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G. Petrikas susitaikė su likimu 

Gintaras Petrikas. 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 
JAV kalinčio buvusio susivienijimo 
EBSW prezidento Gintaro Petriko 
ketinimus iki galo kovoti dėl jo neiš-
siuntimo į Lietuvą sustabdė Ameri
kos teisėsaugininkų atnaujintas pro-

Eltos archyvo nuotr. 

cesas dėl ekstradicijos, susijusios su 
Kauno holdingo byla. 

G. Petrikas sako prieš dešimt 
mėnesių parašęs prašymą dėl sutiki
mo būti išduotam Lietuvai ir teisia
mam abiejose bylose, penktadienį ra

šo dienraštis „Lietuvos rytas". 
„Pirmosios instancijos teisme šį 

epizodą buvau laimėjęs, tad jeigu ma-
. no skundas būtų atmestas, Lietuvoje 
būčiau teisiamas tik Valstybinio ko
mercinio banko byloje. Tačiau maž
daug prieš metus kaltintojai surado 
kažkokį būdą atnaujinti laimėtą epi
zodą", — kalbėjo susivienijimo, iš-
švaisčiusio milijonus šalies gyventojų 
patikėtų santaupų ir nusiaubusio 
bankus, buvęs vadovas. 

Anksčiau tvirtinęs, kad už su
teiktas saugumo garantijas Lietuvos 
teisėsaugai galėsiąs pateikti nemažai 
informacijos apie korupciją aukščiau
siuose valdžios sluoksniuose ir įrody
mų, kad EBSW klestėjimo laikais ky
šiai buvo duodami ir tuometiniams 
premjerui, ir prezidentui, dabar G. 
Petrikas teigia tokios informacijos 
nesuteiksiąs. 

G. Petrikas teigia pats paskambi
nęs Generalinės prokuratūros depar
tamento vadovui Algimantui Kliun-
kai, kuris jį patikinęs, kad prokura
tūra nesieks jo arešto. 

„Prokuroras pažadėjo, jog liksiu 
laisvėje. Tačiau kai advokatė šio pa
reigūno paprašė tai patvirtinti raštu, 
jis atsisakė", — kalbėjo G. Petrikas. 

Statybos žydų kapavietėje tu r i bū t i sustabdytos 
Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 

Premjero sudaryta darbo grupė siūlo 
nedelsiant kreiptis į Vilniaus apskri
ties viršininko administraciją ir Vals
tybinę teritorijų planavimo ir statybų 
inspekciją dėl statybų galimoje žydų 
kapavietėje Vilniaus centre sustabdy
mo. 

Tai žurnalistams penktadienį sa
kė Užsienio reikalų ministras Petras 

Vaitiekūnas, vadovaujantis premjero 
Gedimino Kirkilo sudarytai darbo 
grupei žydų kapinių Vilniaus centre 
klausimams spręsti. 

Statybos, darbo grupės nuomone, 
turi būti sustabdytos, kol, bendradar
biaudama su statytojais, Vilniaus 
miesto savivaldybė pakoreguos tech
ninį statinio projektą ir neliks abe
jonių dėl buvusių Šnipiškių žydų ka-

Rinktinė atvyko Į Madridą 

•Iš a te i t in inkų gyvenimo (p. 2, 
10) 
• Apmastymai iš Ell icott 
mieste l io . Ir žvaigždėtoji, ir 
tr ispalvė (p. 4, 5) 
•Judas ir Mahometas 
Jeruzalėje (p. 5) 
•Ar Afganistane į valdžią su
grįš tal ibai? (p. 7) 
•Kodėl verta apsvarstyti ga
l imybę tapti JAV piliečiu? (p. 
8) 
•Rudens mada moter ims 2007 
(p. 9) 
•Padėki te Alvitui (p. 11) 
•Mūsų še imose (p. 13) 
•„Meno8Dienos Neringoje (p. 
14). 

V a l i u t ų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Madridas, rugsėjo 7 d. (Alfa.lt) 
— Madridą pasiekusi Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė jau rengiasi antro
jo etapo dvikovoms. Šeštadienį lietu
viai susikaus su Italijos krepšinin
kais. 

Rinktinės trenerio asistentas Ri
mas Kurtinaitis tikina, kad varžovai 
yra rimti ir gali bet kada pateikti 
staigmeną. 

— Ar kel ionė j Madridą naktį 
iš trečiadienio j ketvirtadieni 
nenuvargino žaidėjų? 

— Su Dino Meneghin kalbėjau 
apie italų komandą ir jis sakė, kad 
Italijos rinktinė turėjo daugiau prob
lemų keliaudama. Ji į Madridą at
vyko ketvirtadienį ryte. Meneghin 
sakė, kad su lėktuvu rinktinė skrido 
apie 40 minučių, o j viešbutį iš oro 
uosto vyko dvi valandas su puse ir 
taip susigadino visą dieną. Mes tą 
atstumą iki viešbučio naktį įveikėme 
per 15 minučių, užmigome apie 4 va
landą ryto, kėlėmės per pietus ir va-

pinių ribų. Jas kartu su Lietuvos ir 
užsienio ekspertais per du mėnesius 
turės nustatyti Lietuvos geologijos 
tarnyba. 

Taip pat nuspręsta kreiptis į Ge
neralinę prokuratūrą, kad būtų pra
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl valsty
binės žemės sandorių sudarymo ir 
statybos leidimo išdavimo teisėtumo 
bei galimos žalos valstybei. 

Vyriausiasis treneris Ramūnas Butau
tas (d) tariasi su Rimu Kurtinaičiu. 
Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr. 

kare treniravomės. Viskas vyksta pa
gal grafiką ir skųstis negalime. 

— Kodėl ketvirtadienį rink
tinė dirbo su svarmenimis? 

— Visą pasirengimo laikotarpį 
treniravomės pagal sistemą trys -
vienas (trejos rungtynės ir viena 
treniruotė). FIBA ketvirtadienį sky
rė oficialią treniruotę, tačiau į salę 
nėjome. Nukelta i 6 psl. 
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Melagingai 
pranešta apie 
V. Kernagio 
mirtį 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (BNS) — 
Po to, kai kažkokie piktavaliai inter
nete pradėjo skleisti melagingas 
žinias apie muzikanto ir laidų vedėjo 
Vytauto Kernagio mirtį, jo bičiu
liams ir artimiesiems prasidėjo tik
ras košmaras. „Pastarąsias diena: 
nieko kito ir neveikiu kaip tik kilno
ju telefono ragelį ir iš karto sakau 
'Kernagis gyvas, jaučiasi gerai ar 
turite dar kokių klausimų"', — pa
sakojo V Kernagio draugas ir „5 
kanalo" vadovas Linas Ryškus. 

Maestro šiuo metu yra Vilniuje 
ir laukia suplanuoto chemoterapijos 
kurso. Anot L. Ryškaus, jis Jaučiasi 
neblogai — juda, kruta, kovoja" ir 
kartu su bičiuliais pakikena iš inter
nete paskleisto netikusio gando. 
„Siūlome tokiems skleidėjams nusi
pirkti baltarusiškus plastmasinius 
vainikus dėl viso pikto, —juokavo L. 
Ryškus. — Bet šiaip jau Kernagis dėl 
to nepyksta, priešingai - džiaugiasi: 
sakoma, kad to, ką per anksti 
'palaidoja', laukia ilgas gyvenimas." 

Praėjusį mėnesį Lietuvos ži-
niasklaidoje pasirodė pirmieji straip
sniai apie vieša paslaptimi tapusią 
sunkią žinomo dainininko ir akto
riaus V Kernagio ligą. 

Tuo tarpu gandai apie skrandžio 
vėžiu sergančio V Kernagio mirtį pa
sklido prieš keletą dienų. Vienoje 
interneto svetainėje paskleistas gan
das apie V Kernagio mirtį šalyje su
kėlė pasipiktinimo audrą. 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Ateitininkiskų 
šeimų savaitė 
Sendraugiu ateitininkų stovykla įvyko 
Amerikos lietuviu Romos kataliku fe
deracijos stovyklavietėje Dainavoje 
liepos 29 - rugpjūčio 5 d. Praeitą 
šeštadienį šiame skyriuje spausdi
nome pirmąją Aldonos Kamantienės 
reportažo dalį apie šią populiarią 
suaugusiųjų ir vaikų stovyklą. Šian
dieną užbaigiam. 

PASKAITOS 
Moderni ir klasikinė šeima 

Trečiadienio rytą mūsų kalbėto
ja buvo Elena Rančienė, peda
gogė, juristė, psichologė. Jos 

tema - „Šeima: Modernumas ir 
klasika". Ji kalbėjo apie meilės esmę 
žmogaus gyvenime. „Žmogus yra 
Dievo paveikslas. Mylintys žmonės 
pamato Dievo atvaizdą kitame. Su 
meile mes pakylame į idealo plot
mę", - sakė Elena Rančienė. Sveikas 
vyro ir moters santykis sudaro davi
mo ir gavimo balansą. Negalime 
mylėti negirdėdami vienas kito. Kitą 
mylėdami sulaužome savo pačių 
egoizmą. Vyrą ir moterį jungia dva
sios, proto ir kūno ryšys. Šiems ele
mentams reikia susitikti harmonijo
je. Vyro ir žmonos pirminė meilė yra 
vienas kitam, o ne vaikam. „Tėvų 

Jauniausi draugai Sendraugių Barškėtytė, Martynas Barškėtis, 
Adomas Anužis, Aras Daulys, Žiba Kisieliūtė, Augustinas Kašelionis-Sandoval, Simas Nicklin. Antroje eilėje stovi: Rytis Kulbis, 
Gilius Aleksa, Liucė Memėnaitė, Lukas Saulis, Danius Anužis, Inga Žliobaitė. Trečioje eilėje: Ana Majauskaitė, Miglė Orentaitė, 
Petras Vaikutis, Adomas Memenąs, Paulius Vaikutis, Justinas Memenąs. Ketvirtoje eilėje mokytojai Aista Kazlauskaitė, Marius 
Aleksa, Andrytė Siliūnaitė, Regina Čyvaitė. Nuotrauka Dalios Sadauskienės. 

amerikiečiai. Pasidalinusi sava patir
timi Lietuvoje, Birutė pristatė pen
kias s tudentes savanores, kurios 
dirbo su beglobiais ir apleistais 
vaikais. Lina Aukštuolytė ir Kristina 
Quinn buvo lyg pirmosios ankstyvos 
kregždės, kurios spėjo nuvykti į 
Lietuvą gegužės mėnesio pradžioje ir 
dar rado vaikus tebelankančius 
mokyklas ir „Vilties angelo" dienos 
centrą Vilniuje, prieš prasidedant 
atostogoms. Kristinos rašinėlis su 
įspūdžiais jau buvo išspausdintas 
„Drauge", „Ateityje" ir „Bernardi
nuose". Lina Bublytė išvyko šiek tiek 

vaikų stovykloje, kuri vyko pačiame 
dienos centre. Su vietiniais studen
tais savanoriais, kurie taip pat ten 
dirbo, jos planavo vaikams dienos 
programas, vežė juos į iškylas ir net 
pačios supirkdavo ir gamindavo 
jiems užkandžius. Jos susidraugavo 
su centre dirbančiomis savanorėmis 
ir stebėjosi, kaip vaikų tėvai, jeigu 
tokių buvo, kreipia mažai dėmesio į 
savo vaikus, neapsilankydami vaikų 
ruošiamose šventėse ir pasirody
muose. 

Visoms savanorėms buvo neįkai
nojamai gera patirtis atvykti į kitą 

Dainuojančios stovyklautojos Sendraugių ateitininkų stovykloje, Dainavoje. Iš k: Eglė Laniauskienė, Karolina Kubilienė, paskaitą 
skaičiusi Elena Rančienė ir Rita Venclovienė. Nuotr. Dainos Čyvienės 

kuriama meilės erdvė sukur ia ir 
brandina meilę šeimoje ir teikia jai 
saugumą", - sakė kalbėtoja. Po paš
nekesio vyko gyvos diskusijos, kurios 
buvo baigtos savęs pažinimo žaidi
mais. 

Savanorystė 
Ketvirtadienio ryto pašnekovės 

buvo Birutė Bublienė ir grupė stu
denčių ateitininkių, dirbusių savano
rėmis Lietuvoje. Birutė pažymėjo, 
kad 13,300 Lietuvos vaikų auga 
visuomeninėse įstaigose. Daugiau
sia pagalbos reikia mažiems vaikams 
ir seneliams. Ji konstatavo įdomų 
faktą, kad daugiausia Lietuvos vaikų 
įsivaikina italai. Po to prancūzai ir 

vėliau. Studijuojanti būti gailestinga 
seserimi, dirbo Vilniaus universiteto 
ligoninėje ir Antakalnio vaikų na
muose. Linos dovana paliktiems ligo
ninėje kūdikiams buvo jos meilė ir 
dėmesys jiems. Ji pastebėjo didelius 
ski r tumus tarp ligoninių JAV ir 
Lietuvoje. J i pasigedo elementa
riausių dalykų, kaip vystyklų, šluos
tukų, įvairių kūdikiams reikalingų 
tepalų ir t.t., „bet daugiausiai jiems 
trūko meilės", sakė Lina. 

Regina Čyvaitė ir Daiva Ragaitė 
atvyko į Lietuvą birželio viduryje, kai 
„Vilties angelo" dienos centro vaikai 
jau buvo vežami į stovyklas kaimuo
se. Apsistojusios jų globėjos Birutės 
Bublienės bute, jos dirbo jauniausių 

kraštą savarankiškai pagyventi, 
orientuotis naujoje aplinkoje, pasi
rūpinti maistu bei transportu. Di
delis malonumas buvo gebėjimas 
susikalbėti lietuviškai. 

Naminės pastangos išsaugoti 
gamtą 

Savaitei einant į pabaigą, penk
tadienio rytą, į mus prabilo Pranas 
Pranckevičius tema „Gamtosauga 
šeimoje", pateikdamas įvairių pavyz
džių, kaip eilinis žmogus gali pri
sidėti prie gamtos svarinimo ir kaip 
apsisaugoti nuo apterštos gamtos 
pavojų. 

Nukelta į 10 psl. 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $215.00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio Šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.0O »1/2 metų$120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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OBIS 
ŽMOGAUS TIKSLAS - TAPTI 

PANAŠIU Į DIEVĄ 
Trečiadienio rytą šv. Petro aikš

tėje vykusioje bendrojoje audiencijoje 
dalyvavo 16 tūkstančių maldininkų iš 
daugiau kaip dvidešimties Europos, 
Amerikos ir Azijos šalių. Popiežius 
Benediktas XVI tęsė prieš savaitę 
pradėtą katechezę, skirtą vyskupui 
Grigaliui Nysiečiui. Prieš savaitę 
buvo kalbama apie šio Bažnyčios tėvo 
asmenybę. Sį trečiadienį Ganytojas 
kalbėjo apie Grigaliaus Nysiečio mo
kymą. 

Žmogaus tikslas, sako šventasis 
vyskupas, — tapti panašiu Į Dievą. 
Šio tikslo siekiame meile bei dorybių 
pažinimu ir taikymu gyvenime, nes 
dorybės - tai tarsi iš Dievo sklindan
tys ir mus pasiekiantys šviesos spin
duliai. Stengdamasis būti vis labiau 
panašus į Dievą, žmogus yra tarsi 
bėgikas, skubantis į tikslą. Grigalius 
naudoja tą patį terminą, kurį ran
dame šv. Pauliaus laiške Filipiečiams 
— „veržtis pirmyn" (Fil 3, 13). Žmo
gus nuolat veržiasi j tobulybę. Tobu
lėjimui niekad nėra galo, nes visiškai 
tobulas yra tik Dievas. Tobulėjimas 
— tai pirmiausia dinamiškas verži
masis į Dievą. Dievas pripildo savo 
meilės žmogaus sielą, o Dievo meilės 
pripildytai sielai atsiveria platesni 
akiračiai ir siela darosi vis talpesnė, 
trokšta vis daugiau Dievo meilės. 
Veržimąsi į Dievą, — sako Grigalius, 
— nepriklauso tik nuo žmogaus, nuo 
jo paties jėgų. Žmogus negalėtų to
bulėti, jei Dievas jo nepadarytų pa
jėgiu siekti tobulumo. Žmogų Dievas 
sukūrė į save panašų ir šitas panašu
mas yra didžiausia Dievo malonė. 
Mes veržiamės į Dievą, mes mylime 
Dievą, nes mes patys esame sukurti 

pagal Dievo paveikslą. 
Šitos dvasinės kelionės pavyzdys 

ir mokytojas yra Jėzus Kristus, ku
riame mes matome atsispindintį Die
vo veidą. Krikščionis — tai Kristaus 
vardu pavadintas žmogus, dėl to jis 
turi garbingai nešioti tokį kilnų var
dą. Krikštas žmogui suteikia didžiulę 
atsakomybę. Pakrikštytasis turi visu 
savo gyvenimu sekti Kristų. Krikščio
nių pareiga taip pat atpažinti Kristų 
vargstančiuose ir kenčiančiuose žmo
nėse. 

Grigalius Nysietis, panašiai kaip 
ir kiti Kapadokijos tėvai, apie kuriuos 
buvo kalbama pastarųjų savaičių 
bendrosiose audiencijose, — sakė Ga
nytojas, — taip pat mums paliko la
bai vertingą mokymą apie maldą. 
Verždamasis į Dievą, siekdamas tobu
lumo, — mokė Grigalius, — žmogus 
turi nuolatos malda bendrauti su 
Dievu. Kas mintimis ir dvasinėmis 
pastangomis yra arčiau Dievo, tas 
labiau apsaugotas nuo mūsų visų 
priešo žabangų. Malda saugo žmo
gaus skaistumą, stabdo pyktį, išdildo 
išdidumą. 

Prieš audiencijos pabaigą Bene
diktas XVI pasveikino šiomis dieno
mis Grenlandijoje susitiksiančius 
Konstantinopolio patriarcho Baltra
miejaus I rengiamo gamtosaugos 
simpoziumo „Arkties vandenynas — 
gyvybės veidrodis" dalyvius. Audien
cijai pasibaigus Ganytojas taip pat 
atskirai susitiko su Sirijos viceprem
jeru ir Saudo Arabijos bei Pietų 
Afrikos Respublikos užsienio reikalų 
ministrais. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė N. 
Smerauskas 
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Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 100 litų proginę monetą iš 
serijos, skirtos Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui, ir ją išleisti į 
apyvartą 2007 m. rugsėjo 26 d. 

Šios monetos grafinį projektą sukūrė dailininkas Liudas Parulskis, 
gipsinį modelį - Giedrius Paulauskis. Monetas nukaldino UAB „Lietuvos 
monetų kalykla". 

Tai pirmoji aukso moneta, skirta Lietuvos vardo minėjimo tūks
tantmečiui. Kitos dvi šios serijos monetos bus išleistos 2008-aisiais bei 
2009 m. 

„Lietuvos banko" ryšių su visuomene skyrius 

Kas mus jungia? 

STASE E. SEMĖNIENE 

Iš rytų griausmingai grįžtantis raudonas siaubas privertė daugumą 
lietuvių laikinai pasitraukti į Vakarus, kad išsaugotų savo bei savo 
šeimos gyvybę. Tikėdamiesi, jog pasišalinę keliems mėnesiams vėl 

sugrįš į savo gimtąjį kraštą, daug kas nepasiėmė net būtiniausių daiktų, 
pavyzdžiui, brangių asmeninių nuotraukų. Deja, jų lūkesčiai ir svajonės 
subyrėjo, istoriniams planams susiraizgius kaip musei voratinklyje. 

ir taip po Antrojo pasaulinio karo mes, lietuviai, it Samuolio bitės, pa-
sklidome po tolimiausius pasaulio žemynus. Buitinių sąlygų visiškai nu
skurdinti, lietuviai buvo dar labiau dvasiškai sustiprinti, nešdamiesi visą 
dvasinę kraičio skrynią, sklidiną lietuviškų vertybių! Užtrenkus duris me
džiaginėms gėrybėms, Aukščiausias atvėrė langą sielos vertybėms! Va, to
kiu būdu lietuviai išsinešė nenuslopinamą meilę savo tėvynei, nenu
traukiamą prisirišimą savo tautai, negęstantį pasididžiavimą savo valsty
bės istorija bei didvyriška praeitimi ir nuolatinį nostalgijos ilgesį savo 
paliktai mylimai Lietuvai! Kasdien gaivinami bei stiprinami garbingo 
poeto Adomo Mickevičiaus sielvarto žodžių: „Lietuva, tėvyne mano, tik 
tas tesupras kokia esi brangi, kas neteko Tavęs", lietuviai bastosi po pa
saulį, šventai nešdami šiuos žodžius savo širdyse! 

Tačiau tie lietuviški saitai, stipresni už nenutraukiamas metalines 
grandines ryšiai nenutrūko su Lietuva jūrų, marių skiriami. Juk mes visi 
čia tarpusavy ir su tėvynainiais už vandenyno esame tų pačių stiprių šak
nų, patvaraus medžio kamieno žaliuojančios, žydinčios, vaisių nešančios 
šakos. Lietuva mūsų visų motina! 

Tik motina yra viena vienintelė, niekad nepamainoma! Todėl mums 
visiems yra uždėta kilni tautinė pareiga vykdyti tai, kaip tai ryškiai api
būdino mūsų didžioji pedagogė auklėtoja Marija Pečkauskaitė-Satrijos 
Ragana: „Žmogus tuomet tegali būti naudingas savo tėvynei, jei yra išau
gęs iš savo tautos kultūros. Svetimų kultūrų turtai, renkami jo iš visur, 
turi lyg grūdai kristi į savą žemę." 

Pati stipriausia mūsų tarpusavio jungtis yra nepakeičiama gimtoji 
kalba. Žmogus gali būti genijus, prikrauta pilna galva nuostabių idėjų bei 
minčių, bet lietuviui to nepajėgiant išreikšti, bergždžios jo pastangos. Kal
ba — tautos širdis, sielos, dvasios apreiškimas — yra didžiausia lietuviš
kumo žymė. Tauta, be mažiausios abejonės, gyvuoja savo kalbos išlai
kymu bei jos vartojimu. Vien jau todėl mūsų pagrindinė ir svarbiausia 
pareiga yra ne tik tarpusavyje ją vartoti, bet ir puoselėti, ugdyti, nuolat 
gerinti, neperkrauti vadinamais „tarptautiniais" žodžiais, išlaikyti gryną 
nuo barbarizmų, žargonų, visokių usnių, mokant bei perduodant savo 
vaikams tą patį. 

Kita jungimo priemonė, tarytum kabantis tiltas per tarpeklį, yra 
spauda. Spauda — toji visos tautos mokykla — galingesnė už patrankų 
šūvius, nes ir sostai dreba jos puolami, ministrų kabinetai griūva, nes 
spauda išplėšė pasitikėjimą jais, ji gali vienyti, bet ir skirti. Senutėlis 
„Draugas", vienintelis dienraštis užsieny, glaudžia po savo sparnu senuo
sius ateivius, Antrojo pasaulinio karo išeivius ir dabartinius imigrantus, 
informuodamas juos, atnešdamas žinias iš Lietuvos, praplėsdamas moks
lo, meno, literatūros akiratį. 

Tautinių šokių ir dainų šventės suburia lyg plūstančius maldininkus 
į Mecca iš atskirų žemynų. Lietuviai, kaip ir airiai, džiaugsme ar skausme 
išsilieja daina, giesme, rauda. Kaip džiaugsme, taip ir kančioje, daina visa
da yra ramybės pabučiavimas. Meno mūzų jungiami, tiek šokėjai, tiek 
dainininkai, ir net žiūrovai, pasijaučia lietuvybės sijų sustiprinti, dva
siškai atjauninti, Lietuvos skaidrių šaltinių atgaivinti. 

Savi papročiai ir tradicijos suriša mus visus kaip į vieną javų kūlį, kad 
gubomis puoštume lietuvybės brandžius laukus. O žmonija visad gina 
savo papročius ir laikosi jų stipriau už įstatymus. 

Dar daug ką būtų galima suminėti, kas mus jungia. Pavyzdžiui, kad 
ir senoviniai tautiniai vardai — Aldona, Danutė, Mindaugas, Rimvydas ir 
pavardės — Medelis, Paukštelis ir t.t. Taip pat sutartini siekiai, kultūri
niai, meno, mokslo renginiai, net skirtingos nuomonės, jei traukiama prie 
to paties kilnaus tikslo ir pan. Tačiau, nelaimei, kai kas mus ir skiria. Pa
tys mūsų lietuviai. Žiūrėk, internete pilna pragaištingo kenksmingumo. Iš 
Lietuvos ir čia esančių imigrantų saujomis metamas purvas tėvynainių 
link labiausiai pakenkia ir supurvina juos pačius. Pagal mūsų liaudies 
priežodį: „Arklio saugokis iš užpakalio, karvės iš priekio, o pikto žmogaus 
iš visų pusių", verta juo pasinaudoti. 

Tačiau būkime visi nepagydomi optimistai, žinodami, jog kažkur visa
da yra rytas. Prisiminkime išradėjo Henry Ford patarimą: „Sueiti drau
gėn — tai pradžia, eiti draugėje — tai jau pažanga, dirbti draugėje — pa
sisekimas." O pergalę — ar taikoje, ar kare — atneša vienybė. Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais mes ir numirsime. Iš anties kiaušinio neiš
perėsi viščiuko. 
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Ba l t imor ieč ia i talkininkai pakrovė didžiulį talpintuvą siuntinių Lietuvai. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO 
Ir žvaigždėtoji, ir trispalvė 

1UOZAS GAILA 
gailai @verizon.net 

Iki šiol neteko skaityti straips
nio, kuriame autorius bandytų nu
rodyti kelią, kaip garsinti pasauliui 
savo kraštą, integruoti savo valstybę į 
pasaulio ekonomiką, pažinti pasaulį 
ir jam prisistatyti, o tas jo rodomas 
kelias būtų kelias į spartų nutau
tėjimą gyvenant svetur. Bet va, toks 
straipsnis pavadintas „Turime dvi 
galimybes: pažinti pasaulį arba slėp
tis po trispalvę" buvo išspausdintas š. 
m. rugpjūčio 23 d. „Draugo" nuo
monių skyriuje. Pradėkime nuo jo 
teiginio: „Manau, būtų kur kas ge
riau, jei kurį laiką pamirštume, 
kad esame lietuviai, ir pabandy-
tumėme kuri laiką pabūti pa
saulio pil iečiais. Įgyta patirtis 
labai praverstų grižus tėvynėn". 
Tad ir susimąstau. Straipsnio auto
rius taip ir nenurodo, koks yra tas 
pasaulio pilietis, bet pasako, ką lietu
vis turi daryti, kad juo taptų. Anot jo, 

lietuvius vienija provincialumas, jie 
jaučiasi maži, nesaugūs, nepasitiki 
savimi, todėl jie ir buriasi, nes vieny
bėje stiprybė. Be to, lietuviai bijo būti 
atskirti nuo bendruomenės, nors vie
nas kitam padėti yra visiškai nelin
kę, nes tai yra „tikras l ietuvių tau
tos bruožas". O bijo būti atskirti , 
nes bus apšaukti išdavikais, parsi
davėliais, lengvo gyvenimo ieškoto
jais. 

Štai kokie esame! Taigi, atsikra
tykime viso to, tada pabūsime pa
saulio piliečiais ir ta patirtis pravers 
grįžus į Lietuvą. Prisipažinsiu, kad 
skaitydamas tai, negaliu pykti, per 
daug juokinga. Nieko sau „nesaugu
mo" ir „nepasitikėjimo savimi" jaus
mai, jei po karo svetur atsidūrusi 
lietuvių karta be cento kišenėje, be 
kalbos, be specialybės sugebėjo už
auginti vaikus lietuviais, išleisti juos i 
mokslus, kad jie tapo inžinieriais, 
chemikais, profesoriais, mokytojais, 
įmonių vadovais. Mūsų sukurto litu
anistinių mokyklų tinklo, programų, 

vadovėlių pavydėjo kitos etninės 
grupės. O kiek tie su „nesaugumo 
jausmu" yra išleidę knygų, net encik
lopedijų lietuvių ir anglų kalbomis. 
Be to, jie savo kasdieniniame gyve
nime ir pavijo, ir pralenkė vietinius 
amerikiečius, su kuriais pirmaisiais į 
Ameriką atvykimo metais kartu 
dirbo. Štai vienas mano bičiulis su 
tuo „nepasitikėjimo savimi jausmu", 
dirbantis vienoje įmonėje vadeiva, 
vedžiojo po įmonę svečių grupę. Vie
nas iš svečių pastebėjo, kad šis kalbąs 
su stipriu akcentu. Mano bičiulis, ro
dydamas ranka į įmonės šlavėją pa
aiškino: „Matote tą žmogų šluojantį. 
Prieš keletą metų aš su juo šlaviau, 
jis mane net mokė, kaip šluoti. Kaip 
matote, jis tebešluoja, bet įdomiausia, 
kad jis čia gimęs ir kalba visai be 
jokio akcento". 

Anot straipsnio autoriaus, lietu
vis nelinkęs kitam padėti ir tai 
„tikras l ietuvių tautos bruožas". 
Ak, tikras! Jei autorius pasiknistų is
torijos knygose, tai surastų, kiek prieš

karinė lietuvių emigracija yra padė
jusi Lietuvai. Padėjo ir mums pokario 
pabėgėliams stovyklose Vokietijoje ir 
atvykus į Ameriką. Kai sovietai pa
galiau leido priimti siuntinius, siun
čiamus į okupuotą Lietuvą, mano 
tėvai ir kiti pradėjo juos siųsti savo 
giminėms. Sovietų uždėti muitai 
buvo kartais kelis kartus aukštesni 
už siunčiamų dalykų vertę, bet ne
paisant to, žmonės siuntė. Tiek mano 
tėvai, tiek kiti išleido tūkstančius 
tiems siuntiniams. Mano tėvai net 
keletą vaizdo magnetofonų išsiuntė, 
nors patys nė vieno neturėjo ir net 
nežinojo, kas tai per daiktas ir kam 
jis iš viso reikalingas. Kai buvo pa
galiau leista lankytis okupuotoje Lie
tuvoje, vykome ten su dovanų pri
krautais lagaminais, nors rusų mui
tininkai neretai dalį dovanų sulaiky
davo. O atsidūrę Lietuvoje vesda-
vome gimines į vadinamą „dolerinę" 
apsipirkti. Tikrai apsipirkti, nes ten 
už niekučius, pagamintus Jugosla
vijoje ar Rytų Vokietijoje, mokėda
vome keleriopai daugiau nei jie buvo 

Du buvp Ba i t imore Lietuviu namg prezidentai ir buv. vaidvbos nare g a m i n a l ie tuviškas dešras Jos yra mėg iamos ne t ik l i e tuv iu , bet ir amerikiečių. Gautos 
;PŠOS už parduotas dešras pr is ideda prie Lietuviu Namu išlaikymo P i r m o j e n u o t r a u k o j e — Jonas Kardokas. beminkant is mėsa. Antroje - Balys Brasauskas 
•r Qna l .ekpv i r ieno pr ip modern iško d^šru k imšimo apara to Nuotraukos iš J. Gailos archyvo 



DRAUGAS, 2007 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis 5 

JUDAS IR MAHOMETAS JERUZALĖJE 
Apie dviejų vaikų gyvenimus tame pačiame mieste 

AHOMETAS JERUZALĖJE 
aikų gyvenimus tame pačiame mieste 

Tai stebėdama, pagalvojau, ar daug yra 
Lietuvoj 15-mečių, kurie susirūpina trispalvės 
iškėlimu per Vasario 16-ąją ar Kovo 11-ąją? 
Labai noriu tikėti, kad yra daug! 

verti. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę pradėjome siųsti siuntinius 
talpintuvais ir dabar dar siunčiame. 
Pavyzdžiui, iš Baltimore kasmet išsi
unčiame po porą talpintuvų buvu
siems politiniams kaliniams ir trem
tiniams. O ar neapmokamas darbas 
įvairiose organizacijose nėra „lietu
vio padėjimas lietuviui"! Juk Vo
kietijoje pabėgėlių stovyklose buvę 
mokytojai galėjo sėdėti ant suolelių ir 
šildytis prieš saulutę, bet jie be jokio 
atlyginimo mokė jaunimą, kad šis 
neliktų bemokslis. O kur jaunimo or
ganizacijų: ateitininkų, lietuvių 
skautų veikla, jaunimo stovyklos, 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresai, 
Tautinių šokių, Dainų šventės, spor
to varžybos. Juk visą tai ruošė žmo
nės be jokio atlyginimo, skirdami 
tam savo atostogas, savo poilsio va
landas. Ruošė tam, kad padėtų lietu
viui išlikti lietuviu svetur, bet netap
ti kažkokiu pasaulio piliečiu. O 
dabartinių emigrantų parama savo 
giminėms skaičiuojama milijonais 
dolerių. 

Keistoki ir kiti autoriaus teigi
niai ir raminimai. Jis rašo: „Ko taip 
pergyvename dėl savo, lietuviš
kumo? 'Ar tikrai šiandieną lietu
viškumas yra pavojuje? Ar su 
didėjančia emigracija tikrai gre
sia tautos išnykimas'? Visiškai 
ne". Ar gresia ar ne - parodys ateitis, 
bet tautos mažėjimas jau sparčiai 
vyksta. Per dešimtmetį kraštą aplei
do jau per 400,000 žmonių, taigi pro
centais lenkiame visus aplinkinius 
kraštus. Likusieji, jei jie tokia sparta 
terš savo kalbą kaip iki šiol, kalbės 
kažkokiu lietuvišku/anglišku žar
gonu. Autorius nemato grėsmės tau
tiškumui gyvenant svetur: „Tačiau 
šiandieną išvykę į užsieni lietu
viai yra l inkę visų pirma, ap
saugoti, savo tautiškumą. Tik ar 
tikrai i švykus i užsieni mūsų 
tautiškumui kyla grėsmė? (..) ar 
būtina burtis su tikslu apsaugoti 
tautiškumą, kada tautiškumui 
joks pavojus negresia?" Ką į tai 
gali atsakyti? Galvotum, kad tai rašo 
kažkas skrajojančia lėkšte tik ką 
atskridęs iš Marso. 

Autorius toliau porina: „...ar 
tikrai suvokiame, kas yra tau
tiškumas? Ir jei taip, ar ne per 
daug ji 'saugojame'? Juk kaip 
garsinsime pasauliui savo kraš
tą, je igu kalbėsime tiktai lietu
viškai? Kaip integruosime savo 
valstybę į pasaulio ekonomiką, 
jei neturės ime supratimo apie 
kitas pasaul io šalis? Kaip de
mokratinėje valstybėje gerbsime 
mažumas, patys nepatyrę, ką 
reiškia būti mažuma?" O kas kur 
teigia, kad nereikia mokytis užsienio 
kalbų ir kalbėti tik lietuviškai? Be to, 
lietuviai emigrantai, mokėdami ang
liškai ar ne, sugeba garsinti savo 
kraštą. Pavyzdžiui, Anglijoje per šių 
metų pusmetį jie įvykdė 856 nusi
kaltimus ir pagal šalies žmonių skai
čių bei nusikaltimus jie yra treti. Ar 
tikrai lietuvis nėra patyręs būti ma
žuma? Juk jis per pusšimtį metų 
buvo pusiau kalinys savame krašte, o 
tremtyje Sibire - tikras kalinys. Taigi 
patyrimo būti užguitam tikrai nesto
koja. 

Pabaigoje autorius klausia: „Tu
rime dvi galimybes: pažinti pa
sauli i r j&m prisistatyti arba 
slėptis po trispalve. Ką pasirink
sime?" Mes, gyvendami Amerikoje 
pusšimtį metų, pasirinkome trečią 
galimybę: prie savo namų iškeliame 
ir žvaigždėtąją, ir trispalvę. 

NIIOLĖ IANKUTĖ 

Gyvendama Australijoje mėgstu 
pasižiūrėti vieną vertingą TV laidą 
„Compass" (Kompasas), kuri įdomiai 
nagrinėja ir vaizdais pailiustruoja 
šiuolaikines, visiems kraštams aktua
lias temas. 

Štai šių metų birželio pradžioje 
„Compass" tema buvo dviejų 15-
mečių — žyduko ir arabuko — kas
dienybė skaudžių įvykių ir baisių 
įtampų apgultoje Jeruzalėje. Kaip 
šios laidos vadovė sakė, abu berniu
kai nebuvo kartu filmuojami ir nieka
da nesusitiko. Bet TV kameros kelio
lika dienų sekiojo tuos vaikus atski
rai, filmuodamos jų kasdienybę tame 
neapykantos ir smurto draskomame 
mieste. 

Jeruzalė, kapinės. 

Tų vaikų gyvenimas tikrai nepa
vydėtinas, dažnai mirtinai pavojin
gas. Su baime bei liūdesiu tą doku
mentinę dramą stebėdamas, pagalvo
ji, kokie išaugs vyrai iš tų.berniukų... 

• • • 

Judas — labai šiuolaikiškas, pa
šiauštais plaukais, į smakrą įsisegęs 
kažkokį blizgutį, aišku, mūvi džinsus, 
gyvena su savo vieniša motina, lanko 
gimnaziją ir tingi mokytis. Tik moti
nos smarkiai spaudžiamas, imasi 
ruošt pamokas. Tačiau ateities vaizdą 
Judas turi labai aiškų: jis bus Izraelio 
kovos lėktuvų pilotas ir, anot jo, dės 
tiems arabams į kudlas! Judas atro
do, kaip šimtai vaikėzų, kurie tran
kosi visų kraštų gatvėse, bet vienas 
skirtumas — jis patriotas! „Jeruzalė 
yra Izraelio miestas nuo amžių, ir 
kitaip būt negali!", — sako jis, eida
mas melstis prie Raudų sienos, kur 
prie tūkstantmečių akmenų priglu
dęs, visu liemeniu linguoja savo mal
dą. 

TV kamera nuseka Judą ir į jo 
mokyklą, į jo klasę — istorijos pa
moką. Čia iškalbus, įtaigus, jaunąs 
mokytojas aiškina Izraelio valstybės 
atkūrimą 1947 metais. Vaikai draus
mingai atsakinėjo į klausimus. Pa
moka vyksta kovingai, energingai ir 
net triukšmingai. „Mūsų teisė turėt 
savo valstybę!", — šaukia mokytojas, 
— „Mes ją atkūrėm, mes ją turim 
išlaikyti!" 

Namie Judas išbara mamą, kad 
ši pamiršo iškelti vėliavą, nes šian
dien kažkokia svarbi Izraelio šventė, 
todėl pats skuba ją balkone pakabin
ti. Tai stebėdama, pagalvojau, ar 
daug yra Lietuvoj 15-mečių, kurie 
susirūpina trispalvės iškėlimu per 
Vasario 16-ąją ar Kovo 11-ąją? Labai 
noriu tikėti, kad yra daug! 

Dabar TV kamera savo akį „už
meta" į Mahometą ir jo kasdienybę 
tame pačiame mieste, tik palestinie
čių kvartale. Mahometas — juoda
plaukis, juodaakis, tamsiaveidis, nie
kuo nesiskiria nuo Judo, nebent dai
liau apkirptais plaukais ir lėtesniu 
būdu. Stovėdamas ant šaligatvio, jis 
stebi kitus paauglius, akmenimis ap
mėtančius Izraelio karių automobilį. 
Rėksmai, šauksmai. Maišatyje karei
vis į automobilį nusitempia ir Maho
metą. 

Po savaitės ar po kelių Maho
metas paleidžiamas iš kalėjimo. Gat
vėje jo laukia tėvai: gana jauna ir 
graži motina, galvą pridengusi, kaip 
musulmonėms reikia, vos laikosi ne
verkus, bet tėvas duoda ašaroms 
valią. Scena labai jautri: tėvas glė
besčiuoja sūnų, klausdamas, ar mu
šė, sūnus prisispaudęs prie tėvo kūk
čioja. Visi trys vienas kitą ramina — 
neverk, neverk... 

Toliau vaizdai persikelia į Ma
hometo mokyklą. Klasė, mokiniai ir 
mokytojas niekuo nesiskiria nuo 
Judo klasės, tik ant lentos arabiški 
rašmenys. Čia su tokiu pat įkarščiu ir 
įtaiga šaukte šaukia mokytojas, kla
sei pritariant, kad Jeruzalė yra jų 
miestas su didžiąja Uolos Mečete, kur 
p ranašas Mahometas nuskrido į 
dangų. Klasėje tvyro karšto patriotiz
mo nuotaika — Jeruzalė priklauso 
musulmonams! 

Vėliau TV kamera rodo berniuko 

Mahometo pagerbimą. Visa klasė 
sveikina jį kaip mokyklos kankinį 
(martyr), kentėjusį „netikėlių" kalėji
me. Anksčiau atrodęs toks nedrąsus, 
Mahometas dabar vis drąsėja, links
mėja. Jei reikės, jis nebijosiąs ir mirti 
už Alachą. Dar vėliau Mahometas ro
domas jau būryje jaunų vyrų. Kaktą 
apsijuosęs baltu kaspinu, išrašytu, 
matyt, kokiu nors šūkiu, gal iš Kora
no, jis drąsiai žygiuoja su demons
trantais. Žurnalisto kalbinamas, jis 
pareiškia, kad Jeruzalė priklauso 
palestiniečiams, kad jis už ją kovos, 
nes šis miestas neturi būti valdomas 
„netikėlių"! 

• • • 

Ši dokumentinė laida baigiama 
tų dviejų, labai panašių 15-mečių 
nuotraukomis. Jie stovi vienas prieš 
kitą, bet tarp jų nepermatoma, ne
peržengiama siena. Ta siena nėra tik 
nesusikalbėjimas, ji nėra tik nesupra
timas, neklausymas ar negirdėjimas. 
Ta siena — gąsdinanti, naikinanti 
tūkstantmetė neapykanta! 

Žiūrėdama šią slegiančią laidą, 
galvojau, kad nepaisant lietuviškojo 
nuolaidžiavimo svetimiems, kartais 
žymaus pavydo saviems, vis dėlto tu
rim džiaugtis, kad kaip tauta nesame 
paženklinti tokios, per kartų kartas 
besitęsiančios neapykantos savo prie
šams. Tačiau geras žiupsnys savigar
bos Lietuvai būtų labai reikalingas, 
net būtinas! 

Jeruzalė. Damascus vartai 
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Kremlius rezga slaptą ataką 
prieš Lietuvą 

Humanistikos centre. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Humanistikos centras atgaivins 
laisvųjų menų dvasią 

Vilnius, rugsėjo 7 d. (ELTA) — 
Rekonstruotoje Vilniaus universiteto 
(VU) bibliotekos dalyje penktadienį 
atidarytas Humanistikos informaci
jos centras (HIC) ir restauruotas Li
tuanistikos koridorius, vedantis į ki
tas skaitytojų erdves. 

Kaip sakė Vilniaus universiteto 
bibliotekos generalinė direktorė Au
dronė Glosienė, Humanistikos infor
macijos centro (HIC) idėja gimė pra
sidėjus istorinio VU bibliotekos pas
tato rekonstrukcijai. Moderniai 
įrengtose keturiose HIC skaityklose 
atvirai skaitytojų prieigai pateikiama 
per 5,000 meno, filosofijos, literatū
ros, teologijos, istorijos knygų, taip 
pat žurnalų, DVD kolekcijų. 

„Naujasis kompleksas, kurį su
daro keturios suremontuotos patal
pos, įsikūrė buvusiose senose Vil
niaus akademijos spaustuvės patal
pose, todėl čia siekiame atgaivinti 
laisvųjų menų 'Artės liberales' dva
sią. Didžiojoje skaitykloje galima su
talpinti iki 15,000 knygų, todėl ma
nome, kad jos fondai dar augs, nors 
kasmet bibliotekai skiriamų 100,000 
litų naujiems leidiniams įsigyti aki
vaizdžiai nepakanka. Skaityklos, ku
rioje yra ir dešimt kompiuterizuotų 
darbo vietų, lentynų neužpildėme są
moningai, nes laikomės leidinių nau
jumo principo — kad skaitytojų akį 
trauktų naujos įdomios, netradicinės 
knygos, daugiausia užsienio kal
bomis", — teigė A. Glosienė. 

Anot jos, šioje skaitykloje pažeis
ta keletas bibliotekos tabu: „Nesilai
kėme klasifikacijos rėmų, leisdami 
skaitytojams patiems orientuotis len
tynų labirinte, tarsi intriguodami 

juos tam tikromis nuorodomis, lei
džiame laisvai prieiti, vartyti, domė
tis meno leidiniais. Nors formaliai 
VU meno specialybių specialistai nė
ra rengiami, tačiau šiuolaikinis žmo
gus be kino, teatro, šokio, literatūros 
menų nelaikomas išsilavinusiu". 

Pasak direktorės, dar niekada 
aukštosios mokyklos biblioteka nebu
vo taip integruota į studijų procesą. 
„Dviejuose šalia skaityklos esančiuo
se nedideliuose seminarų kambariuo
se, kuriuos jau pakrikštijome 'apel-
sininiu' ir 'riešutiniu', studentai ir 
dėstytojai galės organizuoti įvairius 
projektus, seminarus, tiek formalius, 
tiek pačių sugalvotus, nes aukštasis 
mokslas šiuo metu vis labiau remiasi 
projektinės veiklos idėjomis", — pa
brėžė VU bibliotekos direktorė. 

Bibliotekos rekonstrukcijai jau 
panaudota daugiau negu 11 mln. li
tų, skirtų iš Lietuvos vardo minėjimo 
tūkstantmečio programos, didžioji lė
šų dalis skirta fondų saugykloms at
naujinti, priešgaisrinės saugos siste
mos problemoms spręsti. 

„Darbai vyko rekordiniais tem
pais — jie prasidėjo praėjusių metų 
spalį ir truko kiek daugiau negu pus
metį. Kad užbaigtume visus senosios 
bibliotekos rekonstrukcijos darbus, 
reiktų dar 9 mln. litų. Mūsų planuose 
yra ir naujosios VU bibliotekos staty
ba Saulėtekyje — jau yra ir techninis 
projektas, ir architektūriniai spren
dimai. Sulaukę sprendimų dėl Euro
pos Sąjungos struktūrinių fondų 
paskirstymo, naujosios bibliotekos 
statybą galėtume pradėti jau 2008 
metais", — vylėsi A. Glosienė. 

Rinktinė atvyko į Madridą 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasitarėme su vyrais ir nus
prendėme pasitreniruoti individua
liai treniruoklių salėje. Tai darėme 
norėdami palaikyti sportinę formą. 
Tie žaidėjai, kurie labai daug žaidė 
per tris dienas, yra pavargę fiziškai, 
todėl norėdami neprarasti formos kil
nojo svarsčius. Viskas daroma kaip 
reikia. 

— Kaip iš vidaus atrodo čem
pionato organizacija? 

— Turime neblogą organizacinį 
komitetą. Darius Sarkanas ir Šarū
nas Kliokys savo sąskaita visuomet 
išsprendžia kilusius netikslumus. At
vykome į Madridą, gavome valgyti, il
simės. Vidinių problemų yra, bet už 
tai atsakingi žmonės jas sprendžia. 

— Ar visi krepšininkai pasi
rengė be t r a u m ų pradėti antrąjį 

etapą? 
— Profesionaliame sporte nie

kuomet nebūsi visuomet sveikas ir 
dar laimintis. Smulkių traumų yra. 
Tiek Jonas Mačiulis, tiek Linas Klei
za trečiadienį susidūrė su Dirk No-
witzki. Šarūno Jasikevičiaus kelias 
yra pažeistas. Tačiau tai nėra tokios 
traumos, kad krepšininkai nežaistų. 
Gydytojai, kurių darbu labai džiau
giamės, daro savo darbą. Žiaurių 
problemų kol kas neturime ir, duok 
Dieve, jų nebus. 

— Kokią nuomonę susidarėte 
apie italų rinktinę? 

— Nors ir netekę kelių pagrindi
nių žaidėjų, Italijos krepšininkai yra 
pajėgūs ir gali pateikti siurprizą. J 
rungtynes su jais žiūrime rimtai, taip 
pat, kaip ir į visas kitas dvikovas. 

Beveik nėra vilčių, kad versli
ninkas Stanislovas Jucius yra gyvas. 
Jo mįslingą dingimo Kaliningrade 
istoriją Rusija rengiasi panaudoti 
prieš Lietuvą, rašo „Kauno diena". 

Sąmoningai vilkina bylą 

Įtakingiausiu Lietuvos versli
ninku Kaliningrade laikytas „Ros-
slitstroj" vadovas S. Jucius dingo ba
landį. Rugpjūtį daugiabučio namo 
laiptinėje užpuolikas subadė kitą 
bendrovės „Rosslitstroj" akcininką 
Aleksandr Semkin. Jis mirė nuo dau
gybės durtinių žaizdų. 

Bylą tiriantys Rusijos pareigūnai 
visais įmanomais būdais siekia, kad 
byla nepersikeltų į politinį lygmenį, 
kaip pagrasino Lietuva, jei bus vilki
namas tyrimas ir neužtikrinamas pi
liečių saugumas. 

„Kaliningrado teisėsaugininkai, 
prokuratūra ir srities Vidaus reikalų 
ministerijos atstovai nebeturi už ko 
užsikabinti, tirdami versiją, kad S. 
Jucius gyvas ir šių galimybių mažėja 
sulig kiekviena diena", - teigė „Kau
no dienos" šaltinis. 

Sklinda kalbos, kad Kaliningrado 
pareigūnai sąmoningai vilkina bylos 
tyrimą ir laukia, kol dingusiojo pa
ieškai sueis senaties terminas. 

Abu |vykiai susiję 

Rusijos Federalinės saugumo tar
nybos agentai akylai stebi, kaip į by
los tyrimo eigą reaguoja Lietuva. 
„Kauno dienos" šaltiniai patvirtino 
anksčiau kilusius įtarimus, esą ben
drovės „Rosslitstroj" įvykiuose daly
vavo aukštas pareigas užimantys Ka
liningrado srities pareigūnai, tarp jų 
— gubernatorius Georgij Bos, miesto 
administracija, srities vyriausybės 
nariai ir saugumiečiai. 

Nors oficialiai A. Semkin nužu
dymo ir S. Juciaus dingimo istorijos 
nesiejamos, vis dėlto teisėsaugininkų 
kuluaruose neabejojama, kad abu 
įvykiai susiję. 

„Kaliningrado valdžia vengia vie
šai pripažinti, kad srities mastu eg
zistuoja komercinio pobūdžio proble
mos", — teigė šaltinis. 

Tai patvirtina bendrovės „Ros
slitstroj" akcininkų apsisprendimas 
parduoti įmonę Maskvos verslinin
kams, nors iš pradžių kalbėta, kad 
bendrovė tęs veiklą. 

Prabilta apie užsakovus 

Nors tyrimas gerokai pasistū
mėjęs į priekį, apie tai nei G. Bos, nei 
Kaliningrado prokuratūros vadovai 
neužsimena. Pasak šaltinių, jau be
veik aiškūs ir S. Juciaus pagrobimo 
užsakovai. Jį galėjo pagrobti Kalinin
grado organizuoto nusikalstamumo 
grupė, o galimu užsakovu įvardija
mas Kaliningrado srities Komuna
linio ūkio ir statybų ministras Sergej 
Bučelnikov. 

Prieš G. Bos paskiriant Kalinin
grado srities gubernatoriumi, S. Bu
čelnikov daug metų kontroliavo sta
tybų rinką ir esą už gautus valstybi
nius užsakymus stambiausios staty
bos bendrovės mokėdavo jam komi
sinius nuo metinės apyvartos. 

Lietuvio pagrobimu galėjo būti 
suinteresuotas ir kelių statybų ben
drovių steigėjas Vitalij Anučkin. (vė
liau tapęs Kaliningrado miesto tary
bos deputatu) bei miesto Leningrado 
rajono administracijos vadovas — 

Vladimir Lučnikov. Abu jie esą pri
skiriami tam pačiam, kaip ir S. Bu
čelnikov, interesų klanui. 

Atlygio esą galėjo būti pareika
lauta ir iš S. Juciaus, planavusio vers
lą plėsti iš Kaliningrado miesto į sri
ties lygmenį. Tyrėjai linkę manyti, 
kad S. Jucius atsisakė mokėti duoklę. 

Pasufleravo iš Maskvos 

Aktyviai tiriamas ir G. Bos pa
reiškimas gegužę: S. Juciui niekas 
negresia, jis gyvas ir sveikas. Kol kas 
neaišku, kas paskatino G. Bos tai pa
sakyti, bet visuomenę jis ramino po 
pokalbio su Aleksandr Hinštein. 

Šis „Jedinaja Rosija" narys sieja
mas su Maskvos mero Jurij Lužkov ir 
Rusijos Federacijos prekybos bei pra
monės rūmų prezidento Jevgenij Pri-
makov šalininkais. Būtent tą dieną 
jis atvyko į Kaliningradą ir savo ap
linkoje kalbėjo apie tai, ką vėliau ži-
niasklaidai pasakė G. Bos. 

Kol kas neaišku, kodėl Federali
nė saugumo tarnyba pasinaudojo A. 
Hinštein korta, nes pats jis tiesiogiai 
su S. Juciumi nebuvo susijęs. 

Taip pat neaišku, ar S. Juciaus 
pagrobimas susijęs su G. Bos bei Ka
liningrado mero Jurij Savenko kon
fliktu. Nuolatinė šių valdininkų 
priešprieša esą egzistuoja nuo G. Bos 
paskyrimo dienos gubernatoriumi. 

Galėjo išduoti partneris 

Tyrėjai taip pat nustatė, kad vie
nas iš dviejų S. Juciaus partnerių tu
rėjo slaptų dalykinių ryšių su pagro
bimo užsakovais. Manoma, kad dieną 
prieš pagrobimą S. Jucius turėjo 
100,000-150,000 eurų grynais, kurie 
esą buvo išimti iš bendrovės „Ros
slitstroj" kasos. Tačiau bendrovės 
tikrintojai ir buhalteriai teisėsaugi
ninkams tai neigė. 

Tyrėjai tikrina ir S. Juciaus ry
šius su Kaliningrado meru J. Sa
venko. Statydamas socialinius būstus 
už merijos lėšas, S. Jucius esą gauda
vo kontraktų ir kitiems darbams bei 
už tai galėjo mokėti duoklę. Tačiau 
dar tik mėginama išsiaiškinti, kam 
konkrečiai buvo mokamas neteisėtas 
atlygis. 

Palaimino šnipinėjimo versiją 

Posūkiai „Juciaus byloje" Rusijos 
saugumą domina ne tik bylos tyrimo 
aspektu. Lietuvai gresia kontrataka 
iš Rusijos saugumo, jei ji nuspręs kel
ti savo piliečio dingimo klausimus ne
formaliame Europos Sąjungos ir Ru
sijos viršūnių susitikime. 

Rusijos saugumiečiams patiko 
versija, esą S. Jucius — Kipre, nors 
tam patvirtinimų nerasta. „Taip, jis 
galėjo būti Kipre anksčiau, kaip tu
ristas, bet Rusijos federalinio saugu
mo biuras svarsto šią versiją panau
doti prieš Lietuvą, jei ji mėgins aš
trinti ir politizuoti 'Juciaus bylą'", — 
aiškino šaltinis. 

Rusijos saugumas neva mėgins 
apkaltinti S. Jucių dirbusį Lietuvos 
saugumo struktūroms ir esą po 
kivirčų su jomis priverstą slapstytis 
Kipre. 

Yra pakankamai rimtų būgšta
vimų, kad birželio 26 d. įvykusiame 
susitikime su Kaliningrado srities 
saugumo darbuotojais „šnipinėjimo 
versiją" palaimino ir Rusijos Federa
cijos saugumo tarnybos vadovas Ni-
kolaj Patrušev. 
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Ar Afganistane į valdžią sugrįš talibai? 

Talibų režimo veidas — burkose įkalintos moterys. 

Evaidas Mikutis 
Geopolitika.lt 

Paskutiniu metu triumfališki 
JAV administracijos ir NATO vado
vybės pasisakymai apie pergalę prieš 
Afganistano islamo fundamentalistų 
judėjimą Talibaną nutilo. Juos pakei
tė nauji karingi šūkiai, kviečiantys 
Vakaru valstybes stiprinti tarptau
tinį kontingentą, siųsti daugiau karių 
į Afganistaną. Žiniasklaidoje vis daž
niau pasirodo pranešimų apie talibų 
užimtus miestelius (Muša Kala ir 
Farahas, Mirian Nišin ir Horakas) ir 
talibų valdžios atkūrimą juose, apie 
visuotinį Talibano puolimą ir naujus 
aktyvius karo veiksmus šalyje, kur, 
kaip daugeliui atrodė, fundamenta
listinis judėjimas sutriuškintas vi
siems laikams. Tačiau taip neįvyko. 

Hamid Karzai vadovaujamas re
žimas, remiamas JAV suorganizuoto 
tarptautinių pajėgų kontingento, vos 
laikosi. Kabulo vyriausybė teįstengia 
kontroliuoti didžiuosius Afganistano 
miestus, o karinės talibų grupuotės 
kontroliuoja didelę dalį pietų ir 
pietryčių provincijų, šiaurinėje dalyje 
vis aktyviau veikia Siaurės Talibanas 
— Afganistano islamo partijos, va
dovaujamos Gulbeddin Hekmatiyar, 
šalininkai. Talibano citadele laikyta 
Kandaharo provincija tik iš dalies lo
jali Kabulo vyriausybei. Neseniai pre-

Modena, rugsėjo 7 d. („Reu
ters "/BNS) — Tūkstančiai gedėtojų 
penktadienį ėjo pro atvirą Luciano 
Pavarotti karstą jo gimtojo Italijos 
Modenos miesto katedroje, atiduoda
mi paskutinę pagarbą tenorui, kurio 
mirtis sukėlė emocingų atsisveikini
mo žodžių iš viso pasaulio bangą. 

Senovinės Modenos katedros du
rys buvo atvertos dar auštant, kad 
gerbėjai galėtų paskutinį kartą žvilg
terėti į L. Pavarotti prieš jo sekmadie
nį numatytas laidotuves. 

L. Pavarotti, kuris mirė ketvirta
dienį, būdamas 71 metų, buvo ap
rengtas juodu smokingu. Velionio 
rankos, laikančios rožančių ir baltą 
skepetaitę — populiarų atributą per 
jo rečitalius, buvo sunertos ant pilvo. 

Prie karsto galvūgalio buvo 
padėti gėlių vainikai. 

Užuojautos dėl operos žvaigždės 
mirties plūdo iš viso pasaulio. Prie 
operos dainininkų Placido Domingo 

zidentas H. Karzai buvo priverstas 
nušalinti provincijos policijos vadovą 
Ismatulla Alizai, nes jis neįstengė ak
tyviai kovoti su pusę provincijos kon
troliuojančiais „islamo studentais". 

Padėties rimtumą rodo ir tarp 
afganų elito populiarėjanti derybų su 
„nuosaikiaisiais talibais" idėja, nors 
vargu ar šiuo metu tokia galimybė 
įmanoma, nes kovingiausi Talibano 
vadovai, pasirengę mirti kovoje su 
„netikėliais okupantais", vis dar sau
giai slepiasi nuo koalicijos ir toliau 
sėkmingai vadovauja džihado opera
cijoms. 

Tiesa, koalicija 2007 metais likvi
davo keletą aukščiausio rango karo 
lauko vadų, tokių kaip mula Usmani 
ir žiaurumu pagarsėjęs mula Dadul-
la, tačiau trokštama politinė islamis-
tinio judėjimo transformacija neįvy
ko. 

Talibų strategija 

Svarbiausias Talibano uždavinys 
šiuo metu — apsaugoti savo karines 
ir politines pozicijas, neleisti tarptau
tinės koalicijos pajėgoms sunaikinti 
užnugario infrastruktūros Afganista
no ir Pakistano pasienyje. Kaip tik 
per šių šalių sieną keliauja ginklai, 
amunicija, medikamentai ir finansi
nė parama „šventąjį karą" kovojan
tiems talibams. Ir ne tik tai: afganų 

ir Jose Carreras, aukštinusių L. Pa
varotti balsą ir asmenybę, prisijungė 
tokie vadovai kaip JAV prezidentas 
George W. Bush ir Rusijos preziden
tas Vladimir Putin. 

„Pasaulis prie tavo kojų", — tei
gė vietinio Modenos laikraščio an
traštė. 

L. Pavarotti savo paskutines 
dienas praleido viloje netoli Modenos, 
kur jam taip pat priklausė vienas res
toranas ir kur jis netgi paskutiniais 
savo ligos mėnesiais vedė užsiėmimus 
vietos muzikos mokykloje. 

Savo paskutines valandas jis pra
leido namuose, šalia jo budint šeimos 
nariams ir draugams, teigė jo vadybi
ninkė Terri Robson. 

Ji sakė, kad Pavarotti šeima no
rėjo privačių laidotuvių, tačiau jos 
veikiausiai sulauks milžiniško dėme
sio, kai į jas iš viso pasaulio pradės 
plūsti garsūs tenoro draugai ir gerbė
jai. 

policija neseniai sulaikė 11 pa
kistaniečių modžahedų, kurie ketino 
tapti teroristais mirtininkais. Be už
nugario apsaugos, talibams strategiš
kai svarbu išlaikyti puštūnų gyvena
mąją teritoriją ir žlugdyti tarptauti
nių pajėgų puolimą. Šiam tikslui pa
siekti talibai stengiasi įtraukti koali
ciją į daugybę smulkių gynybinių mū
šių, kurie skaido NATO pajėgas ir 
trukdo sutelkti jėgas bendram puoli
mui. Helmando ir Kandaharo provin
cijose NATO karinių dalinių dau
giausia, todėl čia nuo 6,000 iki 12,000 
talibų, padalytų į nedidelius būrius, 
ypač aktyviai stengiasi provokuoti lo
kalius mūšius. Siekdami atremti koa
licijos pajėgų puolimą, talibai dažnai 
pasitelkia teroristus mirtininkus. 
Vienas iš Talibano karo vadų mula 
Hajat Hana teigia, kad jų yra apie 
2,000, o „mirtininkų komandos" re
zervas - dar 5,000 islamistų. Viena 
efektyviausių teroristų akcijų - 2007 
m. vasario 27 d. sprogimas Bagramo 
aviacijos bazėje, kurioje viešėjo JAV 
viceprezidentas R. B. Cheney. Mir
tininkų atakos psichologiškai veikia 
NATO kontingento karius, kurie ne 
kartą sušaudė civilius, palaikę juos 
savižudžiais teroristais. Tai sukelia 
vietinių gyventojų nepasitenkinimą, 
kas naudinga Talibano judėjimui. Ki
tas talibų strategijos aspektas - minų 
karas. 

„Islamo studentai" aktyviai nau
doja dujines bombas, dėl kurių daž
nai žūva tiek NATO kontingento ka
riai, tiek afganų policininkai. Isla-
mistai visais būdais stengiasi žlug
dyti ir demoralizuoti nacionalinę af
ganų policiją, todėl ne kartą mirti
ninkų komanda buvo pasiųsta sprog
dinti policijos mokyklą, konvojus ir 
patrulius. Be to, reikia pažymėti, 
kad, nepaisant didelių gyvosios jėgos 
nuostolių, talibų aktyvumas nemažė
ja. 

Tarptautinių pajėgų stiprybė ir 
silpnumas 

Svarbiausias tarptautinės koali
cijos pranašumas yra technologinis. 
NATO pajėgos disponuoja naujau
siais ginklais, gali naudoti moderni
ausias žvalgybos priemones, turi di
delius finansinius rezervus ir gali pa

pirkinėti puštūnų genčių vadus ir 
taip juos a t i t raukt i nuo paramos isla-
mistams. NATO pajėgas ir jų re
miamą Afganistano valdžią palaiko ir 
dalis gyventojų, nenorinčių grįžti 
prie šariato normų diktuojamos sant
varkos. Tačiau tarptaut inę koaliciją 
drasko vidiniai prieštaravimai. In
tensyviam "puolimui prieš Talibaną 
būtinos didesnės karinės pajėgos. 
Britanijoje, Kanadoje, Vokietijoje, 
Olandijoje, kurioms koalicijoje tenka 
pagrindinis vaidmuo, svarbiausi 
klausimai sprendžiami parlamente. 
Tai reiškia, kad naujų dalinių siunti
mas turi būt i suderintas su parla
mentarais, kurie paiso visuomenės 
nuomonės, kad jų tėvynainiai neturi 
žūti kažkur Afganistane. 

Koalicijos viduje nuolat įsi
plieskia kivirčai tarp vokiečių bei 
prancūzų, nenorinčių dalyvauti kari
nėse operacijose, ir amerikiečių, ak
tyviai siekiančių juos panaudoti puo
limui pietuose prieš aktyvėjančius ta-
libus. Būna strateginio pobūdžio ne
sutarimų: italų ekspertai netikėjo ta
libų puolimo galimybe, o JAV gene
rolai įrodinėjo priešingai. 

Koalicija neišvengia ir specialistų 
nesutarimų: estų ir britų žvalgai ne
sutarė dėl darbo su vietiniais gyven
tojais metodikos, dėl to estų žvalgy
bos grupę ket inama atšaukti . Finan
sinė parama Afganistano vyriausybei 
t irpsta korumpuotos biurokratijos 
kišenėse ir nepasiekia tikslo. Atakos 
prieš talibus nusineša daugybę civilių 
gyvybių, tai kelia visuomenės nepasi
tenkinimą. 

Ate i t i e s scenarijus 

Pasiekti strateginę pergalę ir iš
spręsti talibų problemą Afganistane 
tarptautinė koalicija šiuo metu ne
gali. Tam pirmiausia trukdo nepa
kankamas karių kiekis, koalicijos da
lyvių nesutarimai, neaiški Pakistano 
vyriausybės pozicija. 

Negalima kalbėti ir apie talibų 
pergalę. Ilgalaikių pergalių „islamo 
studentai" negali pasiekti, nes neturi 
galimybės suduoti koalicijai lemiamą 
karinį smūgį. Daugiausia, ką gali pa
daryti talibai - tai apsaugoti savo už
nugario infrastruktūrą ir maksima
liai apriboti koalicijos puolimą. 

ATLANTIC 1-800-77S-SEND 
www.atianticexpresscorp.com 

Ocea 
^ Kroviniu gabenimas 

ir. 1 laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
'ėktuvj į visas pasaulio šalis. 

Auto Air Frelgttt 
™^ Automobili u pirkimas bei 

siuntimas i visas pasaulio salis-

KfOviniu pervežimas 
viso)e Amenkoje. 

Smili Packaaes Truckit^Jj 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60-155 Tef. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

Tūkstančiai žmonių plusta 
atsisveikinti su Pavarotti 

http://Geopolitika.lt
http://www.atianticexpresscorp.com
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno/ endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgiįa. 

300 Barney Dr., Sulte A 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

vvvrtvxerterforajrg«yaiKlj»Basll>eaWuxi 

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

10400 75 St.. Kenosha, VVI 53142 
(262) 948-6990 

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. 1 4 3 ^ SL Orland ParK IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
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 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Te le fonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelyt ė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūniene 

Healthy Connection 
CHropractic&RehabCftrTic 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

. 16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Dnve. Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 VV. 79 t h St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makStles ir pūsles ištrūkimas. 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKJS, MD 
THW DALIAS PRUNSKIS, MD 

VIKDUGA^MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847 -289 -8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ele Crove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

Akių ligos 

UNAS SIDRYS, M.D. 
A k i ų l i g o s / C h i r u r g i j a / A k i n i a i 

9 8 3 0 S .R idge land Ave. 
C h i c a g o Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
H o l y Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VVaker St Lemont, IL 60439 
1051 Esslngton Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Puiaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer Ave . St. 5 ir 6 

Ch icago , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

Skambinkite nemokamai kiekvieną 
ketv i r tadienį nuo 6 vai. v. Iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773476-2655; fax. 773-436-6906 

KODĖL VERTA APSVARSTYTI 
GALIMYBĘ TAPTI JAV PILIEČIU 

Pastaruoju metu Lietuvoje ir už 
jos ribų netylant diskusijoms apie 
dvigubą pilietybę, nemažai žmonių, 
legaliai nuolat gyvenančių JAV ir dar 
netapusių šios šalies piliečiais, tik
riausiai susimasto apie tai, ką darytų, 
jei Lietuvos įstatymai vienareikšmiš
kai uždraustų dvigubos pilietybės 
turėjimą. Ryžtųsi prisijungti prie 
naujai iškeptų amerikiečių, kurių, 
tegu ir ne itin dideliais tempais, kas
met vis daugėja? Liktų iki pabaigos 
ištikimi šaliai, kurioje gimė? Tuo 
labiau, kad aplinkui apstu pavyzdžių, 
kai nuolatiniai JAV gyventojai („ža
lios kortelės" savininkai) metų me
tais gyvena šalyje, net nesirengdami 
natūralizuotis ir, atrodo, gyvena nė 
kiek ne blogiau už pilietybę priėmu
sius tautiečius. Kita vertus, natūra
lizacijos neskatina ir tai, kad nere
tam, vis dėlto pasiryžusiam šiai pro
cedūrai, tenka sugaišti nemažai laiko 
ir susigadinti nervų, kol gaunamas 
„palaiminimas" pilietybei iš 
Imigracijos tarnybos ir išsirūpinami 
visi reikalingi dokumentai. 

Šio straipsnio tikslas nėra agi
tuoti ,,už" ar ,,prieš" JAV pilietybės 
isigyjimą. Kiekvieno mūsų pasirinki
mą sąlygoja įvairios priežastys, tiek 
ekonominės, tiek socialinės, tiek -
moralinės. Na, o pagrindiniai JAV pi
lietybės suteikiami privalumai, ku
riuos vertėtų žinoti bet kuriuo atveju, 
yra šie: 

• Piliečiai gali balsuoti rinkimuo
se. Si sąvoka apima ne tik prezidento 
ir federalinės valdžios rinkimus, bet 
taip pat - valstijos, apskričių (county) 
ir kitų vietinių pareigūnų rinkimus. 
Nuolat gyvenant šalyje, ši privilegija 
ilgainiui tampa svarbi, kadangi tokiu 
būdu įgyjama teisė turėti įtakos poli
tiniams bei socialiniams procesams. 

•JAV piliečiai gali gyventi neri
botą laiką šalyje ar už jos ribų ir bet 
kada laisvai sugrįžti (ko neleidžiama 
„žaliosios kortelės" savininkas, pri
valantiems JAV išbūti nustatytą 
dienų skaičių per metus). Be to, JAV 
pasą turintiems kai kurios šalys 

suteikia privilegijų kertant sieną, 
nereikalaudamos vizų. 

•Piliečiai gali tikėtis didesnių 
lengvatų, norėdami į JAV įsivežti sa
vo giminaičius, kuriems yra lengviau 
gauti nuolatinio gyventojo statusą ša
lyje (trumpesnis laukimo laikas, nu
matyta daugiau giminystės kategori
jų). Užsienyje gimę, jaunesni nei 18 
metų ir nesusituokę piliečių vaikai 
(tiek biologiniai, tiek įvaikinti) pa
prastai natūralizuojami automatiš
kai. 

•Piliečiai niekada, jokiomis ap
linkybėmis (net ir padarę sunkų nusi
kaltimą) negali būti deportuoti iš ša
lies. Jiems taip pat nereikia rūpintis 
dėl pamestų „žaliųjų kortelių" ir, jei 
neketinama atsivežti ar legalizuoti 
giminaičių, galima visam laikui pa
miršti apie Imigracijos tarnybos eg
zistavimą. 

•Piliečiai turi teisę išeiti į pensi
ją užsienyje ir gali ten gyventi neri
botą laiką, gaudami visą jiems prik
lausančią valstybinę pensiją (tuo 
tarpu „žaliosios kortelės" savininkai 
gali tikėtis gauti tik pusę to, ką 
užsidirbo). Piliečiai taip pat gali lais
vai naudotis įvairiomis socialinė
mis programomis, kaip, pvz., „Food 
Stamps" ar „Supplemental Security 
Income", kai kuriomis universitetų 
stipendijomis ir pan. 

•Bent jau teoriškai piliečiai gali 
tikėtis didesnių lengvatų, imdami 
būsto ir kitas paskolas, kadangi sko
lintojai gali būti labiau užtikrinti jų, 
kaip klientų, patikimumu (žmonės, 
taip giliai įleidę šaknis šalyje, vargu 
ar bėgs į užsienį, negalėdami pasko
los išsimokėti). Be to, piliečiams nu
matomos kai kurios lengvatos, tvar
kant palikimus. 

•Tik piliečiams suteikiama gali
mybė užimti renkamas pareigas vy
riausybėje bei vietinės valdžios insti
tucijose. Pilietybės taip pat reikalau
jama ir daugelyje samdomų „valdiš
kų" pareigų. 

Pagal ž in iask la idos in fo rmac i ją 
p a r e n g ė V a i d a M a l e c k a i t ė 

Kokiu temų pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti 
„Socialiniu reikalu tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" 

redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629 arba ei. paštu: redakcija@draugas.org 
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Dantų gydyto ja i 

Rudens mada moterims 2007 
AUŠRINE KINKA 

Ilgai lauktai vasarėlei pasibaigus, 
rudeninių drabužių kolekcijų pasi
rodymas tiek žurnaluose, tiek par
duotuvių vitrinose primena mums, 
kad rudenėlis pasibeldė į mūsų duris. 

V a s a r a t ę s i a s i 

Jei ne naujai siūloma rudeninių 
spalvų paletė, galima pagalvoti, kad 
vasara tęsiasi. Pagrindinės mados 
naujovės, kurios beveik jau spėjo įsi
galėti ir atrasti vietą net ir pačio kon-
servatiškiausio žmogaus mąstysenoje 
apie madą, beveik nepasikeitė. 

Vis dar madingi kirpimai ties 
krūtine. Tai ir suknelės, ir palaidinės, 
ir megztukai. Madų kūrėjai siūlo 
nešioti ilgas palaidines ar megztinius 
virš kelnių. 

M a d i n g i s i l ue t a i 

Madingi tiek prigludę, tiek pūsti 
siluetai. Sijonai su paukštinta talija, 
kurių ilgis vos vos dengia kelius. 
Trumpučiukai švarkeliai iš tvidinės 
medžiagos derinami su prigludusio
mis suknelėmis, pūstais sijonais ar 
kelnėmis. Taip pat madingi didžiu
liai, jaukūs puspalčiai, juosiami pla
čiais diržais. Madingos trijų ketvirčių 
ar lyg per ilgos, platėjančios ran
kovės. 

Grubia i m e g z t a s megz t in i s 
i r l i e t p a l t i s 

Šių metų rudens kolekcijų pris
tatymuose tiek New York, tiek Mila
ne madų kūrėjai lyg susitarę rekla
mavo apdribusį, lyg per didelį megz
tinį ir netradicinį lietpaltį. Tiek vie
nas, tiek ki tas daugiau pr imena 
butaforiją, nei tikrą rūbą. Megztinį 
siūloma nešioti per didelio dydžio, su 
plačia atverčiama apykakle ar gobtu
vu, o lietpalčiui pasirenkama ne
tradicinės medžiagos, tokios kaip 
barchatas, veliūras. Lietpalčių silue
tas daugiau pr imena suknelę, su 
plačia pūsta apačia ir ryškiai pabrėž-

R.K. nuotr. 

ta talija, perjuosta plačiu to paties 
audinio diržu. 

Spa lvos i r a u d i n i a i 

Tokie garsūs madų kūrėjai kaip 
Valentino, Ungaro ir Lagerfeld savo 
rudeninėse drabužių kolekcijose nau
doja tamsiai violetinę, ryškiai mėly
ną, juodą spalvas. Visos šios spalvos 
derinamos tarpusavyje, įjungiant ir 
raudoną spalvą. Kaip visuomet ma
dingas džinsinis audinys. Švarke
liams ir puspalčiams naudojami 
tvido, vilnoniai audiniai. Ypatingai 
madingi odiniai rūbai, puošti deko
ratyvinėmis siūlėmis, kailinėmis 
detalėmis. Natūralaus kailio apsiaus
tas - „manto" siūloma nešioti ne tik 
an t vakarinių suknelių, tačiau ir ant 
megztukų stačia apykakle, derinant 
jį prie prigludusio sijono ar kelnių. 

• 
Deta lės , papuoša l a i 

Daugybė detalių. Ypač madingi 
už t rauktukai . Rankinės didžiulės, 
taip pat su daugybe detalių, kiše
nėlių, pakabukų, aplikacijų. Tiek di
džiuliai megztiniai, tiek puspalčiai 
perjuosiami plačiais, to paties audinio 
ar odiniais diržais. Šių metų rudeni 
labai bus madingos beretės ir pirš
tinės. Pirštinaites siūloma įsigyti ir 
prie vakarinės suknelės. 

Avalynė 

Vis dar madingos aukštos plat
formos ir žemakulniai, balerinos ba
telius primenantys, bateliai. Mėgs
tančioms aukštakulnius madų kūrė
jai siūlo itin aukštus batelius su gru
boka pakulne. Tiek batai, tiek ran
kinės visiškai neprivalo tarpusavyje 
derėti, tai net šiek tiek nuobodu. 
Viskas tiesiog turi būti stilinga. 

O čia jau kiekvienas iš mūsų net, 
atrodo, specialiai to nesiekdami, kaž
ką sukuriame savito, būdingo tik 
mums vieniems. Ir visiškai nebūtina 
žinoti visų aplinkybių: ar tai būtų da
roma patogumo sumetimais, ar tie
siog įpročio reikalas. Būtent tą ir siū
lo šių meto rudens mada, kad kiek
vienas iš mūsų, rinkdamiesi sau tin
kamą drabužį, neužmirštume savo 
individualumo. 

D r . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr . L I N A POŠKUS 
D a n t ų g y d y t o j a 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, WBowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrodk, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127thSt. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydyto ja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel . 708-598-2131 
Valandos paga l susitarimą 

Dr . L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak l_awn, IL 
55 E VVashlngton, S te 2401, 

Chkago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė Į naują kabinetą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s r n U e s . c o m 

P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 
• implantai 
• t i l tai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W 111 St Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

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

Ruošiame 2 0 0 8 m . k e l i o n e s 
į Š i l u v o s 4 0 0 m e t ų j u b i l i e j ų * 
Dėl Informacijos skambin t i Ritai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Pencylienė tel/fax 708-923-0280 

Emal i : pencylar@comcast.net 

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

sm^M^^s^M^^^^^^imm^i^miūm^ 

http://www.parkridgesrnUes.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

Sendraugių stovyklos jaunieji teatralai. Klūpo: režisierė Audrė Nakienė, Julija Sirgedaitė, Vilija Aleksaitė, Alena Pranckevičiūtė, Audra Siliūnaitė. Stovi: Aleksas Sadauskas, 
Kovas Polikaitis, Rimas Grybauskas, Tomas Čyvas, Dovas Lietuvninkas, Kovas Kulbis, Viktoras Rušėnas, Vija Kasniūnaitė, Žara Kisieliūtė, Kristė Lapkutė, Siga Kisieliūtė, Lija 
Siliūnaitė, Mikas Giedraitis, Daiva Siliūnaitė, Nora Sadauskaitė, Sofija Mockaitytė ir Virginija Gaškaitė. Nuotr. Dainos Čyvienės 

Šeimų savaitė 
Atkelta iš 2 psl. 

Jis pradėjo savo pašnekėsi kalbėdamas apie maistą, 
kuriame galima rasti pavojingų sveikatai medžia
gų. Žinomas pavyzdys — gyvsidabris žuvyje. Gyv
sidabris labai pavojingas nėščioms moterims ir 

Jaunieji šauliai Sendraugių ateitininkų stovykloje, Dainavoje. Nuotr. Dainos čyvienės 

kūdikiams. Kalbėtojas pateikė literatūros, kurių 
žuvų reikėtų vengti valgyti. 

Žmonių per didelis noras išlaikyti švarą, daž-

tume kur susitikti", — baigė savo pokalbį Pranas 
Pranckevičius. 

Maitiname kūną ir sielą 
Kitas tos pačios dienos ir panašios temos tęsė

jas buvo iš Cleveland atvykęs Saulius Kliorys. Jo 
tema: „Gamtosauga ka ime" . Kadangi Saulius 
superka restoranui maistą, jis pabrėžė, kad per
kant maistą, ypač daržoves ir vaisius, reikia rink
tis. Paprastai dideliame ūkyje auginamos vienos 

rūšies daržovės. Jas 
daugiau puola parazi
tai, nuo kurių reikia 
gintis chemikalais. 
Kol maistas prista
tomas į norimą vietą, 
jis gali pereiti net per 
devynis savininkus. 
Taip keliaudamas 
maistas praranda sa
vo vertę ir skonį. Pa
tart ina maistą pirkti 
iš mažesnių ūkinin
kų, nes jų maistas bus 
šviežesnis ir geresnis. 
Be savo pagrindinio 
darbo, Saulius dirba, 
kaip savanoris, ,,City 
Fresh" pelno nesie
kiančioje organizaci
joje, kuri maistą iš
vežioja į vietoves, kur 

nėra apsipirkimo krautuvių. Saulius siūlė mais
tingą ir šviežią maistą valgyti visai šeimai kartu, 
prie vieno stalo, taip kaip jo šeima darė, kol mo
čiutė buvo gyva. „Taip maitiname kūną ir sie

nai kenkia gamtai. Geras pavyzdys — prausykla lą," — sakė Saulius Kliorys. 
namuose. Dažnai net negalvodami su vandeniu Gamtosaugos tema tęsėsi toliau. Rūta Kul-
nuleidžiame gamtai kenksmingas medžiagas. b i e n ė p a p a s a k o j 0 ) k a i p jį i r j o s k e l ios draugės bei 
Gamtai labai kenkia pnešbaktenniai muilai, taip k a i m y n ė s s u s į0rganizavo skatinti savo miestelio 
pat ir pasenę vaistai, kurios radę prausyklos vaistų ( R i v e r s i d e , Illinois) gyventojus mažomis pastan-
spmtelėse, Įmetame į tualetą. Geriau juos atiduoti g o m i s t a u p y t i energiją ir neteršti aplinkos. Kai visi 
į tam tikras senų vaistų surinkimo vietas. n o r s trupuU p r i s i d e d a , matomi rezultatai pasiekti. 

Kitas veiksnys, susijęs su gamtos tarša, yra Šiame miestelyje tėvai yra prašomi mašina neve-
mašinų išmetamosios dujos. Oro tarša priklauso ir žioti vaikų į mokyklą, bet skatinti juos nueiti 
nuo mašinos greičio bei jos būklės. Važiavimas nu- pėsčiomis. Yra raginama sodinti medžius ir kitus 
statytu greičiu, ne tik taupo kurą, bet ir mažina augalus, kad gamta būtų žalesnė ir oras švaresnis, 
oro taršą. Reikia vengti dažno stabdžių naudojimo. Nesunaudoti dažai yra surenkami ir atitinkamai 
Dauguma namuose turi nemažai elektronikos išmetami, kad chemikalai neterštų žemės. Yra ska-
įrengimų: kompiuterių, televizorių, DVD aparatų, tinama neeikvoti vandens. Si savanorių organizaci-
garso sistemų ir t.t. Žinome, kad jie sunaudoja ja jau turi 53 narius ir savo tinklalapį: www.river-
daug elektros, bet mažai kas žino, kad 40% tos sideseeds.com. Kad gamtosaugos mintis plistų 
elektros yra sunaudojama, kai šie įrengimai nėra 
naudojami, tačiau yra prijungti. 

Patys jauskime esą „dalis didesnės sistemos. 
Auginkime vietinius augalus. Jie reikalauja maži
au energijos, vandens, chemikalų (kaip dideliuose Sendraugiu SVarstVDOS 
ūkiuose išauginti). Dalinkimės savo daržų vaisiais 
su kaimynais ir draugais", — sakė Pranas. 
„Pasiruoškime gamtos nelaimėms ar netikėtiems 
priešų išpuoliams. Paskirkime kampą savo na
muose atsargoms: vandeniui, maistui, vaistams.... 
Sudarykime šeimos planą, kad krizės atveju žino-

tarp gyventojų, už kiekvieną, nors ir mažiausią 
pastangą, gyventojams padėkojama. Gavę padėką, 
žmonės įgauna daugiau noro plėsti gamtosaugos 
mintį tarp savo kaimynų. 

Atėjus šeštadieniui, paskutinysis rimtesnis 
pokalbis buvo „Sendraugių ateitininkų vaidmuo ir 
kliūtys ateitininkiškoje veikloje". Sendraugių atei
tininkų centro valdybos pirmininkė Janina Ud-
rienė pristatė savo valdybą ir pateikė daugelį 
klausimų sendraugiams pasvarstyti. Susirinku

sieji, susiskirstę į būrelius, užduotus klausimus 
išdiskutavo ir pristatė visiems šitas išvadas: 
•Domimės ateitininkiška veikla, nes visi noriai 
atvykome į Dainavą ir visi nebijome pažvelgti į 
save. "Mūsų stiprybė yra kartų bei sąjungų ben
dravime. •Pajuntame vieni kitų poreikius ir juos 
stengiamės tenkinti. •Skatiname asmenišką ir 
tarpsąjunginį bendravimą. •Būkime gyvais atsi
naujinimo Kristuje pavyzdžiais. 

Šalia rimtosios dalies... 
Paskaitos ir vaikų užsiėmimai buvo tik „rimto

ji" stovyklos programos dalis. O kur dar laužas ir 
įdomios vakarinės programos? 

Pirmadienio laužas buvo nepaprastas. Laužas, 
kaip ir visa savaitė Dainavoje turėjo temą: „Šeima, 
kaimas, kraštas". Pasirodymai prie laužo buvo 
šeimomis, o jeigu reikėdavo daugiau vaidintojų, tai 
pasikviesdavo ir gimines. O giminių čia buvo tikrai 
apstu. Pasirodymai sukosi apie tai, „ką išmokau 
savo šeimoje". 

Vien tik puikus laužo pastatymas vaikų būre
liams ir jų vadovams buvo didelis iššūkis ir graži 
pramoga. Reikėjo suieškoti tinkamą laužui me
dieną, ją supjaustyti ir pastatyti „architektūriškai" 
tinkamą laužą. 

Kita iš daugelio pramogų buvo žuvavimas. 
Kaip žinome, anksti rytą vaikams atsikelti yra la
bai sunku, bet šiai pramogai visi sukildavo saulei 
tekant, nes nesinorėjo praleisti šios progos, ir su 
savo vadovais bei tėvais bėgdavo į kitą pusę ežero 
nešini meškere. Aišku, prieš įmetant meškerę, 
vaikai gaudavo ir pamokėlę, kokį vabalą ar kir
mėlaitę reikia užkabinti norint privilioti tam tikrą 
žuvį. Vakare, prieš nuleidžiant vėliavas, visi žuvau-
tojai gaudavo tinkamus pažymėjimus ar trofėjas. 
Buvo ir tokių, kuriems žuvaujant neteko pasižy
mėti, bet jie padėdavo kitiems, jaunesniems žuvau-
tojams kirmėlaitę ant kabliuko uždėti. Ir tokie 
buvo pagerbti kaip draugiškiausi. 

Po vakarienės būdavo grupiniai šeimų žaidi
mai. Susiskirstydavo stovykla į kaimus — „Me
daus", „Mėnulio", „Laimės kaimas", „Meiluva", 
„Likučių kaimas". Visi turėdavo atlikti tam tikras 
užduotis, per kurias daug išmokdavo, pvz., Lie
tuvos ir pasaulinės geografijos, istorijos ir t.t. 

Šį kartą su mumis stovyklavo ir žinomi scenos 
žmonės — režisieriai Audrė ir Kęstutis Nakai su 
sūneliu. Į jų rankas atiduoti vyresniųjų būrelių 
vaikai sugebėjo nuostabiai suvaidinti vaidinimėlį 
„Protėvių keliais" ir pasijusti, kad kiekvienas iš jų 
gali tikrai gerai atlikti savo vaidmenis. Jie buvo 
tikri artistai. 

Daug kalbėta, dalintasi mintimis, melstasi, 
žaista, sportuota, vaidinta, dainuota. Dėkojame 
energingai grupei tėvų, kuri imasi sunkaus darbo 
suplanuoti ir suorganizuoti tokią puikią stovyk
lą. Sugrįžę į savo gyvenamus „kaimus", laukiame 
ateinančios vasaros, kada vėl pasimatysime Send
raugių ateitininkų šeimų stovykloje Dainavoje. 

Aldona Kamantienė 

• 

http://www.river-
http://sideseeds.com
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Padėkime Alvitui 
ONA ALIŠYTĖ-ŠULAITIENĖ 

Savo kruopščiai, su didele meile 
parengtame unikaliame enciklope
diniame leidinyje „Mūsų Lietuva" 
kraštotyrininkas Bronius Kviklys 
apie Alvitą rašo: „Alvito miestelis yra 
7 km į vakarus nuo Vilkaviškio ir 11 
km nuo Rytų Prūsijos sienos. Iš se
novės laikų jis buvo garsus savo Sv. 
Onos atlaidais, kurių metu vykdavo 
didelės mugės — 'kermošiai'; gal tada 
ir atsirado ta visoje Lietuvoje žinoma 
daina 'Saltyšius' su tekstu, kurį žino 
vos ne kiekvienas lietuvis; 'Nuva
žiavo į Alvitą pirkti Jonui dūdą'..." 
Taip, Alvitas — tai vienas iš tų gražių 
miestelių, kurių Lietuvoje daug, ta
čiau mums, alvitiškiams, jis, žinoma, 
yra pats gražiausias ir mieliausias. 
Visi, kilę nuo Alvito, tarp jų ir aš, la
bai juo didžiuojamės, ir ne be pag
rindo: nekalbant jau apie gražius 
atlaidus, „Saltyšių", gražią gamtą, 
sodrią apylinkių žalumą, ežerą, pilia
kalnius ir t.t., mūsų miestelis turi ir 
garbingą praeitį bei seną, įdomią 
istoriją. 

Jo vardas pirmą kartą minimas 
Lietuvos Metrikoje jau 1590 m. 1617 
m. jame buvo pastatyta pirmoji (dar 
medinė) Sv. Onos bažnyčia, kurią 
1840 m. pakeitė graži mūrinė. Jos 
šventoriaus kampe 1905 m. buvo pa
statyta ir didelė koplyčia — mau
zoliejus su rūsiu. Dar 1685 m. Alvite 
atidaryta nedidelė lietuviška mokyk
la, vėliau, spaudos draudimo laikais, 
miestelyje ir jo apylinkėse buvo plati
nami lietuviški laikraščiai, knygos, o 
1880 m. susibūrė ir didelis mišrus 
choras. 

Kaip matome, alvitiškių tauti-
nis-patriotinis susipratimas ir są
moningumas turi gilias, senas tradi
cijas, kurios, matyt, prisidėjo prie to, 
kad nuo Alvito kilo tokios visiems ži
nomos Lietuvos tautiškumui, kultū
rai bei mokslui nusipelniusios asme
nybės: rašytojas Tatarė, poetai Tys-
liava ir Bradūnas, žurnalistai broliai 
Kemėžiai, Alvite gyveno Nepriklau
somybės Akto signataras Malinaus
kas — visų neišvardinsi. O kuriantis 
nepriklausomai Lietuvai, nemažai 
alvitiškių aktyviai stojo savanoriais į 
kariuomenę ir drąsiai kovojo už tau
tos laisvę ir nepriklausomybę. 

Antrojo pasaulinio karo nelai
mės, kaip ir kitų Lietuvos miestelių, 
neaplenkė ir Alvito: traukdamiesi vo
kiečiai 1944 m. ne tik sudegino daug 
namų, sodybų, bet ir susprogdino 
bažnyčią. Laimei, išliko koplyčia, 
kurioje nuo 1945 m. buvo pradėtos 
laikyti pamaldos. O karo negandos ne 
vieną alvitiškį, taip pat ir mūsų 
šeimą, nubloškė į priverstinę emig
raciją, tačiau mes niekada nepra
radome vilties, kad Lietuva atgaus 
laisvę — ir mūsų svajonės išsipildė. 

Po labai ilgų okupacijos metų, 
drauge su kitais ir aš grįžau į laisvą 
Lietuvą, vėl išvydau mielą Alvitą, 
gimtąsias vietas, aplankiau gimines, 
motinos kapą... Tik nebeišvydau mū
sų bažnyčios, ji taip ir liko iki šiol 
neatstatyta — okupantai bažnyčias 
tik uždarinėjo ir griovė, bet jų nes
tatė. Pamaldos Alvite, kaip minėjau, 
tebevyko nedidelėje, gana ankštoje 
koplyčios patalpoje, kunigui vos ne 
liečiantis veidu su besimeldžiančiais. 
Tai išvydus, man tuoj kilo mintis apie 

naujos bažnyčios statybą, nors ir 
supratau, kad ją įgyvendinti nebus 
lengva. Bet aš nenuleidau rankų: be
veik kasmet aplankydama Lietuvą ir 
viešėdama Alvite nuolat kėliau nau
jos bažnyčios statybos klausimą ir čia 
mane aktyviai palaikė dabartinis la
bai energingas Alvito klebonas Vy
tautas Kajokas, kuris visa siela yra 
atsidavęs parapijos reikalams. 

Be savo nelengvų kunigo parei
gų, jis gražiai vadovauja vietos Sv. 
Kazimiero vaikų globos namams, ku
riuose jau daugelį metų savo iniciaty
va organizuoja vasaros vaikų ir jauni
mo stovyklą „Tikėjimo kelias". Joje 
įvairaus amžiaus vaikai (8-15 metų) 
ne tik pramogauja, bet ir pasisemia 
daug religinių bei tautinių-patrio-
tinių žinių, praturtina savo dvasinį 
pasaulį. Ne kartą viešint Alvite man 
pačiai teko ne tik stebėti bei dalyvau
ti šioje stovykloje rengiamuose ren
giniuose, bet ir juos aprašyti, o patir
ti įspūdžiai, „Iki pasimatymo mielas 
Alvite", net buvo išspausdinti viena
me populiaraus Lietuvos žurnalo 
„Mokslas ir gyvenimas" 2003 metų 
numeryje. 

Tiek viešėdama Alvite, tiek su
grįžusi į JAV vis daugiau dėmesio 
ėmiau skirti naujos bažnyčios rei
kalui: skambindavau klebonui Kajo
kui, teiravausi, tardavausi su juo, 
paragindavau ir džiaugiuosi, kad jis 
pritaria man ir nenuleidžia rankų. Ir 
mūsų pastangos, matyt, nenuėjo vel
tui — statybos prasidėjo. Šiuo metu 
jau valomi ir ruošiami naujos bažny
čios pamatai, statybai bus panaudota 
ir dalis senosios bažnyčios gerai išsi
laikiusių plytų. Darbai vyksta, tačiau 
jų sparta didele dalimi priklausys ne 
tik nuo Lietuvos, bet ir nuo mūsų 
išeivijos, o ypač nuo alvitiškių, išbars
tytų po visą pasaulį, noro, geros 
valios ir pastangų paspartinti šią taip 
Alvitui reikalingą statybą. Šios bend
ros pastangos, neabejoju, gali duoti 
labai gerų rezultatų, kurių Alvitas 
tikisi — tikisi visų mūsų dėmesio ir 
visokeriopos paramos. Ko okupantas 
nepadarė — nepastatė bažnyčios — 
tą šiandien turime padaryti mes, 
lietuviai. 

Tad visus kviečiu paremti šią 
statybą, paremti ne tik aukomis, bet 
ir, atradus laiko, aplankyti Alvitą, — 
pamatyti nuveiktus darbus, įvertinti 
architekto projektą, o dėmesys atvy
kusiems, neabejoju, bus tikrai paro
dytas didelis ir nuoširdus. Visi bus ir 
apgyvendinti, ir pavaišinti ne tik 
cepelinais, bet ir pyragėliais, kaip 
dainuojama „Šaltyšiuje", o prie to gal 
atsiras „ir dūdos, ir skripkos". Turiu 
vilties, ir visi ją turėkime, kad ateis 
diena — ir Alvite stovės nauja baž
nyčia, o mes kartu pasidžiaugsime 
dar vienais naujais maldos namais, 
kuriuos statant bus ir mūsų pas
tangų dalelė. 

R S. Mano mėgiamiausia poetė 
Julija Onutė Švabaitė-Gylienė labai 
remia Vaikų namus ir bažnyčią savo 
siuntiniais ir pinigais. Norėtųsi, kad 

v 

pasektų ir kiti Alvite Sv. Onos baž
nyčioje krikštyti vaikeliai. 

Alvito Šv. Onos naujai statomą 
bažnyčią galima paremti: 

DnBNord bankas, 
sąskaitos nr. 
LT 4640010040100081535, 
Lietuva 

Ab i t as ,auKia naujos Dažnvč.o: 

Straipsnio autorė su stovyklaujančio I I I U H I L l %Ą U I L ^ I I I U i 

Vaikų g lobos n a m u vaikai vasaros stov1 kloję . .Tikėj imo k 

Onos Aiisytes 

ei ias". 

-Šulait ienės nuotr. 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

I1SDERĘND.ENT REALTORS X 
Paulius Reda Blekys 

A p t a r n a u j a m e Č ikaga i r j o s apy l inkes 
daug iau k a i p 25 me tus 

t a ; «^* 

GREIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

Bus. 7 7 3 - 5 9 0 - 0 2 0 5 
Res. 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 

Tel. 773-776-1486 

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BUTAS 
Br ighton Park rajone. 
Yra uždaras kiemas. 

Elektra, dujos Ir šildymas 
{eina i nuomą. 5400/mėn. 

Skambinti 7 7 3 - 3 7 6 - 6 2 5 6 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 

estetikos specialistai, registratoriai. 
Privalo turėti leidimą. 

Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 
tel. 708-805 2696 

S E A M S T R E S S (SEVVING) 
Litt le English. Draperies & 

Valances. Full & Part-time. Paid 
Benefits. Vertidrapes M f g . 

773-478-9272 

ĮVAIRUS 

* Energinga moteris, turinti patirties, 
atliekanti masažą, vairuojanti, ieško 
kompanjonės darbo. Gali gyventi kar
tu. Tel. 630-518-1072. 

* Moteris pr iž iūr i vaikus savo 
namuo-se Orland Park rajone. Tel. 
773-704-3755. 

* Ieškau kambariokės/o kartu nuo
motis 3 mieg. namq Naperville rajone. 
Tel. 312-819-1683. 

* Ieškau kambarioke* kartu nuomo
tis 2 mieg. butq Lemonte. Tel. 708-228-
8003. 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 

Td.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Grtu«. Accent 
Homefinders 2L 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzle Chkago, IL 60629 
Prekyba, InstaEavImas, aptarnavimas 
— Uccnsed — Bonded— Insured 

24 
dl. pt*r p.irj 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
ESTIMATE 

773 7784007 
773 531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Greitai, kokybiškai, prieinama 
kaina atitekame elektros, „p i t im-

bing . medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, virtuvių, „base-
ment " įrengimas, cemento lieji 

mas, stogu taisymas. Kokybe 
garantuota. 7 7 3 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

PRIEŽIŪRA 

PRIIMSIU GYVENTI I SAVO NAMĄ 
vienišę vyrq ar moterj vyresnio pen-

sijinio amžiaus, su priežiūra arba 
be priežiūros, nerūkantį. Gyvenu 
gerame pietiniame rajone. Daug 

gamtos, puikus susisiekimas, 
įvairios parduotuvės ir restoranai. 
Esu Amerikos pilietė, išsilavinusi, 

vairuoju automobilį. 
Tel 1 - 7 0 8 - 9 1 2 - 1 7 8 8 , Renata 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
pulki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

DRAUDIMO 

PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Karte, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaiūenė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

į 3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

2JĘ1L*1I12J!JZ 
i i d i 

-~~Www. airtotr adeusa. com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

PIGIAUSI AVA-BILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 VV. A rche r Ave . , C h k a g o , IL 6 0 6 3 8 

Te l . 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai i r jvairus tor ta i 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• At idaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chkago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 

608 W. Roosevelt, 
Chkago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. Sešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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MARGUTIS II 
MARCUTIS II 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

^ [ § 5 / 1450 AM banga iš WCEV stot ies 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450 .com 

Always with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms j Lietuvą 

1120 State S t , Lemont, IL 
Tel. 6 3 0 2 5 7 0339 ; 888 594 6 6 0 4 
www.aiwayswithflowers.com tdeflora 
www.aIwayswithaowers.net pfn 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

Laiia Agota Kudirkai te buvo pakrikštyta kun. Tomo Karanausko 
2007 m. liepos 15 d, Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, 
California. 

Krikšto mama buvo Laiiutės mamytės - Viktorijos Žvinakytės 
Kudirkienės sesutė Kristina Žvinakytė, krikšto tėvas - Laiiutės tėvelio 
Pauliaus Kudirkos brolis - Romas Kudirka. 

Vyresnė sesutė Kaija, seneliai Regina ir Al Žvinakiai bei Arvydas Ir 
Aldona Kudirkai labai džiaugiasi nauja šeimos nare. Visi kartu sa visais 
draugais hnki Laiiutet daug sėkmes ir laimės gyvenime. 

Iš kairės: tėvas Paulius Kudirka, krikšto mama Kristina Žvinakytė 
su Laila Agota, krikšto tėvas Romas Kudirka ir mama Viktorija 
Kudirkienė. 

Riverside-Brookfield gimnazijos orkestro narės Rima Lintakaitė (klarne
tas) ir Vija Lietuvninkaitė (fleita). 

Paieška: kur prabėgo laikas? 
Šį vakarą nuėjau į mūsų gimna

zijos amerikietiško futbolo rungty
nes. Aikštė naujai sudėta, suolai pilni 
kaukiančių, už savo komandą rė
kiančių tėvų ir žiūrovų! Viskas bliz
ga... Blizga rezultatų lenta, aikštėje 
blizga uniformos, blizga tėvelių ir 
vaikų veidai, blizga ir pučiamųjų 
orkestro dūdos. 

Dairausi ir kažkaip nerealu. 
Mano duktė jau lanko gimnaziją. Kur 
prabėgo laikas? Juk ne naujiena, kad 
Rima gimnazijoje! Mokslo antra 
savaitė, o orkestro repeticija trečia. 
Orkestras pradėjo rimtai repetuoti 
rugpjūčio 14 d. po 6 valandas per die
ną. Rajonas skamba nuo būgnų, 
fleitų, dūdų ir klarnetų. Nieko sau, 
pagalvojau, gražu pasiklausyti. 

Jau 18-ti metai, kai gyvename 
Brookfield ir nors klausėmės orkest
ro iš toli, nekreipėme per daug dėme
sio. Žinojome, kad Aura ir „Pūkas" 
Platakiai grojo tame orkestre, tai 

ranka rankon su dukryte buvome 
nuėjusios pasižiūrėti . O šiaip tai 
klausėmės orkestro ir per mikrofoną 
sporto pranešėjų iš savų namų pro 
uždarytus langus... bandydami už
migti... 

Atėjo ir mums laikas dalyvauti 
žaidynėse, tik ne su sportininkų tė
vais, o orkestro tėvelių būry. Nesi
tikėjau, kokią jtaką aplinkai turi 
orkestras. Pasigirsta būgnai ir dūdos 
ir visų ūpas kyla! Prisipažįstu, kad ir 
man pasidaro smagiau. Žiūrovai ir 
gimnazistai šaukia orkestro narių 
vardus, publika ploja! Netikiu, kad 
tiek žmonių renkasi i žaidynes ir 
koks svarbus jis yra tų žaidynių 
bendruomenei. Hmmm, gyveni ir mo
kaisi. 

Tad, mieli skaitytojai, ieškau pra
bėgusių dienų! Radę jas, prašau Jūsų 
pranešti man, kur jos dedas! 

A u d r a L i n t a k i e n ė 

Margumynai 

Japonijos sosto įpėdiniui sukako metai 
Japonijos princesės Kiko sūnus 

princas Hisahito ketvirtadienį šventė 
vienų metukų sukaktį, praneša BBC. 
Baltais marškinėliais ir melsvais 
šliaužtinukais papuoštas mažylis bu
vo pasveikintas savo senelių, impera
toriaus Akihito ir imperatorienės Mi-
chiko. 

Princo Hisahito gimimas tapo 
nepaprastai reikšmingu įvykiu tiek 
karališkajai giminei, tiek visai tautai. 
Salyje, kurioje imperatoriaus karūną 
paveldėti gali tik vyriškos lyties įpė
dinis, princesei gimusiu berniuku 
ypač džiaugtasi. Tiesa, kiek apmau
du, jog vyriškos lyties atžala prince
sės Michiko šeimoje nutildė gana daž

nai pasigirsdavusius siūlymus suteik
ti teisę į sostą moteriai. 

Gimtadienio proga išleistas ma
žojo princo nuotraukų albumas, Hi
sahito atvaizdas puošia pirmuosius 
Japonijos dienraščių puslapius. 

Karališkosios šeimos atstovybė 
iškilmingai paskelbė, jog , jo didenybė 
jau vaikšto prilaikomas už rankutės 
ir geba užšliaužti laiptais aukštyn". 
Princas Hisahito - Japonijos impera
toriaus jaunesniojo sūnaus princo 
Akishino atžala. Hisahito turi dvi vy
resnes seseris, Mako ir Kako. Vyres
nysis imperatoriaus sūnus princas 
Naruhito su žmona princese Masako 
augina dukrelę Aiko. Alfa.lt 

http://www.wcev1450.co
http://www.aiwayswithflowers.com
http://www.aIwayswithaowers.net
http://Alfa.lt
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„Meno8Dienos" Neringoje 

Dailininkų „darbo įrankiai' 

LAIMA APANAVICIENE 

Rugpjūčio 19 - rugpjūčio 26 die
nomis Neringos stovykla Vermont 
valstijoje virto kūrybine dirbtuve. Su
sirinko, sugužėjo į ją kūrybingos as
menybės - save parodyti, į kitus pasi
žvalgyti, naujienų sužinoti. Kas ži
niomis dalijosi, kas mokėsi puodus 
lipdyti, piešti, kas eiles rašė, o ir kitų 
darbų darbelių netrūko. Nusibodo 
sėdėti palinkus nuo eilių rašymo ir 
kūrybinio mąstymo, įsiskaudėjo gal
vą - pašok, jogos pratimus padaryk -
viskas praeis. Nepatiko šitai daryti -
kulinarijos paslapčių galėjai mokytis. 
Nuobodžiaujančių nebuvo - visi ju
dėjo, krutėjo, projektus kūrė. Nega
lėję visą savaitę pabūti, atvyko porai-
trejetui dienų. Jiems darbo ir įspū
džių taip pat užteko. 

Netrūko šiais metais ir naujovių. 
Kai kurie dailininkai įsirengė kūrybi

nes dirbtuves, kuriose stovyklautojai 
galėjo ne tik stebėti kūrybinį procesą, 
bet ir patys padirbėti, o, esant rei
kalui, ir patarimą gauti. 

Atgaiva buvo netikėtai į stovyklą 
atvykusio smuikininko Martyno 
Švėgždos von Bekker koncertas ir 
paskaita apie moderniąją lietuvių 
kompozitorių kūrybą. Smagu buvo 
stebėti Rolando Kiaulevičiaus ir 
Gintaro Jociaus kūrybinį procesą, 
grojant Martynui. 

O kur dar vakarinės programos 
- paskaitos, poezijos ir literatūros va
karai, filmų peržiūros. 

„Meno8Dienų" organizatorės 
Danguolė Kuolienė, Jane Venckutė-
Zirlienė ir Liuda Ziaugrienė tikrai 
daug padirbėjo, kad stovykla būtų ne 
tik linksma, bet ir turininga. 

Stovyklos gyvenimo pulsas jau
tėsi ir po šios stovyklos veikusiame 
mokytojų seminare. Atvykusios į 
stovyklą mokytojos pamatė gražių 
naujovių: šalia pernai padarytos skulp
tūros ,,Bremeno muzikantai" stovi 
spalvingas pasakų namelis, ant kurio 
sienų gali pamatyti mėgstamiausių 
pasakų herojus: vargšą gaidelį, kurį 
lapė neša, plačiaragį briedį, meškutę 
lepečkoję, tris paršiukus ir daugelį 
kitų. Ant namelio stogo didžiulė žu
vis plaukia ir katinėlis rainakėlis sa
vo uodegą iškėlęs vaikšto. Kitoje na
melio pusėje spalvingi grybai auga. 
Tai vis jaunų dailininkų Rolando 
Kiaulevičiaus ir Gintaro Jociaus 
„išdaigos". 

Gintaras ir Rolandas nupiešė 
bendrą paveikslą „Neringa", kurį 
nupirko stovyklautojai. Nupirktas 
paveikslas ir gauti už jį pinigai buvo 
padovanoti Neringos stovyklai. 

Smagu buvo stovykloje „Me-
no8Dienos". 

Darbas baigtas, galima pasit^ du-j-
ir Gintaras Joc us 

i * 3 "CJC: R'". 3~rJas K-a u'e1. -v'Jz. M a -r • " aš Šveažda . o r? B e K k er. L 3 u^a Sa'nvte 

T1 štoje nuotraukoje mokvtoju seminaro dalyve^: Čikagos lituanistinės mokyklos mokvtojos Laima ApanaviČienė. 
juryte Doviiene. Gitana Stonkiene Sandra Abrutiene ir Daiva Jakubauskiene apsilankė naujame namelyje Neringoje pradėjo ..dygti"' milžiniš-
S r r n g o j e k i g r \ b a i . 
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Pranešame, kad 2007 m. rugsėjo 7 d., sulaukęs 78 metų mirė 
mūsų mylimas vyras, tėvelis, brolis ir dėdė 

A f A 
VITALIS DAMIJONAITIS 

Gimė Kaune. Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Gražina Stirbytė; duktė Vida; bro

lis Algimantas, žmona Stasė ir šeima, brolis Vingaudas su žmona 
Danute ir šeima; sesuo Dalia Carauskienė, vyras Jonas ir šeima; 
brolis Donatas Vokietijoje; teta Marytė Bužėnienė ir vyras Mečys su 
šeima; pusbrolis Vaidotas Baibšys, žmona Rimvydą ir šeima; svainė 
Vida Stirbytė-Brovvn, vyras Robert ir šeima, kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugsėjo 9 d. nuo 4 v. p.p. iki 
8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., 
Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 10 d. Iš laidojimo namų 
9:30 v.r. a.a. Vitalis bus nulydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas ir palaidotas Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

• Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms, arba jūsų pasirinktam 
tikslui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAV1CIUS) 

Funeral Home s 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
w w w . pe t kus fune ra lhomes .com 

A t A 
ALGIMANTAS ČEPULIS 

Medicinos daktaras, žinomas chirurgas per keturis 
dešimtmečius savanoriškai nuoširdžiai teikęs medicinos 
pagalbą ir patarimus daugeliui Clevelando ir apylinkių 
lietuviams, dirbęs Amerikos indėnų rezervatuose, daly
vavęs JAV chirurgų medicinos išvykose Vilniuje ir Klai
pėdoje, aktyvus Lietuvių Bendruomenės tarybos narys, 
LFB ir profesinių organizacijų narys, 2007 metų rugsėjo 
26 d., netikėtos staigios mirties buvo pašauktas Amži
nybėn. 

Giliame liūdesyje liko jo mylima žmona ROMA (Kasa-
kaitytė), sūnūs: RIMAS ir JULIJA, LINAS ir ALDONA, 
EVARDAS ir JULIE; duktė DAINA ir ROMAS PUTE-
RIAI, dešimt vaikaičių, giminaičių ir bičiulių Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu labai liūdi: 

Juozas ir Reda Ardžiai 
v 

Regina Ciuberkienė 
Arūnas ir Vida Duliūnai 

dr Vitoldas ir Vanda Gruzdžiai 
dr. Kristofor ir dr Ligija Englert 

Jadvyga Kliorienė 
dr. Stepas ir dr. Giedrė Matai 

dr. Vytautas ir Aldona Mauručiai 
Marija Mikonienė 

Vytautas ir Mylita Nasvyčiai 
Donatas ir Rimutė Nasvyčiai 

dr. Anelė Juškėnienė 
Nijolė Palubinskienė 

Pranas ir Aleksandra Razgaičiai 
Vacys ir Ona Rociūnai 

Mečys ir Jadvyga Palūnai 
Aleksas Petrauskis 

Eufemija Steponienė 
Vytautas ir Angelė Stoikai 

dr. Juozas ir Valdonė Skrinskai 
Irena Sušinskienė 

dr. Jonas ir Izabelė Stankaičiai 
Viktoras ir Ona Šilėnai 

Vytautas ir Bronė Volertai 
Virgus ir Kristina Volertai 
Vincas ir Teresė Urbaičiai 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

^DRAUGAS" - tai Jūsų laikraštis! 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com


16 DRAUGAS, 2007 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis 

Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

• C i c e r o lietuvių telkinyje rug
sėjo 9 d. rengiama Tautos ir Dangiš
kos Motinos Marijos gimtadienio 
šventė. 9 vai. r. Šv. Antano bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios. Po jų -
parapijos salėje vaišės ir programa, 
kurią atliks Liubomirą Sniurevičienė 
ir Virginija Mauručienė, talkinant 
Vilmai Meilutytei. JAV LB Cicero 
apylinkės valdyba visus kviečia at
vykti į prasmingą ir tlžiugią šventę. 

•Vyresn ių jų l ie tuvių centre 
,,Seklyčia" rugsėjo 12 d. 2 vai. p. p. 
tradicinio susibūrimo metu lankysis 
Tėviškės parapijos liuteronų kunigas 
Liudas Miliauskas. Jis pasidalins 
mintimis apie parapijos gyvavimą, 
Lietuvą ir savo gyvenimą JAV Kvie
čiame dalyvauti. 

• L i e t u v i ų operos choras kviečia 
visus, galinčius dainuoti lietuvius, įsi
jungti i Lietuvių operos chorą ir rug
sėjo 14 d., penktadienį, 7:30 vai. v. 
atvykti i Jaunimo centrą, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Tą vakarą pra
dedame ruoštis naujam šio sezono 
operos spektakliui. Tad laukiame 
naujų dainininkų. 

• D a k t a r o Jono Šalnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

•Para i škų t e ik imas JAV LB Kul
tūros tarybos premijoms gauti pra
tęstas iki rugsėjo 20 dienos. Siūlykite 
kandidatus šioms premijoms gauti: 
spaudos darbuotojo-bendradarbio, 
dailės ir muzikos. Lietuvių tautinių 
šokių institutas savo metinio suva
žiavimo metu jau išrinko kandidatą 
premijai gauti. Komisijos dar laukia 
spaudos, dailės ir muzikos kandidatų 
pristatymo. Pranešimą su išsamesne 

informacija taip pat galima rasti JAV 
LB tinklalapyje adresu: 

www.javlb.org. 

• L e m o n t apylinkei šiemet pati
kėta globoti JAV Lietuvių Bendruo
menės XVIII Tarybos antrąją sesiją, 
kuri vyks rugsėjo 21-23 dienomis 
Hilton viešbutyje (9333 S. Cicero 
Ave., Oak Lawn). Ta proga rugsėjo 
22 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje sesijos daly
viams ir visuomenei ruošiamas iš
kilmingas pokylis. 7 vai. v. - koktei
liai; 8 vai. v. - šventinė vakarienė. Me
ninę programą atliks „Gabija". Vai
šes ruoš kavinė „Bravo". Šokiams 
gros „Kaukas". Bilietų kaina 45 dol. 
Bilietus galima užsisakyti tel. 708-
974-0591 (Irena Vilimienė). Maloniai 
kviečiame dalyvauti šiame neeilinia
me Lietuvių Bendruomenės renginy
je. 

•Amer ikos lietuvių gydytojų są
junga (ALGS) ir Amerikos lietuvių-
farmacininkų asociacija maloniai 
kviečia Jus į pobūvį, kuris įvyks šeš
tadienį, 2007 m. rugsėjo 29 d., 7 vai. 
v. Players Bar & Grill, 551 North 
Ogden Ave., Chicago, IL 60622; tel. 
312-733-2121. Maloniai kviečiame vi
sų specialybių gydytojus, farmaci
ninkus, odontologus, medicinos sese
ris, mokslininkus ir kitus sveikatos 
apsaugos bei medicinos specialistus. 
Kviečiame Jūsų antrąsias puses, drau
gus ir pažįstamus. Pobūvio metu gros 
saksofonistas Mindaugas Matkus. 
Registracija: praneškite apie dalyva
vimą e-paštu: algs@algslama. org 
(galite užsakyti stalą 6-8 žmonėms) 
arba telefonu 847-405-0794 (palikite 
žinutę); atvykdami pateikite čekį (60 
dol. asmeniui) „Lithuanian Research 
& Study Center: Medical Studies", ir 
vizitinę kortelę. Apranga: neformalus 
stilius. Tel. pasiteirauti: 312-733-
2121. Susitiksime pobūvyje! 

Irena Bukaveckienė (nuotr.) Jau ne pirma, karta numezgė ir šiomis 
dienomis organizacijos „Vaiko vartai j mokslą" remiamiems pomokyk-
linių centrų Lietuvoje vaikams padovanojo 25 labai gražius, šiltus, 
{vairiais raštais išpuoštus megztinius. 

Kviečiame ir Jus ) talka. Atvykę i tradicinius rudens lėšų telkimo 
„Derliaus pietus" rugsėjo 30 d., 1230 vai. p. p. Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, prisidėsite prie organizacijos ..Vaiko vartai j mokslą." siekio 
remti pomokyklinius centrus ir laikinos globos namus, kuriuos lanko 
probleminių šeimų vaikai. 

Oėl vietų prie stalo prašome skambinti Nijolei Nausėdienei tel. 708-
301 -588. 

.7T' 
St. Anthony parapijos, Joliet kapelionas kun. Vytas Memenąs 2007 

m. gegužės 15 d. dalyvavo The Peace OfRcers' Memoriai Service, kur jis 
buvo pakviestas skaityti invokaciją. 

Šiomis dienomis iš Baltųjų rūmų, VVashington, DC. kun. V. Memenąs 
gavo laišką ir nuotrauką su JAV prezidento parašu. Laiške JAV prezi
dentas dėkoja kapelionui už atvykimą | iškilmes ir už invokacijos 
skaitymą. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
„VAKARAS VENECIJOJE" 

Kviečiame Jus į mūsų metinį renginį, kuris įvyks 
spalio 13 d., šeštadienį, 6 val.v. 

Gros populiarus brolių Švabų orkestras. 

Bilietus prašome Įsigyti iki spalio 6 d. 
Bilietai parduodami PL centre rugsėjo 9,16, 23 ir 30 dienomis 

po 9 vai. r. ir prieš bei po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Bilietus galite užsisakyti ir tel . 630-655-2485 

(Regina Griškelienė). 
Su PLC rėmėjo kortele būsite pavaišinti vienu gėrimu. 

Laukiame Jūsų ir dėkojame už centro rėmimą. 
Iki smagaus pasimatymo! 

Rengėjai 

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 10 vai. ryto vyks Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bendruomenės Mišios ir tarnysčių mugė. Tai bus 
vienintelės savaitgalio Mišios. 

Kodėl taip neįprastai daroma? Todėl kad sėdintieji arčiau bažnyčios 
durų galėtų susitikti su sėdinčiaisiais priekyje, kad šeštadienio ir sekmadie
nio vakarinių Mišių dalyviai pamatytų „dieninius" maldininkus, o šie -
juos. Ir, kad kapelionui nereikėtų to paties pamokslo keturis kartus klau
sytis. 

Po Mišių vyks tarnysčių mugė. Tai graži proga pažinti žmones, pasi
domėti Misijos tarnystėmis bei susipažinti su savanoriais bei savanorėmis. 
Kas dėl tam tikrų priežasčių šiuo metu nelinksta imtis tarnystės, galės 
pasidžiaugti jaunų bei vyresnių įnašu, siekiant, kad Misija būtų verta savo 
globėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio vardo ir pavyzdžio. 

Tėvas Antanas Saulaitis 

SKELBIMAI 
J 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 - 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

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, IL 

N a m a m s pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak RoadL 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

http://www.javlb.org
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com

