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Šiame 
numeryje: 
Iš pagyvėjusios 
ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Kam reikia kurstyti 
neapykantą. Išsigando 
prezidento. 

3 psl. 

Korp! Neo-Lithuania 
paskyrė stipendijas. 
Jau ruošiamasi 
tautinių šokių šventei. 

4 psl. 

Šio priedo puslapiuose: 
Lankantis Pietryčių 
Lietuvoje. Violetos 
Urmanos koncerto 
užsklaida. Reikia 
rūpintis smegenimis. 

Įdomus užsiėmimas. 
Šuns dalia. Mokytojui 
nevalia pavargti. 

5 psl. 

Tikroji „Transpak" 
istorija. Spausdinto 
žodžio kelias. 

7 psl. 

Mirė Sofija Salienė. 
Švenčiant Draugo 
fondo dešimtmetį. 
Lietuviškos pamaldos 
Čikagoje ir apylinkėse. 

8 psl. 

Sportas 
* P i r m a s i s d v i r a t i n i n k i ų 

l a imik i s — ol impin i s ke l i a 
lap is . Jį j Lietuvos komandos 
kraitį įdėjo Edita Pučinskaitė, 
užėmusi 10-tą vieta planetos 
dviračių sporto čempionato 
moterų 20.5 km asmeninėse 
lenktynėse. 

* Nau ja jam sezonu i bes i 
r e n g i a n t i Lietuvos čempionė 
Vilniaus „Lietuvos telekomo" 
moterų krepšinio komanda 
ketvirtadienį Lenkijoje sėkmin
gai pradėjo penkių komandų 
turnyrą, pirmosiose rungtynėse 
įveikusi šeimininke ..Lotos 
VBW Clima" komandą 75:69. 

* G e r i a u s i a s Bal t i jos val
s t y b i ų k a r t i n g o l e n k t y n i 
n i n k a s Žilvinas Ožkutis. sėk
mingai dalyvaujantis JAV val
stybiniame „Barber Dodge" for
mulių čempionate, buvo pa
kviestas į „Formulės-1" koman
dos „Renault" bandytojų atran
ką Portugalijoje. Šį kvietimą 
vilnietis gavo jau būdamas pa
sirengęs vykti į JAV dalyvauti 
paskutiniojo rato varžybose 
„Lagūna Seca" trasoje, tačiau 
pakeitė savo planus 

* P e r ž i ū r a i į A l y t a u s 
„Ali tos" k r e p š i n i o k lubą ket
virtadienį atvyko amerikietis 
Marco Spears. 24 metų 193 cm 
ūgio gynėjas praėjusį sezoną 
atstovavo Johnson C. Smith 
universiteto komandai. Per 
rungtynes jis vidutiniškai pel
nydavo po 22 taškus 

' 
Naujausios 
žinios 

* L ie tuva t u r ė s d i d i n t i 
savo p e r d i s l o k u o j a m u s kari
nius pajėgumus 

* K a r a l i a u č i a u s g y v e n t o 
j a m s n e t e k s ilgai l a u k t i lie
tuviški) vizą. 

Igna l inos a t o m i n ė j e 
i h k t r i n ė j e vyks ta rp taut ines 
pratybos. 

JAV deportuos holokausto 
nusikaltimais įtariamą lietuvį 
Vaš ing tonas -Vi ln ius , spa

lio 10 d. (BNS) — JAV Apelia
cinis teismas ketvirtadienį pa
naikino paskutines kliūtis de
portuoti į Lietuvą Floridos vals
tijos gyventoją 82 metų Algi
mantą Dailidę, kuris įtariamas 
dalyvavęs nusikaltimuose prieš 
žydus per Antrąjį pasaulinį ka
rą nacių okupuotoje Lietuvoje. 

Agentūros AFP pranešimu, 
apeliacinis teismas pritarė 2002 
metų rugpjūtį Floridos valstijo
je, Brandentone įsikūrusio JAV 
imigracinio teismo sprendimui 
deportuoti A. Dailidę. 

J is įtariamas 1941 metais 
dalyvavęs suimant žydus, mėgi
nusius pasislėpti nuo nacių per
sekiojimo, ir prievartinio suva
rymo į Vilniaus getą. 

Teismo teigimu. A. Dailidė 
1941-1944 metais tarnavo nacių 
vadovaujamoje Lietuvos saugu
mo policijoje. 

1950 m. A. Dailidė atvyko į 
JAV, kur imigracinei valdžiai 
pareiškė karo metu dirbęs eigu
liu. 

Paaiškėjus jo vaidmeniui 
holokauste, 1997 metais Ohio 
valstijos teismas atėmė iš A. 
Dailidės Jungtinių Valstijų pi
lietybę. 

JAV Teisingumo departa
mento pranešimu, „Saugumo 
suimti žydai buvo arba sušau
dyti Paneriuose, arba grąžina
mi į Vilniaus getą. kur buvo lai
komi nežmoniškomis sąlygo
mis". 

N u k e l t a į 7 psl . 

Lietuvos muitinė dirba pagal Europos Sąjungos 
reikalavimus 

Lietuvos prezidentas turės dvi 
prezidentūras 

K a u n a s , spalio 10 d. (BNS) 
— Kaip rašo dienraštis „Kauno 
diena", prezidento kanceliariją 
prieš kelias dienas pasiekė kul
tūros ministrės Romos Žakai-
tienės pasirašytas raštas, ku
riame sut inkama, jog Kaune 
esantį buvusios Prezidentūros 
pastatą iš Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus perimtų dabart inė 
Lietuvos Prezidentūra. 

Pasak dienraščio, tikėtina, 
kad po Naujų metų į Kauną at
vykęs prezidentas Rolandas 
Paksas buvusioje prezidentūro
je bus nebe svečias, bet šeimi
ninkas. 

„Gal per ankst i tvirtinti, 
kad Kaune bus įrengta prezi

dento rezidencija. Toks kultūros 
ministrės raš tas yra gautas , 
tačiau buvusios prezidentūros 
likimas išsispręs po Naujųjų 
metų", sakė prezidento referen
tas Kaune Romualdas Norkus. 

Anot dabartinio buvusios 
prezidentūros šeimininko Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
direktoriaus Juozapo Jaruševi
čiaus, būtų logiška jei tarpuka
rio prezidentūra ir dabar būtų 
prezidento rezidencija. „Tai 
reprezentacinis valstybės pas
ta tas , restauruotas vyriausybės 
lėšomis. Kodėl gi jis negalėtų 
priklausyti prestižinei instituci
jai — Prezidentūrai?", klausė J. 
Jaruševičius. N u k e l t a į 7 psl . 

V i ln iu s , spalio 10 d. (Elta) 
— Lietuvos muitinė, ketvirta
dienį paminėjusi savo veiklos 
13 metų sukaktį, j a u pasiren
gusi saugoti būsimą išorinę Eu
ropos Sąjungos sieną — muiti
nėje įdiegta informacinė duo
menų bazė, postai aprūpint i ki
ta reikiama kontrolės įranga. 

Vilniaus teri torinės muiti
nės (VTM) Šalč ininkų kelio 
poste surengtoje spaudos kon
ferencijoje Muit inės depa r t a 
mento di rektor ius R imut i s 
Klevecka teigė, kad šis postas 
— antras is VTM veiklos zonoje 
įrengtas tarptaut in is punk tas , 
kuris a t i t inka Europos Sąjun
gos (ES) reikalavimus. 

J a m e įrengtos d e t a l a u s 
prekių t ikrinimo vietos, sumon
tuotos vaizdo ir stebėjimo ka
meros, krovinių pa t ik ra i pa
sitelkta mobili rentgeno įranga. 

Objekto statybos sąmatinė 

Vilniaus ter nnes muitines a 
Algirdo Sabaliausko ' ELTAi nuotr 

vertė siekia beveik 19 mln. litų, 
kurių dalį skyrė ES. 

Pasak Muit inės departa
mento vadovo R. Klevečkos, kol 
kas dar nemažai problemų ten
ka spręsti su kaimyninės Bal

tarusijos muitine. J is priminė 
neseniai vykusius konfliktus 
dėl Lietuvos vežėjų, kada jiems 
buvo pareikšta nemažų finansi
nių pretenzijų ir įvesta privalo
ma krovinių palyda. 

Kita vertus, muitinės vado
vas teigiamai įvertino pasta
ruoju metu sustiprėjusį abiejų 
muitinių bendradarbiavimą ko
vojant su kontrabandininkais. 

Muitininkai sulaikė per 
valstybės sieną gabentų prekių 
ir daiktų, kurių vertė daugiau 
kaip 1 mln. 300,000 litų. 

Tačiau dėl prastai išplėtoto 
Baltarusijos muit inės darbo 
šiame pasienio ruože jos terito
rijos pusėje susikaupia nema
žai krovininių automobilių. 

R. Klevečkos teigimu, Lie
tuvai tapus ES nare, laukiama 
esminių pokyčių dėl laisvo pre
kių judėjimo principo ES vals
tybių narių vidaus rinkoje. Tai 
reiškia, kad Muitinės kodeksu 
reguliuojama prekybos apimtis 
sumažės beveik dviem trečda
liais. Kartu gerokai išaugs mui
tinės kontrolės reikalavimai 
prie išorinių ES sienų. 

N e r i m s t a a is tros dėl keturių S e i m o n a r i ų 
vizito Baltarusijoje 

S e i m o v a d o v a s t o l i a u 
„ p l i e k i a " 

„ k e t u r i s k o m u n a r u s " 

V i ln iu s , spalio 10 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Ar tūras 
Pau lauskas pavadino ketur ių 
Seimo socialdemokratų kelionę 
į Baltarusiją „politine klaida" ir 
palygino ją su įspūdžių paieš
komis diktatoriaus Josif Stalin 
valdomoje Sovietų Sąjungoje. 

Interviu Lietuvos radijui 
penktadieni A. Pau lauskas pra
nešė Seimo Teisės depar tamen
tui perdavęs opozicijos prašymą 
ištirt i , a r Socialdemokrat inės 
koalicijos frakcijos par lamen

tarų Broniaus Bradausko, Vydo 
Baravyko, Vytauto Einorio ir 
Vladimiro Orechovo pasisaky
mai Baltarusijoje neprieštarau
ja Seimo nario priesaikai. 

J o teigimu, Baltarusijos 
prezidento Aleksandr Lukašen
ka „režimui šiandien reikia 
žmonių, pritariančių jam, reikia 
žmonių, kurie nematytų žmo
gaus teisių pažeidimų, o kalbėtų 
apie neva esamus kažkokius 
privalumus, ir tai jis išgirdo iš 
mūsų atstovų, iš demokratinės 
valstybės parlamento atstovų". 

„Prisiminkime dar netolimą 
istoriją, kai Stalinas kviesdavo 
įvairius rašytojus, menininkus, 

ir j ie sugrįžę pasakojo, kaip ten 
viskas gražu, kaip ten žmogaus 
teisės yra apsaugotos. Bet po to 
paaiškėjo, kad šalia to vyko bai
siausi nusikaltimai. Man ši isto
rija primena tuos senus laikus", 
teigė Seimo pirmininkas. 

A. Paulauskas penktadienį 
Seime sakė, jog šių parlamenta
rų „pagyrimai valdančiajai san
tvarkai ir ekonominei sistemai 
rodo visišką politinį nesusivo
kimą". „Politinis nebrandumas 
jų kalbėjime yra akivaizdus. 
Kalbėjimas prieš savo valstybę, 
savo valstybės žeminimas yra 
neleistinas, juo labiau tautos 
atstovams. Nuke l t a i 7 ps l . 

Seimo m i l i j o n i e r i u s 
kuria n a u j ą partiją 

ir p a l i e k a svarbą 
p o s t ą 

Šiemet išaiškinta daugiau nei 
64 mln. litu nuslėptų mokesčių 

Prezidentas Rolandas Paksas oficialiai pasirašė dekretą del skyrimo Lie
tuvos ambasadoriais ir įteikė skiriamuosius raštus būsimajam Lietuvos 
ambasadoriui Prancūzijai Giedriui Cekuoliui. būsimajam ambasadoriui 
prie Europos Tarybos Nerijui Germanui ir būsimajam ambasadoriui prie 
Tarptautinių organizacijų Vienoje Ryčiui Paulauskui. 

Nuotr.: 'iš kaires) ambasadoriai Rytis Paulauskas ir Neris Germanas, 
prezidentas Rolandas Paksas ir ambasadorius Giedrius Čekuolis. 

Sauliaus Venckaus ELTA1 nuotr. 

Vi ln ius , spalio 10 d. (BNS) 
— Gyventojų ir įmonių veiklą 
tikrinusi Finansinių nusikalti
mų tyr imų t a r n y b a (FNTT) 
šiemet išaiškino daugiau nei 64 
milijonus litų nuslėptų mokes
čių. 

FNTT teigimu, per šių metų 
devynis mėnes ius F N T T pa
reigūnai patikrino 1,239 įmones 
bei 136 asmenis ir išaiškino 661 
administracinį teisės pažeidi
mą. 

Per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį išaiškinti 862 admi
nistraciniai teisės pažeidimai. 

Daugiausia — 331 — proto
kolų surašyta dėl apskaitos tai
syklių pažeidimų, 57 protokolai 
— dėl ataskaitų ir dokumentų 
apie savo arba įmonės pajamas, 
turtą, pelną ir mokesčius patei
kimo tvarkos pažeidimų bei 
mokesčių vengimo, 34 protoko
lai surašyti už nelegalų darbą. 

Už padarytus pažeidimus 
Finansinių nusikaltimų tyrimų 
tarnyba paskyrė 288,015 litų 
baudų. 

FNTT teigimu, šiemet iš
aiškinta 64 mln. 516,897 litų 
nuslėptų mokesčių. 

K a u n e p radė tos 
pres t iž in io 

gyvenamojo kvar t a lo 
s ta tybos 

Vilnius , spalio 10 d. (BNS) 
— Apmirusią gyvenamųjų na
mų statybą Kaune pagyvino 
ketvirtadienį pradėta prestiži
nio Fredos miestelio statyba. 

„Neabejojame, kad kau
niečiai pribrendo gyventi būs
tuose, kurie atitinka vakarie
t i škus standartus", sakė pro
j ek tą vykdančios bendrovės 
„Baltic Realty Adviser" valdy
bos pirmininkas Arvydas Žile
vičius. 

Nuke l t a į 7 ps l . 

Viktoras Uspaskichas 

Vilnius, spalio 10 d. (BNS) 
— Naują partiją kuriantis mili
jonierius Seimo narys Viktoras 
Uspaskichas penktadienį pa
reiškė pasi t raukiąs iš parla
mentinio Ekonomikos komiteto 
pirmininkų. 

V. Uspaskichas pareiškė 
pasitraukiąs iš šių svarbių 
pareigų, nes nepritaria dabar
tinės valdžios sprendimams, 
..kurie padare nemažą žalą 
šalies ekonomikai", kai kurių 
objektų privatizavimui. 

„Aš matau, kokie procesai 
vyksta mūsų valstybėje ir neno
riu prisiimti už juos atsakomy
bės. Aš matau kitą kelią, kaip 
atnešti naudos savo šaliai", tei
gė jis. 

N u k e l t a i 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
tRerntanfls AFP, Reuters, AP. tnterfax, ITAR-TASS. BNS 

žmw agentam pranešimais) 

EUROPA 
P a r y ž i u s . Irano teisininkė 

ir žmogaus teisių aktyvistė Shi-
rin Ebadi. kuriai penktadienį 
buvo paskirta Nobelio taikos 
premija, paragino išlaisvinti 
Irano politinius kalinius. 56 
metų Sh.Ebadi yra viena žy
miausių Irako žmogaus teisių 
aktyvisčių, savo darbu ginant 
moterų bei vaikų teises ir pro
paguojant demokratiją užsitar
navusi religinių Irano vadovų 
nemalone Sh. Ebadi —tik 11-
oji šią 1901 metais įsteigtą pre
miją gavusi moteris, be to, pir
moji ją gavusi musulmonė. J i 
gynė savo religiją, islamą, jog 
jis negali būti suderinamas su 
vakariet iška žmogaus teisių 
samprata. Ji taip pat pasisakė 
prieš užsienio įsiveržimą į savo 
valstybe. 

Var šuva . Norvegijos Nobe
lio komitetas padarė ,,didelę 

klaidą", skyrės 2003 metų No
belio taikos premiją Irano teisi
ninkei Shirin Ebadi. o ne popie
žiui Jonui Pauliui II, penkta
dienį sakė buvęs Lenkijos pre
zidentas ir šios premijos laure
atas Lech Walęsa. „Neturiu 
nieko prieš šią moterį, tačiau 
nėra pasaulyje žmogus, kuris 
labiau nusipelno tokio pagerbi
mo, nei Šventasis Tėvas", sakė 
L. Walęsa. 

JAV 
New York Vienas pagrin

dinių Demokratų partijos kan
didatų į JAV prezidento postą, 
a tsargos generolas VVesley 
Clark diskusijoje, kurią suren
gė televizija CNN pareiškė, kad 
nebūtų pri taręs sprendimui 
pradėti karą su Iraku. W Clark 
pabrėžė, jog ją reikėjo perduoti 
svarstyti Jungtinėms Tautoms 
ir spręsti tarptautines bendri
jos pastangomis 

C o l o r a d o S p r i n g s . Rusija 
ketvirtadienį mėgino nuram
inti NATO būgš tav imus dėl 
Rusijos nuostatos branduolinės 
ginkluotės k laus imu, a tmes
dama užkardomųjų smūgių po
litiką ir apibūdindama buvusį 
savo šaltojo karo laikų prieši
ninką kaip bendrininką kovo
jan t su naujomis grėsmėmis. 
Rusijos gynybos minis t ras Ser-
gej Ivanov Colorado Springs vy
kusiame susit ikime užtikrino 
savo kolegas iš NATO valsty
bių, kad naujajame dokumente, 
kur iame pristatoma Maskvos 
karinė doktrina, JAV vadovau
j a m a sąjunga neįvardi jama 
kaip kelianti grėsmę. Tačiau 
ministras pabrėžė, kad Rusija 
susirūpinusi dėl NATO karinių 
pajėgumų dislokacijos netoli jos 
sienų, įskaitan karo lėktuvų, 
kurie per 3 minutes galėtų pa
siekti Sankt Peterburgą, per
kėlimą, bei dėl ankstyvojo įspė
jimo lėktuvo skrydžių palei jos 
pasienį. 

Mėsa , A r i z o n a . Phoenix 
gyventojui už imigranto iš In
dijos nužudymą kelios dienos 

po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios 
atakų paskirta mirties bausmė. 
44 metų Frank Roque nuteistas 
už tai, kad 2001 metų rugsėjo 
15 dieną degalinėje nušovė 
sikhą Balbir Singh Sodhi, augi
nusį barzdą ir dėvėjusį turba
ną. Manoma, kad F Roąue pa
laikė jį arabu ir nužudė iš ne
apykantos. Po šio nusikaltimo 
Indija paragino JAV vyriausy
bę imtis žingsnių užkertant ke
lią išpuoliams prieš Amerikoje 
gyvenančius sikhus. Nuteistojo 
lauktų mirtina injekcija, tačiau 
teismo nuosprendis dar turi bū
ti apskųstas. 

RUSIJA 
M a s k v a . Sutartis dėl Ru

sijos ir federalinio centro įgalio
jimų atribojimo atitiks valsty
bės konstituciją, pareiškė ką 
tik išrinktas Čečėnijos prezi
dentu Achmad Kadyrov „Če
čėnijos politinis statusas ne
svarstomas, žmonės jau balsa
vo. Čečėnijos s tatusas — Rusi
jos Federacijos sudėtyje*", penk
tadienį pareiškė Kremliaus re
miamas A. Kadyrov. „Respubli

ka siekia ypatingų įgaliojimų 
ekonominėje srityje", pažymėjo 
jis. 

M a s k v a . Atliekant profi
laktinius darbus Lenino mau
zoliejuje, balzamuotas velionio 
proletariato vado kūnas bus 
per rengtas nauju kostiumu, 
p ranešė Vaistinių ir aroma
tinių augalų mokslinio tyrimo 
inst i tutas Tuomet, kai buvo 
paguldytas į mauzoliejų, sovie
tų valstybės organizatorius vil
kėjo karinį kostiumą, bet prieš 
karą buvo perrengtas civiliniu 
Nuo to laiko maždaug kas treji 
metai velioniui siuvami drabu
žiai ir jis perrengiamas, pakei
čiamas ir kaklaraištis Be to, 
tikrinami techniniai įrengimai, 
leidžiantys išsaugoti kūną. taip 
pat sarkofagas. 

kai JAV prezidentas George W. 
Bush paskelbė, jog pagrindiniai 
karo veiksmai Irake baigti, per 
išpuolius šioje valstybėje jau 
žuvo 94 JAV kareiviai. 

GRUZIJA 

IRAKAS 
B a g d a d a s Du JAV karei

viai žuvo ir dar keturi buvo su
žeisti, kai ketvirtadienį vakare 
pa teko į pasala skurdžiame 
Bagdado šiaurės rytu rajone. 
penktadienį pranešė JAV ka
riškiai Nuo gegužes 1 dienos, 

Tb i l i s i s . Gruzijos prezi
dentas Eduard Ševardnadzė 
pareiškimus apie Rusijos teisę 
saugumo sumet imais pirmai 
panaudoti karinę jėgą vadina 
kliūtimi, t rukdančia suregu
liuoti dviejų valstybių santy
kius. „Šiuolaikiniame pasaulyje 
niekas neturi teises smogti už
kardomųjų smūgiu kitoms vals
tybėms", sake E. Ševardnadze. 
Jis pareiškė, kad Gruzija Rusi
ja rems tuo atveju, jei ..ši vals
tybė bus linkusi į teisingumą, 
objektyvumą ir bendradarbia
vimą" Rusijos prezidentas Vla-
dinur Putin. užbaigdamas tarp
valstybinių Rusijos ir Vokieti
jos konsultacijų posėdį, ketvir
tadieni Jekaterinburge pareiš
kė, kad .jeigu pasaulyje de fac-
to plėsis ir stiprės užkardomųjų 
smugiu prakt ika. Rusija pa
silieka teise i tokius veiksmus" 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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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 

Š.m. liepos mėn. vykusioje Sendraugių stovykloje, Dainavoje, stovy
klautojai—jauni ir vyresni—prisimindami a. a. Adolfą Damušį 
pasiuntė užuojautą jo žmonai Jadvygai Damušienei ir padėką už 
p.p. Damuiių rūpestį ir triūsą Dainavos stovyklavietės kūrime. 
Dėkodama už atmintį., ponia Damušienė atsiuntė šią padėką. 

Mieli ir brangūs a.a. Adolfo ir mano idėjos draugai, 

Ačiū už tokj brangų sveikini
mą, gautą iš ateitininkų sen
draugių stovyklos Dainavoje. 

Viešpatie, kaip buvo malonu, 
kai staiga atmintyje iškilo jūsų 
visų veidai, kuriuos mačiau dar 
t rumpom kelnytėm lakstančius 
po Dainavos pievas, pirmoje sto
vykloje 1957 m. Ir štai, šiemet 
2003 m., jie ir jų vaikai, kurie se
kė tėvų pėdomis, jau su pustuzi
niais savojo atžalyno, pasirašo 
sveikinime, vienai iš anų, pirmų
jų stovyklų vadovų ir tų ,,pa-
gramdukų" senelių, vykdytų iš
daigų Dainavoje, drausmintojai. 

Buvau ne tik tuo, bet buvau ir a. a. Adolfo idėjos, kur iant 
Dainavą, didžiausia talkininkė. Dainavos gimimo dokumentus 
pasirašė Amerikos lietuvių Romos Katalikų federacijos (ALRKF) 
pirmininkas prof. dr. Adolfas Darnusis ir ALRKF-jos sekretorius 
kun. Antanas -Juška 1955 m. rudenį, o labai mielas Šv. Antano 
bažnyčios klebonas. Cicero, Illinois, prel. Ignas Albavičius, 
ALRKF-jos iždo globėjas, šiaip taip sudarė $2000 paramą žemės 
sklypui užpirkti. 

Adolfo pasiaukojimo dėka, Dainava realizavosi, kurios tiksluo
se buvo įrašytas tarnavimas lietuviškai tautos ateičiai, gyvenant 
svetimuose kraštuose. Čia gyvena lietuviška, krikščioniška dvasia 
ugdanti jaunąją kartą vertybinio gyvenimo linkme. Čia, ypač atei
tininkų šeimos stovyklose, vyrauja gražus pavyzdys—šeimos narių 
bendravimas, idėjinis bendravimas ir socialūs tarpusavio santy
kiai. Tuo reikia džiaugtis, nes to labai trūksta Lietuvoje. 

Mane labai sujaudino ir tie du ąžuolo lapai prisegti prie svei
kinimo. Sujaudino iki ašarų, nes daug dienų ir jaunystės metų iki 
senatvės, buvome šito lietuviško „dvaro" darbe. Jis pareikalavo ir 
a.a. Adolfo ąžuolo stiprybės visoms „audroms" pakeliui į sunkų įsi
pareigojimo kelią pakelti ir išgyventi. 

Tie du ąžuolo lapai bus įrėmuoti tarpe kitų jo žymenų, užtar
nautų savo darbu gyvenimo kelyje: Šv. Silvestro ordinas suteiktas 
jam popiežiaus Jono Pauliaus II už tarnybą Bažnyčiai; Vyčio 
Kryžiaus kavalieriaus ordinas suteiktas Atgimusios Lietuvos val
stybės, kaip kovotojui už tautos laisvę ir nepriklausomybę ir jo 
numylėto Vytauto Didžiojo universiteto, Kaune, garbės daktaro 
žymuo, gautas už mokslinius darbus. Šie du ąžuolo lapai sim
bolizuos ištvermę, stiprybę kur ian t stovyklą—DAINAVĄ. 

Todėl, labai džiaugiuosi, gavus sveikinimą iš to žemės lopi
nėlio, svetingoje Mičigano valstijoje, kuriame yra gyva Lietuva. 
Linkiu, kad ji dar ilgai, ilgai būtų gyva, kad lietuviškos šaknys 
neįklimptų ..trąšioje" svetimos kultūros žemėje, be pėdsakų savo 
tautai . Laikykitės! 

J a d v y g a D a m u š i e n ė , 
sunkiai išgyvenanti netektį savo 

60 metų bendro gyvenimo draugo 

Jauni draugai Sendraugių stovykloje Dainavoje, iš k: Andrius Razma, Dovas Lietuvninkas, Rimas Grybauskas, 
Marius Jankus, Dainius Kazlauskas ir Mikas Giedraitis. Nuotrauka Pauliaus lankaus 

ATEITININKŲ VEIKLOS PASITARIMAS (II) 
PETRAS V. KISIELIUS 

Ateititininkų sendraugių stovykloje 
š.m. liepos 19 d. 39 ateitininkai iš 
Detroito, Clevelando, Bostono, Cin-
cinnati ir Čikagos susirinko Dai
navos Baltųjų rūmų salėje atvirai 
aptarti ateitininkų veiklą. Tęsiam 
šio susirinkimo reportažą, pradėtą 
pereitą savaitę. 

Pranas Pranckevičius, 
www.ateitis.org tinklala-
pio vedėjas, apšvietė daly

vius apie ateitininkų interneto 
svetainės sėkmę. Per paskuti
nius šešis mėnesius, 10,000 pas
kirų kompiuterių apsilankė 
ateitininkų tinklavietėje. Did
žiausia dalis lankytojų yra iš 
išeivijos ir lankytojų yra daug 
daugiau negu yra narių sąra
šuose. 

Sendraugių ateitininkų sto
vyklos ruošos reikalus pristatė 
Viktutė Siliūnienė ir Marius 
Kasniūnas. Ruošos komitetas, 
vėl sutinka ruošti stovyklą ki
tais metais, tik prašo daugiau 
talkos iš kitų ateitininkų 
vietovių. 

Studijų dienų (Darbo šven
tės savaitgalyje) Dainavoje 
ruošos komiteto pirm. Vainis 
Aleksa paaiškino, kad akademi
nėje programoje siektina pa
brėžti katalikiško tikėjimo misi
ją, o programoje įpinti ateiti
ninkų veiklos svarstybas, tuo 
pačiu vienijant moksleivių, stu
dentų bei sendraugių ateitinin
kų veiklą. Studijų dienos turi 
didelį pasisekimą—atvyksta vis 
daugiau ir daugiau šeimų su 
vaikais. V. Aleksa pabrėžė, kad 
laukiama talkos iš sendraugių 
pravesti jaunučių ir moksleivių 
programą per šias dienas. 

Vyko paskirų kuopų prane
šimai. Clevelando jaunučių kuo-

lautojai sustoję maldai prie Spyglio ežero Dainavoje, š.m. liepos men 

O A S K I R T ! ATSTOVAI I FEDERACIJOS TARYBĄ 

Š i a u r ė s A m e r i k o s a t e i 
t i n i n k ų t a r y b a p r a n e š a , k a d 
p a s k y r ė š iuos p e n k i s a s m e n i s 
a t s t o v a u t i Š i a u r ė s A m e r i k o s 
a t e i t i n i n k a m s A te i t i n inkų fede
rac i jos t a r y b o j e , v e i k i a n č i o j e 
L i e t u v o j e O n a D a u g i r d i e n ę . 
M a r y t e Nevvsom. Algį Norvi lą . 
R a m u n ę Kub i l i u t ę ir Oni lę Š e š 
t ok i ene 

1 F e d e r a c i j o s t a r y b ą t a i p 
pat įeina V y g a n t a s Malinaus
k a s , kun A r v y d a s Žygas . ses 
D a i v a K u z m i c k a i t e . J u o z a s 
P o l i k a i t i s , M i n d a u g a s K u l i a -
vas . K ę s t u t i s B a g d ž u s , Emi l i j a 
F 'undz iu te , Al iu te P e r m i a k o v a , 

Darius Vosylius ir Dar ius 
Mickevičius. J ie visi buvo 
išrinkti per XIV Ateitininkų 
kongresą, š.m liepos mėn. 
Kaune. Į šią tarybą dar bus 
pskirti po vieną atstovą iš 
Vokietijos ir Australijos. 

S T U D E N T Ų R U D E N S 
S A V A I T G A L I S 

spalio 17 19 d—Dainavoje 
Daugiau informacijos: 

www. javstudent i ja .org 

Visi studentai kviečiami! 

Sendraugių stovykloje. 
Nuotrauka Rūtos Gaškienės 

pos globėjos yra Regina Idze-
lienė ir Ramunė Totoraitienė. 
Narių yra apie 20 Clevelando 
moksleivių kuopos globėjai yra 
Vida Švarcienė ir Marius 
Laniauskas. Kuopos valdybos 
narys Vytas Vaitkus paaiškino, 
kad moksleivių kuopa turi 24 
narius, kur ie susirenka kas 
mėnesį. J ie talkina jaunučių 
veiklai ir žada šią veiklą toliau 
plėsti. Clevelando moksleiviai 
paruošė savo tinklavietę ir taip 
pat sukure vaizdajuostę, išreiš
kiančią padėką MAS centro 
valdybai už suruoštus Žiemos 
kursus. Clevelando studentai 
ateitininkai aktyviai veikia Stu
dentų ateitininkų sąjungos plot

mėje. SAS veikla sparčiai auga, 
ir Clevelando studentai akty
viai dalyvauja tame judėjime. 

Stasė Kazlauskienė paaiški
no, kad Clevelando giedrininkės 
(Korp! Giedra) susirenka daž
nokai. Korporacijos pirmininkė 
yra Violeta Žilionytė-Leger. 
Clevelando sendraugių sąrašuo
se yra 100 narių. Kasmet su 
ruošia susikaupimą ir keliskart 
per metus susirenka. S. Kaz
lauskienė, tačiau, nusiskundė, 
kad Clevelando sendraugių 
susirinkimuose rečiau pasirodo 
25 - 50 metų amžiaus nariai. 

Rita Giedraitienė, kuri kar
tu su Alma Jankiene vadovauja 
Detroito jaunučiams, pranešė, 
kad kuopoje yra apie 30 narių. 
Norėtųsi, kad į kuopos vadova
vimo darbą įsijungtų daugiau 
tėvelių, tačiau pripažinta, kad 
daug Detroito vidurinės kartos 
ateitininkų išsikraustė į ki tus 
miestus. Nors Detroito parapi
joje veikia trečios bangos lietu
viai, jie mažai įsijungia į ateiti
ninkų veiklą. 

Detroito moksleivių kuopoje 
yra 17 narių. Pirm. Svaja Miku-
lionytė pranešė, kad kartu su 
Clevelando moksleiviais jie su
ruošė studijų dienas Dainavoje 
tema: vertybių ugdymas. Kuopa 
lanko senukus, dalina sriubą ir 
maistą neturtingiesiems. Nauja 
kuopos globėja yra Ingrida 
Korsakienė. 

Rasa Kasniūnienė pranešė, 
kad Čikagos jaunučių kuopoje 
yra 120 aktyvių narių. Kas mė
nesį vyksta susirinkimai, ku
riuose jaunučiai suskirstomi į 
būrelius pagal savo amžių. 
Būna iškylos į gamtą ir į senelių 
namus. Kuopos globėjos yra 
Rasa Kasniūnienė ir Laima 
Sidrytė-Aleksienė. 

Petras V. Kisielius pristatė-
ta ŠAAT 2003-2004 veiklos 
metų temą: „Pajuskime Švento
sios Dvasios ugnį katalikiška 
akcija ir Evangelijos pažinimu". 
Minint 65 metų sukaktį nuo 
prof. Šalkauskio suformuluoto 
Gyvosios Dvasios sąjūdžio, visi 
yra skatinami melstis į Šv. Dva
sią, skaityti Šventąjį Raštą, or
ganizuoti maldos ir Šventojo 
Rašto būrelius, gyvai ugdyti 
meilę artimui konkrečiai pade
dant apleistiesiems, ir tapti pa
našesniais į Kristų per katali
kišką akciją ir kara ta tyvinę 
veiklą. ŠAAT dar tebevykdo 
Sibiro kankinės atei t ininkės 
Adelės Dirsytės projektus: jos 
Sibiro maldaknygės platinimą, 
A. Dirsytės palaikų Lietuvon 
grąžinimo peticijų vajų (jau 
surinkta per 6000 parašų) , 
finansinės talkos išrūpinimą A. 
Dirsytės monografijos išleidi
mui Lietuvoje. 

Vaclovas Kleiza, ateitinin
kas bei Lietuvos garbės konsu
las Čikagai, turėjo išvykti prieš 
pokalbį, bet surašė savo mintis 
apie ateitininkų veiklą, ir jos 
buvo pristatytos per diskusijas. 
Konsulas teigė, kad dar nebuvo 
atrasta tinkama formulė įjungti 
trečios bangos lietuvius į išeivi
jos lietuvišką gyvenimą. 
Konsulas pastebėjo, kad did
žiausia sendraugių dalis šioje 

stovykloje yra ateit ininkai 25 -
50 metų amžiaus, baigę aukš
tuosius mokslus. Tas pats bruo
žas apibūdina didelį dalį ir tre
čios bangos emigrantų. Tad šios 
stovyklos sendraugiai tur i ypa
tingą galimybę suar t in t i šias 
dvi emigracijos bangas. Toliau 
konsulas a rgumentavo , kad, 
nors atei t ininkai tu r i penkis 
principus, mažiausiai kalbama 
ir rūpinimąsi apie visuome
niškumo principą ir apie atei
tininkus, kurie vadovauja lietu
vių visuomenės o rganams ir 
institucijoms. Individai atei
tininkai pirmininkauja JAV LB 
krašto valdybai. Amerikos lietu
vių tarybai, Tautos fondo valdy
bai, Lietuvių fondo tarybai ir 
valdybai. Individai ateitininkai 
yra Lietuvos Respublikos gar
bės konsulai. Tačiau, konsulas 
Kleiza pabrėžė, kad ateitininkai 
nedažnai prisimena ar paremia 
juos savo veikloje. 

Nukelta į 5 puslapį 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 HigMand Ave., Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60615 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samarrtan. Central 
DuPage, Edvvard ir Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VEJNAS, E Ę S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Te». 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. R A M U N E M A C I J A U S K A S 
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 ŽLIOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M D . 

Vaikų gydytojos 
900 Ravima PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms. 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
K A F O 0 L O 3 A S - Š I R D I E S UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

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

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwr8r«Bfto(surgeryancbree6ffiea«h.ocip-

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medicai clmic 
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. Kingery Hwy, Wfcwbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
Illinois Pain 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 

r Lbertyvia www.iHinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaina Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Heaitny Connection 
CNrrjoraclic & Rehat 

GHe 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V .J . VASAIT IENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 8 3 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių l igos 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, 
nugaros, kaklo, galvos skausmų 

(ir migjBnos). 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 : vakanjs nuo Hartem Ave 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagai susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! 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 Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine 
terapija. akupunk:ūra. 

7271 S. Hariem. Bridyevievv, IL 60455. 
Tel. 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Rc.id 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūsles ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medicai Center 

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD S C 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove. IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kom 
venas Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chiczgo, 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. DALJA E CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park. IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE S C H N E I D E R 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervu ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 
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MES IR PASAULIS 

Paruošia Bronius N a i n y s 

,VEIDAS" IŠSIGANDO PAKSO 
Rolandą Paksą nuo jo iš

rinkimo Lietuvos prezidentu 
pradžios visaip niekinęs, že
minęs, menkinęs, savaitinis 
žurnalas „Veidas" staiga pra
dėjo jo bijoti. Žurnalą išgąsdi
no nuolat didėjantis Pakso po
puliarumas ir gausėjanti jo 
partija. Dabar jau nebe juokai, 
ryškėja „Veido" nuotaikos Lie
tuvos prezidento atžvilgiu po 
šešių jo prezidentavimo mėne
sių. Jo partija, kurią žurnalo 
politologai vadina prezidenti
ne, gali laimėti ateinančius 
Seimo rinkimus, o Paksas — 
antrą kadenciją. Tai „su logi
ka, protu ir savišvieta nesi-
pykstančiam rinkėjui — jau 
siaubas", — postringauja žur
nale Jonė Kučinskaitė, pritar
dama tokias mintis nuolat 
puoselėjančiam aršiausiam 
Pakso kritikui Audriui Bačiu-
liui, naujam prezidentui dar 
nė pirmos kadencijos kaip rei
kiant nepradėjus. „Šiandien 
Liberalų demokratų partija — 
viena labiausiai masinančių, 
tiek prastuomenę, tiek politinį 
elitą. Pas juos bėga ir mažos 
jaunalietuvių partijos nariai, 
ir Palangos centristai. Jos ka
riauna auga, partija, net ketu
ris kartus padidėjusi nuo įsi-
steigimo, Lietuvoje skaičiuoja 
jau daugiau kaip keturis tūk
stančius narių, o skyrių gau
sos jai gali pavydėti, net senas 
tradicijas turintys, konserva
toriai, liberalcentristai ar so
cialdemokratai. Liberaldemo-
kratai organizuotai veikia jau 
aštuoniasdešimtyje miestų ir 
rajonų. Pas juos skristi spar
nus kilnoja ir nemažai įta
kingų Lietuvos Seimo narių", 
— rašo, dėl Pakso sėkmės par
tijos drebėdama, Kučinskaitė. 
Bet labiausiai ją baugina ži
nomo nuosaikaus politiko, bu
vusio liberalo, šešėlinio jų ūkio 
ministro Prano Vilko viešas 
pareiškimas. „Nors iš esmės 

visų Lietuvos politinių partijų 
programos labai panašios, tiks
lai ir principai vienodi, tačiau 
Liberalų demokratų partija 
man patraukliausia tuo, kad 
jų keliamos idėjos — daryti 
tai, ko žmonės nori", — sako 
šis žymus seimūnas. Gerovė, 
gražesnis gyvenimas visiems, 
neskirstant žmonių į darb
davius ir darbuotojus, turtin
gus ir vargšus, tęsia partijos 
aptarimą Vilkas. Tai patiko 
daugumai Lietuvos žmonių, ir 
dėl to partijos vadovas Paksas 
laimėjo rinkimus, nes jo pro
grama glaudžiai sutapo su 
partijos pagrindinėmis nuos
tatomis, teigia, iš liberalų 
prieš pusmetį į ją peršokęs, 
politikas. 

Ir tas prezidento politikos 
sutapatinimas su jo kurtos Li
beralų demokratų partijos 
politika kritikus labiausiai 
baugina. „Taigi nieko, matyt, 
nenustebintų, jeigu Paksas, 
artėjant Seimo rinkimams, 
išeitų ir viešai pasakytų vi
suomenei: 'Labiausiai norė
čiau, kad žmonės balsuotų už 
tą partiją, kuri remia prezi
dentinę liniją, nes kaip tik 
taip pasielgęs Rusijos prezi
dentas Putin' ", — piktokai 
teškia Jonė Kučinskaitė. 
Kiekvienas, bent šiek tiek apie 
demokratiją susivokiantis be
raštis Vakaruose iš kojų iš
virstų, jeigu jo krašto prezi
dentas pasakytų kitaip. Kuris 
Vakarų demokratinės valsty
bės prezidentas, vykdydamas 
rinkimuose pažadėtą savo pro
gramą, nekviestų piliečių bal
suoti už jo programą remian
čią partiją. Jeigu Lietuvoje tik 
toks demokratijos supratimas, 
valstybė tikrai bėdoje. Bet. 
deja. tokį demokratijos supra
timą tvirtina ir žymus liberal-
centristas Algirdas Gricius, 
pranašaudamas Lietuvai pra
žūtį, jeigu Liberalai demo-
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kratai vieni patys būsimajame 
Seime laimėtų daugumą. 
Pagal jį, Paksas pasidaręs ry
tų diktatorium, galėtų keisti 
Konstituciją ir siekti savo tik
slo „sutvarkyti" Lietuvą. Keis
ta tik, ir vertėtų paties Gri
ciaus paklausti, kodėl nei jis 
pats, nei Lietuva nepražuvo, 
Seime daugumą laimėjus kon
servatoriams, ir ypač ją įsigi
jus iš buvusių komunistų 
sukurtos LDDP. Kaip nepra
žūva Amerika ar Didžioji 
Britanija, kuriose iš viso tėra 
tik dvi partijos, ir visada viena 
laimi daugumą ir. pagal 
Gricių, „tvarko" valstybę. Kaip 
nepražudė Švedijos, net pen
kiasdešimt metų iš eilės ją 
valdę, socialdemokratai, arba 
kaip net ekonominį stebuklą 
galėjo parodyti karo sugriauta 
Vokietija, kurią irgi visada 
valdė, pakaitomis daugumą 
laimėdami, tai krikščionys de
mokratai, tai socialdemo
kratai. Aš manau, kad labai 
gerai būtų. jeigu ateinančius 
Seimo rinkimus Pakso partija 
laimėtų ir padėtų jam savo 
programą įvykdyti, nes jis 
Lietuvą veda tikrai geru keliu, 
ir. jo kritikų nusivylimui, nė 
kokių diktatoriškų polėkių 
neturi daugiau, negu jų turėjo 
Vytautas Landsbergis. Algir
das Brazauskas ar Valdas 
Adamkus. 

Kodėl toks keistas dabar
tinių Pakso kritikų požiūris ir 
jų įžūlumas? 

Atsakymas lyg ir aiškus. 
Gal net keli jų. 

Pirmiausia, nė vienas tų 
kritikų Pakso laimėjimo nesi
tikėjo ir dėl to nepaprastai su
glumo, sumišo ir dar dabar ne
žino, ką daryti. Antra — juk 
nieko neišmanantis, ypač apie 
užsienio politiką, nemokantis 
nė anglų kalbos, nepatyręs, 
užsienyje nežinomas, girdėtas 

tik kaip oro akrobatas, turėjo 
tuojau sužlugti pats ir su
žlugdyti valstybę. O burtais ti
kįs ir dėl to su kažkokia bur
tininke Lolišvili susiplakęs, 
užsienyje jis turėjo būti tik 
pašaipa ir Lietuvai tik gėdą 
daryti. Vaje. vaje, ką Lietuva 
padarė, tokį prezidentą iš
sirinkusi. 

Šiandien jau dešimtas mė
nuo nuo tos sukeltos ir iki šiol 
puoselėtos isterikos pradžios. 
Ir Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas, ir jo vadovaujama 
Lietuva gyva, judri, žengianti 
pirmyn, garbinga tarp gar
bingų tautų visame pasaulyje, 
ryški ir keliais pagerėjimo 
ženklais. Kyla ir ekonominiai 
rodikliai, ir ypač ženklūs bei 
drąsūs žingsniai kovos su 
sukčiavimu keliu. Jie ypatin
gai sunkūs, negreit bus ir re
zultatai, nes raunamas kel
mas su giliai įaugusiomis 
šaknimis, kurių judinti iki šiol 
nė vienas valstybės vadovas 
nedrįso. Užsienyje — Lietuva 
tik gerus pažymius pelno. 
Ypač svarbus Pakso vizitas 
Vatikane pas popiežių Joną 
Paulių II, — pabrėžtina, kartu 
su šeima, — ir tik po šešių 
prezidentavimo mėnesių. Itin 
draugiškas susitikimas su Ita
lijos prezidentu Carlo Ciampi 
ir dar šiais metais numatyta 
kelionė į Ameriką susitikti su 
JAV prezidentu Bush rodo 
Pakso užsienio politikos sėk
mę. Manyčiau, tuščias buvo 
kritikų skardenimasis, visiš
kai be reikalo ir Valdą Adam
kų įvėlęs dėl Pakso kelionės į 
Gruziją ir Armėniją. Lietuvai 
gerų ryšių mezgimas su šiomis 
bendro likimo tautomis, ma
nau, svarbesnis, negu pa-
stovėjimas užpakaly pusantro 
šimto Jungtinių Tautų narių 
vadovų New Yorke, jų nuo
trauką darant. Kaukazo vals

tybės Lietuvos prezidentą su
tiko visa valstybės vadovui 
derama pagarba, orumu, 
išskirtinu draugiškumu ir 
numatoma nauda ateity. 

Ir toji Lietuvos prezidento 
Rolando Pakso vidaus bei už
sienio sėkminga veikla iki šiol 
buvusius jo niekintojus pra
dėjo bauginti. Visos jų puo
selėtos tikimybės Paksą pa
minti po kojom gniūžta. Jis 
jau tvirtas valstybės vadovas 
Lietuvoje ir pripažintas užsie
nyje, sulaukęs net įtakingos 
žiniasklaidos dėmesio. Jo, be
sikalbančio su popiežium Jonu 
Paulium II, nuotrauka buvo 
išspausdinta ir JAV Vidurio 
Vakarų didžiausio dienraščio 
„Chicago Tribūne" pirmame 
puslapyje. Tačiau turbūt ir ne 
tik dėl šių, čia minėtų, priežas
čių Pakso priešininkai jo taip 
labai išsigando. Kažin ar jų 
labiau nebaugina Pakso posū
kis tautos kryptimi, tautinės 
valstybės keliu. Tauta, šeima, 
Bažnyčia yra pagrindinės Lie
tuvos valstybės atramos, nuo
lat pabrėžia pats Paksas ir 
dažnai tai kartoja artimieji jo 
padėjėjai. O tai jau nedovano
tinai bloga kryptis kritikų 
puoselėjamam, visas šias ver
tybes neigiančiam, kosmopoli
tizmui. Pilietinės visuomenės 
priedangoje iš užsienio atsiga
bentą šią politiką piršdami, 
penkerius metus tvirtą užnu
garį prezidentūroje turėję, 
kosmopolitai matomai ją pra
randa. O tai jiems jau didelė 
bėda, dargi matant, kad ir 
visuomenė daugiau su Paksu, 
negu su jais, ir valstybės pre
zidentą niekinanti kritika jau 
nebepadeda. Bet vargu, ar ką 
nors padės ir baimė bei ja bau
ginimas tautos. Svarbu tik, 
kad Paksas nepadarytų stam
bių klaidų ir neduotų jiems į 
rankas kozirių. 

Kam reikia tyčiomis 
kurstyti neapykantą? 

Sakoma, kad, kiekvienam 
žaizdelė skausmingesnė, 
negu kito žmogaus sun

kus sužeidimas. Sužeistąjį 
galime užjausti, bet vis tiek 
negalėsime tiksliai suprasti jo 
skausmo gelmių. O jeigu kaip 
tik dėl to būsime apkaltinti 
nejautrumu, artimo meilės ar 
užuojautos stoka? Galbūt pra
džioje tokius kaltinimus pa
neigsime, galbūt dėl to atsi
prašysime, o, jiems tęsiantis, 
pradėsime net prarasti kant
rybę, kad nesiliauja nelogiški 
teiginiai... 

Analogiškai tai galima pri
taikyti ir lietuvių-žydų san
tykiams. Nereikia net ste
bėtis, kad žydų tautai, nacių 
siautėjimo laikais praradusiai 
per 6 milijonus savo vaikų, ho-
lokaustas yra ir skaudus, ir 
neužmirštamas laikotarpis. 
Dabartinės žydų kartos turi 
nuolat rūpintis, kad tas laiko
tarpis ne tik nebūtų užmirš
tas, bet ši skaudi atmintis per
duota būsimosioms kartoms. 
Tai taip pat sunki užduotis, 
nes, kaip ir kitus baisius dvi
dešimtojo amžiaus nusikalti
mus, daugelis norėtų užmirš
ti, paneigti arba jų reikšmę 
sumažinti. Nusikaltimus tyri
nėjantiems žinomi atvejai, kai 
kankintojas kaltina auką už jo 
paties daromas piktadarystes 
ir kartais auka net su tais 
kaltinimais sutinka. 

Žydai į šią kategoriją ne-
įrikiuotini. Jų tautiečiai buvo 
fašizmo siautėjimo auka, prie 
kurios neprikimba jokie kalti
nimai. Tai baisus, žmonijos is
torijoje nedaug paralelių tu
rintis, nusikaltimas, reikalau
jantis, kad jo kaltininkai būtų 
nubausti. Ir iš dalies tai jau 
atlikta. Bet tik iš dalies. 

Daugeliu atvejų galime 
net pavydėti žydų tautai, su
gebančiai išlaikyti savo tikė
jimą, papročius, tradicijas, 
kalbą ir tautinę tapatybę. Ne
paisant, kuriame krašte žydas 
gyvena, jis vis tiek išlieka 
žydu. Kaip būtų gera. jeigu ir 
lietuviai su tokiu užsispyrimu 
saugotų, gintų, išlaikytų savo 
tautinės tapatybės bruožus, 
tuomet nereikėtų dejuoti, kad 
nykstame. kad merdi mūsų 
veikla, organizacijos, spauda. 

Tačiau tokie tvirti etniniai 
įsitikinimai turi ir neigiamas 
puses — dažnai jie virsta tie-

I siog šovinizmu kitų tautų at-
I žvilgiu ir, nepaisant tų tautų 
| pastangų atsiradusius sprū

džius susiaurinti (jeigu panai
kinti neįmanoma), užuot statę 
tiltus, žydai gilina griovius... 

Taip neseniai atsitiko ir 

Lietuvoje, kai buvo suruoštas 
Vilniaus žydų geto sunaikini
mo 60 m. sukakties minėji
mas. Nuo pat Antrojo pasau
linio karo pabaigos lietuviai 
buvo (ir tebėra) aštriai kalti
nami prisidėjimu prie holo-
kausto, Lietuvą užėmus vokie
čiams. Kad tokių pusžmogių 
buvo, paneigti negalime ir 
nenorime. Tačiau taip pat 
nesutinkame, kai dėl to visa 
Lietuva vadinama „žydšau
džių tauta ." Nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos valstybė 
nuoširdžiai stengėsi skriaudas 
žydams atitaisyti, nuostolius 
atlyginti, visos žydų tautos 
viešai ir oficialiai atsiprašyti. 
Visgi kaltinimai nesiliauja, o 
kartais jie nuskamba taip įžū
liai, kad tiesiog norisi paklausti: 
kokiu tikslu jais drabs-
tomasi? Juk toks oficialių žy
dų tautos atstovų elgesys tik 
kursto antisemitizmo ugnelę 
ir geriems abipusių tautų san
tykiams nepasitarnauja. Izra
elio Kneseto (parlamento) 
pirmininkas, besilankydamas 
Lietuvoje ir dalyvavęs to skau
daus minėjimo iškilmėse, 
apkaltino visą lietuvių tautą 
tokiais šlykščiais kaltinimais, 
kad net santūriausi asmenys 
išreiškė pasipiktinimą. Bet, 
deja, ne valdžia. Kai susitiki
me su prez. R. Paksu oficialu
sis svečias iš Izraelio drėbė, 
kad „lietuviai vis dar nesuvo
kia savo vaidmens holokaus-
te", prezidentas tik nuolankiai 
išsitarė: „Mes, lietuviai, turė
tume dar geriau suprasti, kas 
tuomet įvyko..." 

Lietuviai nesuvokia? J u k 
mokyklose įvestos holokausto 
(bet ne lietuviško patriotišku
mo) pamokos, įsteigta tarp
tautinė komisija nacių ir so
vietų okupacijų pasekmėms 
tirti, Vilniuje įvyko Lietuvoje 
gyvenusių ar gyvenančių žydų 
kongresas, Lietuva grąžino žy
dų šventraščius (toras), iš
leista apie 60 knygų, skirtų 
Lietuvos žydų kultūrai, istori
jai, kalbai, holokausto tragedi
jai, prirašyta galybė straips
nių, už žydų gelbėjimą valsty
bė medaliais apdovanojusi dau
gybę žmonių, ieškota priežas
čių ir kaltininkų, kas žudė žydus... 

Lietuvos spaudoje paskel
bus šio „įžūlaus svečio" žo
džius, suprantama, kilo gan 
nemažas pasipiktinimas, savo 
šlykščią galvą iš urvo iškišo 
net antisemitizmo apraiškos, 
o Lietuvos garbės ginti išėjo 
tik Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, drįsęs viešai 
šiuos žydų Kneseto pir
mininko kaltinimus atremti. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 
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J is atsakė vien rankos 
spustelėjimu ir nuėjo į šalį. 

Po vakarienės iš valgyklos 
išėjome drauge. 

— Nors bėk per laukus!.. 
— pasakė. 

— Eikim pas mane, — pa
siūliau. 

Parėjome į sekciją, užsi-
ropšteme ant narų ir susėdę 
atrėmėme nugaras į sieną. Po 
kurio laiko paklausiau: 

— Kas jis tau? 
— Mokytojas... Mano mo

kytojas. 
— Maniau, kad giminė. 
Jaučiau, kad jam reikia 

išsikalbėti. Pagaliau prabilo: 
— Matai, jis buvo visai 

kitoks. Na... ne toks kaip kiti 
mokytojai. Lentoje jo parašy
tos raidės ir dabar lyg gyvos. 
Ir šitoks pasityčiojimas! Net 
neparvežė, vilkte parvilko-
me... 

— Kur jis tave mokė? 
— Mano tėviškėje, nedi

deliame bažnytkaimyje. Pra
džios mokykloje. Tai mano pir
masis mokytojas. 

— Keista. — garsiai pa
galvojau. 

— Kas čia tau keisto0 

— Kad užkampiuose pasi
taiko neužmirštamų mokyto
ju-

Man visada atrodė, jog 
Kaune surinkta visa, kas ge
riausia. Dabar mintimis ban
džiau surasti bent vieną mo
kytoją, kurio gailėčiausi taip 
kaip Ignas šio žmogaus... 

— Jis dirbo visai kitaip. 
Sakykim, istorijos pradėdavo 
mokyti jau pirmame skyriuje. 

— Bet tada vaikai dar ne
moka nei skaityti, nei rašyti, 
— įsiterpiau. 

— Na žinoma, nemoka! Ir 
mes nemokėjom. Mums reikė

jo išmokti savo šeimos istoriją 
ir pasakoti apie ją klasėje. Tai 
ne iš sykio pavykdavo. Ne
drąsūs buvome. Mūsų pasako
jimus mokytojas traukte iš
traukdavo. Na. ir pakyrėda
vome tada tėvams! 

— Ir kam to reikėjo? 
— Ogi šitaip išmokome di

džiuotis savo šeima, visa gi
mine, o paskui savo kaimu, 
valsčiumi — visa Lietuva. 

— Regis, istorija jūsų mo
kykloje buvo mokslų mokslas. 
O kaip kiti dalykai? 

— Su viskuo buvo vieno
dai. Jis visur taip gerai šnekė
davo apie Lietuvą... 

— Tu dailiai rašai. Ar irgi 
jis išmokė? 

— Ne, čia jau aš pats. Jam 
tik šiukštu neteplioti, o raides 
rikiuoti lygiai. Va. kad be klai
dų — čia jau jis. Jkalė mums. 
kad lietuvių kalba pati gra
žiausia, o jos nemokėti — sar
mata. 

— Ar jūsų mokykloje buvo 
vien lietuviai? 

— Beveik. Porą vaikų pra

vardžiuodavome prūsais, bet 
tai dėl tikybos. Bambizai jie 
buvo. 

— O kaip su žydais? 
— Buvo tik vienas, Joškė, 

jo tėvas karšyklą turėjo. Šešta
dieniais jis knygų nesinešda-
vo, jas tempdavome mes. O 
Joškės mama už tai bandelę 
duodavo. Lietuviškai jis kal
bėjo lygiai taip kaip ir mes... 

Palūkėjęs Ignas nusišypso
jo: 

— Jis mus išmokė ir siuvi
nėti, visus — ir mergaites, ir 
vaikus... 

— Na. manęs šito niekas 
nemokė! — sušukau. — Kam 
to reikia? 

— Dabar aš moku bušlatą 
užsilopyti. ir gražiai... — nusi
juokė Ignas. 

Abu nutilome. Jis turbūt 
vis grįžo į savo vaikystę, o aš 
gailėjausi, kad artimiau nesu
sipažinau su tuo, matyt, įdo
miu žmogumi. Ir jau niekada... 

— Kaip jis čia atsidūrė? Ar 
nežinai? 

— Po okupacijos jis mokė 

kaip ir anksčiau. Jam sakė 
liautis, o jis aiškino, kad dabar 
reikės labai didelės meilės 
Lietuvai ir jis turi čia 
prisidėti... Areštavo jį ketu
riasdešimt pirmųjų pavasarį-
— užbaigė Ignas. 

Dar sužinojau, kad moky
tojas buvo baigęs Veiverių 
mokytojų seminariją, savano
riu kovojęs už Lietuvos neprik
lausomybę, kad buvęs šaulių 
būrio vadas, kad vadovavęs 
jaunųjų ūkininkų rateliui... 

Mokytojas Benas Tėvo-
nis... Kiek tokių tylių didvyrių, 
kurių vardo niekas nesužinos, 
priglobė Šiaurės žemė! 

Notaras Breiva staiga emė 
silpti. Sunkus darbas, gyveni
mas pusbadžiu galutinai išse
kino jį. 

— Jau nepalaidos manęs 
Lietuvoje... — dejuodavo Brei
va miške, apsipildamas pra
kaitu. 

Jo darbas buvo genėti ša
kas, rinkti jas į krūvas, o pas
kui — deginti, bet ir toksai bu
vo ne pagal jėgas. 

Ramindavau jį, guos
davau, žadindavau viltį. 

— Ne. Jau teks čia savo 
kaulus palikti. Teks palikti 
čia... 

Žmogus pajunta mirties 
artėjimą, tarytum pasikeičia, 
tampa kitoks. Iki šiol Breiva 
buvo labai ramus, kantrus, o 
dabar ėmė vis dažniau skųstis, 
dejuoti dėl savo negalių. Ypač 
slėgė jam širdį mintis, jog dau
giau nematys gražuolės Lietu
vos, rugiais banguojančių 
laukų, pušelėmis apaugusių 
kalvų, pavasarinio sodų žydė
jimo, neišgirs kukuojančios 
gegutes... Ir kad amžinam 
poilsiui neatguls tėvynės smė
lyje... 

I darbą privaledavome 
išeiti visi. Pasilikti galėjo tik 
tie, kuriuos atleisdavo gydyto
jas. Be nelaimingų atsitikimų, 
atleisdavo vien tuos. kurių 
temperatūra būdavo ne 
žemesne kaip trisdešimt sep
tyni su puse laipsnio. 

Išvarydavo net ir blatnuo-
sius. Miške šitie slampinėdavo 

nedirbdami, net neprisiliesda-
vo įrankių. Brigadininkai jų 
bijodavo, o atlikti darbą vis 
tiek reikėdavo, todėl spausda
vo politinius. Šie turėdavo 
atidirbti už save ir už tingi
niaujančius. 

Vagys, kurie turėjo galios 
ir drąsos pasilikti barakuose, 
šią privilegiją įsigijo nepigiai. 
Tai buvo stambesni ir smul
kesni atamanai, visos admi
nistracijos pažįstami. Dėl to, 
kad neina į darbą, jie buvo 
mėnesius išsėdėję izoliatoriuo
se ir karceriuose. Tiktai šitaip 
vagims pavykdavo įtikinti la
gerio valdžią, kad jų nepalauš. 

Zeką, savavališkai neišė
jusį į darbą, grūsdavo bent 
penketui parų į izoliatorių ir 
pirmutines tris dienas maitin
davo tik vandeniu ir puse 
davinio duonos. Per kitą baus
mės laiką dar pridurdavo su
mažintą normą košės ir balan
dos. Ištisus mėnesius tūnoti 
karceryje galėdavo tiktai blat-
niejf, kuriuos remdavo drau
gai. Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 

PASKYRĖ STIPENDIJAS 

Suvažiavimo metu, 1997 
metais, švenčiant 75-tąjį 
jubiliejų. Korp! Neo-

Lithuania įsteigė stipendijos 
fondą nariams, narių vaikams 
ir anūkams, gyvenantiems 
JAV ir Kanadoje. Nuo 1998 
m. vyriausios valdybos su
ruoštos kasmetinės golfo išky
los sukaupia lėšas stipendijos 
fondui. Šiemet korporacija pa
skyrė stipendijas penkiems 
darbštiems studentams, kurie 
ne vien pasižymėjo mokslo 
gabumais, bet taip pat lietu
viškoje bei visuomeninėje veik
loje. Stipendijos buvo įteiktos 
šių metų golfo iškylos vaišių 
metu. rugsėjo 14 d., Glen-
eagles Country Club, Lemont, 
Illinois. Su dideliu malonu
mu, pristatome 2003 metų 
stipendininkus. 

Daiva Meilienė 
vyr. valdybos 

vicepirmininkė 

Danius Anelauskas. 

Danius Jonas Anelauskas 
Glendale, California 

Danius Jonas Anelauskas, 
korporantės Rūtos (Mockutės) 
ir Rimo Anelauskų sūnus, 
2003 m. baigė Crescenta Val-
ley High School. La Cres
centa, California. Nuo pat ma
žens Danius priklauso lietu
vių skautams, pasiekęs skau
to vyčio laipsnį, ir šiuo metu 
padeda prityrusių skautų va
dovui. Danius baigė Los An
geles Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą 2003 m. ir prik
lauso „Spindulio" <Los Ange
les) tautinių šokių ansam
bliui. Lankydamas Crescenta 
Valley High School. Danius 
pasižymėjo tinklinio sporto 
gabumais, patekdamas į gim
nazijos rinktinę komandą ir 
2003 m. pagerbtas ..Pacific 
League MVP" titulu. Danius 
stropiai mokėsi, dalyvavo 
įvairiuose mokyklos klubuose 
bei veikloje, sugebėdamas pa
tekti į mokyklos garbės sąra
šus. Danius taip pat priklausė 
aviacijos junjorų kadetams 
(Air Force Junior ROTC), pa
siekdama* puskarininkio laips
nį ir apdovanotas „Outstan-
ding Cadet of the Year" žyme
niu. Rudonj Danius pradeda 

studijuoti prekybos ekono
miką University of California, 
Santa Barbara. 

Rekomendacijos laiške, LA 
Šv. Kazimiero lituanistines 
mokyklos vedėja ir LB Švieti
mo tarybos narė Marija San-
danavičiūtė-Newsom rašė: .Da
nių Anelauską pažįstu nuo 
kūdikystės dienų... Danius 
yra aukštų kvalifikacijų as
muo: akademinių, moralinių, 
visuomeninių. Džiaugiuosi jo lig
šioliniais pasiekimais, reko
menduodama jūsų organizaci
jos skiriamai stipendijai". 

Marius V. Anelauskas. 

Marius Vytautas 
Anelauskas 

Shell Beach, California 

Marius Vytautas Anelaus
kas, korporantės Rūtos (Moc
kutės) ir Rimo Anelauskų sū
nus, 2002 m. baigė University 
of California, San Diego 
bakalauro laipsniu mechani
kos inžinerijos srityje. Nuo 
pat mažens Marius priklauso 
lietuvių skautams, pasiekęs 
skauto vyčio laipsnį ir šiuo 
metu eina Landsbergio vyčių 
būrelio pirmininko pareigas. 
Marius baigė Los Angeles Šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą 1997 m., priklauso Los 
Angeles Jaunimo sąjungai, 
dalyvavo Jaunimo kongrese 
Australijoje 2000 metais, pri
klauso „Spindulio" (Los An
geles) tautinių šokių ansamb
liui. Nuo 2002 metų Marius 
studijuoja California Polyte-
chnic State University at San 
Luis Obispo, siekdamas dvi
gubo magistro laipsnio ..Busi
ness Administration/Master 
of Science" su pagrindine kryp
timi į inžinerijos vadovavimą. 

Rekomendacijos laiške s. 
fil. Vytenis Vilkas rašė: „Bū
damas skautų vadovas ir da
bartinis Los Angeles Kalniš
kių tunto tuntininkas. esu 
stebėjęs Marių nuo 1992 m. 
Prieš mano akis Marius bren
do nuo jauno skautuko iki 
skauto vyčio ir jauno vadovo. 
Marius yra gudrus, nuotai
kingas ir turi sugebėjimą va
dovauti jaunimui... Stipriai 
rekomenduoju Marių mokslo 
stipendijai". 

-Jonas Gončius. 

Jonas Genčius 
Chicago, Illinois 

Jonas Genčius, korporan
tės Kristinos 'Ruikvtės) ir 
Valentino Genčių sūnus, 2003 
m. baigė St. Laurence High 
School. Burbank. Illinois. Nuo 
pat mažens Jonas priklauso 
lietuvių skautams, pasiekęs 
skauto vyčio laipsnį, „Li-
tuanicos" sporto klubui. 2001 
m. baigė Čikagos lituanistinę 
aukštesniąją mokyklą. Lan
kydamas St. Laurence gimna
ziją. Jonas pasižymėjo krepši
nio sporto gabumais", patek
damas į gimnazijos rinktinę 
„Vikings" komandą. 2003 m. 
St. Laurence krepšinio ko
manda, pirmą kartą per 26 
m., laimėjo rajono čempiona
tą. Jonas stropiai mokėsi ir vi
sus ketverius metus sugebėjo 
patekti į gimnazijos garbės 
sąrašus. Rudenį Jonas prade
da studijas komunikacijos sri
tyje St. Mary's University of 
Minnesota. VVinona. Minnesota. 

Rekomendacijos laiške v.s. 
fil. Gintaras Plačas rašė: 
..Skautas vytis Jonas Genčius, 
dirbdamas su jaunesniais 
skautais Rako stovykloje, pa
sižymėjo savo sumanumu, 
darbštumu, ir nuoširdumu. 
Nenusivilsite. paskirdami 
jam stipendiją". 

būreliui. Vasaros skautų sto
vyklose Nida eina atsakingas 
pareigas, vadovaujant „Neri
jos" tunte. Papildomai Nida 
uoliai prisideda prie Mercy 
Lift labdaros darbų, paruo
šiant medikamentus persiun
timui į Lietuvą. Kartu su tė
veliais, Nida beveik kasmet 
aplanko Lietuvos ligonines, 
kurioms medikamentai siun
čiami. Rudenį Nida pradeda 
studijas „Occupational thera-
py" srityje VVestern Michigan 
University, Kalamazoo, Mi
chigan. 

Rekomendacijos laiške j . s . 
fil. Taiyda Chiapet ta rašė: 
„Eilę metų stebiu Nidos nu
veiktus darbus, auklėjant 
skaučių jaunimą. Nida yra 
puiki, sunkiai dirbanti, su
brendusi panelė, kuri sąžinin
gai atlieka savo pareigas ir 
rodo gerą pavyzdį jaunesnėms 
sesėms... Nida yra gabi ir dar
bšti moksluose bei skautų or
ganizacijoje. Tikiu, kad teigia
mai įvertinsite jos prašymą, 
suteikdami stipendiją". 

LANKĖSI INA BERTULYTĖ BRAY 

Nida N", Lendraitytė. 

Nida Natalia Lendraitytė 
Palos Heights, Illinois 

Nida Natalia Lendraitytė, 
korporantų Viligailės (Laurai-
tytėsj ir Jurgio Lendraičių 
duktc 2003 m. baigė Mother 
McAulcy Liberal Arts High 
School. Chicago. Illinois. Nuo 
pat mažens Nida priklauso 
jūrų skautėms. 2001 m. baigė 
Maironio lituanistinę aukš
tesniąją mokyklą Lemont, 
Illinois. Mokslo metų bėgyje 
Nida padeda vadovauti „Neri
jos" tunto jaunesnių skaučių 

Alina Regina Meilytė. 

Alina Regina Meilytė 
Chicago Ridge, Illinois 

Alina Regina Meilytė, kor
porantės Daivos (Vaitkevi
čiūtės) ir Prano Meilių duktė, 
2003 m. baigė Mother McAu-
ley Liberal Arts High School, 
Chicago, Illinois. Nuo pat ma
žens Alina priklauso lietuvių 
skautams. Lietuvos Vyčių or
ganizacijai. „Grandies" tau
tiniam ansambliui. 2001 m. 
baigė Čikagos l i tuanist inę 
aukštesniąją mokyklą. Lan
kydama Mother McAuley gim
naziją. Alina stropiai mokėsi, 
dalyvavo įvairiuose mokyklos 
klubuose bei veikloje, sugebė
dama visus ketverius metus 
patekti į mokyklos garbės są
rašus, buvo priimta į ..Natio
nal Honor Society". kurioje 
būdama ketvirtokė, ėjo iždinin
kės pareigas. Rudenį Alina pra
deda studijuoti farmakologiją 
University of Illinois Čikago
je, kur yra priimta į pažangių
jų studentų Honors College. 

Rekomendacijos laiške, 
v.s. Marytė Utz rašė: ..Daugelį 
metų turėjau progą stebėti 
Alinos brendimą Čikagos litu
anistinėje mokykloje, lietuvių 
skautų veikloje ir stovyklose. 
Alina visada yra labai 
pareiginga ir ryžtinga visuose 
savo užsimojimuose. Nuo ma
žens Alina skautauja „Aušros 
Vartų7„Kernavės" tunte Či
kagoje. Ji nenuilstamai ir su
maniai, kas šeštadienį padeda 
vadovauti „Dubysos" skaučių 
draugovei. Esu t ikra, kad 
įvertinsit Alinos pastangas 
moksle ir lietuviškoje veiklo
je, paskirdami jai stipendiją". 

Nors Čikagą nuo Seattle 
miesto Washington valstijoje 
skiria tūkstančiai mylių, ta
čiau ten gyvenančiai veikliai 
mūsų tautietei Inai Bertuly-
tei-Bray nuotolis yra vien juo
kai. Tokį atstumą ji jau įveikė 
3 kartus trejų metų laiko
tarpyje, o šiemet čia lankėsi 
antrą kartą. 

Kuomet gegužės mėnesio 
viduryje ji čia viešėjo, su toli
ma viešnia buvome susitikę ir 
apie tai rašėme „Draugo" 
skaitytojams. Tada papasako
jome, kad ji Čikagon atvyko 
kilniu tikslu: sukataloguoti 
savo tėvo muziko — kompozi
toriaus, pedagogo, choro diri
gento, spaudos bendradarbio 
Juozo Bertulio muzikinį 
palikimą, kuris yra sukrautas 
Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centre esančiame Zilevi-
čiaus-Kreivėno vardo muziko
logijos archyve. 

Taip pat buvome pažy
mėję, kad Ina birželio mėnesį 
važiuos Lietuvon, norėdama 
galutinai susi tart i dėl tėvo 
kūrinių leidybos. Beje, viena 
komp. J. Bertulio kūrybos 
knyga — „Kūriniai fortepijo
nui" jau išleista J. Petronio 
leidyklos Kaune 2003 m. pra
džioje. 

Todėl buvo įdomu su šia, 
savo tėvo kūrybą panorusią 
įamžinti, moterimi susitikti, 
kuomet rugsėjo mėnesį ji vėl 
buvo atvykusi į Čikagą, dar 
pilna įspūdžių iš viešnagės 
Lietuvoje. 

Ją sutikome Žilevičiaus-
Kreivėno vardo muzikologijos 

I n a B Bray Žilevičiaus—Kreivėno muzikologijos 
archyve Čikagoje atrado daug savo tėvo. kompozitoriaus 
•J. Bertulio kurinių. E. Bulaičio nuotr. 

archyve, apsivertusią savo tė
vo kūryba, kuriai čia yra pa
skirta daug vietos Ina pa
žymėjo, kad daug dalykų buvo 
sukrauta j dėžes, net neži
nant, kas jose yra. 

Todėl jai reikėjo viską 
peržiūrėti, bandyti sukata
loguoti. Katalogas dabar 
apima daugiau negu 500 
kūrinių. Tai J. Bertulio kūry
ba — liaudies dainos, net 11 
baletų. kitų stambesnių 
kūrinių. Čia yra ir prieš karą 
Klaipėdoje- išleistos plokštelės, 
ir 77 jo gaidų leidiniai, išs
pausdinti prieš 70 metų. 

Viešnia iš Seattle savaite 
laiko darbavosi, darydama 
įvairių kuriniu kopijas, kurių 
dauguma jau iškeliavo Lie
tuvon. Beje, čia yra ir daug 
spaudos iškarpų (nemažai iš 

„Draugo" dienraščio), kuriose 
J. Bertulis rašė apie muziki
nius įvykius arba kiti autoriai 
pažymėjo J. Bertulio kūrybą. 

J. Bertulytė-Bray pami
nėjo, kad toliau žada tęsti savo 
tėvo kūrybos leidybą Lietuvo
je. Tai bus daroma Klaipėdoje, 
kur komp. J. Bertulis ilgokai 
darbavosi. Darbą atliks Klai
pėdos universiteto leidykla. Iš 
viso turėtų pasirodyti 6 lei
diniai, iš kurių pirmasis turė
tų apimti bažnytinę muziką, 
nes ji J . Bertulio kūryboje 
užima gana svarbią vietą. 

Paklausus, kas gi tą leidy
bą finansuos. L Bertulytė-
Bray atsakė, jog jai pačiai tai 
reikės atlikti, nes tėvo kūry
bos išlikimui ji negaili nei 
laiko, nei pinigų. 

Edvardas Šulaitis 

ATEINA! JAU LAIKAS! JAU LAUKIAM! BUS NETRUKUS! 
Kas ateina? Ko laukiam? 

Kas bus? Nagi — XII tautinių 
šokių šventė! 

Jos Čikagos. JAV ir Kana
dos lietuviai jau pasiilgę: pa
skutinį kartą Cikagiečiai gė
rėjosi ta lietuviškumo mani
festacija net prieš septynerius 
metus, o kanadiečiai prieš trejus. 

Kaip tolimos VI TŠ šven
tės dalyvė „Lėtūno" grupėje. 
pilna gražių prisiminimų, 
pasinaudojau proga ir š.m. 
rugsėjo 28 d., pasiklausiau 
ateinančios šventės rengėjų 
pasitarimų. 

Mane nudžiugino rengėjų 
entuziazmas ir maloniai nu
stebino jų kruopštus šio mil
žiniško užmojo planavimas. 

XII šventės ruošos komi
teto pirmininkė Audronė Tamu-
lienė visiems komiteto nariams 
išdalino smulkiai detalizuotą 
darbo planą — veiklalapį — 
nuo renginio vietos (Allstate 
Arena. Rosemont, IL). lėšų 
telkimo, reklamos, svečių kvi
etimo iki bilietų, šventės lei
dinio, tautodailės parodos, 
suvenyrų ir 1.1. Šis rengėjų 
posėdis buvo jau penktas, o 
kiek jų dar bus! Veiklalapis 
storas, dar yra jame klaustu
kų. Bet sistemingas rengėjų 
darbštumas padės į juos visus 
atsakyti. 

Buvo labai malonu klau
sytis čia gausiai susirinkusių 
tautinių šokių entuziastų. Ne
mažai jų — ilgamečiai „Lėtū-
no" nariai su Nijole Pupiene 
priešaky, nuo 1975 m. šokę 
visose šventėse, o dabar tebe
sidalinantys įspūdžiais iš ką 

tik ..atšoktos" didžiosios šven
čių šventos Lietuvoje. 

Ateinančios 2004 m. lie
pos 3 d. TŠ šventes meno va
dovė Rasa Poskocimienė kaip 
žuvis nardė po veiklalapio te
mas ir klausimus: kurios mo
kėjų grupes, iš kur nori i šia 
šventę atvykti, kur. kaip šo
kėjus apgyvendint, kokios 
apdraudos ir mokesčiai. -Jai 
labai informatyviai taikino 
tėvas ir >ij'!u< Tamuliai. 

Šiame posėdyje visų dome
sio centras buvo šventės vaiz
dine reklama Labai įdomius 

aliukų ir plakatų pa 
džius, pieštus menininko Vik
toro Paulausko, parode pirm. 
A. Tam;. nkliukai: ap
valiame ball nsiai 
mėlyni šokėju siluetai ir tam
siai mėlynam fone — balti šo
kėjai: aplink raidės: XII Lie
tuvių tautinių šokių šventė. 
2004. Chicago. Lithuanian 
Folk Dance Festival. Ženk
liuko šokėjai labai elegantiški 
ir. nors taupiais brūkšniais 

stilizuoti, bet pilni judesio. 
Plakatų net trys pavyzdžiai. 

Visi dailūs, visi akiai patrauk
lūs, gyvybingi. Kurį išsirinkti, 
komitetas dar galutinai nenu
tarė. 

Kalbant apie reklamą, daug 
darbo turės reklamos vadovai 

- Dalia Anysienė ir Frank 
Zapolįs, skelbdami šią, kas 
ketvirti metai kaip gerą derlių 
užderančią, lietuviškumo šventę 
spaudoje, radijo bangomis ir 
pan. O šventės šūkis? Posė
džio metu buvo pasiūlytas ne 
vienas variantas, bet galutinai 
dar nepasirinkta. 

Sklandus, jau gerai su
regztais, planais gausus ren
gėjų posėdis baigėsi nustačius 
data. XII Lietuvių tautinių 
šokiu šventės ruoša rieda 
pirmyn visu greičiu! 

Būsimieji žiūrovai! 2004 
m. liepos 3 dieną jums kažkur 
atostogauti negalima! Visi — į 
XII šokių šventę, kad būtų 
pilna didžioji Allstate arenos salė. 

Pasiklausiau ir parašiau — nju 

DIDĖJA CICERO LIETUVIŲ SKAIČIUS 

Papai lietuviška m;•-!<• ..dvi sesutes per kalneli nesusieina*, o šioms 
dviems • Monikai Povilaitionoi (kairėje), gyvenančiai 
Kanadoje ii Karolinai Kubilienei, gyv. I>emonte. jokie nuotoliai netrukdo 
susitikimu Indrės Tįjūnėlienės nuotr 

Kamilė, kuri spalio 12 d. 
minės savo dviejų mėnesių 
amžiaus sukaktį, yra naujau
sia Ciceru lietuvių telkinio gy-
ventoja, padidinusi ne taip jau 
gausu šios vietovės lietuvių 
skai< III -Ii yra pirmagimis 
kūdikis Dianos ir Svajūno 
Plavinsku šeimoje. įsikūrusio
je pas giminaiti, anksčiau 
buvusį aktyvų ne vien tik Ci
cero lietuvių veikėją, Kostą 
Dočkų. 

Naujagimės mama Diana 
iroį yra. neseniai atvykusi j 

Cicero. Ji čia pirmą kartą 
atvažiavo prieš 3 metus ir po 
to porą kartų buvo sugrįžusi į 
Lietuvą. Dabar ji čia žada 
ilgėliau apsistoti, nes reikia 
prižiūrėti, kiek seniau čia at
keliavusią savo mamą Janiną 
Dočkienę ir giminaitį Kostą 
Dočkų, kuriuos kankina sun
kios ligos. 

Su Kamile neseniai turėjo 
progą susipažinti didelis būrys 
Cicero lietuvių, kuomet jos 
mama Diana naujagimę 
rugsėjo paskutinį sekmadienį 

buvo atsinešusi į lietuvių 
kalba laikomas pamaldas Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, o 
po jų — į sekmadieninį mūsų 
tautiečių pabendravimą tos 
parapijos pastate. Ten vyku
sios programos metu jos vedė
jas dr. Petras Kisielius pasi
džiaugė, sakydamas, kad Ci
cero lietuvių telkinys didėja 
savo narių skaičiumi, turė
damas galvoje naujagimę 
Kamile. 

E. Š. Diana Plavin: kienė su dukryte Kamile- Cicero lietuviu pasižmonejime. 
E- Šulaifrio nuotr 



FILATELIJA - ĮDOMUS 
UŽSIĖMIMAS 

Filatelija - tai sistemingas 
pašto ženklų rinkimas ir ty
rinėjimas. Sis pomėgis besi
domintiesiems teikia daug 
malonumo ir turi neabejotinai 
auklėjamosios, mokomosios ir 
lavinamosios reikšmės. Yra 
pastebėta, kad pašto ženklų 
rinkimas, o ir bendrai kolek
cionavimas, teigiamai veikia 
žmogaus sveikatą: mažina 
stresą, ramina nervus. Domė
jimasis pašto ženklais taip pat 
duoda galimybę susipažina su 
atskirų šalių istorija, geografi
ja, menu, religija, kultūra, 
pramone ir kitomis to krašto 
ypatybėmis. Tarptautinėje 
plotmėje pašto ženklų rinki
mas ir tyrinėjimas jau seniai 
yra tapęs galingu kultūros 
propagavimo įrankiu, todėl 
kiekviena valstybė stengiasi 
savo išleidžiamais pašto žen
klais parodyti visa, kas joje 
yra gražiausio, brangiausio ir 
įdomiausio. Trumpiau sakant, 
pašto ženklai - tai tarsi kiek
vienos nepriklausomos valsty
bės veidas. Drįsčiau teigti, kad 
pašto ženklai - tai vienas iš 
valstybės suverenumo požy
mių, paprastai pavergtieji, 
okupuotieji kraštai - negali 
spausdinti savųjų ženklų. 

Filatelijos istorija praside
da su pirmųjų ženklų atsira
dimu. Pašto ženklus pradėta 
naudoti Anglijoje 1840 metais. 
Būtent čia pirmą kartą pa
saulio istorijoje pradėta par
davinėti 1 penio vertės, juoda 
spalva išspausdinti, pašto žen
klai su karalienės Viktorijos 
atvaizdu. Pirmuosius pašto 
ženklus atkirpdavo nuo lapo 
žirklėmis, patepdavo klijais ir 

užklijuodavo ant voko. Šią 
naujovę greitai pastebėjo ir 
labai pamėgo Anglijos ponios, 
kurios pirmosios nuo gautų 
laiškų pradėjo nuiminėti pašto 
ženklelius ir jais puošti savo 
prašmatnias vėduokles, kny
gas, albumus. Ši mada greit 
paplito ir karališkam Anglijos 
paštui davė daug pelno. Ne
trukus pašto ženklai pasirodė 
ir kitose šalyse: Šveicarijoje, 
Prancūzijoje. JAV. Australijo
je. Prūsijoje, Suomijoje, Rusi
joje. Pirmuosius pašto ženklus 
Rusija įsivedė tik 1858 m., 
vėliau nei kitos Europos vals
tybės. Tačiau pirmuosius paš
to ženklus Rusijos imperijoje 
išleido ne patys rusai, bet au
tonominė Suomija, o po metų 
ir pati Rusija. Tais pačiais me
tais rusiški pašto ženklai buvo 
pradėti naudoti ir Lietuvoje. 

Lietuva savo pašto ženk
lus savarankiškai pradėjo 
spausdinti tik atstačiusi val
stybingumą po 1918 metų 
vasario 16-ios. Patys pirmieji 
nepriklausomos Lietuvos paš
to ženklai buvo išspausdinti 
Vilniuje 1918 m. gruodžio 25 
d., pirmojo Lietuvos pašto vir
šininko Benedikto Tamoševi-
čiaus įsakymu Martyno Kuk
tos spaustuvėje. Vos tik pasi-
rodžiusieji. Lietuvos pašto ženk
lai savo kuklumu padarė dide
lį įspūdį kitų kraštų filatelis
tams. Nuo to laiko ir Lietuvoje 
prasidėjo savųjų pašto ženklų 
kolekcionavimas ir studijavi
mas. 

Lietuviškų pašto ženklų 
atsiradimas paskatino Lietu
vos filateliją ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Lietuvos 

filatelija JAV gimė su pirmais 
laiškais iš nepriklausomos Lie
tuvos, su jos išleistais pašto 
ženklais. Lietuviams išeiviams, 
kurie daug dirbo ir aukojo 
gimtojo krašto nepriklau
somybei atgauti, buvo didelis 
džiaugsmas, matant pirmuo
sius laisvos Lietuvos pašto 
ženklus. Todėl dauguma tuos 
ženklus mielai rinko: vieni -
kad jie buvo savi, savo krašto 
vyriausybės išleisti; kiti — sau 
prisiminti ir savo vaikams ar 
vaikaičiams parodyti. Tarp 
renkančiųjų buvo ir tokių, 
kurie ne tik ženklus rinko, bet 
nuo pirmųjų laidų juos visa
pusiškai studijavo. Keletas 
tokių rinkėjų tapo gerais spe
cialistais - lietuviškų pašto 
ženklų žinovais. Tarp jų buvo 
dr. A. Račkus, kun. J. Klioris, 
A. Būdvytis ir kiti lietuvių 
filatelijos pradininkai. Susi
domėjimui naujai pasirodžiu
siais ženklais augant, atsira
do poreikis burtis į lietuviškų 
pašto ženklų rinkėjų būrelius, 
draugijas. Ėmė steigtis lietu
vių filatelistų draugijos Čika
goje, New Yorke, Philadelp-
hijoje. Filatelistų draugija 
„Lietuva", įkurta 1946 m., 
gyvuoja ir aktyviai veikia dar 
ir mūsų dienomis. Draugijos 
gretose šiuo metu yra daugiau 
kaip 200 narių, įvairių profe
sijų žmonių, kurie domisi lie
tuviškais pašto ženklais ir jų 
tyrinėjimu. Nors draugijos 
narių dauguma gyvena Ame
rikoje, tačiau nemaža dalis 
gyvena Lietuvoje. Kanadoje, 
Japonijoje. Austrijoje, Vokie
tijoje. Du kartus per metus 
vyksta draugijos narių susi
rinkimai, leidžiamas gausiai 
iliustruotas filatelistų draugi
jos „Lietuva" žurnalas. Kas 
treti metai draugija ruošia 
lietuviškos filatelijos parodas. 
Šiose parodose savo kolekcijas 
išstato ne tik filatelistai, bet 
ir numizmatai bei kiti kolek
cionieriai. Šiais metais spalio 
24. 25. 26 d. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje veiks lie
tuviu filatelistų draugijos 
„Lietuva" LITHPEN XXIX 
paroda, skirta Mindaugo ka
rūnavimo karaliumi 750-jų 
metų jubiliejui paminėti. 
Visa, kas domisi lietuviškais 
pašto ženklais, jų istorija, 
kviečiami į parodą. Ypač ma
loniai kviečiame mūsų lietu
viškąjį jaunimą, mokinius, 
studentus, kurie galbūt, pasi
dairę po įspūdingas ir kruopš
čiai surinktas lietuviškų paš
to ženklų kolekcijas, užsidegs 
aistra domėtis mūsų valsty
bės pašto ženklais ir lietu
viškąja filatelija. Platesnę in
formaciją apie filatelistų drau
giją „Lietuva" galima gauti 
kreipiantis į šios draugijos 
valdybos pirmininką Joną 
Variakojį. 3715 West 68th 
Street. Chicago, IL 60629, 
USA. Telefonas 1-773-585-
8649. e-paštas: 

variakojis@earthlink.net 
Violeta Rutkauskienė 

TOKIA ŠUNS DALIA 
LIBERTAS KLIMKA 
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ATEITININKŲ VEIKLOS PASITARIMAS 

Atkelta iš 2 psl. 

Čia nuomonės kirtosi. Dau
giau argumentuota atvirkščiai, 
būtent — ateitininkai, ypač sen
draugiai dažniau veikia visuo
meniškumo ar tautiškumo aki
ratyje, bet kartais ne per uo
liausiai vykdo savo misiją ..Visą 
atnaujinti Kristuje" Tik per 
paskutinius kelis metus tam 
rodomas didesnis dėmesys. Bu
vo siūlymas, kad šių metų atei
tininkų veikla pabrėžtų Švento
sios Dvasios svarbą ir stengtųsi 
įgyvendinti šių metų šūkį: 
..Pajuskime Šventosios Dvasios 
ugnj per katalikišką akciją ir 
Evangelijos pažinimą" Buvo 
siūlymas vietovėse steigti Šven
tojo Rašto būrelius Dctroitiške 
Danute Sirgedienė pabrėžė 
,.formavimo" reikšmę katali
kiškoje veikloje ir siūlė, kad 

ateitininkų susirinkimai būtų 
pradedami Šventojo Rašto iš
traukų skaitymu bei kreipimusi 
į Šventąją Dvasią. Džiugas Sta-
niškis siūlė, kad per susirin
kimus būtų pasinaudota dva
sine medžiaga leidinyje „Žodis 
tarp mūsų", kuris leidžiamas 
Lietuvoje. Andrius Kazlauskas 
siūlė, kad ateitininkai daugiau 
įsijungtų j katalikišką akciją — 
karitatyvinę veiklą, kaip antai, 
šelpti neturtingus lietuvius bei 
vargstančius lietuvius senelius. 
Jolita Kisieliūtė -Narutienė pra
šė neužmiršti šalpos patiems 
šalpos reikalingiems ateitinin
kams nariams Lietuvoje, ir pra
šė, kad ŠAAT sudarytų asmenų 
sąrašus, kam siųsti drabužius, 
žaislus bei kitą šalpą. Per dis
kusijas du ar tris kartus buvo 
iškeltas prašymas, kad SAAT 

Spalio pradžioje, pagal seno
vines tradicijas, ūkininko 

šeima jau sužaliavusį žiem-
kentelių lauką apeidavo ratu. 
vis patilindžiuojant šv. Pran
ciškaus dieną (10.04.! pa 
šventintu varpeliu. Tai I 
kad rugelius negandos lenktų, 
kad ateinančiais metais vasa
rą kokių bėdų neištiktų, kad 
laimingai sulauktų šviežios 
duonelės... Šiame paprotyje 
matome atgarsius visame pa
saulyje paplitusių tikėjimų, 
kad varpo garsai atitolina 
daugelį nelaimių. 

O sakmėse štai kas pasa
kojama apie rugį. lietuvio mai
tintoją. 

Kitados grūdais buvo ap
kibęs visas kotas, iki pat že
mės. Labai derlus būdavęs 
rugys! Bet per rugiapjūtę, o 
pjaudavusios pjautuvais mote
rys — tekdavę labai žemai 
lankstytis. Išgirdo jas Dievas 
dėl to burnojant, labai supyko. 

Norėjo ranka visus grūdus 
nubraukti, tuščią stiebą ru
giui palikti. Tačiau čia pribė
gęs šunelis labai gražiai pra
šė, kad nors jo daliai kiek tų 
grūdelių paliktų. Todėl dabar 
rugių varpos ir yra tik tokio 
ilgio, kiek šuo gali apžioti. Ir 
sakoma, kad nuo tada žmonės 
gyvena iš šuns dalios; būtent 
iš to, ką Dievas šuniui paliko. 
Bet šunelis nesiskundžia žmo
gaus skriaudžiamas. O juk dar 
senajame akmens amžiuje 
(paleolite) sudarė sutartį tik 
dėl bendros medžioklės. Žmo
gus jį žiauriai apgavo: laiko 
pririštą prie grandinės, pa
liepęs saugoti šeimininko na
mų turtą, ir tik retsykiais į 
medžioklę pasikviečia. 

Žmogus žino, kad šuo yra 
Dievo mėgstamas, todėl galin
gas — ,,laimėmis apkibęs". 
Pasakoje bedalis žmogus atsi
tiktinai išgelbsti šuniuką, 
priglobia jį namuosna. Ir vis-

užangažuotų daugiau 25-50 
metų amžiaus ateitininkus į 
aktyvią ateitininkų veiklą Tuo 
pačiu kilo diskusijos apie Atei
ties studijų savaitgalius, kurie 
kas rudenį vyksta Čikagoje. 
Buvo pasiūlyta, kad kasmetinis 
studijų savaitgalis turėtų būti 
..keliaujantis" ir kartais vyktų 
kitose vietovėse ir nebūtinai tik 
Čikagoje. 

Nepaisant, kad sudėtingoje 
ir ankštoje sendraugių atei
tininkų stovyklos programoje 
buvo paskirta tik pusantros 
valandos ateitininkų veiklos 
pasitarimui, buvo daug kas iš
nagrinėta ir aptarta. Diskusi
jose dalyviai kalbėjo trumpai, 
bet labai taikliai. Pokalbio daly
viai jautė bendrą pasitenki
nimą, kad daug kas buvo 
pasiekta Dalyviai atsisveikino 

kas jam pradeda sektis: jis 
laimingai gyvena iš šuns da
lios. Gal todėl ir sakoma: ..Jei 
šuo perbėgo per kelią, tai de
vynios laimės, jei katė — de
vynios nelaimės". Ir jau. gink-
die, į šunį šauti — savo laimę 
nušausi! Net žmogaus būdo 
savybės nusakomos santykiu 
su šunimi. Pavyzdžiui: ..Iš 
kelmo šuns išspirtas" — vadi
nasi, sumanus; ..Nors šunį 
kabink ant kaklo" — pakan
tus; ..Pakišęs viską po šuns 
uodega" — visiškai žioplas; 
..Pakeltas kaip šuo ant girnų" 
— nepelnytai išgirtas. ..Šuns 
autus skalbti". ..Šunims blak
stienas karpyti". „Ant šunio 
karnos eiti" — vadinasi, užsi
imti niekais. Visa tai — tikrai 
senosios baltų mitologijos ai
dai. 

Iš naminių gyvūnų šuo la
biausiai neša namams laimę: 
jei kur pradingtų, nutiks kas 
nors negera. O jei svetimas 
šuo priklystų, tai geras žen
klas. Nuo šio mielo įnamio 
priklauso ir viso ūkio sėkmė. 
Priežodis įsakmiai teigia: 
„Šuns, katės nemylėsi — ark
lio, karvės neturėsi". Baudžia
vos laikų bylotojas Mikalojus 
Katkus rašo, kad kaime šunys 
ne tik bandą nuo vilkų gin
davę, bet būdavę išmokyti ir 
patys vieni kiaules ganyti. 

Kadangi šunelis išgelbėjo 
žmogui rugį, tai jam šeimi
ninkė, kaskart kepdama duo
ną, iš tešlos likučių sulipdo 
pagranduką. Ištrauktą iš 
krosnies karščio, kiek pra-
aušusį, perlaužia pusiau. At
gnybia tris kąsnelius ir už
meta ant krosnies. Tai auka 

ugnies ir duonos dievaitei 
Gabijai, o kas liko — šuneliui. 
Kad vaikai seiles nevarvintų, 
mama paguosdavo: „Jei val
gysi pagranduką, didelis 
neaugsi..." Apie tapačias apei
gas yra žinoma ir iš aukojimų 
Prūsijoje aprašymų. Taigi ga
lima manyti, kad šuo — bal
tiškosios deives Laimos pati
kėtinis. Štai kodėl didžiajame 
„Lietuvių kalbos žodyne" 
žodžiui šuo paskirta 17 talpių 
puslapių ir dar 23 puslapiai 
—vediniams. Ten aibė vaiz
dingų patarlių, priežodžių, 
frazeologizmų! Tarkime: „De
vyni svotai ėdė. ėdė, devy
niems šunims liko, liko"; 
„Kaip gyveni? Kaip šuo šu
liny: nė išlipti, nė nuskęsti..." 
,,Ar ilgam šuniui dešra po 
kaklu?" ; „Kas šunį spiria, 
tam šunvotės kyla"; „Še tau, 
šunie. Devintinės!": „Jau ma
ne šuns dainos ima" (žiovulys 
užpuolė). O pats daiktavardis 
— bene trumpiausias lietuvių 
kalboje. Beje, ir vienas se
niausių: apie tai byloja labai 
panašūs gyvūno įvardijimai 
kitose indoeuropietiškos kil
ties tautose. Štai senovės 
indai jį vadino šva. armėnai — 
šun. Todėl ir manoma, kad 
šuo atkeliavo su baltais iš jų 
tolimos protėvynės, o žodis 
šuo — iš prokalbės. 

Mūsų etninėje kultūroje, 
kuri suformavo ir elgesio nor
mas su viskuo, kas supa 
žmogų, kiekvienam gyvam 
padarui pakakdavo dėmesio ir 
švelnumo. O ypač šuniui, kaip 
artimiausiam draugui ir 
išt ikimiausiam pagalbinin
kui. 

TAU PAVARGTI NIEKADA NEVALIA... 

Laisvės ir mokslo dienos 
aidas atsikartojo Tilžėje, Dra
mos teatre, kur rugsėjo 6 die
ną įvyko Lietuvių kalbos mo
kytojų asociacijos konferen
cija. 

Susirinko mokytojai į savo 
profesinę šventę, naujųjų moks
lo metų pradžią, pamąstvti. 
pasikalbėti, suglausti pečros 
ir gilinti dirvono pradėtą 
vagą. 

Ir buvo ne vieni. Skatino 
ir drąsino mokytojus, palaikė 
jų pastangas mokyti lietuvių 
kalbos, čionykščius lietuvius 
— puoselėti tautines tradici
jas Tilžės konsulas Jonas 
Kidurys. 

Regioninės Karaliaučiaus 
srities Lietuvių tautinės — 
kultūrinės autonomijos pirmi
ninko pavaduotojas Eugeni
jus Gajauskas linkėjo geros 
sveikatos, kantrybės, ištver
mės, mylėti Tėvynę, protėvių 
žemę. Priminė šviesias aki
mirkas, kurių patyrė k t 
lietuviai, dalvvaudami PL 

Dainavimas proi laužo Dainavos 
stovykloje. Kristina Petkutė ir 
Rima Kupryte Nuotr K. Razgaičio 

su nauju ryžtu ..Visa atnaujinti 
Kristuj*1" per Šventosios Dva 
šios malonę 

Dainų šventėje. Lietuvos ka
raliaus Mindaugo 750 metų 
jubiliejiniuose renginiuose, 
spręsdami PLB problemas 
seime. 

Ta proga už entuziastingą 
lietuvybės žadinimą Kara
liaučiaus krašte diplomu ap
dovanotas Algirdas Karmila-
vičius. Ir ne tik. Padėkos raš
tais apdovanoti folkloro an
sambliai. Vaikų dailiojo skai
tymo festivalio dalyviai. Vi
siems, kurie savo širdis pa
švenčia lietuvaičiams (sakė 
Sigitas Šamborskis). 

Gražiai pagerbė krašto 
lietuvių kalbos mokytojus 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie LRV. Vyr. 
specialistas Alfonsas Kairys 
generalinio direktoriaus Anta
no Petrausko, savo ir viso 
departamento vardu pasveiki
no mokytojus, palinkėjo ne
nuilstamai tęsti pradėtą gim
tosios kalbos gaivinimo darbą, 
naujų projektų, geresnių pro
gramų ir sekmingesnio dar
bo. Dėkojo už tarnystę Lietu
vos įvaizdžiui ekskursijomis, 
stovyklomis... Įteikė apdova
nojimus, padėkas. 

Garbės raštu apdovanojo 
Būdvyčių lietuvių kalbos mo
kytoją Zenoną Jurevičiūtę, 
nutraukusią čia darbą, padė
kojo už ilgametį nuoširdų 
darbą. Atsisveikindama moky
toja perskaitė savo kūrybos 
eilėraštį. 

Vyriškos brandos meto 
(Kristaus metų) dovana pa
gerbtas Algirdas Karmilavi-
čius. Diplomas, padėkos raštai 
jubiliatui įteikti už aktyvų 
darbą, neišsenkančią energiją 
lietuvišku tradicijų, lietuvybės 
aktyvinimo krašto lietuvių 
sąmonėje veikloje. Taip įver
tintas jo darbas ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento, ir krašto Lietuvių tau
tines — kultūrines autonomi
jos. 

Mokytojams pristatyta 
nauja jauna mokytoja Gokrta. 
Jai įteiktos gėles, palinkėta 

sėkmingo darbo. 
Gražiai padėkota už rū

pestingą triūsą Lietuvių kal
bos mokytojų asociacijos pir
mininkui Aleksui Bartnikui. 

Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas apdo
vanojo kiekvieną mokytoją 
asmenine dovanėle, kurios 
kasdien reikia, rašikliu. 

Gražios šventės neužtem-
dė Alfonso Kairio kai kurios 
pastabos: ne visi pristatė dar
bo ataskaitas, laiku nepatei
kus pareiškimų, su kai ku
riais mokytojais nutraukta 
išvykimo į darbą sutartis.... 
Puoselėjo viltį, kad Kristijono 
Donelaičio įamžinimo pamin
klą tinkamai prižiūrės Gum
binės lietuviai. Paminklui 
skirta 7,000 Lt. Jis jau yra. 
Derinamos detalės, kada pa
minklą galima bus pervežti į 
Gumbinę. 

Apie savo darbą kalbėjo ir 
mokytojai. Kultūros kolegijos 
Įsrutyje dėstytoja Rūta Banel 
plačiai nušvietė veiktą ir tę
siamą darbą: pradinių klasių 
lietuvių kalbos mokytojų ren
gimą, ryšius su Įsručio baž
nyčia — kunigais ir tikin
čiaisiais, į lietuvybės darbą įsi
jungusį „Įsros" ansamblį. 

Geromis darbo sąlygomis 
yra patenkinta Karaliaučiaus 
35-ojo licėjaus mokytoja Tat
jana Rudenko. Čia mokyklos 
direktorius suteikia sąlygas ir 
popamokinei veiklai. 

Ragainės mokytojas Jonas 
Glinskis apibūdino padėtį mo
kykloje: mokinių nedaug. Sep
tyniose klasėse yra maždaug 
80 mokinių. Mokyklą remia 
Lietuvos ir Amerikos lietuviai. 
Pranešė, kad MLLD Čikagoje 
rome 41 projektą, daugiausia 
pinigu skirdama Pasaulio lie
tuvių dainų šventei Vilniuje. 
Sudarvtas korespondentu 
postas: Karaliaučiaus m. — 
Rūta Leonovą. Tilžės ir jos 
apylinkių Vanda Vasiliaus
kiene. Įsrutyje Hutą Bant I 
ir Angele Nikolajevą. Ragainei 
korespondento dar nėra, bei 

tikimasi surasti Medžiagą 
siųsti laikraščiui „Draugas". 
Veiklos programų projektus 
pristatyti iki šių metų gruo
džio pabaigos mokytojų aso
ciacijos pirmininkui Aleksui 
Bartnikui. 

Laisvės ir mokslo dienos 
proga eilėraštį sukūrė Rūta 
Leonovą. Karaliaučiaus m. lie
tuvių kalbos mokytoja. 

IŠTIESIU JUMS RANKĄ 

Ištiesiu Jums ranką. 
Mokiniai, iš širdies, 
Rugsėjis žinias renka. 
Pavasaris sėklas pasės... 

Jūs — trapios smilgelės, 
Siela žingeidi. 
Moksleiviai, Jūs — mano 
Žvaigždelės širdy. 

Štai ištiesiu ranką — 
Į šviesą vedu... 
Siela neišsenka 
Būt jūsų draugu: 

Kad tiesą žinotut, 
Kultūrą, dainas. 
Kad gėri vis gerbtut, 
Darbščiąsias rankas. 

Kad meilę dalintut 
Tėvų pagarboj, 
Sau kelią praskintut 
Tėvynės globoj. 

Jūs — mokytojo vargas 
Ir džiaugsmas kartu... 
Lietuviškai kalbam 
Už tokių šaltų! 

Ir Lietuvą mylim — 
Svajonės tenai... 
Pamokėlė prasminga — 
Gerai gyvenai. 

Išsiskyrėme dvasiškai su
stiprėję, supratę, kad turime 
ąžuolo tvirtumo, plieno kietu
mo, vyriško ištvermingumo, 
nes to reikia mokytojo pe
čiams, jo atsakomybei ir pro
fesinio pasaukimo išlaiky
mui. 

A Bursteikienė 

mailto:variakojis@earthlink.net


„DRAUGO METINIS POKYLIS 
2003 m. spalio 19 d., SEKMADIENĮ, 6 v.v., Martinique pokylių salėje, 2500 W. 95th St., Evergreen Park, IL 

6 v.v. k o k t e i l i a i ; 7 v.v. vakar ienė; 8 v.v. šokia i . Pokylyje dalyvaus LR genera l in is konsulas Čikagoje Arvydas Daunorav ič ius . 

Pokyl io m e t u bus paskelbt i lo ter i jos la imėto ja i — M e n i n ė p r o g r a m a — Šokiams gros ansamblis „ K a u k a s " 

Siūlo darbą 

„303 T A X F 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia anglų kalba. 

Apmokome. Atlyginimas nuo 
S500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. 847-368-8914; 
847-366-9783. Jurijus, arba 

atvykti 709 N. M a i n St., Mount 

Prospect, IL . 60056. 

Ieškomas patyręs J2EE 
programuotojas, turintis vadovavi
mo komandai patirtį darbui miesto 

centre. Reikalinga Vv'SAD. XML. 
Webser\ įces patirtis. 
Ronald H. Lippitt 
Account Manager 

Strategic Staffing Solutions. Ine (S3j 
1415 VV. 22nd Street. Suite 280 

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

630-571-0041 fax 
847-651-S267 cell 

Reikalinga masažistė 
darbui offise. 

Northwest suburbs. 
Tel. 847-962-1158. 

Seamstress (sevving). Little 
Engl ish . Draperies & Valances. 
Fui & Part-time. Paid Vacation 
& Holidays. Vertidrapes M f g 

773-478-9272 . 

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-

perkraustytojai Skokie 

perkraustymo kompanijai. 

Te l . 847-673-3309. 

***F1TNESS*** 
Need 5 motivated & energetic 

individuals to help run new 
Chicago co. Flexible hours. 

Will train. High income. 
773-631-^2279. 

Įvairios paslaugos 

KALĖDOS AETEJA 
J ū s ų d o v a n o s g imines ir a r t imuosius 

L i e t u v o j e pasieks Šv . Kaiė-doms, je igu 
k re ips i tės {Atlantic E x p r e s s C o r p 

iki Lapkričio m ė n . 1 d i e n o s . 
"I - 8 0 0 - 7 7 5 - 7 3 6 3 

2719 W. 71 si Str. CHICAGO, IL 6G629, tel: 773-43^-7919 
880? S. 7B Th Ave BRlDG£ViEW, !L 60455, tet 70B-59?-9680 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a v o corfcc j r i d dec 

238 Main Ssr. LEMONT. IL 60439 , te l : 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

338 1 Rohiwing Roarf FALATFNE, I i 40GČ7, -A: 847-77Ž-77&6 

MAISTO PARDUOTUVE Lombarde 
L0MBARD W0RLD FOOD 

1247 S. Main St 
Lombard, IL 

Tel.: 630-932-9622 

Lombard World 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 galima rasti lietuviškų, latviškų, lenkiškų, rusiškų, ukrai-
nietiškų, vokiškų, prancūziškų ir kitokių maisto produktų. 

Kiekvieną trečiadienį taikoma 
10 % nuolaida 

Namų remonto ir statybines paslaugos 

STASYS CONSTRUCTION 

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

..soffits". ..decks". ..gutters"".plokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas. 

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

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs. dažymas.. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 
eontractor CONSTRUCTI 

3 1 2 - 3 8 8 - 8 0 8 8 ; 
7 7 3 - 5 8 1 - 5 9 2 0 

z i L 
RUCTlOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chcagc, iL 60629 
Prekyba, rstaiavimas, aptarnavimas 

— Ucensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed r insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. 
tel. 773-767-1929. 

Įvairios paslaugos 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAVVN, LL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

BICBNT MSTTE&NC1 AGENCY 
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 

VVEDDING BELLS 
DESIGN STUDIO 

GĖLĖS VESTUVĖMS 

708-307 -3488; 8 4 7 - 4 1 4 8 0 5 7 

w w w . w e d d i n g b e l l s d s . c o m 

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

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

• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
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. 

Tel. 847-945-0656 
(palikti žinutę) 

708-917-9330 (mob.) 

adresas internete www.zepter.com 
Nemokamai demonstruojame profesionalu maisto paruošima 

aukščiausios kokybės Šveicarijos kompani jos induose. Supažin
diname su mediciniškai patv i r t in tu ir pa ten tuo tu gydomosios 

šviesos aparatu BIOPTRON COMPACT. Gydant daugel i 
negalavimų, ši šviesa naudojama daugiau nei 15 metu visame 

pasaulyje. Namų sąlygomis sveikatai sust ipr int i užtenka 5 
minučių per dieną. Taip pat plačiai naudojama f izioterapi jai ir 

reabil i tacijai, prof i lakt ikai ir gydymui , spor to medicinoje, 
kosmetologijoje. 

Prezentacijos šeimininkės laukia nuostabus prizas. 
Kvieskite kompani jos atstovus ALDONĄ ir GINTAUTĄ. 

/ NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIAU! 

Kraustymosi paslaugos 

- - " / / / / wm Ar »• , ///II s 

^ ^ n i n į LIKTI VĄT 

M O V INO 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

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

SLAUGOS PASLAUGOS 

USr\ 

Mieli seneliai, jei norite gyventi be 
kasdieninių rūpesčių, gera šeima 

kviečia j savo namus. Visada geras, 
šviežias maistas, visapusiška priežiūra 

Arba išnuomojame. 
Tel. 708-430-3983: 630-670-8336. 

DĖMESIO' DĖMESIO' 
Neseniai atvykote Ieškote darbo ar 

buto. tariau skeBrth laAtrastyĮe 
brangiai kainuoja'Ne bėda. 

DRAUGAS krsu vkettrfma 
Kvpauvdinv nemokamai. Tereikia 
paskambinti tet 77 i S8S 9SO0 ar 
užsukti i DRAUGO admmtstraciįa 
adresu 4545 VV 63 St Chkago H. 

60629 

Parduoda 

1987 Tovota Camrv 
(LE). 

4DR.. $900. Firm. 
Tel. 708-705-1744. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

2346 VV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

c^St Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 ,9°»ceRMte 

E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas ..iyasrpf , 
' Surandame 

optimaliausią finansavimą 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RDKMPsYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

A 
-j Te*au paslaugas parduodant 

ar perkant namus, butus. 
žemessklypą.Veltui 

įkainoju nekilnojamą 
turtą. Galiu tarpininkauti 

gaunantfinansinę paskolą. 

O ' F L A H E R T Y R E A L T O R S 
i 8 U 1 L D E R S . I n c . 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A J O N A V I Č I E N Ė 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 7 0 8 - 2 0 3 - 5 2 4 2 
j o n a v i c i u s © h o m e . c o m 

OaįĘCm 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vaice.YfcA773-854-78» 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@ worldnet.att.net 

DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Ortuos 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lavvn, Dlinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKLNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

G R E I T P A R D U O D A 

[ S s ? Landmark 
properties 

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

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

Dfivttsjo' oevesio! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skeftrtis laikraštyje 

brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. Tereikia 

paskambinti tel. 773-585-9500 ar 
užsukti į DRAUGO administrac^a 

adresu 4 5 4 5 VV. 63 St , Chkago, L 
60629. 

Draudimo paslaugos 

• S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
i D R A U D I M A I 
I Automobilio, namų. 
I gyvybės ir sveikatos 
I Agentė Barbara Murray 
I Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
I 5710 W. 95 St.. Oak Lavvn. IL 
I 708-423-5900 

Lolita Rasimavičiute 
R E A L T O R 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E 
M H M H i XX NAMU SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Aeentąs Frank Zapolis ir Off Mgr. 

Auksė S. Kane įetuviskai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 \Vest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
L a C r a n g e , 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 atlikti rinkos analizę. 

Tel. 708 6 1 2 8573 mob. 
E-mail: lolita.rasima@century21 .com 

Siūlo išnuomoti 

Kirpėjų paslaugos 

Summit rajone išnuomoja
mas atskiras kambarys ir 

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

708-476-1155. 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg . butas 67 & Whipple 
apyl. S415 į mėn. + ..security" 

' Tel. 773-434-4543 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
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 

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

Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Kreipkitės: Villa 

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

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

TURGUS Valentinas Krumplis 

HALINA 
1 708-453 585} — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai 

1 773 8 38 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 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

IVA 
1 708-499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

TERESA 
1 773 545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

NIKĄ 
1-773 583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

1-773 804 0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoiu teises - CDL 
6105 W Belmont. Chicago, IL 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1-847 803 6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

D R A U G O b i u l e t e n i s 

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

varaas. 

pavard*. 

adresas. 

nrūestas-

jetef — 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

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

S i ų s k i t e p a š t u a r b a f a k s u : 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W. 6 3 S t . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 . 

http://WWW.MAZEIKA.COM
http://www.weddingbellsds.com
http://www.zepter.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
file:///Vest


JAV deportuos holokausto nusikaltimais įtariamą lietuvį 
60 tūkstančių A t k e l t a iš 1 psl . 

Teisingumo depar t amen to 
Specialiųjų tyrimų biuro vado
vas Elis Rosenbaum teigė, jog, 
„laisvanoriškai dalyvaujant ko
laborantams, tokiems kaip Dai
lidė, naciai vos per kelis mėne
sius 1941 metų rudenį sunaiki

no daugumą iš 
Vilniaus žydų". 

„Dailidė pelnytai patrauk
tas atsakomybėn už savo vaid
menį šiuose šiurpiuose nusikal
timuose", teigė „nacių medžio
tojo" vardą pelnęs E. Rosen
baum. 

Lietuvos generalinės proku
ratūros Specialiųjų tyrimų sky
riaus vyriausiasis prokuroras 
Rimvydas Valentukevičius sa
kė, kad dėl teisinių veiksmų A. 
Dailidės atžvilgiu bus spren
džiama gavus oficialius doku
mentus. 

Lietuvos prezidentas turės dvi prezidentūras 

A t k e l t a iš 1 psl . 
Neseniai svarstant, kaip rei

kėtų geriau panaudoti buvu
siąją Prezidentūrą, kurios re
monto darbai vyriausybei kai
navo 5.1 mln. litų, tebebuvo kal

bama apie galimybę Kaune 
esančiame istoriniame pastate 
įrengti prezidento kabinetą. 

Kai per vasario 16-osios iš
kilmes į Kauną buvo atvažiavę 
trys prezidentai — Algirdas 

Brazauskas, Valdas Adamkus ir 
R. Paksas, pastarasis neatmetė 
galimybės turėti Kauno prezi
dentūroje savo kabinetą. Ši 
mintis pasirodė sveikintina ir A. 
Brazauskui, rašo dienraštis. 

TIKROJI „TRANSPAK" 
ISTORIJA? 

DRAUGAS, 2003 m. spal io 1 1 d . š e š t a d i e n i s 

SPAUSDINTO ŽODŽIO KELIAS 

Nerimsta aistros dėl keturių Seimo narių vizito Baltarusijoje 

A t k e l t a iš 1 psl . 
Ar mūsų Seimo nariai netapo 
tais žmonėmis, kurie reikalingi 
pagirti esamą režimą?", retoriš
kai klausė Seimo pirmininkas. 

„Mes nesakome, jog su 
Baltarusija apskritai nereikia 
bendrauti, bet svarbu, kokiame 
lygyje mes turime palaikyti ši
tuos santykius, su kuo ten bend
raut i ir kokius procesus ten įta
koti", sakė A. Paulauskas. 

Viešėdami Baltarusijoje, 
Lietuvos parlamentarai, be kita 
ko, gyrė baltarusišką ekonomi
nę santvarką, padėtį pramonėje 
ir žemės ūkyje. J ie susitiko su 
demokratinio pasaulio nepripa
žįstamo Baltarusijos Nacionali
nio susirinkimo atstovais. 

Se imo vadovybė p r a š o 
p a r e n g t i n u o s t a t ą d ė l 

san tyk ių su B a l t a r u s i j a 
Kilus skandalui dėl keturių 

valdančiosios daugumos atstovų 
vizito į Baltarusiją ir jų pasi
sakymų, Seimo valdyba įparei
gojo Užsienio ir Europos reikalų 
komitetus suformuoti ir pateik
ti parlamentui poziciją dėl san

t y k i ų su šia kaimynine valsty-
- be. 

„Mes nesakome, jog su Bal

tarusija apskritai nereikia ben
drauti, bet svarbu, kokiame ly
gyje mes tur ime palaikyti šituos 
santykius, su kuo ten bendrauti 
ir kokius procesus ten įtakoti", 
penktadienį, komentuodamas 
valdybos sprendimą, sakė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. 

Jis pridūrė, kad Užsienio 
reikalų ministerija tokią nuo
statą turi , bet tegu tai būna Sei
mo dokumentas". 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija laikosi Europos Są
jungos nuostatos, jog su Balta
rusija gali būti palaikomi riboti 
ryšiai žemesniame nei ministrų 
lygyje. 

„Ke tu r i s k o m u n a r u s " 
l a imines k u n i g a s — 
į t a r i a m a s s a u g u m o 

b e n d r a d a r b i s 
„Keturiais komunarais" 

pramintus Lietuvos parlamen
tarus Baltarusijoje laiminęs ka
talikų kunigas 76 metų Juozas 
Buika yra įtariamas bendradar
biavęs su represinėmis Sovietų 
Sąjungos struktūromis. 

Kaip informavo Lietuvos ge
neralinėse prokuratūros Specia
liųjų tyrimų skyriaus vyriausia

sis prokuroras Rimvydas Va
lentukevičius, J. Buika mini
mas šiuo metu tiriamoje byloje 
dėl sovietų valstybės saugumo 
— MGB — smogikų veiklos 
pokario Lietuvoje. 

„J. Buikos ieškota kaip liu
dytojo kai kuriuose bylos epizo
duose. Prieš kelerius metus 
siuntėme Baltarusijai teisinės 
pagalbos prašymą apklausti J. 
Buiką", pasakojo R. Valentuke- ! 

vičius. 
Baltarusijos pareigūnai ap

klausė J. Buiką, tačiau 2001 
metų rugpjūtį gauti apklausos 
atsakymai Lietuvos pareigūnų 
netenkino. 

Naujienų internetinės sve
tainės „Omni" žiniomis, J. Bui
ka nuo 1946 metų buvo Vytauto 
apygardos štabo partizanų ry
šininkas. 

1948 metų spalio 14 d. jis 
buvo MGB suimtas ir Vilniuje 
užverbuotas. Su J. Buikos pa
galba MGB suėmė arba nužudė 
65 partizanus. 

Apsigyvenęs Vilniuje, J . 
Buika 1974-1982 metais dirbo 
Vilniaus elektros skaitiklių ga
mykloje. 1988 metais Lenkijoje 
įšventintas kunigu, buvo pa
skirtas į Baltarusiją. 

Seimo milijonierius kuria naują partiją ir palieka svarbų postą 

Atke l t a iš 1 ps l . 
Jis sakė nepritariąs „Lietu

vos dujų", Rytų ir Vakarų skirs
tomųjų tinklų įmonių bei di
džiausio alkoholio gamintojo 
„Stumbro" privatizavimo prin
cipams. 

Pasak V. Uspaskicho, vals
tybės ūkiui „nieko gero neduo
da" naftos telkinių apmokestini
mą numatantis įstatymas, savi
valdybių biudžetų formavimo 
metodai, pasak jo, per daug ga
lių yra suteikta mokesčių ad
ministratoriams. 

Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską jis paragino „užsi
imti drąsesne politika" bei pa
siūlė labiau „prižiūrėti vyriau
sybę". „Jo partija, kaip viena iš 
valdančiųjų jėgų, turės atsakyti 
už blogus šaliai sprendimus", 
teigė V. Uspaskichas. 

2000 metais į Seimą išrink
tas V. Uspaskichas yra A Pau
lausko vadovaujamos Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) 
frakcijos narys, tačiau jis ne
priklauso pačiai sąjungai. 

A. Paulauskas interviu Lie
tuvos radijui penktadienį pa
tvirtino gavęs V. Uspaskicho 
prašymą atleisti jį iš komiteto 
pirmininko pareigų. 

Pasak A. Paulausko, pag
rindinis tokio parlamentaro 
sprendimo motyvas — kuriama 
nauja partija. 

Nors V. Uspaskichas atsi
statydina iš Ekonomikos komi
teto pirmininkų ir kuria naują 
partiją, jis tikisi likti valdančio
sios Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų') frakcijos nariu. 

Spalio 18 dieną Vilniuje 
šaukiamas V. Uspaskicho stei

giamos partijos suvažiavimas. 
Milijonieriaus kur iama 

politinė jėga. kurią ket inama 
pavadinti Darbo partija, tikisi 
sulaukti dabartiniais politikais 
nusivylusių rinkėjų paramos. 

V. Uspaskichas neslepia 
ambicijų ir vilčių su naująja 
partija laimėti kitąmet vyk
siančius Seimo rinkimus. 

„Mes laimėsime. Mes val
dysime kitą Seimą", interviu sa
vaitraščiui „Veidas" šią savaitę 
sakė parlamentaras. 

Į Seimą V. Uspaskichas 
buvo išrinktas vienmandatėje 
Kėdainių apygardoje. 2002 me
tais jis kartu su žmona deklara
vo valdantis 161 mln. litų turtą. 

Prieš ateidamas į Seimą, jis 
vadovavo susivienijimui ,,Vi-
konda". tarpininkavo parduo
dant Lietuvai dujas iš Rusijos. 

Šių metų liepos 24 dieną 
„Draugo" informacija pranešė, 
kad dienraščio administratoriui 
V. Krumpliui „...tenka girdėti, 
jog 'Transpak' prieš talpintuvo 
dingimą į Lietuvą yra išsiuntusi 
didelę sumą pinigų". Nuken
tėjusiųjų dėl talpintuvo vagys
tės susitikime su teismo patikė
tiniu V. Krumplis netgi viešai 
pareiškė, kad buvo persiųsta 50 
tūkst . dolerių suma. Norėda
mas užkirsti kelią sistemingai 
skleidžiamiems gandams apie 
skaudžias pasekmes turėjusią 
talpintuvo vagystę , pranešu, 
kad nei prieš vagystę, nei po jos 
tokių didelių sumų nebuvo siųs
ta. „Transpak" advokatas N. 
Gantz oficialiai atsakė į klai
dinančią „Draugo" informaciją 
ir gandais pagrįstus V Krumplio 
kaltinimus. 

„Draugui" pas iųs tame jo 
laiške rašoma: „Dalyvaudamas 
susitikime 341 Transpak ' rei
kalu, pateikėte įvairių kaltini
mų, pirmiausiai dėl 50,000.00 
dolerių, kuriuos kompanija nese
niai neva išsiuntė į Lietuvą. Per
žiūrėjau dokumentus , kuriuos 
man a t s iun tė 'Transpak ' bu
hal ter is . Dokumenta i (kaip 
jums buvo sakyta anksčiau) nei 
tokios, nei iš tolo panašios su
mos, pasiųstos į Lietuvą neat
spindi. Dokumentai rodo, kad 
per keletą mėnesių kompanija 
mokėjo už suteiktas paslaugas 
ir kitas išlaidas, susijusias su 
siuntinių s iunt imu į Lietuvą. 
Sumos yra gana mažos ir at
spindi įprastinius išmokėjimus, 
kurių reikia, siunčiant siuntinius į 
Lietuvą. 

Mane šiek tiek sukrėtė jūsų 
žodinis puol imas susitikimo 
metu, tu r in t omenyje, kad apie 
tai su jumis jau buvome kalbėję 
anksčiau. Daugehs žmonių dėl 
šio įvykio patyrė nuostolių, o 
ypač mano klientas, kuris pra
rado savo verslą. Jūsų požiūris, 
ginčai, rėkimas bei visus klaidi
nančios užuominos, kurias jūs 
išreiškėte kreditorių akivaizdo
je, taip pat jūsų išpuolis prieš 
teismo patikėtinį buvo nepa

teisinami ir labai nekonstruk
tyvūs. J u m s derėtų atsiprašyti". 

Kaip ir daugelis mano kar
tos lietuvių, gyvenančių Ame
rikoje, i š l ipau iš laivo New 
Yorke prieš 54 metus, būdamas 
23 metų. Avėjau skolintus ba
tus , o rankoje laikiau pustuštį 
lagaminą, kur iame tebuvo 
rankšluostis ir apatinių rūbų 
pamaina. Muitininkas paklau
sė: ar tik tiek? Skolintus batus 
savo d raugu i sugrąžinau po 
dviejų savaičių. Esu Italijos 
part izanas kovose prieš nacius, 
JAV karo veteranas, beveik 30 
metų buvau gimnazijos mokyto
ju , išėjęs į pensiją, ėmiausi 
siuntinių verslo. Per 15 metų 
„Transpak" gyvavimo į Lietuvą 
buvo sėkmingai siunčiama 
Amerikos lietuvių parama, Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, 
„Transpak" ir mūsų šeimos ini
ciatyva buvo įsteigtas Liaudies 
meno muziejus, mediniais ba
reljefais išpuošta „Bočių" menė. 
Nėra vietos ir laiko prisiminti ir 
aprašyti visas „Transpak" paslau
gas, per 15 metų suteiktas 
„Draugui". Tą atspindi patys 
dienraščio archyvai. 

Dar sykį viešai atsiprašau 
visų, kurie dėl talpintuvo va
gystės patyrė nuostolių. Prieš 
nepagrįstai kalt inant , prašau 
suprasti, kad labiausiai dėl šio 
įvykio nukentėjau aš pats. Ne
tikėtai p raradau ir verslą, ir už
tarnautą senatvės ramybę. Ne
gi kam galėtų šauti į galvą, kad 
aš pats, eidamas 77-uosius me
tus, sumanyčiau užbaigti savo 
verslą tokia vagyste, apie kurią 
„tenka girdėti" melagingai įsi
tikinusiam V. Krumpliui? Dar 
skaudžiau , kad po tokiomis 
kvailystėmis pasirašoma: „Drau
go" inform. Neturėdamas jokių 
faktų, o t ik savo pikta valia pa
grįstą nuomonę, V. Krumplis 
skelbia imsiąsis iniciatyvos 
„viską ištirti". Tikiuosi, kad tik
ri tokio tyrimo duomenys, kaip 
ir viešai pareikšti kaltinimai, 
bus paskelbti „Drauge". Taip pat 
tikiuosi, kad bus atsiprašyta. 

Romanas Pūkštys 

Kaskart, kai tik išvykstu 
net ir į nedidelę kelionę, apima 
keistas jaudulys ir nepaaiškina
mai gera nuotaika. Visada at
rodo, kad autobusas ne tik veža 
mane į kitą miestą, bet ir į toli
miausią, nepasiekiamą kampą, 
nugramzdina blogas minčių 
nuosėdas. įgriuvusi į autobuso 
kėdę, iš karto nurimstu ir tarsi 
persikeliu į kitą erdvę. Susi
rangiusi kėdėje, pas iner iu į 
skaitymą. J malonumą, kurio 
negali patir t i , kai esi kitoje 
barikadų pusėje — prieš tuščią 
lapą. Štai čia i r slypi skir tumas, 
jog skaitytojas visada užima tei
sėjo ir nugalėtojo vietą, na, o 
rašantysis — teisiamojo. 

Tačiau ne visada reikėtų 
nuožmiai teisti spausdinto žo
džio meistrus. Kad knyga pa
siektų skaitytoją, praėjo ne
t r u m p a s kelias, pareikalavęs 
net žmonių gyvybių. Neseniai 
Rambyno kalno papėdėje, Bi
tėnuose, buvo paminėta lietu
viškos spaudos atgavimo 100 
metų sukaktis. 

Į iškilmes Bitėnuose susi
rinko keli šimtai Lietuvos perio
dinės spaudos redaktorių, spaus
tuvių vadovų, inteligentijos at
stovų. Rambyno kalno papėdėje 
rengiamoje sueigoje dalyvavo ir 
atostogaujantis LR prezidentas 
Rolandas Paksas su žmona, at
vykę iš Palangos. 

Iškilmėse prisiminti Mažo
sios Lietuvos šviesuolių nuopel
nai lietuviškos raštijos platini
mui centrinėje Lietuvoje. Patys 
garsiausi iš to laiko veikėjų pa
laidoti Bitėnų kaimo kapinai
tėse, kurios jau tituluojamos 
Mažosios Lietuvos panteonu. 

Šios kapinaitės yra pusiau
kelėje tarp Rambyno kalno ir 
Bitėnų kaimo stačiašlaitės kal
velės. Deja, daug metų kapi
naitės buvo užmirštos ir nie
kieno neprižiūrimos. Bitėnų 
kapinaitės atgimė tik 1991 me
tais. Tuo metu iškilo būtinybė 
pasirūpinti rašytojo ir filosofo 
Viliaus Storastos-Vydūno kapu 
Vokietijoje, Detmoldo kapinėse. 

Kaune pradėtos prestižinio gyvenamojo kvartalo statybos 
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nes baigėsi žemės sklypo jo 
kapui išpirkimo laikas. Siūlyta 
išpirkti žemės sklypą dar ku
riam laikui arba perkelti palaikus 
į Lietuvą. Pas i r inktas antrasis 
var iantas . 

Lietuvoje kilo a is t r ingos 
diskusijos, ku r turėtų būti pa
laidoti Vydūno palaikai. Siū
lytas K a u n a s , Klaipėda, Vil
nius, Vydūno gimtasis Mažių 
kaimas, Šilutė, Kintai ir kitos 
vietovės. Ginčas baigėsi Bitėnų 
naudai . Šiam siūlymui pri tarė 
ir tuomet in is Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 1991-ųjų vasarą, 
grįždamas į Vilnių iš atstatyto 
Nepr ik lausomybės paminklo 
šventinimo iškilmių Švėkšnoje, 
užsuko į Bi tėnus, apžiūrėjo ka
pinaites ir pr i tarė , kad įspūdin
go grožio ir r amumo kapinaitės 
taptų didžiojo filosofo amžinojo 
poilsio vieta. 

J a u prieš tai talkininkai iš 
Šilutės ir visos Lietuvos buvo 
pradėję tvarkyt i Bitėnų kapi
naites. Darbus koordinavo ar
chitektai Marija ir Mar tynas 
Purvinai . 

Centr inėje kapinių dalyje 
yra J a n k ų šeimos kapas. Čia 
pa la idota Mažosios Lietuvos 
patriarcho, spaustuvininko Mar
tyno J a n k a u s motina Marė, bro
lis Kris tupas , žmona Anė, duk
ros Aldona, Milda ir Birutė. Šal
imais kenotafe įamžinta po 
pasaulį išblaškyta Martyno Jan
kaus sūnaus Merčiaus šeima. 
1993-iaisiais iš Flensburgo 
miesto Vokietijoje buvo pervežti 
ir šal ia a r t imųjų perlaidoti 
paties M. J a n k a u s (1858-1946) 
palaikai, pr iė jo kapo pastatytas 
kr ikš tas . 

1999 metais kapinaitėse pa
laidotas dar vienas žymus lietu
vninkas — muzikas, žurnalis
tas ir visuomenininkas Valteris 
Kr i s tupas Banai t i s , v ienas 
Lietuvos filharmonijos įkūrimo 
iniciatorių. 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 

Atke l ta iš 1 ps l . 
Miestelį sudarys trijų tipų 

būstai — daugiabučiuose, su
jungtuose ir individualiuose 
namuose. 

Jie suprojektuoti 5 vieno 
architektūrinio stiliaus kvar
taluose, r a šo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Iš viso klientams siūloma 

102 butų tipo butai daugiabu
čiuose, 66 sujungti namai su 
1.5-2 arų sklypais bei 19 indi
vidualių namų. 

Kaune daugelis namų gali atsidurti po šlaitų nuošliaužomis 
Kaunas, spalio 10 d. (BNS) 

— Kaune daugeliui an t šlaitų ir 
pašlaitėse pastatytų namų po 
didesnių liūčių ar sniego atodrė
kių kyla grėsmė būti užpiltiems 
nuošliaužų. 

Šios savaitės pradžioje po 
ilgalaikio lietaus tokia nuo
šliauža užpylė visą Veiverių 
gatvėje esančio namo kiemą. 

Grėsmė kilo ir aukščiau ant 
šlaito stovinčiam dviejų butų 
namui. 

Kaip teigė Kauno savivaldy
bės Miesto plėtros departamen
to direktorius Povilas Morkū
nas, penktadienį abiejų namų 
gyventojai kraustėsi iš minėtųjų 
namų. 

Jiems Kauno miesto valdžia 
suteikė butus iš manevrinio 
fondo. 

Aukščiau ant šlaito stovintį 

namą savivaldybė planuoja nu
griauti, nes jis gali bet kada už
griūti an t apačioje esančio stati
nio. 

„Šeštadienį ekspertai tirs 
šlaito gruntą ir bus sprendžia
ma, kokius įtvirtinimus statyti", 
kalbėjo direktorius. 

Pasak jo, nuošliaužų grės
mė Kaune ypač didelė, nes čia 
ant dviejų didžiausių — Neries 
ir Nemuno — upių šlaitų pri
statyta daug nuosavų namų 

„Šią grėsmę dažniausiai ke
lia patys gyventojai, nes nema
žai jų savavališkai ardo šlaitą, 
bandydami pasididinti sklypą, 
taip pat nuošliauža gali atitruk
ti ir dėl nelegaliai į pašlaitę nu
vesto kanalizacijos vamzdžio, 
kurio vanduo nuolat ardo grun
tą", aiškino direktorius. 

P. Morkūno teigimu, di

džiausia nuošliaužų grėsmė 
kyla nuo rudens iki pavasario, 
tačiau tikslios statistikos apie 
nuošliaužų skaičių miesto savi
valdybė neturi. 

Lietuvos geologijos tarnybos 
duomenimis, didesnės nuo
šliaužos Kaune užregistruotos 
1994. 1996 ir 2001 metų žiemos-
pavasario laikotarpiais, papras
tai po ilgesnių liūčių. 

Apytikriais duomenimis, 
per pastarąjį šimtmetį Lietuvos 
teritorijoje ištirta ir aprašyta 
apie 90 nuošliaužų. 

Šiuo metu Lietuvos geologi
jos tarnyba ruošia Kauno mies
to inžinerinį geologinį žemėlapį, 
kuriame bus pažymėtos sudė
tingos miesto teritorijos ir arti
miausių apylinkių geologinės 
sąlygos. 
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A. A. 
VYTAUTAS PETRAS 

VYGANTAS 
1930.11.17 — 1998.X.13 

Nors Tavęs šiam pasaulyje labai trūksta, 
tavo įtaka nesibaigia. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i l a i d o t u v i ų pata lpas visose Čikagos m i e s t o 
apy l inkėse ir pr iemiesčiuose 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

Mūsų b rangus Vytau tas ir J o gyvenimo pavyzdys 
lieka amžinai mūsų širdyse. 

Sėmėmės st iprybės ir įkvėpimo iš J o asmenybės . Su 
meile p r i s imename Jo nepai l s tamą energiją. įžvalgumą, 
išmintį, idealizmą bei p rak t i škumą ir dosnumą. 

Penkerių metų mirt ies sukaktyje p r a š o m e k a r t u su 
mumis pr is imint i Vytautą savo maldose . 

Šeima 

Alvvays With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštes 
(vestuvinių puokščių 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.p.p 
• Pristatome JAV. Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.alwayswithflowers.com 
79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Direc tors of Eude ik i s F u n e r a l H o m e ( E S T 1908) 
CERALD F. D A I M I D 

4330 So. Ca l i fo rn ia 10727 S. Pu la sk i R d . 
5948 S. A r c h e r A ve. 

5200 W.95 St . 9900 VV.143 St . 
O a k L a w n . IL O r l a n d P a r k . I L 

12401 S. A r c h e r A ve. 
(& D e r h v Rd.) 
A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.alwayswithflowers.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Sofija Salienė. buvusio 
žymaus kalbininko Antano 
Salio žmona, mirė spalio 9 d. 
St. Petersburg, FL. 

*" Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų federacija 
primena, kad spalio mėnesį 
Čikagos arkivyskupijoje skai
čiuojami Mišių dalyviai. Nuo 
parapijiečių aktyvumo pri
klausys lietuviškų parapijų 
likimas. Tad sekmadieniais 
kuo gausiau atvykime į lietu
viškas Mišias: 

Šv. Antano parapijoje (Ci
cero) sekmadieniais, 9 v.r., 
1510 South 49th Court, Cice
ro._ IL;tel. 708-652-0231. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Park), 
sekmadieniais. 8: 10:30 v. r., 
6858 South Washtenaw Ave-
nue, Chicago, IL; tel. 773-776-
4600. 

Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėj imo parapijoje 
(Brighton Park) sekmadie
niais. 10 v.r., 2745 West 44th 
Str.. Chicago. IL; tel. 773-523-
1402. 

Palaimintojo Ju rg io Ma
tulaičio misijoje 'Lemont, 
IL) sekmadieniais. 9 ir 11 v. 
r.. 6 v. v.. 14915 127th Str., 
Lemont. IL: tel. 630-257-5613. 

Spalio 12 d., sekmadienį. 
12 v. p.p.. Šaulių namuose Pa-
panevėžiečių klubas rengia 
gegužinę, skirtą Panevėžio 
miesto 500 metų jubiliejui. 
Kviečiame dalyvauti. 

Čikagos Pietvakarių bro
liškos šalpos rėmėjai, ma
lonėkite ir šiais metais parem
ti BALFo pastangas sušelpti 
mūsų tautos varguolius, pa
remiant Vilniaus amatų mo
kyklą, studentus, invalidus, 
buvusius politinius kalinius, 
našlaičius ir benamius arba 
pavalgydinant juos Betanijos 
valgykloje Vilniuje, taip pat ir 
gelbstint Suvalkų krašto lietu
viams. Pagalbos prašančiųjų 
nemažėja. Čekius prašome 
rašyti ..United Lithuanian Re-
lief Fund'" ir siųsti vajaus vyk
dytojui šiuo adresu: Faustas 
Strolia, 15325 Sequoia St.. 
Oak Forest, IL. 60452. 

Artėja Lietuvių operos 
pokylis. Šiais metais vajaus 
pokylis vyks lapkričio 22 d., 
šeštadienį. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Pokylio metu 
bus traukiami laimingieji lote
rijos bilietai. Operos valdyba 
prašo, jei dar negrąžinote bi
lietų šaknelių, malonėkite jas 
nedelsiant grąžinti, o už auką 
..Trubadūro" operos pastaty
mui jums iš anksto dėkojame. 
Pokylio vadovas - Jurgis Vi
džiūnas taip pat primena, kad 
jau pats laikas įsigyti pokylio 
bilietus ir užsisakyti stalus. 
Yis.'us pokylio reikalais pra
šome kreiptis Į Jurgį Vidžiūną 
tel. 773-767-5609. 

Kviečiame į poilsio va
karą, kuris vyks Čikagos Jau
nimo centro kavinėje spalio 18 
d . šeštadieni. 8:30 v.v. Gros 
Artūras Blažukas. galėsite 
laimėti prizų. Visi laukiami. 

JAV LB Kultūros taryba 
dėkoja Lietuvių televizijai ir 
Raimundo Lapo radijui už 
puikią Violetos Urmanos kon
certo Čikagoje reklamą. 

„Draugo" pokylio rengėjai 
maloniai prašo visus, užsi
sakiusius stalus, kuo anksčiau 
atsiskaityti. Tai palengvins jų 
dalią pokylio dieną. 

„Draugo" metinis pokylis 
vyks spalio 19 d., sekmadienį, 
Martiniąue pokylių salėje. 
2500 W. 95th St.. Evergreen 
Park, IL. Pradžia 6 v.v. - kok
teiliai. 7 v.v. - vakarienė; 8 
v.v. - šokiai. Bilietus galima 
užsisakyti „Drauge" tel. 773-
585-9500 ir atsiimti prieš po
kylį prie įėjimo. Kaina 45 dol. 
Dar bus galima įsigyti ir lote
rijos bilietėlių. 

Spalio 18 d„ šeštadienį, 5 
v.v., Willowbrook salėje. Wil-
low Springs, IL. vyks iškil
minga ASS Čikagos skyriaus 
metinė šventė. Apie dalyva
vimą pranešti fil. Justinui 
Kirvelaičiui 708-301-0072. 

Straipsnio „Pedagoginio li
tuanistikos instituto 45-ieji 
mokslo metai" (Nr. 170, 
2003.09.03) papildymas. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė pri
sidėjo prie Aukštesniųjų pe
dagogikos lituanistinių kursų 
steigimo ir dirbo kartu su jų 
iniciatoriumi D. Velička, buvo 
viena iš penkių pirmųjų dės
tytojų. V. Daugirdaitė-Sruo
gienė Pedagoginiame lituanis
tikos institute dirbo ilgiau 
kaip 5-erius metus. 

„Seklyčioje" spalio 15 d.. 2 
v. p.p.. trečiadienio popietės 
programoje dalyvaus kun. An
tanas Gražulis, SJ, kuris 
Čikagoje, Jėzuitų vienuolyne, 
darbuojasi vietoje Lietuvon 
išvykusio kun. K. Ambraso, 
SJ. Kun. A. Gražulis daug 
metų vadovavo Jėzuitų gimna
zijai Vilniuje, buvo Lietuvos 
skautų organizacijos dvasios 
vadas. Atvykęs į Čikagą visa
da aplankydavo vyresniųjų 
lietuvių centrą „Seklyčią". 
Visi kviečiami ir laukiami. 

Dail. Giedrės Žumbakis 
kūrinių paroda Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre. Či
kagoje, pratęsta iki spalio 20 
d. Kviečiame aplankyti. 

Metinis LFK „Lituanicos" 
rudens balius • 53-sis > šiemet 
įvyks spalio 25 d. PLC. Le-
monte. didžiojoje salėje. Gros 
broliai Švabai. Registruotis 
skambinant Laimai Glavins-
kienei tel. 630-323-6302. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Waukegan-Lake 
County apylinkės metinis ru
dens pokylis, skirtas pirmojo 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
750-osioms karūnavimo me
tinėms, vyks spalio 18 d„ 
(šeštadienį), karališkoje vie
toje - Crovvne Plaza, 510 East 
Route 83. Mundelein. Pradžia: 
6 vai. v. Gros Virginijaus Šva-
bo ansamblis. Kviečiame sma
giai pasišokti. Vietas pokyliui 
galima užsisakyti kreipiantis į 
Eleną Skališienę. 119 Sheri-
dan Court. Waukegan, IL 
60085; tel. 847-623-7927: fax. 
847-244-2889. 

Spalio 8 d. „Draugo" lai
doje, straipsnyje „Kapeliono 
šventė Pal. J. Matulaičio misi
joje" skaityti: „Putnamo sese
lių ir visų rėmėjų vardu svei
kino K. Požarniukienė". 

Labdaros pietūs „Varg
dienių puota" vyk.s spalio 26 
d.. 12:30 vai. p.p.. po 11 v. šv. 
Mišių). Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte. IL. didžiojoje 
salėje. Menine programą at
liks Manigirdas. Ramune ir 
Kazys Motekaičiai. Stalus ir 
vietas užsisakyti kreipiantis į 
Aušrą Šaulienę. 271 Coe Rd„ 
Clarendon Hills, IL. 60514. 
tel. 630-323-6974. Visus daly
vauti kviečia „Saulute". Lietu
vos vaikų globos būrelis. 

NAUJI VALDOVŲ RŪMŲ 
STATYTOJAI 

Valdovų rūmų atstatymas 
Vilniuje vis daugiau sulaukia 
Amerikos lietuvių paramos. 
Sudarytas Amerikos lietuvių 
lėšų telkimo komitetas Val
dovų rūmų atstatymui vėl su
laukė stambesnių aukų iš Val
dovų rūmų statytojų, kurie 
JAV komitetui atsiuntė bent 
po 1,000 litų (apie 350 USD). 
Tie, kurie Valdovų rūmų at
statymui aukoja po 1,000 litų, 
jiems suteikiamas Valdovų 
rūmų statytojo vardas ir diplo
mas, atsiunčiamas iš Valdovų 
rūmų fondo Vilniuje. Statytojų 
vardai ir pavardės bus įrašyti 
į Valdovų rūmų mecenatų len
tą iškilmingoje rūmų menėje. 

Naujais Valdovų rūmų sta
tytojais tapo: Marija ir Jonas 
Šimoniai iš Santa Monica, CA, 
su 1,000 dolerių; Vita Žemai
tienė iš Chatham, IL, su 400 
dol.; Benius Žemaitis iš Chat
ham, IL, su 400 dol.; Adelė ir 
Julius Balsiai iš Los Angeles, 
C A, su 400 dol.; Joana Druk-
teinis iš Omaha, NE, su 400 
dol.; Aldona ir Algirdas Leš-
kiai iš Henderson,.NV, su 330 
dolerių. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas nori užbaigti Valdovų 
rūmų statybą 2008 metais, 
vienais metais anksčiau iki 
Lietuvos valstybės 1000 metų 
jubiliejaus 2009 metais, tam 
skiriant daugiau lėšų iš vals
tybės iždo. Mums, Amerikos 
lietuviams, irgi reikalinga pa
skubinti lėšų telkimą, priside
dant prie Valdovų rūmų atsta
tymo Vilniuje. 

Aukas Valdovų rūmų atsta
tymui prašome siųsti: Valdovų 
Rūmai, 5600 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636-1039. 
Čekius rašyti: Lith. Amer. 
Comm. Valdovų Rūmai. 

Bronius J u o d e l i s 
iždininkas 

ALRK M o t e r ų sąjungos 
#3 kuopos susirinkimas vyks 
spalio mėn. 18 d. 'šeštadienį), 
3 vai p.p.. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Bus ap
tariami svarbūs reikalai. 

Kun. A n t a n a s Gražul i s , 
SJ , buvęs Vilniaus Jėzuitų 
gimnazijos direktorius, spalio 
19 d„ 1 v. p.p.. lietuviškai šv. 
Mišias aukos Šv. Onos baž
nyčioje. Beverly Shores, India
noje. Galbūt atvyks ir kun. K. 
Ambrasas. SJ. jei dar nebus 
išvykęs į Lietuvą. 

Skiepai - ..flu shots." spalio 
14 d„ antradienį, nuo 9 v. iki 
12 vai. p.p.. PLC. Lemonte, 
Bočių menėje. Turintiems 
„Medicare" kortelę skiepai 
nemokami. JAV LB Lemonto 
apylinkės socialinių reikalų 
skyrius kviečia pasinaudoti 
šia galimybe. 

Čikagos La Sa l le b a n k a s 
spalio 12 d., sekmadienį, ren
gia maratono miesto gatvėmis 
bėgimą. Pradžia 8 vai. rytą 
Grant parke (ten pat ir fini
šas). Dalyvaus apie 40.000 
vyrų ir moterų. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

„DRAUGO" POKYLIO 
RĖMĖJAI 

DRAUGO FONDO DEŠIMTMETI 
ŠVENČIANT 

Šį rudenį švenčiant Drau
go fondo dešimties metų veik
los jubiliejų, malonu pažvelgti 
į nueitą dešimtmečio kelią ir 
per tą laiką sutelktas lėšas 
dienraščio „Draugo" leidybai 
remti. 

Tėvams marijonams pa
vargus ilgalaikėje „Draugo" 
leidybos finansinėje paramo
je, 1993 m. pavasarį iškilo gy
vas reikalas steigti Draugo 
fondą, telkiant lietuvių visuo
menės JAV, organizacijų, 
pačių „Draugo" skaitytojų 
JAV ir Kanadoje lėšas. 

Šios idėjos pirmieji šauk
liai su straipsniais pasirodė 
„Draugo" puslapiuose 1993 
metų vasarą. Fondo organiza
ciniai žingsniai ir lėšų rinki
mas prasidėjo 1993 m. rug
pjūčio mėnesį, o formalus 
Draugo fondo inkorporavimas 
Illinois valstijoje buio atliktas 
1993 m. lapkričio mėn. 12 die
ną. 

Sudarius Draugo fondo 
tarybą, suradus pareigūnus 
fondo valdybos funkcijoms, 
buvo pradėti Draugo fondo 
pavasario ir rudens lėšų telki
mo vajai, kurie sėkmingai tę
siasi iki šių dienų. 

Per dešimtmetį iki dabar 
pavyko sutelkti 1,183,356 dole
rių kapitalą, kuris tvirtai sto
vi investavimų rinkoje, per vi
są dešimtmetį „Draugo" leidy
bos kasmetinei paramai nešęs 
dividendus. 

Iš Draugo fondo kapitalo 
investavimų pelno iki dabar 
„Draugo" leidybai buvo išmo
kėta 616,537 doleriai. Per de
šimtmetį Draugo fondo va-
iams ir raštinės išlaidoms bu
vo išmokėta 69,613 dolerių, 
daugumą darbų atliekant 
visuomeniniais pagrindais. 

Per visą dešimtmetį lėšų 
telkimo vajų laiškų siuntimas 

buvo atliekamas talkos būdu, 
gausiai dalyvaujant daugumai 
tų pačių talkininkų, tam siun
timo darbui vadovaujant An
tanui Valavičiui. 

Tenka džiaugtis ir rū
pestingu fondo lėšų investavi
mu, kurį dabar atlieka Gytis 
Kavaliauskas Salomon Smith 
Barney investavimų bendro
vėje. 

Daugiausia tenka džiaug
tis ir dėkoti Draugo fondo 
garbės nariams, nariams ir 
rėmėjams, ypač tiems, kurie 
kiekviename vajuje, per visą 
dešimtmetį, prisiminė Draugo 
fondą su didesniu, ar mažes
niu įnašu. 

Draugo fondo milijoninis 
kapitalas buvo pasiektas per 7 
metus. Deja, didėjant „Drau
go" leidybos išlaidoms mili
joninio DF kapitalo metinio 
pelno buvo per mažai, kad pa
tenkinus „Draugo" leidėjų me
tinius paramos prašymus. 

Metiniame Draugo fondo 
narių suvažiavime 2000.09.23 
anketos referendumo būdu 
buvo priimtas nutarimas siek
ti antrojo milijono, kad jo pa
lūkanomis patenkinus augan
čius „Draugo" leidybos porei
kius. 

Antrojo milijono augini
mas, švenčiant Draugo fondo 
dešimtmetį, jau nebevyksta 
tokiu tempu, koks buvo pir
maisiais Draugo fondo metais. 
Tačiau dar turime daug nepa
vargstančių Draugo fondo gar
bės narių, narių ir rėmėjų, ku
riems lietuviška spauda, toles
nis dienraščio „Draugo" iš
laikymas yra kaip kasdieninė 
duona. Jiems priklauso didelė 
Draugo fondo pagarba ir gili 
padėka. 

Bronius Juodelis 
DF tarybos pirmininkas 

Labai džiaugiamės, kad 
šie mūsų skaitytojai ne tik su
grąžino „Draugo" laimėjimo 
bilietėlių šakneles, bet kiek
vienas pridėjo dar 40 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame: 

Stasys Kungys, Hacienda 
Heights, CA; 

Adelė Galinaitis iš West-
chester, IL; 

Vito V. Vai, Oak Brook, IL; 
Algirdas ir Amanda Mu-

iioliai, Euclid, OH; 
Peter Šlapelis, Anaheim, 

CA; 

„MARGUČIO I F VALDYBA 
POSĖDŽIAUJA IR DIRBA 

Pastaruoju metu „Margučio tačiau mielai priima ir skelbia 
II" radijo laidos valdyba po
sėdžiavo kiekvieną antradie
nį. Atsiranda skubių reikalų, 
kuriuos tenka nelaukiant iš
spręsti. Rūpestis buvo surasti 
iždininką, kuris tvarkytų visą 
radijo laidos atskaitomybę. 
Šias pareigas apsiėmė sąži
ningas ir tvarkingas organiza
cijų darbuotojas Vytautas 
Gaižutis. Iždininko darbas, 
kaip ir visos „Margučio II" 
valdybos narių, nėra apmoka
mas. Valdyba dėkinga Vytau
tui Gaižučiui, kuris jau susi
pažino su tvarka ir perėmė 
iždo knygas. 

„Margutis II" visada tarnavo 
ir tarnaus lietuviams. Visus 
kultūrinius, labdaros bei vi
suomeninius renginius „Mar
gutis II" skelbia nemokamai, 

atsiųstas aukas. „Margučio II" 
biudžetas yra kuklus, pajamos 
nedidelės, o išlaidų daug. 
Vien tik radijo stočiai kas 
mėnesį sumokama 2,915 dol. 
Be to, yra ir kitų išlaidų: tele
fono sąskaitos, draudimas ir 
kt. 

Valdyba nutarė išsiuntinėti 
laiškus ir prašyti paramos. 
Kas būtų, jei „Margutis II" 
staiga sustotų, kaip tai atsiti
ko prieš 8-rius metus. Valdy
ba tikisi sulaukti klausytojų 
paramos. „Margutis II" girdi
mas ne tik Čikagoje, bet ir 
plačioje apylinkėje. Klausy
kitės „Margučio II" radijo pro
gramų penkias dienas per sa
vaitę nuo 8 v.v. iki 8:45 v.v. 
1450 AM bangomis. 

„Margučio II" inf. 

„GRANDIES" ANSAMBLIS PRADEDA 2003-2004 M. VEIKLĄ 
2003 m. rudenį Čikagos ir 

apylinkių šokių ansamblis 
„Grandis" pradeda 45-uosius 
veiklos metus. Ansamblio na
rių daugiau kaip 100 — nuo 
jaunų vaikų iki veteranų šo
kėjų. Visus jungia meilė lietu
viškam šokiui ir noras tarpu
savyje linksmai pabendrauti 
lietuviškoje aplinkoje. An
samblio nariai pradėjo repeti
cijas, vadovaujami ratelių mo
kytojų ir vyriausiosios vado
vės Violetos Fabianovich, ir 
jau planuoja ansamblio jubi
liejaus šventę bei ansamblio 
dalyvavimą išeivijos Šokių 
šventėje Čikagoje 2004 m. va
sarą. Kas norėtų daugiau apie 
ansamblį sužinoti, gali aplan

kyti interneto svetainę: http:// 
voras.com/grandis/. Ten yra 
nuotraukos iš ansamblio pasi
rodymų ir daugiau žinių apie 
patį ansamblį. 

„Grandies" ansamblis daly
vaus šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje 
spalio mėn. 19 d., sekmadienį, 
9 v.r., skirtose atšvęsti naujus 
veiklos metus ir prisiminti į 
amžinybę iškeliavusius. Šv. 
Mišių metu bus prisiminti 
„Grandies" šokių ansamblio 
mirusieji šokėjai bei rėmėjai, 
šokėjų mirusieji šeimos nariai. 
Šokėjai: Živilė Bilaišytė, Mari
ja Biletavičiūtė, Vytautas Di
jokas, Rimas Gaižutis, Tauras 
Gaižutis, Kari Kolling, Vida 

Kriaučeliūnaitė-Jonušienė, Bi
rutė Lieponytė-Dailidienė, 
Mindaugas Mikutaitis, Nida 
Misiulytė, Roma Misiulytė, 
Vytautas Nakas, Aras Rima-
vičius, Zeną Savokaitė; ilga
metė globos komiteto pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė; gar
bės globėjas ir nuoširdus rė
mėjas dr. Leonas Kriaučeliū-
nas. 

Kviečiame dabartinius ir bu
vusius „Grandies" ansamblio 
šokėjus ir jų šeimos narius bei 
rėmėjus dalyvauti šv. Mišiose, 
prisiminti į amžinybę iškelia
vusius ir palinkėti „Grandies" 
ansambliui sėkmės pradedant 
2003—2004 veiklos metus 

„Grandies" inf. 

George Z. Brinkis, Los 
Angeles, C A; 

V. Kupcikevičius, Oak 
Lawn, IL; 

Eglė Firme iš Ridgecrest, 
CA; 

Rimas ir Audronė Gulbi
nai, Wheaton, IL; 

B., A ir I. Lasevičius, Chi
cago, IL; 

Jonas ir Birutė Kascu-
kas, Chicago, IL; 

Horace R. Žibąs, Cincin-
nati, OH; 

Janusz Rushkavich. gyv. 
Englevvood Cliffs, NJ; 

Vytautas ir Ona Gutaus
kai, Michigan City, IN. 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Ctoeo, IL 60638 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

• Baltic monumentą, 1108 
Amber Drive, Lemont, EL, 
60439. Prie pat FL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Leonidą 
ir Gediminas KazėnaiPagei-
daujant atvykstame į namus. 

• „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas dėkoja au
kotojams atsiuntusiems 
metinę paramą už vaiko 
globą: $1,500 atsiuntė N. N. 
10-ties našlaičių globai. Po 
$150 vieno vaiko metinei pa
ramai atsiuntė R. J. ir Lucia 
Vedegys, Union Pier, MI; J. 
Skurdenis ir Paul J. Lalli, 
Bronxville, N.Y.; Frank ir Bet-
ty Kwader, South Montrose, 
PA; Jeann ir Timothy Dorr, 
Riverton, N.J.; Julia Danta, 
Exton, PA. Dėkojame ir už 
atsiųstas aukas našlaičiams: 
Edward ir Suzanne Žemaitis, 
Woodhaven, N.Y. — $1,000; J. 
Skurdenis ir Paul Lalli, 
Broiucville, N.Y — $125; Mar-
garet ir Ernest Towers, Wil-
mington, D.E. — $100; John 
ir Wilma Gustaitis, EI Paso, 
TX — $75; David ir Eleonor 
Aukštikalnis, Vienna, VA — 
$25; Grand Rapids Domini-
cans — 320, Marywood Moth-
erhouse — $20. Visiems 
nuoširdus ačiū už jūsų dos
numą! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 
West 71 st Street, Chicago, 
IL 60629. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti vargingai gyvenan
tiems vaikams bei studentams 
Lietuvoje. Aukojo: Barbara 
Plikaitis $240 tęsiant mergai
tės metinę paramą, Jonas Ka
valiūnas $120, Anoniminiai 
(M) $300, Enata Skrupskelis 
$240 tęsiant berniuko metinę 
paramą, „The Oak Tree Phil-
anthropic Foundation" (Dr. Al
girdas K. Maciūnas, dr. Dana 
Maciūnas Mockus) $1,000. La
bai ačiū, „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid), 419 
Weidner Rd., Buffalo Gro-
ve, IL 60089, tel. (847) 537-
7949, TAXID #36-3003339. 

• „The Oak Tree Philan-
thropic Foundation" at
siuntė $5,000 auką „Dieviško 
Kryžiaus" Lietuvos benamių 
paramos fondui padėti Lietu
voje vargingiausiai gyvenan
tiems. Nenorinčio pavardės 
skelbti fondo įkūrėjo pageida
vimu, fondo direktorius Lietu
voje yra kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, o JAV Indrė 
Tijūnėlienė. Nuoširdžiai dėko
jame, „Dieviško Kryžiaus" 
fondas („Divine Cross 
Fund for the Homeless"), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, TAX ID 
#36-3097269. 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Tofl free 24 hr. 888-776*742 

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

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

60629 
TeL 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 
• DĖMESIO! VIDEO 

APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VTDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 773-233-
6335. 

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

• FANTASTIKA! TO DAR 
NTEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniaskiaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Jurgis Bendikas, 
Vytautas ir Valdemarą Rašy
tiniai. $50 Vytautas Grauži
nis, Vytautas Mažeika, Povi
las ir Nijolė Stelmokas, Ema 
Žiobrienė, $40 Edward Juš-
kaitis, $30 dr. K. G. Ambrozai-
tis, Petronelle Cicėnas, $25 
Stasys ir Sofija Džiugas, Jo
nas Kaunas, Jonas ir Irene 
Smalstys, Kostas Stankus, 
Paulius ir Aldona Švarcai, $20 
Stasė Didžiulis, Aniceta Gie
draitienė, Juozas Končius, Va
cys ir Alfonsą Laniauskai, 
Agota Titiskus. Dėkojame vi
siems rėmėjams. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 

http://
http://voras.com/grandis/
mailto:Gibaitis@aol.com

