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95th ANNTVERSARY KJUTSC! 

Siame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Li be r tas Klinika rašo 
apie vaivorykštės 
mįslę. 
Dėmesys didžiuliams 
rieduliams. 
Jono Urbono nuotr. -
ilgesingi Lietuvos 
vaizdai. 

3psl. 

Mūsų šeimose: 
gintarėlės ruošiasi 
Gintaro pokyliui. 
Muzika cenzūros 
apynasryje. 

4 psl. 

JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos 
skiltis. 
Girionys - tikra 
miškų meka. 

5 psl. 

Naudinga „Draugo" 
informacija visiems 
skaitytojams. 

6 ir 7 psl. 

ALRK Moterų sąjunga 
švenčia 90-ies metų 
jubiliejų ir prisimena 
šios organizacijos 
steigėjas. 
Lemonto lietuvių 
bendruomenės 
gegužinė PLC. 

8 psl. 

Sportas 
* Bal tarusi joje vykstan

čiame E u r o p o s be i sbo lo 
čempiona to devynių koman
dų B grupės varžybose Lietuvos 
rinktinė iškovojo bronzos me
dalius. Penktadieni kovoje dėl 
trečiosios vietos Lietuvos beis-
bolininkai 8:4 įveikė Slovakijos 
komandą. 

* Belgijos dv i r a t i n inkų 
k o m a n d o s „ L a n d b o u w k r e -
d ie t -Co lnago" narys Tomas 
Vaitkus Danijoje vykstančių 
daugiadienių „Post Danmark 
Rundt" lenktynių trečiajame 
rate penktadienį buvo 37-as ir 
bendroje įskaitoje tarp 122 da
lyvių iš 44-osios vietos pakilo į 
34-ąją. 

* Suomijoje vyks tančia
me Pasau l io skra idanč io jo 
d isko (fr isbee) čempionate 
pirmenybių debiutante Lietu
voj rinktinė liko penkiolikta. 
Penktadienį dvikovoje dėl 15-os 
vietos Lietuvos komanda 17:14 
įveikė Rusiją. 

* P r i e n ų ra jone Pociū
nuose tęs ias i XII E u r o p o s 
s k l a n d y m o č e m p i o n a t a s . 
Ketvirtadienį aštuntąją skry
džių dieną iš lietuvių geriausiai 
sekėsi ,,Open" klasėje besivar
žančiam Romualdui Knėpai, 
karia su 753 taškais buvo vie-
nuoliktas 

ausios 
žinios 

* Dešinieji savai tgal į po
sėdžiaus ir p ramogaus . 

S u k a n k a 100 d i enų Lie
tuvos narys te i Europos Są
jungoje. 

* Salia Lietuvos gali iš
kilti d a r daug iau naftos grę
žimu 

* Br iuse l io s iū lomos 
lengvatos bendrov ių nedo
mina. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.860 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Per karą ištremti lenkai nori kompensacijų iš Lietuvos 
V a r š u v a , rugpjūčio 6 d. 

(PAP-ELTA) — „Dar viena An
trojo pasaulinio karo aukų gru
pė nori apginti savo teises. Šį
syk lenkai. Trijų šimtų Vilnijos 
šeimų, lietuvių ištremtų 1942 
m., atstovai nori, kad Lietuvos 
valdžia išmokėtų jiems kompen
sacijas už prarastą turtą", rašo 
penktadienio numeryje Lenkijos 
dienraštis „Žyde Warszawy". 

„Tai — maždaug 1,500 len
kų, gyvenusių Vilniaus krašte, 
Paberžės ir Nemenčinės apylin
kėse, drama. 1942 metais su vo
kiečiais kolaboravusi Lietuvos 

valdžia liepė jiems per vieną 
dieną palikti savo ūkius, ku
riuos užėmė iš Seinų ir Suvalkų 
apylinkių atkelti lietuviai", tei
gia laikraštis. 

„Po to glaudžiausi pas gimi
nes ir pažįstamus", prisimena 
78 metų amžiaus Maria Szyn-
kowska, ištremta iš Baronėlių 
kaimo. 

Kaip rašo „Žycie Warsza-
wy", baronėliškiai į savo namus 
grįžo po pusantrų metų, bet šie 
buvo visiškai nuniokoti. 

„Radome keturias plikas 
sienas, tuščius aruodus ir tvar

tus bei 33 hektarus apleistos že
mės", sako iš to paties kaimo ki
lusi Anna Jawelska, kuriai tuo
met buvo devyneri metai. 

„Dalis nuskriaustųjų po ka
ro išvažiavo į Lenkiją pagal re
patriacijos programą. Vis dau
giau tada ištremtų šeimų nori, 
kad Lietuvos valdžia išmokėtų 
kompensacijas", pažymi „Žycie 
Warszawy". 

„Iš pradžių lenkai p rašė 
Lenkijos ambasados pagalbos, 
bet atsakymo nesulaukė", pa
reiškė dienraščiui Lietuvoje lei
džiamo savaitraščio „Tygodnik 

Wilenszczyzny" redaktor ius 
Henryk Mažul, kuris stengiasi 
padėt i apginti iškeldintųjų tei
ses . 

„Net keista, kad niekas apie 
šią istoriją nekalba. Todėl nu
sprendėme suburti nukentėju
siųjų grupe ir kuo plačiau infor
muot i apie šią dramą", teigia H. 
Mažul . 

J o nuomone, Lenkijos vy
r i ausybė gali padėti t remt i 
n i ams tik politine parama. „Visi 
priekaištai tur i būti adresuoja
mi Lietuvos valdžiai ir teis
mams", mano H. Mažul. 

„Kaip sužinojome Lenkijos 
ambasadoje Vilniuje, iki šiol iš
tremtais lenkais niekas nesi
rūpino, kadangi oficialiai šiuo 
klausimu nesikreipė nė viena 
organizacija", rašo „Žycie War-
szawy". 

„Turiu pripažinti, kad šios 
problemos nesame išsamiai iš
nagrinėję, todėl reikia atlikti 
kruopštų teisinį tyrimą", pareiš
kė Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas spaudai Bo
guslave Majevvski. „Bet mes vi
sada esame pasirengę ginti len
kų tikslus", pridūrė jis. 

Lietuvos karo atašė — 
nepageidaujamas Maskvoje 

Maskva/Vilnius , rugpjūčio 
6 d. (BNS) — Rusija paskelbė 
nepageidaujamu Lietuvos kari
nį atašė Maskvoje pulkininką 
Sigitą Butkų. 

Tai penktadienį patvirtino 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis. 

Ministro teigimu, šis Rusi
jos veiksmas yra „atsakomoji 
priemonė į tai , kad Lietuva lie
pos mėnesį už veiklą, nesuderi
namą su diplomato teisine pa
dėtimi, išsiuntė tris Rusijos am
basados Vilniuje darbuotojus". 
Diplomatinėje praktikoje ši for
muluotė reiškia šnipinėjimą. 

Apie šį įvykį iki šiol nebuvo 
skelbta. 

Du iš trijų liepą tylomis už 
šnipinėjimą iš Lietuvos išsiųstų 
Rusijos ambasados atstovų bu
vo kariškiai, kurie tikriausiai 
rinko žvalgybinę informaciją 
Rusijos karinei žvalgybai — Vy
riausiajai žvalgybos valdybai 
(GRU). 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius penktadienį 
sakė. jog liepos pradžioje iš Lie
tuvos buvo išsiųsti Rusijos gy
nybos atašė pulkininkas Viktor 
Telešev ir atašė pavaduotojas 
pulkininkas Valerij Volkov. 

„Mes nesiekėme aštrinti si
tuacijos, todėl šie du karininkai 
buvo išsiųsti darbine tvarka", 
sakė L. Linkevičius. 

Krašto apsaugos ministras 
nekomentavo, kas buvo trečia
sis išsiųstas diplomatas. 

Užsienio reikalų ministras 
A. Valionis nenorėjo konkrečiai 
įvardinti, kokią informaciją 
bandė gauti liepos mėnesį iš
siųsti diplomatai ir teigė, kad 

tai yra apie juos informaciją rin
kusio Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) reikalas. 

VSD vadovybė Rusijos dip
lomatų išsiuntimo nekomenta
vo. 

Paklaustas , kodėl liepos 
mėnesį nebuvo pranešta apie 
trijų Rusijos diplomatų išsiunti
mą iš Lietuvos, A Valioms tei
gė, jog buvo norima išvengti 
skandalo, tačiau Rusijai paskel
bus apie Lietuvos karo atašė iš
siuntimą, Lietuva irgi paviešino 
kaimyninės valstybės diploma
tų išsiuntimo faktą. 

„Buvo norima išsiųsti diplo
matus švelnesne forma, pasiek
ti tą patį rezultatą išvengiant 
skandalo. Diplomatinėje prakti
koje tokie dalykai dažniausiai 
daromi tyliai", pasakojo A Va
lionis. 

„Šiuos Rusijos žingsnius 
vertiname neigiamai, aš norė
čiau, kad išsiunčiami būtų tik 
tie, kurie užsiiminėja neteisėta 
veikla, o nekalti žmonės galėtų 
normaliai tęsti savo darbus", 
svarstė A. Valionis. 

Tačiau, nepaisant šio diplo
matinio skandalo. A.Valionis 
Lietuvos santykius su Rusija 
vertina teigiamai. 

Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Albinas Januška 
pareiškė apgailestavimą, jog 
Rusija laikosi „akis už akį" 
principo ir išsiuntė niekuo dėtą 
Lietuvos diplomatą. 

„Tuo pat metu norime pa
reikšti — Rusijos diplomatams 
ir toliau nebus leista vykdyti 
veiklą, nesuderinamą su diplo
matų teisine padėtimi", sakė 
LTIM sekretorius. 

\ naują Jaunimo simfoninį orkestrą susibūrę Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviai ir absol
ventai drauge su profesionalais repetuos lietuvių kompozitorių kūrinius ir M. K. Čiurlionio simfoniją „Miške", 
kurią atliks Klaipėdos. Nidos ir Plungės publikai. Antradienį Plungėje M. K. Čiurlionio fondas atidarys dešimt 
dienų truksiančią „Čiurlionio akademiją 2004", kurioje stovyklaus 90 jaunųjų dailininkų ir muzikantų. Iš kai
rės: naujojo orkestro direktorius A. Alenskas, orkestro dirigentas M. Pitrenas ir M. K. Čiurlionio fondo vadovė S. 
b t a r i e n ė . Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Atėnų 
ol impiniame 

kaimelyje 
gyvens 100 

lietuvių 
A t ė n a i , rugpjūčio 6 d. 

(ELTA) — Rugpjūčio 13-ąją 
prasidedančių Atėnų olimpinių 
žaidynių kaimelyje gyvens 100 
lietuvių. Penktadienį Lietuvos 
olimpinė rinktinė buvo oficia
liai užregistruota Atėnų olimpi
nėse žaidynėse. 

Iš viso registruotas 61 spor
tininkas — 49 vyrai ir 12 mo
terų. Tiesa, delegacija gali dar 
padidėti 1-3 lengvaatlečiais, jei 
savaitgalį jie įvykdys olimpi
nius normatyvus Baltijos vals
tybių varžybose. 

Pagal registruotų sporti
ninkų skaičių buvo užregis
truoti 39 Lietuvos aptarnaujan
čio personalo atstovai —vado
vai, treneriai ir medikai. 

Dar septyni treneriai ir me
dikai gavo registracijos korte
les, kurios suteiks teisę lanky
tis sporto bazėse, tačiau į olim
pinį kaimelį jie galės patekti tik 
kaip svečiai. 

Po registracijos LTOK dele
gacijos vadovo pavaduotojai Al
girdas Raslanas, Kazys Stepo
navičius, tarptautinių ryšių 
atstovė Ijolė Domarkienė ir B. 
Čekanauskas gavo Lietuvos 
olimpiečių namo raktus ir pra
dėjo įsikurti. 

Kartu su jais apsigyveno ir 
pirmasis sportininkas — bu
riuotojas Giedrius Gūžys, kuris 
jau savaitę treniruojasi Graiki
joje. 

Prieš 15 metų pasirašytas Got lando pareiškimas 
Vi ln ius , rugpjūčio 6 d. 

(ELTA) — Penktadienį sukako 
lygiai 15 metų, kai 1989 m. rug
pjūčio 6 d. Švedijos Gotlando sa
loje įvairių Lietuvos politinių ir 
visuomeninių organizacijų bei 
užsienio lietuvių atstovai pa
sirašė garsųjį Gotlando pareiš
kimą dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės. 

Šį dokumentą pasirašė Lie
tuvos Sąjūdžio, Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ir tuomet valdžiusios Lietuvos 
komunistų partijos atstovai. 

Pareiškime paskelbta, kad 
„visų pasaulio lietuvių gyvybi

nis t ikslas yra nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimas". 

Prieš 15 metų pasirašęs gar
sųjį Gotlando pareiškimą euro-
p a r l a m e n t a r a s J u s t a s Vincas 
Paleckis pasigenda šio doku
mento dvasios. 

„Per tuos 15 metų Lietuva 
nea tpaž įs tamai pasikeitė, bet 
'Gotlando dvasios' — sugebėji
mo sus i ta r t i dėl esminių 
dalykų, peržengti per nepa
sitikėjimo ir priešiškumo bar
je rus — vis dar trūksta", sakė J. 
V. Paleckis. 

Pasak J. V. Paleckio, tai bu
vo pirmas kar tas pokario Lie
tuvos istorijoje, kai šis tikslas 

suvienijo labai įvairių politinių 
organizacijų atstovus. 

„Šis pareiškimas tapo dar 
vienu svariu žingsniu Lietuvos 
valstybės a tkūr imo procese", 
pažymi europarlamentaras J. V. 
Paleckis. 

Gotlando pareiškimą taip 
pat pasirašė Kazys Bobelis, An
tanas Buračas, Kazimieras Mo
tieka, Antanas Terleckas, Česlo
vas Kudaba, Vytautas Lands
bergis ir Irena Lukoševičienė. 

Pareiškimo 15 m. proga ge
gužės 5 dieną Seime buvo su
rengta konferencija „Nacionali
nio susitarimo galimybės Got
lando pareiškimo šviesoje". 

V.Adamkus 
nerimauja dėl 

populizmo 
bangos 

Varšuva-Vilnius, rugpjū
čio 6 d. (BNS) — Prezidentas 
Valdas Adamkus interviu Len
kijos spaudai pareiškė susi
rūpinimą dėl Lietuvoje kylan
čios populizmo bangos. 

„Daliai mūsų dabartinio 
politinio elito trūksta atsakin
gumo. Tai pirmas kartas mūsų 
istorijoje, kai populistai suge
bėjo pelnyti tokią didelę visuo
menės paramą", interviu dien
raščiui „Rzeczpospolita" skun
dėsi V. Adamkus. 

R. Paksas toliau 
rutulioja 
sąmokslo 

teoriją 
Vi ln ius , rugpjūčio 6 d. 

(BNS) — Per apkaltą iš prezi
dento pareigų pašalintas Ro
landas Paksas penktadienį bu
vo apklaustas liudytoju savo 
bendražygio liberaldemokrato 
Gintaro Šurkaus byloje. 

Viename interviu G. Šur-
kus teigė, neva organizuotas 
sąmokslas prieš tuometinį pre
zidentą R. Paksą, renkami pini
gai paveikti žiniasklaidai. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas buvo įvardytas 
kaip šių procesų dalyvis, pini
gus esą t am skiria narkotikų 
mafijos atstovai. 

Po šios laidos A. Paulaus
kas kreipėsi į prokuratūrą dėl 
šmeižto. 

Liudydamas teisme, R. 
Paksas, kaip ir G. Šurkus, irgi 
kalbėjo apie sąmokslą. Jis teis
mą tikino, kad G. Šurkus yra 
labai sąžiningas žmogus. 

R. Paksas sakė manąs, kad 
jo apkaltą taip pat turėtų ištirti 
teisėsaugos institucijos ir tik 
tada bus galima įvardyti tik
ruosius sąmokslo užsakovus bei 
vykdytojus. 

Sugriežtinta prekyba genet iškai 
pakeistais produktais 

Lietuvos nacionalinės veterinarijos laboratorijos genetiškai pakeistų pro
duktų laboratorijoje. Tomo Černi*evo (ELTA) nuotr 

Vi ln ius , rugpjūčio 6 d 
(ELTA) — Lietuvos visuomeni
nio maitinimo įmonių valgia
raščiuose nuo šiol bus privalo
ma nurodyti, kad pagamintuose 
patiekaluose yra genetiškai pa
keistų organizmų (GPO). 

Lietuvoje leista prekiauti 
Europos Sąjungoje įteisintais 
genetiškai pakeistais produk
tais. Teisės aktais patvirtinta 
viena genetiškai pakeistų sojų 
rūšis, 4 kukurūzų rūšys ir 6 
rapsų veislės. 

Tačiau maisto produkto su
dedamojoje dalyje genet iškai 
pakeisto organizmo negali būti 
daugiau nei 0.9 proc. 

Ženklinimo etiketėje būtina 
nurodyti, kad produkte yra 
GPO. " 

Nuo šių metų pradžios Na
cionalinės veterinarijos labora
torijos Genetiškai pakeistų or
ganizmų skyrius tiria, a r iš tre
čiųjų valstybių įvežamuose sojų 
ir kukurūzų gaminiuose nėra 
medžiagų, kilusių iš GPO 

Zoknių oro 
uoste — 

pirmoj i NATO 
investicija 

V i l n i u s , rugpjūčio 6 d. 
(BNS) — Šiaulių Zoknių oro 
uos tas su laukė pirmosios 
NATO investicijos — už šios ka
rinės sąjungos skirtus beveik 2 
mln. litų bus suremontuota da
lis oro uosto kilimo ir tūpimo 
tako, penktadienį rašo dien
rašt is „Respublika". 

Pasak Zokniuose dislokuo
tos valstybės Karinių oro pa
jėgų (KOP) I-os aviacijos bazės 
vado majoro Deivio Martusevi-
čiaus, už NATO organizacijos 
skir tus pinigus bus suremon
tuota 0.5 km ilgio kilimo ir tū
pimo tako atkarpa. 

Dėl prastos būklės šia at
karpa kariškiai dabar nesinau
doja, todėl, D. Martusevičiaus 
teigimu, remonto darbai kari
nių lėktuvų skrydžiams nekliu
dys. 

Remontas daromas skubos 
tvarka, kad būtų galima užtik
rinti saugų oro policijos funk
cijų vykdymą. 

Viso tako rekonstrukciją 
daryti šiemet jau per vėlu, ji 
greičiausiai bus atliekama ki
tąmet. 

Mirė architektas E. Arbas 
skyriaus direktoriaus pavaduo
toju, vykdė Vilniaus Raudonojo 
kryžiaus ligoninės statybą. 

JAV E. Arbas dirbo archi
tektūros bendrovėse, 1969 m 
pradėjo privačią architekto 
praktika Los Angeles. Laimėjo 
pirmųjų premijų architektūros 
konkursuose, suprojektavo pa
minklą rašytojui Pulgiui An-
driušiui. 

Su prof. E. Pellerin 1952 m. 
suprojektavo naujus Lawrence 
technologijos instituto pasta
tus. 1962 apdovanotas trečiąja 
premija už JAV valstybinio pa
viljono New York pasaulinėje 
parodoje projektą. 

American Inst. of Archi-
tects ir Intern. Platform Assoc. 
narys. Dalyvavo kolektyvinėse 
ir surengė autorinių architek
tūros projektų ir tapybos paro
dų. 

E. Arbas aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje: 
PLIAS/ALIAS centro valdybos 
vicepirmininkas. Lietuvių fron
to bičiulių tarybos vicepirmi
ninkas, Baltistikos studijų ko
miteto sekretorius. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
lietuvių šv. Jurgio bažnyčioje 
Los Angeles. Laidotuvės priva
čios Velionis bus palaidotas 
Lietuvoje. 

Santa Monica, CA — Lie
pos 31 d. Santa Monica, C A, 
mirė žymus architektas Ed
mundas Arbas (Arbačiauskas). 

E. Arbas gimė 1915 m. 
Karsokų kaime, Trakų apskri
tyje. 1930 m. baigė Kaišiadorių 
vidurinę mokyklą. 1936 — 
Kauno aukštesniąją technikos 
mokyklą. 

1944-45 m. studijavo Vie
nos aukštojoje technikos mo
kykloje, vėliau — Stuttgart. 

Atvykęs į JAV baigė Law-
rence technologijos institutą. 

1942-44 m. E. Arbas dirbo 
statybos bendrovės Vilniaus 

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

Medžiaga siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org 

Stovyklautojų stovykla 
Vadovės įspūdžiai iš 

Moksleiviu ateitininkų stovyklos 
RIMA KUPRYTĖ 

Dainavoje stovyklauju nuo 
neatmenamų laikų, bet 
šią vasarą man teko būti 

viena iš vadovių. Būdama va
dove supra tau kas sukuria gerą 
stovyklinę nuotaiką — tai nėra 
vien vadovai ar komendantas , 
ar gerai išgalvota programa ar 
net geras oras, bet yra patys sto
vyklautojai. J ie savo entuziaz
mu, geranoriškumu ir kūrybin
gumu sau sudarė šeimynišką, 
krikščionišką, lietuvišką ir ku
piną išradingumo stovyklą. To
kius nuostabius stovyklautojus 
sut ikau šių metų MAS stovyklo
je, kuri įvyko liepos 4-16 d. Dai
navoje. Man buvo malonumas 
su jais susidraugauti ir norėčiau 
čia, nors t rumpai , ir jus supa
žindinti. 

Po Čikagoje įvykusios Šokių 
šventės, į Dainavą suvažiavo 
virš 90 moksleivių — 45 ber
niukai ir 53 mergaitės nuo 9 iki 
12 skyriaus. Daugumas stovyk
lautojų buvo Amerikoje gimę, 
bet buvo ir keli gimę Lietuvoje. 
Daugumas priklausė ateitinin
kams, veikė savo miesto kuopo
se, bet ir neateitininkai buvo 
mielai priimti. Šitam būry buvo 
tokių, kurie pirmą kartą išvydo 
Dainavą, ir buvo veteranų, ku
rie kiekvieną savo gyvenimo va
sarą šioje gražioje gamtoje pra
leido. 

Stovyklos tema: „Logolo-
bis", arba „žodžių turtas". MAS 
CV pirm. ir vienas iš stovyklos 
komendantų, Liudas Landsber
gis, pareiškė, kad nors mūsų 
kasdieninė kalba yra anglų, ta
čiau „mumyse glūdi ir ta ana 
kalba (t.y. lietuvių), kuri prime
na iš kur kilę ir kas mes esame, 
ta kuri praplečia mūsų akiratį, 
t a kuri atveria duris į turtingą, 
subtilų, dvasinį lobį". Taigi, 
šioje stovyklinėje temoje susidū
rė ir tautinis ir dvasinis elemen
tas . Stovyklos tema buvo įpinta 
į kasdieninę stovyklos progra
mą, kai kuomet tiesiogiai, kai 
kuomet nepastebimai. Numaty
tos programos vyko lietuvių 
kalba , tačiau nejučiomis įsi
braudavo ir angliški sakiniai, 
bet juose jautėme vistiek lietu
vių dvasią, ir kaip smagu, kad 
mes galime savo mintis išreikšti 
ir ryšį ta rp savęs palaikyti sena 
lietuvių kalba. 

Dienos programa stovykloje 
prasidėdavo atsikėlimu, mankš
ta, malda, vėliavos pakėlimu ir 
pusryčiais. Tada užsiėmimai: 
da inavimas , sportas , maudy

masis , knygų skaitymas, 
pašnekesiai ir paskaitos. 

Stovykloje kasdieną veikė 
ir įvairūs užsiėmimo būreliai, 
kaip pvz: Ritos Kliorienės cho
relis. Šis chorelis rinkdavosi, ne 
tik paskirtu laiku, bet ir savo 
laisvalaikiu susitelkdavo pa
repetuoti, susidainuoti. Viena iš 
mėgstamų giesmių: „Kaip iš
troškusi elnė uodžia upelio, 
Taip ir mano širdis Tavęs ilgisi 
Dieve". 

Rimas Sidrys vadovavo fil
mų būreliui kuris sukūrė vaiz
dajuostę apie stovyklautojus ir 
stovyklą ir t ada kompiuterio 
pagalba surinktus vaizdus su
dėjo. Veikė ir šokių, ir meno, ir 
radijo, ir kulinarijos, ir sporto 
būreliai . Kiekvienas skirtas 
moksleiviams išbandyti savo 
talentus. 

Vakarinėse programose sto
vyklautojų išradingumas pasi
reiškė visu savo kūrybingumu. 
Gerai prisimenu vieną vakarą 
pavadintą „Kaimo šventė". Visų 
didžiam nustebimui, saulei lei
džiantis iš visų pakampių, iš už 
krūmų ir barakų, pasirodė kai
miškai apsirengę moksleiviai — 
mergaitės supintom kasytėm, 
berniukai patamsintais veidais 
lyg seniai būtų skutęsi, su 
atraitytom kelnėm ir smilgom 
dantyse. . . Tą vakarą šokom 
liaudiškus šokius, išbandėm sa
vo raumenis t raukdami Ma
r iaus Polikaičio sunkvežimį, 
lenktyniavom, kas greičiau su
valgys košę. J a u nebereikėjo 
vadovų skatinimo, jaunimas 
sukūrė savo sodybą, savo nuo
taiką. 

Kitą dieną — susikaupimas. 
Stovyklautojai buvo paprašyti 
viens kitam parašyti asmeniš
kus laiškučius, kurie bus per 
susikaupimo vakarą skaitomi. 
Savo iniciatyva, moksleiviai vi
są dieną rašė: ir per maudy
mąsi, ir per pietus, ir net per 
vėliavų nuleidimą. Nustebome 
kiek buvo parašyta. Vakare 
laiškai buvo jausmingai skaito
mi. Juose buvo reiškiama meilė 
savo seniems draugams ir 
džiaugsmas naujomis pažinti
mis. 

Per tautos vakarą, žaidėm 
žaidimą „Knygnešiai". Mokslei
viai, tai lietuviai, bando per 
žandarų frontą (dabar kiek 
sumodernintas žaidimas — tai 
per rusus komunistus) pernešti 
lietuviškas knygas į „Lietuvą". 

Moksleivių ateitininkų sąjungos stovykloje Dainavoje būrys pirmokig su patyrusiu stovyklautoju Vincu Sidriu.lš k: 
Darija Zubrickaitė, Liana Butkūnaitė, Karina Puškoriūtė, Monika Mikulionytė, Aleksa Miškinytė, Diana Karvelytė. 

Rimos Kuprytės nuotrauka. 

Tapau didesniu lietuviu... 
Gintas Vasiliauskas, 16 metų, prieš mėnesį kartu su savo tėveliais atvyko į Ameriką iš Lietuvos. Nors 
Lietuvoje su ateitininkais nebuvo susipažinęs, bet čia susidarė galimybė jam nuvykti į Moksleivių atei 
t ininkų stovyklą Dainavoje. Štai Gintas pasidalina savo įspūdžiais. 

Aš esu labai laimingas, kad man 
buvo suteikta galimybė nuvykti į 
2004 m. Moksleivių ateitininkų 

stovyklą, Dainavoje. Tai buvo gera 
patirtis man. Aš niekur kitur nebuvau 
sutikęs tokių šiltų, gerų, kūrybingų, 
puikių - žmonių. Pati stovykla yra 
labai gražioje vietoje. Mane sužavėjo 
vadovų entuziazmas organizuojant vai
dinimus, žaidimus ir šokius. 

Šioje stovykloje tapau dar didesniu 
lietuviu, negu kad iki šiol buvau. 
Vadovai stengėsi žaidimais ir dainomis 
įrodyti, kad lietuvių kalba yra tikras 
tu r t a s . Stovykloje buvo ' skaitomos 
paskaitos apie lietuvių kalbą, dainuo
jamos lietuviškos dainos, vyko skaity
mo pamokos ir t.t. Visu šitų buvo 

^ ^ 

B 
% -'•Z. ¥ .: 

Gintas Vasiliauskas 

Svaja Mikulionytė stovyklos 
laikraštėlyje parašė: „Buvo ber
niukų, kurie bėgo visa širdimi ir 
mergaičių, kurios ėjo slaptai. 
Net buvo bobučių, Prudencija ir 
Kamilė, kurios vaizdavo, kad 
renka uogas ir ieško grybų. 
Komunistai kartais jų pasigailė
davo ir praleisdavo..." Knygne
šiai slapstėsi aukštose žolėse, 
tankiuose krūmynuose, bėgo 
vėjo nešini per Dainavos pievas 
ir miškelius, kad tik „persekio
tojai" jų nepagautų ir neatimtų 
nešamų knygų kol nepasiekė 
saugiosios Lietuvos. Stebėjaus 
moksleivių užsispyrimu ir iš
tverme nepasiduoti. 

Buvo ir kitų vakarų: talen
tų, vaidinimai prie laužo, būre
lių pasirodymai po sporto šven
tės—visuose vienaip ar kitaip 
moksleiviai entuziastingai daly
vavo. 

Prisimenu pirmąjį stovyklos 
vadovų posėdį. Liudas Lands
bergis susirinkusiems pasakė: 
„Mūsų pirma atsakomybė nėra 
stovyklos programai, bet sto
vyklautojams — su jais paben
draut i , pasikalbėti ir pasi
džiaugti". Per tas dvi stovykla
vimo savaites pamačiau kiek 
tiesos buvo komendanto žo
džiuose. Moksleiviai patys sau 
sukūrė nuostabią stovyklą, o 
mums vadovams liko tik jų pas
tangomis džiaugtis. 

2004 m. Dainavoje 
MAS stovyklos vadovai 

Stovyklos programą sudarė MAS 
Centro valdyba • Kapelionas kun. 
Arvydas jakušovas • Komendantai 
Liudas Landsbergis ir Marius Poli-
kaitis • Berniukų vadovai: Lukas La-
niauskas, Matas Laniauskas, An
drius Mikaila ir Rimas Sidrys • 
Mergaičių vadovės Ingrida Korsa
kienė, Rima Kuprytė, Laura Lapšy-
tė, Kristina Stankutė, Viktutė Su-
šinskaitė, Saulutė Tamošiūnaitė • 
Dainavimo vadovė muz. Rita Klio-
rienė • Laikraštėlio redaktorės Lina 
Bublytė, Sigita Nevvsom ir Gaja 
Sidrytė • Sporto vadovė Laura Sir-
gedaitė • Slaugės Lina Sirgedaitė ir 
Vaiva Vygantaitė • Nakties sargas 
jonas Grigaliūnas • Sekretorė 
Teresė Paškonytė • Šeimininkės 
Nijolė Motiejūnienė ir Bronė 
Ambromauskienė • Ūkvedys Gytis 
Mikulionis. 

Ateitininkų Studijų savaitgalis 
rugsėjo 3-6 d. 
Dainavoje, Michigane 

Moksleiviu ateitininku sąjungos stovykloje, Dainavoje prie va 
Saulė Grybauskaitė, Daina fischer, iš galo berniukai: Sigitas 
Bradūnas 

lo: Vesta 2avitauskaitė, Nida Vidutytė, 
as Narutis, Gintas Vasiliauskas, Gintas 

Nuotrauka Rimos Kuprytės 

Jau tradicija—ateitininkai 
praleidžia Darbo dienos savait
galį Dainavoje. Paskaitininkų 
tarpe: ambasadorė Gintė Da-
mušytė, Saulius Girnius, 
Petras V. Kisielius, kun. Petras 
Stravinskas, prof. Valdas Sa-
monis, Onilė ir Kęstutis Šešto
kai, naujasis Lietuvių fondo 
valdybos pirmininkas Arvydas 
Tamulis, Kęstutis Daugirdas, 
Kęstutis Aukštuolis, muz. Genė 
Razumienė. 

Į studijų dienas atvažiuoja 
kanklių ir skudučių ansamblis 
„Gabija", su liaudies muzikos 
koncerto programa. Po koncer
to — vakaruška. 

Visi, ypač studentai, kvie
čiami dalyvauti. 

Ateitininkų studijų dienų 
registracija ir dalyvių susipaži
nimas prasidės 6 vai. vak. 
penktadienio vakare, rugsėjo 3 
d. Stovykla apleidžiama pirma
dienį, rugsėjo 6 d. po pusryčių. 
Registruokitės pas Joną Kaz
lauską el-paštu: 
stasek@sbcglobal.net 

Kitais klausimais kreip
kitės pas Vytą Maciūną el-
paštu: VytM@aol.com 

siekiama įrodyti vaikams, 
kokia svarbi yra kalba. Per 
„Kalbos vakarą" abiturientai ir 
keletas vadovų pasidalino su 
mumis mintimis apie svarbą 
išlaikyti lietuvybę. 

Ši stovykla įrodė man, 
kokie nuostabūs yra Amerikos 
lietuviai ateitininkai. Daina
voje sutikau tokių gerų žmonių, 
kokių Lietuvoje per visus savo 
16 metų nebuvau sutikęs. 
Dėkoju visiems šios stovyklos 
organizatoriams, vadovams ir 
dalyviams už šiltą priėmimą į 
savo būrį. Laukiu kitų metų 
stovyklos! 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

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

60523 
Tel. 630-571-2630 

GA1UĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Hkjhland Ave, Tower 2, Suite 4O0 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samarrtan, Central 
DuPage. Edward ir Elrnnurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT23NAS, MD., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hilis 

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. 
AKIŲ 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. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ Sgoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS. M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 
Ausų, Nosies, Gerklės 

Ligos — Chirurgija 
7350 W. Čollege Drive, Suite 208 

Palos Heights, IL 6046? 
Tel. 708-361 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwxerterfarsurgeryarxJbreasthea«h«»ri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clinic 
10811 W. 143 St. Ortand 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 htoy, Wfcvvbrcok 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą karną. 
Susitarmu kabėti angKkai arba lietuviškai. 
4647 W 103 S{ Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260 

• P T H Dr. V̂ da !, Puodžiūniene 
C v ^ 5 Healthy Connection 

•Chirooractic & Rehab 
Cfrac 

Manualinė ir fizinė 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, Lockport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V J . VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, geto* skausmų 

ūr migrenos), sportinių traumų aoocalastas 
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 Road 

Hickory Hilis, IL 
i mySa i vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn. IL 60453 
Tel. 708423-5155. 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

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.manualinė terapija, 

akupunktūra. 
6420 W127 St #106, Palos Hts. IL 60463 

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

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chksgo, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. f708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 6 4 0 Kingery Highvvay 

VVillovvbrooR, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dr. DANA M. SALIKUS 

Dantų gydytoja 
38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 
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mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


v • 

VAIVORYKŠTES MĮSLES 
DRAUGAS, 2004 m. rugpjūčio 7 d., š e š t ad ien i s 

UBERTAS KLIMKA 

„Marga karvė dangų laižo. 
Kas?" Šią vasarą tai t ikrai ne
sunkiai atspėjama mįslė. Nagi -
vaivorykštė, laumės juosta! Ko 
j a u ko, o vaivorykščių šiemet 
Lietuvoje buvo galima prisi
žiūrėti ganėtinai. Ir pilnų, ir 
dvigubų, ir pritvinkusių debesų 
fone, ir nusigiedrijusiame dan
guje. Netgi vėlyvą pavakarę, -
ta i itin reta. Tokia štai šiemet 
nenuobodi vasara... 

Beje, vaivorykštė, šis gražus 
dangaus skliauto reiškinys, dar 
vadinama ir kitokiais vardais. 
Tai ir gervės, ir gelmės juosta. 
Pakruojo ir Šiaulių apylinkėse 
teko girdėti žmones s akan t 
„dermės juosta", - irgi t inkantis 
vardas tokiai grožybei. O kad 
vandenį tariamai geria ir pripil
do juo debesis, tai s t raublė . 
Dzūkų patarlė sako: „Geria kaip 
straublė vandenį". Arba palygi
nant : „Kaip straublė iš ežero 
vandenį!" Tačiau mit inę jos 
prigimtį išduoda būtent laumės 
juostos pavadinimas. Toji lau
mė, vardu Vaiva, esanti atmos

feros dievo Perkūno žmona. Juk 
po Perkūno rūstaus žodžio, jo 
pikto pagrūmenimo, padangė 
nušvinta nuostabiomis spalvo
mis. Dar ir toks yra pasakymas, 
pamačius vaivorykštę: „Laumė 
ragana pirtį kūrena, vanosis". 
Vaikus tąja juosta gąsdinda
vo: „Neik artyn, įtrauks debe-
sin". Ir pirštu negalima į vai
vorykštę rodyti. J i gerianti van
denį iš balų, iš ežerų, iš Ne
muno, iš marių. Todėl sakmėse, 
pasakose, mįslėse - taigi miti
nėje mąstysenoje - ir pavirto į 
margą karvę. Sigutės pasakoje 
karvutė padėjo atlikti piktosios 
pamotės našlaitei užduotą 
darbą: pernakt suverpė ir 
išaudė drobeles; bereikėjo ver
palus į vieną ausį įkišti, o au
dinys - iš kitos. Štai ir suranda
me tautosakoje dar vieną bend
rą visiems indoeuropiečiams mi
tologijos dalyką — šventąją kar
vę. Gal net neįtarėme turį ją sa
vosios etninės kultūros gelmėse, 
manydami tik Indijoje laisvai 
klaidžiojant miestų gatvėmis. 
Mūsuose jos būta vieno galin
giausių dievų - Perkūno -

žmona. Tačiau gyvulininkystę 
baltų ir jų kaimynų mitologijoje 
globoja Perkūno priešininkas 
Vėlinąs. Ar nebus jis persivilio-
jęs į savo karalystę ir gražuolę 
Vaivą? Apie tokį homerišką 
meilės ir išdavystės siužetą yra 
užsiminę mūsų mitologijos tyri
nėtojai, matydami tame dievų 
nesantaikos priežastį. O dėl tų 
varžytuvių sukasi ir gamtos 
ratas; nugali Perkūnas - įsivy
rauja vasara; Vėlinąs ima viršų 
- žemę sukausto gruodas . I r 
v iskas dėl Vaivos p a l a n k u 
mo... 

Moksliškai vaivorykštės at
siradimą buvo bandoma paaiš
kinti jau XVIII amžiaus pra
džioje. Mūsų krašto moksli
ninkai nedaug teatsiliko nuo sa
vo europinių kolegų. Štai, seno
jo Vilniaus universiteto profeso
rius Jonas Reiteris 1647-siais 
metais parašė knygą „Vaivo
rykštė arba pasirodančios spal
vos". Kaip priimta tais laikais, 
autorius pratarmėje nusako 
savo nagrinėjamo objekto svar
bą: „Nieko nėra, maloningasis 
skaitytojau, taip bendra, kaip 

spalva, ir nieko ta ip sunku 
pažinti. Puošiasi gyvuliai, spar
nuočiai, gėlės spalvų įvairu
mu..." Knygoje teisingai spėja
ma, kad vaivorykštės priežastis, 
- tai šviesos ir lietaus lašelių 
sąveika. Tačiau konkrečiai pa
aiškinti spalvas gamtoje moks
las įstengė tik didžiajam 
Izaokui Niutonui įrodžius, kad 
balta spalva susideda iš spek
tro. Šviesos dispersijos reiškinį 
jis aprašė 1704-siais išleistame 
„Optikos" traktate, taigi lygiai 
prieš 300 metų. 

Kaimo žmonės iš vaivo
rykštės bandydavo spėti apie 
oro permainas. Jei vaivorykštė 
labai ryški, tai dar bus darga
nos; juo ji žalesnė, tuo daugiau 
lietaus, juo raudonesnė, tuo 
daugiau vėjo. Jeigu ji nušvinta 
ryte, tai dar lynos, jei vakare -
gali nusistovėti ilgėlesnė giedra. 
Pietų pusėje pasirodžiusi juosta 
žada t i k ra i gerą „pagadą". 
Tai š tai kokia t a va ivo rykš tė 
- „Auksu m e s t a , s i d a b r u 
a t a u s t a , d e i m a n t o pe i l i u 
rėžta". 

DĖMESYS DIDŽIULIAMS RIEDULIAMS 
P a p l e n t ė s „ sa rgyb in i s " 

Praėjusių metų rugsėjo vi
duryje savo kietą kaktą virš 
žemės iškišo „akmenėlis" Šiau
lių rajone, ties posūkiu į Bubių 
tvenkinį. Dalis akmens jau seniai 
kyšojo paplentėje, tars i skai
čiuotų, kiek mašinų prarieda 
senuoju Hanzos keliu. Tačiau 
t ik pernai, kelininkams tvar
k a n t Bubių plentą, prisireikė 
riedulį paslinkti labiau į kel
kraštį . Tada ir paaiškėjo, kad 
akmens nei du, nei du šimtai 
vyrų nepajudins. Galinga keli
n inkų technika net keletą 
valandų apie riedulį rausė že
mę, kol šis pagaliau pasirodė vi
sa savo didybe. Kol kas dar nėra 
tiksliai apskaičiuota, kiek rie
dulys galėtų sverti, bet spėjama, 
kad apie 70-80 tonų. Riedulio 
ilgis siekia apie 4, plotis — per 
3, o aukštis — per 2 metrus. 

Aptiktojo akmens įsigeidė 
ne vienas verslininkas. Žadėjo 
net patys riedulį išsikelti, bet 
kel ininkai jau tvirtai nu ta rė 
akmenį palikti paplentėje. 

K r i a u č i a u s a k m u o 
Dar didesnis akmuo į žemės 

paviršių iš amžinojo guolio buvo 
i šprašy tas 1999 m. Vileikių 
kaime (Kelmės r.), jis pasirodė 
esąs kur kas didesnis už legen
dinį Puntuką. Vileikių kaimo 
akmens ilgis — 7.2 m, plotis — 
6.8 m, aukštis — 3.2 m. 

Kad Vileikių kaime senojo 
siuvėjo Petro Jasulaičio, žmonių 
tiesiog kriaučiumi vadinto, lau
kuose kažkoks nedorėlis tūno po 
žeme, žinota j au labai seniai. 
Būdavo, tik paleis artojas kiek 
giliau plūgą, triaukšt ir nebėra 
norago. Ir taip gal iki pat šių 
dienų būtų buvę, jei 1988 m. į 
tuokart buvusio K. Požėlos ko
lūkio laukus nebūtų atėję melio
ratoriai. Net 14 galingiausių 
traktorių akmenėlio iš vietos 
nepajudino, st ipriausi trosai 
kaip voratinklio gijos trūkinėjo, 
mat melioratoriai užsispyrė bet 
kokia kaina riedulį į paviršių 
išvilkti. Melioratoriai Vileikių 
akmenį į paviršių viliojo net du 
rudenius. 

Žinia apie Vileikių laukuose 
išridentą milžinišką akmenį be
mat apskriejo ne tik rajoną, bet 
ir visą Lietuvą. Jo pasižiūrėti 
atvažiuodavo moksleivių eks
kursijos, netgi jaunavedžiai pa
geidaudavo įsiamžinti prie ga
liūno. Bet bene labiausiai už 
visus akmeniu džiaugėsi P. 
Jasulaitis — juk tai jo žemės 
„daržovė". Pamatys, būdavo, su
kant būrelį smalsuolių prie ak
mens, tuoj ir atpėdina papa
sakoti. O kaimiečiai akmenį 
iškart pavadino Kriaučiaus 
vardu. 

Beje, Kriaučiaus akmuo 
taip pat pūpso netoli garsiojo 
Hanzos kelio, kaip ir Bubių nau
jagimis. Deja, jokios nuorodos į 

šį gamtos paminklą nėra, nors 
pats akmuo respublikinės 
reikšmės geologiniu paminklu 
buvo paskelbtas dar 1990 m. 
Geologai tada nustatė, jog tai — 
paskutiniojo ledynmečio relik
tas ir jo amžius siekia 14,000-
16,000 metų. Bet taip jau atsi
tiko, kad aplinkosaugininkai, iš 
pradžių kartu su visais pasidžiau
gę radiniu, ėmė jį ir pamiršo. 
Nebuvo jis prisimintas ir tuo
met, kai 1994 m. žemę atsiėmė 
buvęs jo savininkas P. Jasu
laitis bei dar vėliau jo paveldėji
mo teises perėmęs kriaučiaus 
sūnus Vitas. Žemė, ant kurios 
gulėjo akmuo, savininkams bu
vo grąžinta be jokių apribojimų, 
net nepažymint, kad ten kažko 
ypatingo esama. Todėl V. Jasu
laitis jautėsi tapęs ne tik žemės, 
bet ir akmens savininku ir su 
savo daiktu elgėsi kaip tinka
mas: gražiai jo aplinką apsodino 
ąžuoliukais, žolę apie jį šienavo, 
užrašus riedulyje iškalė, įam
žindamas akmens ryšį su jo gi
mine. 

R u p l a u š k y j e — mi l ž inas? 
Tik 2002 m. gruodį Kriau

čiaus akmuo bus įtrauktas į 
paveldo objektų sąrašą. Tada ir 
susigriebta, kad šis akmuo — 
Dievo dovana visiems žmonėms, 
kad jis negali būti kieno nors 
nuosavybė. Žemėtvarkininkai 
subruzdo rengti apribojimus 
žemės naudotojui Vitui. Tačiau 

šis į kalbas nesileidžia: „Mano 
žemė ir jokio akmens čia nėra. 
Pasižiūrėkit į savo pačių man 
išduotus nuosavybės dokumen
tus. Parodykit, kur pažymėtas 
akmuo, o tuo labiau — pamink
las. Kai mums žemę grąžinot, 
tas akmuo jau nebe pirmus me
tus pūpsojo. Bet jūs jo nematėt". 

Kelmės žemėtvarkos sky
riaus vedėja Raimonda Par-
nauskienė sako, jog V. Jasu
laičio žodžiuose yra dalis teisy
bės. Tad ir verda aistros prie 
Kriaučiaus akmens, o šis iš 
gėdos atgal į žemę lenda — ten 
ramiau buvo. Vietos gyventojai 
tvirtina, jog jis jau į žemę beveik 
metrą sulindo. 

Kriaučiaus akmuo savo 
dydžiu nusileidžia tik didžiau
siam Lietuvos rieduliui — 
Barstyčių akmeniui, kurio ilgis 
— 13.4 m, plotis — 6.5 m, ir 4 m 
išlindęs virš žemės paviršiaus. 
Nors kas žino, kokie milžinai 
dar pūpso po žeme ir laukia sa
vo valandos? Antai Ruplauškio 
kaimo (Šiaulių r.) ūkininkas 
Viktoras Mekas jau giriasi, kad 
jo laukuose pūpso 4 m ilgio, 2 m 
pločio ir 2.5 aukščio akmuo, 
kuris gal dar antra tiek yra į 
žemę sulindęs. Bet ir į Rep-
lauškį joks garsus poetas nebu
vo atvykęs, todėl tą akmenį ap
dainuoja tik ūkininkas Viktoras. 

Nijolė P e t r o š i ū t ė 
„Valstiečių laikraštis", 

2004 m. Nr. 54 

PASLAPTINGI RATILAI 
S u s k a i č i a v o 50 r a t i l ų 

Prieš dvejus metus, anks
tyvą pavasarį ardamas kalvotus 
laukus, ūkininkaujantis seniū
nas A. Bytautas nustėro, an t 
vienos kalvelės išvydęs žalius, 
gana taisyklingos formos ratilus 
— jų ūkininkas suskaičiavo 
pusšimtį . Didžiausių ra tų 
skersmuo siekė tris metrus, ma
žesni buvo pusės metro skers
mens. 

Pernai paslaptingųjų žolės 
žiedų ūkininkas pievoje nepa
stebėjo. Šiemet ratilai vėl išryš
kėjo — ypač gerai jie matėsi 
ankstyvą pavasarį, kol laukai 
dar buvo nesužaliavę. Apžiū
rinėdamas savo „kosmodromą" 
seniūnas pastebėjo, jog žolės 
žiedai pradėjo platėti, keisti for
mą ir slinkti į vakarus. Labiau

siai prasiplėtusio ratilo skers
muo pasiekė 10 metrų. Kad žo
lės ratai ilgainiui pradės keisti 
formą, ūkininką jau įspėjo vie
nas mokslininkas. 

Paslapt is — gryb ieno je? 
Keisti reiškiniai A. Bytauto 

pievoje priviliojo daug smal
suolių. Paslaptingų gamtos 
reiškinių tyrinėtojai neaiškios 
kilmės žolės žiedus buvo linkę 
sieti su mistika. Nufotografuo
tus vešliai sužėlusius ratilus 
vienas Vilniaus universiteto 
docentas buvo įdėjęs į interneto 
puslapį. Susidomėjęs šiuo reiš
kiniu vienas amerikietis rašė, 
jog žiedų pievoje susidarymo 
priežastys yra grybienos išsi
dėstymas ratu. 

Išsiaiškinti šio keisto reiš

kinio paslaptį rūpi ir pačiam 
ūkininkui, baigusiam hidrotech
nikos mokslus. Jo manymu, žolė 
tam tikrose vietose vešliau auga 
dėl pakitimų dirvožemyje. A. 
Bytautas ėmė vartyti knygas 
apie dirvožemį, kasinėti ratilus. 
Tose vietose, kur žolė vešliau 
augo ratais, žemė buvo kietes
nė. „Galima manyti, jog, esant 
drėgmės trūkumui, maistinės 
medžiagos susikoncentruoja 
kietesniame dirvožemyje i r 
maitina augalus. Tačiau lieka 
mįslė: kodėl susidaro taisyklin
gos formos apskritimai?" — 
svarstė A. Bytautas. 

Vienas rokiškėnas patarė A. 
Bytautui nevargti ir nesiaiškin-
ti mįslingų žolės ratų kilmės, 
nes, anot jo, tai esanti karinė 
paslaptis ir ją įminti gali tik 

Pentagonas. 

Biologinis p r o c e s a s 
Paslaptinguosius „Aniceto 

žiedus" apžiūrinėjęs Lietuvos 
etnokosmologijos muziejaus di
rektorius Gunaras Kakaras pie
voje sužėlusių ratilų nesieja su 
mistika. „Visiškai aiškus daly
kas, jog tai biologinis procesas. 
Dirvoje esančios medžiagos ak
tyvina augimą", — teigė G. Ka
karas. Jo nestebina ir tai, jog 
vešliai auganti žolė išsidėsto ra
tu. „Procesas prasideda nuo cen
tro ir koncentruojasi ratu, taip 
pat auga grybai", — aiškino 
muziejaus direktorius. G. Ka
karas tokių ratų yra matęs ir 
kitose šalies vietovėse. 

Vida T a v o r i e n ė 
Valst. laikraštis. 2004, Nr. 56 

Jono Urbono nuotraukose užfiksuoti vaizdai iš šių metų apsilankymo Lietuvoje. Nors Vilniuje auto
mobilių kamšatis, kaimo vietovėse vis dar naudojamos tokios transporto priemonės susisiekimui. 
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Tolumoje matosi Kernavė ir jos piliakalniai, kur Lietuvos valstybės šventės proga, tris dienas - liepos 
4-6 dienomis - vyko įvairios programos. Keliai i Kernavę buvo nepravažiuojami dėl automobilių gau
sos, ir kai kurie, palikę automobilius ėjo per 10 kilometrų, kad pasiekti Kernavę. 

NAPOLEONO ŽYGIS PER LIETUVĄ 
RIMVYDAS SIDRYS 

NrS 

Daugiau entuziazmo buvo 1806-1807 metais, 
kada Napoleono laimėjimas prieš Prūsijos ir 
Rusijos jungtines pajėgas sužadino laisvės viltis. 

Daug lietuvių perbėgo per Nemuną stoti 
savanoriais į Napoleono kariuomenę, valstiečiai 
tikėjosi iš jo baudžiavos panaikinimo. Buvo su
darinėjamos slaptos ginklų atsargos, prie 
Plungės, Gardino, Joniškėlio telkėsi ginkluoti 
būriai. Deja, Napoleonas juos apvylė, Tilžės su
tartimi pripažindamas Rusijos sienas ir tuo pa
čiu Lietuvos okupaciją. Dabar, po penkerių metų. 
nepriklausomybės viltis atgijo, bet tik ribotai. 
Pati įtakingiausia tarp Lietuvos bajorų tuo laiku 
buvo Oginskių šeima. Mykolas Kazimieras 
Oginskis buvo išrinktas Lietuvos etmonu, kovojo 
prieš rusus, pralaimėjęs emigravo. Jo giminaitis 
Mykolas Kleopas Oginskis tapo Lietuvos kuni
gaikštijos iždininku, bet kai reikėjo rinktis tarp 
Napoleono ir Aleksandro, jis atsistojo caro pusė
je, tapo net jo patarėju. 

Kita įtakinga Lietuvos didžiūnų šeima buvo 
Soltanai. Stanislovas Soltanas pasidarė naujai 
sukurtos vyriausybės pirmininku ir pasiliko iš
tikimas Napoleonui iki pat galo. Kai Napoleonas 
traukėsi iš Lietuvos, jis, su visa vyriausybe ir su 
dar ne visiškai suorganizuotos Lietuvos ka
riuomenės likučiais, irgi traukėsi kartu. 

K e l i a s a tga l 
Rusai vis dar traukėsi, Barklay de Tolly ne

drįso stoti prieš Napoleoną. Pagaliau Napoleonas 
sulaukė, ko norėjo, rusai, dabar jau Kutuzovo va
dovaujami, sustojo ir išsidėstė prie Borodmo 
miesto. Rusai iškėlė vėliavas su šventųjų paveik
slais. Napoleonas iškėlė savo 3 metų sūnaus 
paveikslą. Prasidėjo mušis, trukęs dvi dienas, 
Kutuzovas neteko 50,000 kareivių ir pasitraukė. 
Napoleonas įžengė į degančią Maskvą. Maskvoje 
jis išbuvo visą mėnesį, paraše 3 laiškus Aleksan
drui, siūle taikytis. J juos atsakymo negavo. 

Spalio 19 d. Napoleonas pradėjo žygiuoti iš 
Maskvos link Nemuno. Iš karo pradžioje turėtų 
400,000 karių, dabar buvo likę 100,000 ir juos 
per visą ilgą kelione puldinėjo rusai. Stambesni 
mūšiai buvo prie Malojeroslavetz, Viazmos, 
Krasnoe, Smolensk 

Smolenske Napoleonas tikėjosi ras t i ten 
anksčiau sukrautas maisto atsargas, bet kazokai 
ten pribuvo pirmi ir beveik viską sunaikino. De 
Segur rašo, kad Smolenske pakriko kareivių 
drausmė, dėl maisto likučių jie pešėsi iki 
žudynių. Sunkus pralaimėjimas ištiko ir prie Be-
rezinos upės. Ten Kutuzovo visą laiką spaudžia
mi, kareiviai turėjo pastatyti du pontoninius 
tiltus, bet vis tiek apie trečdalis kariuomenės 
nespėjo perjuos persikelti. 

Už Minsko ir Molodečno Napoleono kariai 
jau žygiavo per etninę Lietuvą. Smurgainių 
mieste Napoleonas sušaukė savo maršalų pa
sitarimą. Smurgainiai (Smorgony) buvo garsus 
meškų dresiravimo centras, cirkininkai ten mo
kydavo meškas vaikščioti ant dviejų kojų. Dabar 
Napoleonas maršalams paaiškino, kad jis būtinai 
turi grįžti į Paryžių, kur jau buvo prasidėjęs 
bruzdėjimas prieš Napoleono valdžią. Maršalui 
Ney jis pavedė organizuoti Vilniaus gynybą. 

Kaip tik tuo laiku Lietuvą sukaustė šaltis, 
pasiekęs -28 laispnių C. Išbadėję kareiviai slinko 
kaip šmėklos, krisdavo į sniegą, kiti žengdavo 
per juos. Neapolio brigada, stovėjusi Vilniuje, 
buvo išsiųsta į Smurgainius Napoleono pasitikti. 
Daugumas jų mirė, sušalo. Kur tik buvo kokia 
pastoge, kareiviai užkurdavo laužą, bet apie jį 
susigrūsdavo tiek kareivių, kad vidury stovė
jusieji patekdavo į liepsnas. Kai kurie bandė 
kirsti medžius ir juos kūrenti, bet dauguma jau 
nebeturėjo tam jėgų. Jie verčiau uždegdavo visą 
namą ar daržinę, kad galėtų prie tos naiki
nančios ugnies valandą pasišildyti Visi arkliai 
jau buvo suvalgyti, de Segur su pasibaisėjimu 
aprašo kanibalizmo atvejus. 

Palikęs Smurgainiuose mirštančių kareivių 
minią, 1812 m. gruodžio 5 d. Napoleonas išvažia
vo į Vilnių. Kelias vedė per Ašmeną (Osmiana), 
kurią kaip tik tuo metu užpuolė ir t rumpam buvo 
užėmę rusų daliniai. Pamatę atžygiuojančius 
prancūzus, jie po trumpos kovos pasitraukė. Jei 
Napoleonas butų išvažiavęs iš Smurgainių viena 
valanda anksčiau, būtų patekęs į pačias kau-
tynes Artėjant prie Vilniaus, Medininkuose (Mied-
niki) su juo susitiko grafas Basano Maret. Pran
cūzijos užsienio reikalų ministras Bus d a u g i a u 



DRAUGAS, 2004 m. rugpjūčio 7 d., šeš tadienis 

MŪSŲ ŠEIMOSE rifo 
AUGIN MOČIUTE DUKRELĘ 

Tai sena lietuvių liaudies daina, Vydūno 
motyvu, ir Gintaro pokylio kvieslys bala
dojasi į dur is , kviesdamas viešnias ir 

svečius į Hilton Oak Lawn sekmadienį, rugpjūčio 
15 d., kur aštuonios jaunos dukružėlės bus pri
statytos visuomenei. Debiutai yra rengiami ir 
kitų tautybių bei didesnių organizacijų, tačiau 
Gintaro pristatymas yra unikalus lietuvių tau
tinių turtų — liaudies melodijų ir tautinių šokių 
rėmuose, jungian t i s tolimą praeitį , bočių 
palikimą ir šių dienų pulsą į puikią, elegantišką 
pynę. Čikagos lietuvių moterų klubo garbės 
pirmininkė, Lietuvos garbės gen. konsule Juzė 
Daužvardienė skatino klubo nares įgyvendinti 
jos idėją, a t idarant lietuvių kultūros kraičių 
skrynią, parenkant gražiausią medžiagą, pa
puošti ja mūsų jaunuoles ir parodyti tą naujoje 
šviesoje. 1961 m. pirmojo Gintaro pokylio pa
sisekimas pasklido ne tik lietuvių tarpe. Savo 
unikalumu jis atkreipė dėmesį ir Amerikos spau
doje. Čikagos miesto administracija pakvietė 
gintarėles išpildyti kotilijoną Čikagos Muzikos 
festivalyje. Žinant, kad Lietuva yra okupuota, 
buvo nepaprastai svarbu patraukti amerikiečių 
dėmesį į Lietuvos padėtį ir toks sėkmingas 
pasirodymas festivalyje buvo dar vienas būdas 
pasakyti: „čia lietuviai". Gintarėles, baigiančios 
aukštesniąją mokyklą, ar jau pradėjusios studi

jas universitete, dažnai j au antros kartos debiu-
tantės, turi progą dar vienu būdu sutvirtinti 
meilę protėvių žemei, sudaryti naujus ryšius su 
panašiai galvojančiu jaunimu. Jų tarpe randame 
veiklias skautes, lituanistinės mokyklos abitu
rientes, tautinių šokių grupių, chorų nares, sa
vanores ligoninėse, priežiūros namuose, aplinkos 
projektuose bei kitoje pagalbinėje veikloje. 
Pristatymo metu gintarėles dėvi klubo dovanotą 
gintaro papuošalą, laiko trispalvę, gėlių puokštę. 
Kiekviena pasirenka mėgiamą melodiją, kuri 
palydi ją į salės vidurį. Visų svečių akys seka jos 
grakštų reveransą — nusilenkimą Mamai ir 
visiems svečiams. Čia jau ir įtampa pasirodo tik 
labai atidžiai stebint suvirpėjusią gėlių 
puokštę... Debiutančių palydovams įsijungus į 
kotilijono šokį, jaunatviška energija skatina ir 
svečius pakilnoti kojas po stalu. Aštuonios gin
tarėles ir 16 palydovų negali pasiklysti, sudarant 
įvairias figūras. Genovaitė Giedraitytė-Ma-
luškienė, klubo vicepirmininkė, choreografuoja 
stilizuotą kotilijoną ir jos nuolatinis priminimas 
yra ne tik „į kairę, į dešinę", bet ir šypsokis, šyp
sokis". Ši šventė yra ir šeimos bei artimųjų šven
tė, kur galime pasidžiaugti jaunystės grožiu, 
mielais prisiminimais ir palinkėti gražios 
ateities gintarėlėms. Tad, balnokit juodbėrėlį 
kelionei į Gintaro pokylį. M. K. 

MŪSŲ GINTARĖLES 
Audra Maria Brooks, Erikos 

M. (Dilytės) ir Edmundo A. 
Brooks dukra, Oak Lawn, IL, 
baigė Oak Lawn Community 
aukštesniąją mokyklą. Tiek 
pradinėje mokykloje, t iek ir 
gimnazijoj yra gavusi daug 
akademinių atžymėjimų, akty
vi studentų tarybos narė, 
klasės prezidentė baigiamai
siais metais gimnazijoj. Stipri 
teniso, beisbolo ir krepšinio 
žaidėja, gavusi daug atletinių 
žymenų. Studijas tęsia Har-
rington College of Design, siek
dama bakalauro laipsnio inter
jero specialybėje. „Grandies" 
tautinių šokių grupės narė, 
aktyvi skautė, baigusi Čikagos 
lituanistinę mokyklą. Domisi 
dekoravimu, rankdarbių kūry
ba ir gilina studijas fotomeno 
srityje. Savanorė ir komiteto 
narė Relay for Life Cancer 
organizacijoj. 
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l i tuanistinę mokyklą. Stu
dijuoja Northern Illinois uni
versitete, DeKalb, kur siekia 
bakalauro laipsnio fizinio lavin
imo srityje su viltimi tęsti 
studijas, siekiant magistro laip
snio. Antrinės studijos — 

Aušra Amadea Brooks, Eri
kos M. (Dilytės) ir Ed

mundo A. Brooks dukra, Oak 
Lawn, IL, baigė Oak Lawn Com
munity aukštesniąją mokyklą, 
apdovanota atletinio pažangu
mo atžymėjimais teniso ir krep
šinio varžybose. Baigė Chicagos 

fotografavimas ir sveikatos 
mokslai. Veikli skautė, užsitar
navusi mėlyną kaklaryšį, „Gran
dies" tau t in ių šokių grupės 
narė , Sigma Lambda Sigma 
korporacijos narė . Savanorė 
vaikų programose, specialiose 
olimpiadose, skaučių vadovė. 

Amanda Elise Giedraitytė, 
Carol C. ir Anthony P., Jr . , 

Giedraičių dukra, Lemont, IL, 
mokosi Lemont gimnazijoj, ku
rią baigs 2005 m. Planuoja 
aukštesniojo mokslo siekti mu
zikos ir meno srityse. Dar bū
dama pradinėje mokykloje, ga
vo garbės atžymėjimus už vo
kalinį išpildymą „Sound of Mu
šk" ir „South Pacific" pastaty
muose, dalyvavimą ta len tų 
konkursuose. Gimnazijoj dai
navo „Oklahoma" veikale. Bal
są lavina Allegro Muzikos aka
demijoje, dažnai pasirodo įvai
riuose koncertuose, apylinkių 
festivaliuose, Taste of Chicago 
Fox s tage (2002) su g rupe 
„Tryk". Oak Lawn choro 
„Musichorale" narė ir solistė, 
dalyvauja Mokslo ir Pramonės 
muziejaus etninėse programose 
— lietuvių dienoje. Priklauso 
Vyčių taut in ių šokių grupei . 
Mėgsta meną, šokti, dainuoti, 
vaidinti . Dalyvauja aplinkos 
projektuose kaip savanorė. 

Asta Lapinskaitė, Aldonos ir 
Algimanto Lapinskų duk

ra, Oak Lawn, IL, baigė Hins-
dale Central aukštesniąją mo
kyklą, kur buvo įrašyta į stu
dentų garbės sąrašus. Pradės 
studijas Morraine Valley Com
munity kolegijoj, pasiruošdama 
farmakologijos studijoms Uni-
versity of Illinois a t Chicago. 
Yra baigusi Chicagos lituanis
tinę mokyklą. Dainavo „Lakš

tu tės" chore ir dabar dalyvauja 
bažnyčios chore. Dainavos 
stovyklautoja. Laisvalaikiais 
mėgsta pasidžiaugti plaukimu, 
dainavimu, l i teratūra ir pra
leisti laiką su vaikučiais. Sava
norė Advocate Christ ligoninėje. 

Katerine Leigh Mažeikaitė, 
Susan E. ir dr. John F. 

Mažeikų dukra , Darien, IL, 
baigė Benet akademiją ir dabar 
studijuoja DePaul universitete, 
pas i r inkusi anglų kalbą pla
nuodama, vėliau tęsti studijas 
teisių fakultete. Yra National 
Society of Collegiate Scholars 
narė , DePaul universiteto de
kano sąraše ir priklauso Delta 
Zeta studenčių korporacijai. 
Kaip svarbiausią įvykį gyveni
me prisimena viešnagę senelių 
ir prosenelių gimtinėje Lietu
voje. Energinga sniego sporto 
(snowboarding) mėgėja, keliau
toja, kalnų kopėja. Mėgsta foto
grafuoti, rašyti. Savanorė vai
kų ligoninėje, sveikatos prob
lemų projektuose ir gyvulių glo
bos draugijoj. 

Alina Regina Meilytė, Daivos 
R. ir Frank G. Meilių 

dukra, Chicago Ridge, II, baigė 
Mother McAuley Liberal Arts 
aukštesniąją mokyklą. Yra ga
vusi U.S. prezidento atžymėji-
mą išimtinam akademiniam 
pasiekime, Illinois valstybės 
scholar, National Honors orga
nizacijos narė, Mother McAuley 
akademinis atžymėjimas, High 
Honor ir Who's Who Among 
American H.S. Students sąra
šuose. University of Illinois at 
Chicago užtikrintas įregistravi
mas į priešprofesinę programą, 
priimta į UIC Honors College. 
Gavo Lietuvos Vyčių Sviklo 
Tamulevich, Lietuvių fondo, 
Neo-Lituanų stipendijas. Yra 
baigusi Chicagos lituanistinę 
mokyklą su pagyrimu. Lietuvių 
skaučių vadovė, „Grandies" 
taut inių šokių grupės narė, 
Lietuvos vyčių 112 skyriaus 
jaunių narė, Our Lady of the 
Ridge parapijos choro ir jau
nuolių ansamblio narė. Mėgsta 
fotografavimą. Savanorė Jauni
mo centro mokykloje. 

Jazminą Rita Pumputytė, dr. 
Birutės L. ir Klaudijaus 

Pumpučių dukra, St. Homer 
Glen, IL, baigė Lockport 
Tovvnship aukštesniąją mokyk
lą, kur buvo įtraukta į studentų 
garbės sąrašą. Išrinkta lietuvių 
metų jūrų skaute, Amerikos 
metų jūrų skaute, buriavimo 
stovyklos vadovė bei buriavimo 
lenktyniautoja. Šoka lietuvių 
tautinius šokius, Lietuvos vy
čių jaunuolių grupės narė. Do
misi dekoravimu, kulinarija, 
literatūra. Savanorė vyresniųjų 
priežiūros namuose, dalyvauja 
įvairiose grupėse, siekiančiose 
pagerinti sveikatingumo padė
tį, padeda akademiškai silpnes

niems moksleiviams. Rudenį 
pradės studijas Concordia uni
versitete, River Forest, siek
dama doktorato švietimo srity
je. 

Milda Marija Plioplytė, dr. 
Sigitos ir dr. Audriaus 

Plioplių dukra, Chicago, IL, 
baigė Morgan Park akademiją, 
kur buvo National Honor orga
nizacijos pirmininkė, tinklinio 
komandos vadė bei gavusi 
sporte išimtinos žaidėjos atžy
mėjimus. Dalyvavo vadovavimo 
konferencijoje jaunuoliams, 
Washington, D.C, National 
Advanced Placement egzaminų 
scholar. Lituanistinę mokyklą 
baigė su pagyrimu, aktyvi 
skautė. Sportuoja, mėgsta me
ną, muziką, keliauti. Savanorė 
Children's Memorial ligoninės 
epilepsijos centre, dalyvė Mo-
thers against Drunk Driving, 
krikščionių parama Appachian 
gyventojams, Habitat for Hu-
manity Arizonoje grupėse. 
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MUZIKA CENZŪROS APYNASRYJE 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Muzika visais laikais buvo tin
kama erdvė pasireikšti valdžios 
jėgai. Tačiau nereikėtų manyti, kad 
tai tik tolimų laikų nusikaltimai. 
Lietuvos menininkams pažįstamos 
anuometinės sovietinės valdžios 
ideologinis presas visu pajėgumu 
dirbo dar taip neseniai. 

Daugelio tyrinėtojų nuomone, 
muzika, ko gero, yra labiausiai cen
zūruojama meno rūšis. Iš tikro, 
valdžia, atrodytų, turėtų labiau 
bijoti knygų, filmų, spektaklių, 
kuriuose visuomeninės idėjos 
išreiškiamos kur kas konkrečiau 
nei muzikoje. Matyt, muzikos jėga 
dažnai yra st ipresnė už ki tas 
meninio poveikio priemones. 

Muzika suteikia dainuoja
miems žodžiams tokį įtikinamumą, 
kad jų bijoma šimtmečiais. Dau
gelis Verdi operų, kviesdamos, o 
moderniškiau tariant - teikdamos 
italus suvienyti savo valstybę, 
patyrė ne tik žodines valdžios 
priekabes, bet ir tūkstančius realių 
iškarpymų ir pakeitimų. 

Mozart .Figaro vedybos", kurio
je gudrus tarnas mulkina savo šei
mininką, irgi būdavo vietos „vadu
kų" cenzūruojamos (lygiai kaip ir 
populiari pjesė, pagal kurią buvo 

sukurta opera). 
Šių laikų pavyzdžiai. Estų kom

pozitoriaus Arvo Paerto sakrali 
frazė „Aš tikiu į Jėzų Kristų" jo 
kūrinyje „Credo" užsitarnavo viso 
dešimtmečio sovietinės cenzūros 
draudimą. 

1989 metais iš tarptautinio 
Glyndebourne operų festivalio pro
gramos buvo išbraukta anglų kompo
zitoriaus B. Britten opera „Mirtis 
Venecijoje". Ji buvo apkalt inta 
„homoseksualizmo propagavimu". 

Žinomas XX amžiaus Amerikos 
kompozitorius Leonard Bernstein 
McCarthy eros laikotarpiu už savo 
kūrinius buvo pakliuvęs j neoficial
ius „juoduosius sąrašus". 

Nacių išaukštintas Wagner dėl 
šios priežasties tapo nepageidauja
mu Izraelyje. Kai žinomas dirigen
tas Zubin Mehta dar prieš dešimt
metį ten pabandė diriguoti „Tris
taną ir Izoldą", jo orkestras buvo 
tiesiog fiziškai atakuotas. 

Keista, bet Carlo Orffo oratori
jos „Carmina Buraną" Izraelyje yra 
mielai klausomasi, nors šis kompo
zitorius irgi buvo nacių valdžios 
mėgstamas. 

Kai kurie kompozitoriai kentėjo ne 
del savo pažiūrų ar kūrinių, bet dėl 
savo kilmės. Žydų kompozitoriai 
buvo pirmieji, koriuos uždraudė 
naciai. Net Mendelssohno kuriniai, 
vokiško repertuaro puošmena, buvo 

išmesti iš to meto koncertų salių. 
Dramatiškas muzikos turinys 

taip pat užkliūna cenzoriams. 
Vengrų kompozitorius Belą Bartok 
ir rusų D. Šostakovič - abu buvo 
kaltinami dėl... sekso scenų savo 
kūriniuose. Nors Šostakovič operoje 
„Lady Macbeth iš Mcensko" meilės 
scena atsispindėjo tik orkestro mu
zikoje, apkaltinimui (matyt, pasi
telkus vaizduotę) to užteko, kom
pozitoriaus vardas ilgam buvo iš
brauktas iš muzikinio gyvenimo. 

Vengrų kompozitoriaus B. Bar
tok baletas „Stebuklingas mandari
nas", kurio fabuloje yra prostituci
jos ir nužudymo motyvų, buvo 1931 
m. uždraustas rodyti Budapešte 
„moralės saugojimo" pagrindu. 

Net abstrakčioji muzika, visai 
be žodžių, irgi buvo draudžiama. Veng
rija prieškario laikotarpiu reiškė 
pretenzijas į Transilvaniją. Kaip tik 
todėl Bartok turėjo didelių nema
lonumų už tai, kad savo kūryboje 
dažnai naudojo Transilvanijos folk
lorą, kuriame skambėjo ryškios ru
muniškos intonacijos Šostakovič 
taip pat buvo kritikuojamas dėl 
žydiškų motyvų savo muzikoje, tai 
neatitiko tuometinės antisemitinės 
Sovietų Rusijos politikos. 

Izraelyje Wagner draudimas 
rėmėsi tuo, kad kai kurie „žinovai" 
sakėsi girdį Wagner politines pa
žiūras jo muzikoje. Šie kritikai su

gebėjo įrodyti, kad net kai kurios 
akordų jungtys yra fašis t inės. 
Mahler - pats žydas - įtikinėjo 
priešingai, kad t a rp Wagner operų 
personažų jis randąs tipiškų žydų 
portretų. Kuo nori, tuo tikėk. 

Surasti muzikos moralinę pras
mę bandė jau Platonas. J i s smerkė 
kai kurias muzikos dermes dėl jų 
netinkamo poveikio, esą kai kurie 
ritmai ir melodijos kelia depresiją ir 
sumaištį, todėl tur i būti uždraust i . 

Evangelikų rerformatų judėji
mo pradininkas Kalvinas irgi įspėjo 
dėl muzikos, keliančios chaosą, 
perdėta jausmingumą, išlepimą. 
Dekart kaltino muziką dėl to, kad 
jai sujaudinus vaizduotę, žmonės 
praranda savikontrolę. 

Yra nemažai ir politinių tokių 
minčių atitikmenų. Iš sovietų kom
pozitorių valdžia reikalavo tik opti
mistinės muzikos, kurią lengvai su
prastų masės. Todėl buržuaziniais 
eksperimentatoriais buvo apšauk
tas rusas Prokofjev, į Vokietiją emi
gravęs rusų žydas Schnit tke, ten 
pat dabar gyvenantis es tas Paerto 
ir daugelis kitų. 

Vengro Gyorgy Ligeti „Šešios 
bagatelės" valdžios nurodymu buvo 
sumažintos iki penkių, nes šeštojoje 
buvo pernelyg daug „priešiškų žmo
nėms" disonansų. Portugalijoje Sa-
lazaro diktatūros metais kompozi
toriai nacionalistiniais tikslais būti

nai turėjo naudoti folklorinę mu
ziką. 

Ar grasina cenzoriai muzikai 
dabar? Klasikinei muzikai, atrodo, 
cenzorystė j au negresia. Tačiau, 
pvz., religinėms apeigoms muzikos 
t inkamumas kartais smarkiai ribo
jamas. Pagaliau ko nors draudimas 
šiais laikais tik padidina susido
mėjimą „uždraustu vaisiumi". 

Lietuvoje muzikos kūrėjai sovie
tiniais laikais irgi turėjo pakanka
mai progų susikirsti su partijos CK 
„autoritetais". Ypač dėmesingi par
tiečiai būdavo operų libretams. Štai 
1956 m., s ta tant V. Klovos operą 
„Pilėnai", joje būtinai turėjo atsi
rasti „geras" rusų kunigaikštis. J. 
Juzeliūno operos „Sukilėliai" pas
tatymas prieš pat premjerą buvo 
sustabdytas dėl pagrindinio hero
jaus - kunigo luomo. 

Per didelis neigiamų personažų 
sąrašas užkliuvo B. Gorbulskio ope
roje pagal P. Cvirkos romaną 
„Frank Kruk". O kur teigiami hero
jai, šaukė komisija. Teigiami hero
jai sėdės salėje, atšovė kompozitorius. 

B. Kutavičiaus „Panteistinėje 
oratorijoje" valdžios įtarimą sukėlė 
žodžiai „raudonas drakonas" (kodėl 
raudonas9). Tuomet kompozitorius 
atsakė: jeigu valdžia žinanti, kokia 
iš tikrųjų yra drakono spalva, tegul 
pasako. Valdžios vyrai buvo priver
sti nutilti. 

14-LJjŲ A.P.P.LE. KURSŲ 
PRADŽIA 

Pagrindinė šių metų paskaitų tema — 
„Efektyvi komunikacija švietimui". Per pas
kaitas bus apžvelgtos veiksmingos komuni
kacijos teorijos ir jų pritaikymas švietimui. Bus 
aptariami žmonių bendravimo, konfliktų 
sprendimo ir komunikacijos įgūdžių ugdymo, 
informacijos sklaidos, ryšių tarp tėvų, 
mokinių, mokytojų bei administratorių gerini
mo būdai. 

Kursuose Vilniuje dalyvauja 370 pedago
gų ir mokyklų vadovų iš visos Lietuvos, jie dir
ba penkiolikoje grupių (švietimo vadyba, pra
dinis ugdymas, gimtoji kalba, anglų kalba, 
informacinės technologijos, biologija, tikyba, 
menai, integracija/inkliuzija, parama moki
niui, socialinė pedagoginė pagalba, biblio
tekininkystė ir informacijos mokslas). 

Kaip ir kasmet, Kauno apskrities specialių
jų pedagogų ir tėvu draugija rengia A.P.P.LE. 
seminarus pedagogams, dirbantiems su 
vaikais, turinčiais įvairių raidos sutrikimų. 
Seminarai vyksta Skuode, Kėdainiuose, Aly
tuje, Simne ir Kaune. Juose dalyvauja apie 600 
klausytojų. Kaune susirinko tikybos mokytojai, 
o Šiluvoje — katalikiškų mokyklų mokytojai. 

Šia vasara Lietuvos mokytojai taip pat turi 
galimybę tobulintis regioniniuose semina
ruose. Seminarai jau vyko Druskininkuose, 
Šiauliuose, Gargžduose, Varėnoje, Mažeikiuo
se, liepso 19-23 d. — Šalčininkuose ir Kai
šiadoryse. Šiuose seminaruose dalyvauja apie 
230 klausytoju. 

Iš JAV ir Kanados paskaitų skaityti atvyko 
45 lektoriai. Jiems talkina dar 6 lektoriai ir 20 
vertėjų iš Lietuvos. 
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GIRIONYS — TIKRA MlViU MEKA 
AUDRONE V. SKIUDAITE 

Vykdydama svarbią misi
ją, kurią man patikėjo 
Česlovo Rukuižos šeima, 

— iš Čikagos į Girionis, Kauno 
miškų aplinkos ir inžinerijos 
kolegijos archyvą, gabendama 
garsaus miškininko ir pasku
tinio Nepriklausomos Lietuvos 
Miškų departamento direkto
riaus Antano Rukuižos pluoštą 
nuotraukų, turėjau neeilinę 
progą giliau susipažinti su miš
kininkystės istorija ir dabarti
mi. Pažintis prasidėjo jau kori
doriuje, kur kabojo lenta su 
Miškų kolegijos istorija. Vienoje 
iš nuotraukų pamačiau ir 
Antaną Rukuižą — Alytaus 
aukštesniosios miškų mokyklos 
steigėją 1927 m. ir pirmąjį 
direktorių, apsuptą studentų. 

Susipažįstame su Kauno 
miškų aplinkos ir inžinerijos 
kolegijos direktoriumi Albinu 
Tebėra, kurį labai nudžiugina 
Česlovo Rukuižos siųstos kelio
lika unikalių nuotraukų iš 
Rukuižų šeimos albumo. Moks
lininkas Albinas Tebėra, nese
niai išleistos knygos „Miškų 
fakultetas" vienas iš sudarytojų 
ir Lietuvos miškų mokslų istori
jos žinovas, džiaugiasi, kad dau
gelio nuotraukų net jis nėra ma
tęs . Tai Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos dėstytojų, tarp ku
rių ir Antanas Rukuiža, grupinė 
nuot rauka , arkliais besitrau
kiančiųjų miškininkų kelionės į 
Vakarus momentas, lietuvių 
miškininkų sambūriai JAV, 
paties Antano Rukuižos studijų 
laikotarpio St. Peterburge, 
šeimos nuotraukos. 

Čia Girionyse, Kauno pa
šonėje, dėmesingai saugomas 
Antano Rukuižos atminimas. 
Mat Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, čionai grįžo sudė
tingą gyvenimą pragyvenusio 
Antano Rukuižos archyvas, jo 
tiriamoji, leidybinė medžiaga. 
Gaila, tuo metu, kai aplankėme 
kolegiją, archyvas buvo remon
tuojamas ir mes jo nepama
tėme, bet direktorius džiaugėsi, 
kad po remonto jis bus išplės
tas , o Antanui Rukuižai bus 
skirtas atskiras skyrius. 

Albinas Tebėra supažindina 
su Kauno miškų aplinkos ir 
inžinerijos kolegija, kuri Lietu
vos nepriklausomybės metais iš 
technikumo tapo aukštąja mo
kykla. Bet apie viską iš eilės. 
1963 m. šiame nepaprasto 
grožio panemunės kampelyje. 
Girionyse, kur anksčiau buvo 
plynas laukas ir kur vėjas pustė 
smėlį, miškininkai sumąstė 

kurti miškininkystės centrą. 
Čia buvo įkurtas Miškų institu
tas, Dubravos eksperimentinė 
miškų urėdija ir kt. įstaigos. 
Kai lankėmės Girionyse, buvo 
vėlyvas pavasaris ir gyvenvietė 
skendėjo šviežioje žalumoje ir 
žieduose. Iš karto galėjai justi, 
kad čia šeimininkauja miški
ninkai — kiekviena žemės pėda 
buvo kruopščiai apžiūrėta ir 
skoningai tvarkoma. 

— 1991 m. Miškų techniku
mas tapo aukštesniąją miški
ninkystės mokykla, o 2000 m. 
gavo aukštosios mokyklos vardą 
ir dabar vadinama Kauno miš
kų aplinkos ir inžinerijos kole
gija, — pasakoja direktorius A. 
Tebėra. — Šiuo metu čia rengia
mos keturios specialybės: be 
tradicinės miškininkystės spe
cialybės, čia veikia želdynų 
dizaino — kraštovaizdžio archi
tektūros specialybė. Prisijungus 
dar vienai aukštesniajai mo
kyklai, a ts i rado žemėtvarki
ninko ir hidrotechniko specialy
bė. Pernai įsteigėme Miški
ninkystės informacinį centrą, 
kurio paskirtis — organizuoti 
tobulinimo kursus miškų ūkio 
specialistams, mokyti privačių 
miškų savininkus, nes dabar 
apie 30 proc. miškų jau yra pri
vatūs, o žmonės neturi specialių 
miškų tvarkymo žinių, bet nori 
jų turėti; taip pat reikia šviesti 
visuomenę aplinkosaugos tema
tika. Daugiausia darbo turim su 
miškų ūkio specialistais, kurių 
Lietuvoje beveik 3,000 ir jų pro
fesiniu tobulinimu. Esame užsi
brėžę visus specialistus palaip
sniui supažindinti su mokslo 
naujovėmis. To darbo užteks 
ilgiems dešimtmečiams, — 
pasakojo A. Tebėra. 

Lietuvai tapus Europos Są
jungos nare, ir miškininkams 
atsiveria platesni horizontai. 
Miškų kolegija tapo tarptau
tinės programos .Socratus" — 
„Erasmus" nare. 

Dėstytojai ir studentai iš
važiuoja stažuoti į užsienį, o į 
Girionis atvyksta vakariečiai. 
Čia jau lankėsi Švedijos ir Vo
kietijos specialistai, ryšiai pa
laikomi ir su kitomis šalimis. 
Girioniečiai jau 40 metų daly
vauja s tudentų pabaltiečių 
miškininkų profesinio meistriš
kumo varžybose. Prie Baltijos 
šalių prisidėjo ir švedai bei suo
miai. Studentai ne tik susi
pažįsta su kaimyninių šalių ko
legomis, bet ir pasitikrina ži
nias: kelių rūšių rungtyse de
monstruoja savo profesionalu
mą: pažįstant miško ligas, ken
kėjus, vertinant medynus, me-
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SUSIRŪPINTA PILIETINE 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų ta ryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-47^2655; fax. 773-436-6906 

,SOCIAL SECURITY" INFORMACIJA APIE 
IŠMOKAS ESANTIEMS UŽ ]AV RIBŲ 

(pabaiga) 

| įvairias šalis siunčiami 
„Soc. Security" čekiai nevisada 
pasiekia adresatą tą pačią mė
nesio dieną, bet jei negaunate 
čekio laiku, arba, jei čekis 
dingsta, ar yra pavogtas, kreip
kitės į artimiausią JAV amba
sadą, ar konsulatą. Galite ra
šyti ir tiesiog į „Sočiai Security" 
administraciją: Sočiai Security 
Administration, P. O. Box 
17769, Baltimore, Maryland 
21235-7769, USA. 

„Soc. Security" kiek galima 
greičiau atsiųs jums kitą čekį, 
bet yra prašoma čekius laikyti 
saugiai, nes užtrunka laiko pa
kaitalą atsiųsti į užsienį. 

Jūsų pageidavimu, „Soc. 
Security" išmokos gali būti 
pasiųstos elektroniniu būdu 
tiesiog į jūsų bankos sąskaitą 

užsienyje, arba į jūsų banko 
sąskaitą JAV. Jei naudojatės 
tiesioginiu jūsų „Soc Security" 
išmokų persiuntimu į banką, 
vis tiek reikia pranešti „Soc. Se
curity" įstaigai, jei jūsų adresas 
pasikeičia. 

Tiesioginis išmokų persiun
timas į banką turi pliusų: ne
reikia rūpintis, kad išmokos ga
li dingti ir pinigus gaunate 
paprastai t r imis savaitėmis 
anksčiau, negu paštu. Yra daug 
įvairių šalių į kurių bankus 
„Soc. Security" gali siųsti jūsų 
išmokas elektroniniu būdu. bet 
tų šalių tarpe nėra nei Estijos, 
noi Latvijos, nei Lietuvos. 

Sužinoti, ar toje šalyje, ku
rioje esate, galite gauti išmokas 
elektroniniu būdu, reikia susi
siekti su artimiausia JAV am
basada, ar konsulatu, ar „Soc. 
Security" administracija Balti-

SVEIKATA 

Kauno miškų aplinkos ir inžinerijos kolegijos centriniai rūmai . 

džių kokybę, įvairius medienos 
požymius, taip pat mokant is 
dirbti su benzomotoriniais į ran
kiais. 

— Studentai šioms varžy
tuvėms labai rimtai ruošiasi, — 
sako direktorius. — Įdomu, kad 
Baltijos šalių iniciatyva sudo
mino ir kitų Europos šalių miš
kininkus, ir jau treji metai vyks
ta visi Europos čempionatai, 
juose dalyvauja 14-15 šal ių 
atstovai. Džiugu pranešti , kad 
kitąmet Europos čempionatas 
vyks Girionyse. Jeigu jau pra
kalbome apie europinius reika
lus, reikia pasidžiaugti ir kad 
šiemet mes tapome Europos 
s tandar tų komiteto na r ia i s . 
Miškininkai šalia miško augi
nimo užsiima ir medžio produk
cijos gamyba. Iki šiol laikėmės 
nacionalinių standartų, o nuc 
šiol pereiname prie europinių. 
Mūsų veikla tapo įvertinta ir 
šia prasme, todėl kitas Stan
dartų komiteto posėdis vyks 
taip pat pas mus. Taigi judėji
mas iš Vakarų yra pakankamai 
intensyvus. 

Miškų kolegijos s tudentų 
poreikis Lietuvoje yra labai 
didelis. Pvz. šiemet išleista 30 
specialistų laida, ir juos urėdi
jos tiesiog graibstyte išsigraibs-
tė. O iš viso Girionyse studijuo
ja beveik 700 studentų. Į tą 
skaičių įeina ir neakivaizdinių 
bei išlyginamųjų studijų stu
dentai. Pastariesiems studen
tams, anksčiau baigusiems aukš
tesnįjį mokslą, specialių kursų 
pagalba yra sudaromos sąlygos 
gauti aukštąjį mokslą. Be to. 
miškininkystės švietimo entu
ziastai kolegijos bazėje sudarė 
sąlygas pakelti kvalifikaciją 
miškų ūkio da rb in inkams . 
Žmonėms, turintiems 10 metų 
pagrindinį išsilavinimą, per 
trejus metus leidžiama įsigyti 

morėje. 
Jei esate JAV pilietis, a r 

nuolatinis gyventojas su žalia 
kortele, net iki 85 proc. jūsų 
„Soc. Security" išmokų gali būti 
apmokestinama federalinių mo
kesčių. 

Jei pildote individualius pa
jamų mokesčius ir jei jūsų pa
jamos (combined income) y ra 
tarp 25.000 dol. ir 34,000 dol. 
jums gali reikėti mokėti fed. mo
kesčius iki 50 proc. jūsų „Soc. 
Security" išmokų. 

„Combined income" yra : 
„Your adjusted gross income 
plūs nontaxable interest plūs 
one-half of your „Soc. Security" 
benefits". 

Jei jūsų „combined income" 
viršija 34,000 dol., j ums gali 
reikėti mokėti 85 proc. taksų už 
jūsų „Soc. Security" išmokas. 

Jei pildote J o i n t t ax re-
turn", jums gali reikėti mokėti 
iki 50 proc. už jūsų „Soc. Sec." 
išmokas, jei jūsų ir jūsų žmo
nos/vyro pajamos („combined 
income") siekia nuo 32,000 dol. 
iki 44,000 dol., Je i jūsų „com
bined income" yra per 44,000 
dol , jums gali tekti mokėti iki 
85 proc. mokesčių už Soc. 
Security išmokas. 

Jei nesate JAV pilietis, ar 
ne nuolatinis gyventojas su „ža
lia, kortele", federaliniai mo
kesčiai yra išskaičiuojmi iš jūsų 

Kauno miškų aplinkos ir inžinerijos kolegijos direktorius Albinas Tebėra 
džiaugiasi , kad kolegijos archyvas pasipildys unikaliomis Antano 
Rukuižos nuotraukomis. 

ne tik gimnazijos diplomą, bet ir 
kvalifikuoto miško darbininko 
specialybę, nes š iandien ir 
miškas j au aukštųjų technologi
jų arena. 

— Europoje miško darbi
n inkas yra prestižinė specialy
b ė . — sako A. Tebėra. — Mums, 
kaip aukštajai mokyklai, gal ir 
ne visai prie veido rūpint is 
darbininkija, bet mes manome, 
jeigu to dalyko nesutvarkysime, 
nelabai kas tuo ir užsiims. Dar
bininkiškų specialybių rengi
mas yra labai b rangus , mat 
norint, kad žmogus įgytų aukš
ta i kvalifikuoto darbininko 
įgūdžius, jis tur i mokytis dirbti 
su pačia naujaus ia technika. 
Tikimės Europos struktūrinių 
fondų pagalbos įsigyti tokiai 
technikai . Taigi , aukščiausio 
lygio special is tus — moks
l in inkus , vyr iaus iuos ius spe
cialistus, projektuotojus rengia 
Žemės ūkio universiteto Miškų 
fakultetas, o mūsų studentai 
užima viduriniąja grandį — 
tampa girininkais, jų pavaduo-

„Soc. Security" išmokų. Tie 
mokesčiai yra 30 proc. nuo jūsų 
85 proc. išmokų sumos. 

Tokie mokesčiai išskaičiuo
jami iš visų ne piliečių ir ne 
nuolat inių gyventojų išmokų, 
kur ie gyvena šalyse netu
rinčiose mokesčių sutar t ies (tax 
treaty) su JAV. 

JAV mokesčių sutar t is turi 
su Kanada, Egiptu, Vokietija, 
Airija, Izraeliu, Italija, Japoni
ja , Rumunija, Šveicarija, Angli
ja , Škotija, Wales ir Š. Airija. 

Daugelis užsienio šalių 
apmokestina JAV „Soc. Secu
rity" išmokas. JAV gyventojai, 
planuoją apsigyventi kituose 
kraštuose, tur i susirišti su tos 
šalies ambasada Vašingtone dėl 
tolimesnės informacijos. 

„Soc. Security" išmokos ap
skaičiuojamos doleriais ir jos 
nei padidinamos, nei sumažina
mos keičiantis t a rp tau t in i am 
dolerio kursui. 

Medicare pap ra s t a i nebe
galioja užsienyje. Gr įž tant į 
JAV, Medicare Pa r t A (ligoninės 
apdrauda) vėl įsigalioja. Norint 
gauti Medicare Par t B (gydytojų 
apdrauda). reikia vėl į ją įsira
šyti ir mėnesiniai mokėjimai 
yra išskaičiuojami iš mėnesiniu 
išmokų. Tas mėnesinis mokes
tis už Par t B bus 10 proc. dides
nis už kiekvieną 12 mėnesių, 
kada asmuo galėjo būti įsirašęs, 

tojais. O kad miškų ūkis galėtų 
sėkmingai funkcionuoti, sten
giamės pakelti ir miško dar
bininkų profesinį lygį. Miški
ninkystėje dirba apie 7,000-
8,000 darbininkų, — papasako
jo kolegijos direktorius. 

Girionys yra labai svarbus 
miškininkystės centras, — tikra 
miško meka. Čia be Miškų insti
tuto, kuris užsiima moksliniais 
tyrimais , veikia Dubravos 
eksperimentinė miškų urėdija, 
Miškų sėklininkystės ir selekci
jos tarnyba, Miškų sėklų koky
bės inspekcija, Miškų sanita
rinės apsaugos tarnyba, Regio
ninis parkas, puikus Arbore-
tumas (arba dendrar iumas) , 
Girionių parkas. 

Atsisveikindami su Girioni-
mis aplankėme buvusį Miškų 
instituto darbuotoją A. Tumi-
nauską, Česlovo Rukuižos, ku
ris Kaune taip pat studijavo 
miškininkystę, bendramokslį, 
a t l ikus į didelį darbą ir su
tva rk iu s į Antano Rukuižos 
archyvą. 

bet to nepadarė. 
Smulkesnė informacija yra 

randama „Soc. Security" kny
gelėje „Your Payments vvhile 
you are Outside the United 
States" (2002), gaunama „Soc. 
Security" įstaigoje, arba „Soc. 
Security" internete 

wrwrw.ssa.gov 
Pabaigai dar norėtųsi pri

minti atvejus, kas liečia Lietu
vos piliečius (kurie nėra JAV 
piliečiai ir neturi „žalios korte
lės"), susituokusius su JAV pi
liečiu ir gyvenančius Lietuvoje. 
JAV piliečiui sutuoktiniui mi
rus, jo žmona ar vyras, jei yra 
60 m. amžiaus (invalidas 50 m.) 
turi teisę į vyro/žmonos „Soc. 
Security" išmokas, bet kelias jas 
gauti kol kas yra sunkus. Pasi
teiravus „Soc. Security" admi
nistracijoje, tarnautojas paaiš
kino, kad žmona/vyras turi 1 
mėnesį gyventi JAV, atidaryti 
banko sąskaitą į kurią būtų 
siunčiamos „Soc. Sec." išmokos 
ir kas šeši mėnesiai vis atva
žiuoti į JAV ir čia pagyventi 1 
mėnesį. O per tuos 6 mėnesius 
gyvenant Lietuvoje, su banko 
kortele galėtų automatiškai kas 
mėnesį išimti pinigų. 

Kelis kartus pasiteiravus, 
ar nėra pasirašyta sutartis su 
Lietuva, buvo atsakyta, kad pa
si t ikrinus kompiuteriuose to
kios sutarties nėra. 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Demokratijos mechanizmo 
esmė paprasta: „Tebūnie taip, 
kaip nori dauguma". Dauguma, 
suprantama, nori, kad būtų 
gerai. Tačiau, kad būtų gerai, 
dauguma turi būti gera; jos 
valia turi būti gera, elgesys 
grindžiamas pareiga ir atsa
komybe, asmeniniai interesai 
neturi nustelbti valstybės siekių, 
buities reikaliukai — būties 
dalykų. Jei tokios daugumos 
nėra, iš demokratijos mecha
nizmo galima laukti t ik de
mokratijos grimasų, betvarkės 
valstybėje, pavojų valstybin
gumą prarasti. Gera dauguma 
gali rastis iš pilietinės, būsi-
rūpinančios savo tautos ir jos 
valstybės reikalais, visuo
menės, politizuotos, gebančios 
valdyti demokratijos mecha
nizmą, visuomenės. Politika, 
trumpai tariant, yra valstybės 
reikalų tvarkymas, todėl poli
tikos reikalai turi rūpėti ne 
vien politikams profesiona
lams, partijoms, Seimo na
riams, bet visai visuomenei, 
kuri ir sudaro valstybę. 

Sovietų Sąjungoje pilieti
nės visuomenės nebuvo; buvo 
„sovietskij narod" (tarybinė 
liaudis), Komunistų partijai ir 
jos parankinei KGB paklusni 
vergų minia. Todėl kalbėti apie 
gerąją visuomenės dalį a r jos 
daugumą (ji buvo sunaikinta), 
nėra prasmės. Visuomenė nuo 
valstybės reikalų tvarkymo (po
litikos) buvo nušalinta, už 
kišimąsi į politiką buvo 
persekiojama, baudžiama. Kai 
Sovietų Sąjunga žlugo 
(Lietuvos indėlis į tos imperijos 
griūtį — neabejotinas), visuo
menė neišėjo į gatves, griūčiai 
nesipriešino nei ginklu, nei tai
kiai. Vadinamųjų sovietinių 
respublikų vadovams su Boris 
Jelcin priešakyje susirinkus 
Baltarusijos Beloviežo girioje ir 
paskelbus, kad SSRS nebėra, 
„liaudis", paklusni vergų mi
nia, su tuo iškart sutiko. Ne
nagrinėsime kaip dabar rei
kalai klostosi SSRS teisių ir pa
reigų perėmėjoje Rusijos Fede
racijoje, nes ten valdžią iš tik
rųjų perėmė buvę sovietiniai 
KGB dariniai su buvusiu eta
tiniu KGB darbuotoju V. Putin 
priešakyje. Mums verta itin 
uoliai susirūpinti mūsų atkur
tos nepriklausomos valstybės 
pilietinės visuomenės ugdymu, 
jos telkimu valstybės reikalams 
tvarkyti. 

Pirmoji Lietuvos Respubli
ka per du dešimtmečius suge
bėjo išsiugdyti pilietį, tačiau 
suformuoti pilietinę visuomenę 
nespėjo. Iš tikrųjų pilietinė vi
suomenė susitelkė kai Lietuva 
neteko valstybingumo, kai rei
kėjo priešintis okupacijai: pilie
tinė visuomenė būrėsi miškuo
se partizaninei kovai. Nespėję 
pasitraukti į miškus ar užsie
nius, tikri piliečiai patriotai 
(mokytojai, iškilūs verslininkai 
bei ūkininkai, karininkija, dva
sininkija) buvo brukami į gy
vulinius vagonus, gabenami į 
Sibirą, kalinami, žudomi. Ge
riausioji tautos dalis — tautos 
žiedas — žuvo Sibire. Lietuvos 
miškuose ar kalėjimuose. Rei
kia dėkoti Dievui, kad dabar
čiai liko išgyvenusių Lietuvoje 
ir pasitraukusių į užsienį, tači
au grįžtančių patriotų tautie
čiu; jiems atiteko sunki, kilni, 
šventa paklupdytos tautos 
prikėlimo priedermė. 

Nors gerąją dalį visuo
menės Lietuva galutinai prara
do, galių atkurti valstybę 1990 
metais užteko. Tik tvirtinti val

stybę nesiseka, nes pilietinės 
visuomenės dar neturime. 
Džiaugtis reikia, kad išliko ir 
grįžo į Lietuvą daug iškilių 
asmenybių, kurios asmeniniu 
pavyzdžiu, aktyvia veikla ugdo 
ir telkia visuomenę, moko 
demokratiškai tvarkytis. Dera 
čia paminėti generolą Joną 
Kronkaitį su žmona Rūta, pre
zidentą Valdą Adamkų ir Almą 
Adamkienę, Adolfą Damušį 
(a.a.) ir Jadvygą Damušienę, 
Vilių Bražėną ir Edą Bražė
nienę (a.a.), Vytautą Dambravą 
ir Undą Dambravienę... visų 
neišvardinsi. Jų tėvynės meilės 
pavyzdys, veiklos pėdsakas iki 
sugrįžtant ir dabar Lietuvoje — 
geriausios pilietinio, tautinio, 
patriotinio ugdymo pamokos, 
neįkainojamas indėlis į 
Lietuvos valstybingumo ir 
demokratijos tvirtinimą. 

Liepos pradžioje Valdo 
Adamkaus ir Atviros Lietuvos 
fondai įkūrė Pilietinės visuo
menės institutą, kuris turėtų 
išjudinti mūsų apsnūdusią vi
suomenę. Visuomenė iš tikrųjų 
nėra apsnūdusi (savanau
diškiems tikslams veiklą daž
nai pažaboti sunku), o sunkiai 
pasiligojusi. Ir negalima dėl to 
visuomenės kaltinti, kaip ne
kaltiname ligonio. Reikia gy
dyti. Dešimtmečius trukęs ko
munistinis „auklėjimas" su
žlugdė dorovę, visuomenę išstū
mė iš amžinųjų vertybių lauko, 
visuomenė susirgo sovietine 
raudonlige. Vakarykščiai „auk
lėtojai" niekur nedingo, jie 
gyvena ir veikia tarp mūsų, 
daugelis veikia valstybės 
nenaudai. Negalima kaltinti ir 
jų, nes jie pasiligoję sunkiau
siai, jie per komunistinę valktį 
vis dar nepraregi. Ir tie, anot 
Vaižganto, „padliečiai" yra mū
sų broliai, jiems reikalingas 
ypatingas gydymas. Jei medici
na ligoniams gydyti turi spe
cialistus, kovoti su ligomis visą 
armiją Hipokrato kareivių, tai 
visuomenės „gydymas" iki šiol 
buvo paliktas savitarnai (liau
dies medicinai). Todėl Lietuvoje 
tokia partijų gausa, tarpsta 
politinių šundaktarių, užkalbė
tojų, burtininkų, „gelbėtojų" 
dariniai, kurie, mulkindami 
žmones, eina į valdžias, nedir
ba pastarųjų labui, o tunka iš 
politinio verslo. Jei t rūksta 
savų šundaktarių, į talką ver
žiasi veikėjai iš netolimo už
sienio. Antai iš Archangelsko 
atvykęs rusas Viktoras Uspas-
kichas mūsų partijų ketvirtąjį 
dešimtuką papildė dar viena, jo 
sukurpta Darbo partija. Par
tijos vadeiva, neaiškiais būdais 
tapęs milijonieriumi, cerkves 
statydina Rusijoje, prašmat
nius butus perka Maskvoje ir 
Palangoje, o pastaruoju metu 
pasišovė nupirkti Lietuvos 
Seimą, nes jo partija populia
riausia. Šios partijos visuome
nė nepažįsta, tačiau pažįsta 
vadeivą; j is lietuvius nemoka
mai pavaišina ledais ir moka
mai raugintais agurkais, sceno-
ja pašoka rusišką kazokėlį, 
padainuoja ir esamas valdžias 
purvais drabsto. Šito „liau
džiai" pakanka, rinkimams 
atėjus, gal ir parduos Viktorui 
Seimą... 

Sveikintinas prezidento 
Valdo Adamkaus siekis tvirtin
ti pilietinę visuomenę. J pa
skatą turėtų atsiliepti ne tik 
Seimas. Vyriausybė, tradicinės 
partijos, visuomeninės organi
zacijos, bet ir šeima, mokykla, 
bažnyčia, visa visuomenė; nuo 
pilietinės sveikatos priklausys 
valstybės ateitis, kiekvieno 
piliečio gerovė. 

http://wrwrw.ssa.gov
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Siūlo darbą 

N a m ų r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Gal ima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

A L L C A R E 

Employmen t Agency 

Tel. 773-736-7900." 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el-
derly. P/T, F/T, come-go, live-in. 

Mušt speak English, have work per-
mit drivers license and car. 

Comfort Keepers 847-215-8103. 

KIRPĖJOS PASLAUGOS 

Reikalinga aukiė dviems 4 ir 5 
m. vaikams. Gyventi kartu 6 d. 
savaitėje, Highland Park IL . 

Atlyginimas 1,200 dol. per 
mėnesį. 

Tel. 847-937-7688 

Nauiai atsidarė grožio salone 
MIRAŽAS skirtas visai šeimai. Dirba 

kirpėja Nijolė, turinti didele darbo 
patirt). Klientai priimami ir be išanks
tinio susitarimo. Taikomos nuolaidos. 

8300 W. 95 St., Hickory Hilis. IL 60457 
708-598-8802, 773-859-3535, mob. 

L a k e Z u r i c h pr iemies tyje esanti 
kompani ja ieško V A I R U O T O J O 

mais to produktams išvežioti. 
Reikal inga minimali anglų kalba, 

legalūs dokumentai, teisės. 
T e l . 847-719-2800. 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemontel 

•';-.- J T ; - -

* Gėlės visom progom, gėles į Lietuva 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
* Bažnyčių, pokyiių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1 1 2 0 S. State St.; Tel . 630-257-0339 
Justice 8 0 1 5 W . 7 9 St.; Tel . 708-594-6604 

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

www.alwayswithf lowers.com 

% Mmmm% jom©. 
Perkraustome greitai ir kokybiškai namus, 

butus, ofisus Illinois, o taip pat į visas 
Amerikos valstijas 

6 3 0 - 6 6 9 - 5 * 1 1 — 
kalbame lietuviškai 
8 4 7 - 5 4 1 - 6 8 7 1 ofisas 
8 4 7 - 5 4 1 - 7 3 9 9 fax 

D i r b a m e 7 d i e n a s savai tė je 

ILLCC 113259 MC 
US DOT 868320 

MC 381416 

I 
i 
l i l 

I 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

Fax. 718-423-3979 
E-maii: vyttours@earthiink.net 
Web site: 'www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencyiar@comcast.net 

Kelionė laivu aplankant nuostabias Havajų salas 
vasario 27 d., 2005. 

Skambinti Ritai. 

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

E raaiB^jaBjaaBr21afBMr2fBElrMMBraiBlr^^ B 

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 

tf*3 

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. 

• ' • • " V " -
; ^ M f \tO' H*-wr»Ui atvykote l e * o t e darbo «• buto, tačiau 
rttvw hr.mjiai kortuoja? He bėda. DRAUGAS Įūsy skelbimą 
„. v r v * o m i i TcrHkLs p-wkjmbiriri td . 77^58^9500 
i.-vikti < DRAUGO adrrJHrtraciįa adresu 4545 W 

f, * St Oiicago B. 60629 

n e r e i k a l i n g u s 
d a i k t u s , 

s tatybines š iukš le s , 
betoną, metalą. P e r k r a u s t o m e . 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

AMBER CONSTRUCnON Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
,Xicensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STATYBOS, 

REMONTO 

DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vendus 
AfoertSetevi 

Z j L 
CONSTRUCT 

Work: 312-388-8088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

wwwjilconstruction.com 

STASYS CONSTRUCTtON 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, K. 60629 
Prekyba, rstašavmas, apfarnavrras 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; pr ies ta ta i ; 
keramikos plytelės; „ s id ings" , 

„soffits", „decks" , „gut te rs" ,p lokš t i 
ir „shingle" stogai; c e m e n t a s , 

dažymas. Turiu darbo d raud imą . 
S. Benet is , te l . 6 3 0 - 2 4 1 - 1 9 1 2 

Plat inki te „DRAUGĄ' 

DRAUGAS 
THC UTMUAMIAN WO«tD-WtDE OAiLY 

>|VARUS PARDUODA MEDŲ 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W . 69th S t r e e t 
Te l . 7 7 3 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

PARDUODAMAS GRYNAS 
mano nuosavų BIČIŲ MEDUS. 

Galima gauti lietuviškose krautu
vėse Marquette Parke ir Lemonte. 
Taip pat po pamaldų PLC Lemonte 

arba skambinti K. Laukaičiui 
tel . 630-323-5326. 

S I U N T I N I U S , P I N I G U S , A U T O M O B I L I U S 
SIŲSKITE PER 

ATLA 
txpress 

Y R A G/M A M Y B £ 
U S & S I J S / N . K Y T I K X . > N T l i I N l i f « j £ 

SIUNČIAME A1RCARCO IR LAIVU 
LiETUVA, LATVDA. ESTIJA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M U K L I O K V I E H M A S A V A T T I į . 
PRISTAJ O M E G A V Ė J U I T I E S I A U R A N K A S . 

1-800-775-S1ND 
IVIt is t j a t s t o v a i ; 
B r a v o Coffee and de l i 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T , I L 6 0 4 . ^ > , T c l : 6 A o - 2 5 7 ~ 3 3 ( > 0 
K A I V N'A eorp . 

27»<> W. 7 l s t S t r . C f H C A C r O . I I . €0629, T e l : 7 7 3 - 4 3 4 - 7 9 1 9 
8sot 7s Th AVC rmirx:;F,vTK\v; n . 60*35, Tci:7U6-599-966i I 

imas®, visi £?£¥ f 

ffiffOi 

iClttfs. O i r ' « f 5 *->~rVi< 
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 
IcouMueu. 
į B A N K e R O 

BSteElstil 
RfcSiDtNTIAi. BK;rtLtRM.r / ^ ^ f t 

i«. 630-369-9000 | k r « B 
*M 630-802-6655 ii 0m 
VM 630-416-5028 jL P 

JŪRATĖ BISKIS 
Energinga specialistė, gerai Išmananti 

vietinę rinką, konsultuoja nemokamai. 
PIRKIMAS 'PARDAVIMAS* rTAANSAVTMAS 

Jūsų svajonės išsipildys! 

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

Real Es ta te C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o tu r to 
pirkimas, p a r d a u i m a s 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B A N K e s a 

HONIC-BELL 

Bus. 630-257-7333 
Voicemafe 815-834-4313exL526 
Cell. 630-257-5893 

ELENA JANUSAS 
• Čikagoje ir priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nemokamas nekilnojamojo turto 
įkainavimas 

GREIT P A R D U O D A 
B . Landmark 
~ * " ^ properties 

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

R I M A S S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuola ida 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 «& 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburc ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

Drake 
Did 

lt Again! 
^ S ^ čqu* "Wu*ng Oppo«*>*y 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hilis. liltnois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
6 3 0 - 7 4 5 - 7 5 9 3 
Fsx 
630-325-7010 

Profesionaius 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirts mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės ( 

Drake Realtor 

OfKm 

m :•••.: «*->• 

Audrius M i k u l i s 
Tė.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
'Pirkimas j — f k & B 
* Pardavimas - A g s r p t * ' ^ ^ 
* Surandame . - - - 5 ' * i t r f a ^ 

optimaliausią finansavimą 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
V(ia;Mai:773«4-7S20 
Fax: 708-361-9618 

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

D A N A Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpriemieseiuose, kreipkitės į 
DANL'TĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ni i r id^ugasbubu^usk2S.cendantinidwestcom — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS. KREDITO P R O B L E M O S 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
t e l . 888-844-9888 , 

m o b i l u s 651 -343 -0286 

€ C E N D A N T 
Mortgage 

9201 S. Cicero 
Oak Lavvn, niinoLs 60453 Į 
Business 708-423-9111 | 

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

Accent 
Homefinders 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa tar 

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Siūlo išnuomoti 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S620-S650; 

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg., 3 kambarių 

butas su šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina $420. Tel. 708-425-7160; 

708-275-2070 (mob . ) . 

VACATION IN 
KFNNEBLNK. MAINE! 

Franc i scan Guest House 
Near Monasterv. Beach & Shops 

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

P a r d u o d a 

n e k i l n o j a m ą j į t u r t ą 
D r a u d i m o p a s l a u g o s 

L E M O N T E P A R D U O D A 
M A S NAUJAS, 4 mieg., 2 
vonių namas. 2 mylios nuo 
Pasaulio lietuvių centro. 
Ąžuolinės virtuvinės spintelės, 
įrėminimai, grindys ir laiptai. Didelė 
virtuvė su stikliniu stogu. Durys į 
vidaus kiemą, židinys, centrinis oro 
vėsintuvas. Pirk dabar ir pasirink 
plyteles ir spalvą. 408 UNA S T . 
(Archer to 127, go West to Hillview, 
then go North to Una.) Kaina 
$425.000. 

S T A T E F A R M I N S U R A N C E i 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agemė Barbara Murray 

Prašylate Rasos — ka lba lietuviškai ( 

5710 W. 9 5 St. , O a k L a w n , IL | 
7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

,©. 
S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O . 
N A M Ų , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDCVIAS 

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

FRVNK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th St., 

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

K r a u s t y m o s i p a s l a u g o s 

MOVTNG 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Slaugos paslaugos 

Gera, dora šeima, priims gyventi 1-2 
žmones su pilna globa. Geras, šviežias 
maistas. Gyvensite švariame, gražiame 

name. be kasdieninių rūpesčių. 
Nebrangiai. Oak Lawn. 

Tel. 630-670-8336. 

ĮVAIRŪS 

* Vyras gali pakeisti bet kurią savaitės dieną prižiūrėti 

vyresnio amžiaus žmones. Patirtis, rekomendacijos, automo

bilis. Tel. 773-396-3551. 

* 45 m. m o t e r i s , susikalbanti angliškai, turinti rekomendaci

jas, vairuojanti automobilį, ieško darbo. Tel. 708-839-5829. 

* Sąžininga j a u n a po ra ieško darbo nuo rugsėjo mėn. su 

gyvenimu kartu. Gali pakeisti senelių priežiūroje. Anglų 

kalba, rekomendacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 815-722-

1624. 

* 53 m. m o t e r i s ieško darbo su gyvenimu, prižiūrėti senus 

žmones. Tel. 815-690-5383. 

* 45 m. m o t e r i s gali prižiūrėti senelius ar vaikus 6 dienas 

savaitėje ir gyventi kartu. Tel.773-580-9914. 

Paslaugos f o t o g r a f a m s 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

— m m rcrtrx»AF.\Ms 
JR MBGĖJANK 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai.: kasdien n u o 8 
v.r. ik i 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. ik i 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 S t 
Tel. 773-776-8^S 

Cvvw.autotradeusa.com 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR \T\T.ZTI 
AUTOMOBILIUS LŠ BET KUKIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
-r- I m f% r> 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.alwayswithflowers.com
mailto:vyttours@earthiink.net
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mailto:mamabar3@aol.com
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mailto:amikulis@usa.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP, mtertax, ITAR-TASS, BNS 

Jjflių agerttOrų pranešimais) 
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E U R O P A J A V 

MASKVA 
Praėjus daugiau nei dešimt

mečiui po galingosios Sovietų 
Sąjungos subyrėjimo, atrodo, 
pradeda atgimti seniai pamirš
t a s „kremlinologijos" mokslas 
apie tai, kas slypi už storų Rusi
jos valdžios šventovės sienų. 
Prezidento Vladimir P u t i n 
tr iuškinama pergalė kovo mė
nesį vykusiuose rinkimuose lei
do jam sutelkti savo rankose di
džiules galias, tačiau jo art i
miausios aplinkos veiklą gaubia 
stora slaptumo skraistė. V. Pu
t in apie savo sprendimus prane
ša tik labai mažai įtakingų ben
draminčių grupei, tačiau nėra 
jokio priėjimo prie informacijos 
aukščiausiuose valdžios sluoks
niuose. V. Putin artimiausioje 
aplinkoje dominuoja žmonės iš 
prezidento gimtojo Sankt Peter-
burg, dauguma kurių dirbę so
vietinėse saugumo tarnybose. 
Sovietų Sąjungos klestėjimo lai
kais „kremlinologijos" mokslas 
reiškė sėdėjimą įnikus į laikraš
tį „Pravda" ar žiūrėjimą į val
džios viršūnės nuotraukas bei 
žmones, stovinčius arčiausiai 
vadovo, tikintis nustatyti, kas 
pelnęs jos palankumą, o kas už
sitraukęs nemalonę. 

BERLYNAS 
Vokietijos policija šiuo metu 

tardo slaugytoją, kuris prisipa
žino nužudęs 10 pagyvenusių 
pacientų, suleisdamas j iems 
mirtiną vaistų dozę, ir mėgina 
nustatyti , ar likusiais 70 atvejų 
vyras taip pat žudė ligonius ty
čia. 25 metų vyras, kurio vardas 
i r pavardė neskelbiami, dirbo 
Pietų Vokietijos Zonthofen 
miesto ligoninėje. Jis teigia nu
žudęs dešimt vyresnių nei 60 
metų pacientų, nes esą nebega
lėjo žiūrėti, kaip jie kankinasi 
skausmuose. Šiuo metu policija 
mėgina nustatyti, kaip rimtai 
tie žmonės sirgo. Slaugytojas 
suimtas praėjusią savaitę. 

FORT BRAGG 
JAV kariškės, kuri liūdnai 

pagarsėjusioje nuotraukoje ma
tosi už pavadėlio laikanti nuogą 
irakiečių kalinį, advokatai ket
virtadienį per bylos svarstymą 
klausinėjo apie tai , kaip kalinių 
žeminimas Irako Abu Ghraib 
kalėjime gali sietis su karine 
sistema. Vienas kariškių žval
gybos anali t ikas sakė matęs, 
kaip du jo kolegos žemino kali
nius, tačiau armijos žvalgybos 
viršininkė tvirtino niekada ne
davusi leidimo naudoti tokios 
taktikos. Tyrėjai sakė, jog nėra 
jokių įrodymų, kad JAV pajėgų 
vadovybė nurodė žeminti kali
nius ar leido tokį elgesį. Tačiau 
keli liudytojai pasakojo matę 
nuogus ir antrankiais surakin
tus kalinius nepatogiose, žemi
nančiose ar dar blogesnėse pa
dėtyse. Karinės žvalgybos anali
tikas Israel Rivera sakė pernai 
spalį matęs, kaip du žvalgybi
ninkai blogai elgėsi su kaliniais, 
taip paremdamas gynybos teigi
nius, jog nederamai elgėsi ne tik 
karo policininkai. 

WASHINGTON, D.C. 
JAV prezidentas George W. 

Bush sutiko papildomai skirti 
25 mlrd. dolerių karinėms ope
racijoms Irake ir Afganistane. 
Kalbėdamas ceremonijoje prie 
Baltųjų rūmų G. W. Bush papa
sakojo, kokių naujų privalumų 
saugumo užtikrinimo srityje su
teiks kariams skirtos papildo
mos lėšos. Baltieji rūmai taip 
pat pranešė, kad iš maždaug 
900 mln. dolerių skirtų papildo
mų lėšų saugumui užtikrinti 
25.9 mlrd. dolerių pervedama 
kitoms reikmėms, tarp jų — 
saugumui užtikrinti partijų su
važiavimuose, pagalbai huma-' 
nitarinės krizės ištiktam Suda
nui. Anksčiau G. W. Bush admi
nistracija teigė, jog nėra būti
nybės skirti papildomų lėšų Ira
kui iki naujų finansinių metų. 

Tačiau praėjusį mėnesį pareng
toje Kongreso ataskaitoje, buvo 
nurodyta, kad adminis traci ja 
nepakankamai įvertino išlaidas 
Irakui ir Afganistanui ir kad 
šiais finansiniais metais reikia 
dar 12.3 mlrd. dolerių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Mažiausiai 26 žmonės žuvo 

ir dar apie 90 buvo sužeista per 
susirėmimus, kurie ta rp JAV 
bei Irako saugumo pajėgų ir ši
itų musulmonų kovotojų kilo 
Baghdad Sadr rajone. Sadr ligo
ninė pranešė, kad į ją buvo at
vežti 18 žuvusiųjų kūnai ir 73 
sužeistieji, t a rp jų — dvi mote
rys ir keturi vaikai. Iš viso be
veik 50 žmonių žuvo ir daugiau 
kaip 130 buvo sužeista, Basra , 
Nasirya ir Najaf kilus susirėmi
mams tarp radikalių šiitų ir 
JAV vadovaujamų sąjungininkų 
karių. 

A Z I J A 

TOKYO 
Buvęs pasaulio šachmatų 

čempionas Bobby Fischer, kurio 
JAV ieško dėl ekonominių baus
mių Jugoslavijai pažeidimo, 
JAV vadovybei pareiškė norintis 
atsisakyti JAV pilietybės. 61 
metų B. Fischer į Japoniją atvy
ko balandį, tačiau praėjusį mė
nesį buvo sulaikytas Nari ta oro 
uoste, kai mėgino išskristi į Fili
pinus su pasu, kuris, Amerikos 
pareigūnų teigimu, yra negalio
jantis. Japonijos imigracijos pa
reigūnai praėjusią savaitę at
metė pirmąjį B. Fischer prašy
mą suteikti jam politinį prieg
lobstį ir jo advokatė teisingumo 
ministrui jau įteikė visus ant ra

j a m prašymui bū t inus doku
mentus. B. Fischer kurį laiką 
gali neturėti jokios pilietybės, 
todėl jo šalininkai kreipsis į 
Jungtines Tautas, kad šios įre
gistruotų jį kaip pabėgėlį. 

Premjeras tol iau gina Kazokiškių sąvartyno idėją 
Vilnius , rugpjūčio 6 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas toliau gina idėją 
įrengti sąvartyną Kazokiškėse 
šalia Kernavės kultūrinio rezer
vato bei tikisi, kad šiuo klausi
mu įtikins ir prezidentą Valdą 
Adamkų. 

Penktadienį vyriausybėje 
vykusiame pasitarime A. Bra
zauskas su projektuotojais, ap
linkosaugininkais, kultūros pa
veldo atstovais dar kartą aptarė 
daug karštų diskusijų sukėlusio 
Kazokiškių sąvartyno projektus 
ir teigė, kad nemato kliūčių šio 
sąvartyno statybai. 

Tuo tarpu prieš savaitę Ka
zokiškėse apsilankęs preziden
tas išreiškė nuomonę, kad są
vartyną reikėtų įrengti kitoje 
vietoje. 

Kitą savaitę Prezidentūroje 
vyksiančiame pasitarime dėl są

vartyno statybos, į kurį prezi
dentas kviečia Seimo pirminin
ką Artūrą Paulauską, A. Bra
zauską ir kitus atsakingus pa
reigūnus, premjeras tikisi, kad 
pavyks susitarti su prezidentu. 

, ,Prezidentas pasakė tą 
nuomonę, ir aš jį suprantu, kai 
jį užpuolė minia žmonių. Bet aš 
paskui su juo kalbėjau, dėl to jis 
ir kviečia pasitarimą, jam vis
kas bus išdėstyta. Sitų dalykų 
prezidentas nežinojo, jam bus 
pranešta", pasakojo A. Brazaus
kas. 

Lietuva iki 2008 m. Europos 
Sąjungai yra įsipareigojusi su
tvarkyti visus sąvartynus. 
Premjero teigimu, vien tik Vil
niaus apskrityje yra 125 sąvar
tynai ir šiukšlynai, o iki 2008 
metų turi likti tik vienas. 

Anot A. Brazausko, kitas 
Vilniaus rajone esantis Kario

tiškių sąvartynas gali būti nau
dojamas dar 2-3 metus, nes ki
taip šiukšlės taps matomos net 
iš Trakų, todėl Kazokiškių są
vartynas yra reikalingas. 

Premjeras neigė, kad Kazo
kiškių sąvartynas matysis nuo 
Kernavės piliakalnių bei primi
nė, kad sąvartynas būtų ne t už 
9 kilometrų nuo Kernavės. 

Kazokiškių sąvartyno staty
bai prieštaravęs Kernavės kul
tūrinio rezervato di rektor ius 
Saulius Vadišis, po pasitarimo 
pas premjerą tikino, kad į pa-
veldosaugininkų pas iū lymus 
atsižvelgiama. 

S. Vadišis teigė, kad pasita
rimo metu projektuotojai pasiū
lė sumažinti sąvartyno aukštį 
nuo 10 iki 5 metrų, tačiau pa-
veldosaugininkai prašo, kad bū
tų atliktas papildomas kultūri
nio kraštovaizdžio tvrimas. 

Operatyvinės veiklos Įstatymą turėtų rengt i ir nevyriausybininkai 
Vilnius, rugpjūčio 6 d. 

(BNS) — Prie Operatyvinės 
veiklos įstatymo pataisų tobuli
nimo turėtų prisidėti ne tik tei
sininkai, bet ir piliečių atstovai, 
sako Atviros Lietuvos fondo di
rektorė Diana Vilytė. 

Šią savaitę į pirmą posėdį 
susirinko prezidento Valdo 
Adamkaus sudaryta darbo gru
pė Operatyvinės veiklos įstaty
mui tobulinti. Prezidento pa-

Lietuvos 
Vilnius, rugpjūčio 6 d. 

(BNS) — Verslo įmonių kontrolė 
Lietuvoje jau darosi panaši į 
tvarką Rusijoje — valdžios ins
titucijoms suteikiama teisė neti
kėtai įsiveržti į verslininkų būs
tines ir išsinešti dokumentus, 
penktadienį rašo dienrašt is 
„Lietuvos rytas". 

Tai prieš kelias dienas savo 
kailiu patyrė „Mažeikių naftos" 
valdoma naftos produktų preky-

tarėjos Tomos Birmontienės va
dovaujamą darbo grupę dau
giausiai sudaro teisininkai. 

ALF direktorė nusiuntė pre
zidentui laišką, kuriame siūlo į 
darbo grupę įtraukti nevyriau
sybinių organizacijų atstovus. 

„Kai sužinojome, kad yra 
pasirašytas toks įsakas, pa
matėme, kad įstatymo patai
soms rengti sudarytoje darbo 
grupėje nėra piliečių atstovų", 

verslininkai pasijuto lyg Rusijoje 

sakė D. Vilytė. 
I darbo grupę siūloma 

įtraukti kurį nors iš šių asmenų 
— tarptautinės antikorupcinės 
organizacijos „Transparency In
ternational" Lietuvos skyriaus 
direktorių Rytį Juozapavičių. 
Žmogaus teisių stebėjimo insti
tuto direktorių Henriką Micke
vičių, Laisvosios rinkos insti tu
to viceprezidentą Remigijų Ši-
mašių. 

bos bendrovė „Mažeikių naftos" 
prekybos namai, įsikūrusi Vil
niuje. 

Be jokio išankstinio prane
šimo čia užgriuvę Konkurenci
jos tarybos darbuotojai pateikė 
teismo leidimą ir atliko po
ėmius. Išneštų dokumentų svo
ris — net 50 kilogramų. 

Netikėto dėmesio „Mažei
kių naftos" prekybos namai su
laukė po to, kai Seimo vadovas 

Artūras Paulauskas kreipėsi į 
Konkurencijos tarnybą, ragin
damas ištirti, ar didesnė degalų 
kaina mūsų valstybėse nėra pa
žeidimų rezultatas. 

„Mažeikių naftos" ats tovas 
Giedrius Karsokas stebėjosi, 
kas gali būti neaišku šios ben
drovės kainodaroje, jei visos de
galų kainos kiekvieną dieną yra 
skelbiamos internete. J a s gali 
matyti kiekvienas panorėjęs. 

SANTAROS-ŠVIESOS 51-mo SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 
Rugsėjo 9 d. ketvirtadienis 
3:00 vai. popiet 
• Daiva Litvinskaitė „Sotus vilkas ar sveika avelė: lietuvių 

literatūros istorijos užsieniečiams" 
• Vygandas Šiurkus „Tarp klaustrofobijos ir klaustrofilijos: 

lietuviškų nacionalistinių ortodoksijų reikšminiai metmenys" 
• Jane Tumas „Crossing Borders" 
6:30 vai. VAKARIENĖ 
8 vai. Pabendravimo vakaras 
Rugsėjo 10 d. penktadienis 
10:00 vai. ryto 
• Artūras Petronis „Kodėl neįvyko genetikos revoliucija 

medicinoje?" 
• Edvardas Kaminskas, Rimas Vaišnys ir Artūras Petronis 

kalbės apie mediciną 
1 vai. PIETOS 
2. vai. popiet 
• Dalia Cidzikaitė „Kitas lietuvių prozoje" 
• Viva Bartkutė—Lietuvos ekonomija ir politika NATO ir 

Europos Sąįugos rėmuose 
• Organizacinis posėdis 
6:30 vai. VAKARIENĖ 
8 vai. vakaro 
• Filmas apie Mariją Gimbutienę. Pristato Algis Mickūnas 
Rugsėjo 11 d. šeštadienis 
10:00 vai. ryto 
• Neringa Klumbytė „Dabarties istorijos paraščių žmonės: 

atsiminimai apie sovietmetį ir kasdienybės patirtys kaimo 
bendrovėse" 

• Alfred Thomas „Sex and Socialism in Milan Kundera's Czech 
fiction" 

• Elžbieta Novickas „Delving the Nightmare of Ričardas 
Gavelis' Vilniaus pokeris" 

1 vai. PIETŪS 
2 vai. popiet 
• Giedrius Subačius „100-osioms spaudos lotyniškais 

rašmenimis atgavimo metinėms: raidžių draudimo 
fenomenas" 

• Gintautas Mažeikis „Socialinės vilties dinamika" 
6:30 vai. VAKARIENĖ 
8:00 vai. vakaro 
• Gražina Slavėnienė pristato savo verstą ir išleistą Janinos 

Degutytės poeziją 
• Bus pristatoma Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo 

išleista Aldonos Veščiūnaitės poezijos knyga „Blykstelėjimai" 
• Literatūros vakaras 

Dalyvauja: Sigita Lukauskaitė, Daiva Markelytė, 
Laima Sruoginytė. Liūne Sutema, Julija Švabaitė, 
Linas Umbrasas, Lina Ramoną Vitkauskas 

Rugsėjo 12 d. sekmadienis 
10:30 vai. ryto 
• Julius Šmulkštys, Horstas Žibąs ir Zenonas Rekašius 

„Lietuvos prezidento funkcijos ir netolimos praeities 
problemos" 

Suvažiavimo metu vyks Giedriaus Šulniaus fotografijų 
paroda „Sakralumas" 

Norintys dalyvauti prašome pranešti Marijai Paškevičienei 
1/630 852-3887 iki rugsėjo 8 d. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3 2 4 0 W . 7 9 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK. 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONvVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1 800 994 7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

A f A 
STASYS DARGIS 

Po sunkios ligos mirė 2004 m. rugpjūčio 5 d., sulaukęs 
76 metų. 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Australijoje. 
Gimė Palangoje. 
Nuliūdę liko: žmona Judita, sūnus Edvardas, dukra 

Vilija su vyru Casey, anūkai Andrius, Lidija, Tomas; se
suo Genovaitė su vyru ir dukterėčios Vijoleta ir Gaiva su 
šeimomis Lietuvoje bei kiti giminės Amerikoje. 

A.a. Stasys 1949—1959 m. gyvendamas Australijoj, 
priklausė sporto klubui ir už Australiją dalyvavo Olim
piadoj, kaip krepšinio komandos krepšininkas. 

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 8 d. 
nuo 3 .v. p.p. iki 9 v.v. Palos—Gaidas laidojimo namuose, 
11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 9 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę ar t imie j i 

Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. 

JAV LB 
iždininkui 

Floridos Palm Beach apylinkės 

A t A 
VYTAUTUI J. KULPAI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą žmonai GIEDREI TERCIJONAITEI, 
dukrai JŪRATEI LIOBIENEI, sūnums VYTAU
TUI ir ALGIUI su šeimomis, giminėms ir vi
siems artimiesiems. 

Palm Beach apylinkės valdyba: 
Kęstutis K Miklas — pirmininkas, 

Pranas Baltakis. Vladas Barius, 
Jūratė Brazauskaitė, Dana Eringienė, 
Regina Lagūnienė ir Sigitas Ramonas 

A t A 
ALDONAI VALAITYTEI 

MARKELIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame broliams dr. 
JONUI ir inž. JURGIUI VALAIČIAMS. 

Kun. Alfredas Vėlius 
Kurtas Vėlius — Mažosios 

Lietuvos patriarchas 

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje tarp 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southwest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

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

GAIDAS DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo <cremations patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago. IL 60632 

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

Remkite ir plat inkite katalikišką spaudą 
i 

THE UTHUANIAN VVORl D WlOE DAILY 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ALRK Moterų s 4 į O \ * H steigėjos 
„SEKLYČIOJE" RUGPJŪČI011 D., 2 

v.p.p. trečiadienio popietėje pa
simatysime su kun. Antanu 
Saulaičių, J S . Parvykęs iš Lie
tuvos t rumpam, kunigas paža
dėjo aplankyti trečiadienio po
piečių lankytojus. Visi kviečia
mi atvykti. 

YRA REIKALINGA PADAVĖJA 
„Seklyčioje" penkias dienas sa
vaitėje. Reikia šiek tiek mokėti 
anglų kalbos. Skambinti Rasai, 
tel. 773-476-2655, arba atvykti į 
„Seklyčią" adresu: 2711W. 71st 
Street , Chicago. Teiraukitės 
tarp 9 v.r. ir 4 v.p.p. 

POETAS JONAS AISTIS BUS PRISMN-
TAS Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje, literatūrinėje vaka
ronėje, rugpjūčio 27 d. Apie 
poetą Aistį kalbės prof. dr. V. 
Bieliauskas, Aisčio poeziją skai
tys Aušra Gylytė-Karkienė, o 
Juli ja Švabaitė-Gylienė at
skleis ir savo poezijos posmus. 

RUGPJŪČIO 20 D., 7 V.V., JAUNIMO 
centro Čiurlionio galerijoje ati
daroma Elytės Balkytės-Zubis 
retrospektyvinė paroda, kuri 
vyks 2 savaites. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

ALTO ČIKAGOS SKYRIAUS VALDY
BA ruošia tradicinę gegužinę 
sekmadienį, rugpjūčio 8 d., 
Ateitininkų namų sodelyje nuo 
12 v.p.p. iki 6 v.v. Meninę pro
gramą atliks S. Jagminienės 
„Tėviškės" kapela, bus skanaus 
maisto, gėrimų, veiks loterija. 
Atvykite kar tu su draugais pa
būti gamtoje. 

KVIEČIAME VISUS SMAGIAI 
praleisti sekmadienio popietę 
Ateit ininkų namų ąžuolyne. 
Galėsite pasigardžiuoti vietoje 
kepamais šašlykais, nuotai

kingai pasišokti grojant Antano 
Andriekaus vadovaujamai gru
pei, taip pat išbandyti savo lai
mę loterijoje bei atsigaivinti 
puikiais gėrimais. Gegužinė 
įvyks rugpjūčio 15 d., sekmadie
nį, adresu: 12690 S. Archer Ave. 
Dėl informacijos skambinti tel. 
773-523-7205. Organizuoja gen. 
T. Daukanto Jūros Saulių kuopa 

JAV LB KULTŪROS TARYBA pra
neša visuomenei, kad šių metų 
Kultūros premijoms skirti kan
didatus prašoma siūlyti iki rug
sėjo 15 d. atsiunčiant LB Kul
tūros tarybos adresu: 2841 Den-
ton Ct., Westchester, IL 60154. 
Numatytos šešios premijos -
dailės, spaudos darbuotojo, ra
dijo darbuotojo, muzikos, teatro 
ir tautinių šokių mokytojo/os. 
Premijoms kandidatai gali būti 
t ik iš JAV gyvenančių kultūri
ninkų. Pasirašytame, su siun
tėjo adresu, laiške pristatoma: 
kandidato vardas, pavardė, ad
resas, telefonas ir bent trumpai 
r a š tu apibūdinama siūloma 
kandidato - asmens veikla. Pre
mijų mecenatas yra Lietuvių 
fondas. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA pra
neša, kad 2004 m. Dailės premi
ja i yra sudarytas komitetas: 
pirmininkė Magdalena Stankū
nienė ir nariai Petras Aleksa, 
Daiva Karužaitė, Marytė Meš-
kauskaitė bei Ada Sutkuvienė. 
Premijos kandidatus iš JAV 
gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Bus skiriamos: dai
lės, muzikos, žurnalisto, radijo, 
teatro ir tautinių šokių mokyto
jo premijos. Mecenatas Lietuvių 
fondas. Visoms premijoms 
pasiūlymus siųsti iki rugsėjo 15 
d. JAV LB Kultūros tarybai, ad
resu: 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. 

LEMONTO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS GEGUŽINĖ 
Lietuviškos gegužinės yra 

žmonių išėjimas į gamtą. 
Lietuvoje jos buvo populiarios 
daugumoje kaimuose . J a s 
ruošdavo didesni ūkininkai , 
supran tą j a u n ų žmonių po
reikius. Prie jų prisidėdavo ir 
Šauliai , kur ių valdybose bū
davo daug j a u n ų asmenų. 
S u m o s i a n t gegužinę, ruošėjai 
turėjo ant savęs užsikrauti ir 
riziką, nes pasi ta ikydavo 
muštynių , susikivirčijus dėl 
merginų . Kadangi policija 
buvo t ik miestuose, policijos 
darbą atlikdavo Šauliai. Ruo
š ian t gegužines PLC, tokių 
įvykių nepasitaiko, nors yra 
pardavinėjami ir stipresni gė
r imai . Lietuvoje per tokius 
suėjimus išsivystydavo drau
gystės, o vėliau ir vedybos. Į 
gegužines atsi lanko įvairaus 
amžiaus asmenys, vieni atei
na pabendravimui su pažįsta
mais , o j a u n i m a s susipažinti 
ypač dabar , kada turime daug 
j aun imo atvykusio iš Lietu
vos. Daugumoje gegužinės 
ruošiamos finansiniais sume
t imais , kad papildžius organi
zacijos kasas veiklai. 

Š.m. liepos mėn. 25 d. Le-
monto apyl inkės Lietuvių 
Bendruomenės valdyba su
ruošė linksmą pasisvečiavimą 
Pasaul io Lietuvių centro so
delyje. Šiai apylinkei vado
vauja darbš t i ir išradinga 
pirm. Nijolė Nausėdienė. Vie
na pirmininkė negalėtų daug 
nuveikti , jeigu neturėtų gerų 
t a lk in inkų . Reikia asmenų 
prie baro, maisto išdalinimui 
ir loterijai. Daugumoje loteri
ja yra sunešt inė, neturinti di
delių laimėjimų, bet lankyto
jai j a s mėgsta, ne dėl didelio 
laimikio, bet dėl pasitenkini
mo, kad jų neaplenkė laimė. 
Dalyvius linksmino akordeo
n i s t a s A n t a n a s Andr iekus , 

t u rėdamas didelį būrį l inks
mai nusiteikusių šokėjų. 

Šių laikų gegužinių rengė
j a m s didžiausias rūpestis y r a 
pa ruoš t i pietus, ko nebuvo 
reikalinga Lietuvoje. Rengėjai 
nežinodami svečių skaičiaus 
ir ne turėdami už t ik r in imo, 
kad oras bus palankus, labai 
r izikuoja, nes gali lengvai 
įpulti į „skylę" — vietoje pel
no, apturėt i nuostolį. Šį sykį 
lankytojai galėjo pasigar
džiuot i „cepelinais" a r b a 
„didžkukuliais". 

Orui esant šiltam, dauge
lis lankytojų ir pasivaišinę ne
bėgo namo, bet bendradarbia
vo su draugais ir grožėjosi 
muzika, kartais ir patys išei
davo pamankštinti savo są
narių. Pirmininkė Nijolė Nau
sėdienė nuoširdžiai dėkojo ge
gužinės lankytojams parėmu
s iems Lemonto Lie tuvių 
Bendruomenės apylinkę. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

Nuo idėjos lopšio Wor-
cester, Moterų sąjunga 
išsivystė pirmiausia Či

kagoj, U. Jokubauskaitei persi
kėlus čia gyventi. 

Jos prašymu kan. Fabijo
nas Kemėšis, didelis Moterų 
sąjungos ugdytojas ir rėmėjas, 
„Draugo" redaktorius, atidarė 
savo redaguojamam laikrašty 
skiltį pavadintą „Moterų sky
rius", kurią redagavo U. Joku
bauskaitė. Vėliau ši skiltis 
pavadinta „Moterų dirva". Per 
spaudą ir žodžiu susirinkimuo
se, kan. F. Kemėšis bei kiti dva
siškiai Jokubauskaitę agitavo 
katalikių Moterų sąjungos rei
kalu. 

1914 m rugsėjo 23-25 die
nomis Čikagoj įvyko A.L.R.K. 
federacijos 4-asis kongresas. 
Jame kalbėjo A. Jakaitytė, kuri 
daug rašė į tuometinę spaudą, 
ir žodžiu plėtojo savo mintis U. 
Jokubauskaitė ir kan. F. Ke
mėšis. Išklausęs jų kalbas ir 
pranešimus, kongresas pritarė 
Moterų sąjungos steigimo idė
jai, pavesdamas Jakaitytei ir 
Jokubauskaitei tą darbą atlikti. 

Šios pasikvietė kongrese 
esančias atstoves, viešnias ir 
žiūroves į kitą kambarį. A. Ja-

ALRK Moterų sąjungos pirmutinė centro valdyba. Šiais metais ALRK atšventė 90 metų sukaktį. Iš kairės sėdi: 
Pranciška Macijauskaitė—Šatienė, vicepirm; Uršulė T. Jokubauskaitė-Daukantienė, pirm; Monika L. Gurins-
kaitė, rast. Iš kairės stovi: dr. Suzana A. Slakiene, daktarė-kvotėja; Antanina Nausėdienė, ižd; K. Varanavičienė, 
iždo globėja ir F. Nutautaitė—Aleksienė, rast. pagalbininkė. 

kaitytė ir U. Jokubauskaitė pa
aiškino moterims Moterų sąjun
gos tikslą. U. Jokubauskai tė 
perskaitė J. Miliausko iš Pitts-
burgh atsiųstą Moterų sąjungos 

konstitucijos projektą. Čia susi
būrusios moterys sudaro komi
siją, kurios buvo tas branduolys 
iš kurios užsimezgė ir išaugo 
Moterų sąjunga: U. Jokubaus

kaitė, A. Jakaitytė, Stankevi
čiūtė, M. Gurinskaitė, dr. S. 
Slakiene, F. Nutautaitė-Alek-
sienė, F. Macijauskaitė-Šatie
nė, A. Sutkaičiūtė ir A. Nausė

dienė. Šios komisijos pirminin
ke išrinkta U. Jokubauskai tė ir 
sekretore M. Gurinskaitė. 

Komisijos narės sudarė pir
mąją Moterų sąjungos kuopą ir 
nutarė šaukti steigiamąjį sei
mą, Čikagoj, gruodžio 13 dieną, 
1914 metais, Šv. Jurgio parapi
jos salėj. 

Šiame suvažiavime vadina
mu steigiamuoju seimu, buvo 
formaliai priimtas organizaci
jos vardas, būtent: Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikių Mo
terų Sąjunga. Pri imtas anks
čiau suredaguotas konstitucijos 
projektas, tai yra organizacijos 
nuosta ta i ir i š r inkta Cent ro 
valdyba. 

Pirmosios ALRK moterų są
jungos centro valdybos su

dėtis: p i rmininkė U. Joku
bauskaitė, vicepirminkė F. Ma
cijauskaitė, sekretorė M. Gu
rinskaitė, sekr. pav. F. Nutau
taitė, iždininkė A. Nausėdienė, 
iždo globėjos V. Stalilionaitė, A. 
Nausėdaitė ir K Varanavičie
nė; daktarė - kvotėja S. Sla
kiene ir dvasios vadas kan. F. 
Kemėšis. 

Ant tokių tvir tų p a m a t ų 
pradėjo veikti organizacija. 

Angelą L e š č i n s k i e n ė 

,DRAUGO" knygynėlyje 

jonas Puzinas 

RINKTINIAI RAŠTAI I IR II TOMAI 

Sių Jono Puzino „Rinktinių 
raštų" leidėja - Lituanisti

kos instituto leidykla. 
Leidėjo žodyje Lituanisti

kos instituto narys Antanas 
Mažiulis, paruošęs spaudai 
knygas rašo: „Kolektyvinė is
torinė atmintis sudaro vieną iš 
pagrindinių tautinės sąmonės 
dalių. Prof. Jonas Puzinas daug 
prisidėjo lietuvių tautinę at
mintį atkurti, iš tikro jis mums 
ją „atkasė" ir moksliniai api
brėžė. Lituanistikos institutas 
džiaugiasi galėdamas prisidėti 
prie savo ilgalaikio nario ir 
nuolatinio darbuotojo pagrin
dinių mokslinių raštų surinki
mo ir išleidimo šiame dvitomy
je. Tikime, kad šia mūsų tautos 
pradmenų liekanų santalka 
bus pasi tarnauta mokslui ir 
kiekvienam tautiečiui, siekian
čiam geriau suvokti savo tauti
nę praeitį. 

Šis kultūros paminklas Lie
tuvos mokslo žmogui pirmoje 
vietoje yra šeimos, ypač ponios 
Konstancijos Puzinienės pas
tangų vaisius. Prof. Puzino šei
ma pasiėmė visą leidybos naš
tą, už ką Lituanistikos institu
tas ir visi lituanistinio mokslo 
bičiuliai reiškia nuoširdžią 
padėką ir pagarbą. Lituanisti
kos institutas taip pat džiau
giasi ir tuo pačiu reiškia padė
ką savo nariui Antanui Mažiu-
liui, kurio rūpestinga ranka ir 
prof. Puzino darbų pažinimas 

SKELBIMAI 

Advoka ta s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo 
„Draugo") 

Tel. 773-284-0100. 

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

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

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

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir KriminalmiŲ Teisių Specialistas. 

Rastines Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG & ASSOCIATES 
Tel. 773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

135 SLaSaBe#2300 ChicagD, IL 60803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Jonas Puzinas 
sudarė šią raštų rinktinę". 

Vienos knygos kaina 12.50 
dolerių. Norintieji įsigyti šias 
knygas, skambinkite į „Drau
go" knygynėlį, tel. 773-585-
9500. 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

JAV Lietuvių Bendruomenės XVII Tarybos 
p r ez id iumo pranešimas 

Prie loterijos stalo: Stasė Korres, Nijolė Grigaliūniene ir Baniūte Kronie-
nė. Nuotr. V. Jasikevičiaus 

JAV LB XVII Tarybos 
II-oji sesija įvyks Pho-

enix, Arizona, š.m. rugsėjo 
25-26 d. JAV LB Taryba, 
trejų metų laikotarpyje, 
renkasi kiekvieną rudenį. 
Šių sesijų vienas iš tikslų 
yra nustatyti JAV LB me
tines veiklos gaires. Pag
rindinis būdas vra rezo
liucijų sustatymas. Tary
bos sesijos metu, rezoliu
cijos yra sustatomos ir 
diskutuojamos Tarybos 
komisijose. Tarybos ko
misijose priimtos rezoliu
cijos yra pristatomos bal
savimui visai Tarybai. Ta
rybos, balsų dauguma, 
priimtos rezoliucijos yra 
įtraukiamos vykdymui į 
metinį veiklos darbo pla
ną. JAV LB XVII Tarybos 

Il-osios sesijos rezoliucijos 
bus pristatomos lietuviš
kai spaudai ne vėliau kaip 
30 d. po Tarybos sesijos. 

JAV LB prezidiumas 
kviečia lietuviškąją visuo
menę prisidėti prie JAV 
LB gairių sustatymo siun
čiant prezidiumui savo 
pasiūlymus, liečiančius 
JAV LB veiklos sritis -
kultūrinę, švietimo, vi
suomeninę, socialinę, eko
nominę, sporto, jaunimo, 
religinę, lėšų telkimo ir 
organizacinių reikalų. 

Pasiūlymus siųsti šiuo 
adresu: 

JAV LB T a r y b o s 
p rez id iumas 

8015 S. Karlov, Chi
cago IL 60652. 

Siūlymai gauti iki rug
sėjo 1 d., su siūlytojo pa
rašu, adresu ir pažymėta 
veiklos sritimi bus perduo
dami Tarybos narių komi
sijų diskusijoms. 

• J ū s t aps i t e v i enas iš
r inktųjų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15.9, 
per JAV 4.9 ct. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškas ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviškai 
į DIAL NOW atstovą su 10 
metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Pasiteiraukite savųjų tarpe — 
greičiausiai jie j au naudoja 
DIAL NOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask-
laidą. DIAL NOW —patiki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T U SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC 
ir atvirkščiai , kre ipki tės į 
I N T E R - V I D E O 3533 S. 
A r c h e r Ave . , Chicago, IL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas. 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 Wes t C e r m a k R o a d . 
Te l . (773) 847-7747. 
• Da r nenugriauta „HEALTHY 
FOOD" lietuvių valgykla! Te
begyvuoja Br idgepor te 3236 
S. Hals ted St., nuo 1938 m. 
Kviečiame atsilankyti į šią 
lietuvišką salelę — skaniai 
papusryčiauti, papietauti, ar 
pavakarieniauti — I - II - III 7 
v.r. — 4 v. p.p. IV - V - VI 7 v.r. 
— 8 v.v. sekrrr. 7:30 v. r. — 5 v. 
p.p. Atsineškite alaus ar vyno, 
jei patinka! Iki pasimatymo! 

• T h e O a k T r e e P h i l a n -
t h r o p i c F o u n d a t i o n , Chula 
Vista, CA, atsiuntė $5,000 au
ką, kurią paskyrė padėti Li-
thuanian Mercy Lift įvairiems 
medicininiams projektams, ser
gantiems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už auką. Li thuanian 
Mercy Lift, P.O. B o x 88 , P a 
los Heights, BL 50463. TeL 708-
952-0781. Tax DD #36-3810893. 
w w w . l i t h u a n i a n m e r c y l i f t @ y 
ahoo .com 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms še imoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
dr. Mindaugas Vygantas $100 
a.a. Vytauto Janušonio atm., 
dr. Bernadette De Mūri $240 
tęsiant mergaitės metinę para
mą, Li thuanian Assis tance 
Foundation (A. Markevičius) 
$1,000 tęsiant 4 vaikučių met
inę paramą, Aldona Ješman-
tienė $300 studenčių paramai , 
Zita ir Juozas Saurusai t is $50 
jų te tėno Juozo Pa lub insko 
atm., Birutė Kožicienė $100 
studento paramai. Giedrė Ješ-
mantienė $50, Microsoft Mat-
ching Gift Mary Oksaitė Kriau
čiūnienės aukai $480, Liucia 
Tirvienė $250 tęsiant mergytės 
metinę paramą, dr. Remigijus 
Gaška $2,000 studentų para
mai, Vytas Tamulis $50 R. Pus-
ninkienės šeimai, J a n e ir Wal-
ter Dwyer $480 tęs iant dviejų 
vaikų metinę paramą, labai 
ačiū, „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t 
O r p h a n Aid) 419 W e i d n e r 
Rd. , Buffalo Grove , I L 60089, 
te l . (847) 541-3702, TAX I D # 
36-3003339. 

• A.a. Onos K a r a š i e n ė s 
atminimą pagerbiant , Nar i 
mantas Karaša, per „Saulutės" 
Floridos skyriaus p i rmininkę 
Birutę Kožicienę a t s iun t ė 
$2,000 auką Lietuvos vaikų 
globos būreliui „Saulutė", su 
pageidavimu, kad a.a. Ona Ka-
rašienė būtų įamžinta pakei
čiant langus Naujojo Daugėliš
kio vaikų globos nameliuose, 
kuriuos aplankė „Saulutės" na
rė Violeta Avižienė su šeima ir 
pastebėjo, kad juose labai šalta, 
nes per langus pučia ša l tas 
oras. „Saulutė" reiškia nuošir
džią užuojautą a.a. Onos Kara
šienės šeimai bei art imiesiems 
ir dėkoja už prasmingą auką. 

mailto:Gibaitis@aol.com
http://www.lithuanianmercylift@y
http://ahoo.com

