., sekmadienį. 

8 psl. 

Sportas 
* Pas i reng imą Europos 

k r e p š i n i o v y r ų k r e p š i n i o 
p i r m e n y b ė m s Serbijoje ir 
Juodkaln i joje tęsianti Lietu
vos rinktinė sėkmingai pradėjo 
keturių komandų turnyrą Pod-
gorica mieste. Europos čempio
nai Lietuvos krepšininkai pir
majame susitikime 94:85 nu
galėjo Siovėnijos komandą. Re
zultatyviausiai Lietuvos rinkti
nėje žaidė Paul ius Jankūnas 
(17 tšk.), Simas Jasai t is (16 
tšk.). Ramūnas Šiškauskas ir 
Robertas Javtokas | 11 tšk.). 

* E u r o p o s b r a z i l i š k ų šaš
k i ų j a u n i m o p i r m e n y b ė s e 
Lenkijoje d e š i m t m e č i ų tur
n y r e labai sėkmingai žaidžia 
Edga ras P e t r a u s k a s . Šiaulių 
sporto mokyklos ,,Dubysa" auk
lėtinis savo amžiaus grupėje šio 
čempionato žaibo turnyre pel
nęs sidabro apdovanojimą, pa
grindiniame tu rnyre kol kas 
laimėjo visus susitikimus ir tu
ri 12 taškų iš tiek pat galimų. 

* Antrą pralaimėjimą iš 
e i l ė s Lenkijoje vyks t anč i a 
m e k e t u r i ų n a c i o n a l i n i u 
m e r g i n ų (iki 17 metų) rinkti
nių futbolo turnyre patyrė Lie
tuvos komanda. Ketvirtadienį 
lietuvaites 9:0 sutriuškino Suo
mijos bendraamžės. 

* Suomijoje vykstančio
se IPC atv iros iose Europos 
lengvosios at-letikos pirmeny
bėse be apdovanojimų neliko ir 
Lietuvos atstovai. Antrąją vietą 
5.000 m bėgime užėmė Kęstutis 
Bartkėnas. Dangutė Skėrienė. 
nustūmusi rutuli 10.81 m, pel
nė Europos čempionato bron
zą. 

Naujausios 
zimos 

* L i e t u v o s n e p a s i e k s 
Ba l t i jo s jūro je p a s t e b ė t o s 
teršalų dėmės. 

* L i e t u v a l iks art ima 
Moldovos draugė , sako prezi
dentas V Adamkus. 

Val iutu santykis 
1 USD — 2.804 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Moterys diskriminuojamos ir darbe, ir 
valstybės valdyme 

Lietuvos moterų suvažiavimo organizacinio komiteto vicepirmininkė R. 
Trakymiene (d), leidinio apie moterų padėtį redaktorė I. Dagytė (k), re
gionų koordinatorė L. Vasiliauskienė (v). Tomo ČerniševoIELTA) nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Lietuvos moterys 
ypač diskriminuojamos politi
nėje veikloje ir darbo rinkoje, 
akcentuoja ketvirtojo Lietuvos 

moterų suvažiavimo organiza
torės. 

..Moterų problemos neturi 
būti susietos su pašalpoms, ku
rių dažnai kaulijama. Moterų 

problemos — diskriminacija bei 
teisių pažeidimai", pabrėžė šį 
šeštadienį vykstančio ketvirtojo 
Lietuvos moterų suvažiavimo 
organizacinio komiteto narė Li
lija Vasiliauskienė. 

Kalbėdamos apie konkre
čias problemas, suvažiavimo or
ganizatorės išskyrė "keletą sri
čių, kur labiausiai pasireiškia 
moterų diskriminacija: darbo 
rinka, politinių sprendimų priė
mimas, valstybes valdymas. 

„Moterys gauna mažesnį 
darbo atlyginimą nei vyrai, 
joms sunkiau sugrįžti į darbą po 
motinystės atostogų, jos rečiau 
užima vadovaujančias parei
gas", moterų teisių pažeidimus 
darbo rinkoje vardijo Moterų in
formacijos centro vadovė Jur
gita Pečiūrienė. 

Birželį paskelbtoje nevy
riausybinių žinovų ataskaitoje 

apie lygias moterų ir vyrų gali
mybes Europos Sąjungos (ES) 
šalyse ir šalyse kandidatėse nu
rodoma, jog Lietuvoje moterų 
atlyginimai vidutiniškai 20 
proc. mažesni nei vyrų. 

Suvažiavimo organizatorės 
taip pat pastebėjo, jog Lietuvos 
moterys į vadovaujančias parei
gas paskiriamos tik tada, jei yra 
daug kartų geresnės už vyriš
kos lyties kandidatus. 

Suvažiavimo organizacinio 
komiteto narės pabrėžė, jog 
smarkiai apribotas ir moterų 
dalyvavimas politinėje veikloje 
— joms nepavyksta panaudoti 
savo politinio ir pilietinio poten
cialo ir lygiai su vyrais dalyvau
ti valstybės kūrime. 

Anot suvažiavimo organiza
torių, moterys partijose atlieka 
tokį patį sunkų darbą kaip ir 
namų ruošoje. Nukelta į 7 psl. 

A. J. Bačkis: Tūkstantmečio programoje neliko bažnyčios 
Vilnius, rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Vilniaus arkivysku
pas metropolitas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis, dalyva
vęs Lietuvos vardo minėjimo 
Tūkstantmečio valstybinės ko
misijos posėdyje, šalies vado
vams išsakė savo rūpestį, kad 
programoje nebeliko bažnyčios 
ir akcentų, susijusių su krikš
čionybės istorija. 

„Pagrindinė mano išsakyta 
pastaba, visiems kalbant apie 
2009 metų šventę, buvo primi
nimas, kad į Lietuvą nešdamas 
krikščionybę prieš tūks tan t į 
metų buvo nužudytas vyskupas 
Brunonas. Su tuo susijęs ir re
liginis tūkstantmečio minėjimo 
elementas bei krikščionybė, ku
ri buvo užmiršta", sakė A J. 
Bačkis. 

Metropolitas komisijos na
riams pateikė Trakų bažnyčios, 
pas ta ty tos Vytauto Didžiojo 
prieš 600 metų pavyzdį. ..Iš 
pradžių ji buvo į traukta į pro
gramą. Nukelta į 7 psl. 

Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos posėdyje — Kauno meras A. Garbaravičius (v), 
Vilniaus meras A. Zuokas (d) ir kultūros ministras V. Prudnikovas. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Sustauskininkai vėl dergia žydus 
Vi ln ius , rugpjūčio 26 d 

(BNS; — Menka, bet skandalin
ga Lietuvos laisvės sąjunga, ku
rios vadovas Vytautas Šustaus
kas ne kartą visuomenėje buvo 
smerk tas už ant isemit inius 
svaičiojimus, vėl užsipuolė žy
dus, neva užvaldančius Lietu
vą. 

Laisvės sąjunga faksu išpla
t ino nepasirašytą, bet savo 
antspaudu pažymėtą „informa
cinį pranešimą", kuriame bank
rutuojančios draudimo bendro
vės „Ingo Baitic" problemos sie
jamos su tuo, kad ji esą įkurta 
„rusų žydų", ir raginama nepa
sitikėti „Parex" banku, nes jis 
esą įkurtas „latvių žydų". 

Padrikai surašytame tekste 
dar teigiama, esą „miisų val

džios vyrų antrosios pusės dau
giausia žydės", ir „brangūs Lie
tuvos žmonės" raginami ..kilti į 
kovą už tiesą ir teisingumą". 

..Lietuvos laisvės sąjunga 
mato pavojų, kad Lietuva liks 
žydų rankose, bankus, įmones. 
teisines institucijas valdys iš
skirtinės tautos atstovai, o likę 
lietuviai — vergai, tarnaujantys 
žydų klanams", rašoma „infor
maciniame pranešime". 

Valstybės saugumo depar
tamento atstovas spaudai Vy
tautas Makauskas sakė. jog de
partamentas prašys žinovų 
įvertinti, ar pranešime galima 
įžvelgti tautinės neapykantos 
kurstymą. Jeigu tai pasitvirtin
tų. VSD kreiptųsi į teismą, ku
ris spręstų, ar paskirti baudą. 

Poetė kovoja už vienodą 
statusą su Sibiro tremtiniais 

Šiaulietis 
nukirsdinęs k 

Šiauliai , rugpjūčio 26 d. 
(ELTA) — Šiaulių pareigūnams 
gerai žinomas lindynės šeimi
ninkas Aurimas Skerstonas pri
sipažino nužudęs 69 metų kai
myną Juozą Kilinską. kurio kū
nas rugpjūčio 24-osios vakare 
ras tas mediniame name Aukš
tosios gatvėje. I polietileno mai
šą įkišta nužudytojo galva tik 
po kelių valandų paieškos ap
tikta dilgėlyne už namo. 

Kaip pranešė Šiaulių apy
gardos prokuratūra , Šiaulių 
miesto apylinkės teismas penk
tadienį leido A. Skerstona su
imti 3 mėnesiams. Kitiems 
t r ims įtariamiesiems paskirtos 

prisipažino 
aimynui galvą 

švelnesnės kardomosios prie
monės. 

Per apklausą A. Skerstonas 
neneigė savo kaltės. Nustatyta, 
kad rugpjūčio ^3-24 dienomis A. 
Skerstonas nukentėjusįjį nužu
dė už tai. kad šis priekaištavo 
jam dėl keliamo triukšmo. 
Kambaryje, kurį nuo J. Kilinsko 
buto skyrė tik plona siena, nuo
lat ūždavo triukšmingos kom
panijos. 

A. Skerstonas anksčiau yra 
teistas keturis kartus. Jam pra
nešta apie įtarimą dėl nužudy
mo kankinant. Už tai gali būti 
skiriama iki dvidešimties metų 
laisves atėmimo bausmė. 

K a u n a s , rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Per Antrąjį pasaulinį 
karą Vokietijos priverstinių 
darbų stovyklose gimusi. Jona
voje gyvenanti poetė Raiza Užu-
senienė parengė poezijos knygą, 
kurioje surinkti lietuvių ir vo
kiečių kalbomis jos parašyti ei
lėraščiai. 

Kaip sakė vokiečių kalbos 
mokytoja dirbanti 61 metų R. 
Užusenienė. greitai pasirody
siančią knygą ji skiria Vokieti
jos lageriuose gimusiems vai
kams ir tuo nori atkreipti val
džios ir visuomenės dėmesį, kad 
nacių nelaisvėje gimę žmonės, 
skirtingai nei į Sibirą išvežtųjų 
palikuonys, neturi tremtinių 
statuso. 

Pirmame knygos skyriuje 
yra 30 jos ankstyvosios kūrybos 
eilėraščių, parašytų nuo 1963 
metų. Antra dalis pavadinta „A 
Capriccio". kurioje eiles poete 
sudėstė klausydamasi M. K. 
Ciurliono. Vivaldi, Paganini ir 
kitų kompozitorių kūrinių. Tre
čiojoje dalyje yra 12 eilėraščių 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Knygelė iliustruota vokiečių 
menininko VVolfgang Jahn kar
piniais. 

„Jau dvejus metus siekiu 
įrodyti, kad nacistines Vokieti
jos lageriuose pasaulį išvydę 
mažyliai yra panašaus likimo, 
kaip ir gimusieji Sibire, todėl 
taip pat yra nukentėję nuo oku
pacijos", kalbėjo poete. 

Pasak R. Užusenienes, 

prieš dvejus metus speciali Sei
mo komisija, vadovaujama par
lamentaro Antano Stasiškio, iš
nagrinėjo jos skundą ir konsta
tavo, kad Vokietijoje gimusiems 
vaikams valstybė nepagrįstai 
nepaskirta nukentėjusių nuo 
okupacijos asmenų valstybines 
pensijas. 

„Tačiau 'Sodros' teigimu, 
asmenys, kurie gimė jų tėvams 
būnant priverstiniuose dar
buose, teisę į šią pensiją turi tik 
tuo atveju, jei jie gimė ne vėliau 
kaip per 10 mėnesių nuo moti
nos išvežimo dienos, aš gimiau 
po 18 mėnesių nuo mano moti
nos įkalinimo pradžios", teigė ji. 

Pasak poetės, tik Lietuvos 
gyventojų genocido bei rezisten
cijos tyrimo centras jai yra su
teikęs nukentėjusio nuo okupa
cijos asmens statusą. 

Kaip pasakojo poetė, jos 
mama 1943 metais buvo išvežta 
į Oranienburg lagerį. Ten ji 
susidraugavo su prižiūrėtoju 
Steffan. Iš šios meiles ir gimė 
Raiza 

Kapituliavus Vokietijai, 
1945 metais moteris su vienerių 
metų Raiza grįžo į Kauną. 
Tačiau girrftinėje grėsė dar 
viena tremtis. Galiausiai duk
ters pavardėje pakeitusi vieną 
raidę. R. Užusenienė išvengė ki
tos tremties. 

Manoma, kad per karą pri
verstiniams darbams į Vokietiją 
iš Lietuvos buvo išvežta apie 
6.000 moterų. 

R. Senovaitis atsisakė 
pareigų Vyriausyl 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Leidimo su slapta in
formacija dirbti neturintis eks-
prezidento Rolando Pakso bu
vęs patarėjas Romualdas Seno
vaitis atsisakė pareigų Vyriau
sybės kanceliarijoje. 

Vyriausybės kancleris An
tanas Zenonas Kaminskas gavo 
R. Senovaičio prašymą pasikei
tus aplinkybėms neskirti jo į 
Vyriausybės kanceliarijos teisė
tvarkos ir valdymo organizavi
mo skyriaus vedėjo pareigas. 

Vyriausybės kancleris pra
šymą patenkino. 

Kaip informavo Vyriausy
bės spaudos tarnyboje, bus skel
biamas naujas konkursas į Vy
riausybės kanceliarijos teisėt
varkos ir valdymo organizavimo 

skyriaus vedėjo pareigas. 
Žinia, kad buvusio prezi

dento buvęs patarėjas R. Seno
vaitis laimėjo konkursą kuria
mo Vyriausybės kanceliarijos 
skyriaus vadovo postui užimti, 
sukėlė nuostabą prezidentui 
Valdui Adamkui, Seimo pirmi
ninkui Artūrui Paulauskui ir 
papiktino Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininką Alvydą Sa-
decką bei parlamentinės opozi
cijos atstovus. 

Paslapčių apsaugos koordi
navimo komisija praėjusiais 
metais R. Pakso apkaltos skan
dalo metu nustatė, kad R. Seno
vaitis yra pažeidęs ne vieną 
Valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatymo nuostatą. 

Liustracijos komisija nustatė dar 
du KGB bendradarbius 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(BNS) — Ketvirtadieni posė
džiavusį Liustracijos komisija 
dar du asmenis pripažino ben
dradarbiavus su KGB. 

Jų pavardės bus paskelbtos 
„Valstybės žiniose", jei šie as
menys nesikreips į teismą. Pa
gal įstatymą apskųsti Liustra
cijos komisijos sprendimus as
menys gali per 15 dienų nuo ta
da, kai jie gauna komisijos pra
nešimą. 

Tuo tarpu, kaip pranešė 
Lietuvos televizijos žinių laida 
„Panorama", nesutikdamas su 
Liustracijos komisijos nutarimu 
bylinėjasi ryšių sistemoje dir
bantis palangiškis Vaclovas Vy
tartas. 

Pasak „Panoramos", nors 
nei V. Vytartas, nei jo advokatas 
Vilniaus apygardos administra
ciniame teisme nepasirodė, ko
legija nutarė skundą nagrinėti 
be jų, nes abiem buvo pranešta 
apie teismo posėdį. 

Liustracijos komisija yra 
pripažinusi, kad V. Vytartas 
1982-1990 m. bendradarbiavo 
su KGB. Ypatingajame archyve 
yra išlikę duomenys, kada KGB 

Klaipėdos skyriaus darbuotojas 
užverbavo V. Vytartą. 

Esama duomenų, kad V. Vy-
tartui 1982 metais buvo pasiū
lyta eiti Palangos ryšių sky
riaus Linijų techninio cecho vir
šininko pareigas. Tačiau prieš 
tai KGB darbuotojas įspėjo, kad 
norinčiam eiti šias pareigas V. 
Vytartui retkarčiais reikės susi
tikti su KGB atstovais. 

Kaip teigiama. V. Vytartas 
sutikęs su tokiomis sąlygomis ir 
keletą kartų buvo susitikęs su 
KGB darbuotojais Palangos 
skyriuje. Paskutinis kontaktas 
su KGB darbuotoju buvęs 1990 
metais. 

48-erių V. Vytartas pagal 
Liustracijos įstatymo numatytą 
terminą Valstybės saugumo 
departamente neužsiregistravo, 
o gavęs pranešimą apie bendra
darbiavimo faktą apskundė 
teismui. 

V. Vytartas šiuo metu dirba 
„Lietuvos telekomo" Klaipėdos 
regiono techninio skyriaus va
dovu. Jei teismas pripažins, kad 
V Vytartas bendradarbiavo su 
KGB. jam gali būti uždrausta 
dirbti ryšių sistemoje. 

Politikos būklės diagnozė 
knygoje ,,Maištas prieš protą" 

Vladimiras Laučius 
Tomo O r n i S e v o I ELTA! nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 26 d. 
(ELTA) — Politikos apžvalgi
ninkams ir analitikams nebe
užtenka prasmingos veiklos, 
nes sparčiai nyksta jų tyrimo 
objektas — politika, teigia ne
seniai pasirodžiusios knygos 
„Maištas prieš protą" autorius 
„Eltos" redaktorius Vladimiras 
Laučius 

„Esminė šių dienų proble
ma yra ta. kad politika, visuoti
nai pasmerkta nuolankiai tar
nauti ekonominiams porei
kiams ir interesams, netenka 
savo prigimtinių skiriamųjų 
bruožų. Politika baigia nunyk
ti, nes. atrodo, ją įgalinančio 
politinio žmogaus nebėra. Ta
riant Friedrich Nietzsche žo
džiais apie Dievą, jis mirė, mes 
jį nužudome'", — rašoma iš 
2001-2005 metais skelbtų 

straipsnių bei komentarų suda
rytoje knygoje. 

Joje, pasak autoriaus, na
grinėjama, kodėl, kur ir kaip 
mes tolstame nuo politikos. Po
litologo nuomone, politika Lie
tuvoje suka klystkeliais, ku
riuos lemia ir sovietinis paliki
mas, ir iš Vakarų sklindančios 
technokratinės tendencijos. 

„Vakarietiškas technokra
tas ir sovietinis 'aparateikas' 
šiandien Lietuvoje sėkmingai 
koegzistuoja ir bendromis jė
gomis prisideda prie viešosios 
erdvės depolitizacijos". rašo V. 
Laučius. 

Jo žodžiais, daug nuogąsta
vimų šiandien kelia moralės ir 
proto stūmimas į politikos tar i -
bius ar net užribius. Kaip tei
giama knygoje, „vienas svar
biausių vidaus politinio gyveni
mo reiškinių prasidėjus antra
jam nepriklausomybės dešimt
mečiui — intelektinio užribio 
jėgų veržimasis į politikos 
avansceną". 

„Atmesdamas makiavelinę 
politikos sampratą ir teigda
mas morales filosofijos ir nor
matyvines politines teorijos vie
novę, knygos autorius savo po
leminę aistrą nukreipia prieš 
technokratinę politikos sam
pratą, įvairias determinizmo 
atmainas, populizmą, iraciona
lizmą bei radikalųjį moderniz
mą", .knygos pratarmėje rašo 
prof. Leonidas Donskis 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
Vidai Kuprytei c /o Draugas 

4 5 4 5 W 63 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@atei t is .org 

ATEITININKAI, GIMĘ 
KOVOSE IR AKTUALIJOSE 
Klausimų vėrinys po Ateitininkų 
Jubiliejinės Stovyklos Dainavoje 

L I U T A U R A S S E R A P I N A S 
A t e i t i n i n k ų f e d e r a c i j o s p i r m i n i n k a s 

K aip prieš pusšimtį metų apie ateitininkų sąjūdį kalbėjo prof. 
Stasys Šalkauskis, taip ir šiandien, savo padėtį ir savo orga
nizacijos veiksmus galime įvardinti - mes kovojame su sa

vimi ir su aplinka, kovojame su tamsiąja tikrovės puse. 
Esame kaip danguje lekiantis žaibas. Kokia dar galėtų būti 

paralelė mūsų veiklai? Koks dar gali būti kitas įvaizdis? Žaibas 
gimsta dėl didelio krūvio ir įtampos. Tai - angeliškas instrumen
tas. Ir labai šviesus ženklas dangaus skliaute. Kartais neša 
sudeginimą, o kartais skelbia pavasario ir atgimimo pradžią. 
Kartais primena lietuviškas pasakas, o kartais tekstą iš Biblijos 
apie suplyšusią šventyklos uždangą. 

Ar stovime po senu dangumi, o gal virš mūsų gimsta naujas -
pilnas gyvybės ir krūvio dangus? Užuot apibendrinus tai kas 
pasakyta per Jubiliejinės stovyklos Dainavoje programas ir 
pranešimus, aktualu kelti klausimus, kuriuos ir pateikiu mielam 
skaitytojui, aktyviam ateitininkui. 

K l a u s i m a i sk i r t i J u n g t i n i ų A m e r i k o s V a l s t i j ų , K a n a d o s , 
A u s t r a l i j o s ir P i e t ų A m e r i k o s a t e i t i n i n k a m s . 

T a i p p a t v i s i e m s , u ž d e g t i e m s ž a i b o šviesa. 

? Kas nutiko ateit ininkams 
Kanadoje ir Pietų Ameri-

• koje? Kodėl jie neturi savo 
elektroninės konferencijos, vie
tovių internetinių puslapių, 
veiklos (nors vienerių metų) 
renginių plano? Kur galima ras
ti kasdieninės veiklos ir susirin
kimų koordinates, atsakingųjų 
darbuotojų telefonų numerius, 
atsakingų asmenų sąrašus ir 
kt. Kur rasti pokalbių ir dis
kusijų internetines svetaines? 

? Kur yra Studentų ateiti
ninkų centro valdyba Ame-

• rikoje? Kur jų aktyvi inter-
netinė konferencija, veiklos gai
rės metams, planų apybraižos 
ateičiai, kur ideologijos puoselė-

7Kodėl sendraugiai vengia 
rengti studentams ideolo-

• gijos ir krikščioniškos atei-
tininkiškos pasaulėžiūros for
mavimo kursus? 

7 Kur dingo seminaristai 
ateitininkai? Kodėl tokios 

• retos ateitininkų padangė
je rekolekcijos? Kodėl tarp atei
tininkų neskatinamos maldos 
akcijos? Kur ateitininkų inten
cijos? Kur ateitininkų žygiai, 
vakaronės, socialines paramos 
mugės ir kitos akcijos? 

7Kur dingo paramos krikš
čioniškos akcijos? Kodėl 

• neskatinamas Ateitininkų 

Jubiliejinėje Atei t ininkų stovykloje, D a i n a v o j e , k l a u s i m u s svars to Graž ina 
Kriaučiūnienė, M i r g a C i r n i u v i e n ė ir m o r » G i n t a r a s Grušas. 

jimo renginių suvestinės, api
bendrinimai, aptar imai? Kur 
pasidalijimai, išvadų ir analizių 
dokumentai? Kur akademines 
veiklos planai, gairės? Kur mo
kymo programos? Kur studentų 
kapelionų veiklos ženklai? 

? Kur galima rasti ir per
skaityti Š. Amerikos ateiti-

• ninku tarybos (ŠAAT) su
sirinkimų ir posėdžių nutari
mus, protokolus, a t a ska i t a s , 
rekomendacijas, įvertinimus iki 
2004 metų pabaigos, ir veiklos 
gaires ateičiai? 

l | \odel visai nesigirdi sen-
f augių veiklos, kuopų, 

• skyrių, valdybų nutarimų? 
Dabartinės padėties įvertinimo 
analizės? Kodėl neįvertinama 
dabartine veikla? Kodėl negim
sta lyginamojo veiklos modelio 
diskusijos? 

fondo sąskaitų pildymas, neža
dinamas sąmoningumas remti 
savo organizacijos fondą finan
siniais įnašais ir kitomis para
mos iniciatyvomis? 

7 Kodėl dešimtmečius atei
tininkų puoselėta spauda 

• visai išnyko, kur prapuolė 
ateitininkų žurnalai ir laikraš
čiai? Kur šiuo metu yra leidžia
mi atei t ininkų informaciniai 
leidiniai, knygos, bukletai , 
reklaminiai — informaciniai la
peliai ir kt.? Kur spausdinamos 
ateit ininkų istorinės doku
mentinės apybraižos, biografi
jos, pasaulėžiūros ir ideologijos 
raštai? Kur ateitininkų veiklos 
muziejus? Kaip ateitininkai gali 
įamžinti iškilių organizacijos 
asmenybių istorinį palikimą ir 
atminimą9 Kur ateit ininkų 
radijo laidos ir kasdienine spau
da? 

O p i ų klausimų diskusijos šalia palapinės Jubiliejinėje stovykloje Da inavo je . Iš k: Liutauras Serapinas, Algis 
Kazlauskas ir Raimundas Lapšys. 

9 Kur turėtume mokyti jau
nimą skaityti, kai nėra ką 

• skaityti? Kaip turime jau
nimą mokyti mąstyti, kai nėra 
ką skaityti? Kaip turėtume jau
nimą mokyti kalbėti, kai nėra 
apie ką mąstyti? 

9 Kaip pilietines akcijas ir 
kitus veiksmus ateitinin-

• kai rengia ir atlieka šiuo 
metu, siekdami įtvirtinti tėvy
nėje Lietuvoje esančių ateiti
ninkų pozicijas valstybinių 
institucijų veikloje, visuomenė
je ir Katalikų Bažnyčioje? 

7 Kaip ateitininkai solida
rizuojasi su Lietuvos atei-

• tininkų pastangomis, kad 
Lietuvos TV ir radijo laidose 
būtų ribojamas ir visai uždraus
tas smurtas bei pornografija? 
Kaip ateitininkai studentai 
palaiko ryšius su kitomis kata
likiškomis, studentiškomis or
ganizacijomis? Kur apie tokius 
ryšius galima gauti informaci
jos? 

7 Kokias pilietines ir tau
tines akcijas ateitininkiai 

• • vykdo, siekdami apriboti, 
įvertinti ir pasmerkti Lietuvoje 
klestinčią biurokratiją ir buvu
sios partinės nomenklatūros 
utilitarinius veiksmus? 

9 Kodėl nesiimama ateiti
ninkų atnaujinimo idea-

• lais grįstų pilietinių veiks
mų, įvertinant Lietuvos kaimy
nų veiksmus dėl Karaliaučiaus 
žemių okupacijos, dėl rytinių 
Lietuvos sienų įteisinimo, dėl 
transporto koridoriaus per Lie
tuvą, dėl atominės energetikos 
naikinimo, dėl Baltijos jūroje 
eksplotuojamo naftotekio ir jo 
žalos Neringai ir ūkinės veiklos 
žalos kitiems draustiniams, dėl 
Lietuvos žemės privatizacijos, 
pilietybės suteikimo, valstybės 
biudžeto ir saugumo programų 
skaidrumo ir t.t.? 

9 Kur yra paskelbta, viešin
ta ir diskutuota ateitinin-

• kų pozicija dėl emigracijoje 
legaliai ir nelegaliai gyvenančių 
ir dirbančių Lietuvos piliečių 
statuso, socialinės apsaugos, 
gyvybės ir medicininio draudi
mo? Kaip ateitininkai traktuoja 
suspenduotas žmogaus teises 
nelegalioje būsenoje atsidūru
siems asmenims? Kaip ateiti
ninkai formuoja savo užduotis 
dėl trečiosios emigrantų bangos 
asmenų palaikymo/nepalaiky
mo? 

7 Kaip ateitininkai išreiškia 
savo pritarimą/nepritari-

• mą Lietuvoje ir visame 
pasaulyje vykstantiems bažny
čios ekumenizacijos procesams? 

9 Kaip ateitininkai išreiškia 
savo nuomonę dėl Gyvybės 

• kultūros puoselėjimo šei
mos insitucijose, medicinoje, 
moksle, ekonomikoje, globali
zacijos raidoje, sfcialinėje poli
tikoje, kultūros versmėse ir 
Katalikų Bažnyčios pasauliečių 
judėjimuose bei iniciatyvose? 

? Kaip ateitininkai vertina 
ir kokią turi poziciją dėl 

• švietimo reformos vyksmo 
Lietuvoje ir nacionalinės kultū

ros bei švietimo koncepcijos? 
Kaip atei t ininkai š iandien 
sprendžia lietuvų kalbos proble
mą ne" Lietuvoje gyvenančiųjų 
tarpe? 

9 Kaip ateit ininkai žiūri į 
dvigubą pilietybę ir pilie-

• čių įsipareigojimą valsty
bei? Kaip atei t ininkai inves
tuoja į Lietuvos ekonomiką, 
mokslą, kultūrą, švietimą ir kt.? 
Kaip ateitininkai gali turėt i įta
kos priimant svarbius Lietuvai 
sprendimus politinėje erdvėje. 
Kaip šią poziciją galima skleisti 
į aplinką? 

7 Kaip/ar ateitininkai palai
ko ryšius su Lietuvos atei-

• tininkais moksleiviais ir 
studentais? Kaip/ar ateitininkai 
studentai dalyvauja Lietuvoje 
vykstančiose ateit ininkų vasa
ros stovyklose ir konferencijose? 

9 Kaip ateitininkai remia ir 
intelektualiai, fiziškai ir 

• finansiškai palaiko savo 
brolius ir seses Lietuvoje? Ar į 
Lietuvą atvykę a te i t in inkai 
aplanko ateitininkus Lietuvoje, 
jų kuopas, valdybų atsakingus 
asmenis? 

9Kokiais savo veiklos įsta
tais vadovaujasi Šiaurės 

• Amerikos ir ne Lietuvoje 
veikiantys ateitininkai? Ar tais 
pačiais įstatais, kuriuos nuo
latos patobulina atei t ininkų 
kongresai? Kokia valdymo ir 
vadovavimo s t ruk tūra remiasi 
Šiaurės Amerikos ir ne Lietu
voje veikiantys ateitinininkai? 
Kaip bendradarbiauja atskiros 
ateitininkų organizacijų valdy
bos pasaulyje? 

9Kokią veiklos sritį šiuo 
metu ateitininkai konkre-

• čiai ir sutart inai atnaujina 
Amerikoje? Kokią istoriškai 
pagrįstą veiklos sritį ateitinin
kai šiuo metu pabėžia ir atnau
jina savoje valstybėje - Ame
rikoje? 

7Gal jau laikas iškelti nau
jas užduotis ateit ininkams 

• Siaurės Amerikoje ir tų 
užduočių iškėlimui pasikviesti 
dabartinį ateitininkų jaunimą, 
s tudentus, moksleivius, jų 
globėjus? Gal ver ta kviesti 
Šiaurės Amerikos ateitininkų, 
veikiančių padalinių, vadovų ir 
entuziastų sus i r inkimą per 
Kristaus Kara l i aus l i turginę 
šventę ir pasitart i kaip atnau
jinti veiklą, ją pr i t raukiant prie 
jaunimo aktualijų ir poreikių. 
Verta galvoti apie 2006 m. 
Ateitininkų kongresą, pasaulio 
tautų ir jose gyvenančių atei
tininkų, veiklos aktualijų kon
tekste. 

Maloniai lauksiu a tsakymų, 
minčių, pasiūlymų ir paskati
nimų, bei sveikos kritikos ir, 
žinoma, iškeltų naujų klausi
mų. Savo mintis maloniai pra
šau siųskite iki 2005 m. rugsėjo 
1 d. el-adresu: afSatc-i t is . l t 

Skai tyk i te 

www.ateitis.org 
Ten visada rasit kažko 

n a u j o 

Ateitininkų sąrašų 
patikslinimas 

S k u b u s p r a š y m a s 

Artėjant Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos rinkimams 
šį rudenį, taryba nori atnaujin
t i visų atei t ininkų — sen
draugių, studentų ir moksleivių 
— gyvenančių JAV ir Kanadoje 
sąrašus. Jeigu nesate dalyvavę 
pereituose rinkimuose prieš 
dvejus metus arba jeigu jūsų 
adresas pastaruoju metu pa
sikeitė, prašome iki rugsėjo 1 
d. siųsti savo pavardę, adresą, 
telefono numerį ir ei. pašto 
adresą : 

V y t u i Ž e m a i t a i č i u i 
4 1 8 E. R a v i n e A v e . 

W i l l o w S p r i n g s , IL 6 0 4 8 0 
a r b a e i . a d r e s u : 

v z e m a i t a i t i s @ w a l s h g r o u p . c o m 

Derma to log i j o s ligų i r odos vėž io 
spec ia lybė , k o s m e t i n ė c h i r u r g i j a , 

v iso v e i d o a t j a u n i n i m a s 

R U T H J Ū R A T Ė BARSKY. MD 
120 Center Mali #318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Goocl Samarnan. Central 
DuPage. £dward ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V12NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGLJ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos sagai susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. D A L I A JODVVALIS 

Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 

Suite 101 , Lemont. IL 

Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS. M D 
SUSAN T LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurg i ja , Klausos aparatai 

7550 W College Drive, Suite 208 
- Palos Heights, IL 6046? 
\ Tel 708 561 9199 
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D r a u g o p r e n u m e r a t a yra m o k a m a iš a n k s t o 

JAV 
Kanadoje ir kitur I USD! 
T ik š e š t ad i en io la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur I USD) 
U ž s a k a n t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktore - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

redakci ja@draugas .org 
Administratorius - Vytas P a š k u s 

adminis t rac i ja@draugas .org 
Moderatorius - kun. Vik to ras R imše l i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: r as t ine@draugas .o rg 

ske lb imai@draugas .org 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 men. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, !L 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

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

9830 S .R idge land Ave . 
Ch i cago R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosp i ta l . * 4 1 0 S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy. VVicvvrjrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKiS, MD 
TERRi DALLAS PRUNSKSS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Il l inois Pain Inst i tute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, 
sužeidimu darbovietėje bei ki tu vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

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

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

betm/iar-s sutvarkys darss už pnerana kąra. 
Susitanrmj! kabet arirjtska, a*a ieiuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida !.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chiropracfc & Rehab 

Ciric 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnariu gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
16547 W. 159 Street 

LockportJL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St. Lemont. IL 
60439 

1051 Essington Rd. *200 
Joliet. IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS^ 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
-ugaros. kakto. gafcras steusmu 

(ir migrenos), sportiniu traurmį specafcastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien. savaitgaNars — 
susitarus Kalbame 'letuv-škai 

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

Hickory Hills. IL 
nylia i vakanjs nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598^055 
/aiandos Daaal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 St. Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Paios Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chirooraktika,manualine terapija. 

akupunktūra. 
6420 VV 127 St s i 06. Palos Hts. IL 60463 

Te l . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRiNIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St„ Kenosha. VV 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235VV. 111 S t , C h č a g o , L 6 0 6 5 5 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a r b a 7 7 3 - 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTLį GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 t b Ave. . Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.DAUA E CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Oriand Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

K a l b a m e lietuviškai 
10 S. 6 4 0 Kingery Highvvay 

W! l !owbrook . IL 60527 
T e l . 630-323-2245 

Valančios pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 
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JUODASIS LANDSBERGIS 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Latvių rašytojas Karlis 
Skalbė 1925 metais parašė pa
saką „Juodasis Peteris". Pasa
ka išties graži, siekia karalių 
laikus, turi prasmingą pamo
kymą, kad blogis, esantis žmo
nėse, dažnai suverčiamas tam, 
kuris iš širdies rūpinasi tais 
žmonėmis. Peterio iškamšos 
atitikmuo būtų mUsų More. Te
atleis skaitytojas ir garbusis 
profesorius, kad pasaką patei
kiu sutrumpintą ir Peterį lygi
nu su... profesoriumi Vytautu 
Landsbergiu. 

Pasaka byloja: 
„Peteris nebuvo nei juodes

nis, nei blogesnis už kitus. J i s 
mylėjo žmones ir norėjo jiems 
tarnauti , ir tai buvojo nelaimė. 

- Sergėkis žmonių, - dar 
jaunystėje jį perspėjo tėvas. -
Dirbk savo darbą ir nesikišk į 
kitų reikalus. Žiūrėk, kaip aš 
gyvenau. Septyni karaliai yra 
šičia kariavę. Aš maitinau sep
tynias kariuomenes. Septynios 
karalystės subyrėjo, o mano 
laukai štai žaliuoja, ir aš ne-
stokoju duonos. Aš sugyvenu su 
visais. Be to, argi kas mane 
pravardžiuoja? O apie tave tik 
ir šaukia visuos kampuos: 
„Juodasis Peteris! Juodas is 
Peteris'" Žinau, kad tu žmo
nėms vien gero nori. Ir vis dėlto 
sakau: nelauk iš jų nei pagar
bos, nei liaupsių. Žmonės nie
kam neatleidžia jų šlovės. Juo 
garsiau jie tave liaupsins, tuo 
garsiau ir antausius skaldys. 
Minėsi mano žodžius. 

Bet Peteris nepaklausė sa
vo tėvo. Visko jis turėjo per 
daug: svajonių - per daug. pro
to - per daug. Kaipgi toks nu
sėdės ankštoje tėvo gryčiutėje! 

Peteris visąlaik buvęs ta rp 
žmonių, duodavęs gerus pata
rimus, tačiau kiekvienas dary
davęs taip, kaip išmanė, todėl 

koneveikdavo Peterį, jeigu bū
davo kitaip pataręs, nei jie pa
darė, o tie, kas jo klausė, vėlgi 
nesugebėdavę jo patarimu pasi
naudoti ir patirdavę nuostolį, 
todėl ir vėl kaltindavę. Žmonės 
savaip iškreipdavę jo žodžius, 
šnekėdavę keisčiausius daly
kus ir visur jį smerkdavę: „Juo
dasis Peteris' Juodasis Pete
ris!" 

„Jei dvaras taip vogs ir 
plėš, jis užmuš pasitikėjimą 
karaliumi!", - kadaise pasakęs 
Peteris, tačiau jo žodžiai buvę 
paversti taip: „Reikia užmušti 
karalių, tada jo turtus bus gali
ma vogti ir plėšti". Kalbos pa
siekusios karalių, Peteris buvo 
patrauktas teisman, atsirado 
liudininkų, girdėjusių savo au
simis, kad Peteris nori užmuš
ti karalių, kas tik blogo buvo 
karalystėje, taip pat buvo pri
skirta Peteriui. Ir teismas nus
prendė: apipylus derva Peterį 
sudeginti. Taip ir buvę padary
ta. Tačiau žmonės blogio neat-
sikratę, jautė nuolatinį poreikį 
ko nors nekęsti. Jų pačių ydos, 
kaltės, pagieža jiems nedavė 
ramybės, todėl vėl ieškodavę, 
kas kaltas, ir vėl rasdavę kitą 
Juodąjį Peterį, o radę vėl degin
davo. Žūdavo geriausi žmonės, 
ir karaliui ėmė darytis neramu. 
Vieną naktį jam pasivaidenęs 
Juodasis Peteris, kuris taip 
prabilo: 

„Aš atėjau tau pasakyti: ne
bedegink daugiau gyvų žmonių. 
Blogis glūdi pačiuose žmonėse, 
ir šitaip jie juo neatsikratys. Jie 
suvertė man visas savo kaltes, 
bet pats matai, kad blogis 
anaiptol neišnyko. Jis dega 
kaip alyva, bet yra nesudegina
mas. Žmonių neapykanta vis 
trokšta naujos aukos. Jie nuo
lat nori atsikratyti savo ydom ir 
ieško, kam jas galėtų suversti. 
Jei jau tu taip nori suteikti 
jiems džiaugsmo, padaryk iš 

skudurų ir iš šiaudų lėlę, pas
tatyk ją vidury aikštės paty
čioms, o paskui sudegink. Bet 
jau niekad nebedegink gyvų 
žmonių". 

Karalius taip ir padaręs. 
Iš kaimyninės Latvijos į 

Lietuvą persikėlusi pasaka tapo 
nepasaka. 

Nenoriu smerkti nelaimė
lių, kurių akis tebedengia rau
donas rūkas ar alkoholis ir jie 
mato Landsbergį juodą kaip tą 
Peterį- Tačiau kodėl jis juodas 
buvusiai partinei nomenkla
tūrai, jų pačių tvirtinimu rau
donumo atsikračiusiai, verta 
paaiškinti. 

Komunistinės kilmės par
tinė nomenklatūra, pamačiusi, 
kad pasitikėjimas ja jau užmuš
tas, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, stvėrėsi vogti ir 
plėšti, nors taip daryti paskati
no ne Landsbergis, o pere-
stroikos architektai, tie patys 
bolševikai. Prichvatizavus tur
tą, išvogus bankus, susidarė 
komunistinis turtuolių, kapita
listų luomas. Kadangi tu r ta i ' 
buvo įgyti nešvariu būdu, o juos 
reikėjo išsaugoti ir nuo tei
sėsaugos apsaugoti, reikėjo 
valdžių pagalbos. Pakliūti į 
valdžias demokratinėje valsty
bėje įmanoma tik per rinkėjus, 
o kad tie rinkėjai balsuotų 
už...„gerą" prezidentą, „gerą" 
seimūną ar savivaldybės narį-
reikia, kad „gerųjų" kaltės būtų 
pamirštos, pamirštos aukos, 
pamiršti budeliai, vakarykščiai 
prievartautojai. Reikia, kad 
rinkėjai, gyvendami skurde, 
rūpintųsi tik duona kasdienine, 
nebesirūpintų Tėvyne, valstybe, 
orientuotųsi tik į vienadienes 
vertybes, ne j būtį, o į buitį, ne į 
idealus, o į žemus interesus, ne 
į išmintį, o į „sveiką protą", 
reikia kad nebūtų ugdoma ir 
telkiama pilietinė visuomenė. O 
jau tokius rinkėjus lengva mul-

kinti, patraukti banaliais šū
kiais, balaganiniais renginiais, 
alumi, sėlenomis, ledais ar bliz
gučiais, o labiausia - pažadais 
gelbėti nuo negandų. Visas ne
geroves valstybėje pasišauta su
versti labiausiai nusipelniu
siam tautai ir valstybei žmogui, 
Vytautui Landsbergiui. 

Kadangi T S K P - L K P - LD-
DP-LSDP ir jai giminingos par
tijos bei joms tarnaujanti KGB 
iš Lietuvos niekur nepasi t rau
kė, smegenų plovimo technika -
taip pat , beliko bolševikinių 
žemsiurbių purvą pasukti nuo 
„pūvančių" Vakarų į Vytautą 
Landsbergį. 

Taip padarė ir t ebedaro . 
Kokių t ik „įkalčių" nepris ik
lausė Lietuva! Regis, beliktų iš 
žemsiurbės nasrų apipilti Lan
dsbergį derva ir sudeginti. Tą ir 
padarytų, jei įmanytų, jei nebi
jotų, kad žmonės kartą atsikvo
šės ir kad jų kantrybė nėra be
galinė. 

O pasaka skatina atsikvo
šėti, dėl blogybių valstybėje į 
save atsigręžti, akis atsikrapš
tyti, kas bal tas , kas juodas 
pamatyti. Ne Landsbergį ir net 
ne esamas valdžias dėl blogio 
valstybėje kaltinti reikia, o sa
ve, kad tokios išrenkamos. Je i 
jau taip įtūžį išlieti, ne Lands
bergio pavidalą deginti reikia, o 
pasigaminus iš pogrindyje tebe
saugomų raudonų vėliavų, „va
dų" portretų bei šūkių raudoną 
More, sukabinus ant jos sovie
tinius ordinus, medalius, parti
nių mokyklų diplomus, sude
ginti, nes pasakoj pasaky ta : 
„Taip toj šaly buvo da roma 
kiekvieną pavasarį, ir niekas 
jau nebedegindavo gyvų žmo
nių". O atėjus r inkimams, su
simąstyti, r inktis a t sakingai , 
kad vėl nebūtų išrinkta valdžia, 
panaši į dabartinę Seimo dau
gumą - keturių išgverusių gar
vežių varomą ešeloną. 
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PUNSKE LIETUVYBĖS DAUGIAU 
Rugpjūčio 19 d. į Punsko 

valsčiaus Šilainės stovyklavietę 
riedėjo autobusai iš visų Lie
tuvos kraštų. Tėvynės sąjungos 
kasmetinis sąskrydis buvo su
manytas surengti šiame gražia
me Dzūkijos kampelyje. Tiks
las dvejopas — pagerbti šio 
krašto tautiečius, pasidžiaugti 
kartu su jais lietuvybės šiluma 
ir pasidalinti bendrais rūpes
čiais. Antras — p a m a u t i ir 
susipažinti su Punkso lietuvių 
gyvenimu, jų kultūra ir krašto 
gamta. Dar nepamiršti šilti įs
pūdžiai iš punskiečių viešnagės 
populiariame „Gero ūpo" tele
vizijos maratone. Tautiečiai iš 
draugiško kaimynės Lenkijos 
stebino Lietuvos visuomenę 
aukštu tautinės kultūros meni
niu lygiu ir stebėtinai gaiviu en
tuziazmu. 

Daugelis atvykėlių lankėsi 
šiame krašte pirmą kartą. At
rodo, kad gamta čia alsuoja ta 
pačia lietuviška dvasia. Tačiau 
yra ir ryškiu skirtumų. Visur, 
kiek akys apžvelgia, tvarkingi 
laukai ir sklypai. Neteko matyti 
nė vieno piktžolėmis apaugusio 
ploto, ką Lietuvoje galima re
gėti tiek magistralėmis riedant, 
tiek rajoniniais keliais važiuo
jant. Nenoromis peršasi mintis, 
kad prieš šešiasdešimt metų iš 
okupuotos Lietuvos ištrėmus į 
Sibirą gabiausius ir darbščiau
sius ūkininkus, o likusius prie

varta suvarius į kolchozus, buvo 
sugriautas žemės ūkis ir suar
dyta tradicinio lietuviško kaimo 
paprotinė sankloda bei žemdir
bio mąstysena. Šio, komunizmo 
kūrimo vardan padaryto, nusi
kaitimo pasekmės dar ilgai var
gins mūsų visuomenę. Malo
niai stebino tvarkingos sodybos, 
nesimatė lūšnų. 

Šilainėje prie Seivo ežero 
įrengtoje estradoje švietė stam
biomis raidėmis išdėstytas už
rašas per visą sceną „Tėvynes 
Sąjugna" ir lietuvių bei lenkų 
kalbomis parašytas plakatas 
skelbiantis iš esmės teigiamai 
pasikeitusius tarpvalstybinius 
santykius: „Lietuva ir Lenkija 
— draugystė ir brolybe. Tra
dicinėse vertybėse — saugi mū
sų valstybių ateitis". Lenkija, anks
čiau tapusi NATO nare. padėjo 
Lietuvai įstoti į šią kolektyvi
nės gynybos organizaciją. Dabar 
turime bendrą karinį dalinį — 
LITPOLBAT, kuriam periodiš
kai keisdamiesi vadovauja len
kų ir lietuvių karininkai. 

Punsko valsčiuje priskai
čiuojama puspenkto tūkstančio 
lietuvių. Vietos tautiečiai su
rengė įspūdingą koncertą. 
Punsko kultūros namų savi
veiklos kolektyvai, visi be išim
ties, buvo labai šiltai sutikti. 
Lietuvos visuomenė labai pa
laikė punskiečius, dalyvavusius 
televizijos „Gero ūpo" laidų 

Punsko Kovo 11-osios licėjaus ansamblis ..Ptiniukai" atlieka dalį pro
gramos Tėvynės sąjungos kasmetiniame sąskrydyje. 

maratone ir tie įspūdžiai dar 
neišdilo iš atminties. Koncerte 
dalyvavo Lietuvoje seniai gar
sėjantys tautiškumu ir aukšta 
menine kultūra punskiečių 
kolektyvai: choreografinio sam
būrio ansamblis „Jotva" (va
dovė Kornelija Janušonienė), 
kaimo kapela „Klumpė" (vado
vas Jonas Zakaravičius), miš
rus choras „Dzūkija" (vadovas 
Vidas Ivanauskas i. folkloro an
samblis „Alna" 'vadovas Vitas 
Bacvinskas). Punsko gimnazi
jos folkloro ansamblis „Saki
nėlis", etnografinis ansamblis 
„Gimtinė" (vadovas Konstanti
nas Sidarisi ir Kovo 11-osios li
cėjaus ansamblis „Puniukai". 
kurio vadovė Aistė Pečiuliene 
eina ir Punsko kultūros namų 
direktorės pareigas. 

Tėvynės sąjungos frakcijos 
Seime seniūnas Andrius Kubi
lius, dėkodamas punskiečiams 
už turtingą ir įdomią tautišką 
programą, pasakė sparnuotą 
sakinį: „Jūs išsaugojote lietu
vybės daugiau, negu mes ten, 
Lietuvoje. Jūs mokate parodyti, 
kad esate labiau lietuviai". Vi
suose punskiečių šokiuose ir 
dainose vyravo aiški, šiek tiek 
archaiška dzūkų krašto dvasia. 

Sąskrydyje dalyvavo Seimo 
nariai Rasa Juknevičienė, Ire
na Degutienė. Jurgis Razma. 
Edmundas Pupinis, Egidijus 
Vareikis, akademikas Zigmas 
Zinkevičius ir daugelis kitų 
žinomų valstybininkų ir visuo
menės veikėju 

Punsko viršaitis Vytautas 
Liškauskas priiminėjo iš atvy
kėlių punskiečiams skirtas do
vanas, dažniausiai istorinio tu
rinio ir grožinės li teratūros 
knygas, anksčiau ar jau Trečios 
Respublikos metais išleistas. 

Šeštadienį keliose aikštėse 
vyko įvairios sportines varžy
bos, rajonų ir miestų pasirody
mai. Jie verti platesnės apžval
gos ir analizės, tačiau dauge-
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liui vyresnės kar tos žmonių 
paliko stiprų įspūdį Utenos 
buvusių politinių kal inių ir 
tremtinių mišrus choras „Ai
niai". Tai visiškai kito plano 
dainos, kurios išsiskiria turi
niu, minties gilumu, vilties ro
mia jėga, žodžiais nenusakomu 
tėvynės ilgesiu ir nepalaužtu 
tikėjimu laisvės kovų teisumu. 

Renginio organizatoriai ne
galėjo nežinoti, kad vos už po
ros dienų Lietuvoje bus mini
mos lemtingosios Juodojo kas
pino dienos 66-osios metinės, o 
drauge 16-oji Baltijos kelio me
tinių sukaktis. Pastarasis įvy
kis — unikalus. J is nuskambė
jo per visą pasaulį. Jo politinė, 
pilietinė ir moralinė p rasmė 
buvo ir liko reikšminga Lietu
vos, Latvijos, Estijos išsivada
vimo iš okupacijos istorijoje. 
Tai džiaugsmingai šviesios vil
ties šventė. Būtų labai tikęs 
specialiai parengtas pilietinis 
— meninis epizodas estradoje 
ir būtinai rimtas pranešimas ta 
tema Punsko Šilainės estrado
je. Uteniškių „Ainiai" šią spra
gą iš dalies užpildė. Už tai 
jiems nuoširdžiausias ačiū. 

Suliepsnojo šventinis lau
žas, Vytautas Kernagis pradėjo 
dainuoti populiarius šlagerius, 
stilingosios „Bobos" atliko savo 
programą, o galiausiai, nakčiai 
jau persiritus- į sekmadienį, su 
pertekliniais decibelais subil
dėjo subumbsejo „Road Band". 

Renginį i šmaningai vedė 
Marius Budraits. Tik jis kelias 
dešimtis kartų kvietė sąskry
džio dalyvius kilnoti girą. kai daž
nas atvykėlis ją su malonumu 
gurkšnojo. Tik pabaigoje buvu-
sis Seimo narys Arvydas Vid
žiūnas, anksčiau labai išradin
gai „taisęs žodžiui kelią" tele
vizijos laidose, neiškentęs pa
siūlė kilnoti no girą, o svarme
nis. Marius neprieštaravo. 

E d m u n d a s S i m a n a i t i s 

Nekartokime tos pačios klaidos 

Iš vadinamosios antrosios lietuvių bangos, 
po II Pasaulinio karo pabaigos pasiekusios 
Š. Amerikos krantus, išaugo naujos kartos 

įvairių — dažniausiai pasirinkusių griežtuosius 
mokslus — profesionalų, sugebėjusių toli pa
žengti asmeninių pasiekimų keliu. J ų tėvai, 
nors spaudžiant sunkioms įsikūrimo naujame 
krašte sąlygoms, skatino siekti aukštojo moks
lo, kad užsitikrintų geresnę ateitį. Bet nema
žiau rūpinosi ir lietuviška veikla: jų vaikai lan
kė lietuviškas mokyklas, priklausė lietuviš
koms organizacijoms. Viskam tada, rodos, pa
kako laiko. Deja, daugeliui, jau užaugusių ir 
pasiekusių karjeros aukštumas, jo nepakanka 
paskaityti lietuvišką laikraštį, apsilankyti lie
tuviškame renginyje ar įsipareigoti bet kokiai 
veiklai... 

Nepaisant, kiek gydytojų, inžinierių, peda
gogų, verslininkų ir įvairių sričių profesionalų 
lietuviškos šeimos padovanojo Amerikai, per tą 
pusšimtį metų neišsiauginome (su labai nežy
miomis išimtimis) nei žurnalistų, nei rašytojų. 
Šiandien tai labai skaudžiai jaučiame, kai 
Lietuvių rašytojų draugija (tiesa, čia yra vienas 
kitas ir jaunesnės kartos narys) ar Lietuvių 
žurnalistų sąjunga daugiausia susideda iš 
gyvenimo saulėlydžio metais braidančių narių. 
Nors žurnalistai, pasitraukus pirm. K. Miklui, 
pastaruoju metu stengiasi sulipdyti naują 
valdybą, be neseniai į šį kraštą atvykusių lietu
vių to padaryti negalėtų. 

Kas gi atsitiko su tūkstančiais mūsų jau
nuolių, per tuos dešimtmečius lankiusių ir bai
gusių lietuviškas mokyklas? Nejaugi jų ne
išmokė net rašyti? Nejaugi iš to didelio skai
čiaus lietuviukų nežybtelėjo jokia talento ki
birkštėlė, iš kurios būtų buvę galima įpūsti 
skaidresnę kūrybos liepsnelę? 

Išėjo jie iš lietuviškų mokyklų ir dingo... O 
visgi mokslo metų eigoje bent kai kurios mo
kyklos leido mėnesinius laikraštėlius, metraš
čius, mokinių rašiniai dažnai pasirodydavo 
mūsų spaudoje. Ir tai buvo vaikai, gimę Ame
rikoje, kuriems lietuvių kalba, nepaisant mūsų 
sentimentų, visgi buvo jau antraeilė, šalia 
angliškosios. Jie rašė, nes mokytojai skatino, 

pasirūpindavo geriausius rašinius pasiųsti į 
spaudą, išspausdinti laikraštėlyje. Rašė, nes 
buvo pagiriami, skatinami, kartais net „pa
perkami" geresniu pažymiu ar vienu kitu atlei
dimu nuo namų darbų... 

Dabar vien Amerikoje netrukus į šešta
dienines susirinks apie 1,000 mokinių. Nemaža 
jų dalis y ra neseniai iš Lietuvos atvykusių, 
gerai moka lietuvių kalbą. Daug mokytojų — 
taip pat iš Lietuvos. Tai kur gi problema? Kodėl 
neįmanoma iš tų mokyklų „iškrapštyti" jokio 
rašinėlio, ne t vaikams skirtam puslapiui <pvz„ 
„Draugo lietuviukams")? Gerai, kad vaikai 
mokomi skaityti, dainuoti ir šokti taut inius šo
kius; gerai, kad jie supažindinami su grama
tikos pradmenimis (kiek per kelias valandas 
šeštadieniais įmanoma); gerai, kad ruošiamos 
šventės ir pramogos mokyklose, bet kodėl mo
kiniai neparaginami visa tai aprašyti? Nereikia 
kažkokių išsamių „žurnalistinių" šedevrų, tik 
nuoširdaus vaiko žodžio, nuomonės ir jausmo. 

Skaitome (deja, suaugusiųjų) aprašymus 
apie vasaros stovyklas Rakė, Dainavoje. Kodėl 
patys stovyklautojai stovyklų veiklos neaprašo? 
Nebūtų juk sunku suburti bent kiek geriau 
lietuviškai kalbančius ir pareigingesnius jau
nuolius į žurnalistinių užsiėmimų ar litera
tūros būrelius, pratinti juos rašyti bent trum
pus rašinėlius, o paskui pasiųsti lietuviškai 
spaudai. Bent „Drauge" jiems vietos visuomet 
atsirastų. 

Vaikai patys nesusipras, reikia suaugusiųjų 
— vadovų, mokytojų, net tėvų — pagalbos, 
paskatinimo. Maironio lit. mokykloje Lemonte 
po pamokų veikia „Geležinio Vilko" būrelis, 
kuriame mokiniai mielai dalyvauja. Kodėl 
nebūtų galima sukurti, pavyzdžiui, literatūros 
ar žurnalistikos būrelį? 

Artėja mokslo metų pradžia, tad kreipiamės 
(dar kartą) į visus lit. mokyklų mokytojus: ne
padarykime tos pačios klaidos, kaip padarė mū
sų tėvai ir seneliai, ugdykime savo tautai ne tik 
dainuojančius ir šokančius, bet ir rašančius 
lietuvius. Užsiauginkime iš šios kartos bent 
kelis rašytojus ir žurnalistus. Visi dėl to tap
sime turtingesni! 

LIEPOJOS MIESTAS LAIKO TĖKMĖJE 
DR. NtCHOiAS 1- GEMELL 

Nr.5 

Čia ypatingai pasižymėjo gerai žinomas 
Anglijos parlamentaras, liberalų partijos vadovas 
ir 1916—1922 metų britų premjeras Lloyd Ge
orge, vienas iš Versalio sutarties signatarų. Dar 
1918—1920 metų laikotarpiu jis buvo griežtai nu
sistatęs prieš Rusijos apkarpymą ir su tuo pusėti
nai sutiko tiktai bolševizmui ten galutinai įsi
galėjus. J is buvo labai abejingas Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybei ir turėjo labai blogą nuo
monę apie Estiją bei Latviją, kurios, jo manymu, 
buvo dirbtini padariniai — be istorijos ir tradici
jų. J is visuomet pabrėždavo faktą, kad tos dvi 
valstybės niekuomet nebuvo nepriklausomomis ir 
anksčiau istorijoje visiškai nefigūravo. J i s jas va
dino „potato republics" — bulvių respublikomis. 
Lietuva, jo galvojimu, visiškai neegzistavo — ji 
buvo integrali Lenkijos dalis. Susitikęs su 
Hitleriu 1936 metais, jis buvo visiškai sužavėtas 
jo asmenybe ir jį vadino didžiausiu vokiečiu is
torijoje. Jie visi ten sutiko su ta filosofija, vis tik 
ji turėjo gana svorio, nes daug kas iš Vakarų vals
tybių politikų — taip pat ir Amerikoje — galvojo 
panašiai. Tos derybos Maskvoje užsitęsė ilgą lai
ką. Susitikimo kol kas nebuvo, nes, t a rp kitko. 
sovietai atsisakė paaiškinti kokiu pavidalu toji jų 
peršama globa ir įtaka turėtų pasireikšti. Tuo 
tarpu tie du kraštai , sužinoję apie tas derybas, 
pakėlė didelį diplomatinį triukšmą, kadangi so
vietų globos nenorėjo, jie gerai suprato, ką tai 
reiškia. Kai pagaliau sovietų tikslai Pabaltijo 
atžvilgiu išryškėjo, Vakarų sąjungininkai su tuo 
sutikti negalėjo. Bent tuomet jie dar nesiryžo 
atiduoti Estiją ir Latviją sovietų kontrolei — tas 
įvyko vėliau. Bet derybos nenutrūko, Vakarų val
stybių delegatai pasiliko Maskvoje. 

Kai rugpjūčio mėnesį prasidėjo vokiečių-so-
vietų pasitarimai dėl nepuolimo pakto, Stalin per 
patį pirmą posėdį vokiečių užsienio reikalų mi
nistrui von Ribbentrop trumpai drūtai pareiškė, 
kad nebus prasmes derėtis, jeigu vokiečiai ne
nusileis Liepojos atžvilgiu, t y., neperleis Liepojos 
sovietams. Vokiečiai norėjo pasidalyti Pabaltijį 
išilgai Dauguvos upes — tokiu būdu Kuršas su 
Liepojos ir Ventspilio uostais pasiliktų jų pusėje, 
bet Latvija ir Rygos miestas būtų padalyti į dvi 
dalis. Stalin su tuo nesutiko. Ribbentrop tuomet 
čia pat iš Maskvos Kremliaus telefonu paskambi

no Hitler, kuris tada buvo jojo namuose Berchts-
gaden, Bavarijos kalnuose. Šis liepė jo adjutantui 
atnešti žemėlapį, bet jie tik surado mokyklinį 
geografinį atlasą. To pakako. Hitler, trumpai žvil
gterėjęs į atitinkamą puslapį, a tsakė — j a , lin-
verstanden", taip, sutinku — ir tokiu būdu Lie
pojos bei visos Latvijos likimas buvo nulemtas. 
Per spalio mėnesį vykusias sovietų-latvių dery
bas Stalin visai atvirai atskleidė Latvijos užsienio 
reikalu ministrui Munter, kad tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos buvo pasirašytas slaptas susi
tarimas apie Rytų Europos pasidalinimą įtakos 
sferomis ir kad Latvija, kaip Estija ir Lietuva, 
randasi sovietų sferoje, ir kad jie, sovietai, gali 
dabar Latviją okupuoti kiekvienu momentu. Bet 
jie to nedarys, jie gerbs Latvijos nepriklausomybę 
ir nesikiš į jos vidaus gyvenimą, bet latviai turi 
pasirašyti su sovietais sutartį apie sovietų karinę 
laivyno bazę jų teritorijoje. Sovietai reikalavo 
Liepojos karo uosto, dalį Ventspilio uosto ir ruožą 
Kuršo pusiasalio šiaurės krante, kur jie ketino 
įkurti pakrantės artilerijos punktą apsaugoti 
priėjimą prie Rygos įlankos. Čia Stalin parode 
joje ypatingą susidomėjimą Liepoja. Munter labai 
energingai ir sumaniai gynė Latvijos reikalus, 
bet čia jo pastangos buvo bergždžios — Stalin ir 
Molotov buvo kieti kaip titnagas Munter tik pa
vyko šiek tiek sumažinti Kuršo kranto artilerijos 
punkto ruožo plotą — tai ir buvo viskas. Tokiu 
būdu Baltijos laivynas — dabar jau sovietinis — 
po kokių 24 metų pertraukos vėl perėmė, prieš 47 
metus rusų pradėtą statyti Liepojos karo uostą, 
ten tuomet esant net pačiam carui Aleksandrui 
III. Taip, galima sakyti, naujoji Rusija su naujuo
ju caru ten vėl įsikūrė. 

Praėjus vos keletai dienų nuo tos sutarties 
pasirašymo, į Liepoją atvyko didelis sovietų karo 
laivas „Kirov" ir išmetęs inkarą karo uosto prie-
uosty, išsodino grupę sovietų admirolų, kurie tu
rėjo tartis su latvių pareigūnais dėl uosto perėmi
mo. Tie pasitarimai vyko sklandžiai, karo uostas 
tapo izoliuotas nuo apylinkes ir be jokių inciden
tų apstatytas sovietų sargybiniais. Ten buvo dis
lokuota povandeninių laivų eskadra — didesnių 
laivų sovietai ten neįvedė Jie apskritai laikėsi 
labai santūriai, didesnio karo laivų judėjimo ne
buvo pastebėta. • Bus d a u g i a u . 
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MŪSŲ ŠEIMOSE rifo 
GR|ŽO Į TĖVYNĘ 

Kai dabar Lietuvoje ta ip 
stipriai siaučia protų ir raume
nų nutekėjimo karšt l igė, kai 
tūkstančiai iš savo krašto išvyk
s ta kitur, tai pesimistai j au 
pranašauja, kad, tokiu greičiu 
bėgant, po kelių dešimtmečių 
Lietuvoj gyventojų gali belikti 
gal tik apie vieną milijoną. Spė
jama, kad apie 400-500 tūks
tančių yra iškeliavę į Vokietiją, 
Ispaniją, Angliją. Airiją, JAV ir 
ki tus kraštus. Tokia yra, deja, 
l iūdna ir skaudi savanoriško 
gyventojų nykimo Lietuvoje sta
tistika. Atseit, Lietuvoje liks 
visai nedaug lietuvių. Jei taip 
atsitiktų, tai toks pranašavimas 
butų panašus į tautos apokalip
sę. Kalbos eina, kad dabartinė 
valdžia nebrangina savo žmo
nių, nes nes i rūpina ir nesu-
tiekia jiems geresnių galimybių 
profesiniam ir ekonominiam 
tobulėjimui. 

Tačiau pasitaiko darbingų, 
gerai nus i te ikusių , norinčių 
grįžt, bet jų nelabai daug. Gin
ta ras ir Rasa Apanavičiai yra 
vieni iš nedaugel io. Laimėję 
„žalią kortelę" jie atvyko į New 
Jersey ir apsigyveno Linden. 
Gintaras nesunkiai įsidarbino 
elektriku, o Rasa tęsė studijas, 
at l ikdama 2-jų metų stažuotę 
Columbia univers i te te , New 
York. Čia jai tarpininkavo ir 
akademiniuose reikaluose pa
dėjo šiame universi tete daug 
metų dėstantis prof. dr. Rimas 
Vaičaitis. Studijuodama ji pa
laikė nuolat inį ryšį su savo 
Kauno technologijos universite
tu. Po stažuotės Statybos pro
jektų valdymo srityje jai buvo 
suteiktas daktarės laipsnis. Jos 
inžinerijos mokslinio darbo te
ma buvo: „Statybos projektų 
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Rasa Apanavičiene. 
valdymo efektyvumo modeliavi
mas, taikant dirbtinius neuro
ninius tinklus". 

Abu Apanavičiai atvykę įsi
jungė į Elizabeth bendruome
nės ir parapijos veiklą. Rasa, 
turėdama patirties, su Džaneta 
Bubliene atgaivino „Liepsnos" 
tautinių šokių grupę. Jos abi 
buvo ir mokytojos: dirbo inten
syviai ir buvo t ikrai miela 
matyti „Liepsnos" šokėjus, žy
giuojant ir dalyvaujant Tauti
nių šokių šventėje Čikagoje. 

Lietuviai išeiviai visais lai
kais rūpinosi ir tebesirūpina 
savo gimtosios kalbos išsaugoji
mu, bei lietuviškos savasties 
palaikymu. Per daug metų čia 
veikusios Dr. Vinco Kudirkos 
šeštadieninės mokyklos veikla, 
t rūks tant mokinių, buvo susto
jusi. Rasa Apanavičiene, kaip ta 
darbščioji bitutė, kalbino ir 
skambučiais ieškojo tėvų, prita-
rančių, kad, ypač trečiabangiai, 
atvežtų savo atžalas į lietu
viškas pamokas. Buvo rastos 
mokytojos, ir mokyklėlė vėl pra
dėjo gyvuoti. Tiesa, sąlygos mo
kyklai čia buvo gana skurdžios, 

nes buvusios Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje mokyklos patalpos 
parapijai dabar nebepriklauso, 
o yra nuomuojamos kitom reik
mėm. Atkurta mokyklėlė turėjo 
pasitenkinti nedideliu kampu 
parapijos salėje. Tačiau šiais 
metais gautas leidimas vėl nau
dotis buvusios mokyklos patal
pomis. 

Beje, kai Nevvark arkivys
kupas pagal planą nutarė už
daryti arba sujungti įvairių 
tautybių bažnyčias, tai ir virš 
lietuvių parapijos yra pakibo 
Damoklo kardas. Į parapijos 
gelbėtojų gretas tuoj įsijungė ir 
Rasa Apanavičiene. Su ja teko 
vykti ir į vyskupijos ruoštą 
susirinkimą, kur buvo aiškina
ma, kad įvairių tautybių para
pijom „bus geriau" susijungus 
su kitom. Deja, nei vyskupas, 
nei jo padėjėjai nesugebėjo įti
kinti susirinkusiųjų, kodėl tai 
„būtų geriau". 

Atsisveikinimas su dr. Ra
sa ir Gintaru įvyko parapijos 
salės patalpose. Susirinkusiųjų 
vardu išvykstantiems Julija 
Jasaitienė įteikė dvi knygas su 
Amerikos ir New Jersey krašto 
vaizdais. Julius Veblaitis trum
pai peržvelgė kai kuriuos su 
jais bendros veiklos momentus. 
Išleistuvių vaišes paruošė Ju
lija Jasaitienė, Birutė Pocienė, 
Valerija Klygienė, Danguolė 
Didžbalienė, Veronika Misiū
nienė, Alfas Ja rmas , Ilona 
Spatola ir Julius Veblaitis, Ra
sa ir Gintaras atsidėkodami 
pabrėžė, kad bendravimas su 
savo tautiečiais j iems buvo 
maloniausia veikla. Dr. Rasa 
Apanavičiene (Navikaitė) dės
tytojos darbą Kauno technologi
jos universitete pradės rugsėjo 
pradžioje. Pradžios mokyklą 
lankys taip pat jų dvi atžalos: 
Rytis ir Rūta. 

Linkime Rasai ir Gintarui 
Apanavičiams kuo geriausios 
sėkmės tėvynėje! 

J u l i u s Veblaitis 

LIETUVIŠKOJI „ C O N D I " ? 

Viešnios iš Kalifornijos St. Petersburg, FL, Lietuviu klube. Iš kairės: Brianą Silkaitytė, Aušra Šilka-
itienė ir Daria Šilkaitytė. Flvyros Vodopalienės nuotr. 

STASE E. SEMĖNIENE 

Lietuvos žemėje moteris yra 
įspaudusi gilius pėdsakus. Nuo 
senovės moteris suvaidino vie
ną svarbiausių vaidmenų: le
gendinė karžygė Gražina, pasi
ryžėlė Emilija Platerytė, vargo 
mokyklos mokytoja - motina, 
partizanės bei partizanų ryši
ninkės - jos visos skleidė idea
lizmą, patriotizmą, pasiaukoji
mą, ryžtą bei drąsą, moralumą 
ir begalinę meilę savo tautai. 
Moteris buvo (ir yra) įkvėpimo 
šaltinis būsimoms kartoms -
mūsų atžalynui! 

Vos' atsikūrus Lietuvos 
Respublikai, 1920 m. Kaune, 
Steigiamajame Seime, dalyvau
jant 104 seimūnams, Vyriau
sybei, svečiams (iš Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Estijos 
ir Latvijos), pirmininkauti pa
kviesta vyriausia amžiumi 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, o 
sekretoriauti - jauniausia ats
tovė Ona Muraškaitė (vėliau 
Račiukaitienė-Ratienė, KD blo
ko). Be jų, dar iš Krikščionių 
demokratų frakcijos buvo: M. 
Daugelytė-Galdikienė, E. Spu-
daitė-Gvildienė, G. Stakaus-
kaitė. 

Nūdienės nepriklausomos 
Lietuvos apsiniaukusią politinę 
padangę perskrodė saulės spin-
dulys-profesionali politikė Rasa 
Urbaitė-Juknevičienė. Josios 
pareigų sąrašas sieksninis: LR 
Nepriklausomybės Akto signa
tarė, keleto Seimų nare, dirbusi 
ir tebedirbanti Seimo valstybi
nio saugumo ir gynybos komi
tete, Seimo NATO reikalų ko
misijoje, NATO tarpparla
mentinėje asamblėjoje, buv. są
jūdininke, Tėvynės Sąjungos 
vicepirmininkė, tremtinių duk

raitė (senelis badu mirė Sibire) 
bei dukra, buv. vaikų gydytoja 
ir dar daugiau. Iš priešiškos 
Lietuvai Rusijos atpūstu vėju, 
Rusijos ambasada Vilniuje, 
„perkrikštijo" ją „lietuviškąja 
Candoleezza Rice" dėl jos nuo
sekliai kietos pozicijos Lietuvos 
valstybinio saugumo srityje. 

Rasa, lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojų vaikas, mo
kykloje pasižymėjo humanita
riniais mokslais: buvo literatė, 
skaitovė, mėgo kalbas, istoriją, 
geografiją, net kūrė eilėraščius. 
Spaudoje R. Juknevičienė prisi
pažino pasirinkusi Valstybinio 
saugumo ir gynybos komitetą 
sąmoningai, gerai apgalvojusi, 
nes suvokė, jog padėtis versle, 
sveikatos apsaugos srityje, mo
kyklose, visose be išmint ies 
krašto gyvenimo srityse prik
lausys nuo to. koks valstybės 
pamatas bus padėtas . „Jeigu 
nebūtume atsiskyrę nuo So
vietų Sąjungos erdvės, nebūtu
me tapę NATO ir ES nariais, 
šiandien kapstytumės dar di
desnėse bėdose. Aš suprantu, 
kad Lietuvoje yra daug bėdų, 
tačiau nematyti sk i r tumų -
būtų nesąžininga". Anot jos, 
NATO yra pamatai - stiprūs, 
patikimi. Tačiau, ji teigia, dar
bai nėra pabaigti - valstybės 
namas nebaigtas statyti. „Turi
me sustiprėti viduje, įgyti dau
giau atsparumo". 

R. Juknevičienė giliai įsisa-
monusi politikės vaidmenį. J i 
filosofuoja, jog privalai mokytis 
laikysenos, kalbėsenos paslap
čių, negali būti pavargęs ar 
susinervinęs. Kartais šypsena 
veikia labiau nei ilgi įtikinėji
mai. 

Jos idealas politikoje — šiuo
laikinės, istorinės asmenybės. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalu taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė - -
2711 West 71 Street. 
Chicago. 1L 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773^*36-6906 
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PAGALBA BŪSIMAI 
MEDICARE RECEPTINIŲ 

VAISTŲ PROGRAMAI 
Naujoji Medicare receptinių 

vaistų programa, kuri įsigalios 
nuo 2006 m. sausio mėnesio, 
nėra skirta vien vyresniesiems, 
bet ir įvairaus amžiaus neį
galiesiems, kuriems „Sočiai Se-
eurity" moka neįgalumo išmo
kas ir kurie turi Medicare. 

Į šią programą įsirašymo 
laikotarpis prasideda nuo 2005 
lapkričio 15 ir t ruks iki 2006 
gegužės 15. Bet jau dabar „Soc. 
Security" priima prašymus tų 
asmenų, kuriems gali reikėti 
papildomos pagalbos, mokant 
mėnesinį Medicare mokestį, 
metinius apdraudos nurašymus 
(annual deductibles) ir prie

mokas receptiniams vaistams 
(preseription co-payments). 

Ši papildoma pagalba gali 
vidutiniai sutaupyti asmeniui 
iki 2,100 dol. per metus. 

Medicare siūlomai papildo
mai pagalbai gauti yra šios 
sąlygos: 

1. Pavieniai asmenys negali 
turėti daugiau kaip 14.355 dol. 
metinių pajamų o kiti ištekliai 
negali būti didesni, kaip 10.000 
dol. 

2. Vedusieji negali turėti 
daugiau kaip 19,245 dol. per 
abu metinių pajamų ir kiti iš
tekliai negali viršyti 20,000 dol. 

Abiems atvejais ištekliai 

Rasa Juknevičiene. 

R. Juknevičienė žurnalistams 
pasisakė: „Mano didžiausias 
mokytojas šioje srityje, ypač 
užsienio politikoje, Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose, Lietuvos 
ir NATO, Lietuvos ir Europos 
santykiuose, žinoma, yra Vy
tautas Landsbergis. Esu įsitiki
nusi, kad tai pats iškiliausias 
dabartinių laikų Lietuvos poli
tikos strategas. Jo ryžtas, suge
bėjimas diplomatiškai siekti 
dalykų, kuriais gal nedaugelis 
tuomet tikėjo, yra išskirtini ir 
sektini bruožai." 

„Lengva dirbti su protin
gu, puikiu ir patikimu žmogu
mi, tikru vadovu - Andriumi 
Kubiliumi. Už sugebėjimą ge
rai atstovauti Lietuvai, pasau
lyje labai gerbiu Valdą Adam
kų". 

Iš pasaulio politikų R. Juk
nevičienei ryžtingumu impona
vo Ronald Reagan; kad ir kaip 
Europos kairiųjų kritikuojamas 
- George W. Bush bei jo padėjė
ja Condoleezza Rice, jos nuo-

gali būti truputį didesni, jei į 
juos įskaitoma 1,500 dol., ski
riamų palaidojimui. 

Neįgaliems asmenims, gau
nantiems „Security" neįgalumo 
išmokas, bet dirbantiems, dalis 
jų uždarbio gali būti neįskai
čiuojama į nustatytą išteklių ri
bą. Faktiškai, mažiau negu pu
sė uždarbio būtų įskaičiuojama 
į nustatytą įplaukų ribą. Jei 
neįgalus asmuo turi išlaidų, 
ryšium su darbu, pvz., trans
portas, tai tos išlaidos gali būti 
nurašytos nuo uždarbio. 

„Sočiai Security" dabar iš
siuntinėja 19 mln. laiškų Medi
care apdraudą turintiems as
menims, kurie gali būti priskir
ti prie papildomos pagalbos rei
kalingųjų. 

Tame „Sočiai Security" laiš
ke yra prašymas su paštui ap
mokėtu voku. Jei gautumėte to
kį laišką, perskaitykite jį, už
pildykite prašymą ir pasiųs
kite „Sočiai Security". 

Bet jei negavote tokio laiš
ko ir galvojate, kad tinkate siū
lomai papildomos pagalbos pro
gramai, paskambinkite „Sočiai 
Security" administracijai 1-

mone, tai plačiai mąs tan tys 
žmonės. 

Nors Lietuva yra po vadi
namuoju ES ir NATO skėčiu, 
mūsų įžvalgioji politikė perspė
ja , „baimintis nereikia, bet 
gyventi turime atidžiai dairy
damiesi, nes Kremliaus strate
gai, išprašyti pro duris, bando 
grįžti pro langus. Kadangi tu
riu daugiau informacijos, galiu 
atsakingai pasakyti, jog Rusijos 
bandymai veikti Lietuvos gy
venimą stiprėja. Ypatingą dė
mesį Kremlius skiria Lietuvos 
politikams, partijoms, žinias-
klaidai". 

Išmintingoji politikė turi 
savo tautiečiams naudingą „re
ceptą", kaip atsilaikyti prieš 
plėšriąją mešką, nors ir pakei
tusią savo kailio spalvą: „Pa
grindinis ginklas prieš Rusijos 
bandymus susigrąžinti pra
rastą įtaką prie Baltijos -
visuomenės a t sparumas , sa
varankiški , sąžiningi, st iprų 
stuburą tur intys ir nebailus 
politikai. Norėdami tapti stip
ria ir gerbiama tauta, turime 
būti dvigubai labiau įžvalgūs ir 
atidūs!" 

Rasa Juknevičienė pavel
dėjo iš šeimos ryškius morali
nius principus: ji perėmė iš kar
tos į kartą perduodamą sava
rankišką mąstymą, iniciatyvą 
bei atsakomybę. Sekdama savo 
mamos bei močiutės, buvusių 
Sibiro tremtinių, pavyzdžiu, ji 
aktyviai eina per gyvenimą. Jos 
niekad nelaukė likimo pasiūly
mo ant sidabrinio padėklo, bet 
pačios kūrė gyvenimą ir mokėjo 
išeiti iš klampių situacijų. Ir 
liko laimėtojos! O Rasai Juk
nevičienei dar šypsosi ateityje 
didinga politinė karjera! 

800-772-1213; neprigirdintieji 
gali skambinti 1-800-325-0778. 

Informacijos apie tą pro
gramą galite rasti ir „Sočiai 
Security" tinklalapyje 

www.soc ia l secu r i ty .gov 
Kai kurie asmenys auto

matiškai priskiriami ta i pa
pildomai pagalbai gauti. Štai 
jie: 

1. asmenys, turintys ir Me
dicare, ir Medicaid; 

2. turintys ir Medicare, ir 
„Supplement Security Income"; 

3. bet kuris asmuo, už kurį 
jo gyvenamoji valstija moka 
Medicare mokesčius. 

Šiems asmenims nereikia 
paduoti prašymo papildomai 
pagalbai gauti. 

Visi kiti, kurie taip pat gali 
gauti papildomą pagalbą, turi 
užpildyti prašymą. Programa, 
kaip jau anksčiau minėta, yra 
dėl Medicare receptinių vaistų 
ir ji įsigalios nuo 2006 m. sausio 
mėnesio. 

(Bus d a u g i a u ) 

(Medžiaga - pagal „Sočiai Se
curity" informacija) 
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Lietuva 

Atsargiai — stiklas' Erikas, t lyte ir Matas net bijo krustelėti, atsidūrė Orland Park, 1L, Marshali 
Held parduotuvėje, kur galima įsigyti ..Vilniaus stiklo studijos'' (Pelesos i. Vilnius) gaminių. 

Indrės Tijūnėlicnės nuotrauka 

Tu per amžius kentėjai. 
Tavo nusikaltimas buvo Tavo 
nepaprastas grožis, kurio visi 
kaimynai pavydėjo. Jie skver
bėsi pro visus šonus, o bočiai 
Tave narsiai apgynė! 

Per šimtmečius sukrovei 
savo turtą — paveldą, kuris 
stovi kaip sfinksai Egipte, ir jų 
iš Tavęs niekas neatims' 

Valdžios keičiasi kaip pa
geltę lapai, bet tai tik mirtingi 
žmones. Tavo grožis, gamta ir 
nuostabi tautosaka liudija Tavo 
praeitį, i r pagaliau pasaulis 
Tave atpažino. 

Korumpuoti. pilni egoizmo 
asmenys, sulindę į valdžios 
aparatą atstovauja ne Tau, bet 

rūpinasi savo kišenėm... Bet čia 
tik laikinas laikotarpis. 

Ateitis yra Tavo pusėje, nes 
Tavo aukso kasyklos su kul
tūra, menu ir architektūriniu 
paveldu tik dabar po truputį 
prašvinta saulės patekėjime! 

Kada pasaulis atpažins ir 
supras Tavo indėlį, bus įvertin
ta, kas Tau priklauso... Tavo 
turtai bus dar daugiau atpažin
ti — nes laikas yra Tavo pusė-
je'.. 

Paklydę paukščiai sugrįš į 
savo apleistus lizdus ir savo 
grožiu, spalvom ir čiulbėjimu 
praturtins Tave!. 

Algis L iep ina i t i s Gražieji Lietuvos pamta 

http://www.socialsecurity.gov


PASIUTLIGES PROTRŪKIS 
VĖL KELIA NERIMĄ 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Lietuvos veterinarijos tar
nybos specialistai ir gydytojai 
virusologai sunerimę, jog dau
giau nei prieš metus atslugusi 
pasiutligės banga šiemet vėl 
plūstelėjo į Lietuvą. Ypač pavo
jingas šios mirtinos ligos mas
tas pasklido po Vilnių, Panevė
žio bei Alytaus apskritis. Vien 
per liepą užfiksuotas net 101 
pasiutligės atvejis, o per šį pus
metį — 610 atvejų, t.y. dvigu
bai daugiau nei pernai per tą 
patį laikotarpį. Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarybos 
(VMVT) Gyvūnų sveikatingu
mo skyriaus viršininko Vaidoto 
Kiudulo teigimu, galima sakyti, 
tai beveik rekordinis skaičius. 
Pasak pašnekovo, skambinti pa
vojaus varpais gal ir nereikėtų, 
tačiau atsargumo dėlei turėtu
me būti pasiruošę ir blogesniam 
variantui. 

„Neįprastai didelį pasiut
ligės protrūkį galėjo iššaukti 
keletą iš eilės nešaltų žiemų. 
Tokiu metų laiku paprastai dar 
snaudžia vieni iš didžiausių šios 
ligos platintojų — mangutai. 
Tačiau, kaip rodo statistika, be
ne didžiausių pavojų kelia rudo
sios lapės. Per pastarąjį dešimt
metį, kai gerokai sumažėjo la
pių medžioklė, šių žvėrių skai
čius Lietuvos miškuose" tiesiog 
fantastiškai išaugo",— nerima
vo V. Kiudulas. Beje, dar prieš 
10 ir daugiau metų, kai Lie
tuvoje vykdavo intensyvesnės 
medžioklės, mūsų miškuose 
suskaičiuota tik apie 12.000 
lapių, o 2000 metais jų priviso 
daugiau nei 30,000... 

N e i š g y d o m a l iga 

Į Užkrečiamųjų ligų profi
laktikos ir kontrolės skyrių, 
veikiantį prie Visuomenės Svei
katos centro, kitas medicinos 

įstaigas kasmet vidutiniškai 
kreipiasi apie 9,000 šalies gy
ventojų, nukentėjusių nuo lau
kinių bei naminių gyvūnų įkan
dimų. Daugiau nei pusė jų pa
skiepijama nuo pasiutligės. 
Minėto skyriaus direktoriaus 
pavaduotoja Nerija Kuprevi-
čienė mūsų skaitytojams teigė, 
jog didžiausių rūpesčių del šios 
ligos atsirado per pastaruosius 
6—8 metus. Vien šiais metais į 
medikus pagalbos kreipėsi kone 
11,000 piliečių, iš jų daugiau nei 
pusei sukandžiotų žmonių teko 
suleisti vakciną nuo pasiutli
gės. 

..Nepamirškime, kad ši ūmi 
infekcine liga iki šiol niekur 
pasaulyje dar neišgydoma. Pa
siutligę sukelia virusas, plin
tantis per seiles. Įkandus pa
siutlige sergančiam gyvūnui, 
seilės su mirtinu virusu paten
ka ne į kraują, bet tiesiai į ner
vinius žmogaus organizmo ka
mienus, o po to pasiekia stubu
ro, galvos smegenis, juos suar
do. Išgelbėti dar galima tik tuos 
asmenis, kurie nedelsdami (ne 
ilgiau kaip po 3 ar 4 parų po 
įvykio) kreipiasi į medikus. Tik 
suleidus vakcinos arba imuno-
globulino preparato, nukentė
jėliui sustabdomas pasiutligės 
viruso plitimas", — aiškino N. 
Kuprevičienė. 

Gydytojai, anot pašnekovės, 
dar iki šiolei negali laiku nu
statyti ir pačios šiol ligos diag
nozės — ji paprastai paaiškėja 
tik žmogui jau... mirus. Pasiut
lige susirgęs ligonis iš pradžių 
pajunta bendrą kūno negala
vimą ir silpnumą, jam pakyla 
temperatūra, vėliau pasireiškia 
nerviniai sutrikimai. Ligonį 
pradeda dirginti šviesa, įvairūs 
garsai, sutrinka ir jo orientaci
ja. Galop žmogus visiškai nu
silpsta ir miršta. Nuo pasiut
ligės nukentėję naminiai gyvū
nai taip pat darosi neramūs. 

neėda, tik graužia bet kokius 
daiktus, vėliau prasideda kūno 
traukuliai , ima bėgti seilės. 
Galų gale gyvūną ištinka para
lyžius ir po kelių dienų jis gaiš
ta. Beje, pastebėta, kad pasiut
lige susirgę naminiai gyvūnai iš 
sodybų lekia į miškus, o lauki
niai žvėrys — atvirkščiai... 

L iūdna s t a t i s t i ka 

Statistiniai duomenys bylo
ja, kad nuo pasiutligės pasauly
je kasmet vidutiniškai miršta 
kiek daugiau nei 50,000 žmo
nių. Mūsų šalyje duomenys — 
kuklesnū Dėl šios ligos nuo 
1950 metų netekome 15 žmo
nių. Paskutinis toks atvejis 
užfiksuotas pernai rudenį, kai 
Prienų rajone nuo lapės įkandi
mo mirė pusamžis vyriškis. 
VMVT duomenimis, šiemet, per 
septynis mėnesius nus ta ty ta 
net 610 pasiutligės atvejų. Ly
ginant pagal apskričių teritori
jas , kaip ir pernai, daugiausia 
šios ligos atvejų užregistruota 
Vilniaus apskrityje — 172, Pa
nevėžio — 98, Alytaus — 46, o 
mažiausiai Kauno — 30 ir Tel
šių — 7. Pagal rajonus pirmau
ja Vilniaus — 62, Širvintų — 40 
ir Alytaus — 35 pasiutligės at
vejai. 

Pasiutligė bene labiausiai 
paplitusi tarp laukinių gyvūnų 
— užfiksuota 502 atvejai, arba 
83,4 pore. Daugiausia gyvento
jų nukentėjo nuo lapių — 265 
įkandimai, usūrinių šunų — 170, 
kiaunių — 50 ir šeškų — 14 
įkandimų. Tuo tarpu naminiams 
gyvūnams nustatyta 108 atve
jai, arba 17,6 proc. nuo visų pa
siutligės atvejų. Čia pirmauja 
šunys 42. katės — 36 atvejai... 

Nelaimingų atsitikimų ge
rokai sumažėtų, jeigu gyvento
jai būtų apdairesni, neimtų į 
rankas ir neglobotų į sodybas 
užklydusių ar miške surastų 

ATSISVEIKINANT SU GANDRAIS 
LIBERTAS KLIMKA 

Rugpjūčio 24-oji, apaštalo 
Baltramiejaus šventė Lietuvos 
kaime nuo seno žinoma kaip 
Gandrų išlėkimo diena. Tiesa, 
šie mieli paukščiai, žmogaus 
sodybos įnamiai , skirtingose 

i Lietuvos vietose ar tarmėse va
dinami įvairiai. Gandras — tai 
ir s tarkas, gužas, gužutis, gar
nys, busilas, bacionas, didutis... 

Jau su rudens nuojauta ta 
šventė... O šie metai gandrams 
buvo neblogi — ne viename liz
de galima buvo matyti ir po tris 
gandriukus. Susipulkavę rugie
nose į gandrynus. pamokę jau
niklius, patrauks į pajūrį- Sa
koma, ten ..gandrai seimus 
neša". Išties yra apie ką pasitar
ti, juk nuskristi turės neįtikėti
nai toli, pasiekti net Nilo aukš
tupius, pietinę Afrikos dalį. 

Gandrai Lietuvos kaime 

Todėl taip anksti ir susiruošia į 
kelionę — „gandrai žino savo 
čėsą". 

Apie kokį nepritapusį vieni
šių ar senbernį kaime pasako
ma: „Vaikšto kaip gandras po 
Baltramiejaus". Juk po šios die
nos neišskridę pasilieka tik su
žaloti ar ligoti paukščiai. Ir 
žmonių malonė, ar sulauks jie 
pavasario. Gal kas priglaus 
vargšą gandrelį kartu su gyvu
liukais tvarte peržiemoti... 

Palikdami gimtinę, gandrai 
„išsineša" pavakarius, kurių 
šeimininkė nuo šv. Baltramie
jaus namiškiams jau neberuo-
šia. nes diena gerokai sutrum
pėjo, o sunkių darbų — kaip ir 
nebeliko. Tik linarūtė ir bul
viakasis, bet jie atliekami su 
talkomis ir labai neprailgsta. 
Todėl manoma, kad atsisveiki
nimo su gandrais diena užbaig
davusi vieno metų rato laiko 
tarpsnį, kuris senovėje buvo 
reikšmingas, sudarant žemdir
biškąjį kalendorių, paremtą 
gamtos reiškiniais. Juk sakoma: 
„Lig Baltramiejaus bręsta, po 
Baltramiejaus vysta". Iš to, 
tikėtina, kilęs ir gandro, kaip 
ypatingo paukščio, Lietuvoje 
išaukštinimas. 

Dzūkijoje merginos net pa-
burdavo, ar gandras iškeliau
damas „neišneš" jų dalios. Savo 
ateitį spėdavo taip: kur nors 
rugių ražienose iškas duobutę ir 
stebės, kas joje po dienos ar ki
tos atsiras. Jei vorelis tinklą ten 
nuaus — ištekės už turčiaus, jei 
skruzdėlytė ropinės — už var
guolio... 

Priežodis sako: „Nuo šv. 
Baltramiejaus velnias į vandenį 
geležį įkiša". Mat. naktys jau 
vėsios, todėl virš vandens tel
kinių rytmečiais draikosi ruko 
tumulai. Turi šis pasakymas ir 
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*as fa 
Antano Tumėno fotomontažas: Lietuvos miškuose neregėtai gausiai besiveisianėios laputes kelia vis daugiau rūpesčių gyventojams: prityrusių me
džiokles žinovų teigimu, Lietuvos miškuose rečiau sutinkami vilkai pasiutlige mažiau serga, tačiau susitikimai su šiuo žvėrimi kartais gali baigtis ir 
liūdnokai... 
nebaikščių laukinių gyvūnų. 
Miško žvėrių dažni kontaktai su 
šunimis, katėmis, kitais na
miniais gyvūnais pavojingi ir 
žmonėms. Viena iš veiksmin
giausių apsisaugojimo būdų — 
naminių gyvūnų vakcinavimas. 
Šiam reikalui valstybė kol kas 
skiria nemažą dėmesį. Kur kas 
sudėtingesnė problema dėl lau
kinių gyvūnų vakcinacijos. Pa
sak Vaidoto Kiudulo, daugelyje 
pasaulio šalių daugiau nei prieš 
12 metų pradefe taikyti oralinė 
vakcinacija. 

Nuo 1996 metų ši prie
monė pradėta taikyti ir Lietu
voje. Vakcinos pripildyti jaukai, 
aviacijai padedant , išmėtomi 
įvairiuose šalies miškuose bei 
laukymėse. Norint pasiekti sėk
mingų rezultatų, vakcinavimo 
akciją būtina atl ikti ne per 
mažesnį, kaip 5 metų ciklą. 
VMVT specialistų teigimu, jau 
šį rudenį tarnyba pradės ma
sinę oralinę vakcinacijos akciją. 

Jos metu po mūsų šalies teri
toriją vakcinų paketai bus iš
mėtyti iš lėktuvų. Tokiai pro
gramai Lietuva iš Europos 
Sąjungos jau gavo 3,6 mln. litų 
ir šių lėšų turėtų užtekti 2—3 
metams. 

Vilkė p r i e š M. Gorbač iovą 

Per pastarąjį dešimtmetį 
pasiutligės atvejai privertė su
nerimti daugelį Lietuvos gyven
tojų. Nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlyvo rudens ramaus poilsio 
ar pramogų gamtos prieglobsty
je ieškančiam žmogui bet koks 
susidūrimas su laukiniais gyvū
nais gali tapti lemtingas. Dėl 
neapdairumo, prieš keletą me
tų tragiškai baigėsi vieno jauno 
kėdainiškio gyvenimas. 26-erių 
metų miškakirtys, pasigavęs 
miške nebaikščią laputaitę, gal
vojo parsinešiąs ją į namus ir 
auginsiąs. Deja, vos tik paglos
čius, klastingas žvėrelis žaibiš

kai krimstelėjo į pirštą ir paspru
ko. | gydytojus nesikreipęs jau
nuolis po kelių savaičių mirė... 

Retą ir sensacingą, tačiau 
dar laimingai pasibaigusią su
sitikimo istoriją su pasiutusia 
vilke iki šiol nepamiršta Vil
niuje gyvenanti Maša Gorba
čiovą. 1991 m. liepos gale su 
dukra maskviete Liudmila Za-
rembo ir kaimynais moteris 
išsiruošė uogauti į atokų Trakų 
rajono Paluknio mišką. Berink
dama mėlynes. M. Gorbačiovą 
vos spėjo pamatyti , kaip iš 
krūmų tiesiai ant jos stryktelėjo 
kažkokia didžiule, pilkšva suly
susi baidyklė... Iš siaubo su
rikusi pusamžė uogautoja ėmė 
grumtis su pačiu vilku. Išgir
dusi mamos riksmą, į pagalbą 
netrukus atskubėjo netoliese 
uogavusi dukra. 

Nežinia, kuo viskas būtų 
pasibaigę, jeigu ne Mašenkos 
boloninis šunelis Cypočka. Kur 
buvus, kur nebuvus, pūkuota 

kalytė, it vi jurkas laigydama 
apl inkui , spėjo bent kelioms 
akimirkoms at i t raukt i vilko dė
mesį. Per tą laiką su lazda at
skubėjo ir kaimynų penkiame-
tims berniukas Kolia. Kol įsiu
tęs žvėris bandė pulti tai vieną, 
tai kitą. M. Gorbačiovą dar spė
jo įsėsti į šalia stovėjusį „Žigu
liuką". Tik pradėjus ūžti maši
nos varikliui, žvėris nėrė į miš
ko tankmę. Po nuožmių grumty
nių. M. Gorbačiovai ir jos ben
drakeleiviams ilgai ir skaus
mingai teko gydytis Vilniaus 
Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 

Siaubą kėlęs žvėris kitą die
ną tame pačiame miške sulaukė 
galo. Čia grybavusius trakiečius 
R a m a n a u s k u s irgi net ikėta i 
užpuolęs vilkas tiesiog ranko
mis buvo užsmaugtas . Nuvežus 
pilkšį į Vilniaus rajono veteri
narijos s tot ies virusologinį 
punktą, nus ta ty ta , kad tai buvo 
sena. pasiutlige serganti vilkė... 

gilią mitologinę potekstę. Tai 
kalviai vandeniu grūdina įkai
tintą geležį. Senuosiuose baltų 
mitologiniuose vaizdiniuose vel
niai yra buvę kalviais. Suodini, 
paišini šlubiai darę stebuklus 
— visų kiečiausią medžiagą 
lankste, kaip panorėję, ir kalę iš 
jos labai reikalingus žmonėms 
padargus. O geležį gebėjo išly
dyti iš žemės — balų rūdos. Šio 
sudėtingo liejininkystės bei kal
vystės amato dievaičiai išmokė 
ir žmones. Kitų indoeuropie-
tiškės kilmės tautų mitologijose 
ne kitaip; pavyzdžiui, graikų 
dievas Hefaistas, savo žaizdrą 
įkūręs ugnikalnio gelmėse, he
rojui Achilui nukalė stebuklin
gus ginklus. Po Lietuvos krikšto 
pagoniškuosius dievaičius teko 
„nutremti" į liepsningąjį pra
garą, gana įprastą kalviams 
aplinką. O senajame kaime kal
vis — labai gerbiamas žmogus, 
jo netgi prisibijota. 

Ir varlių kurkimo pabaliuo
se nebegirdėti: „Dievas varlei 
užrakina dantis nuo šv. Bal
tramiejaus". Sakmė pasakoja, 
kad varlė norėjusi visus žiem
kenčių grūdus, beriamus į dir
vą, sušlamšti; Dievas ir nubau
dęs ją už godumą. Taip prime
nama, kad jau laikas ruoštis 
svarbų svarbiausiam rudens 
darbui — rugių sėjai. 

Šios išskirtinės dienos orai 
esą pranašiški: „Jeigu lyja per 
Baltrų, šlapias bus ir ruduo". 
Bet tai nėra blogai — Mažosios 

Lietuvos „Prūsiškose kalend
rose" įrašytas toks laukininkų 
pastebėjimas: „Baltramiejaus 
lytus pildo būrams aruodus". 
Šiaip jau artimiausių dienų 
orus vasarą padėdavo atspėti 
gandras: jei neša snape lizdui 
taisyti velėną — bus lietaus, jei 
žagarą ar kokį virbą — lauk 
vėtros. Todėl ir palyginama — 
„mandras, kaip gandras". 

Senovėje kaimas kerdžių 
samdydavo tik iki šv. Baltra
miejaus: po šios dienos galvijai 
ganytis paleidžiami laisvai, nes 
javų plotuose palikusios tik 
ražienos. Apie šį metą seniau 
kaime būdavo pjaunamos avys. 
Kad kailis būtų tvirtesnis, kai
linukai neišsišertų, ilgiau ne
šiotųsi, reikėdavo sulaukti mė
nulio senagalio. Avelių kirpimui 
tas laikas taip pat tinkamas; jų 
vilna, vadinama nuobarine, pati 
geriausia verpimui. Veislei gi 
palikdavo avinukus, atsivestus 
per jaunatį. Beje. ir apaštalo 
Baltramiejaus simbolinis žen
klas yra peilis, mat, už uolią 
krikščioniškojo tikėjimo sklaidą 
Armėnijoje jam buvo gyvam nu
nerta oda. 

Tokių sutapimų mūsų liau
diškame kalendoriuje rastume 
ne vieną. Kitaip ir negali būti: 
čia sureikšmintos tos dienos, 
kurios buvo svarbios tradicinei 
gyvensenai bei atitinka virsmus 
gamtoje. Kaip tas gandrų iš
skridimas iš Lietuvos... 

įdomi ir originali reklama Lietuvos pakelėje — gandras manda
giai kviečia i kavine 

Marijos Remicnės nuotrauka 

> 
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DRAUDIMO PASLAUGOS 
NAMŲBatOMTO « ST A 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

J* 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 V2 West 95th St., 

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

AMER1CAM FAMItY 
• 1 ' U ' T l l T J f 

AUTO, SflMRI, UERSLflS, 
SUEIKRTR, GVUVBE 

Aukšto lygto . T T X I . 
aptarnavimas, 4 \ A 

patikimas n L 1 ' , a 

gaudimas GRINKEVIČIUS 
S S INSURANCE AGENCY 

3743 PRAIRIE AVE. BROOKFIELD, IL 60513 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-pašias: agrinkev©amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBE 
2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

YV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — S670-S710; 

2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VVhipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„securitv". 

TeL 773-405-6193. 

IŠNUOMOJAMAS 
MODERNUS 4 KAMB. BUTAS 

M a r q u e t t e P a r k . 
Kaina sutartinė 

T e l . 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

• ĮVAIRUS 

* Patyrusi vaikų auklė ieško darbo su 
grįžimu namo ar gyvenimu. Rekomen
dacijos, patirtis su naujagimiais. Siūlyti 
Čikagoje ar šiauriniuose priemiesauose 
Tel. 708-30&4838 

* Moteris, turinti žalią kortą, vairuojanti, 
ieško darbo pagyvenusių žmonių ir vaikų 
priežiūroje. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
815-609-3465. 

* Moteris ieško pakeitimų senų žmonių 
priežiūroje kas antrą šeštadienį ir sekma
dienį Dovvners Grove ir aplinkiniuose 
rajonuose. Tei. 630-723-9905. 

* Moteris ieško (perka) darbo (nebran
giai) kas antrą savaitgalį nuo penktadie
nio iki sekmadienio lietuvių senelių ar 
vaikų priežiūroje. Galiu dirbt darže ir 
sode. Tel. 708-359-9641. 

„DRAUGAS" i n f o r m u o j a , „DRAUGAS f o r m u o j a ; 

„DRAUGAS: išeiv i jos i r Lietuvos j u n g t i s ; 

„DRAUGAS" l ie tuvybės švyturys i r sargas! 

„DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo tes tamen te . 

Sį^SSSMSSSMSMSMSISMSISISMSISMS^M^^S^^S^^rSIS^^IS^^^^^,^ 

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš ~i 

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

40-24 235th Street Douglaston; N Y 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
VVeb site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčyiienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

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

aS^BIrZanariTS^igSSg^iaBrr^^ 

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

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt. nuo 

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

lt Mij.vfAi:>ra 
m £ * i i i a y m a s 

^ t S ^ S a f d > m a s 
6556 S. Kedae Chicago, IL 60629 

Prekyba, nstaiavrras, aptamavtnas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531-1833 

AMBERCONS1 KUCriON C a 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding'". atliekami cemento. 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto- darbai. 
„Licerised, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306. Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Šlifuoti p a r k e t ą i r l a k u o t i 
7 kv. pėda 95 c. 

Sudėti naują parketą 
1 kv. pėda S 1.75. 

Lietuviškai 773-590-1544 Vytas 
Angliškai 773-407-8859 Roman 

NAUJA GĖRIMŲ PARDUOTUVE 

Angel's Spfrits 
1000 E. 3 1 s t Street 
La Grange Park, IL 60526 

PIRM.-TREČ nuo 11 v.r. — 8 v.v. 
KETV.-ŠEŠT. nuo 10 v.r. — 9 v.v. 
SEKM. nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 - 4 8 2 - 4 0 1 9 
a n g e l s s p i r i t s @ s b c g l o b a L n e t 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gėlės visom progom, gėlės i Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotes 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos 'konsultacijos — nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont , 1120 S. S ta te St.; Te l . 6 3 0 2 5 7 0 3 3 9 
Jus tke 8015 W. 7 9 St.; Te i . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

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

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

{ N U O I K 
Drake 

Did 
lt Again! 

5 S Prospect. C iarendon 
Htils. Ultnois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės \ 

Draks Realtor 

Qr*J«-rAudr ius Mikul is 
1st Cho ice Rea l to rs 

Te/.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 

Z 

Pardavimas , 4 
Surandame 
optimaliausią finansavimą 

V I D A M . {=* 
S A K E V I C I U S r " " 

Real E s t a t e Consu l t an t 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

•••ĮVARUS" 

S 3 3 3 ^ / ė j ? J 
taiso įvairius lengvus rūbus, 

siuva patalyne ir užuolaidas. 

Tel. 630-434-0388 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ 

Tel. 
1-773-585-9500 

Tai - jūsų laikrašt is 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

M A R Q U E T T E 
P H O T O 
SUPPLY 

REIKMENYS FOT0C3L\FA\E 
IR NIĖCJTAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atl iekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai . : kasdien nuo 8 
v.r . iki 6 v.v.; šeštadieniais 

n u o S v.r . iki 4 v.p.p.; 
s ekmad ien i a i s uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Skelb imų skyriaus 
te l . 1 773 585 9500 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVES 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. Lietuvių tarpe 
nėra kitos modernesnes spaustuvės visoje Amerikoje. ..Draugo" spaustuve spausdina 

lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių 

su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" spaustuve negalėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas ,,Draugo" spaustuvei, yra parama dienraščiui. 

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

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

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuvė gaii Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos 

darbus ..Draugo" spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio. 

veiksnio, kaip „Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 S t r e e t ; C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

T e l . : 7 7 3 5 8 5 9 5 0 0 ; F a x : 7 7 3 - 5 8 5 8 2 8 4 

CM 
' z . 

OraĮup^. 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 

v«ru—* r iTt 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.ma_ver(3 v\orldnet.att.net 
DANA ŠČKRBAU K M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosa\>bių Įkaina\imas veltui. 

fį% ERA ANDREVV RĘALTY 
KIEKVIENAS ERA OFISAS YRA 

NEPRIKLAUSOMAS IR ATSKIRAI 
OPERUOJAMAS 

REDA Y1NGRYTĖ-
JOVELLAS 

REALTORS 
Galvojate parduot i ar p i rk t i namus? 

Skambinkite te l . 781 760-4866 
arba rašykite ei. paštu: 
reda.jovellas@era.com 

Massachuse t t s 

GREIT PARDUODA 
_rn——_ First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vel tui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Gntur#. 
21 

Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 1 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

Male or female caregivers 
needed in VVisconsin. 

Experienced in Parkinson's & 
Alzheimer's & Hospice. Cood 
English, 262-657-8044. 

R e i k a l i n g i 2 ž m o n ė s 
(2 moterys ar vyras ir moteris) 

namų valymui Napervil le. 
Turėti automobilį. At lyginimas 

$350-500/savaitei. 
T e l . 6 3 0 - 3 4 1 - 4 2 4 2 , 

kalbame ir rusiškai. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 
E m p l o y m e n t Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Reika l ing i v a i r u o t o j a i i r 
d a r b u o t o j a i B o z e m a n , M o n t a n a . 

Graži vietovė ir geras at lyginimas. 
Apmokysime tinkamus kandidatus. 
Merganthaler Transfer & Storage 

8 0 0 - 8 5 1 - 5 7 4 9 

Skubiai reikalingi vairuotojai 
bei perkraustytoįai, dirbti Skokie, 

perkraustymo kompanijoje. 
Te l . 8 4 7 - 6 7 3 - 3 3 0 9 

Vairuotojams pr ivaloma tu rė t i 
galiojančius Ilinojaus va i ruoto jo 

pažynėjimus. 

DALIAS įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have vvork permit. 

drivers Hcense and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau s)6- tus 
metus. Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė 
,.Draugą", Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti 
organizacijas, parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, stu
dentams, giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir infor
muoja jau beveik šimtmetį. 

P r e n u m e r u o k i m e i r r emkime „DRAUGĄ". 
Savo t e s t a m e n t u o s e į rašykime ir „DRAUGĄ". 
„ D R A U G O " prenumerata pusei metu - 65 dol . 
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Lufthansa r-fnnnrt? E 

-'&&%&&£ ̂ iry?^Ji-V Mįrit l j 

doleris 

PIGIAUSI AViA-BIUETAJ [ LIETUVA IR EUROPĄ, 

P A D E D A M v K \ S ; I N - F I R K ! : ; : - : U V Į / I I 
AUTOMOBI1 I L S IŠ Bir i K. R K ) I A \ A U K C I O N O . 
P E R S I U N Č I A M E A U T O M O B I L I U S IR D E T A L E S . 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU R E M O N T Ą ! 
- | ) 8 - . G S 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.aiwayswithffowers.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:reda.jovellas@era.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP, tntertax, ITAR-TASS, BNS 

itntų-agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

HAMBURGAS 
Vokietijos policija išplatino 

neryškias trijų galimų teroristų 
nuotraukas, tačiau nepaisant 
šiauriniame Hamburgo uosta
miestyje pradėtų plataus masto 
paieškų, nustatyti įtariamųjų 
buvimo vietos jai nepavyksta. 
Antrajame pagal dydį Vokietijos 
mieste naktį buvo dislokuota 
daugiau kaip 1,000 policijos pa
reigūnų, kai vienas arabų kalbą 
suprantantis liudininkas vieno
je autobusų stotelėje išgirdo mi
nėtus vyrus arabiškai kalbant 
apie tapimą „didvyriais Alacho 
akyse". Vienas iš vyrų su savimi 
turėjo kuprinę. Galimus teroris
tus nufilmavo vaizdo kameros ir 
neryškūs jų atvaizdai buvo pa
skelbti internete, parodyti per 
televiziją ir išspausdinti pir
muose laikraščių puslapiuose. 

PARYŽIUS 
Paryžiuje per gaisrą septy

nių aukštų daugiabučiame na
me žuvo 17 žmonių, tarp jų — 
šeši vaikai, o dar maždaug 30 
žmonių buvo sužeisti. Gaisras 
iškart po vidurnakčio, kai dau
guma žmonių miegojo, kilo šio 
aptriušusio namo, esančio 13-
ajame Prancūzijos sostinės rajo
ne, laiptinėje. Jis buvo nuslo
pintas po dviejų valandų, bet jo 
priežastis kol kas nėra aiški. 
Aplinkybės tiriamos. Siame na
me gyveno imigrantai iš Afrikos 
šalių, tokių kaip Malis, Sene
galas, Dramblio Kaulo Krantas 
ir Gambija. Liudininkai sakė, 
kad namas buvo labai prastos 
būklės. ..Viduje buvo žiurkių ir 
pelių", sakė vienas gyventojas. 

ROMA 
Įtariamojo, liepos 21 dieną 

mėginusio pakartoti išpuolius 
Londono transporto tinkle, ad
vokatai penktadienį apskundė 

sprendimą išduoti jį Didžiajai 
Britanijai, teigdama, kad jie vis 
dar negavo įrodymų, jog buvo 
padarytas nusikaltimas. Iš 
Etiopijos kilęs Hamdi Issac, dar 
žinomas kaip Osman Hussein. 
prisipažino, jog mėgino surengti 
atakas Londono transporto tin
kle, tačiau tvirtino jomis norėjęs 
tik pagąsdinti, o ne ką nors nu
žudyti. Nė viena iš kuprinėse 
buvusių bombų nesprogo. Įta
riamojo advokatė nurodė, kad 
apeliaciją grindžia „faktu, jog 
jie dar nematė teismo eksperti
zės išvadų dėl kuprinių turinio". 

sybės vadovo pavaduotoju. Jo 
paskyrimas, regis, pa tv i r t ina 
analitikų prognozes, kad po to, 
kai kovo mėnesį Rusijos pajėgos 
nukovė palyginti nuosaikių pa
žiūrų vadovą Aslan Maschadov. 
čečėnų sukilėlių vadovybe pa
suks didesnio ekstremizmo link. 
Naujausias išpuolis, kuriuo Ru
sija kaltina čečėnų sukilėlius, 
buvo įvykdytas ketvirtadienį, 
kai kaimyninėje Ingušijoje buvo 
pasikėsinta į antrąjį pagal ran
gą šios respublikos pareigūną. 

_ AZIJA 

JAV 

CRAVVTORD 
Prieš Irako karo protestuo

janti Cindy Sheeha, kurios bu
dėjimas prie JAV prezidento 
George W. Bush poilsiavietės 
Texas tapo antikarinio judėjimo 
simboliu, sakė planuojanti kitą 
mėnesį sekti paskui prezidentą 
į Washington, DC. C. Sheehan, 
kurios sūnus pernai žuvo Irake, 
sakė, kad kampanija prieš karą 
nesibaigs, net jeigu G. W. Bush 
sutiktų su ja susitikti. Organi
zacija „Gold Star Families for 
Peace", kurią įsteigti padėjo C. 
Sheehan. paskelbė, kad per ka
belinę televiziją bus pradėta 
transliuoti reklama, kurioje ši 
moteris klausia prezidento: 
..Kiek amerikiečių gyvybių turi 
būti paaukota šiam karui patei
sinti?". Kol kas už šios reklamos 
transliavimą sumokėta 67.000 
dolerių. 

RUSIJA 
i i 

MASKVA 
Čečėnų partizanų vadovas 

Šamil Basajev, kuris pernai su
organizavo įkaitų pagrobimą 
Beslan mokykloje, buvo paskir
tas Čečėnijos sukilėlių vyriau-

TASKENTAS 
Uzbekistano Senatas penk

tadienį galutinai pri tarė įsaky
mui išvesti visus šalyje dislo
kuotus JAV karius, be to. dau
gelis parlamentarų pareikalavo 
iš JAV finansinės kompensaci
jos už numanomą žalą aplinkai, 
kurią padarė JAV kariškiai. Įsa
kymui buvo pri tar ta po dvi va
landas trukusių debatų. „JAV 
oro pajėgų bazės buvimas nebe
atitinka mūsų interesų, sakė se
natorius Muridin Zainidinov, 
atstovaujantis apygardai , ku
rioje įsikūrusi minima ameri
kiečių bazė. — Dviveidis negali 
būti Uzbekistano draugas", pa
reiškė M. Zainidinov. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ISLAMABAD 
Pakistane už 2003 metais 

surengtą pasikėsinimą į prezi
dento Pervez Musharraf gyvybę 
penkiems asmenims buvo pa
skirta mirties bausmė. Jų byla 
buvo susijusi su išpuoliu, su
rengtu per 2003 metų Kalėdas. 
Tuomet dviem kovotojams mir
tininkams sprogmenų prikrau
tais automobiliais įsirėžus į P. 
Musharraf palydą, žuvo 15 žmo
nių. 

KAS IŠLAIKO VASARIO 
16-OSIOS GIMNAZIJĄ? 
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M o t e r y s d iskr iminuo jamos ir d a r b e , ir valstybės v a l d y m e 

Atkel ta iš 1 psl . 
tačiau nepaisant to, partijų rin
kimų sąrašuose jos atsiduria 
pabaigoje. Kaip vieną iš moterų 
diskriminacijos politinėje veik
loje sprendimų būdų L. Vasi
liauskienė įvardija lygias abiejų 
lyčių atstovų kvotas partijų 
kandidatų į rinkimus sąrašuo
se. 

Suvažiavimo organizatorės 
tvirtino, jog net Lietuvos biu
džetas formuojamas lyties pa
grindu ir diskriminuoja moteris. 

„Mūsų valstybė prioritetiš-
kai finansuoja tas sritis, kur 
daugiausia dirba vyrų — krašto 
apsauga, energetika, transpor
tas, ryšiai. O kur 80 proc. mo
terų — sveikata, socialinė ap
sauga, švietimas — finansavi
mas skiriamas likutiniu princi
pu", sakė L. Vasiliauskienė. 

Lietuvos nevvriausvbines 

moterų organizacijos nerimau
ja, jog moterys daug labiau nei 
vyrai diskriminuojamos beveik 
visose srityse — tiek dėl neįga
lumo, tiek dėl vyresnio amžiaus, 
tiek dėl tautybės ar seksualinės 
orientacijos. 

Vilniuje šeštadienį vyksian
čio ketvirtojo moterų suvažiavi
mo, skirto moterų padėties skir
tinguose Lietuvos regionuose 
aptarimui, dalyvės šurmuliuos 
Gedimino prospekte. Čia dau
giau nei 1,700 dalyvių iš Lietu
vos moterų organizacijų su
rengs idėjų mugę ir pristatys 
moterų situaciją atskiruose Lie
tuvos rajonuose. Lietuvos nacio
naliniame dramos teatre ren
giama moterų konferencija. Sa
vivaldybės aikštėje moterys 
bandys pasiekti pilietinių idėjų 
rekordą. 

Kiekvienos Lietuvos apskri

ties moterų organizacijos atsi
veš marškinėlius, ant kurių bus 
užrašytos tezės apie moteris, 
moterų padėtį, jų siekius. Užra
šais taip pat bus siekiama at
kreipti dėmesį, jog kai kurie įsi
šakniję posakiai, pavyzdžiui, 
„moteris — gražiausias gamtos 
kūrinys", yra diskriminacinio 
pobūdžio. Kai kurios tezės ant 
marškinėlių siūlys įvairiems po
sakiams al ternatyvą: pavyz
džiui, „visi žmonės — broliai" 
bus perrašytas kaip „visi žmo
nės — sesės". 

Visi moterų atvežti marš
kinėliai bus kabinami ant virvių 
ir tokiu būdu tikimasi užregis
truoti ilgiausią pilietinių idėjų 
sąrašo rekordą. 

Dalyvės įgalios Nacionalini 
moterų forumą parengti Nacio
nalinį susitarimą dėl moterų ir 
vyrų lygių galimybių. 

A. J. Bačkis: Tūkstantmečio programoje nel iko bažnyčios 

Atkel ta iš I psl . 
tačiau dabar jos ten nebėra. Tai 
vienas pavyzdys. Antra, Vil
niaus Arkikatedra, kurios biiklė 
yra prasta ir jai yra būtinas re
montas. Dėl jo, aš daugybę kar
tų jau esu kreipęsis į Vyriausy
bę", sakė metropolitas. 

Kardinolas teigė, kad prem
jeras Algirdas Brazauskas šį 
kartą pažadėjo pasirūpinti lėšo
mis Arkikatedros remontui ir ci
tavo jo žodžius, pasakytus anks
čiau, kad šalia Valdovų rūmų 
katedra turi gražiai atrodyti. 

Valdovų rūmų statyba yra 
vienas iš Tūkstantmečio progra

mos projektų. Jam skiriamas di
džiausias finansavimas iš pro
gramai numatytų 252 mln. litų 
lėšų. 

Kardinolo A. J. Bačkio tei
gimu, „gražu, kad yra atstato
ma Kauno Prisikėlimo bažny
čia. Tačiau tai yra naujoji is
torija. O mes norime minėti se
nąją istoriją. Paminklai, kurie 
dar egzistuoja nuo anų laikų. 
turi istorinę, tautinę ir kultū
rinę reikšmę. į programą yra 
neįtraukti", sakė metropolitas. 

Įspūdis, kad prieš Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėjimą. 
dėmesys skiriamas ne istorinės 

reikšmės objektams, o naujoms 
statyboms susidarė ir komisijos 
posėdyje dalyvavusiam Lietu
vos archeologijos draugijos 
(LAD) tarybos pirmininkui Ze
nonui Bauboniui. 

Prezidentas Valdas Adam
kus Tūkstantmečio tarybos po
sėdžio dalyviams pažymėjo, kad 
programoje intensyviai finan
suojami Valdovų rūmai , lėšų 
skirta Prisikėlimo bažnyčios 
restauravimui ir tvarkymui, ta
čiau yra dar daug į Tūkstantme
čio programą į t rauktų projektų, 
kuriems dėmesio trūksta. Jais 
prezidentas žadėjo pasidomėti. 

Idėja statyti kiaulides — kerštas Lietuvai 
Viln ius , rugpjūčio 26 d. 

(BNS) — Baltarusijos laikraštis 
..Sovetskaja Belorussija" pripa
žino, jog idėja statyti šalyje di
džiules kiaulių fermas yra atsa
kymas į Lietuvos planus statyti 
netoli Baltarusijos sienos ra
dioaktyviųjų atliekų kapinyną. 

„Sovetskaja Belorussija" — 

prezidento Aleksandr Lukašen
ka administracijos organas — 
rašo apie kiaulides kaip apie 
„originalų sumanymą", pateik
tą laikraščio puslapiuose. Dien
raštis pabrėžia, kad „kiaulių 
mėšlas nėra toks kenksmingas 
kaip radioaktyvusis cezis, bet 
didele jo koncentracija gali 

smarkiai ir ilgam apnuodyti 
kiekvieno žmogaus gyvenimą". 

Baltarusija svarsto galimy
bę pastatyti netoli Lietuvos sie
nos du didžiausius Europoje, 
kiaulininkystės kompleksus. 
Kiekviename iš jų vienu metu 
galima auginti po 108.000 kiau
lių. 

Vasario 16—osios gimnazija 
yra išlaikoma Kuratorijos. Tai 
yra teisme registruota visuome
ninė organizacija. Ji susideda iš 
įvairių organizacijų atstovų ir 
gimnazijos direktoriaus. 

Šiuo metu jai priklauso 
direktorius Andrius Šmitas, ku
ris š ias pareigas jau eina 23 me
tus . Vokietijos Lietuvių bend
ruomenės tarybai šiuo metu at
stovauja: Vingaudas Damijonai
tis, buvęs šios gimnazijos mo
kinys, vokiečių mokyklose dės
tęs tikybą, ilgametis kuratorijos 
narys ir kuratorijos valdybos 
pirmininkas dr. Vilius Lėner-
tas , buvęs šios gimnazijos mo
kinys, dipl. chemikas, buvęs 
Freiburg universiteto klinikų 
laboratorijų vadovas. Dr. Lėner-
tas yra ilgametis Vokietijos 
lietuvių veikėjas. Jo rūpesčiu 
daugelis Lietuvos ligoninių ga
vo modernios technikos iš Vo
kietijos labdaros keliu; Petras 
Nevulis yra taip pat šios gim
nazijos mokinys, dipl. biblio
tekininkas, dirba Freiburg uni
versiteto bibliotekoje, ilgametis 
Vokietijos lietuvių veikėjas ir 
didelis gimnazijos rėmėjas; Ar
minas Lipšys, buvęs ilgametis 
Vokietijos LB valdybos pirmi
ninkas. Jo iniciatyva buvo įkur
tas Lietuvių informacijos cen
t ras 1990 m„ kuriam vadovavo 
iš Lietuvos atvykęs Seimo na
rys. A. Lipšys nemažai labda
ros Lietuvai parūpino per 
„Liūtų klubą"; Vokietijos LB 
valdybai atstovauja Rimas 
Čiuplinskas, buvęs Vasario 16-
osios gimnazijos mokinys, lie
tuvių jaunimo veikėjas, „Lan
go" redaktorius. PLB valdybai 
atstovauja socialinių mokslų ir 
ekonomikos studentas Antanas 
Karčiauskas, ateitininkų veikė
jas , paskaitininkas, mokslinių 
straipsnių autorius; BALFui 
atstovauja dr. Jonas Norkaitis. 
J i s ilgiausiai priklauso kurato-
rijai, nuo pat jos įkūrimo 1968 
m. 4 metus jis pirmininkavo 
kuratorijos valdybai. Dr. Nor
kaitis taip pat yra Vokietijos 
lietuvių visuomenininkas, „Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa
vaičių" rengėjas, moderatorius 
ir paskaitininkas. J is yra įsigi
jęs Strasburg universiteto poli
tologijos diplomą, o Tuebingen 
įsigijo filosofijos daktaro ir eko
nomisto diplomą. Dr. Norkaitis 
dirbo didžiulėje Robert Bosch 
firmos centrinėje administra
cijoje įvairių sektorių referentų, 
ypač užsienyje. Evangelikų 
bažnyčios atstovu paskirtas dr. 
Algimantas Gintautas, gydyto
jas — neurologas. Gintautas 
yra mūsų gimnazijos pirmos lai
dos abiturientas ir žymus evan
gelikų veikėjas. Katalikų ats

tovu kuratorijoje yra Vokietijos 
lietuvius aptarnaujantis kųn. 
Vidas Vaitiekūnas. Jį paskyrė 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai prel. Edmundas Put
rimas. 

Prieš jo paskyrimą protes
tavo kun. A. Kelmelis ir Darius 
Udrys, tvirtindami, kad prel. 
Edmundas Putrimas neturėjo 
teisės paskirti atstovo kuratori-
jai. Tai tik galėjo padaryti Vo
kietijos Vyskupų konferencijos 
įgaliotas atstovas. Todėl kura
torijos valdyba atsiklausė Lie
tuvos Vyskupų konferencijos, 
kaip iš tikrųjų yra. Birželio 3 d. 
gautas toks atsakymas: 

„Gerbiamieji, 
Dėkoju už Jūsų laišką, ku

r iame apibudinote iškilusius 
neaiškumus dėl lietuvių kata
likų sielovados Vokietijoje. 

Kaišiadorių vyskupai at
šaukus kun. Kelmelį atgal į 
savo vyskupiją, šiuo metu nėra 
paskirto įgalioto kunigo (Spre-
cher), atsakingo už lietuvių sie
lovadą Vokietijoje. Todėl prel. 
E. Putrimui tenka ne tik siūlyti 
Vokietijos Vyskupų konferenci
jai naujo Sprecher kandidatūrą, 
bet ir tvarkyti sielovados klau
simus, kurie iškyla Vokietijoje 
gyvenantiems lietuviams. 

Atsižvelgdamas į Jūsų man 
persiųstą kunigo Kelmelio laiš
ką ir prieš porą dienų mane pa
siekusį panašų D. Udrio laišką 
prel. Putrimui, užklausiau Vo
kietijos Vyskupų konferencijos 
atstovo migrantų sielovadai 
kun. W. Miehle, kaip jis supran
ta susiklosčiusią padėtį. Kun. 
Miehle man raštu patvirtino, 
kad sutinka su šiomis nuosta
tomis: kun. Vait iekūnas yra 
teisėtai paskirtas į gimnazijos 
kuratoriją, o D. Udrio narystė 
kuratorijoje baigėsi prel. Putri
mui paskyrus kitą atstovą. 
Kun. Miehle mane painforma
vo, kad jis tą patį išdėstė laiške 
D. Udriui. 

Tikiuosi, kad tai, ką prane
šu, leis išspręsti iškilusius 
klausimus. 

Linkiu Jums gerų vasaros 
atostogų, idant atgavę jėgas ga
lėtumėte toliau tęsti šį svarbų 
švietėjišką darbą. 

Mons. Gintaras Grušas, ge
neralinis sekretorius". 

Taigi, Katalikų bažnyčiai 
kuratorijoje atstovauja kun. V. 
Vaitiekūnas. 

Per kuratorijos metinį su
važiavimą perrinkta buvusi val
dyba: pirmininkas dr. Vilius Lė-
nertas, vicepirmininkas Petras 
Nevulis ir iždininkas Andrius 
Šmitas. 

Vasa r io 16-osios gim. 
p r a n e š i m a s 

Moterims sunkiau daryti 
akademinę karjerą 

Grupė JAV mokslininkų, sa
vo straipsnį publikavusių pas
ku t in iame žurnalo „Science" 
numeryje, tvirtina, kad moterų 
kelias mokslo pasaulyje vis dar 
yra sudėtingas Jie teigia, kad 
nors jau juntama aiški pažanga, 
mokslo įstaigos vis dar iki galo 
neišnaudoja moterų mokslinin
kių potencialo. 

Mokslininkėms universite
tinė aplinka kartais atrodo ne
draugiška, jos gali susidurti su 
nesąmoningos diskriminacijos 
apraiškomis 

Be to. joms papildomų prob
lemų sukuria pastangos tinka
mai padalinti laiką darbui ir 
šeimai. 

..Gera naujiena, kad pažan
ga yra. Bloga naujiena — dar li
ko daug ką padaryti, kol pasiek
sime lygybę". - sakė straips
nio autorė Jo Handelsman. dir
banti Winconsin Madison uni
versitete (JAV). 

Profesorė J Handelsman ir 
jos kolegos įsitikinę, kad yra 
daugybe sunkumų, kurie truk
do moter ims pilnai išvystyti 
savo akademinį potencialą. 

„Vis <i;u yra daug užmas

kuoto bei akivaizdaus priešiš
kumo Amerikos universitetinėje 
aplinkoje. Dalis šio priešiškumo 
— tiesiog neteisėtas elgesys, ta
čiau dažniausiai tas priešišku
mas būna sunkiai apčiuopia
mas. Dėl to moterys jaučiasi ne
vertinamos ir negerbiamos", — 
sakė profesorė. Ji su kolegomis 
tvirtina, kad yra keturios pag
rindinės sritys, kuriose mokslo 
aukštumų siekiančios moterys 
susiduria su kliūtimis. 

T r ū k u m a s . Kai kuriose sri
tyse, ypač inžinerijos ir fizikos 
moksluose, labai nedaug mote
rų skatinamos siekti akademi
nės karjeros bei mokslų daktaro 
laipsnio. 

Kl imatas . Daugelis moterų 
mokslininkių, atsisakiusių aka
demines karjeros, tvirtina, kad 
taip padarė dėl to, jog kolegos 
buvo joms priešiški. Pasak tyri
mo autorių, ši atmosfera daugu
mai vyrų yra nejuntama, nes 
jiems atrodo, kad moterims yra 
geriau, nei yra iš tikrųjų. 

N e s ą m o n i n g a s š a l i šku 
mas . Pasak tyrimo autorių, kai 
kurie mokslo srityje dirbantys 
žmonės yra nesąmoningai nusi-

Didžiai gerbiamai choreografei, mylimai lietu
vių tautinių šokių žinovei, puoselėtojai ir moky
tojai, brangiai draugei 

AtA 
JADVYGAI MATULAITIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai RAMU
TEI bei jos šeimai, giminėms ir artimiesiems. 
Mes liūdime kartu su Jumis. Jadvyga Matulai
tienė dalinosi savo žiniomis su visais, kurie do
mėjosi. Jos meilė lietuvių tautai ir liaudies šo
kiui perduota daugeliui žmonių. Tikėkime, kad 
jos įskiepyta meilė šokiui bus perduota kitoms 
kartoms. 

Irena Smieliauskienė 
Violeta Fabianovich 

Lietuvių šokių ansamblis „Grandis" 
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GAIDAS - DAIMID 
L A I D O J I M O NAIVIŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo 'cremationį patarnavimus. 

CERALD F. DAIMID — 
nepr ik lausomas di rektor ius 

4330 So. California A ve, Chkago, II. 60632 

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

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la ido tuv ių pata lpas visose Čikagos miesto 
apyl inkėse i r priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

teikę prieš moteris. Autoriai 
cituoja kito tyrimo išvadas, pa
rodančias, kad darbo atlikimą 
vertinantys žmonės linkę jį ver
tinti prasčiau jei sužino, kad tą 
darbą atliko moteris. 

La iko d a r b u i i r še imai 
p a s k i r s t y m a s . Profesorė J. 
Handelsman teigia, kad rūpini
masis šeima dažniausiai krinta 
ant moters pečių, todėl joms 
sunkiau kilti mokslinės karje
ros laiptais. „Didžioji dalis at
sakomybės už šeimą ir toliau 
neproporcingai tenka mote
rims. Universitetai neparuošti 
atsižvelgti j šeimyninius reika
lus", — sakė profesorė. 

Mokslininkes teigimu, yra 
keletas dalykų, kuriuos būtų 
galima keisti, kad moterims 
būtų lengviau paskirstyti laiką 
šeimai ir darbui. Pavyzdžiui, 
universitetuose galima būtų at
skirti kūdikių maitinimo krū
timi kambarėlius, teikti vaikų 
priežiūros paslaugą. 

JAV7 Nacionalinio mokslo 
fondo Pažangos programos, 
skirtos analizuoti pastangų 

skatinti moterų pažangą moks
le poveikį, direktorė Alice 
Hogan įsitikinusi, kad investi
cijos į moterų talentą tikrai 
būtų naudingos. 

..Nors pavyko patraukt i 
daugiau moterų į daugumą 
mokslo ir inžinerijos sričių, 
daktaro laipsnį įgijusių moterų 
vis dar yra nedaug. Investavus 
į šios kvalifikuotų specialisčių 
grupės ugdymą turėtume susi
laukti puikių rezultatų - pro
duktyvių, kūrybingų ir ger
biamų mokytojų bei mokslinin
kių, kurios patraukia daugiau 
studenčių į tas sritis, kurios iki 
tol joms atrodė uždaros". — sa
kė A. Hogan. 

P r e n u m e r u o k i t e i r 
p i a t i n k i t e 

„DRAUGĄ" 

DRAUGAS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ARTĖJA AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 

REIKŠMINGAS SEIMAS 
STIPENDININKES DAIVA LITV1NS-
KAITĖ. Neringa Klumbytė ir 
Dalia Cidzikaitė yra įtrauktos į 
Santaros-Šviesos 52 suvažiavi
mo dienotvarkę. Džiaugiamės 
t ikru įrodymu, kaip mūsų sti
pendininkai jungiasi į lietuviš
ką veiklą. Kviečiame LF narius 
ir visus, kuriems rūpi lietuvy
bės išlaikymas, jungt is į LF 
narių gretas, kad ir toliau galė
tumėme remti lietuviško jauni
mo aukštesnius mokslus. Lietu
vių fondas, 14911 127th Street, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. 

ILLINOIS VALDŽIA IR SVEIKA
TOS apsaugos institucijos pra
neša, kad gyventojai saugotųsi 
nuo uodų įkandimų, nes vėl 
daugėja užsikrėtusių ,,West 
Nile Virus" skaičius. Patar iama 
įsigyti priemones nuo uodų 
įkandimo, kurių sudėtyje yra 
,,deet". Taip pat patariama ne
laikyti jokių talpų ar indų su 
vandeniu. Pasirūpinkite savo 
sveikata patys. 

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
„Dainava" skelbia naujojo se
zoną atidarymą bei kviečia mu
zikalius lietuvaičius bei lietu
vaites (muzikinis išsilavinimas 
nebūtinas) įsijungti į šį stiprė
jant į , jaunėjantį chorą, vado
vaujamą Dar iaus Polikaičio. 
Repeticijos vyks kiekvieną an
tradienį, 7:45 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, 121 
kamb. Pirmoji intensyvaus ir 
įdomaus sezono repeticija -
antradienį, rugsėjo 6 d. Dau
giau informacijos telefonu 773-
575-3440, arba 630-973-7884. 

LOS ANGELES „LIETUVIŲ DIE-
nos - 2005" komitetas maloniai 
praneša, kad šių metų „Lie
tuvių dienų" festivalio „Grand 
Marshal" išrinkta Los Angeles 
Jaun imo ansamblio „Spin
dulys" vadovė Danguolė Razu-
tytė-Varnienė. „Lietuvių dienų" 
festivalis įvyks spalio 1-2 die
nomis Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos kieme. Adresas: 
2718 St. George Street , Los 
Angeles, CA 90027. Dėl išsa
mesnės informacijos skambinti 
Marytei Šlepikaitei, tel. 818-
321-1811 arba w w w . l i t h u a -
n ianfa i r . com. 

KUNIGO ALFONSO LiPNIŪNO 
100 metų gimimo ir 60 metų 
mirties minėjimas įvyks 2005 
m. spalio 30 d., sekmadienį, 3 
v.p.p. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Prisiminsime šio 
lietuvybės ir žmoniškumo švie
sos skleidėjo ir kandidato į 
šventuosius gyvenimą. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ PENSININKŲ 
sąjungos gegužinė įvyks rug
pjūčio 28 d., sekmadienį, 12 
v.p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 
43 gatvė. Skambės A. Barniškio 
muzika. Bus skanus maistas, 
veiks baras. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti ir linksmai pra
leisti sekmadienio popietę. 

LEMONT APYLINKĖS LB VAL-
dyba rugsėjo 4 d.. 12 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centro sodely
je ruošia vasaros palydėtuves. 
Kviečiame visus atvykti kartu 
pasilinksminti, pabendrauti ir 
pasidžiaugti gražiomis iškeliau
jančios vasaros akimirkomis 
Vaikučiai susitiks su išradin
guoju klaunu. Suaugusiems 
kosmetologe Erika Blinstru-
bienė duos daug naudingų pa
tarimų. Maloniai prašome ga
linčius paaukoti laimes šuli
niui laimikių Del informacijos 
skambinkite tol 708-974-0591. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ ŠOKIU 
ansamblis ..Grandis" ruošiasi 
pradėti 47-ąjj. 2005-2006 veik 
los metų, sezoną. Šj sezoną bus 
įvairių išvykų, pasirodymų ir 
tradicinė metine šventė. Nauji 

ir buvę šokėjai kviečiami as
meniškai registruotis sekma
dienį, rugsėjo 11 d„ Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, Lie
tuvių fondo salėje, pradedant 
5:30 v.v. Užsiregistravusiems 
bus duota informacija kada ir 
kur jų šokių ratelis pradės 
repeticijas. Jaunių, studentų ir 
veteranų šokėjų ratelių repeti
cijos prasidės rugsėjo mėn„ o 
vaikų ratelio repeticijos pra
sidės spalio mėn. Rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, „Grandies" inter-
neto svetainėje (www.vo ra s . 
com/grandis) bus galima re
gistruotis ir matyti įvairių šo
kių ratelių repeticijų kalendo
rius. Papildomą informaciją ga
lima gauti e-paštu: poniaviole-
ta@yahoo.com arba tel. 708-
422-3556 (Violeta Fabianovič). 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje" rugpjūčio 31 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje dainuosime su muz. 
Povilu Strolia. Taip pat paklau
sysime Povilo Strolios skambi
nimo gitara. Veiks laimės šuli
nys. Maloniai kviečiame visus 
apsilankyti i r smagiai praleisti 
popietę. 

DON VARNAS AMERIKOS KARIŲ 
veteranų posto Nr. 986 ir pagal
binio moterų vieneto naujų 
valdybos nar ių įvesdinimas 
vyks rugpjūčio 28 d., sekma
dienį, 3 v.p.p., „Seklyčios" res
torane (2711 W. 71st Street, 
Chicago, IL). Įvesdinimo apei
gas praves Vitas Paškevičius ir 
Anelė Pocienė. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Vietas už
sisakyti galima telefonu 708-
636-6837. Pagalbinio vieneto 
pirmininkė Marry Ellen Martis, 
Posto 2006 m. naujas komen
dantas Clifford Glass. 

ŠILUVOS ATLAIDAI - ŠVČ. MER-
gelės Marijos Gimimo parapijo
je prasidės ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d. Nuoširdžiai kviečiame 
bendrai maldai, pagerbiant 
Šiluvos Mariją. Siūlome įsigyti 
spalvingas (geltona, žalia, 
raudona) apyrankes, ant kurių 
užrašyta „Šiluvos Marija mels
ki už mus". Auka už apyrankę 3 
dol., jas galima įsigyti klebonijo
je darbo laiku. Taip pat visus 
kviečiame dalyvauti Šiluvos 
atlaidų procesijoje, kuri įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 11 d., po 
10:30 v.r. šv. Mišių, kuriose tu
rėsime garbingą svečią vyskupą 
Gustavo Garsia-Siller. Prane
šame, kad nuo šių metų rugsėjo 
1 d.. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje darbuosis vikaras, 
atvykęs iš Lietuvos, kun. dr. 
Arvydas Zygas. 

RUGPJŪČIO 28 D. VISI KVIE-
čiami apsilankyti Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
riaus ruošiamoje gegužinėje. 
Jau devynerius metus ji vyksta 
Michianoje, MI, svetingoje Mar-
chertų-Rudaičių sodyboje. Pra
džia 11 v.r. Smulkesnė informa
cija tel. 630-257-6451. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, 
East Chicago apylinkės valdyba 
ruošia tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks rugpjūčio 28 d., 1 v.p.p. 
gražioje A. ir B. Vilučių gyven
vietėje, 1143 Southvievv Dr., 
Shererville, IN. Bus loterija. 
Kviečiami visi lietuviai prie 
skanaus maisto bei įvairių 
gorimų smagiai praleisti laiką. 

RUGPJŪČIO 28 D., ŠVČ. M. MA-
rįjos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje. Brighton Park, po lietu
viškų šv Mišių bus įdomus 
susitikimas su Lietuvos Seimo 
narui Petru Gražuliu. Seimo 
narys pasidalins paskutinėmis 
naujienomis iš Lietuvos politi
nio gyvenimo. Po to bus vaišes 
Kviečiami visi. 

Amerikos lietuvių taut inė 
sąjunga buvo įkurta 1949 m. 
gegužės 22 d. Tautinės srovės 
reorganizacinio seimo metu 
New York. Ji apjungė Amerikos 
lietuvių tautininkų centrą, Lie
tuvai vaduoti sąjungą ir Ame
rikos lietuvių misiją. Persior
ganizavusios į Amerikos tauti
nę sąjungą pirmasis pirminin
kas buvo išrinktas Antanas A. 
Olis, antras dr. M. J. Coney, o 
1953 A. L. Lapinskas. Metų 
bėgyje jai vadovavo kiti žymūs 
sąjungos nariai. Šiuo metu 
sąjungai vadovauja visuomeni
ninkas Petras Buchas. 

Šiais metais sueina 56 
metai nuo ALTS įsteigimo. 
Spalio 7, 8 ir 9 dienomis sąjun
gos valdyba ruošia 28—jį 
seimą-suvažiavimą Balzeko 
muziejaus salėje, 6500 S. Pulas-
ki Rd., Chicago IL. Seime bus 
aptarta atliktų darbų svarba, 
renkama nauja sąjungos valdy
ba, kurią sudaro 5 nariai ir 22 
Tarybos nariai, 3 Garbės teismo 
ir 3 Kontrolės komisijos nariai. 

Savo laiku sąjunga buvo labai 
veikli ir turėjo 20 skyrių. 
Paskutiniais metais sąjungos 
skyrių skaičius sumažėjo, bet 
veikla dar gyva ir darbinga. 56 
metų veiklos bėgyje sąjunga 
išvarė gilią vagą išeivijos lietu
vių kultūriniame ir politiniame 
gyvenime. Per 32 metus kartu 
su Korp! Neo Lithuania tau
tininkų studentų valdyba leido 
politikos ir literatūros žurnalą 
„Naujoji viltis". Dar yra leidžia
mas tautinės minties savait
raštis „Dirva", kuris šiais me
tais švenčia savo 90 metų su
kaktį ir'ji bus paminėta seime. 
Sąjungos rūpesčiu buvo įsteig
tas Tautinis kultūros fondas, 
kurio paramos dėka buvo iš
leista daug vertingų knygų Lie
tuvoje ir Amerikoje. Gabius stu
dentus remia stipendijomis. 
Fondas yra vienas iš didžiųjų 
Pasaulio lietuvių centro rėmėjų, 
davęs jam didelę finansinę pa
ramą. Fondas remia lietuvių 
kultūrinę bei pozityvinę veiklą. 

Amerikos lietuvių taut inė 

2002 m. seimo dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Juodvalkis. R. Veitas, A. Matulionis, Z. Juškevičiene, M. 
Marcinkienė, A. Birbilas (iš Lietuvos), P. Buchas, L. Mažeikienė ir I. Kriaučeliunienė. Zigmo Degučio nuotr. 

sąjunga yra viena iš keturių 
pagrindinių lietuvių organizaci
jų, sudarančių Amerikos Lietu
vių Tarybą. 

Seimo suvažiavimu, atstovų 

ir svečių priėmimu rūpinasi jau iš anksto maloniai prašo 
sąjungos Čikagos skyriaus visus skai t l ingai dalyvauti 

seime, nes nuo to priklausys 
seimo darbingumas ir pasiseki
mas. St . D ž i u g a s 

valdyba, kuriai vadovauja 
energinga, darbšti ir sumani 
Milda Marcinkienė. Ruošėjai 

Kun. dr. K. Trimakas dėstys Lietuvos universitetuose 
ir Kunigų seminarijoje 

Rugsėjo 1 d. Cicero Šv. An
tano parapijoje lietuvių misijos 
vadovas kun. dr. Kęstutis Tri
makas išvyks į savo rudeninę 
kelionę Lietuvon, ką jis daro jau 
13 metų. Ten jis profesoriaus 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, Šiaulių universitete, 
Vilniaus pedagoginiame univer
sitete vieną semestrą, iki gruo
džio pradžios. Taip pat jis dar 
dėstys ir Kauno kunigų semi
narijoje. 

Anksčiau Lietuvon iš Ame
rikos panašiais tikslais leisda
vosi dardu žmonės — prel. An
tanas Rubšys ir kun. dr. An
tanas Paškus (Paškevičius). Ta
čiau pirmasis prieš 3 metus iš
keliavo Amžinybėn, o antrasis 
dėl blogos sveikatos nėra pajė
gus keliauti. Todėl dabar tik 
vienas kun. dr. K. Trimakas 
tėvynėje atstovauja Amerikos 
lietuvius. 

Išvykstančiojo palydos buvo 
surengtas po išpažinčių klausy
mo ir šv. Mišių ketvirtadienį, 
rugpjūčio 18 d. vakare, Cicero. 
Kadangi dabar kun. dr. K. Tri
makas, atlaikęs sekmadienines 
9 vai. ryto pamaldas Cicero 
lietuviams, turi skubėti Mi
šioms į Marąuette Park lietuvių 

bažnyčią ir neturi laiko sustoti 
Cicero parapijiečių sekmadie
niniame pabendravime, buvo 
sugalvota padaryti j am išleis
tuves kiek anksčiau, viduryje 
savaitės. 

Susirinkus į lietuviams skirtą 
kambarį Šv. Antano parapijos 
pastate ir pasivaišinus šeimi
ninkių paruoštais užkandžiais 
bei arbata, į tautiečius prabilo 
dr. Petras Kisielius. Jis pradžio
j e išreiškė užuojautą dėl kun. 
dr. K. Trimako mamos Antani
nos, peržengusios 101 metų 
ribą, mirties, birželio 13 d., ta
čiau iki šiolei nebuvo progos tai 
atžymėti. 

Dr. P. Kisielius papasakojo 
apie išvykstančiojo kilnią misiją 
tėvynėje, kurią jis ilgas laikas 
tęsia. Atsisveikinimo žodį tarė 
ir veikli Cicero lietuvių ir para
pijiečių lietuvių choro darbuoto
ja Jonė Bobinienė, kuri su sek
madieninės „kavinės" vedėja 
Mėta Gabaliene kelionei jam 
įteikė 300 dolerių ček}. 

Kun. dr. K. Trimakas padė
kojo visiems dalyviams, papa
sakojo apie savo būsimuosius 
darbus tėvynėje, visiems pada
lino jo parašytą ir išleistą bro
šiūrą — „Gyvybės kultūra, mir-
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ties kultūra ir lietuvių tauta". 
Jis taip pat demonstravo atsi
neštą Lietuvos kariuomenės 
kepurę, nes anksčiau jam yra 
tekę dirbti ir su lietuviais ka
reiviais tėvynėje. 

J i s paminėjo, jog dar du 
sekmadienius iki rugsėjo 1 d. 
laikys pamaldas Cicero ir Mar
ąuette Park lietuviams. J a m 
išvykus Lietuvon Marąuet t 
Park lietuvių parapijai turėtų 
pagelbėti iš Kauno į Čikagą at
vykstantis, teologijos doktora
to siekiantis, buvęs cicerietis 
kun. Arvydas Žygas. O Cicero 
l ietuviams pamaldas sekma
dieniais pažadėjo laikvti kun. 
Jaun ius Kelpšas iš Brighton 
Park lietuvių parapijos. 

Kun. d r . K. T r i m a k a s 
— s u k a k t u v i n i n k a s 

Nors aukščiau minėtame 
atsisveikinime nebuvo prisi
minta, čia norisi atžymėti kun. 
dr. K. Trimako neeilinę — 75 
metų amžiaus sukaktį. Gimęs 
1930 m. liepos 12 d. Kaune, jis 
1944 metais, kaip ir daugumas 
tautiečių pasitraukė į Vokietiją 
Ten jis 1948 m. baigė lietuvių 
gimnazija Muenchene. 

Mėta Gabaliene ir Jonė Bobinienė išvykstančiam kun. dr. K. Trimakui 
įteikia dovanelę. Edvardo Šulaičio nuotr. 

1949 m. atvykęs į JAV. pra
džioje studijavo Bostone, MA, 
ir Weston. MA. 1960 m. buvo 
įšventintas kunigu. 1972 m. 
baigė Loyola universitetą Čika
goje psichologijos daktaro laips
niu. 1973 — 1992 m. dirbo psi
chologu Hines veteranų ligoni
nėje, o taip pat turėjo ir kitų 
pareigų. Yra parašęs ir išleidęs 
visą eilę knygų, redagavęs kelis 
žurnalus, veikęs JAV lietuvių 
bendruomenėje, ateit ininkų 

tarpe ir kt. 
Nepaisant savo amžiaus , 

kun. dr. K. Tr imakas dar gali 
pakelti nemažą darbų krūvį ir 
nerodo pavargimo žymių. J i s 
per atsisveikinimo pobūvį dėl to 
padėką reiškė medicinos gydy
tojui dr. P.Kisieliui, kuris suge
bėdavo jį išlaikyti sveiku ir dar
bingu. O tos sveikatos ir geros 
nuotaikos Lietuvoje jam palin
kėjo visi susirinkusieji. 

E d v a r d a s Šu l a i t i s 
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ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per C o m c a s t Cable 248 <analą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV Satdas gali matyti Rockfordo miesto (liimots) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d ir per Comcast Cable 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.PuIaski Rd„ Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

APSILANKYKITE 
PLC ar ATEITININKU GEGUŽINĖSE. 

Rasite gera pavėsi, malonia 
nuotaiką, sutiksite draugus, 

įsigysite natūralaus mano 
biteliu surinkto medučio. 

Kv ieč ia Kazys Laukait is. 
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 . 

Advokatas 
J o n a s Gibai t is 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie 
Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. Lemont. EL 

„Draugo" gegužinė, 
kuri buvo atidėta. 
Įvyks spalio 2 d., 

sekmadieni. 

„Draugo" skaitytoju ir visų, 
apsilankysiančiu gegužinėje, 
laukia stulbinanti staigmena. 

Tik prasitarsime, kad 
„Draugas", skaičiuojantis jau 

96-uosius savo gyvavimo 
metus, nesensta, bet 
atvirkščiai, jaunėja. 

Tuo jūs ir patys įsitikinsite. 
Pasimatysime spalio 2 diena 

tėvu marijonu sodelyje: 
4545 West 63rd Street, 

Chicago IL 60629. 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
T e l . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Crocagp. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advoka ta s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specia 

Tel. 

listas RaStines Čikagoje ir 
Vvoodridge. 

877-Gvnejas a rba 
877-496-3527 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s m ė n e s i 
nia is įmokė j ima i s i r p r ie ina 
mais nuoš imč ia i s . Kre ipki 
tės į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s . 2 2 1 2 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847 -7747 

http://www.lithua-
http://nianfair.com
http://www.voras
mailto:ta@yahoo.com
mailto:altv@comcast.net

