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Iš ateitininkų veiklos ir 
gyveninio. 
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Klausėsi, bet negirdėjo. 
Karas: k u r ir prieš ką. 

3psl. 

Ordinu apdovanota 
muz. R. Kliorienė. Dr. 
Vija Bublytė. Aldona 
Šmulkštienė tęsia JAV 
LB Socialinių reikalų 
tarybos skiltį. 
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Šio šeštadienio priede: 
LMA išrinko naują 
prezidentą. „Idioto 
mišios". Prisimenant 
mūsų mirusiuosius. 
Leidiniai. 

Lygiadienio alus. Jei 
lietuviais esame gimę. 

5 psl. 

Parodykime pagarbą 
savo kalbai. 

7 psl. 

Pajudėjo DF vajus. 
Dail. D. Jurgut ienės 
paroda. „Pasaulio 
lietuvis" perkel tas į 
Punską. Lietuvybės 
židiniai. 

8 psl. 

Sportas 
* Š iuo m e t u Ispanijoje 

naujajam s e z o n u i bes i ren
gianti Lietuvos moterų krep
šinio čempionė Vilniaus „Lietu
vos telekomo" komanda trijų 
komandų turnyre Las Palme 
ketvirtadienį sutriuškino Ispa
nijos antrojo pogrupio klubą 
Tenerifės „Symel" 103:36. 

* K a n a d o j e v y k s t a n č i ų 
d a u g i a d i e n i ų m o t e r ų dvi
račių lenktynių ..GP Feminin 
International du Canada" I ra
te ketvirtadienį lietuvė Milda 
Galdikaitė užėmė 9-tąją vietą. 

* B u v ę s g a r s u s Kauno 
„Žalgirio" ir Lietuvos rinkti
nės krepšininkas Sergejus Jo
vaiša grįžta į krepšinį —jis tre
niruos Kauno „Buratinos" ko
mandą, kurioje rungtyniaus jo 
buvusio komandos draugo gar
saus krepšininko Rimo Kurti
naičio sūnus. 

* I š s i r e k l a m a v ę , kad 
k l a ipėd ieč ių k r e p š i n i n k ų 
garbei įrengs atviras krepšinio 
aikšteles ir jas pavadins Euro
pos krepšinio čempionų — Eu-
relijaus Žukausko. Sauliaus 
Štombergo ir Arvydo Macijaus
ko — vardais, Klaipėdos savi
valdybės valdininkai jau trau
kiasi. Nors pradinio sumanymo 
neatsisakyta, bet jau siekiama 
eiti lengviausiu keliu — ne 
įrengti naujas krepšinio aikšte
les, o atnaujinti senas. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v o s s i enų st ipr ini
mui bus s k i r i a m a svar i Eu
ropos p a r a m a , užtikrino 
Europos Komisijos pareigūnas. 

* P r e z i d e n t a s padėkojo 
Vilniaus G e d i m i n o techni
kos u n i v e r s i t e t u i už Garbes 
daktaro vardo suteikimą. 

* P a n e v ė ž i o tu rgav ie tė je 
aptikta p e r 4,000 ..piratinių" 
kompaktinių plokštelių 

Izraelio parlamento vadovo vizitas nepasitarnavo 
tarpvalstybinių santykių gerinimui 

V i l n i u s , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Šią savaitę vykęs Iz
raelio parlamento (Kneseto) pir
mininko Reuven Rivlin vizitas 
Lietuvoje, deja, neprisidėjo prie 
dvišalių santykių gerinimo, ap
gailestauja Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. 

„Jei vertintume vizitą, jis 
nebuvo tas , kuris pasi tarnautų 
mūsų santykių gerinimui, mūsų 

pozicijų supratimui", interviu 
Lietuvos radijui penktadienį sa
kė Seimo pirmininkas. 

A. Paulausko teigimu, R. 
Rivlin iškilmingame Seimo po
sėdyje Lietuvos žydų genocido 
dienai paminėti pasakyta kalba 
buvo „subalansuota, nuosaiki, 
primenant ir skaudžius mūsų 
istorijos puslapius", tačiau kal
ba Paneriuose prie paminklo 

holokausto aukoms, Seimo va
dovo vertinimu, „pilna kaltini
mų, pilna nuoskaudos" ir įneša 
nepagrįstos įtampos dviejų vals
tybių santykiuose. 

Anot Seimo pirmininko, Lie
tuva daug nuveikė, kad jauni
mas suvoktų holokausto tra
gediją. 

A. Pau lauskas ta ip pa t 
teigė, kad j am nėra visiškai 

suprantamas turto grąžinimo ir 
holokausto siejimas. „Atrodytų, 
kad žuvusių žmonių krauju 
bandoma spręsti turto klau
simą. Manau, kad turto klausi
mas, kaip ir bet kokios restituci
jos klausimai, turi būti spren
džiami pagal Lietuvos priimtus 
įstatymus, ir jais turi pasinau
doti visi, kurie turi į tai teisę", 
sakė A. Paulauskas. 

Seimo p i rmin inkas su Kne
seto vadovu teigė kalbėjęs apie 
repatriacijos k laus imą — ar žy
dai, išvykę į savo istorinę tėvynę 
Izraelį, buvo r epa t r i an ta i a r ne, 
ar jiems tur i būti su te ik ta ant
roji — Lietuvos — pilietybė, a r 
ne. 

„Mano š i and ien nuomonė 
labai aiški — mes gal ime kalbė
ti apie žydų N u k e l t a į 7 p s l . Artūras Paulauskas 

J. Kazicko šeimos fondo konkursą laimėjusios mokyklos 
apdovanotos kompiuteriais 

V i l n i u s , rugsėjo 24 d 
(Elta) — Dr. Juozo P. Kazicko 
šeimos fondas Vilniuje apdova
nojo tris mokyklas, geriausiai 
panaudojusias paramą, vyk
dant programą „Mokykla — in
formacinei Lietuvai". 

Neskyrus I vietos, po ketu
ris kompiuterius gavo konkurse 
an t rąs ias vietas užėmusios 
Trakų Vytauto Didžiojo gimna
zijos bei Panevėžio „Vyturio" 
vidurinės mokyklos atstovai, 
trečioji vieta ir du kompiuteriai 
atiteko Kazlų Rūdos Kazio Gri
niaus gimnazijai. 

„Labai džiugu, kad mokyk
los gautą paramą naudoja ne 
tik racionaliai, bet ir kūrybin
gai. Projekte dalyvaujančios 
mokymo įstaigos nestokoja ori
ginalumo, naujų idėjų. Para
mos švietimui tikslas nėra vien 
tik suteikti kompiuterius, in-
ternetą, kitą įrangą. Mes sie
kiame skatinti mokinių kūry
bą, sugebėjimus, o kompiute
riai yra priemonė, padedanti 
atsiskleisti gabiems vaikams. 
Mūsų tikslas — kurti gabią, ta
lentingą ir išsilavinusią visuo
menę. Tai yra svarbiausia". 

Bažnyčia pas igedo dėmesio 
vyskupų rekomendacijoms 

V i l n i u s , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Kard ino las Audrys 
Juozas Bačkis pasigedo valsty
bės dėmesio Lietuvos vyskupų 
konferencijos p r i imamoms re
komendacijoms. Tai j i s išsakė 
penktadienį Prezidentūroje pir
mą kartą posėdžiavusios Lietu
vos vardo paminėj imo tūks tan t 
mečio valstybinės komisijos po
sėdyje. 

Komisijai vadovauja prezi
dentas Rolandas Paksas , jo pa
vaduotojai — Seimo vadovas 
Artūras Pau l auskas ir premje
ras Algirdas Brazauskas . 

Posėdyje buvo sva r s toma 
Lietuvos tūks tan tmečio progra

ma, kur i bus įgyvendinama per 
mokslinių tyrimų, leidybos, kul
tū ros paveldo, a r ch i t ek tū ros , 
va l s tyb in ius ir t a r p t a u t i n i u s 
kul tūros , meno bei visuomeni
nius projektus. 

Per posėdį kalbėdamas apie 
numa tomus finansuoti projek
t u s , premjeras pažymėjo, kad 
vyriausybė gauna daug prašy
mų iš įvairių bažnyčių, vienuo
lynų skir t i pinigų r emontu i . 
Premjeras sakė, kad Vyskupų 
konferencija tu rė tų p r i imt i 
sprendimą, kur i a s bažnyčias 
reikia tvarkyti pirmiausia, nus 
t a t an t jų meninę, istorinę reikš
mę. N u k e l t a į 7 p s l . 

Dr. Juozas Kazickas 'kairėje) kalba konkurso nugalėtojų apdovanojimo šventėje. Konkurso nugalėtojus sveikino 
(iš dešinės) — Seimo narys Rolandas Pavilionis. Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir buvęs 
prezidentas Valdas Adamkus. Algirdo Sabaliausko (Eltai nuotr. 

įteikdamas apdovanojimus, sa
kė J. P. Kazickas. 

Konkurso nugalėtojus pa
sveikino buvęs prezidentas Val
das Adamkūs, švietimo ir moks
lo ministras Algirdas Monkevi
čius, kiti švietimo atstovai bei 
politikai. „Omnitel" prezidentas 

Antanas Zabulis. 
-2001 m. pt-auėtos vykdyti 

programos „Mokykla — infor
macinei Lietuvai" parama jau 
pasinaudojo 205 švietimo įstai
gos. Jos aprūpintos kompiuteri
ne bei programine įranga, leng
vatinėmis sąlygomis joms su

teiktas intemeto ryšys. 
Iš viso švietimo paramos 

programai „Mokykla — infor
macinei Lietuvai" bendrovė 
„Omnitel" skyrė 6 mln. litų, V. 
G. Gruodis — 1 mln. litų, dr. J. 
P. Kazicko šeimos fondas — 
daugiau kaip 1 mln. litų. 

Lietuvos kariuomenėje — 
pirmieji naujos kartos ginklai 

V i l n i u s , rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Lietuvos sprendimas 
įsigyti modernius amerikiet iš
kus prieštankinius ginklus „Ja-
velin" („Ietis") byloja apie nuo
latinį Lietuvos k a r i u o m e n ė s 
kokybės siekį, penk tad ien į 
Rukloje į s ikūrus iame Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Algirdo 

Žemdirbiai kitąmet gaus pusę 
ES ūkininkams skiriamų išmokų 
Vi ln iu s , rugsėjo 26 d. 

(BNSs — Kitąmet Lietuvos 
žemdirbiams bus mokamos 55 
proc. Europos Sąjungos (ES) 
žemdirbių gaunamos paramos 
dydžio tiesioginės išmokos. Iš 
Lietuvos biudžeto tam reikės 
skirti 191 mln. litų, o žemdir
biai iš viso gaus 584 mln. litų 
tiesioginių išmokų. 

„Nutarėme, kad žemdir
biams reikia duoti 55 procentus. 
Ta įtampa, kuri kuriama, da
bartiniame etape visiškai nerei
kalinga", po pasitarimo su Fi
nansų ministerijos bei social

demokratų ir socialliberalų 
frakcijų Seime vadovais penkta
dienį tvirtino Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas. 

Finansų minis t rė Dalia 
Grybauskaitė teigė, jog išmokos 
bus mokamos taip pa t kaip ir 
ES ūkininkams, o žemės ūkio 
metai ES prasideda spalio vi
duryje ir baigiasi kitų metų ba
landžio mėnesį. 

Lietuva derybose su ES išsi
derėjo 25 proc. ES ūkininkų 
gaunamos paramos, kuri kas
met po 5 proc. bus didinama iki 
dabartinio ES lygio. 

Lytį n u s p r e n d ę s 
p a k e i s t i a s m u o 

by l inės i s su L i e tuva 
Lytį siekiantis pasikeisti 

Lietuvos pilietis kreipėsi į Eu
ropos žmogaus teisių teismą 
Strasbūre, tvir t indamas, kad 
Lietuvos valstybė jo atžvilgiu 
pažeidė žmogaus teises. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", pareiškėjui, pra
šančiam viešai neskelbti jo pa
vardės, vardo, profesijos bei ki
tų asmens duomenų, buvo at
likta dalinė lyties pakeitimo 
operacija. Pareiškėjas tvirtina 
seniai nesąs moteris. 

N u k e l t a į 7 psl . 

• 

Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (kairėje) išbando prieštan
kinio ginklo treniruoklį. Alfredo Pliadžio ELTA' nuotr 

mechan izuo tame pės t in inkų 
batalione pareiškė Krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius. 

J is kalbėjo per mokymus, 
kuriuose JAV instruktoriai sa
vai tę mokė Lietuvos k a r i u s 
naudot is „Javelin" kompiute
riniais treniruokliais. 

„Ši pažangi sistema nea
bejotinai padarys jūsų gink
luotąsias pajėgas da r labiau 
grėsmingomis priešui, o todėl ir 
saugesnėmis", pr is tatyme teigė 
JAV ambasador ius S t ephen 
Mull. „Lietuva įsigyja ginklą, 
kuris įrodė savo pat ik imumą 
kalnuotose Afganistano vieto
vėse ir Irako dykumų mūšio 
lauke", sakė ambasadorius. 

Pagal 2001 m. pasirašytą 
Lietuvos ir JAV su ta r t į , 
Lietuvos ka r iuomenė už 9.6 
mln. dolerių įsigis 18 „Javelin" 
paleidimo įrenginių, 74 rake
tas , t reniruoklius. Į sandorio 
sumą į t raukta logistinė para
ma bei karių mokymai naudotis 
ginkluote. 

Pasaulio naujienos 
(RenuaMts AFP. RsuSers. AP. imer*ax. ITAR-TASS. BNS 

iirm agentOOj prane&mais) 

EUROPA 
Londonas . Britų vyriausy

bės vadovas Peter Hain paragi
no Jungtines Valstijas būti at
sargias elgiantis su valstybė
mis, kurias Vašingtonas yra 
pnskyręs ..blogio ašiai", penk
tadienį rašo žurnalas „New 
Statesman". JAV pradėjus 
smarkiau spausti Iraną, kurį 
jos kaltina vykdant branduoli
nių ginklų programą, P. Hain 
perspėjo nepulti šios valstybės. 

Br iuse l i s . Europos Komi
sijos (EK) pirmininkas Romano 
Prodi, mėgindamas užglaistyti 
didžiausią skandalą nuo savo 
kadencijos pradžios, ketvirta
dienį atmetė raginimus, kad 
dėl įtariamų finansinių sukty
bių ES statistikos agentūroje 
turėtų atsistatydinti aukščiau
si pareigūnai. Tačiau kai kurie 
Europos Parlamento nariai at
kakliai ragina dėl skandalo 

paaukoti kelis atsakingus pa
reigūnus. Nepasitenkinimo de
besys yra ypač susitvenkę virš 
ES ekonominių reikalų komisa
ro ispano Pedro Solbeso, ku
riam pavaldi Europos statis
tikos tarnyba galvos. 

Varšuva . Lenkijos polici
ninkai suėmė 15 žmonių, kalti
namų nelegaliu raketų variklių 
pardavimu, pranešė Varšuvos 
karinė prokuratūra. Tardytojų 
nuomone. įtariamieji ketino 
tiekti šiuos variklius Irakui. 
Tarp suimtųjų yra nemažai 
arabų kilmės Lenkijos piliečių, 
visi jie įtariami embargo pažei
dimu ir nelegalia prekyba ka
rine technika. Kai kuriose len
kų firmose ir sulaikytųjų bu
tuose atliktos kratos. 

Londonas . JAV vadovau 
jamoms pajėgoms n u t r a u k u s 
plataus masto karinius veiks
mus Irake, Bagdado gatvėse 
žuvo 1.519 civiliu. Britų ir JAV 

akademikų bei už taiką kovo
jančių aktyvistų grupė „Iraq 
Body Count" pareiškė, kad, 
jiems ištyrus pagrindinės Bag
dado lavoninės įrašus apie mir
tis nuo smurto, paaiškėjo, jog 
po karo pagrindiniame Irako 
mieste absurdiškai daug žmo
nių tapo „terorizmo ir tyčinio 
sužalojimo" aukomis. 

JAV 
N e w York . Jungt inių 

Tautų (JT) generalinis sekreto
rius Kofi Annan nurodė su
mažinti J T darbuotojų skaičių 
Irake, nepaisydamas JAV pra
šymo, jog JT padėtų parengti 
naują valstybės konstituciją. 
JAV prezidento George W. 
Bush administracija vylėsi tai 
padaryti per 6 mėnesius. Šią 
savaitę vykusioje JT Generali
nės Asamblėjos sesijoje, dauge
lio valstybių vadovai ragino JT 
imtis didesnės politinės atsa
komybės Irake. Tariau Irako 
dirbančių 86 -JT užsienio dar
buotojų skaičius turėtu būti ge
rokai sumažintas. Tokių žings
niu imtasi, kai per paskutines 

penkias savaites jau du kar tus 
buvo sprogdinama -JT būstinė 
Bagdade. Per šiuos įvykius žu
vo kelios dešimtys žmonių ir 
160 buvo sužeista. Konkretūs 
duomenys nebuvo pateikti, ta
čiau manoma, kad gali būti at
šaukta daugiau kaip pusė per
sonalo, o humanitariniai įsipa
reigojimai palikti vykdyti 4,233 
darbuotojams irakiečiams. 

Vašingtonas. Kinija 2002 
metais tebebuvo didžiausia pa
saulyje ginkluotės importuoto
ja, rodo apklausa, kurią paren
gė JAV Kongreso tyrimų tarny
ba. Pernai Kinija iš viso pirko 
ginklų už 3.6 mlrd. dol. ir toliau 
buvo didžiausia pasaulyje gink
lų importuotoja. Pietų Korėja, 
pirkusi ginklų už 1 9 mlrd. 
dolerių, užėmė II vietą, o Indija 
su 14 mlrd. dol. — trečiąją. 
JAV pernai tebebuvo pagrindi
nė ginklų tiekėja į pasaulio rin
ką, pardavusi jų iš viso už 8 6 
mlrd. dol. Rusija buvo antroji 
su ."> mlrd. H<>: Trečioji didžiau 
sia tiekėja yra f*> I I flIįjII. kuri 
pernai sudarė ginklų tiekimo 
sutarčių už 1 mlrd dolerių. 

RUSIJA 
M a s k v a . Rusijos Federa

cijos Čečėnijos respubl ika 
penktadienį pradėjo mokėti 
kompensacijas piliečiams, ku
rių namai buvo sugr iaut i per 
federalinių pajėgų ir is lamo se
paratistų kovas. Iki respublikos 
prezidento r inkimų likus devy
nioms dienoms, p i rmie s i ems 
asmenims už sugr iau tus būs tus 
išmokėtos kompensacijos iš vi
so sudaro maždaug 10,000 do
lerių. 

M a s k v a . Milicija ka r tu su 
naftos bendrove . .Groznefte-
gaz" Čečėnijoje suna ik ino 30 
nelegalių naftos pe rd i rb imo 
įmonių, j a s susprogd inan t ir 
apšaudan t iš kulkosvaidžių . 
Dar 5 mažos naftos perdirbimo 
įmonės, turinčios maždaug 30 
tonų naftos produktų, buvo iš
montuotos, o į rengimai išga
benti sunaikinimui . 

JAPONIJA 
T o k y o . Neat la ikiusi JAV 

spaudimo. Japonijos vyriausy
be nusprendė iki metų pabai

gos, a rba keliais mėnes ia i s 
anksčiau, negu planuota, nu
siųsti į Iraką a ts ta tymo dar
buose dalyvausiančias savo ka
rines pajėgas. Nepatvir t intais 
duomenimis , Japoni ja gali į 
I raką nusiųs t i 5 krovininius 
lėktuvus maistui ir vandeniui 
gabenti bei iki 100 pėstininkų, 
kurie būtų dislokuoti santyki
nai saugiais laikomuose Irako 
šiaurinės dalies miestuose, ku
riuose budi stiprios JAV kari
nes pajėgos. 

T o k y o . Japonijos šiaurinę 
Hokkaido salą anksti penkta
dienį sukrėtė s t iprūs požemi
niai smūgiai, per kuriuos buvo 
sužeista daugiau kaip 400 žmo
nių. Tai — didžiausias žemės 
drebėjimas pasaulyje per pas
taruosius 2 metus. Pirmojo po
žeminio smūgio s t iprumas buvo 
8 taškai pagal Richterio skalę. 
Pakartot iniai smūgiai gali būti 
jaučiami 10 dienų. Saloje su-
skilinejo pastatai ir kelių dan
ga, krito stogų čerpės, virto ant
kapiai. Naftos perdirbimo ga
mykloje užsidegė viena saugyk
la, todėl gamyklą teko uždaryti 
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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 

Adelė Dirsytė, Gyvoji 
Dvasia ir mes 

S tovime ant naujų veiklos metų slenksčio. Užbaigėme Adelės 
Dirsytės veiklos metus ir pradedame Gyvosios Dvasios 
metus. Noriu jums ir sau parodyti ryšį ne tik tarp praėjusių 

ir naujų metų veiklos, bet ir tarp A. Dirsytės mus įkvepiančio 
pavyzdžio ir mums vadovaujančios Gyvosios Dvasios. 

Anuos veiklos metus pradėjome be reikalingos medžiagos: 
Sibiro maldaknygės laidoms išsibaigus, be spausdintų laidinių 
apie pačią Adelę. Kai išspausdinę Lietuvoje į Ameriką atitempėme 
maldaknygę, o paskui—ir knygą apie A. Dirsytę, praėjo ketvirtis 
metų... ir patys veiklos metai ėmė riedėti į galą. Mums teko ir 
asmeniškai, ir bendrai kartu pasistengti savo dėmesyje išlaikyti 
Adelės Dirsytės pavyzdį. O ji gyvu pavyzdžiu mums rodė, kaip būti 
veikliu kataliku, jaunimo auklėtoja, mokytoja, ateitininke, organi
zacijos vdove, spaudos darbuotoja, šeimos nare, vis artimame 
pokalbyje su įkvepiančia Dvasia. 

Taip, Adelės pavyzdys—gyvas... Medžiagos apie ją dabar 
turime, kai veiklos metai jau baigiasi. Verta yra, šia medžiaga 
naudojantis, ir individualiai ir bendroj veikloj jos pavyzdžiu toliau 
užsidegti,—ypač pokalbyje su Gyvąja Dvasia. Tame yra ryšys su 
naujųjų 2003-2004 metų veikla, kurios metu Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos programos komisija, pritariant visai Tarybai, 
mus skatina persiimti Gyvąja Dvasia, Evangelija ir malda, kuri 
vestų mus į veiklą. 
Verta mums, ateitininkams išeivijoje, šią jungtinę veiklą tęsti: 

• veiklios ateitininkės Adelės Dirsytės pavyzdžiu užsidegti 
gyvąja dvasia, kuri vestų mus į veiklą; 

• paveikti išeivijos visuomenę katalikiška, tautine, kultū
rine veikla, puoselėjant joje ir A. Dirsytės pavyzdį; ir 

• platinti šio krašto visuomenėje leidinius apie A. Dirsytę. 
Turime jos įkvepiantį pavyzdį, mums reikalingą veiklai žemė

je, ir turime ją kaip mūsų užtarėją danguje. Tepadeda mums 
Dievas. 

Kun. Kęstutis A. Tr imakas 
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos 

Dvasios vadas 

Literatūra apie Adelę Dirsytę 
Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai . Sudarė 
dr. Mindaugas Bloznelis. Išleido Lietuvos kata
likų mokslo akademija, 2003 m. Kreiptis: Ses. 
Margari ta Bareikaitė, 600 Liberty Highway, 
Putnam, CT 06260. Kaina: 25 JAV dol. (pridėti 
dar 4 dol. siunčiant paštu). Čekis išrašomas: 
„Lithuanian Catholic Federation Ateitis". 

A Voice from Siberia: The Life of Adelė 
Dirsytė . Rev. Kęstutis A. Trimakas. Išleido 

Amerikos Lietuvių Taryba, 2003 m. Kreiptis: 
Lithuanian American Council 6500 S. Puiaski 
Road, Chicago, IL 60629. 

Mary, Save Us. Sibire A. Dirsytės parašyta 
maldaknygė. Nauja laida anglų kalba. 
Laukiama amerikiečių leidyklos sprendimo. 

Rugsėjo 21 d. iš visų JAV pakraščių į Čikagą suskrido jaunučių kuopų globėjos pasitarti su Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos centro valdyba. Iš ka i rės : Rasa Kasniūniene (Čikaga), Vita Aukštuoliene (Cincinnati) , Vita Vilkiene 
(Los Angeles), Laima Aleksienė (Čikaga ir JAS CV), Rita Giedraitienė (Detroitas), Živilė Vaitkiene (JAS CV), 
Daiva Kisielienė (JAS CV), Violeta Razgaitienė (Filadelfija), Terese Totoraitienė (Clevelandas), Alma Jankienė 
(Detroitas), Regina Idzelienė (Clevelandas), Joli ta Naru t ienė (JAS CV), Grasilda Reinytė (JAS CV) ir Ona 
Daugirdiene (JAS CV). Nuotrauka Kazio Razga i č io 

STUDENTŲ RUDENS SAVAITGALIS 
NE UŽ KALNŲ 

Kviečiame visus studentus 
—ateitininkus ir skautus, 
gimusius čia ar Lietuvoje, nese
niai mokslą baigusius ir prade
dančius iš gyvenimo mokytis— 
dalyvauti Studentų ateitininkų 
sąjungos ruošiamame Rudens 
savaitgalyje, spalio 17-19 d. 
Dainavos stovyklavietėje. Sa
vaitgalio tema „Atverkime lan
gus lietuvybei". Mokestis: 50 
JAV dol. įteikiamas atvažiavus 
į Dainavą. Registruokitės el-
paštu: sas_cv@yahoo.com 
pranešdami, kad dalyvausite. 
Jau net mėnesio neliko... jūsų 
visų labai laukiame! 

Studentų įžodis 
Vienintelė proga šiais me

tais duoti Studento ateitininko 
įžodį bus per Studentų rudens 
savaitgalį. Nurodymai, kaip 
įžodžiui pasiruošti, yra surašyti 
Studentų ateitininkų sąjungos 
tinklalapyje www.javstuden-
tija.org. Ten rasit ir Antano 
Maceinos straipsnio tekstą, 
kurį esate prašomi perskaityti. 

ATEIT ININKŲ ŠALPOS 
F O N D O RENGINIAI 

Šių metų lapkričio 22 d., 
šeštadienį, Ateitininkų na
muose vyks metinis Atei
tininkų šalpos fondo nar ių 
suvažiavimas po pietų ir meti
nis pokylis vakare. 

Renginių darbotvarkė bus 
paskelbta šiame puslapyje ir 
ateitininkų t inklalapiuose 
spalio mėnesį. Jau dabar gali
ma užsisakyti vietas į metinę 
vakarienę, skambinant fondo 
iždininkams Ramintai ir 
Raimundui Lapšiams 847-
459-3787 arba el-pastu: 
rlapsys@yahoo.com 

SAS CV rinkimai 
Dabartinės SAS centro val

dybos kadencija baigiasi spalio 
mėnesį. Rudens savaitgalio me
tu (šeštadienį) vyks Studentų 
ateitininkų suvažiavimas per 
kurį bus renkama nauja stu
dentų valdyba. Dabartinė val
dyba, kuria sudaro pirmininkė 
Lina Šeštokaitė, vice-pirmi-
ninkas Simas Laniauskas, 
sekretorė Živilė Bielskutė, dva
sios vadas Lukas Laniauskas, 
korespondentė Rita Bradūnaitė 
ir technologijos koordinatorius 
Matas Laniauskas vėl kandi
datuoja. Jų pasiūlyta veiklos 
tema „Atverkime langus". 

Norintys sudaryti savo sąs
tatą yra prašomi apie tai pra
nešti SAS centro valdybai prieš 
savaitgalio pradžią. 

Tikimės, kad mokslo metai 
visiems prasidėjo gerai. Lau
kiam visų spalio menėsį Daina
voje! 

SAS centro valdyba 

m 

~ 
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Naujausias „Ateities" numeris pa
siekė skaitytojus prieš kelias savai
tes. „Ateitis" išeina keturis kartus 
per metus, leidžiamas Lietuvoje. 

PASIKEITĖ „ATEITIES" 
ADMINISTRACIJA 

„Ateities" žurnalo adminis
tracija Siaurės Amerikoje pasi
keitė. Eilę metų vadovavęs Me
čys Šilkaitis su talkininkėmis 
Elena Jasaitiene ir Birute Kas
peravičiene „išėjo į pensiją". 
Administracijai vadovauti ap
siėmė jauna, energinga ateiti
ninkė Danutė Mikrut, jai talki
ninkauti Kanadoje pasilikęs ir 
toliau Vincas Kolyčius. 

Norintys užsiprenumeruoti 
„Ateities" žurnalą, yra kviečia
mi kreiptis pas Danutę Mikrut, 
275 Hickory Court, Lake Bluff, 
IL 60044. Arba el-paštu: 
d _ m i k r u t @ h o t m a i l . c o m 
Kanadoje kreiptis pas Vincą 
Kolyčių, 86 Glenholme Avenue, 
Toronto, Onatario M6H3BI. 
El-pasto adresas: 
vincask@hotmail.com 

Prenumerata metams 20 
JAV dolerių. Čekius prašome 
rašyti „Lithuanian Catholic Fe
deration Ateitis", pažymėdami 
„memo" eilutėje, kad tai ,.Atei
ties" prenumerata. 

ČIKAGOS JAUNUČIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Kviečiame 
Čikagos Daumanto-Dieli-

ninkaičio jaunųjų ateitininkų 
kuopos susirinkimas bus spalio 
5 d. Prašome, kad visi jaunučiai 
su tėveliais dalyvautų šv. Mi
šiose Palaiminto Jurgio Matu
laičio misijoje 9:00 vai. ryto. 
Jaunučiai rengiasi tvarkinga 
uniforma. Tuoj po šv. Mišių 
vyks susirinkimas jaunučiams 
nuo darželio amžiaus iki aštun
to skyriaus Ateitininkų namuo
se. 

Visi vaikai (ar gimę čia, ar 
Lietuvoje) mielai kviečiami 
dalyvauti jaunučių ateitininkų 
susirinkimuose. Atvykite ir su
sipažinkite su mūsų veikla! Jei 
susidomėsite, kviečiame ir re
gistruotis. Registracija vyks iki 
lapkričio 15 d. Jeigu turite 
klausimų, malonėkite paskam
binti globėjom Laimai Alek
sienei 708-442-5869, ar Rasai 
Kasniūnienei 708-403-4988. 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Speciaiists 
3825 Higriland Ave., Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

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

EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos Daga; susita':~ia 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKJU. UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

-Jaunučių stovykloje Dainavoje š m birželio menesj linksmos jaunutės su 
Macikenaitė, Kristina Prunskyte, Nora Sadauskaitė, vadovė Kristina 
Kvasytė ir priekyje Angelyte Annarino. 

savo vadove ruošiasi laužui. Iš k: U r t e 
Petkute. Svaja Pakalniškyte, Monika 
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TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

J L 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties,' 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreastheaifocorn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

PgrriiJY msC ics i CiiOic 
10811 W 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

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

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Khgery Hwy, Wiowbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
Illinois Pam Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių. 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 

ir Ubertyvie. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

S 
Dr. Vida L Puodžiūnienė 

HeaJthy Connection 
—_• Chiropractic & Rehab 

Orte 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St.. Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
Tjca.'-£ <ak)c. gaivosskatsr-. 

(ir migrenos), sportinių traumų specakastas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

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

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge. IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Healtb Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bndgevievv. IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūsles ir prostatos 
aydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

WillowbrooR. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
Westchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 
Paruošia B r o n i u s N a i n y s 

KARAS — KUR IR PRIEŠ KĄ? 
Atsakymas lengvas. Visa

me pasaulyje, prieš terorizmą, 
teigia JAV prezidentas George 
W. Bush. 

Bet tuojau pat jam kitas 
klausimas: kur tas visas pa
saulis ir kas tas terorizmas? 

O čia atsakymas jau daug 
sudėtingesnis. Pasaulis kol 
kas dar nesuvoktas. Aiškesnis 
jis tik Viduriniuose ir Arti
muose rytuose. Toliau jo lyg ir 
nematyti. O kas yra teroriz
mas, kol kas taip pat atsaky
mo nėra, jeigu ieškosim vieno, 
dėl kurio visi įvelti sutartų. 
Pvz., palestiniečių grumtynės 
su Izraeliu. Žydai sako, ir tur
būt Vakarų pasaulio vadovai 
jiems pritaria, kad teroristai 
yra palestiniečiai, nes jie 
braunasi į Izraelį ir savižu
dišku būdu žudo jo piliečius. 
Milijardas musulmonų, ypač 
arabai, teigia, kad Izraelis yra 
okupantas ir palestiniečiai yra 
kovotojai, savo pasirinktu bū
du siekiantys iš jų okupuotų 
žemių žydus išvyti. Išeikit iš 
mūsų žemių, ir mes kovą su
stabdysim, sako savižudžius 
Izraelio sprogdinti siunčiantys 
šios palestiniečių kovos gru
pės vadai. Kurie čia teisūs? 

Kitas pavyzdys — Čečėni
ja. Maskva sako, kad teroris
tai yra čečėnai, nes jie puldi
nėja ir žudo rusų karius, val
džios atstovus, ir taip Putin 
teisina prieš dešimtmetį pra
dėtą, kelis kartus pertrauktą 
ir vėl atnaujintą karą. Čečėnų 
vadai tuojau pat atsiliepia: 
Čečėnija — nepriklausoma 
valstybė, ir rusams čia ne vie
ta, išsinešdinkite ir visas ko
vas sustabdom. Kas čia tei
sus? Musulmonai — už čečė
nus. Vakarų pasaulis tyli. 
Taip pat, kaip jis tylėjo ir 
Lietuvos laisvės kovų laiko

tarpiu Antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus, kai dėl savo 
tautos nepriklausomybės prieš 
okupantą kovojantys parti
zanai buvo apšaukiami bandi
tais, žudikais ir beatodairiškai 
žiauriai naikinami. Rusai ne 
tik juos žudė, bet trėmė, į 
kalėjimus sodino, tardė, kan
kino ir jų artimuosius. Nors 
Vakarų pasaulio vadovai oku
pacijos teisėta nepripažino, 
bet laisvės kovotojų nė žodeliu 
neužstojo. 

Mažiau abejonių, nors jų 
irgi yra, kelia ai Queda bei jų 
vadovas Osama bin Laden. 
Šią grupę teroristais pripažįs
ta ir kai kurie, bet, deja, ne 
visi, musulmonų kraštai . Dau
gumai jų — arabai. Prieš Va
karų pasaulį, ypač prieš ame
rikiečius, nusiteikę, jie gana 
kovingi ir nuolat ruošiasi 
smogti bet kuriuo jiems pato
giu laiku į bet kurį, jų pačių 
pasirinktą taikinį. Jų yra ir 
Europoje bei Amerikoje, tad ir 
šiuos kraštus reikia priskirti 
prie George W. Bush minimo 
pasaulio. Tai būtų ir visas 
JAV prezidento dabartinis ko
vos prieš terorizmą laukas su 
jame aiškiai įvardintu priešu, 
prieš kurį po 2001 m. rugsėjo 
11-tos jis ryžosi kovoti. Ne
tikėto ir ž iauraus išpuolio 
prieš Ameriką sujaudintas, 
pasaulis šiai kovai pritarė, 
mojosi ją remti, JAV preziden
tą už ryžtą gyrė ir gerbė. 
Aiškus tada buvo ir taikinys, 
bent jau pradinis: Talibanų 
valdomas Afganistanas, globo
jantis teroristų vadą Osama 
bin Laden bei, teroristus kovai 
ruošiančias, jo karines stovyk
las. Afganistane kova buvo lai
mėta lengvai: kraštas užim
tas, ai Queda stovyklos su
naikintos, Talibanas išvytas. 

Keturioms Lietuvos policijos apskritims nupirkti šeši konvojaus atomobi-
liai, kainavę netoli 500.000 litų. Tvirtinama, kad naujieji automobiliai 
turėtu tarnauti bent 10 metų. Lėšos jiems įsigyti buvo numatytos 
pernykščiame policijos biudžete. Prie automobilių. Lietuvos policijos gen. 
viršininkas Vytautas Grigaravičius. Eltos nuotr. 
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Danutė Bindokienė 

Kla usėsi, bet n e girdėjo 
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sudaryta nauja valdžia. Atro
dė, kad bent ši pradinė, buvo 
manoma, kad ir pagrindinė, 
kova laimėta. Tačiau, deja, čia 
prasidėjo ir bėdos. Pirmiausiai 
— ai Queda buvo tik išvytas iš 
šio krašto, bet, toli gražu, ne
sunaikintas. Nepagautas, dar 
iki šiol nežinia kur besislap
stantis, bet gana veiksmingas, 
liko ir teroristų vadas Osama 
bin Laden. Niekas nežinojo nei 
kur, nei kaip jo ieškoti. Šalia 
to, niekas nežinojo, nei kur 
toliau, už Afganistano, ieškoti 
ai Queda grupės narių, nei 
kaip su jais kovoti. O šie ir 
grasino, ypač baugindami 
amerikiečius, ir savo išpuolius 
toliau vykdė. Ir čia. kaip dabar 
matyti, įvyko kažkoks taip pat 
nenumatytas bei netikėtas 
lūžis. JAV prezidentas George 
W. Bush pasimetė, pradėjo 
blaškytis ir nesuvokė, ką to
liau daryti. Padėtyje nesusi
gaudė nei jo padėjėjai, nei pa
tarėjai. Ryškiausias to pasi
metimo liudininkas — Ameri
kos karas bei jo padariniai 
Irake. Karą grindęs ieškojimu 
masiškai naikinančių bran
duolinių ginklų ir teroristų. 
Bush dabar jau prisipažįsta 
nei vieno, nei kito neradęs. 
JAV prezidentas ir. ypač tvir
tai Ameriką į karą grūdęs, 
Pentagonas jau viešai skelbia, 
kad. ruošiant rugsėjo 11-osios 
išpuolį, tarp Saddam Hussein 
ir Osama bin Laden jokio ryšio 
nebuvo. Todėl ir tų klaidingų 
prielaidų rezultatai šiandien 
skaudūs ne tik Amerikai. — 
kasdien žūna amerikiečių ka
riai ir taškomi milijardai dole
rių, — bet nemalonūs ir visam 
Vakarų pasauliui. Ypač be
prasmis Vašingtono susipyki
mas su Jungtinėm Tautom ir 
nuolatiniais sąjungininkais 
europiečiais. Ir kas atsakys į 
klausimą, kam visa tai reikėjo 
ir kada šis nesusipratimas 

pasibaigs? Kokia bus karo 
Irake baigtis ir iš jo išeitis? O 
Amerikai nuo tiesiogios kovos 
prieš ai Queda nusisukusi į 
Iraką ir jame įklimpus, tero
ristai pamažu atsigauna, orga
nizuojasi ir, be abejo, ruošia 
naujus išpuolius. Ne be jų įta
kos ir kasdieniai žudikiški iš
puoliai prieš amerikiečius ta
me pačiame Irake. 

Kaimo gyventojai šalia ke
lio pušyne rado nukankinto 
vyro, manoma — afgano, lavo
ną. Į jo kūną įspraustas ranka 
rašytas popiergalis: nepykite 
ir neišsigąskite — amerikiečių 
šnipas, rašo „Time" rugsėjo 22 
laida. Vietovė — Pakistano 
šiaurėje su Afganistanu 150 
mylių kalnų siena susiliečian-
ti Šveicarijos dydžio Vazirista-
no autonominė sritis. Priklau
so ji Pakistanui, tačiau guber
natorius su visu štabu gyvena 
uždaroje kariuomenės tvirto
vėje, ir saulei nusileidus, nie
kas iš jos nekiša nosies. Gy
ventojai vyrai — visi iki vieno 
ginkluoti, ai Queda —jų hero
jai. Spėjama, kad čia gali lin
dėti ir Osama bin Laden, ta
čiau žinantieji nesusižavės nė 
už jo išdavimą Vašingtono pa
skirtu 25 mln. dol. atpildu, nes 
per pirmą šių metų pusmetį 
vienuolika vyrų čia buvo bru
taliai nužudyta, įtarus juos 
bendravimu su amerikiečiais. 
Iš čia vyksta vėl atnaujinti 
dažnėjantys išpuoliai prieš 
amerikiečius Afganistane. 
Spėjama, kad jau veikia ir ke
lios teroristų „mokyklos", Af
ganistane sunaikintų stovyklų 
pakaitalas. Nė vienas ameri
kietis kojos čia dar nėra įkėlęs 
ir tikriausiai nežino, kaip ją 
įkelti, nei ką įkėlus daryti, ieš
kant tarp kalnų šlaituose 
išsimėčiusių, sunkiai prieina
mų kaimų bei juose teroristų, 
kai už kiekvieno akmens tupi 
granatą pasiryžęs tėkšti vari-

zistanas. 
Be abejo, ir JAV preziden

tas bei jo patarėjai, ir Penta
gonas, ir Valstybės departa
mentas šią padėtį žino, suvo
kia ir jos pasekmes. Jų karas 
ne ten, kur jo reikia, ir ne 
prieš tą priešą. Bet kelio atgal 
jau nebėra, nes per toli nu
žengta. Bet vis tiek kokios 
nors išeities reikia, tad ir 
suskubta jo ieškoti. Dėl to ir 
Bush dvi paskiausios kalbos. 
Abi — ašaros į Jungtines 
Tautas. Gal ir gerai, tik ar jos 
vėl ne per daug ambicingos? 
Paskiausia Jungtinių Tautų 
vadų suvažiavime buvo sutik
ta miglotai. Dar vis šiaušiasi 
Prancūzija. O tai irgi ne į gera. 
Ir Jaąues Chirac, ir Gerhard 
Schroeder turėtų žinoti, kad 
šiame kare vis dėlto ne jų 
kraštų piliečių, bet amerikie
čių kraujas liejasi, amerikie
čių ir milijardai, o ai Queda 
gali tėkšti ir į Paryžių, ir į Ber
lyną, taip pat, kaip tėškė Bag
dade į JT atstovybę. Ar ne lai
kas joms šiek tiek primiršti sa
vo ambicijas ir pasukti Euro
pos mažųjų keliu, tarp kurių ir 
Lietuva kartu su kitomis nau
jomis NATO bei ES narėmis? 
Juk ir šios tautos gal ką nors 
reiškia, ir Europos bendra 
dūda su jomis visgi geriau, ne
gu, sakykim. Paryžiaus atski
ra. Aišku visiems, nė vieno 
krašto vadovas savo tautos 
vaikų nenori siųsti kažkur į 
Pakistano kalnus kautis su 
dar nežinia nei su kuo nei dėl 
ko, tačiau šiuo laiku kitos išei
ties nėra. Tai suprato ir Lie
tuvos vadovai, už tai ir padėką 
pelnydami, kodėl tai negali 
suprasti ir Prancūzijos Chi
rac? Visiems bendru keliu žen
giant, daug lengviau bus gali
ma surasti ir kovai su teroriz
mu reikiamą plotą, ir jame 
slypintį tikrąjį priešą. 

Š
ios savaitės antradienį 
JAV prez. George W. 
Bush vėl atsistojo prieš 

pasaulio valstybių vadus 
Jungtinių Tautų pastate, pa
siruošęs įtikinti, kad laikas 
tarptautinei bendruomenei 
aktyviau įsijungti į darbą ir, 
kartu su Jungtinėmis Vals
tijomis, spręsti Irake atsiradu
sias problemas. Bet, atrodo, jo 
žodžiai biro \ kurčias ausis. 

Prieš šią svarbią kalbą bu
vo atliktas gyventojų apklau
sinėjimas Irako tema. Bent 64 
proc. apklaustųjų pasisakė, 
kad tvirtai pritaria Amerikos 
misijai Irake, tačiau 6 iš 10 
visgi yra priešingi prezidento 
pageidavimui skirti dar 87 mi
lijardus dol. kariniams reika
lams bei Irako ir Afganistano 
atstatymui. Daug paklaustųjų 
taip pat teigė, kad JT turėtų 
labiau prisidėti prie Irako 
atstatymo ir demokratinės 
santvarkos įvedimo. 

Prezidento kalba antradie
nį ir buvo nukreipta šia 
linkme. Jis stengėsi įtikinti JT 
asamblėją, kad nepakanka tik 
iš tolo kritikuoti JAV pastan
gas Irake — atėjo laikas konk
rečiai prisidėti prie jo atstaty
mo ir lėšomis, ir žmonėmis. 

Ar pavyko tai padaryti? 
„Jis kalbėjo labai nuoširdžiai, 
bet nepasakė nieko naujo. Pa
dėtis Irake darosi vis pavojin
gesnė, o Jungtinių Tautų nuo
monė — vis skeptiškesnė..." 
Tokie komentarai buvo girdi
mi po prez. Bush kalbos. 

Negana to, net JT genera
linis sekretorius Kofi Annan 
pakartojo savo ankstesnę kri
tiką, kad Amerikai nereikėjo 
pradėti karą Irake be JT pri
tarimo. Jis, kaip ir daugelis 
kitų. tarytum buvo pamiršęs, 
kad Jungtinės Tautos dvylika 
metų pasirašinėjo rezoliucijas, 
smerkiančias Saddam Hus
sein režimą ir daug kartų jį 
perspėjo už nesilaikymą paliau
bų sutarčių, pasirašytų po 
Persų įlankos karo pralaimėji
mo. Hussein žaidė pavojingą 
žaidimą, tikėdamas, kad JT 
valstybės, ir net jų išrinkta 
Saugumo taryba, neturi vie
ningo nusistatymo, dėl to ka
riauti dėl tų nusižengimų 
neis. Kad savo saugumą ir ne
liečiamumą dar labiau už
tikrintų, su kai kuriomis Eu
ropos valstybėmis varė gerą 
„biznį", už nelegaliai joms 
tiekiamą naftą gaudamas rei
kalingų žaliavų ir kitų prekių. 
Viena tų valstybių kaip tik 
buvo Prancūzija, kurios prez. 
Jacąues Chirac ir anksčiau, ir 
antradienio asamblėjoje buvo 
aštriausias prez. Bush kri

tikas, labiausiai nenuolaidus 
bet kokiems kompromisams. 
Kartu su Vokietija, Prancūzija 
sudarė veiksmingą frontą, 
reikalaudama, kad Amerika 
kiek galima greičiau visą val
džią Irake perleistų patiems 
irakiečiams arba jų neseniai 
sutvertai 25 asmenų valdan
čiajai tarybai. Juo greičiau 
Amerika neteks Irake įtakos, 
tuo geriau — tokia buvo ne
išsakyta, bet aiškiai jaučiama 
nuomonė ir prieš, ir po prez. 
George W. Bush kalbos. 

Neatrodo, kad JT para
mos greitai (jeigu iš viso) Ame
rika gali tikėtis. Šiomis die
nomis iš Bagdado išvyko di
džioji dalis JT pareigūnų, 
tvirtinant, kad darbas ir gy
venimas ten pasidarė labai pa
vojingas. Ruošiasi išvykti ir 
kai kurie humanitarinės pa
galbos darbuotojai, nes ira
kiečių smurto veiksmai vis la
biau nukreipiami prieš užsie
niečius ir savo tautiečius dir
bančius su jais kartu. 

Prez. Bush savo kalboje 
piešė šviesų Irako rytojų ir 
tvirtino, kad, nors perėjimo 
laikotarpis yra sunkus, proce
sas visgi vyksta. Dabar atėjo 
laikas į jį tvirčiau įsijungti ir 
kitoms valstybėms, nes JAV 
jau atliko didžiąją darbo dalį. 
pašalindama totalitarinį Hus
sein režimą. Deja, žinia-
sklaidoje tų prošvaisčių ne 
tiek daug. Antra vertus, ar 
Iraką sudaro vien Bagdadas, 
iš kurio tie pranešimai dau
giausia ateina, vis rodant tuos 
pačius griuvėsius ir ameri
kiečiams kariams grūmojan
čias minias? O kaip mažes
niuose Irako miestuose, pro
vincijose? Kaip britų valdomo
se zonose? Kaip sekasi len
kams, pakviestiems dalyvauti 
tame demokratijos atstatymo 
procese? 

Negalima kaltinti prez. 
Bush, kad delsia užleisti pa
grindinį vaidmenį irakiečiams 
ar kam kitam. Juk JAV į šį 
karą supylė daugiausia pinigo 
ir savo žmonių gyvybių. Antra 
vertus, Chirac ir Schroeder 
užsispyrimas neturi nieko 
bendra su noru padėti Irakui 
— tai „atsilyginimas" Ameri
kai, kad ji drįso pati viena, be 
jų leidimo ar pritarimo, pra
dėti karą. įdomu, ar Prancū
zija. Vokietija bei kuri kita 
Vašingtono kritikė būtų taip 
priešiškai nusiteikusi, jeigu 
JAV Irake neturėtų jokių 
problemų, o pakviestų pasi
naudoti naftos šaltiniais ar 
kitomis gėrybėmis. Be abejo, 
talkininkų bematant atsi
rastu. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 
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Stasį pasodinau ant čia 
pat gulinčios eglės. Atėjo pri
žiūrėtojas. Žmonės prasiskyrė. 
Tas pasižiūrėjo ir sugriaudėjo: 

— Dar vienas velnias įsikirto' 
— Ne, čia nelaimingas at

sitikimas! — energingai už
protestavau. 

— Gausi už tai izoliato
riaus, niekše! — širdo tamsia
veidis, plačių skruostų pri
žiūrėtojas, visai nekreipda
mas dėmesio į mano žodžius. 
— Čia aišku, kad įsikirtai! Ži
nai, kas tau už tai bus?! Ne
žinai, tai sužinosi!.. — šaukė 
jis, įterpdamas daugiaaukščių 
„perliukų", tarytum Stasys 
būtų jam blauzdą įkirtęs. 

— Viršininke, aš mačiau! 
Juk mudu drauge dirbome! 
Medis įšalęs, kirvis paslydo ir 
— į koja! 

— Visi jūs taip sakote!.. — 
lyg ir nuolaidžiau prašneko. — 
O nelaimių kasdien. 

Iš visų pusių pasigirdo 
balsai: 

— Po šimts perkūnų! Ar 
mes kalti, kad tokios darbo 
sąlygos?! 

— Pats pabandyk, gyvate, 
pamatysi, kaip saldu! 

— Kirvis krinta iš rankų, 
vos gyvi... 

— Bepigu jam! Jsiganęs 
kaip drigantas! Iš mūsų 
prakaito! 

Prižiūrėtojas padėbčiojo 
baltomis, visus iškoneveikė ir 
įsakė nukentėjusįjį vežti į 
gyvenamąją zoną. 

Žaizda buvo gili. Stasį pa
guldė į ligoninę, kuri buvo to 
paties lagerio kitame skyriuje. 
Ten jis gaus pakenčiamą maistą, 
du tris mėnesius pagyvens 
švariai, pailsės... Svarbiausia, 
praeis pats a tš iauriausias 
žiemos metas, — o tada?.. Tai 
dar toli, iki tol visko gali būti... 
Nepavydėjau aš jam. Palaužė 

lageris šitą kresną, energingą, 
linksmą vaikiną. Staseli. Sta
seli... Jeigu ir grįši namo. jau 
nebereikės tavo nuotakai prieš 
vestuves kepti duonos... 

O ką daryti man? Pasekti 
jo pavyzdžiu? Ne. nieku gyvu! 
Nė valandėlei nebuvau pra
radęs vilties pamatyti Lietuvą. 
Sugrįžti luošiu, ir dar savo 
valia? Ne, ne! 

Argi mirtis tokia baisi? Tai 
pasitraukimas iš gyvenimo. 
Priešmirtinės kančios? Betgi 
jos pasibaigia. Gyvenimas irgi 
kančia, ir nelengva. 

Mirties baimė — tai Kū
rėjo duotas instinktas žūtbūt 
saugoti savo gyvybę. Jis yra 
toji slapta jėga. kuri. pagalvo
jus apie mirtį, verčia žmogų 
virpėti. Vien neįvykusios sva
jonės, neišsipildę troškimai 
prikausto mus prie šio gyveni
mo. Ojų daug, be galo!.. 

Ne, ne iš baimes, bet iš 
pagarbos Kūrėjui nežalosiu 
tokio sudėtingojo kūrinio. 

Tačiau ar ištversiu iki 
pavasario? Jutau, kad jėgos 
silpsta, rytais keldavausi pa

vargęs, nepailsėjęs. 
Valgyti, valgyti — buvo 

mano vienintelis noras. Bet iš 
kur to maisto gauti? Neturiu 
nei pinigų, nei daiktų par
duoti. Nors laiškus ir leido 
rašyti — du per metus, — jie 
tėvynės nepasieks. Tenai vo
kiečiai, taigi nei iš mamos, nei 
iš dėdės nieko negaliu tikėtis. 

Badas, tikras badas laukė 
manęs, kaip ir daugelio kitų. 
Ilgas lėtas badmiriavimas, vi
siškas jėgų išsekimas ir... pa
baiga. 

Iš tikrųjų aš jau dabar pra
dedu mirti. Argi tai ne lėto. 
progresuojančio mirties vyks
mo pradžia? Gyvybinės kūno 
galios yra, silpsta, nebegali 
atsinaujinti. Gyvybės ugnelė 
vis blėsta ir blėsta. Taip, mano 
amžius jau prie vartų. 

Rudenį kas savaitė, kas 
dešimt dienų vis atvykdavo 
nauji etapai. Jau pastatėme 
vienuolika gyvenamųjų bara
kų, ir visi jie pilni, kimšte pri
kimšti. Sekcijų pasieniuose 
buvo po dvi eiles ištisinių 
narų. 

Žmonių daug. o darbinin
kų maža. Viena, vis buvome 
silpni. Nors ir rašė įkalintieji 
laiškus, tiktai labai maža dalis 
zekų pradėjo gauti siuntinius. 
Kaliniai iš Pabaltijo, Baltaru
sijos, Vakarų Ukrainos ir kitų 
vietovių, kurios buvo užimtos 
vokiečių, jokios paramos ne
galėjo tikėtis. 

Antra, buvo daug pagy
venusių ir senyvų žmonių, 
kuriuos badas pribaiginėjo. 

Ir trečia — tarp krimi
nalinių buvo daug vagių, blat-
nųjų, kurie iš principo jokio 
darbo nedirbo. Tai žinojo visų 
lagerių administracijos, bet 
įveikti šios gaujos neįstengė. 

Žodis „vagis" čia turėjo 
visai kitą prasmę negu laisvė
je. Būti vagimi lageryje gar
binga. Juo galėjo būti ir plė
šikas, ir žmogžudys, ir bankų 
bei parduotuvių grobėja. ir 
paprastas vagis bei kišenva
gis. Šios gaujos nariai Sovietų 
Sąjungoje pavyzdingai orga
nizuoti ir solidarūs. Jeigu 
kuris narys nusikals organi
zacijai, jį suras bet kuriame 

šalies lageryje, ir atamano 
sprendimas bus besąlygiškai 
įvykdytas. Atstumas neturi 
jokios reikšmės. Gauja naudo
jasi tarplageriniais ryšiais, 
savo paštu. Žinias perduoda 
samdomos moterys arba laisvi 
nusikaltėliai. Tarnauti savo 
organizacijai, dirbti savo kas
tos labui — tai įsigėrę vagies 
kraujyje. 

Kiekvienam vagiui priva
lomi trys pagrindiniai įstaty
mai: jis besąlygiškai klauso 
gaujos vado — atamano, vykdo 
visus jo įsakymus: niekina bet 
kokį darbą: yra ištikimas orga
nizacijai ir saugojos paslaptis. 
Nusikaltusio bent vienam šių 
įstatymų laukdavo neišvengia
ma mirtis. 

Nuteistus blatnuosius vyk
domieji organai siųsdavo į 
darbo lagerius, o čia adminis
tracija stengdavosi juos įkin
kyti į darbą. Kuriuos sugundy-
davo pažadais, Įkalbėdavo ar
ba priversdavo dirbti, tuos 
gauja šalindavo iš savo kastos. 
kaip sulaužiusius organizaci
jos įstatymus. Šie tapdavo 

..šukomis" (kalėmis). 
Pati didžiausia nelaimė 

politiniams — vagių įsivieš
patavimas. Pasitaikydavo, kad 
lagerio skyriaus tvarkymas 
faktiškai atsidurdavo blatnųjų 
rankose, o administracija lik
davo vien įvykių stebėtoja. Ji 
bijodavo atskleisti vyresnybe i 
savo bejėgiškumą ir baisia 
vidaus sumaištį slėpdavo. 

Traukiniuose ir etapiniuo
se kalėjimuose zekų sudėtis 
keisdavosi ir pakeliui gaujoms 
susidaryti buvo sunku. Kelio
nėje vagys atpažindavo savuo
sius ir taikydavosi išvien, bet 
tai būdavo tiktai atsitiktiniai 
sambūriai. Jiems vadovauti 
pasišaudavo vidutiniai, men
kesni vadukai. Solidus atama
nas laukdavo palankiu sąlygų 
ir tinkamo laiko, kartas net 
maskuodavosi, kad jo neat
pažintų per anksti. 

Plačiapetis, gauruota kru
tinę Fedia nei traukiniuose, 
nei kalėjimuose per daug 
vagims į draugystę nesipiršo, 
stengėsi būti mažiau pastebi
mas. Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

ORDINAS 
ČYVAITEI-KLIORIENEI 

Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
kaip iškili sportininkė, mu
zikos kūrėja, chorų vadovė ir 
dirigente, plačiai žinoma ne 
tik Amerikoje, bet ir už jos ri
bų. Per paskutinius dvidešimt 
metų jos vardas girdimas kaip 
Cleveland Dievo Motinos pa
rapijos choro vadovės ir diri
gentės. Prieš šešerius metus 
choras pasirinko „Exultate" 
(Džiūgaukit, Džiaukitės) var
dą. Šį skambų vardą išreiš
kiant kitais žodžiais, tikrai 
galima didžiuotis Rita, kuri 
savo sportinius, organizaci
nius ir muzikinius talentus 
skiria savo tautai, jos garbei 
pasaulyje. Džiugu, kad jos 
darbai gražiai įvertinti ir 
Lietuvos Respublikos. 

Šis Ritos prisiminimas 
sutampa su dviem reikšmin
gais įvykiais: 2003 m. liepos 6-
sios Valstybės (Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo karūnavi
mo) dienos proga Lietuvos 
Respublikos prez. Rolandas 
Paksas Ritą Čyvaitę-Kliorienę 
apdovanojo „Už nuopelnus 
Lietuvai" ordinu: š.m. rugsėjo 
27-28 d. LB Cleveland apy
linkė rengia tradicines Lie
tuvių dienas, kurių koncertą 
atliks Lietuvių meno ansamb
lis „Dainava" su dirigentu 
Dariumi Polikaičiu. Šis šiuo 
metu geriausias ir populia
riausias ansamblis kartu su 

Cleveland „Exultate" choru 
sekmadienį Dievo Motinos 
šventovėje giedos iškilmingose 
Mišiose. Dviejų iškiliųjų chorų 
balsai didingai pagarbins 
Aukščiausiąjį, maldaudami Jo 
palaimos Lietuvai ir lietu
viams. 

Tikrai yra gera proga žvil
gterėti į vertai pagerbtos Ritos 
sėkmingus žingsnius daugely
je sričių. 

Rita Čyvaitė-Kliorienė iš 
pat mažens turėjo palinkimą 
muzikai, tačiau savo vaikystę 
didžiausia dalimi pašventė 
sportui ir lietuvių gyvenime 
žinoma kaip viena iškiliausių 
išeivijos sportininkių, stipriai 
pasireiškusi lengvojoje atleti
koje ir tinklinyje. Ji buvo Š. A. 
lietuvių moterų rinktinės 
komandos narė, su kuria 1973 
m. sėkmingai gastroliavo Va
karų Europoje. Kaip žaidėja 
JAV Rytų moterų tinklinio 
komandoje, 1974 m. dalyvavo 
tarpvalstybiniuose susitiki
muose su kitais kraštais. Buvo 
viena pagrindinų Cleveland 
Valstybinio universiteto tin
klinio komandos žaidėjų. 1974 
m. ir 1975 m. išrinkta minėto 
universiteto iškiliausia tin
klinio žaidėja, taip pat 1975 
m. universiteto iškiliausia 
atlete. Už jos nuopelnus 1999 
m. priimta į Cleveland Valsty
binio universiteto sporto „Hali 

Dr. Vija Bublvte šį pavasarį baigė rezidenturą Christ Child ligoninėje 
Čikagoje ir šiuo metu dirba Naperville ligoninėje. J i yra vaikų gydytoja. 
Baigimo pokylyje dr. Vija buvo pagerbta ir jai įteikta plakėte — 
..Geriausia rezidente", kurią išrinko visi ligoninės daktarai. Iš kairės: dr. 
Vija Bublyte, rezidentų programos direktorius dr. Larry Roy ir mama 
Ingrida Bubliene. 

2003 m. Liepos 6 — Valstybės (Lietuvos karal iaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga LR prez. Rolandas 
Paksas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai" apdovanojo Ritą Čyvaitę-Kliorienę. Nuotraukoje — Rita su prezidentu ir 
savo šeima. 

of Fame" (iškiliųjų sporti
ninkų garbės sąrašą.). 

Rita pradėjo mokytis skam
binti fortepijonu būdama 4 m., 
o nuo 13 metų amžiaus įstojo į 
Cleveland Muzikos mokyklą 
(Cleveland Music School Set-
tlement), kur prasidėjo rimtes
ni žingsniai muzikos kryptimi. 
Šios mokyklos rėmuose ket
verius metus mokėsi skambin
ti fortepijonu pas kompozi
torių Joną Švedą, lankė teori
jos, harmonijos, solfedžiavimo 
ir muzikos kūrinių analizės 
klases. 

Pasirinkusi muzikos profe
siją 1973 m. įstojo į Cleveland 
Valstybinį universitetą (Cle
veland State University -
CSU). Penkerių metų kursą 
baigė per ketverius metus 
aukščiausiais pažymiais ir 
aukščiausiu pažymėjimu -
summa cum laude, ir jai buvo 
suteiktas iškilios, besimokan
čios mokytojos apdovanojimas. 
1977 m. įsigijo bakalauro laip
snį muzikos pedagogikos srity 
ir fortepijono studijose. For
tepijonu skambinti mokėsi pas 
CSU fortepijono fakulteto vy
riausią direktorių Andrių 
Kuprevičių. 

Šalia savo muzikinių stu
dijų universitete, 1974 m. 
įsteigė studenčių vokalinį an
samblį, pasivadinusį „Cleve-
lando studenčių vokalinis vie
netas Nerija". R. Čyvaitei va
dovaujant, šis vienetas pasie
kė gero muzikinio lygio ir pasi
darė populiarus lietuvių tarpe, 
koncertais aplankydamas be
veik visus telkinius JAV-se ir 
Kanadoje. 1980 m. „Nerija" 

įvykdė sėkmingą išvyką į Pie
tų Ameriką, koncertais aplan
kiusi Venezuelą, Kolumbiją, 
Braziliją, Argentiną ir Urug
vajų. „Nerija" gyvavo iki 1981 
m. Dalį savo repertuaro paliko 
dviejose plokštelėse (LP's 
išleistos 1978 ir 1980 m.), 
kurios greitu laiku buvo par
duotos. Didelė dalis „Nerijos" 
repertuaro buvo R. Čyvaitės 
aranžuota. Tame laikotarpyje, 
kai durys su Lietuva dar nebu
vo atidaros, mažai medžiagos 
buvo gaunama iš Lietuvos. Tų 
sąlygų priversta, Rita pati dai
nas pritaikė ir aranžavo savo 
kolektyvui, tuo pačiu įgydama 
nemažai patirties. 

Baigusi universitetą, 
1979-1981 m. dėstė Roxboro 
vidurinėje mokykloje, kur 
vadovavo trim chorams ir 
statė operetes. 1981-1982 m. 
dirbo muzikos/natų leidykloje 
(Ludwig Music Publishing 
Co.). 

Nuo 1982 m. RČK buvo 
pakviesta vadovauti Cleve
land Dievo Motinos nuolatinės 
pagalbos parapijos chorui va
dovauja iki dabar. Su šiuo cho
ru 1992 m. išleido kalėdinių 
giesmių kampaktinį diską 
(CD) ir garsajuoste. Visos 
aranžuotės instrumentams, 
kurios yra šiame įraše, pa
darytos pačios Ritos, kaip ir 
nemaža dalis repertuaro cho
rui. 1993 m. buvo išleista ant
ra laida kalėdinių giesmių įra
šo, nes pirmoji greitai išpar
duota. 1995 m. su DMP choru 
išleido velykinių giesmių 
kasetę, kuri susilaukė gražaus 
visuomenės įvertinimo ir 

turėjo gerą pasisekimą. DMP 
choras 1987 m. dalyvavo 
Lietuvos Krikščionybės 600 m. 
jubiliejaus minėjime, Romoje, 
Italijoje, Čikagoje, Ročeste-
ryje ir Clevelande. 1988 m. 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso organizatorių pakviesti, 
sudarė jungtinį Dievo Motinos 
parapijos bei Toronto lietuvių 
choro „Volungė" chorą ir kon
certavo minėto kongreso 
uždarymo koncerte (Toronto 
universiteto McMillan teatre, 
1988.VI.) Sėkmingai pasireiš
kus, buvo sudarytos sąlygos 
dar triskart koncertuoti kartu. 

DMP choras dalyvavo VII 
JAV ir Kanados Dainų šventė
je 1991 m. Čikagoje. 

Choro tikslas nuo įsisteigi-
mo buvo giedoti Dievo Motinos 
parapijoje šv. Mišių metu, di
džiųjų bažnyčios bei tautinių 
švenčių metu. Tuomet Cle
veland aktyviai reiškėsi daug 
meninių, t.y. dainos ir šokių, 
kolektyvų. Dėl įvairių priežas
čių jų vietą užimti kultūri
niuose renginiuose buvo kvie
čiamas Dievo Motinos parapi
jos choras. Choras su koncer
tais pradėjo lankyti kitus 
lietuvių telkinius. Su išvykom 
prisireikė ir vardo. 19% m. 
choras pasirinko vardą „Exul-
tate". 

„Exultate" vadovė kasmet 
suorganizuoja unikalius rengi
nius. 1999 m. su Čikagos „Dai
nava" ir Toronto „Volunge" 
chorais suorganizavo trijų cho
rų koncertus, kurie įvyko 
Čikagoje, 1999.XI.28, Toron
te, 2000.IV.2. ir Clevelande 
2000.VI. 10. Šia proga buvo 

užsakytas kūrinys, „Tėviškės 
giedojimai", kurį parašė Vil
niuje gyvenantis kompozito
rius Jonas Tamulionis, pagal 
Justino Marcinkevičiaus eiles. 
Šį koncertą Čikagoje ruošė 
„Draugas". 

2001 m. gegužės 5 d. Rita 
Kliorienė suorganizavo dainų 
vakarą „Dainuokim, dainuo
kim, dainuokim", kuris buvo 
tarsi Cleveland ir apylinkių 
dainų šventė. J a m e dalyvauti 
pakvietė kitus Cleveland me
ninius kolektyvus, Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
chorą, Lietuviško sceninio 
liaudies šokio ansamblį 
„Grandinėlę". Kartu su „Exul-
tate" choru visi to vakaro 
dalyviai, įskaitant ir publiką, 
išdainavo 50 liaudies dainų. 

2002 m. lapkričio 9 d. 
JExultate" choras šventė savo 
veiklos 20-tą jubiliejų. Šia 
proga surengė religinį kon
certą Dievo Motinos bažnyčio
je ir atliko Vivaldi „Magni-
ficat" su styginiu orkestru. 
Taip pat atliko jubiliejinį 
kūrinį „Džiugesio giesminin
kai", kurį sukūrė Vilniuje gy
venanti kompozitorė Kristina 
Vasiliauskaitė pagal Nijolės 
Kersnauskaitės eiles. 

Nuo 1995 m. pavasario 
Rita Kliorienė perėmė Dievo 
Motinos nuolatinės pagalbos 
parapijos vargonininkės bei 
muzikos vadovės pareigas. 

1994 m. vasarą Rita diri
gavo Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje Lietuvoj. Taip pat 
Lietuvos Chorų sąjungos su
ruoštame pasaulio lietuvių 
dainų šventės chorų konkurse, 
kuris įvyko Lietuvos Nacio
nalinėje filharmonijoje, ji buvo 
viena vertinimo komisijos na
rių. 1998 m. dirigavo Lietuvos 
Dainų šventėje, šįkart savo 
parašytą dainą „Viena šeima 
— viena tauta". 

1985 m. Lietuvių muzikos 
sąjungos seime Čikagoje iš
rinkta LMS Muzikinės komi
sijos pirmininke. Šioms pa
reigoms buvo perrinkta 1987 
m. Esant šiose pareigose, teko 
rūpintis 1987 m. Lietuvių 
Krikščionybės jubiliejaus baž
nytinio giedojimo reikalais. 

pvz., giesmių atranka, gies
mynų išleidimu, chorų koordi
navimu ir 1.1. Rita Kliorienė 
buvo viena dirigenčių LKJ 
minėjimo iškilmėse Romoje, 
Šv. Petro bazilikoje, Maria 
Maggiore ir Šv. Jono Laterano 
bazilikose. 

Kaip Muzikos sąjungos 
reper tuaro komisijos kopir-
mininkė, ji buvo atsakinga už 
VII JAV ir Kanados Dainų 
šventės repertuaro ir dirigen
tų išrinkimą. Taip pat RČK 
simfoniniam orkestrui su-
orkestravo minėtai šventei 6 
dainas/šokius ir buvo viena 
šventės dirigenčių. (1991.V.29). 

1981-1990 metais dirbo su 
vadovo Liudo Sagio, lietuviško 
sceninio liaudies šokio ansam
bliu „Grandinėlė" kaip mu
zikos orkestro vadovė. Dešimt 
metų bėgyje suorkestravo di
desnę dalį šio asnsamblio 
šokių ir vadovavo orkestrui. 
Šalia įsipareigojimų ir kon
certų didesniuose JAV ir 
Kanados miestuose, RČK su 
„Grandinėle" dalyvavo Lie
tuvos Dainų šventėje 1990 m., 
o 1984 m. vyko į Romą koncer
tams, minint Šv. Kazimiero 
500 m. mirties jubiliejų. 

Nuo 1986 m. iki 1997 m. 
metų Rita mokė dainavimo 
Cleveland Šv. Kazimiero litu
anistinėje mokykloje ir kas
met suruošdavo mokyklos cho
ro koncertus. Mokyklos mo
kiniams yra sukūrusi dainų, 
su šiuo choru 1995 m. dalyva
vo Kanados kultūros tarybos 
suruoštoj Vaikų šventėje To
ronte, Kanadoje. Jos paruošti 
vaikai dalyvavo baigminiame 
Vaikų šventės koncerte, ku
riame buvo dainuojamos ketu
rios jos parašytos dainos. Jos 
mokiniai laimėjo premijų 
dainavimo konkurse. 

Rita Čyvaitė-Kliorienė yra 
Amerikos Chorų dirigentų 
sąjungos (ACDA) narė ir daly
vauja jos metiniuose suvažiavi
muose, kurie vyksta įvairiose 
Amerikos vietovėse. Rita Čy
vaitė-Kliorienė taip pat pa
kviesta išeivijos dainų šven
tės, vyksiančios 2005 m. Či
kagoje, muzikinės dalies va
dove. Vacys Rociūnas 

NAUJAGIMIS DAPKŲ ŠEIMOJE 
Dana ir Andrius Dapkai 

džiaugiasi š.m. rugsėjo 12 d. 
sulaukę sūnelio Aleksiuko 
Adomo. 

Labai laukė ir myli naują 
broliuką sesutė Elena ir bro
liukas Aras. Kartu džiaugiasi 
tėvukai: Regina ir Algirdas 
Dapkai, Regina ir Adomas 
Didžbaliai; promočiutės — 

Jadvyga Dapkienė, Albina Sa
vickienė; tetos, dėdės, pusse
serė Viktorija ir pusbroliai — 
Viliukas, Mykolas bei Alek
sandras. 

Dana ir Andrius Dapkai 
neseniai persikėlė iš Connec-
ticut valstijos ir dabar gyvena 
Lemont, Illinois. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: 
Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773^*76-2655; fax. 773-*36 6906 

KAD NAMAI BUTŲ SAUGUS 

Raimunda- r . p<|r. lankydamas savo dėdę Zenona Sturoną Arkans.is 
Valstiioic kartu >u juo skaito ..Draugo" dienraštį. 

Gyvename savo namuose 
ramūs ir galvojame, kad esa
me saugūs, bet galbūt ne visai 
taip yra. Pvz., užkaitę puodą, 
išeiname iš virtuvės ir kartais 
jį visai pamirštame, nepatik
riname, ar baterijos dūmų 
saugykloje (smoke detectors) 
tebeveikia, kišame laidus po 
kilimu, nekreipiame dėmesio 
į subrizgusius laidus ar iškli
busius jungiklius, nekvie
čiame specialisto patikrinti 
prieš žiemos sezoną šildymo 
krosnies, nepažiūrim. ar gerai 
ventiliuojasi džiovinimo maši
na ir t.t. 

Nors paskutinį dešimtme
tį mirtys namuose dėl visokių 
nelaimių yra sumažėjusios, bet 
policijos ir ugniagesių praneši
mai rodo, kad daugelyje na
mų, nors ir vra dūmų saugikliai 
(smoko dotector). bet jų bate
rijos pasenusios ar visai išim

tos. O kiek vagysčių ir įsiver
žimų į namus įvyksta dėl apsilei
dimo! 

Čia keletas patarimų, kad 
būtų saugiau: 

1. Niekada nepalikite vir
tuvės, jei ką nors verdate ar 
kepate, nes reikia tik kelių 
momentų, kad užsidegę rieba
lai sukeltų gaisrą. Turėkite 
ugnies gesintuvą (fire extin-
guisher) virtuvėje, lengvai 
pasiekiamą — ant sienos ar 
žemutinėse spintelėse. ir 
žinokite, kaip juo naudotis. Jį 
perkant pasiteiraukite, koks 
būtų jums geriausias. 

2. Dūmų saugikliai turėtų 
būti kiekviename namo aukš
te (įskaitant ir rūsį), ir prie 
miegamųjų. Patikrinkite bate
rijas, ar veikia, ir pakeiskite 
jas. Patariame keisti tada. kai 
pavasarį ir rudenį keičiamas 
laikrodžio laikas. Dūmų sau

gikliai išsaugoja gyvybes. 
JAV per metus būna daugiau 
kaip pustrečio milijono gaisrų 
namuose. 

3. Smalkės (Carbon mono-
xide> — tai mirtį iššaukti ga
linčios bekvapės, bespalvės 
dujos, kurios atsiranda dėl 
netinkamai veikiančių kros
nių, dujinių viryklių, džiovin
tuvų ir t.t. Tas visas įrangas 
reikia reguliariai patikrinti ir 
būtinai turėti „carbon mono-
xide detector" — smalkių sau
giklį, kuris būtų įtaisytas arti 
miegamųjų. 

4. Kiekviena šeima turė
tų turėti planą, kaip išbėgti iš 
degančio namo. ir jį prak
tikuotis, ypač jei šeimoje yra 
vaikų. Reikia turėti bent dvi 
galimybes, kaip kuo greičiau 
išbėgti iš degančio namo ir kur 
susitikti išbėgus. Jei kyla gais
ras namuose, visų pirmiausiai 
reikia gelbėti gyvybę ir kuo 
greičiausiai bėgti iš namo. ne
ieškant brangenybių ar doku
mentų. Ir tik išbėgus skam
binti gaisrininkams, nes gais
ro atveju kiekviena sekundė 
brangi ir skambinimas iš de
gančio namo gali būti lemtingas. 

5. Visada būkime budrūs 
namuose: rakinkime duris, už
darykime langus, jokiu būdu 
neįleiskime nepažįstamų. 

Žmonės budresni yra dideliuo
se miestuose, bet užmiestyje ir 
mažesniuose miesteliuose daž
nai yra įsitikinę, kad pas juos 
saugu — palieka neužrakintas 
duris, neuždarytus langus ir 
pan. O visokių nelaimių šiais 
laikais įvyksta visur. Užrak
tams geriausia naudoti tik 
„deadbolt locks". J ie apsaugo 
nuo įsiveržėlių, vagių (nors ir 
turima „security system" — 
apsaugos sistema). Reikia apie 
namus ir „motion lights" 
(judesį pagaunančių šviesų), 
ypač prie namo priekinių ir 
šoninių durų, prie garažo. 
Apgenėkite medžius ir krū
mus, esančius prie namo. 
Niekada neslėpkite rakto arti 
priekinių durų. Iš viso raktus 
slėpti nepatarina, nes vagys 
labai gudrūs ir tur i patirties, 
kur juos surasti. Jei persike
liate į naujus namus, ar jei 
pametėte raktus, reikia įdėti 
naujus užraktus. 

6. Elektros sukelti gais
rai. Po kilimais dedami laidai 
dėl nusinešiojimo. atbrizgimo 
gali būti priežastis, sukėlusi 
gaisrą. Žiūrėkite, kad elektra 
jūsų namuose būtų naudoja
ma pagal nustatytą elektros 
kodą, neperkraukit „circuits", 
naudokite „plug — in surge 
protectors" ir reguliariai pa

tikrinkite didesnes bei mažes
nes, elektra varomas, priemo
nes, kaip viryklę, skrudintuvą 
ir t.t., kad jų laidai bei įjungik-
liai (plugs) būtų gerame stovy
je. Jei jie tokie nėra — pa
keiskite naujais. 

7. Pavojingos medžiagos. 
Dažnai nepagalvojame, kaip 
tokias medžiagas, pvz., valy
mo priemones, visokių vabalų 
nuodus — purkštuvus laikyti 
taip, kad prie jų neprieitų 
vaikai ir naminiai gyvuliukai. 
Niekada nelaikykite dažų 
skystintojo (terpentino) ar 
benzino senuose, maistui skir
tuose buteliuose ar dėžutėse. 
Svarbiausia — visokius che
mikalus, dažus ir benziną lai
kyti toli nuo šildymo krosnies, 
džiovintuvo, viryklės ir van
dens šildymo įrangos. 

8. Svarbu bėdoje niekada 
nepamesti galvos. Turėkite 
aiškiai surašytus 911, polici
jos, ugniagesių, apsinuodijimo 
kontrolės centro, šeimos dak
taro ir veterinarijos gydytojo 
telefonus prie telefono apara
to, kad jų nereikėtų ieškoti, 
nes kartais pavojuje sekundes 
gali būti jūsų gyvybės išgel
bėjimas. 

Panaudota medžiaga i£ 
„Home safe & sovmd on the 

Southwist8ide', Fall 2003 ir kt. 

http://1999.XI.28


LYGIADIENIO ALUS 
LIBERTAS KLIMKA 

V 

Š
tai ir sulaukėme rude
nėlio, — rugsėjo 23-čią 
dieną Saulė įriedėjo į 

Svarstyklių žvaigždyno ženk
lą. Tai lygiadienis, kada nak
tis pasiveja trukme dieną. As
tronomai pasakytų, kad Žemė 
pasiekė savo orbitos rudens 
ekvinokcijos tašką. Gamtai 
tarsi apsisprendimo metas: 
pasitaiko dar ir gražių, tiesiog 
vasariškų dienelių, ir tokių, 
kurios padvelkia šiaurės al
savimu. Svarstyklės tai vie
non, tai kiton pusėn... Lygia
dienio data vidutinio klimato 
juostoje atitinka svarbius 
virsmus gamtoje. Baigiantis 
rugsėjui čia paros vidutinė 
temperatūra nukrinta žemiau 
10°C ir ištinka gilios šalnos, 
nuauksinančios klevus ir 
beržus. Lietuvių tradiciniuose 
kalendoriniuose papročiuose 
privalu būti senovinės lygia
dienio šventės atšvaitams. Ru
denines apeigas mini XIX a. 
etnografas Liudvikas Juce
vičius, vieną skyrelį savo raš
tuose pavadinęs „Alaus ragau-
tuvės (Alutinis)". Jis rašo: 
„Rugsėjo 21 dieną senuoju stil
iumi yra šv. Mato apaštalo, 
Lietuvos ir Žemaičių globėjo, 
šventė. Tad ji yra švenčiama 
mažne visose parapijinėse 
bažnyčiose. Kiekvienas kaimo 
vargdienis traukia į Dievo 
šventovę, o po pamaldų visus 
savo pažįstamus, prieteiius ir 
gimines prašo pas save para
gauti alaus, kurį paprastai 
geria, gausiai liedami ant 
staltiesės, šlakstydami duris, 
langus ir trobos kertes". Šei
mininkas, užgerdamas svečią, 
sako: „Gerk alutį, saldų midu-
tį./ Jei linksmas būsi, niekad 
nepražūsi./ Mūsų midutis, mū
sų alutis". Taigi tai nebuvo 
įprastinės kaimynų ir giminių 
vaišės. Alaus šlakstymas — 
apeiga namų dievybėms pa
gerbti; prosenoviškoji lygiadie
nio šventė neabejotinai buvo 
susieta su gamtos rudenėjimu 

bei tuo, kad žmogaus darbai 
jau daugiausia vyks po namų 
stogu. Tegu piktosios jėgos, 
naikinančios augmeniją, neįsi
bruka į namų vidų! 

Kitados alus būdavo paga
minamas ypatingomis pro
gomis, vartotas tik apeigoms. 
Putojantis ir linksminantis 
gėrimas užraugiamas iš sudai
gintų miežių salyklo, pride
dant apynių spurgų. Žmonija 
alų išrado civilizacijos prieš
aušryje; jo pasigaminti mokė
ta Egipte ir Babilone jau IV 
tūkstantmetyje prieš Kristaus 
gimimą. Iš egiptiečių alaus 
gaminimo paslaptį sužinojo 
graikai. Romėnų istorikas P. 
K. Tacitas, I amžiuje rašyda
mas apie germanus, užsime
na, kad ir jie moka išsivirti 
alaus. Beje, žodis, kuriuo lie
tuviai vadina šį gėrimą, yra 
germaniškos kilmės. Savo 
ruožtu baltų gentys, kurias ro
mėnas pagyrė už uolų žem
dirbystės triūsą, alų perleido 
šiaurės kaimynams — suomių 
gentims. Bet ne visas techno
logines alaus gamybos paslap
tis jiems perdavė, kai ką svar
baus ir nutylėjo. Teko šiau
riečiams daug ką išbandyti, 
kol pavyko putelės paskanau
ti. Visa ta istorija išdainuota 
..Kalevalos" runomis, prita
riant kantele. 

Pohjoloje, tolimoje snie
guotoje šalyje, buvo rengiama
si kalvio Ilmarino vestuvėms 
su Osmos šeimininkės jaunąja 
dukra: „Verdamas alus iš mie
žių/ Daromas iš apynių j i s / 
Be vandens alus negimsta/ 
Be ugnies neatsiranda..." Žmo
nės susivokė, kaip išvirti alų, 
bet užraugti jo vis nepavykda
vo. Pridėjo į misą voveraitės 
atneštų eglės skujų, pušies 
gurgučių — nerūgsta. Paprašė 
kiaunies, kad pririnktų putų. 
išdribusių iš besipešančių pik
tųjų lokių nasrų. Viskas veltui 
— alus vis tiek nerūgsta. Tik 
bičių prineštas medus įkvėpė 
gyvybę gėrimui: „Ir alus pra
dėjo rūgti./ Jaunas gėrimas 

pakilo/ Vaikščioti beržinėj rėč
koj/ Kubile naujam pukšėti"... 
„Geras gėrimas šaunuoliams:/ 
Moteris jis vertė juoktis/ Gerą 
ūpą vyrams kėlė/ Linksmino 
šaunius galiūnus/ O kvailius 
peštynėm kurstė" (Just. Mar
cinkevičiaus vertimas). Tad 
štai kodėl lietuviai sako: „Alų 
midų gėriau". 

Įdomu būtų žinoti, kokius 
laikus apdainuoja šios runos. 
Štai keliautojas iš Anglijos 
Vulfstanas, apie 890 metus 
lankęsis Prūsijoje, sako taip: 
„Karaliai ir diduomenė čia 
geria kumelių pieną, netur
tingieji ir vergai geria midų. 
Aisčiai alaus nedaro". XTV a. 
pradžios kryžiuočių metraš
tininkas Petras Dusburgietis 
irgi teigia, prūsai geria tik 
gryną vandenį, midų ir ku
melių pieną. Tačiau 1426 me
tais parašytame Sembos vys
kupo Jungės įsake jau barama 
už alaus gėrimą. Tačiau ne bet 
kada, o po išpažinties. Kartu 
uždraudžiama burti iš alaus 
putos. Taigi ir čia aiškėja apei
ginis alaus vartojimo pobūdis, 
jis pagonybės laikais tikriau
sia gertas labai ribotai, tik per 
religinius ritualus. Vėlesni 
šaltiniai mini žmones alų ge
riant per vestuves, šermenis; 
taip pat slapčiomis atliekant 
senojo tikėjimo apeigas. Pa
vyzdžiui, per sambarius — pa
vasario sėjos ir rudens der
liaus šventes alumi būdavo 
vaišinamasi ant kalnelių, al
kose. Šventę pradėdavo vur-
šaitis — taip Prūsijos kroni
kose įvardijamas vaidila. Jis 
turėdavo išgerti alaus iš plokš
čio medinio kaušelio keturių 
dievų — Pergubrio, Perkūno, 
Švaistiko ir Pilnyčio garbei. 
Tų dievų, kurie galėtų padėti 
javams užaugti. Vuršaitis alų 
išgerdavo kaušelio nelies
damas rankomis, sukandęs jį 
dantimis. Tuščią turėdavo sviesti 
per petį. Tada vaišindavosi 
visi apeigų dalyviai. Lietuvos 
genčių šventiniai papročiai 
taip pat liepia pirmuosius šia-

Maria Pappas 
Cook County Treasurer 

PAY YOUR PROPERTY TAXES! 

ONLINE 
www.cookcountytreasurer.com. 

through October 1 * due date 

LaSalle Bank 
126 Branches 
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kelius alaus nulieti dievams. 
Taigi ne dirbtinės linksmybės 
šaltinis buvo alus, o apeiginis 
gėrimas, lydintis svarbiausias 
kalendorines bei šeimos šven
tes. 

Lietuviškojo alaus gamy
bos būdus išsamiausiai aprašė 
kraštotyrininkas Vincentas 
Vaitiekūnas, dirbęs Šiaulių 
„Aušros" muziejuje. Ar girdėti 
tokie žodžiai: nalyvotis, cvikis, 
kerėbla, antalikas, abrė, kipe-
lė, varpstė? Tai alaus darymo 
rakandai Šiaurės Lietuvoje. O 

Nuotr Ričardo Šileikos. 

iškoštas alus gali būti visoks: 
šnekus, raguotas, girtus, ap
valus, nusistelbęs, mielių pa
pjautas, smagus, ramus, traš
kus, apmūsojęs, kirptelėjęs, 
vangus, nusirinkęs, statines 
plėšantis. 

Kiekvienas žmonijos išra
dimas yra vertingas, bėdos at
siranda tik dėl jo netinkamo 
panaudojimo. Kodėl lietuviš
kame kaime išnyko Alutinio 
šventė? Ar ne todėl, kad alumi 
„šventinti" imta ir eilines 
darbo dienas... 

Dorovės nuostatų peržen
gimą vadina nuodėme, nusidėji
mu, kalte, klaida. Nuodėmes įvai
rios religijos įvardija, apibrė
žia, parodo jų žalą, įsakymais 
ar taisyklėmis moko, kaip jų 
išvengti. Pasaulietiškame gyve
nime mokslas, tiriantis dorovę, 
bei dorovės normos vadinamos 
etika. Tačiau yra nuodėmė, ku
rios nei Bažnyčia, nei etikos 
normos net pražanga nelaiko. 
Tai — tautinė nuodėmė. Ja lai
kytinas nutautė j imas , pasi
traukimas iš istorinio likimo 
bendryste paženklintos tautos. 
Tos nuodėmės turinyje — gimto
sios kalbos, tautos tradicijų ir 
papročių, gyvenimo būdo, tau
tiškos šeimos, tėviškės, tėvynės 
atsisakymas ar ignoravimas. 

Tačiau būna, kad didžiausia 
iš amžinųjų vertybių - Meilė, 
sutirpdo tautinį barjerą; ku
riama mišri šeima, kuri jau 
tirpdo saitus su sava tauta ki
tos tautos naudai. Likimo nu
blokštas į tolimą Ustiužnos 
užkampį Rusijoje Vincas Pie
taris savo atsiminimuose rašė, 
kad jo gerų darbų skrynelė, kai 
būsianti atidaryta Amžinybė
je, pasirodysianti tuščia. O 
viena didžiausių savo nuodė
mių jis laikė savo mišrią san
tuoką. Tačiau, jei bandytų ją nai
kinti nut raukdamas santuo
ką, rašytojas tokį žingsnį pava
dino didesne nuodėme. Savo 
vedybas jis pateikė kaip blogą 
pavyzdį, kad jis pasitarnautų 
lietuvybei išsaugoti, kitiems 
tokios klaidos išvengti. Tau
tinį atgimimą skatinančia veikla, 
patriotiniais raštais V. Pieta
ris už tautinę nuodėmę atliko 

atgailą su kaupu, o jo, kaip gy
dytojo, tikrai pasiaukojanti veik
la tą skrynelę užpildė kilniais 
darbais. Ar pasiekė rašytojo 
persergėjimas mūsų laikus, 
matome santuokų biuruose, ži-
niasklaidoje, artimoje kaimynys
tėje. Vien vardų ir pavardžių 
skirtinga kilmė rodo, kad miš
rios santuokos nebelaikomos 
tautine nuodėme. 

Gaji, gal biologiniu ar kito
kiu pagrindu grindžiama nuo
monė, kad iš mišrių santuokų 
vaikai būna sveikesni, gražes
ni, gabesni; pavyzdžiais patei
kiami garsių asmenybių var
dai. Tačiau pastaruoju metu jau 
pasigirsta medikų įspėjimai, 
kad, ypač skirtingų rasių su
tuoktinių, vaikai gali įgyti sa
vybių, kurių neturėjo tėvai, pra
rasti imunitetą kai kurioms li
goms, turėti polinkį sutrikimams 
(„Didėjantis mišrių šeimų skai
čius gąsdins genetikus", G. Min-
kauskaitė, „XXI amžius", 2003 08 
20). Be to, yra tikra, kad iš pagar
bos skirtingų tautybių tėvams 
(dorybė), vaikas nepritampa nei 
prie vienos iš jų, virsta kos
mopolitu (tautinė nuodėmė). 

Lietuvos sienos, laikytos de
šimtmečius atviromis tik į Ry
tus, atgavus nepriklausomy
bę, atsivėrė visomis kryptimis, 
todėl nutautėjimo grėsmė pa
didėjo keliskart. Tikriausio
mis nuodėmėmis laikytinos 
mišrios santuokos iš išskaičia
vimo, dėl turto. Tautinei savi
žudybei prilygstančių nuodėmių 
išpirkimas įmanomas atsiver
timu, kokio pavyzdį žinome iš 
Vinco Kudirkos gyvenimo. 

Algimantas Zolubas 

Smagu nuo pirmos minutės 

Skambinti į 

L ie tuva 1 5 . 9 c e n t a i m i n u t e i 

Kanadą 4 . 9 c 

JAV 4 .5 c 

Vokietiją 4 . 9 c 

UK 4 .9 c 

Lenkiją 8 .9 c 

Rusiją 9 .9 c 

• Patikimas ryšys 
• Be mėnesiniu mokesčiu 
• Be kontrakto bei išankstinio mokesčio 
• Nereikia pakeisti savo dabartinės tolimo skambinimo 

kompanijos 
• Ta pati žema kaina 24/7 
• Skambinkite iš bet kurio telefono per visą JAV - iš mobilaus, 

viešo automato, iš draugu ar iš viešbučio 

Užsiregistruokite šiandien ir pasinaudokite šia mūsų reklama! 

Vartodami kodą DR072803. gausite 50 minučių, nemokamai skambinti JAV ribose. 
Ši lengvata siūloma tik naujiems klientams ir galioja iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. 
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VVORLD DfSCOUNT TeieCOMMUNICATlONS 

1-888-353-0808 
www.mywdt.com 

http://www.cookcountytreasurer.com
http://www.mywdt.com
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Siūlo darbą 

,303 TAXr 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia anglų kalba. 
Apmokome. Atlyginimas nuo 
$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. S47-368-8914: 
847-366-9783. Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main SL. Mount 
Prospect, IL. 60056. 

Ieškomas patyręs J2EE 
programuotojas, turintis vadovavi
mo komandai patirtį darbui mie>to 

centre. Reikalinga WSAD. X.ML. 
VV'ebservices patirtiv 
Ronald H. Lippitt 
Account Manager 

Strategic Staftlng Solutions, Ine (S3) 
1415 VV. 22nd Street, Suite 280 

Oak Brook, IL 60523-2022 
630-571-4302 direct 

630-571-0041 fax 
847-651-8267 cell 

Reikalinga masažistė 
darbui offise. 

Northvvest suburbs. 
Tel. 847-962-1158. 

Ieškom lietuvių „ca rpen t e r " 
(namų statybos darbuoto jų) , 
kurie dirba Long Island. NY. 

Tel. 631-583-5848. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

Skubiai reikalingi vairuotojai-

perkraustv tojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 

Tel. 847-673-3309. 

Mokymo paslaugos 

Ieškau vidutinio amžiaus 
moters, kuri galėtų prižiūrėti 

senuką ir gyventi kartu. Reikia 
vairuoti automobilį. 

Skambinkite Aušrai Padalino, 
tel. 773-767-2400. 

CDL 
7 days a week 

Convenient hours 
LOW PRICESH! 

OHIVJttG SCHOOi. IMC. 

775 838 1770 

Įvairios paslaugos 

VVEDDING BELLS 
DESICN STUDIO 

GĖLĖS VESTUVĖMS 

708-307-3488; 847-414-8057 

www.wedd ingbe l l sds .com 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

Alvvays VVith Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir proginės puokštės 

(vestuvinių puokšaų konsultavimas — nemokamas) 
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 

progoms su 20% nuolaida 
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v. 
• Pristatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 

p.p. 

8 0 1 5 W. 7 9 St. Justice, IL 60458 ; Te l . 8 8 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

r 
j NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 

DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIAU!:! 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding"*. atliekami cemento. 
..plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
.Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

.HVAC of Hinsdale". Taisome 
namų šaldymo įrenginius bei 

krautuvių šaldytuvus. 
Tel. 630-880-7080 (mob.): 

Fax. 630-323-0218. 
Kęstutis Laukaitis. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaiavrnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..dečks". „gutters"\plokšti 
ir „shingle"' stogai: cementas. 

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

PLUMBING & SEWER 
Santechnikos ir kanalizacijos 

darbai. Keičiame vandens 
šildytuvus, pompas, tualetus, 
kranus, vamzdžius, vonias, 
dušus. Valome kanalizaciją. 

Videoinspekcija. žemos kainos. 
1,5 metų garantija. 

Tel. 708-785-5080 
630-985-9139 

Siūlo i šnuomot i 

Summit rajone išnuomoja
mas atskiras kambarys ir 

„studio" Lemonte . 
Tel. 708-476-1184. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mcn. + „securitv" 

Tel. 773-434-4543 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 1 ir 
2 miegamųjų butai 

Marquette Park rajone. 
Tel. 708-955-2808. 

Ieškau kambarioko iki 40 metų 
Glenvievv (šiaurinis rajonas). 

$400 + elektra. 
Atskiras kambarys ir vonia. 

Tel. 224-628-9200. 

Butai pensininkams modernūs. 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis. 
Lietuviškoje aplinkoje. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Kreipkitės: Villa 

Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, CT 06277. 

(vairios paslaugos 

SIUNČIAME LAIVU IR AIR CARG0 
1-800-775-7363 

ATLANTIC 
bxpressCorp-

PERSIUNTIMAS m PRlSTATYMAb 
2719 W. 71 st Str. CHICAGO, IL 60629, tei: 773-434-7919 

880! S. 78 Th Ave BRIDGEViEW, IL 60455, tel: 708-599-9680 
M ū s ų a t s t o v a i : 

B r a V O c o f f e e a n d d&U 
238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 630-257-3300 

K A L V N A c o r p . 
338 S. Rohivving Road PALATINE, I I 60067, tel: 847-776-7766 

MAISTO PARDUOTUVE Lombarde 
LOMBARD WORLD FOOD 

1247 S. Main St 
Lombard, IL 

Tel.: 630-932-9622 

Lombard VVorld Food Jums siūlo: 

Europietiškus skanumynus, tokius kaip virtos dešros ir kiti 
dešrų produktai , konservuotas maistas, saldumynai ir priesko
niai, duonos, pieno produktai ir aukštos kokybės kepykla. 
Čia gal ima rasti lietuviškų, latviškų, lenkiškų, rusiškų, ukrai-
nietiškų, vokiškų, prancūziškų ir kitokių maisto produktų. 

Kiekvieną trečiadienį taikoma 
1 0 % nuolaida 
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DĖMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 

skelbtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? 

Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 

773-585-9500 ar užsukti i 

D R A U G O a d m i n i s t r a c i j a 

adresu 4 5 4 5 VV. 6 3 St., 

Chkago. IL 60629. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

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

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu ,.lay-away" 

planu. Atliekame visus toto 
laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMĄ] 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 VV. 95 St.. Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMOBIUa NAMU.SVHKAT0S 

R GYV W S DRALDIVIAS. 
Aeentas Krank Zapolis irOff. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VV est 95th Street 

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

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

KIRPĖJA, turinti didelę darbp 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

Parduoda 

Parduodamas šviežias šių metų 
grynas bičių medus. Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte. 

Tel. 630-323-5326. 
Kazvs Laukaitis. 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Omuw, Audrius Mikulis 
Te/.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
' Pardavimas 
' Surandame 
optimaliausią finansavimą 

GMNb Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių.pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMiA773«S4-7830 
Fax: 708-361-9618 
E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANLTĘMAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ft 
Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemessklypą. Veltui 
įkainoju nekilnoiamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą. 

O'FLAHEHTY REALTORS 
& BU1LDEHS, Inc . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
708-598-6501 

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

GREIT PARDUODA 
Jrar___ Landmark 

properties 

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

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

DĖMESIO* DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje 

brangiai kainuoja? 
Ne bėda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tei. 773-
585-9500 ar užsukti į DRAUGO 
administracija adresu 4545 W 

63 SL, Chicago, IL 60629. 

Lolita Rasimaviciute 
R E A L T O R 

4 7 0 5 S. G i l b e r t A v e . 
LaGrange , IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę, 
bet ir gauti finansavimą bei atiikti rinkos analizę. 

T e l . 7 0 8 6 1 2 8 5 7 3 m o b . 
E-mart: ioiita.rasima@century21 .com 

inorlgage" Vytas Keblvs 
Loan Consultant 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 

• Skambinkite man šiandien: 

Nemokamai: (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com \ q t M W "/ Tffiysg™ 

SfiMKHIgA. E1BAOTL 
4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 
BIŪSHT INSTJBAHCB AGENC7 

4315 W. 63 rd St, CHICAGO. IL 60629 • 773-735-3400 
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN. IL 60453 • 708-422-3922 

DRAUDIMO AGENTAI 

TURGUS Valentinas Krumplis 

HALINA 
1 708 453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
Įvairūs darbai 

1-773-838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1-708-837-8904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambariu tvarkymas 
ir padavėjos 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1-773-395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

MARINA 
1-847-329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučiu, parduotuvių 

valymas • vizų pratęsimas • "aid 
to tax payer" informacija del taksu 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

IVA 
1-708 499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai jvairūs 

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

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

TERE5A 
1-773 545 379S 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

1 773 804 0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 
6105 W Belmont, Chicago, IL 

CHEPOV'S 
Domestic Agency, Ine 

1-847-803 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

DRAUGO b i u l e t e n i s 
TURGUS 

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

vardas. 

savastie -

adresas, 

mtestas-

telef — 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamuiu 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena. 
Minute Maid 7562 N Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631. 1-847-647-
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
)uri)aus arba Leonido. 

Siųsk i t e p a š t u a r b a faksu: 
DRAUGAS 

4545 W. 63 St . 
C h i c a g o , IL 60629. 

http://www.weddingbellsds.com
http://www.alwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
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Izraelio par lamento vadovo vizi tas nepas i ta rnavo 
tarpvalstybinių santykių ger in imui 

Atkel ta iš 1 psl . 
bendruomenės visuomeninį tur
tą, apie šio turto grąžinimą. Ir 
šie darbai vyksta. Bet jei kalba
ma apie piliečių turtą, tai jis tu
ri būti sprendžiamas pagal šiuo 
metu galiojančius mūsų įstaty
mus — žmogus gali gauti pilie
tybę, jeigu yra tam tikros sąly
gos mūsų nustatytuose įstaty
muose", sakė A. Paulauskas. 

Seimo vadovo teigimu, plės
ti repatriacijos sąvoką, reiškia 
kelti visų išvykusių karo metais 
ir po karo išvykusių žmonių tur
to klausimą. .,Tada mes įsivel
tume į tokią sudėtingą situaciją, 
kad restitucijos, įstatymo dėl 
turto grąžinimo nebaigtumėm 
vykdyti dar keletą dešimtme
čių", teigė Seimo pirmininkas. 

Dėl to, A. Paulausko teigi
mu, pilietybės ir t u r to grąžini
mo klausimus reikia spręst i a t s 
kirai. 

Par lamento vadovo te igimu, 
pilietybės k laus imas Lietuvos 
įstatymuose reglamentuojamas 
labai aiškiai, taisyti ga l ima t ik 
tas įstatymo nuos ta tas , kur ios 
liečia Lietuvoje gimusius ir čia 
šaknų turinčius ne lietuvių t au
tybės asmenis, kurie ne nuolat i 
niam gyvenimui išvyksta iš Lie
tuvos. 

„Dėl šito reikia nesiginčyti. 
Dėl viso kito į s ta tymas y ra ge
ras ir reikia jį vykdyti", teigė A. 
Paulauskas . 

Antradienį Pane r iuose R. 
Rivlin teigė, kad „Lietuvos žmo
nės dar tur i už daug ką a tsaky

ti", jog vietiniai Lietuvos gyven
tojai ne t ik „entuziastingai" tal
kino naciams žudant žydus, bet 
ir pelnosi prekiaudami nužudy
tųjų tu r tu bei jį pasisavindami. 

Kneseto p i rmin inkas taip 
pat pabrėžė, kad Lietuva turi 
pana ik in t i į s t a t y m u s , užker
tančius kelią žydams susigrą
žinti Lietuvoje turė tą tur tą ir 
sudaryti galimybes iš Lietuvos 
išvykusiems žydams atgauti 
Lietuvos pilietybę. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas pasiūlė keisti taip Pi
lietybės įstatymą, jog jis būtų 
palankesnis žydų išeiviams iš 
Lietuvos. 

Prezidentas Rolandas Pak-
sas šiuos siūlymus įvertino at
sargiai. 

AR PAGADINSI, KAIP PAVADINSI? 

Bažnyčia pasigedo dėmesio vyskupų rekomendacijoms 
Atke l ta iš 1 psl . 

Premjero teigimu, neseniai 
vyriausybė gavo prašymą skirti 
3-5 mln. litų statyti 3,000 vietų 
bažnyčią viename nedideliame 
miestelyje. „Milžiniški užmo
jai", stebėjosi premjeras. Dėl to, 
kaip sakė premjeras, valstybė 
turėtų nustatyti politiką, kuria 
vadovaujantis bus skiriamos 
lėšos bažnyčių pertvarkai. 

„Dabar visi klebonai pasi
darė labai aktyvūs", sakė prem
jeras, pridūręs, kad į pagalbą 
pasitelkiami savivaldybių, ap
skričių vadovai ir bandoma 
spausti vyriausybę. 

Po premjero pasisakymo žo

džio paprašęs komisijos na rys 
kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis piktinosi, kad vyr iausybė 
neatsižvelgia į Lietuvos Vysku
pų konferencijos p r i i m a m a s 
rekomendacijas dėl t a m t ikrų 
bažnyčių rekonstrukcijos ir ka ip 
pavyzdžius minėjo 2009 meta i s 
600 metų įkūrimą minėsiančią 
Trakų Vytauto bažnyčią ir Vil
niaus arkikatedrą, kurios nebu
vo įtrauktos į tūks tantmečio mi
nėjimo programą. 

„Katedra yra miesto veidas. 
J i 2009 metais bus apšiurus i , 
kai visas miestas bus gražus", 
kalbėjo kardinolas. „Kai Vys
kupų konferencija pasiūlo (vy

riausybei - BNS), neišklausoma, 
o mažo klebono, per nežinau ko
kias pažintis, prašymai išklau
syti", apgailestavo kardinolas. 

Kardinolas tikisi, kad vy
riausybė, Kultūros ministerija 
ir Lietuvos Vyskupų konferenci
ja ras būdą, kaip glaudžiau ben
dradarbiauti . 

Prezidentas po pasitarimo 
sakė manant is , kad kardinolo 
minėti objektai bus įtraukti į 
tūkstantmečio minėjimo prog
ramą. 

Kasmet religinėms konfesi
joms Vyriausybė skiria 3 mln. 
litų, iš jų apie 85 proc. — Kata
likų Bažnyčiai. 

Lytį nusprendęs pakeisti asmuo bylinėsis su Lietuva 
Atkel ta iš 1 ps l . 

Jis iš tiesų atrodo kaip vy
ras, tačiau asmens kode tebėra 
moters lytį žymintis skaičius. 

Pareiškėjas tvir t ina, jog 
Lietuvos Respublikos veiksmai 
sukėlė grėsmę jo gyvybei ir at
ėmė iš jo galimybę gyventi oriai. 
Fizinėms kančioms atlyginti ir 
moralinei žalai padengti, visa
verčiam gydymui ir lyties pakei
timo operacijai iš Lietuvos pra
šoma 1 milijono litų kompensa
cijos. 

Penkerius metus jis pasto
viai vartojo gydytojų paskirtus 
hormonus, nes nuolat iš Svei
katos apsaugos ministerijos 
gaudavo raštus, jog rengiamas 
Lyties pakeitimo įstatymas. 

Tarptautinėje praktikoje la
bai dideliais kiekiais pastoviai 
vartoti hormonus rekomenduo
jama ne ilgiau kaip 2 metus. Pa
reiškėjo tvirtinimu, laiku nepa
darius lyties pakeitimo operaci
jos, kilo grėsmė jo gyvybei. Po 
lyties pakeitimo operacijos hor

monus reikėtų vartot i k u r k a s 
rečiau ir ne tokiais dideliais kie
kiais. Asmuo tvir t ina, kad medi
cinos praktikoje jau įrodyta vė
žio, insulto ir infarkto r izika, 
kylanti dėl labai dažnai varto
jamų hormonų. 

Šiuo metu Civiliniame ko
dekse yra nuosta ta , leidžianti 
asmeniui medicininiu būdu pa
keisti lytį, tačiau tai neįtvirt in
ta specialiu įs tatymu. Praėjusią 
vasarą iš Seimo darbų sąrašo 
buvo išbrauktas Lyties pakeit i
mo įstatymo projektas, ku r i am 
jau buvo pritarusi vyriausybė. 

Skunde t a rp tau t in iam teis
mui rašoma, kad t ransseksua lo 
statuso neapibrėžia jokie Lie
tuvos teisės akta i , n e s u k u r t a 
s i s tema, ga ran tuo jan t i tokių 
žmonių apsaugą nuo nepagrįs to 
vals tybės bei fizinių a s m e n ų 
kišimosi. 

Žmogus tv i r t ina , jog tuo 
Lietuva pažeidė jo teisę gyventi 
žmogiškai ir oriai, teises į savi
raišką ir santuoką. J i s negali 

įsidarbinti, kreipt is į gydymo 
įstaigą, balsuot i , k i rs t i vals
tybės sienos, a ts idaryt i sąskai
tos banke, nes bet kuris tarnau
tojas pastebi, jog dokumentai 
neat i t inka dabar t inės lyties, ir 
iš kar to sužino apie jo „trans-
seksualumą". 

Medikai š iam žmogui yra 
patarę važiuoti gyventi į kitą 
valstybę, kur įs ta tymai palan
kesni t ransseksualams. tačiau 
jis neketina to daryti . „Esu lie
tuvis, kodėl turėčiau išvykti iš 
savo tėvynės", sakė jis. 

„Transseksualas" tikisi lai
mėti prieš Lietuvą, nes Žmo
gaus teisių te ismas jau ne kartą 
yra pa tenkinęs tokių žmonių 
ieškinius. 

Manoma, kad Lietuvoje gy
vena nuo 50 iki 100 žmonių, ku
rie norėtų pasikeisti lytį. Toks 
skaičius nus ta ty tas , remiantis 
medicinos l i tera tūra . Teigiama, 
kad „transseksualu" gimsta vie
nas iš 11,900 vyrų bei viena iš 
34,000 moterų. (BNS! 

Liepos — rugpjūčio „Pa
sau l io l ie tuvio" numeryje 
Arnoldas Piročkinas rašo apie 
daugelį lietuvių kalbos rūpes
čių ir mato liūdną jos ateitį . 

Tarp k i tų ten išvardintų 
bėdų, j is rašo: „Paimkim dar 
vieną lietuvių kalbos ignoravi
m o atvejį. Kiek lietuvaičių, 
iš tekėjusių už svetimtaučių, 
nenor i būti — ienės. Užsienyje 
gyvenančios lietuvaitės, norė
d a m o s pr i s i ta ikyt i pr ie tų 
k r a š t ų ir kalbų sistemos, 'virs
t a ' vyrais . Taip a ts i randa sis
t e m ą ardančių junginių Nijo
lė Leonovič, Aldona Šimutis , 
B i ru t ė Michailovskaja, Aušra 
P r i šmon t . Ši mada sparčiai 
p l in ta ir Lietuvoje". 

Ge r i aus i a „kalbos siste
m a " būtų pavardės savinin
k a m s pal ikt i teisę turė t i to
k i a s pavardes , kokios j iems 
pa t inka . Kalbos tvarkdaria i , 
t i ems , kur ie to nori, geriausiu 
atveju tegal i patarti , ka ip iš 
svetimos kalbos kilusią pa
vardę gražiausiai ir taisyklin-
g i aus i a i sul ie tuvint i a r su
t r u m p i n t i . Taip išeivijoj iš 
Adamkienės pasidarė Adam
kus , iš Čižausko — Čižiūnas, 
iš Keblinsko pasidarė Keblys, 
iš Kamentavičiaus — Kaman-
t a s , iš Lukoševičiaus — Luko
š i ū n a s a r Lukas , Vai tkevi
čiaus — Vai tas ir t.t. Lietuvoj 
tokių p a s t a n g ų „l ie tuvėt i" 
d a b a r beveik nematyti , nors 
pi rmosios nepr ik lausomybės 
me tu pavardės buvo sparčiai 
ir skoningai lietuvinamos. 

Moterų pavardėms išeivi
joj daugiau kaip keturiasde
š imt metų mes turėjom „sis
temą", su kuria puikiai išsi-
ver tėm, dėl jos niekas nedeja
vo ir nėjo į teismą „kalbos tai
syklių" aiškint is . Taip, lietu
viškoj bendruomenėj (mažąja 
raide), m a n o mama buvo Al
bina Barzdukienė ir niekam 
nei į galvą neatėjo į ją lietu
viškai kreipt is ar l ietuviškam 
la ik raš ty je parašyt i Albina 
Barzdukas , nors pilietybės do-

* P r e m j e r a s A l g i r d a s 
B r a z a u s k a s n u t a r ė n e v y k t i į 
k i tą s a v a i t ę Romoje vyk
siančią Tarpvyriausybinę kon
ferenciją. J Italijos sostinę ke
liaus prezidentas Rolandas 
Paksas. Anot A. Brazausko, 
spalio 2 d. vizito į Vatikaną pas 
popiežių Joną Paulių II vyks
tantis R Paksas po audiencijos 
pas Šventąjį Tėvą galės daly
vauti ir Tarpvyriausybinėje 
konferencijoje. ..Kaip atrodytų, 
jei R. Paksas po susitikimo su 
popiežiumi išvažiuotų, o atvyk
tų A. Brazauskas. Juolab kad 
konferencija vyks tik pustrečios 
valandos", aiškino premjeras. 

* Nesenia i n u b a u s t a s Vi
d a u s r e i k a l ų m i n i s t e r i j o s 
s e k r e t o r i u s Jonas Liaudans-
kas tapo ir Vyriausiosios parei
gūnų kvalifikavimo komisijos 
pirmininku. Pavasarį J. Liau-
danskui vidaus reikalų minist

ras Virgilijus Bulovas skyrė 
griežtą papeikimą už valdinin
kui nepriderančius viešus poli
tinius pareiškimus. J . Liaudan-
skas laikomas vienu aktyviau
sių policijos generalinio komisa
ro Vytauto Grigaravičiaus prie
šininkų. „Pagal teisės ak tu s . 
Vyriausiajai pareigūnų kvalifi
kavimo komisijai tur i vadovau
ti ministerijos sekretorius, atsa
kingas už viešąją tvarką — bū
tent J . Liaudanskas" , teigė į 
naujas pareigas nubaustąjį pa
skyręs V. Bulovas. (LR-Elta) 

* P e r m e t u s a p i e 20 p r a 
š y m ų i š n a g r i n ė j a n t y s K o n s 
t i t u c i n i o T e i s m o t e i s ė j a i j au 
apskaičiavo, kad darbo tur i tre
j iems m e t a m s į priekį. Šiuo 
metu jau gauta apie 60 prašymų 
išsiaiškinti, a r dabar galiojan
tys teisės aktai nepr ieš tarauja 
pagrindiniam valstybės įstaty
mui. Konstitucinio Teismo pir

mininkas Egidijus Kuris sako, 
kad 1993-1995 metais teismas 
daugiausia i gaudavo politikų 
skundų. Paskui vis dažniau į 
teismą pradėjo kreiptis žemesnių 
instancijų teismai. (LŽ-Elta) 

* G e n e r a l i n ė p r o k u r a 
t ū r a n u s p r e n d ė p r a d ė t i iki
t e i s m i n į t y r i m ą dėl bendrovės 
„Lietuvos farmacija" veiklos ir 
išsiaiškinti, a r ši valstybės įmo
nė nebuvo dirbtinai sužlugdyta, 
siekiant ją pusvelčiui privati
zuoti. Toks sprendimas priim
tas , išnagrinėjus sveikatos ap
saugos minis t ro Juozo Oleko 
prieš kelias dienas pateiktą me
džiagą. Generalinės prokuratū
ros vertinimu, ministro surink
ta medžiaga leidžia manyti, kad 
AB „Lietuvos farmacija" patyrė 
žalos dėl tuomet in ių vadovų 
kaltės ir kad jie gali būti įtaria
mi nusikals tama veika. 

(KD-Elta) 

kumentuose ir banko sąskai
toj buvo ta ip į rašyta . (Mama 
neturėjo nei Amerikos paso, 
nei vairavimo leidimo). Ant ra 
vertus, visi mano m a n d a g ū s 
amerikiečiai draugai ją vadino 
Mrs . (misis) Ba rzdukas , nei 
kiek neįtardami, kad ta i „vy
riška" pavardė. 

Mūsų lietuviškos vartose
nos „sistemos" toks susi tvar
kymas neardė. Lygiai ta ip da
bar angliškai kreipiamasi į 
mano žmoną Daivą Kuodytę, 
kuri mokslus baigė kaip Daiva 
Kuodis ir dabar darbovietėj , 
ir visur angliškoj vartosenoj, 
yra Mrs. arba Daiva Barzdu
kas . Jei ji sugalvotų pradėt i 
vadintis Mrs . a rba ne t ir Ms. 
Barzdukienė, angliškai kal
bantiems būtų sunkoka ta i 
išaiškinti, da r sunk iau teisin
gai parašyti ir vargu ar dėl to 
ji taptų moteriškesnė, a r lie
tuviškesnė. 

Sesuo Aušra Clevelando 
„Žaibo" tinklinio komandoj 
žaidė, „Čiurlionio" ansambly 
dainavo ir k a n k l i a v o ka ip 
Aušra Barzduka i tė , nors jos 
darbovietėje telefonu kalbėti 
prašydavau su Miss Barzdu
kas . Ištekėjusi už Ryto Babic
ko, ji lietuviškoje visuomenė
je buvo žinoma ka ip Aušra 
Babickienė. Į Lietuvą ji dabar 
važinėja kaip Aušra Babickas. 
Kada ji Kretingoj penker ius 
metus dirbo pranciškonų ku
rijoj, Lietuvos Bažnyčios kas
metiniame „Žinyne" buvo įra
šyta kaip „ekonomas: brolis 
Aušra Babickas". Kodėl — ne
žinau. Gal Babickienė tokiose 
pareigose būtų „ardžiusi sis
temą". 

Abi mūsų dukros šeštadie
ninėj mokykloj ir lietuviško
se sporto varžybose buvo žino
mos kaip Lina ir Rima Barz-
dukaitės. nors vietos mokykloj 
ir visur k i tur jos buvo Barz
dukas. Tas n e s u d a r ė jokių 
keblumų. Taip išeivijoj tas 
dvi „sistemas" der inom: kur 
reikėjo, ta ikėmės prie vietinės 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Direc to rs of Eudeik is Funera l H o m e (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. Cal i fornia 
5948 S 

5200 VV.95 St. 
O a k Lawn , I L 

12401 S. Arche r A ve. 
(& Derbv Rd.) 
A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

10727 S. Pulask i Rd. 
Archer A ve. 

9900 \V.143 St. 
O r l a n d P a r k , IL 
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PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuvės visoje 

Amerikoje „Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, 
žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laišku 
popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 

ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

var tosenos , o k u r apsiėjom 
lietuviškai, be jokių dvejonių 
laikėmės įpras t inės lietuviš
kos. Ir maži vaikai žinojo, kad 
taip yra. 

Tiek Amerikoj, tiek Lietu
voj, nemažai ištekėjusių mo
terų pasil ieka savo mergau
t ines pavardes . Tokią laisvę 
būtinai reikia pripažinti ir ja i 
pr i tar t i . Tokia var tosena šiokį 
tokį sąmyšį sudaro , kada rei
kia kokią nors pavardę pri
kergt i v a i k a m s . J a u keler i 
metai mūsų gatvės gale gyve
na Susan Olson ir jos bažny
čioj pa la imintų vedybų su
tuoktinis Steve Donovan. J i e 
tur i dvi d u k r a s , bet aš iki šiol 
nežinau, a r jos yra Anna ir 
Mary Donovan a r Olson — 
Donovan, a r Donovan— Ol
son. Niekada nebuvo reikalo 
paklaust i . Ačiū Dievui, Lie
tuvoj dar nemačiau , kad kas 
dukrą vadintų , sakykim, Nan-
cy Adamsai tė . Kaip tą reikėtų 
i ša išk in t i va rgšo Adamso 
senutei m a m a i , aš nežinau. 
„Crazy", sakytų . Dar blogiau, 
dabar Lietuvos žiniasklaidoj 
įviso mada vyr iškas svetimas 
pava rdes r a šy t i š i t a ip : 
„George'as W. Bushas — vie
nas žodis su apostrofa, k i tas 
be — ir skliaustel iuose, vai
k a m s bei „ m a ž i a u išprusu
siems", Džiordžas V. Bušas , 
anglišką ,,w" raidę kažkodėl 
pakeičiant į vokišką „v" gar
są. Kol pa tys tu r ime tokią pa
vardžių „ ta isymo" — norėjau 
sakyti , „sistemą", bet iš tikro, 
„makalynę" — vargu ar gali
me skųst is , kad svetimų kal
bų vartosenoj neišvengiamai 
taikomasi prie žymiai logiš-
kesnės „ tų k raš tų ir kalbų 
sistemos". 

Ar neatėjo laikas, ir lietu
viškai rašant , susitaikinti su 
mint imi , kad už svetimtaučių 
ištekėjusių moterų pavardės 
nebelietuviškos, nepaisant ko
kią ga lūnę joms pridėtume ir 
— nebent pavardės savininkė 
pat i nori pavardę pakeisti — 
nėra prasmės a r reikalo j a s 
„lietuvinti"? Todėl, nuosekli 
ir logiška „s is tema" būtų, lie
tuviškai l ietuviškas pavardes 
ir pavad in imus rašant , rašyti 
įprastai l ietuviškai, bet taip 
pat pr ipažint i , kad. ir lietu
viškai rašant , svetimų kalbų 
žodžiai , t ik r in ia i vardai ir 
pavadinimai lieka svetimi ir 
nelietuviški , ir juos be jokių 
„ t ranskr ibavimų" taip rašyti, 
ka ip juos rašo Vakarų pasau
lio, lo tyniškom raidėm ra
šančios kalbos, iš kurių tie žo
džiai atėjo. Angliškai kompo
zitoriaus pavardės „pagal ta
r imą ir raidyną" niekas ne
perrašo į Jackomo Poochini. 
Kaip mums patiktų, jei mūsų 
h imno autorius anglų kalba 
bū tų žinomas Vintsus Coo-
deerca? 

Tarp kitko, kiek atsime
nu , tai Petro Cvirkos „Pranas 
Kruke l i s " buvo pavir tęs į 
F r a n k Kruk, ne Crook, kaip 
prašo Piročkinas, bet tą rei
kėtų pat ikrint i , nes knygą se
niai skaičiau. O mano tėvas 
sakydavo, jog, jeigu jau reikės, 
t a i p a v a r d ę t r u m p i n s i m e į 
Ūsą. Tada , pagal dabart inę 
madą, mano žmona botų ga
lėjus būti ne Ūsienė ar Ūsas, 
bet ir Ūsė, nes vadintis Barz-
duke ji nesut inka nei iš tolo, 
nepa isan t kaip tai būtų mo
dernu ir paranku . 

Arvydas Barzdukas 

A.t A. 
BIRUTEI JASAITIENEI 

mirus, jos šeimą ir a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučia ir 
gedi 

Jūratė ir Stasys Sakalauskai 
Kaunas, Lietuva 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

FUNERAL HOME 

• Pa tog io je v ie to je t a r p 
Čikagos i r Lemon to 

•10 m inuč ių n u o Šv.Kazimiero 
l ie tuv ių kap in ių 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 99O0 VV. 143 St. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

J A V LB K u l t ū r o s t a r y b o s 
p irmininkė Marija Rein ie 
n ė , pasibaigus didžia jam ren
giniui — Violetos U r m a n o s -
Urmanaviėiūtės koncer tui , 
nuoširdžiai dėkojo , ,Draugui" 
už plačią ir labai sėkmingą 
koncerto reklamą, s avo pa
dėkos žodžius p a r e m d a m a 500 
dolerių dovana. Visi ku l tūros 
ir visuomenės darbuotoja i ge
rai supranta, kokį didelį vaid
menį jų darbuose va id ina lie
tuviškoji ž in iaskla ida . ypač 
dienrašt is . .Draugas" , kuris 
nuolat tą veiklą ga r s ina , re
klamuoja ir ska t ina . Be lietu
viškos spaudos vargia i tokia 
plačiašakė veikla b ū t ų sėk
minga arba apskr i t a i įmano
ma. Ačiū LB Kul tūros tarybos 
pirmininkei už dovaną. 

„Seklyčioje" spalio 1 d., 
trečiadienio popietės progra
moje, bus rodoma videojuosta 
„Vakaras Kauno operos 
teatre" . Linksma Mozarto ir 
S t rauso muzika, puikios de
koracijos, iškilmingi art is tų 
rūbai sudarys t ikrai šventišką 
nuotaiką. Dalyvaus i r Alek
sandras Plėnys (video eksper
tas) , kuris j au ne p i rmą kartą 
parūpina įdomių ir l inksmų 
videojuostų t rečiadienio po
piečių žiūrovams. 

„Seklyčios" r e s t o r a n a s 
j u m s mielai p a d ė s , jeigu 
patys negalite pas igamint i 
maisto. Maistas į n a m u s pri
statomas 2. 3, 4. 5 k a r t u s per 
savaitę pagal jūsų pageida
vimą. Aptarnaujame Mar-
ųuet te Parko, Br ighton Parko, 
Gage Parko ir k i tus , netoli 
gyvenančius. Čikagos miesto 
gyventojus. L ie tuv iškas mais
tas pristatomas š i l tas , skanus 
ir už prieinamą kainą. Teirau
t i s atvykus į „Seklyčios" re
storaną 2711-15 W. 71 Str. 
a rba tel. 773-476-2655. 

P a l a n g o s l a i v o j ū r ų s k a u 
tų registravimas vyks spalio 3 
d. St. Mary of the L a k e mo
kykloje. New Buffalo. MI, 3 
v.v. Vaikai p r i imami nuo 6 
metų. Jeigu tur i te klausimų, 
skambinkite sesei Mildai 269-
469-9880 (dieną). 269-469-
0231 (vakare) arba 

milda@triton.net 
Šį s e k m a d i e n į , rugsėjo 28 

d.. 3 v.p.p.. Lemonte , PLC, 
..Lituanicos" vyrų futbolo ko
manda žais pr iešpaskut ines 
pirmenybių rung tynes savo 
aikštėje. Varžovas - stipri 
..Vikings" komanda , daugelį 
metų rungtyniaujanti „major" 
divizijoje ir už imant i aukš tas 
vietas pirmenybių lentelėje. 
Šios rungtynes „Li tuanicai" 
lemiamos - jos parodys , ar lie
tuviai išsilaikys t a r p geriau
siųjų Čikagos ir apylinkių fut
bolo komandų. Futbolo mėgė
ja i turėtų gausia i dalyvaut i ir 
paremti saviškius morališkai . 

N u o š i ų m e t ų lapkr ič io 
m ė n e s i o „Pasaul io l i e tu
vis", J ū s ų visų žurnalas, bus 
leidžiamas Punske. Redaktorė 
- Živilė Makauskienė, spaus
dinama „Aušros" spaustuvėje, 
leidėjas - Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Visą 
korespondenciją redakcijai 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Wydawmctwa „Aušra" („Pa
saulio lietuviui"), ui. Mickie-
vicza 23 , 16-515 Punsk woj. 
podkaskie, Poland; ei. pašto 
adresas: plietuvis@wp.pl 

D a u m a n t o - Die l in inkai -
č io jaunųjų ateitininkų kuo
pos k i tas susirinkimas vyks 
spalio 5 d. Prašome dalyvauti 
šv. Mišiose Palaimintojo J u r 
gio Matulaičio misijoje pilna 
uniforma. Tuojau po šv. Mišių 
vyks susir inkimas Ateitininkų 
namuose vaikams nuo darže
lio amžiaus iki aštuntojo sky
riaus. Registravimas vyks iki 
lapkričio 15 d. Jeigu tur i te 
klausimų, skambinkite globė
joms Laimai Aleksienei 708-
442-5869 arba Rasai Kas-
niūnienei 708-403-4988. 

S p a l i o 13 d. T ė v ų pran
c i š k o n ų v i e n u o l y n e Kenne-
b u n k p o r t e , Maine, bus au
kojamos šv. Mišios už miru
sius atei t ininkų korp. „Kęs
tut is" na r ius . Prieš 77-erius 
metus, 1926 m. spalio 13 d„ 
įkurtos ateit ininkų „Kęstučio" 
korporacijos nariai tą dieną 
prašomi savo maldomis prisi
minti mirus ius brolius kęstu-
tiečius. 

A m e r i k o s Lietuvių tary
bos 63-asis suvažiavimas 
vyks lapkričio 8 d„ šešta
dienį, Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL. Pradžia 9 v. 
r. Daugiau informacijos -
ALTo raštinėje tel. 773-735-
6677. 

A r v y d a s i r Ne lė Pal t inai , 
jau porą dešimtmečių gyven
dami Manheimo mieste, Vo
kietijoje, šią vasarą skersai 
išilgai važinėdami po Lietuvą, 
surengė apie 30 estradinių 
dainų koncertų. Visur jie buvo 
mielai sutikti ir išklausyti. 
Dabar jiedu yra pakeliui į 
Šiaurės Ameriką. Pirmiausia 
koncertuos Toronto ir Hamil
tono miestuose, Kanadoje. 
Paskui keliaus į JAV. Jų kon
certas Čikagoje rengiamas 
spalio 5 d., sekmadienį, 3 
v.p.p. Jaun imo centro di
džiojoje salėje. Po koncerto 
vyks pasižmonėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. Koncerto bi
lietai iš anksto gaunami 
..Seklyčioje", Morkūnų Plaza 
& Deli ir Jaunimo centre vei
kiančioje LTSC raštinėje. 
Rengėjai kviečia visus ateiti į 
koncertą pasiklausyti puikiai 
a t l iekamų estradinių dainų. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST63rd STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 

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

PAJUDĖJO RUDENS VAJUS 
Ruduo yra der l iaus sur inki - g arbės n a r y s , iš viso 

mo metas . Šį rudenį Draugo 
fondas švenčia sėkmingos 
veiklos dešimtmetį . Jubilieji
nis Draugo fondo r u d e n s vajus 
labai nori sulaukt i naujų DF 
nar ių ir rėmėjų, naujų garbės 
nar ių su naujais įnaša is , su 
jubiliejine, gausesne p a r a m a 
„Draugui" per Draugo fondą. 

Draugo fonde y ra 1,350 na
rių, kurių tarpe y ra 346 gar
bės nar ia i ir yra 800 rėmėjų. 
Je i visi DF dešimtmečio jubi
liejaus proga savo įnašus padi
dintų su 25 doleriais, gau tųs i 
53,750 dolerių jubiliejinė do
vana Draugo fondui. 

J a u atėjo pirmosios įplaukos 
jubiliejiniam 2003 m. rudens 
vajui. J a u atsil iepė į rudens 
vajaus laiškus 77 D F na r i a i ir 
rėmėjai su bendra 5,500 dole
rių suma per mėnesį laiko. 

Dar liko rudens vajaus du 
mėnesiai . Dar negrįžo apie 
3,200 išsiųstų rudens vajaus 
laiškų. Auksinis rudenėl is dar 
tebedal ina rudens derl ių sode, 
darže, laukuose bei miškuose. 
P a t s laikas visiems D F na
riams, garbės n a r i a m s ir rė
mėjams su papi ldomais įna
šais prisiminti Draugo fondą 
dešimtmečio jubil iejaus proga. 

Visus labai kviečiame prisi
min t i Draugo fondą dešimt
mečio jubiliejui p a r a š a n t di
desnį ar mažesnį čekį ir su va
j a u s laiško a tka rpa , vokelyje 
pasiųst i Draugo fondo adresu. 
Už kiekvieną jubiliejinę do
vaną Draugo fondas bus labai 
dėkingas. 

JUBILIEJINIO R U D E N S 
VAJAUS ĮNAŠAI 

Dr. Vida T u m a s o n i e n ė , 
gyv. St. Pete Beach, FL, Drau
go fondo jubiliejiniam rudens 
vajui a ts iuntė 1,000 dolerių 
prie ankstesnių 200 dol. įna
šų ir tapo g a r b ė s n a r e . Savo 
laiške ji sveikina D F pirmi
ninką ir visą DF direktorių ta
rybą: Valio „Draugui"! ir linki 
nepailsti lietuviškos spaudos 
išlaikymo darbuose. Už stam
bią paramą Draugo fondui ir 
už linkėjimus nuoširdžiai dė
kojame. 

S u 425 do ler ia i s : 
Genovaitė Mačiūnienė, a.a. 

dr. Vinco Maciūno a tminimui , 
g a r b ė s naria i , iš viso 1,005 
dol., Philadelphia, PA. 

S u 200 doler ių: 
Romualdas ir Gražina 

Kriaučiūnai , g a r b ė s naria i , 
iš viso 3001 dol., Lansing, MI. 

Maria Vilutis, g a r b ė s n a r ė , 
iš viso 1,700 dol., St . Peters-
burg, FL. 

Msgr. Algirdas Olšauskas , 

2,900 
dol., Los Angeles, CA. 

Saul ius V. Kuprys , iš viso 
200 dol., Chicago, IL. 

S u 100 d o l e r i ų : 
Dr. Kazys ir Marija Ambra

zaičiai, g a r b ė s nar ia i , iš viso 
2,900 dol., Chester ton, IN. 

Nemira Šumskienė , garbės 
narė , iš viso 2,200 dol., Chica
go, IL. 

I rena, Jol i ta Mazurkiewicz, 
g arbės n a r ė , iš viso 1,800 
dol., N. Riverside, IL. 

Ra imundas Grigaliūnas, 
g arbės n a r y s , iš viso 1,950 
dol., Forest Pa rk , IL. 

Ona . ir Vy tau t a s Kolis, gar
b ė s nar ia i , iš viso 1,100 dol., 
Palos Hills, IL, 

Ina ir J o n a s Kasis, garbės 
naria i , iš viso 1,100 dol., Or-
land Park , IL. 

Michalina ir An tanas Bajer-
čiai, iš viso 750 dol., Miami 
Beach, FL. 

Algis ir Roma Vedeckai, iš 
viso 500 dol., Massapeąua, 
N.Y. 

Dalia ir Cas imir Woss, iš 
viso 500 dol., Missouri City, 
TX. 

J u s t i n a Skal iš ius , iš viso 
600 dol., Waukegan , IL. 

Je ronimas Gaižutis , iš viso 
200 dol., Clarendon Hills, IL. 

Veronika Paulionis , iš viso 
400 dol., Sun City, AZ. 

Linas Udrys , iš viso 100 dol., 
Glendale, CA. 

Jonas ir I r ena Pabedinskai , 
iš viso 600 dol., Westchester, 
IL. 

S u 75 do ler ia i s : 
Vanda ir Fe rd inandas Kau

nas , g a r b ė s nar ia i , iš viso 
2,475 dol., Westchester , IL. 

Kris t ina Kazemek, iš viso 75 
dol., Chicago, IL. 

S u 50 do l er ių : 
Kazys ir E lena Majauskai, 

garbės nar ia i , iš viso 1,050 
dol., Chicago, IL. 

Drs . Ona i r Albinas Garū-
nai, g a r b ė s nar ia i , iš viso 
1,550 dol., Lemont , IL. 

Liudas ir Albina Ramanaus
kai, iš viso 400 dol., Oak 
Lawn, IL. 

Alfonsas Pe t ru t i s , iš viso 
650 dol., West Hyannisport , 
MA. 

Sofija Palionienė, iš viso 200 
dol., Peoria, AZ. 

Aldona Jakševičienė, iš viso 
300 dol., Ot tawa, IL. 

Dr. Kostas Jablonskis , iš 
viso 250 dol., Westchester , IL. 

Genovaitė Ankus , iš viso 
900 dol., Oak Lawn, IL. 

Edmund Kazragis , iš viso 

350 

500 

viso 
MI. 

100 dol., Oak Lawn, IL. 
Algimantas Vaičiulis, iš viso 

320 dol., Chicago, IL. 
Romanas ir Rasa Stropai, iš 

viso 300 dol., Lockport, IL. 
Aleksas Smilga, iš viso 650 

dol., Chicago, IL. 
Agota Tiškus , iš viso 

dol., Lemont, IL. 
Vladas Gilys, iš viso 

dol., Sun City, CA. 
Marija Noreikienė, iš viso 

375 dol,, Pu tnam, CT. 
N a r i m a n t a s Udrys, iš 

700 dol., Farmington Hts. 
Romas ir Liane Kil ikauskai , 

iš viso 50 dol., Farfax, VA. 
Marija Šeduikis, iš viso 230 

dcl., Chicago, IL. 
Augusta J . Šaulys, iš viso 75 

dol. 

S u 40 -30 do ler ių: 
Genovaitė Mickevičius, iš 

viso 140 dol., Mashpee, MA. 
Faus t a s Strolia, iš viso 610 

dol., Oak Forest, IL. 
Danu tė Garbonkienė, iš viso 

205 dol., Chicago Ridge, IL. 

S u 25 do ler ia i s : 
Theodora Zailskas, g a r b ė s 

n a r ė , iš viso 1,000 dol., Cice
ro, IL. 

Victoria Pikelis, iš viso 625 
dol., Chicago, IL. 

S tasė Bublienė, iš viso 595 
dol., Birmingham, MI. 

Elena ir Mečys Wasilewski, 
iš viso 25 dol., Broadview, IL. 

Dr. Joseph P. Kalvaitis, iš 
viso 270 dol., Chicago, IL. 

Stasys ir Ona Ruibiai, iš 
viso 260 dol., Oak Lawn, IL. 

An tanas Zaparackas, iš viso 
235 dol., West Bloomfield, MI. 

Nijolė Poškus, iš viso 100 
dol., San Antonio, TX. 

Petronil la Mesec, iš viso 20 
dol., Waukegan, IL. 

Ra imunda Karėnas , iš viso 
40 dol., Chicago, II. 

Anelė Šulait ienė, iš viso 400 
dol., Lemont, IL. 

Česlovas Ramanauskas , iš 
viso 140 dol., Kirkland, WA. 

S tasė Strolis, iš viso 20 dol., 
Rockford, MI. 

S u 10 doler ių: 
Valent inas Mėlinis, iš viso 

10 dol., Brick, NJ. 
Liudmila Vilimienė, iš viso 

50 dol., Chicago, IL. 
Angelė Buksnis, iš viso 10 

dol., Lansing, IL. 
John S ta ras , iš viso 10 dol., 

Lake Worth, FL. 
K. Kizlauskas, iš viso 10 

dol., W. Bloomfield, MI. 
Alice Lopez, iš viso 85 dol., 

Miramar , FL. 
Vladas Maciejauskas, iš viso 

70 dol., Euclid, OH. 
Aldona Baltch, iš viso 260 

dol., Menands , N.Y. 
Aldona ir Vitas Kat inas , iš 

viso 10 dol., Richmond Hill, 
N.Y. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

F o n d o i ž d i n i n k a s 

DAIL. DANGUOLĖS JURGUTIENES 
PARODA BALZEKO MUZIEJUJE 

Dail ininkės Danguo lės Še-
puta i tės - J u r g u t i e n ė s 
kūr in iuose vyrau ja vidinių 
išgyvenimų nuo ta ikos , žemės 
ir erdvės motyvai , real is t inių 
ir abs t rakčių formų sąsaja, 
formų d inamika . Šioje paro
doje p r i s ta tomos naujausios 
dai l ininkės trijų dimensijų 
konstrukcijos, spalvingi tapy
bos da rba i a n t d robės ir popie
r iaus . Dai l in inkė s iekia suint
riguoti žiūrovą, pal ies t i jo fan
taziją, kad žvelgtų į kūrinį 
mint ies ir j a u s m ų akimis . 
Anot Danguolės J u r g u t i e n ė s , 
„mes visi irgi i eškome, keliau
j a m e vingiuota is , mįslingais 
keliais, i r iamės nepažymėta i s 
vandenimis , ieškome savojo 
uosto k a ž k u r t a r p kasdie
nybės ir idealo". 

Dail ininkė y r a baigusi 
Wayne univers i te tą , d a r studi
javo Birminghamo-Bloomfiel-
do dailės studijoje ir Londono 
univers i te te . N u o 1977 m. da
lyvauja l ietuvių ir amerikiečių 
parodose: Detroi t Art Insti
tu te , Lincoln C e n t e r New 

IŠLAIKYKIME LIETUVYBĖS ŽIDINIUS 

škyl;<uti. nors ir lyja. Vija Sidryte kairėje su ..Vilties angelo" - beglobių dienos centro Vilniuje. kuq re
mi, < ..V.iiko vartai | mokslą", vaikais „Vaiko vartai į mokslą" rugsėjo 28 d., sekmadienį, PLC. Lemonte, po 11 
vai >v Mišm. ruošia .Derliaus [lietus" Bilietus galima įsigyti kreipiantis į Ritą Venclovienę tel. 847-940-0233. 

Lietuviškos parapijos yra 
gyvieji išeivijos dvasinio susi
telkimo, tau t in io bei kul
tūrinio būrimosi , bendravimo 
ir ugdymo židiniai. Spalio 
mėnesį Čikagos arkivyskupi
joje skaičiuojami Mišių lanky
tojai. Čikagos apylinkėje veik
ia trys lietuviškos parapijos ir 
viena misija, k u r galime mels
tis ir bendraut i gimtąja kalba 
kaip savo tau tos namuose. 
Todėl visus l ietuvius, ypač 
naujai a tvykstančius , ragi
name kuo gaus iau dalyvauti 
šv. Mišiose art imiausioje lietu
viškoje parapijoje, ku r po 
Mišių galėsime susiburt i ir pa
bendraut i parapijų salėse. 
Mūsų visų ak tyvus dalyvavi
mas padės išsaugoti šiuos lie
tuvybės židinius dabart inei ir 
ateinančioms kar toms. 

Šv. Mišios sekmadieniais 
lietuvių kalba vyksta: 

Šv . A n t a n o parapijoje (Ci
cero) sekmadienia is , 9 v.r., 
1510 South 49th Court, Cice
ro. IL; tel. 708-652-0231. 

York, Michigan Fine Art Exhi-
bition, Ali Area-Saginaw Mu-
seum, K-Mar t Vv'orld Head-
ąua te r s , Dai lės muziejuje Vil
niuje. Su rengė individualių 
parodų Southfielde, Čikagoje, 
Detroite, Rochesteryje, To
ronte, Northvi l le . 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus maloniai kviečia į ta
lentingos dai l ininkės perso
nal inę parodą „Laikas - upė 
be krantų" . Paroda skirta ka
ra l iaus Mindaugo 750-osioms 
ka rūnav imo met inėms. 

Paroda a t ida roma spalio 11 
d., 7-9 v.v. Atidaryme daly
vaus pat i dailininkė, bus 
vaišės. Danguolę Šeputaitę-
J u r g u t i e n ę pristatys jos 
kūrybą gerai pažįstantis Algi
m a n t a s Kezys. Įėjimas nemo
k a m a s . Pa roda veiks iki lap
kričio 15 d. Muziejaus adre
sas: 6500 S. Pulaski Rd„ 
Čikaga. Muziejus atidarytas 
kasdien nuo 10 iki 4 vai. vaka
ro. Tel. pasi teiravimui 773-
582-6500. 

Rita Janz 

Švč . M. Marijos G i m i m o 
parapi joje (Marquette Park) , 
sekmadieniais , 8; 10:30 v. r., 
6858 South Washtenaw Ave-
nue, Chicago, IL; tel . 773-776-

- 4600. 
Š v č . M. Marijos N e k a l t o j o 

P r a s i d ė j i m o parapi joje 
(Brighton Park) sekmadie
niais, 10 v.r., 2745 West 44th 
Str . , Chicago, IL; tel. 773-523-
1402. 

P a l a i m i n t o j o J u r g i o Ma
t u l a i č i o mis i joje (Lemont, 
IL) sekmadieniais , 9 ir 11 v. 
r., 6 v. v„ 14915 127th Str . , 
Lemont, IL; tel. 630-257-5613. 

A m e r i k o s L i e t u v i ų 
Romos Katalikų federacija 

R u g s ė j o 28 d., sekmadienį , 
10:30 v. r., šv. Mišias Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje aukos kun. Kęstu
tis Ralys, atvykęs iš Vilniaus 
vyskupijos. Aušros Vartų Švč. 
M. Marijos Gailestingumo Mo
tinos koplyčios, šiuo metu 
viešintis Čikagoje. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, EL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60608 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

• Baitic monuments , 1108 
Amber Drive , Lemont , EL, 
60439. Prie pat P L Centro. 
TeL 630-243-0791. L e o n i d ą 
ir Gediminas Kazėnai .Pagei-
daujant a t v y k s t a m e į n a m u s . 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t i k r a i kokybiškai 
i švers t i v ideo į r a š u s iš 
Lietuvoje n a u d o j a m o s PAL 
s i s temos į amer ik i e t i šką j ą 
NTSC ir a tv i rkšč ia i , kreip
ki tės į I N T E R - V I D E O 3533 
S. A r c h e r A v e . , Chicago, EL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD N E B U V O ! Tik 15,9 
cento s k a m b i n a n t į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada . Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaič iavimas . Kokybiškiau
sias ryšys. Kre ipk i tės vaka
rais l ietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 me tų pat i r t imi 
t a rp t au t in iuose ryšiuose. Tel . 
708 -386-0556 . N a u d o d a m i 
DIAL NOW p a s l a u g a s , tuo 
pačiu r emia t e išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— pat ik imiaus ias ryšys su 
Lietuva bei v i su pasauliu! 

• P r i e š u ž s i s a k y d a m i 
p a m i n k l ą a p l a n k y k i t e St. 
Casimir Memor ia l s . 3914 W. 
l l l t h St. T u r i m e didelį pasi
rinkimą: m a t y s i t e g ran i to 
spalvą, dydį ir 1.1. G a m i n a m e 
p a m i n k l u s m ū s ų dirbtuvėje 
pagal j ū s ų page idav imą , 
b rėž in ius . P r i e š p a s t a t a n t 
paminklą, ga lės i te apžiūrėt i 
ir įsi t ikinti , kad j i s pada ry tas , 
ka ip j au buvo j ū s ų pageidau
ta . S a v . L i l i ja i r V i l i m a s 
N e l s o n a i . T e l . 773-233-
6335. 

• L i e t u v o s D u k t e r ų 
draug i jos S t . P e t e r s b u r g Flo
r ida skyr iaus va ldyba a t s iun tė 
$300 auką „Dieviško Kry
žiaus" Lietuvos benamių para
mos fondui padėti Lietuvoje 
vargingiausia i gyvenant iems. 
Nuoširdžiai dėkojame, „Die
v i š k o K r y ž i a u s " fondas 
(„Divine C r o s s F u n d for 
t h e H o m e l e s s " ) , 419 Weid-
n e r Rd., B u f f a l o Grove , IL 
60089. Aukos nu ra šomos nuo 
mokesčių. 

Advokatas 
J o n a s Gibait i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 
• J a u n a l i e tuv ių kilmės 

pora norė tų įsūnyti lietuvių 
kilmės kūdikį . Prašo daktaro 
a r a d v o k a t o pagalbos bei 
p a t a r i m o . Skambinki te tel. 
8 7 7 - 6 8 7 - 2 3 2 3 ir palikite 
ž i n u t ę a n g l i š k a i . 

• N a m a m s pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais . Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a I Savings, 
2212 W e s t Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

• „Saulutė" , Lietuvos vaikų 
globos būrel is dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir inval idams vaikams, 
daugiava ikėms šeimoms, bei 
s t u d e n t a m s Lietuvoje. Aukojo: 
dr. A r ū n a s Gasparai t is $100, 
Leslie Behnke-Hall $200, Re
gina Bar i sas $240 metams pa
remti merga i tę , Ed. Glavins-
kas $500 , Rima Navickaitė 
$100, Vy tau ta s Viskantas 
$40, M a r k Caron $225, Char
les Rackmil $20, Marytė Čer-
n iū tė $100 pagerbiant a.a. Ni
jolės Maskal iūnienės atmini
mą kun . Jono Varanecko lab
dara i . Emilija Susmarienė ir 
sūnus su še ima $100 a.a. Ju
l iaus S u s m a r o mirties metinių 
proga, dr . Wal ter ir Audronė 
Jagiel la $560 tęs iant vaikučių 
met inę paramą, Vida Brazai-
tytė $30 , Kar ina Cicėnas $30, 
Audronė ir Rimas Gulbinai 
$50, Vytenis Lietuvninkas 
$30, Michele Owens $30, Ri
ma Polikai tytė $40, Lydia 
Ringienė $50, Laima ir Jonas 
Šalčius $100 , Paulius Sidrys 
$50, T a u r a s Šmulkštys $50, 
Al. S t anka i t i s $30, Tom Ve-
rach te r t $30, Brent Walsh 
$50, dr. Žibutė Zaparackas 
$50. Labai ačiū, „Saulutė" 
(„Sunl ight Orphan Aid") 
419 W e i d n e r Rd., Buffalo 
Grove , IL 60089, tel. (847) 
537-7949, TAX ID #36-
3003339. 
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