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as 
* T a r p t a u t i n ė s lengvo

sios a t l e t ikos sąjungų fede
rac i jos (IAAF) „Aukso lygos" 
sezono varžybų penktajame ra
te Belgijoje pirmąją vietą disko 
metimo rungtyje užėmė dukart 
olimpinis ir pasaulio čempionas 
Virgilijus Alekna. Lietuvos dis
ko metikas sėkmingiausiu — 
penktuoju — bandymu įranki 
nusviedė 69.03 m. Antrąją vie
tą užėmė ispanas Mario Pes-
tano. 

* Italijoje tęs iasi I F F se
r i j o s „Venice C h a l l e n g e 
Cup" m o t e r ų t en i so varžy
bos, kurių prizų fondą sudaro 
25,000 JAV dolerių. Dvejetų 
varžybų ketvirtfinalyje aštuo
niolikmetė vilnietė Lina Stan-
čiūtė poroje su čeke Andrea 
Hlavačkova 1:6, 4:6 pralaimėjo 
italėms Emily Stellato bei Va
lentina Sulpizio bei pasitraukė 
iš tolesnės kovos. 

* P e r g a l i n g a i a š t u o n i ų 
k o m a n d ų pasau l i o l edo r i tu
l io t a u r ė s varžybas pradėjo 
Rusijos rinktinė su Dariumi 
Kasparaičiu ir Dainiumi Zu-
brumi. Ketvirtadieni pirmosio
se keturių komandų Šiaurės 
Amerikos pogrupio rungtynėse 
Toronto daugiau nei 16,000 žiū
rovų akivaizdoje Rusijos ledo 
ritulininkai 3:1 įveikė JAV ko
mandą ir pakilo į antrąją vietą. 
Pirmąjį įvartį pelnė Dainius 
Zubrus, trečiajame kėlinyje dar 
uždirbės dvi baudos minutes. 

Naujausios 
žinios j 

* R. Smai ly tės s u r i n k t i 
p a r a š a i sukė lė abe jon ių Vy
riausiajai rinkimų komisijai. 

* P r a m o n i n i n k a i ruoš ia 
s k u n d ą Br iuse l iu i . 

* N e d a r b ą Lietuvoje ma
ž ina e m i g r a n t a i . 

Parlamentaru bendravimas su verslininkais — 
ir nederamas 

Olimpiados pamokos: vietoje 
medalių — nuoskaudos ir ambicijos 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK) nusprendė, 
kad įtariamo parlamentarų ky
šininkavimo skandale minimi 
Seimo nariai Eligijus Masiulis 
ir Gintaras Steponavičius ben
dravimui su verslininkais pasi
rinko neetišką ir tautos atsto
vams nederamą būdą. 

Teisėsaugininkų surinktoje 
medžiagoje apie įtariamą parla
mentarų papirkinėjimą minimų 
liberalcentristų G. Steponavi
čiaus, E. Masiulio ir Raimundo 

Palaičio ryšius su privačios ben
drovės atstovais įvertinti etikos 
požiūriu liepos pabaigoje VTEK 
pasiūlė par lament inė Antiko-
rupcijos komisija. 

Kaip pranešė VTEK, penk
tadienį vykusiame posėdyje E. 
Masiulio ir G. Steponavičiaus 
veiklą komisija vertino vado
vaudamasi Viešųjų ir privačių 
tikslų derinimo valstybinėje tar
nyboje įs ta tymo, Lobistinės 
veiklos įstatymo straipsniais ir 
įvertinusi Seimo Antikorupcijos 
komisijos. Seimo Etikos ir pro

cedūrų komisijos, pačių parla
mentarų pateiktus dokumen
tus. 

Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija pripažino, kad Sei
mo narių E. Masiulio i r G. Ste
ponavičiaus veiksmai ir pokal
biai su Šilumos tiekėjų sąjungos 
tikslams atstovaujančiu verslo 
grupės .,Rubicon group" vadovu 
Andriumi Janukoniu dėl Šilu
mos ūkio įstatymo projekto ne
laikytini lobistine veikla. 

Komisijos nuomone, E. Ma
siulio ir G. Steponavičiaus ben

dravimo būdas su A. Janukoniu 
dėl Šilumos ūkio įstatymo pro
jekto neatitinka Seimo nariams 
keliamų elgesio reikalavimų ir 
aukšto rango valstybės politi
kams — tautos atstovams taiky
tinų etikos normų. 

Iš pokalbių įrašų matyti, jog 
A. Janukonis su politikais kalba 
apie vetuoto Šilumos ūkio įsta
tymo priėmimo galimybes, pra
šo Seimo narių tarpininkauti 
gaunant finansinę paramą vers
lo projektui bei įtakoti savival
dybių politikus. 

Kaune, Karo muziejaus sodelyje, surengta iškilminga Lietuvos kariuomenes karinių oro pajėgų vadų keitimosi 
ceremonija. Nuo 2000 m. pajėgoms vadovavusį pulkininką Edvardą Mažeiki (k) keičia pulkininkas Jonas Mar
cinkus (d). E. Mažeikis skiriamas valstybės kariniu atstovu prie NATO ir ES. Viduryje — Lietuvos kariuomenės 
vadas V. T u t k u s . Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Viliu*ų santykis 
1 USD — 2.834 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

K. Prunskienė 
žada gerove 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— „Teisingumą ir gerovę vi
siems" žadanti Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos sudaryta „Visuome
nės lyderių koalicija" penkta
dienį pristatė savo kandidatus į 
Seimą ir įsipareigojimus rinkė
jams. 

Partijos vadovės buvusios 
kandidatės į prezidentus Kazi-
miros Prunskienės vardo susi
vienijimas įsipareigoja mažinti 
mokesčių naštą žmonėms ir 
verslui, siekti per ketverius me
tus grąžinti kompensacijas už 
žemę bei rublinius indėlius. 

Tuo pačiu metu žadama pa
didinti pensiją iki pusės viduti
nio atlyginimo dydžio, rasti lė
šų papildomam sveikatos ap
saugos finansavimui ir net nau
jų branduolinių reaktorių sta
tybai, jeigu nepavyktų pratęsti 
dabar Ignalinos atominėje elek
trinėje veikiančių reaktorių už
darymo termino. 

Susivienijimas taip pat įsi
pareigoja stiprinti savivaldą, 
įtvirtinti tiesioginius merų rin
kimus, perduoti apskričių ūki
nes funkcijas savivaldybėms, 
siekti surengti referendumą dėl 
Europos Sąjungos Konstituci
jos priėmimo. Kol kas Lietuva 
neapsisprendė, ar rengs refe
rendumą dėl ES Konstitucijos 
priėmimo. 

„Kazimiros Prunskienės — 
Visuomenės lyderių koalicijos" 
sąrašą pradeda pati dabartinė 
parlamentarė K. Prunskienė, 
antruoju įrašytas ją prezidento 
rinkimuose rėmęs buvęs politi
nės partijos „Lietuvos krikščio
nys demokratai" vadovas Ka
zys Bobelis. 

Tarp K. Prunskienės „lyde
rių" yra trys, turintys nemalo
numų su teisėsauga. 

STT vadovo likimas priklausys nuo 
prokurorų tyrimo 

Vi ln ius , rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Kritiškai dalies politikų ver
t inamo Specialiųjų tyrimų tar
nybos vadovo Valentino Junoko 
likimas priklausys ir nuo Gene
ralinės prokuratūros dabar at
l iekamo tyrimo, kaip žinia-
sklaidai buvo „nutekinta" ope
ratyvinio tyrimo medžiaga, ma

no Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas. 

Per valstybinį radiją penk
tadienį jis sakė pasigendąs pa
t ies STT vadovo aiškesnės 
nuostatos, kaip jis vertina si
tuaciją, kuri žiniasklaidoje jau 
praminta teisėsaugos ir politi
kos „šaltuoju karu". 

V. Andriukaitis 
lygina jam ir 
A. Brazauskui 

mestus įtarimus 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Dėl kyšininkavimo skandalo 
iš Seimo turėjęs pasitraukti so
cialdemokratas 'Vytenis Andriu
kaitis įžvelgia panašumų tarp 
jam ir partijos vadovui premje
rui Algirdui Brazauskui mestų 
įtarimų. 

„Ir prieš šių metų preziden
to, ir prieš artėjančius Seimo 
rinkimus sukelti sąmyšiai yra 
labai panašūs. Baltais dygs
niais adytos medžiagos pavieši
nimas, atrodo, yra ne noras iš
siaiškinti, o apjuodinti", teigia 
savo pareiškime V. Andriukai
tis. 

Šią savaitę TV3 laidoje 
„Nesutinku" buvo iškelta versi
ja, jog „Rubicon group" kyšius 
galėjo duoti ir premjerui Algir
dui Brazauskui. Šie įtarimai 
remiasi neva „Rubicon group" 
kompiuteriuose rastos .juodo
sios" buhalterijos įrašais, kur 
prie sumų nurodytos „AMB" 
santrumpos. 

Tokiu sutrumpinimu neofi
cialiai visuomenėje vadinamas 
premjeras Algirdas Mykolas 
Brazauskas. 

Įtarimai V. Andriukaičiui 
taip pat remiasi kompiuterinė
se laikmenose rastomis pana
šiomis santrumpomis bei slapta 
įrašytais politiko ir verslininko 
pokalbiais telefonu. 

Lietuvos dviratininkė Diana Žiliūtė ir Italijos moterų dviračių komandos 
„Safi-Pasta Žara" prezidentas Maurizzio Fabretto. 

Mykolo Ambrazo (ELTA; nuotr 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Lietuvos moterų plento dvi-

! ratininkių rinktinei XXVIII va
saros olimpinės žaidynės Atė
nuose (Graikija) vietoje iš anks
to planuotų medalių a tnešė 
nuoskaudas ir ambicijas. 

,.Akreditacija man nebuvo 
išduota. Atėnų olimpiniame kai
melyje aš negyvenau. Negaliu 
garantuoti, jog Atėnuose būčiau 

\ iškovojusi medalį, nors t rasa 
nebuvo sunkesnė nei Sydney", 
penktadienį įvykusioje spaudos 

i konferencijoje Vilniuje kalbėjo 
: Graikijos sostinėje plento lenk-
! tynėse nedalyvavusi 1998 m. 

pasaulio čempionė bei 2000 m. 
; Sydney olimpinių žaidynių 

bronzos medalininkė 28 m. Dia-
; na Žiliūtė, atstovaujanti Italijos 

„Safi-Pasta Žara" komandai. 
Pastaroji dviratininkė išvy

ko iš Atėnų olimpinių žaidynių 
I po to, kai Lietuvos dviratinin

kių rinktinės vyriausiasis tre-
i neris Valerijus Konovalovas nu-
; sprendė, jog plento lenktynėse 

dalyvaus seserys Rasa ir Jo
lanta Polikevičiūtės bei Edita 
Pučinskaitė, o D. Žiliūtė bū-

. sianti Lietuvos komandoje at
sarginė. 

„Negaliu negerbti trenerio 
pasirinkimo. Bet negaliu taiky
tis su tuo, kaip jis buvo priim
tas", kalbėjo D. Žiliūtė, jau
čianti nuoskaudą dėl to, jog jai 
nebuvo sudaryta galimybė daly
vauti Atėnų olimpiadoje. Pasak 

jos, seserys dvynės Rasa ir Jo
lanta Polikevičiūtės privertu
sios Lietuvos olimpinės moterų 
dviračių rinktinės trenerį V. Ko-
novalovą vietoje jos pasirinkti 
E. Pučinskaitę. 

Beje, olimpiados grupinėse 
lenktynėse E. Pučinskaitė užė
mė devintąją vietą, o seserys 
Rasa ir Jolanta Polikevičiūtės 
— atitinkamai 29-ąją ir 31-ąją 
vietas. 

Galima laimėtoja Atėnų 
olimpiadoje laikyta, tačiau jose 
nedalyvavusi D. Žiliūtė penkta
dienį pareikalavo: „Arba jos, ar
ba aš Lietuvos rinktinėje", sakė 
15 metų Lietuvos plento dvira
tininkių komandai atstovaujan
ti sportininkė. 

Spaudos konferencijoje da
lyvavęs „Safi-Pasta Žara" ko
mandos prezidentas Maurizzio 
Fabretto įsitikinęs, jog D. Žiliū
tė tapusi šantažo auka. 

„Esame tikri , jog ta i 
šantažas, kurį suorganizavo dvi 
seserys trenerio V. Konovalovo 
atžvilgiu už praeities įvykius: 
dabar šios seserys, mums kerš-
taudamos, įvykdė savo užma
čias, pakenkdamos labiausiai 
pasaulyje žinomos Lietuvos dvi
ratininkės reputacijai", įsitiki
nęs M. Fabretto. 

Italijos dviratininkių ko
mandos prezidento teigimu, 
„Lietuva, žaidynėse nedalyva
vus D. Žiliūtei, praradusi olim
pinį medalį". 

C. Verheugen: Lietuva — 
deimantas Europos karūnoje 

Europos sąjungos pareigūną G. Verheugen sveikina Lietuvos premjeras A. 
Brazauskas. Eltos nuotr 

V i l n i u s . rugsė jo 2 d. 
i'ELTA) — Europos Komisijos 
narys Guenter Verheugen, pri
imdamas Lietuvos teisės uni
versiteto (LTU) garbes daktaro 
regalijas, negailėjo pagyrų vos 
prieš keturis mėnesius Europos 
Sąjungos (ES) nare tapusiai 
Lietuvai. 

„Pastaraisiais metais mane 
su Lietuva siejo ypatingas ry
šys. Praėjus penkeriems bendro 
darbo metams aš suvokiu, kad 
Lietuva yra deimantas Europos 
karūnoje, - dėkodamas už su
teiktą vardą, ketvirtadienį teigė 
G Verheugen. - Aš atsisveikinu 
su jumis kaip ligšiolinį darbą 

dirbęs pareigūnas. Tačiau mes 
ir toliau bendradarbiausime ki
tose srityse. Kad ir kas nutiktų, 
dalelė mano širdies pasilieka su 
jumis". 

Anot svečio, mūsų valstybės 
piliečiai su pasididžiavimu gali 
teigti, kad praturtino Europos 
istoriją. Jo teigimu, Lietuva ne 
tik perėmė likimą į savo rankas, 
bet ir sunkiai bei nenuilstamai 
dirbo, kad atvertų kelią sau į 
Europos tautų šeimą. 

Universiteto garbės daktaro 
vardas G. Verheugen suteiktas 
už reikšmingą indėlį remiant 
Lietuvą eurointegraciniuose 
procesuose. 

Propagandą 
skleidusiam 
televizijos 

kanalui leista 
gyvuot i 

Vilnius, rugsėjo 3 d. 
(ELTA) — Lietuvos radijo ir te
levizijos komisija (LRTK) nu
sprendė nedrausti retransliuoti 
Lietuvoje „Pirmojo Baltijos ka
nalo" programos, kurios laidoje 
„Amžiaus paslaptys" mėginta 
paneigti, kad SSRS buvo oku
pavusi Baltijos valstybes. 

Anot penktadienį išplatinto 
LRTK pareiškimo, komisija ke
tina nedelsdama atkreipti Lat
vijos valstybinės transliuotojų 
tarybos dėmesį į tai, kad Lat
vijoje registruotas televizijos 
kanalas rodo nepagarbą jo pro
gramas priimančios valstybės 
istorijai ir valstybingumui. 

Ketvirtadienį LRTK gavo 
Vilniaus universiteto Tarptau
tinių santykių ir politikos 
mokslų instituto bei Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
išvadas dėl laidos „Amžiaus pa
slaptys". VSD savo išvadose 

I nurodo, kad laidoje propaguo-
j tos nuostatos yra arti įstatymų 

pažeidimo ribos bei „gali suda
ryti prielaidas sukelti grėsmę 
valstybiniam Lietuvos saugu
mui". Tačiau, anot VSD išvadų, 
laidos kūrėjai vis dėlto nepa
žeidė įstatymų. 

D. Miku t ienė paliko part i ją 
Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 

— Seimo Sveikatos reikalų ko
miteto pirmininkė Dangutė Mi
kutienė penktadienį sustabdė 
savo narystę Naujojoje sąjungo
je (NS, socialliberalai) po to, kai 
partijos Garbės taryba reko
mendavo prezidiumui svarstyti 
jos narystės klausimą. 

J i taip pat turėtų būti iš
braukta iš bendro NS ir Lietu
vos socialdemokratų partijos 
(LSDP) kandidatų sąrašo. 

D. Mikutienė pati kreipėsi į 
partijos Garbės komisiją, nes 
neva ją šantažavo partijos kole
gos Artūras Skardžius ir Anta
nas Valionis, reikalavę, jog ji at

sisakytų sprendimo kandida
tuoti vienmandatėje apygardo
je. 

Tačiau Garbės komisija nu
statė, jog pati D. Mikutienė pa
žeidė partijos įstatus, siekdama 
kandidatuoti Trakų-Elektrėnų 
vienmandatėje apygardoje kaip 
nepriklausoma kandidatė. 

Spaudos teigimu, konfliktas 
tarp D. Mikutienės ir partijos 
kilo dėl jos požiūrio į Kazokiš
kių sąvartyno statybą. D. Mi
kutienė pareme prieš Kazokiš
kių sąvartyną protestavusius 
vietos gyventojus, o ne socialli
beralų ir socialdemokratų vy
riausybes sprendimą 

A. Zuokas t i ks lu kon f l i k t o 
išvengė 

Viln ius , rugsėjo 3 d. 
| (ELTA) — Vyriausioji tarnybi-
; nės etikos komisija (VTEK). iš

nagrinėjusi Vilniaus miesto me
ro Artūro Zuoko kelionės į Len
kiją aplinkybes, atsisakė vertin-

| ti, ar būta tikslų konflikto. 
Kaip teigė VTEK pirminin

kas Algirdas Meškauskas, ko
misija negalėjo įvertinti šios ke-

: lionės aplinkybių Viešųjų ir pri
vačių tikslų derinimo valstybes 
tarnyboje įstatymo kontekste 

A. Zuokas į Lenkiją netikė
tai išvyko birželio 22 dieną, kai 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnai kelių partijų 

būstinėse atliko dokumentų po
ėmius. Vienas žurnal is tas 
VTEK paprašė nustatyti , a r 
sostinės vadovas, nuo galimo 
STT persekiojimo tarnybiniu 
automobiliu pasitraukdamas į 
Lenkija, nepažeidė įstatymų. 

Tarnybines etikos sargai, 
tirdami šį įvykį, paprašė Vals
tybes kontroles pagalbos Kon
trolieriai nustatė, kad savival
dybėje buvo neteisingai vykdo
ma apskai ta ir pažeidžiama 
lengvųjų automobilių lapų išda
vimo tvarka. Tačiau įrodymų, 
kad miesto biudžeto lėšos būtų 
naudojamos kurui, nerasta. 
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Tėvų Pranciškonų sodyboje, 
Kennebunkport, Maine 

Savo įspūdžiais pasidal ina Šiaurės Amer ikos 

a te i t in inkų tarybos p i r m . N i jo lė Balčiūnienė Send raug ių s t o v y k l o j e , K e n n e b u n k p o r t e , r u g p j ū č i o 
p ian is tas d r . Saul ius C i b a s , O n a i r Emi l i j a R y g e l y t ė s . 

13 d . k o n c e r t a v o so l is tė D a n u t ė M i l e i k i e n ė - C r a u s l y t ė , 
N u o t r a u k a Kel l ie L o r d - S i e b a 

Prieš daug metų teko pra
leisti vieną, kitą dieną 
Kennebunkport stovyklo

je, pakely sustojus važiuojant iš 
Neringos stovyklos į namus 
CIevelande. Džiaugiuosiu, kad 
šįmet nutariau išbūti per visą 
Sendraugių ateitininkų stovyk
lą rugpjūčio 7-14 dienomis. 
Tikrai buvo poilsio ir atgaivos 
savaitė. 

Tėvų Pranciškonų sodyba, 
Maine valstijoje, yra labai gra
žioje vietoje, pėsčiomis apie 15 
minučių kelio iki miestelio ar 
ošiančio vandenyno. Sodyboje 
tvarkingai išgrįsti takeliai pri
veda prie upės prieplaukos, ku
rioje plūduriuoja įvairiausi lai
vai, valtelės. Koplyčia pasipuo
šusi dailininko Jonyno darbais. 
Už altoriaus didžiulis meno 
kūrinys, kur iame, kiekvieną 
kartą pažvelgus, atrandi kažką 
anksčiau neregėto. Svečiams 
kambariai švarūs, erdvūs, kiek
vienas pastatas yra atnaujintas 
ir pavadintas lietuviškais pava
dinimais — Baltija, Palanga ir 
pan. Baseinas kieme, kam jūros 
vanduo per šaltas. 

Pusryčiai yra įskaityti į 
kambario mokestį, galima val
gyti kiek nori — bufetas. Pietų 
iš vis nėra, turbūt mažai kas 
pasilieka valgyti, norintiems 
valgyti vakarienę, reikia susi
mokėti atskirai. Maistas yra lie
tuviškas ir įvairus. Po pusryčių 
visi išsisklaido po pajūrį ar 
miestelį ir tik grįžta vakarienei 
arba vakaro programai. 

Vakarinės paskaitos buvo 
įvairios. Advokatas Jonas Stri
maitis paaiškino apie testamen
tus ir įgaliojimus, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Vaiva 
Vėbraitė kalbėjo apie JAV lietu
vių bendruomenę ir jos veiklą, 
kun. Vytautas Gedvainis, da
bartinis Putnamo seserų kape
lionas neperseniausiai atvykęs 
iš Lietuvos, entuziastingai ir su 
humoru, stipriai žemaičiuoda
mas, kalbėjo apie Katalikų baž
nyčią dabartinėje Lietuvoje. 
Poetas Jonas Zdanys, skaitė 
savo eiles ir paaiškino kaip ir 
kodėl jis kuria. Aš pranešiau 
apie Š. Amerikos ateitininkų 
tarybos veiklą ir trumpai užsi
miniau apie atskirų vietovių 
veiklą. Saulius Girnius papasa
kojo apie ateitininkų veiklą Lie
tuvoje. 

Stovyklos atidarymo ir už
darymo koncertai buvo ypatin
gai dvasią pakeliantys ir aukšto 
profesinio lygio. Į juos yra kvie
čiami ir apylinkes gyventojai. 
Vaikščiojant po miestelį į akį 
krenta iškabinti skelbimai kvie
čiantys į koncertą su muzikų 
nuotraukomis ir trumpais apra
šymais. Atidarymo koncertą at
liko pianiste dr. Frances Cova-
lesky (Kavaliauskaitė), stovyk
los uždarymo koncertą atliko 
operos soliste Danutė Mileikie-
nė-Grauslyte, pianistas dr 
Saulius Cibas ir moksleivės 
pianistės Ona ir Emilija Ryge
lytės. Kaip matote nuotraukoje 
šiame puslapyje, Ona ir Emilija 
yra neatskiriamos dvynukės ir 
nepaprastai gražiai skambino, 
kartu ir pavieniui. 

Ką veikėme po pusryčiu iki 

vakarinės programos? Atvykau 
su savo drauge Dalia Puškorie-
ne. Apsigyvenome tame pačia
me kambaryje kas sumažino 
abiejoms išlaidas. Po pusryčių 
eidavome pasivaikščioti po 
miestelį arba prie jūros. 

Niekur neskubėjome, nebu
vo jokių pučiamų dūdų, švilpu
kų ar skambučių raginančių 
dalyvauti sekančioje dienos pro
gramoje — visa diena buvo 
mūsų. Jūros vanduo nebuvo per 
šal tas , oras buvo palankus. 
Miestelis įdomus savo krautu
vėlėmis, įvairiais restoranais su 
verandomis, nuo kurių matyti 
miestelio vaizdas ar pro šalį 
plaukiantys į jūrą laivai. 

Vieną rytą išplaukėme lai
vu apie 30 mylių į jūrą pasi
žiūrėti į susirinkusius bangi
nius. Matėme keletą plaukian
čių netoliese, o delfinų gausus 
būrys su mamytėm ir vaikučiais 
nardė ir žaidė laivo sukurtose 
bangose. Per šią keturių su 
puse valandų kelionę priplau-
kėm pakankamai arti vyresnio
jo prež. George Bush gyvenamo
jo namo, kuris įspūdingai 
stovėjo žemės iškišulyje į jūrą. 
Žadėjome išplaukti ir burlaiviu, 
kuriame telpa apie 20 žmonių, 
ir pasigrožėti jūros pakrante. 
Deja pritrūko laiko. Vieną dieną 
nuvažiavome į Portland muzie
jų pasižiūrėti meno parodos. 

Stovykloje susitikau su 
seniai pažįstamais draugais. 
Dažniausiai mūsų kalbos suko
si apie vaikaičius ir kaip atgai
vinti ateitininkuos veiklą. 
Diskutavom kas vyksta Lietu
voje ir taip pat mūsų vietinėse 
lietuviškose bendruomenėse. 

ŠAAT programos komisija paskelbia 2004-2005 veiklos metų temą 

KNYGNEŠIŲ- PĖDOMIS SU KALBA IR KŪRYBA 

Sis šūkis, kuris pamini prieš šimtą metų lietuviškos spaudos 
draudimo panaikinimą okupacinės caristinės Rusijos val

džios, ragina Šiaurės Amerikos ateitininkus branginti ateiti-
ninkijos svarbų įnašą į lietuviškos spaudos, literatūros bei 
kultūros istoriją ir skatina visų generacijų ateitininkus per 
plunksną ir kūrybą toliau vystyti lietuvišką kultūrą šiapus 
Atlanto. 

Per savo idealizmą ir narsumą knygnešiai nenuilstamai 
rizikavo savo gyvybe beskleidžiant ir bepuoselėjant rašytą 
lietuvišką žodį. Ši kilni tradicija nenutrūko. 

Antrojo pasaulinio karo lietuviai pabėgėliai ir tremtiniai 
dažnai laikė lietuvišką knygą kaip brangiausią turtą savo 
sulopytuose maišuose ar lagaminuose. Nūdien išeivijoje lietu
viška knyga toliau simbolizuoja subtilią kasdieninę kovą prieš 
nutautėjimą ir asimiliaciją anglo-^saksų kultūroje. 

Ateitininkuos įnašas vystant lietuvišką rašytą žodį yra 
didelis. Ateitininkai išugdė didelį skaičių žymių poetų, rašyto
jų ir žurnalistų. Anot J. Girniaus, lietuvi*} spaudos istorijoje, 
vienas iš pačių darbščiausių rašytojų buvo pats ateitininkuos 
steigėjas Pranas Dovydaitis, parašęs 20,700 žurnalinių pus
lapių. 

Lietuviška li teratūra ir kūryba yra lietuvių tautos dvasios 
išraiška, kuri atspindi mūsų tautos skausmus bei laimėjimus, 
siekius bei lūkesčius. Tai svarbi atsvara pasaulyje vyraujan
čiam internacionalizmui ir paskata mums tapti pilnutinėmis 
asmenybėmis. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba skatina visus atei
tininkus per šiuos 2004 - 2005 veiklos metus pamiklinti savo 
lietuvišką plunksną, teptuką, muzikos instrumentą bei balso 
stygas. Skaitykime, rašykime, kurkime! 

ŽENKIME KNYGNEŠIŲ PĖDOMIS SU KALBA IR KŪRYBA ! 

Ši programa, siūlyta ŠAAT Programos komisijos, buvo 
svarstyta ir priimta Š. Amerikos ateitininkų tarybos 

2004 m rugpjūčio 14 d. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos Programos komisija 
Pirm. Petras Vytenis Kisielius, Dusios vad. kun. Kęstutis 
Trimakas, ses. Margarita Bareikaitė, Ona Daugirdienė, 

Laura Lapšyte ir Darius Polikaitis 

Va izdas iš š.m. S e n d r a u g i ų , dažna i v a d i n a m o s „ š e i m ų " , s t ovyk l os D a i n a v o j e . K u n A n t a n a s Saulai t is p r a v e d a 
m a l d ą . N u o t r a u k a Ma r i aus K a s n i ū n o . 

Per pastaruosius metus atvyks
t a vis daugiau ir daugiau 
jaunesnių (ne pensijos amžiaus) 
stovyklautojų ir jaunų šeimų. 

Tiems kuriems Ateitininkų 
sendraugių stovykla Dainavoje 
yra per triukšminga, nes į ją at
vyksta šeimos su mažutėliais, ir 
nenori atitrūkti nuo ateitininkų 
gyvenimo, raginu vykti į Ateiti
ninkų sendraugių poilsio ir stu
dijų savaitę pas Tėvus Pranciš
konus, Kennabunkport. Ten ir 
pailsėsite ir įsitrauksite į ateiti
ninkų veiklą. Išvažiuojant užsi
registravau kitiems metams. 

Tą patarčiau ir kitiems — jei 
svarstote atvažiuoti kitais me
tais, registruokitės dabar, nes 
kambariai yra greit užimami 

Nuoširdus ačiū stovyklos 
programos koordinatoriui Al
fonsui Dzikui, stovyklos kape
lionui prel. Albertui Kontautui 
ir visam stovyklos ruošos 
komitetui: Juozui Rygeliui, 
Eligijui Sužiedėliui, Aldonai 
Rygelei ir Kostui Norvilai už 
sudarytas sąlygas smagiai 
praleisti savaitę. 

Kitą savaitę spausdinsime dau
giau nuotykių iš šios stovyklos. 

J u b i l i e j i n ė A t e i t i n i n k ų 
n a m ų v a k a r i e n ė 

Šįmet Ateitininkų namai, 
Lemonte, švenčia savo 25 metų 
veiklos sukaktį. Šeštadienį, 
rugsėjo 25 d., 7:00 v.v. 
Ateitininkų namuose ruošia
mas sukaktuvinis pokylis. Bus 
skani vakarienė, varžytinės, 
šokiai, ir malonus pabendravi
mas. Vietas galima užsisakyti 
paskambinus Žibutei 
Pranckevičienei 630-257-0153 
arba el-paštu: 25M@ATNA-
MAI.org. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti. 

Čikagos jaunučių ir jų 
tėvelių dėmesiui 

Čikagos Jaunųjų ateitinin
kų kuopos registracija vyks 
rūgs. 11d. šešt., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, nuo 9:00 
v.r. Kviečiam naujus ir senus 
narius, nuo darželio amžiaus 
iki 8 skyriaus registruotis. 

Pirmas susir inkimas bus 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
Ateitininkų namuose 10:15 vai. 
ryto. Bus galima užsiregistruo
ti ir per pirmąjį susirinkimą. 

Daugiau informacijos su
teiks kuopos globėjos Laima 
Aleksienė 708-442-5869, ar Ra
sa Kasniūnienė 708-403-4988. 

Dermatologi jos ligų ir odos vėžio 
specialybė, k o s m e t i n ė ch i ru rg i j a , 

viso ve ido a t j a u n i n i m a s 
RTJTH JŪRATĖ BARSKY. MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Nears Specialists 
3825 Htghland Ave. Tower 2, Suite 400 

Dovmers Grove, IL 60515 
630-71^-4799. 

Prikiauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Edward Ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773^229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AWU 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, M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M D 
SUSAN T 1VOM M O 
Ausų, Nosies, Gerklės 

Ligos — Chirurgi ja 
7350 W College Drive, Suite 208 

Palos Heights. IL 60<*6s 
Tel 708 361 9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeš tadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paš tu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Vyriausia redaktorė - D a n u t ė B indok ienė 
Administratorius - V a l e n t i n a s Krumplis 
Moderatorius - k u n . Viktoras Rimšel i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: a d m i n i s t r a c i j a @ d r a u g a s . o r g 

r e d a k c i j a @ d r a u g a s . o r g 
rast ine@draugas.org 
s k e l b i m a i @ d r a u g a s . c rg 

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 
vvww^»rter1orsurgeryarKt3reaslhealrLCorri 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical ciinic 
10611 W. 143 St. Orland Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kngery Hvvy, VVScvvbrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, 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 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvafkys dantis už onenama karią. 
Sussanriu kabėti ano>skai arba fetuvtškai. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, B. 
Tel. 708-^22-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connecuon 
OTiropractic & Rehab 

Cttc 
Manualinė ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. V A S A I T I E N Ė 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susi tar imą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgi ja 

1192 VValter St. Lemont. IL 
60439 

1051 Essington Rd. # 2 0 0 
Joliet, IL 60435 

Te l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros. kaMo. galvos skausmų 

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

Berwvn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIK IS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Hartem Ave. 

T ei (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 

9 8 3 0 S .R idge land A v e . 
C h i c a g o R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy C r o s s Hosp i ta l , #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. 
chirooraKtika.manualine terapija. 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Palos Hts. IL 60463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.puslės 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 Iigu specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chicago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave . , H i cko ry Hi l ls , IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

K a l b a m e l ie tuv iška i 
10 S. 6 4 0 K ingery Highvvay 

Wi l l owbrook , IL 6 0 5 2 7 
T e l . 6 3 0 - 3 2 3 - 2 2 4 5 

V a l a n d o s paga l sus i ta r imą 

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

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 5 2 

Kab. tel . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://MAI.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
http://www.illinoispain.com


Po ilgų pirmininkavimo 
Tautos fondo vaidybai metų 
Algis Vedeckas pareiškė norą 
pasitraukti iš pareigų. Tautos 
fondas į šią vietą pakvietė dr. 
Giedrę Kumpikaitę, buvusią 
New York LB apygardos 
pirmininkę. Naujoji 
pirmininkė sudarė šią Tautos 
fondo valdybą (iš kairės): 
Vida Penikienė — TF reikalų 
vedėja; dr. G. Kumpikaitė — 
pirmininkė; Onutė Adams — 
narė; II eil.: Saulius G. Sirusas 
— iždininkas; Raimundas 
Sližys — vicepirm.; Vladas 
Sidas — vicepirm./sekretorius; 
valdybai dar priklauso Vacys 
Steponis. Naujai Tautos fondo 
valdybai pareigos perduotos 
2004 m. liepos 15 d. 
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LIETUVIU DARBAS NENAŠUS 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Lenkai, čekai, graikai ir lie
tuviai yra darbščiausi išsiplėtu
sios Europos Sąjungos gyvento
jai, dirbantys daugiau nei 1,800 
valandų per metus. Senosios 
Europos Sąjungos šalyse, vadi
namajame penkioliktuke („15") 
dirbama trumpiau, bet jos, kaip 
visiems žinoma, yra žymiai 
turtingesnės nei įsijungusios 
šalys. Viena svarbesnių prie
žasčių dirbti daugiau — men
kas darbo našumas naujosiose 
Sąjungos narėse. Nors šis ro
diklis Lietuvoje greitai kyla, 
bet vis dar daugiau nei dvigubai 
mažesnis nei ES vidurkis. 

Pernai pasaulio darbštumo 
rekordą pasiekė Pietų Korėja. 
Šios šalies gyventojai per metus 
samdomą darbą dirbo vidu
tiniškai 2,390 valandų. Po jų, 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos OECD 
(Organization for Economic Co-
operation and Development) lei
dinio OECD Employment Out
look 2004 duomenimis, ne ma
žiau darbštūs buvo lenkai, to
liau seka meksikiečiai, čekai, o 
sąrašo pabaigoje — olandai, 
dirbę vos ne dvigubai mažiau 
nei korėjiečiai. 

Lietuviai, remiantis Statis
t ikos depar tamento duome
n i m i s , per me tus v idut i 
n i ška i dirba 1,802 valandas , 
ta igi pr iskir t ini , prie darbš
tesnių . 

Kiek kas d i rba? 
(samdomi darbuotojai per metus 
valandų. 2003 m.) 

Pietų Korėja 2,390; Lenkija 
1,984; Meksika 1,908; Čekija 
1,882; Japonija 1,828; Graikija 
1,811; Lietuva 1,802; Vengrija 
1,777; JAV 1,777; Slovakija 
1,770; Islandija 1,740; Portu
galija 1,675; D. Britanija 1,652; 
Suomija 1,596; Airija 1.541; 
Austrija 1,481; Prancūzija 
1,393; Vokietija 1,362; Nyder
landai 1.323; 

I lga d a r b o savaitė, ilgi 
d a r b o m e t a i 

Bendras darbo laikas pri
klauso nuo daugelio veiksnių — 
darbo savaitės taisyklių, nus
ta tančių didžiausią leistiną 
darbo valandų skaičių per sa
vaitę, darbuotojų vertimo dirbti 
viršvalandžius, taip pat dalinio 
darbo (part-time work) papliti
mo, pvz., šia darbo forma nau
dojasi net 34 proc. olandų. 
Jtaką turi ir tai, ar žmonės daž
nai imasi papildomo darbo. 

Pagal OECD duometiis, 
papildomų darbų dažniausiai 
imasi islandai — 1,7 vai. per 
savaitę, taip pat lenkai — 1,3 
vai. Metiniams darbo laiko mat
menims įtaką turi ir nedarbas, 
nors kita vertus, sunku paaiš
kinti, kodėl tiek daug dirba 
pietų korėjiečiai, kur nedarbas 
vos 3.4 proc, ir lenkai, kur ne
darbas yra didžiausias Europos 
Sąjungoje — 18.9 proc. 

Dalinis darbas, kaip minė
ta, labiausiai paplitęs Nyder
landuose, kur taip dirba 34. 5 
proc. darbuotojų. Australijoje — 
27,9 proc, Japonijoje — 26,0 
proc, Šveicarijoje — 25.1 proc . 
Jungtinėje Karalystėje — 23.3 
proc . JAV šia forma naudojasi 
tik 13.2 proc. darbuotojų. 

Kiek valandų per savaitę 
žmogus faktiškai dirba, yra 
gana sunku nustatyti, nes į ben
drą dirbtų valandų skaičių 
įeina viršvalandžiai bei papildo
mas darbas. Eurostato duome
nimis daugiausia valandų per 
savaitę darbui skiria anglai, 
mažiausiai — prancūzai. 

P e r sava i t ę faktiškai 
d i r b t ų valandų ska ič ius 
(2001) 

D. Britanija 43,5; JAV 43,3 
(2000); Slovakija 42,0: Slovėnija 
41,5; Lenkija 41,4; Graikija 
41,1; Vengrija 41.0; Ispanija 
40,6; Portugalija 40,2; Austrija 
40.1; Švedija 40.0; Vokietija 
39,9; Airija 39.7; Liuksembur
gas 39,3; Suomija 39,3; Danija 
39,2; Belgija 39,2; Nyderlandai 

39,0; Italija 38,5; Lietuva 38,5 
(2002); Norvegija 38,5; Pran
cūzija 38,3. 

Apskritai, nors anaiptol ne 
visada, ilgiau dirbama vargin
gesnėse šalyse. Priežastys čia 
aiškios — siekis pavyti turtin
gesnių šalių pajamų lygį, taip 
pat mažesnis nei išsivysčiusių 
šalių darbo našumas. 

Lie tuvoje d a r b o n a š u m a s 
t r i s k a r t mažesn i s ne i 
Amerikoje 

Baltijos šalys, taip pat Len
kija pagal darbo našumą vis dar 
beveik dvigubai atsilieka nuo 
ES „15" vidurkio. Vengrai, če
kai ir slovakai šioje srityje tu
ri geresnius rodiklius. Tačiau 
padėtis gerėja ir mūsų platu
mose. Juk dar ne taip seniai 
kalbėta, kad mūsų darbo našu
mo lygis sudaro vos trečdalį ES 
lygio. 

Baltijos šalis, lygiai tiek pat 
ir Lenkiją žemyn tempia pir
miausia žemės ūkis, nes šiame 
sektoriuje mūsų darbo našumas 
siekia gal tik penktadalį seno
sios Sąjungos narių lygio. Čia 
padėtis, pradėjus gauti tiesio
gines išmokas ir pakėlus su
pirkimo kainas, irgi turėtų ge
rokai pasikeisti, galbūt pakilti 
visu trečdaliu. Tačiau tikrąsias 
permainas galės atnešti tik ryž
tingas žemės ūkyje dirban
čiųjų skaičiaus sumažinimas. O 
tai. reikia pripažinti, užims 
dar daug metų. 

Kituose sektoriuose padėtis 
geresnė. Pramonėje Baltijos ša
lių darbo našumas siekia pusę 
Vakarų Europos lygio, trans
porte ir komunalinėse paslau
gose — dar daugiau, o statyboje 
yra pasiekęs 75 proc. senosios 
Sąjungos vidurkio. 

Lenkijoje darbo našumo au
gimo tempai yra gerokai didesni 
negu, pvz., Vokietijoje. Tačiau 
Lenkija turi r imtus varžovus 
šiose lenktynėse. Tai — Baltijos 
šalys, kuriose darbo našumo 
augimas yra dar įspūdingesnis 
nei Lenkijos. Jei 1995 metais 

Baltijos šalių darbo našumas 
sudarė tik trečdalį Europos Są
jungos vidurkio, tai 2003 me
tais pasiekė 43 — 45 proc. lygį. 

Europos Komisija prog
nozuoja, kad 2005 m. estų dar
buotojai pasieks tokį patį darbo 
našumą kaip lenkai — atitin
kamai 51,1 proc. ir 51,8 proc, o 
lietuviai ir latviai nedaug ma
žiau — atitinkamai 48,4 ir 46,8 
proc. 

Naujųjų ES narių siekis pa
sivyti ES senbuves bus sunkus 
ir dėl paprastos priežasties: 
bendras ES darbo našumo lygis 
taip pat nuolat kyla aukštyn, 
pvz., Airijoje, kur našumas yra 
du kartus didesnis nei Baltijos 
pakrantėje. Tačiau didžiausią 
įtaką bendram lygmeniui, aiš
ku, turi ES „banginiai": Vokie
tija, Prancūzija, Italija, Didžioji 
Britanija. Italijoje darbo našu
mas (palyginti su ES ,,156" 
vidurkiu), santykinai mažėja. 
Vokietijoje — taip pat, Pran
cūzijoje — beveik nesikeičia, o 
Didžiojoje Britanijoje — auga. 

Europos Komisija primena, 
kad ES vis dėlto atsilieka nuo 
JAV, 2003 m. Amerikos darbuo
tojo darbo našumas buvo 28,5 
proc. didesnis už europiečio, o 
ateinančiais metais šis skirtu
mas gali padidėti iki 31 proc. 
Senojoje ES tik Liuksemburgas 
yra šiuo atžvilgiu pranašesnis 
už JAV. 

Jeigu ES „15" šalys darbo 
našumo srityje energingai 
žengs į priekį, naujųjų ES narių 
pastangos pasivyti senąsias ES 
šalis taps dar sunkesnės, nes 
bendras darbo našumo lygmuo 
ten pakils dar aukščiau. 

Darbo n a š u m a s 
(proc, ES „15" vidurkis=100, 2003 
m.) 

Liuksemburgas 131,9; JAV 
128,5; Airija 118,6; Prancūzija 
115,1; Didžioji Britanija 96,1; 
Vokietija 95,6; Graikija 90,8; 
Vengrija 63,6; Čekija 60,8; Slo
vakija 54,8; Lenkija 50,2; Estija 
45,8; Lietuva 45,1; Latvija 43,4. 

GRĮŽUSIŲ IŠ PASKUTINĖS KELIONĖS PATIRTYS 
Kino ir teatro režisierius 

Vytautas V. Landsbergis baigė 
kurti ilgo metražo dokumentinį 
filmą ..Dabar ir mūsų mirties 
valandą". Jame autorius gvilde
na subtiliausią žmogiškosios 
būties — anapusinio, pomirtinio 
pasaulio temą. kuriai dėmesys 
neblėsta visame pasaulyje. 

Kino studijoje ,,A propos" 
sukurtame filme bandoma pra
skleisti nežinomybės uždangą į 
didžiausią paslapty — pomirtini 
pasaulį. Savo transcendentine 
patirtimi dalijasi žmonės, sugrį
žę iš komos būsenos, apie subtil
ius sielų pasaulio pajutimus, 
regėjimus pasakoja įvairių pro
fesijų atstovai, savo patirtimi 
dalijasi plačiai žinomos asme
nybes — alpinistas Vladas Vit

kauskas ir New Yorke gyvenan
tis kino režisierius Jonas Me
kas. 

Pasak V. V. Lansbergio, ana
pusinis pasaulis apskritai yra 
toks dalykas, kuriuo nelabai 
kas tiki, kol patys nesusiduria. 
,.Aiškiaregystės tema domiuosi 
jau gana seniai, daug metų 
rinkau kino medžiagą apie žmo
nes, kurie jaučia daugiau negu 
kiti, o dabar atradau požiūrio 
kampą, kaip tą medžiagą pa
teikti žiūrovams. Filmavome 
žmones, išgyvenusius komą, bet 
nemirusius, grįžusius ir galin
čius paliudyti nepatyrusiems 
perėjimo į aną pasaulį būklės", 
— sakė V. V. Landsbergis. 

Režisierius prisiminė pokal
bius su garsiuoju alpinistu V. 

Vitkausku, turinčiu ypatingų 
patirčių iš kopimo į aukščiau
sius pasaulio kalnus. Antai, 
kopdamas į Komunizmo viršu
kalnę Palmyre alpinistas, kritęs 
nuo pusantro kilometro aukščio 
ledo dienos, bet per tą laiką spė
jęs patirti daug keistų dalykų. 

„Prie ano pasaulio prisi
liečia ir daug žmonių, sirgusių 
ar sergančių sunkiomis ligomis. 
Norėjome pabandyti perteikti 
šių žmonių patirtį, kad kiti bu
tų ramesni, žinotų, jog tai nėra 
kažkas baisaus ar tragiško, nes 
daugelis grįžusių iš to pasaulio 
teigia, kad tai yra šviesos, har
monijos ir džiaugsmo pasaulis, o 
ne kažkas baisaus ir negero", — 
sake V. V. Landsbergis. 

Savo gerą bičiulį kino kū

rėją ir poetą J. Meką filmo au
torius kalbines kaip vieną įdo
miausių šiuolaikinių filosofų, 
antropologų, kuris apmąsto gy
venimą, žmogaus būtį įvairiais 
požiūriais, nors tiesiogiai ne
buvo patyręs tos ribines 
situacijos. 

„Mano pomėgis — ieškoti 
tokių patirčių turinčiu žmonių, 
kurie, sugrįžę iš ten, gali padėti 
kitiems, turi aštresnę įžvalgą, 
nuojautą", — sakė filmo auto
rius. Filmo operatoriai — To
mas Andrijauskas, Vytautas V. 
Landsbergis ir kt. Valandos 
trukmės premjerinis filmas ne 
tik Vilniaus, bet ir kitų miestų 
kino teatrų, kultūros namų žiū
rovus turėtų pasiekti dar iki 
Vėlinių. (Elta) 

DANUTE BSNDOKIENE 

Darbo dienos proga 

Pirmasis rugsėjo mėnes io savai tgal is 
šiame krašte yra tr idienis: prieš kimbant 
į rudeninius darbus , mokslus, o mums — 

į lietuvišką veiklą, i lgas savai tgal is labai 
pravartus. 

Paradoksiškas šios šventės pavadinimas — 
Labor Day, taigi, Darbo diena, kai niekam 
nereikia dirbti... Visgi gera, kad tarp kitų vals
tybinių bei religinių švenčių viena skiriama 
darbininkams pagerbti. Tai ne sovietinio-komu-
nistinio modelio „darbininkų šventė", bet ati
duodanti pagarbą, įver t inant i dirbančiuosius, 
ant kurių pečių remiasi valstybės ekonomika, 
gerovė. 

Verta Darbo dienos proga prisiminti ir mū
sų darbščiuosius taut iečius. Ne vien tuos, kurie 
yra įsilieję į gyvenamojo kraš to „darbo jėgą", 
bet labiausiai besidarbuojančius „lietuviškame 
vynuogyne", kuris, parafrazuojant Šv. Raštą, 
„labai didelis, o darbininkų maža". Ir jų skai
čius vis mažėja. 

O kas gi tie „lietuviškojo vynuogyno" dar
buotojai? Tai mūsų visuomeninės, bendruo
meninės, švietėjiškos kul tūr inės veiklos varik
liai, kurie savo laiką ir t a len tus aukoja sa
vanoriškai, darbuojasi be atlyginimo (dažnai 
užsipelno tik „karčiųjų pipirų"). Jeigu šią vasa
rą įvyko tautinių šokių šventė, jeigu pavasarį 
gėrėjomės lietuviška opera, jeigu suruošiami 
koncertai, simpoziumai, suvažiavimai, veikia 
lietuviškos mokyklos, organizacijos, chorai, 
ansambliai, tautinių šokių vienetai ir sukasi 
daugybė kitų svarbių veiklos ratų, tai vis tų 
darbštuolių nuopelnas. Ne vien Darbo dienos 
proga, bet nuolat juos t u r ė tume prisiminti, 
jiems rasti padėkos žodį ir jų užmojus paremti. 

Kad lietuviškos veiklos baruose darbuotojų 
kaskart mažėja, n iekam aiškinti nereikia. Kiek 
buvusių labai svarbių ir veiksmingų „variklių" 
jau pasitraukė ne t ik iš veiklos, bet ir iš šio 
pasaulio, o kitų, nors da r energijos ir pasiauko
jimo kibirkštėlės tebežybsi, bet jos tokios t ra
pios, galinčios užgesti nuo stipresnio kritikos a r 
nedėkingumo vėjo. 

Kai dirbančiųjų gretos retėja, kartais li
kusieji pervert ina savo jėgas ir ant pečių 

užsideda tokią naštą, kad po ja pradeda keliai 
linkti. Tuomet nei vienam prisiimtam darbui 
nelieka pakankamai laiko, neįmanoma skirti 
reikiamo dėmesio ir nukenčia visos prisiimtos 
pareigos. Nei vienas nesame, kaip tie amerikie
tiškų fantazijos filmų „supermen", nors dauge
lis save taip įsivaizduoja. 

Sėdėti ant kelių kėdžių, ypač. kai jas skiria 
tūkstančiai kilometrų ir visas platusis vandeny
nas — vargiai įmanoma. Ilgainiui viena ar 
an t r a pradės „atšalti": kažkas turės nukentėti. 

Neseniai internete paskelbtame Lietuvos 
Respublikos prezidento žiniaraštyje skaitėme, 
kad JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkę 
Vaivą Vėbraitę prez. Valdas Adamkus pakvietė 
įsijungti patarėja į Kultūros, mokslo ir ugdymo 
grupę. Pirmoji mintis: valio! Prezidentas su
pran ta ir įvertina šios gabios, talentingos ir 
veiklios moters galimybes, žino, kad ji į pa
reigas atsineš ir patirtį, ir įsipareigojimą. Juk 
dar ne taip seniai Vaiva Vėbraite buvo Lietuvos 
švietimo viceministre; jos įnašas labai svarus, 
ruošiant Lietuvoje A.P.P.L.E. vasaros kursus 
tenykščiams mokytojams ir daugelyje kitų veik
los sričių. Nors dar neseniai perėmusi JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkės pareigas. V. Vėb
raitė jau spėjo išlyginti nesklandumus tarp Lie
tuvių fondo ir Lietuvių Bendruomenės — o tai 
nemažas pasiekimas. 

Bet į šį džiaugsmą įsibrauna ir nerimas: 
kaip V. Vėbraitė suderins savo pareigas Lietu
voje su LB Krašto valdybos darbais9 Juk šiuo 
metu reikia ypatingą dėmesį kreipti \ Amerikos 
lietuvių visuomeninę, bendruomeninę veiklą, į 
ją besijungiant neseniai iš tėvynės atvykusiems 
mūsų tautiečiams. Būtina atgaivinti LB apy
gardas, ypač apylinkes, kurios kai kur vos vegetuoja 
arba yra visiškai neveiklios. Svarbu, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenė vėl suklestėtų, 
sutvirtėtų, nes nuo jos gyvastingumo priklauso 
ir lietuviškumo išlikimas toli nuo tėvynės. Šiam 
darbui būtinas nemažas dėmesys ir pasiaukoji
mas. Dalinant jėgas į tokias dvi nelygias dalis, 
kaip dabar, atrodo, darys V. Vėbraitė, kažin ar 
darbas bus sėkmingas. O gal jai vis dėlto 
reikėtų pasirinkti „vieną kėde""7 

LIETUVOS DVASININKAI—ŽYDŲ GELBĖTOJAI 
VJKTORIĮA SAKAITĖ 

Nr.4 

Šeštokų parapijos klebonas Kęstutis Beka-
sovas ir profesorius Juozas Vytautas Uzdila pra
dėjo rūpintis, kad kunigas Juozas Inkratas ir 
bažnyčios ekonomė Teofile Kazlauskaitė butų 
įvertinti, nes supantis pasaul is tuo metu žmogui 
buvo surengęs patį sunkiausią žmoniškumo egza
miną. Vieni jį išlaikė, kiti ne, nes nėra tautos, 
kurioje būtų vien didvyriai, kaip nėra tautos, kuri 
susidėtų iš niekšų. Tėra žmonės, kurie renkasi... 

— Aš didžiuojuosi, kad mano Šeštokuose, — 
sako profesorius J. V. Uzdila, — neatsirado nei 
vieno žydšaudžio, atvirkščiai buvo išsaugotos dvi 
gyvybės. 

Andziul is P i jus , kunigas , MIC. 
Telšių aps.. Žemaičių Kalvarija. Vienuolyne 

rūsyje slėpė 17 žydų (vardai ir pavardės tikslina
mi), požemiuose jie išbuvo trejus metus. L'ž žydų 
slėpimą kunigas buvo su imtas , kalintas Lukiškių 
kalėjime, vėliau išsiųstas į Sibirą, tačiau vieno iš 
išgelbėtųjų žydų pas t angomis iš laipintas iš 
traukinio ir grąžintas į Vilnių. (B—15). 

Ar l auskas K l e m e n s a s , vikaras. 
Mažeikių aps.. Viekšniai. Viešai protestavo 

prieš žydų naikinimą. (B—1280). 
Aušbikavič ius S t a s y s , kunigas 
Tauragės aps , Kalt inėnai . Rinko parapijiečių 

parašus, kuriais remiant is Šifrai Grodnikaitei 
buvo išduoti fiktyvūs dokumenta i Gražinos 
Griovelytes vardu. (B—876) 

Babulevič Pave l , kunigas . 
Vilniaus aps.. Načia. Teikė pagalbą žydams 

.'vardai ir pavardes t iksl inami). (B-1086) 
B a r t k u t ė M a g d a l e n a . 
Kaunas. Vienuolė — sesuo Aloyza. Padėjo 

gelbėti Esterą Elinaitė. (B-1131) 
Benevič ius (vardas t iksl inamas), kunigas 
Šiauliai. Surado prieglobstį Sofijos Jasai

tienės namuose inžinieriaus architekto žmonai ir 
jos šešerių metų sūnui (pavardes ir vardai tiksli
nami). (B-1192) 

Beinoris J o n a s , kunigą-
Taurage. Klebonijoje slapstė žydus (vardai ir 

pavardes tikslinami) (B 51 
Byla Vincas , klebonas. 
Šiauliai Klebonijoje, kurios vienoje pusėje 

buvo apsistoję vokiečiai, paslėpė Poliną Toke-
rienę Pats ieškojo jai saugesnes vietos ir radęs 
apgyvendino moterį pas kleboną A K! 

Kužiuose. (JV) (ŽGK) (B-64-
(JV) — Izraelyje specialiu Kneseto nutarimu 

įkurtas Jad va Sem Holokausto ir didvyriškumo 
atminimo institutas. Jis siekia trijų tikslų — 
įamžinti, tirti ir auklėti. Institute peržiūrimi 
išgelbėtųjų žydų pristatyti dokumentai. . 
j ams suteikiamas Pasaulio Tautų Teisuolio var
das , j ie apdovanojami Atminimo medaliu ir 
Garbės raštu, jų garbei Teisuolių alėjoje pasodi
namas medis. Šis garbingas vardą.-. Lietuvoje 
suteiktas 513 asmenų, iš jų 14 kunk 

(ŽGK) — Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius — 
1992 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos prezidentas gelbė
tojų grupę pirmą kartą juo apdovanojo. Šiuo 
medaliu apdovanota 643 asi gyvenantys 
Lietuvoje, Lenkijoje. Latvijoje. JAV. Kanadoje ir 
net Australijoje. Visi jie karo metu gyveno ir gel
bėjo žmones Lietuvoje. Šis medalis įteiktas 10 
kunigų ir vienuolių. 

B o g u š a s J o s e f a s . kunigą-
Šiaulių aps.. Radviliškis. Siepe Šifrą 

Grodnikaite (B-879). 
B o r e v i č i u s J o n a s , kunigas, SJ. 
Šiauliai <; bėjo Goidą Peri - ;.umi 

Amosu. (B-,v 

Bor i s ev i č iu s Vincen tas , vyski 
Telšiai. Po to. kai T. 

žydų getas, vyskupas priglaudė ir šlepe pal 
M8S Žyd r i s Kol: 
kaimuose ir pas kai kuriuos T 
parapijų kunigus 1944 m. lupo.- mėn ; 
Teisių kalėjimo . • 
Blataitę (vardas tikslina 
nuo mirties Pat.- vy ' ')46 
m buvo sušaudytas B—' 

B o r k o v s k a Ana. vienu 
Vilniaus aps.. Pavilnio domini! 

lyne slapstėsi septyniolika žyd 
Hacair" «sionistinio jaunimo organiza. 
atstovų. Nuo 1941 m liepos ik; 
kai jie persiki 
buvo ne tik slėptuve, bet ir slaptų imų 
vieta, pasipnešinimft organ; r irp 
besislapsčiusiųjų buvo Aba ir Michelis Kovne 
jų motina. Arje Vilner ir - i 

B r o k a i t ė (Broka i ty t e . Ona. . 
Kaunas Padėjo / 

tikslinami Bus d a u g i a u 
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MŪSŲ ŠEIMOSE m ANTANUI VALAIČIU1100 METŲ 
Sukakties šventė Clevelande. Sugrįžimas į praeitį. Dabartinės dienos 

Ramunė Račkauskienė. 

Šių metų liepos mėnesį „lijo" kūdikėliais: vaikaičių susilaukė Lietuvos Vaikų globos būrelio 
„Saulutė" pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, sekretorė Aušra Šaulienė ir iždininkė dr. Ramunė 
Račkauskienė. 

DAR VIENA „DRAUGO 
BENDRAAMŽĖ 

/ / 

Ona Ardaravičiūtę 1938 m. liepos 
mėn. 

Ona Ardaravičiūtė-Gustie-
ne 2004 m. gruodžio 26 d. 
taps vienmete su „Drau

gu". J i „Draugo" laikraštį skai
to ir remia nuo atvykimo į Ame
riką 1949 m. Mama gimė Pi-
kelionių kaime ant Verknės 
kranto, netoli Jiezno. Augo ji su 
seseria ir penkiais broliais. Visi 
turėjo prisidėti prie ūkio darbų, 
nes ūkis smarkiai nukentėjo 
per Pirmą pasaulinį karą. Tė
vai Jurgis ir Ona būtų norėję 
visus vaikus leisti į mokslus, 
bet ta galimybė tik teko 
„Aniutei", mūsų mamai. 

Baigus Mokytojų seminari
ją Kaune, Ona mokytojavo kai
muose, kur ją vaikai labai my
lėjo ir gerbė, net iki šios dienos 
ją dar atsimena. Gudžiūnuose 
jos mokinių tarpe buvo Anta
nas Polikaitis ir Elena Blan-
dytė. Gražiausi atsiminimai 
yra išlikę, kai ji mokytojavo 
Degsnės kaime, netoli Gie
draičių. Ten jai teko didelė 
garbė padėti vainiką preziden
tui Antanui Smatonai 1934 m. 
šventinant tiltą per Dubingių 
ežerą. Džiaugėsi dirbusi Šiau
lių Moterų pirmininke stipriai 
sulenkėjusiame krašte. Nega
lėjo užmiršti vieno labai gabaus 
mokinuko, Petkevičių Jonuko. 
Gabus vaikas, bet varginga 
šeima neturėjo pinigų nupirkti 
sūnui naujų batų, kad galėtų 
toliau tęsti mokslą. J auna 
mokytoja Ona Ardaravičiūtė 
padovanojo jo tėvams 20 litų 
nupirkti Jonukui batus. Mama 
vis prisimindavo Jonuką, rū
pėjo, kaip jam sekėsi moksle ir 

gyvenime. Iš Lietuvos reikėjo 
1942 m. bėgti, daugiau ryšių su 
Degsne nebuvo. 

Atpildas už jos įdėta darbą 
Dubingiuose 1938 m. ir atsaky
mas į jos klausimus apie 
Jonuką atėjo DO 63 metų. 
Dukrai Giedrai besi lankant 
Lietuvoje, pasi taikė proga 
aplankyti Degsnę ir Dubin
gius. Nuvažiavom su niekuo 
nesusitarusios, niekam nepra
nešios. Laimė, suradom moky
toją, kuri pati mamos nepažino
jo, bet apie ją buvo girdėjusi. Ne 
tik girdėjusi, bet apie Oną 
Ardaravičiūtę tos dienos 2000 
m. balandžio 26-tos, Molėtų 
krašto „Vilnis" laikrašty atsi
minimų skyriuje skaičiusi. Ma
ma minima, kaip Šiaulių Mote
rų vadovė ir kaip mokytoja, 
kuri kovojo prieš apylinkės len
kinimą. Įteikė man tą laikraštį 
parvežti mamai ir davė Jonuko 
telefono numerį Vilniuje. 

Grįžusios į Vilnių, su sese
ria Danute, susisiekėme su 
Jonuku. Jis šiltai prisiminė 
savo gerbiamą mokytoją Oną 
Ardaravičiūtę, pasakojo kad 
dažnai apie ją galvodavo. 
Mums padeklamavo ir nurašė 
dar neužmirštą 13 posmų eilė
raštį, kurį išmoko Degsnėje. 
Jonas Petkevičius, jau arti pen
sijos, gyvena Vilniuje. Baigęs 
geležinkelininkų mokyklą. Vė
liau Vilniaus universiteto che
mijos fakultetą. Dirbo įvairius 
atsakingus darbus ir moksle ir 
pramonėje, o 1988 m. - išėjęs į 
pensiją, dar 10 metų dirbo 
Lietuvos teisės akademijoje. 

Susipažinome su juo, jo 
žmona Kazimiera ir dukrom 
Viena dukra daktarė Santa-
riškėse, antra Puškino muzie
jaus Vilniuje vedėja. Iš dalies 
šiam Degsnės kaimo vaikui 
gyvenimas šitaip pasisuko, nes 
jauna mokytoja suprato sunkią 
vaiko tėvų padėtį ir vaiko gabu
mus. Pats Jonas netrukus pa
rašė „mielai p. mokytojai" labai 
gražų ir išsamų laišką, pasako
damas apie savo ir šeimos 
gyvenimą. Kaip mama džiau
gėsi, sulaukus žinią iš savo 
buvusio mokinuko. 

Grįžtant atgal į 1939 m., 
Ona ištekėjo už paštininko 
Prano Gusto, ir lankė Dotnuvos 
akademiją kol Antras pasauli
nis karas privertė palikti Lie
tuvą. Lietuvoje gimė dukra 

Danutė , o — Giedra Vokietijoje, 
Meerbeko DP stovykloje. 

Šeima atvyko į mažą East-
hampton. MA, miestą, po ket
verių metų t rumpai pagyvenom 
Čikagoje, o 1954 m. persikėlėm 
į Los Angeles. Mama kurį laiką 
mokytojavo Šv. Kazimiero šeš
tadieninėje mokykloje ir padėjo 
Onai Razutienei mokyti mažes
niuosius dainavimo. Uoliai rė
mė „Draugą", Balfą, Lietuvos 
Dukter is ir Šv. Kazimiero para
piją. Nepamiršo Lietuvoje liku
sios sesers, brolių, jų vaikų ir 
palaikė ryšius su Lietuvoje li
kusiom ar t imom moksįo drau
gėm. 

Mėgo lietuvišką dainą, žo
dį, išmokė dukras juostas austi, 
margučius marginti . Kartu su 
„tėvuku" Kaziu ir močiute Pet
ronėle J a n u t a i s padėjo lietu
viškoje dvasioje auklėti Berke-
ley, CA, augančias anūkes Dai
ną ir Viltį Januta i tės . Visada 
mylėjo gėles, augino rožes ir 
kak tusus . Dar einant 93 m., 
gyveno savarankiškai . 

Pr ieš pusmetį sušlubavus 
sveikatai , m a m a apsigyveno D. 
Galkienės vedamuose slaugos 
namel iuose . Ten su kitomis 
gyventojomis džiaugiasi sode
liu, k lausos i Lietuvių radijo 
va landė les , mėgsta muziką, 
video, ypač Trijų tenorų kon
certą, mielai bendrauja su 
visais lankytojais ir toliau 
prenumeruoja „Draugą". 

D u k r o s -
D a n u t ė G u s t a i t ė -

J a n u t i e n ė i r 
G i e d r a G u s t a i t ė 

Gražus buvo 2004 metų 
liepos 25 sekmadienis. 
Clevelandas šventė ne

eilinę, ne metai iš metų pasi
kartojančią sukaktį. Antanas 
Valait is , apsuptas savo art i
mųjų, giminių, draugų ir bičiu
lių, šventė savo 100—ąjį gimta
dienį. 

Dukra Aldona Kamantienė, 
sūnūs: Kęstutis, Algimantas ir 
Gintas, 18 vaikaičių ir 27 pro
vaikaičiai sveikino ir didžiavosi 
Valaičių giminės ąžuolu. Tokio 
džiaugsmo šventėje, deja, t rūko 
motinos ir žmonos Veronikos 
(mirė prieš 20 metų) ir sūnų; 
Vytauto, žymaus fotografo, ir 
Rimo inžinieriaus. Jie visą 
šventę stebėjo iš Anapus. 

Iš plačiosios Amerikos mies
tų suvažiavę Valaičių gimi
naičiai kartu su lietuvių para
pijos sekmadienio Sumos lan
kytojais dėkojo Aukščiausiajam 
už globą šios žemės keliau
ninkui Antanui. Mišias aukojo 
kun. Leonas Zaremba, SJ , pa
vadavęs atostogaujantį klebo
ną kun. G. Kijauską, SJ. Kle
bono sveikinimą prie altoriaus 
perskaitė studentė Teresė Paš-
konytė , uoli parapijos talki
ninkė katekizacijos ir kituose 
darbuose. Kreipdamasis į jubi
liatą, klebonas sveikino visos 
parapijos vardu, džiaugėsi jubi
liato nueitu keliu. „Nepaisant, 
kad metai vis krauna an t Jūsų 
pečių naujas naštas, išliekat 
j aunas dvasia. Kaip kitaip su
prast i Jūsų nepaprastai išti
kimą kas sekmadieninę kelionę 
dalyvauti Kristaus Meilės Au
koje — Šventose Mišiose, ir 
ka ip Jūs pasirenkate, tars i 
apvainikuodamas tą kelionę į 
Dievo Motinos šventovę pačiais 
aukščiausiais laiptais". 

Po pamaldų visi mišių 
dalyviai buvo pakviesti į para
pijos svetainę puikioms vai
šėms. Jubiliatas buvo pasodin
tas į specialią kėdę su ąžuolų 
vainiku ir „100" įrašu. Jau
niausias sūnus Gintas pas
veikino tėvą visos plačios gi
minės vardu. Dukra Aldona 
dėkojo tėvui už besąlyginę 
meilę savo vaikams, linkėjo 
Dievo palaimos likusioms gy
venimo dienoms. Sūnus Kęs
tut is džiaugėsi, kad tėvo sva
jonės išsipildė, linkėjo viso geriau
sio, sūnus Algimantas džiaugs
mingai balsiai linkėjo su 
„Valio, valio, valio"! šūkiu. 
Gintas savo žodyje jautėsi esąs 
laimingas, kad „tėtis turi naują 
žemėje angelą sargą Zitos 
Naudžiūnienės asmenyje iš 
Lietuvos". 

Vaikaičiai, provaikaičiai 
nešė gėlių, sukaktuvininką bu
čiavo, spaudė rankas. Neat
siliko ir gausūs pobūvio daly
viai. Solenizantas visą šią 

Ona Ardaravičiūtė-Gustienė 1995 
m gruodžio 25 d. Los Angeles, CA. 

Rugpjūčio 22 d. Astos ir 
Virginijaus Barkauskų namuo
se Glen Cove, NY, šeimininkai 
surengė jaukią asmenišką šven
tę — jų 18—čio sūnaus Manto į 
kolegiją išleistuvių proga. Su
sirinko apie 40 Barkauskų 
draugų — ankstesnių imigran
tų ir trečiabangių, j aunų ir 
senų. Barkauskai plačiai žino
mi New York apylinkėje — 
Asta vargoninkauja Apreiš
kimo parapijoje, Brooklyne, o 
Virginijus — Viešpaties Atsi
mainymo parapijoj, Maspeth, 
NY. Be to, Virginijus duoda 
individualias piano pamokas. 
Turi apie 40 studentų. 

Pobūvis prasidėjo muzi
kine programa. Pradžioje jau
nučiai (3—5 metų) Martynas 
Gauba, Adris ir Loris Jautakai , 
akompanuojant muz. Artūrui 
Jautakui , padainavo porą dai
nelių (Muz. Jautakas vargo
nuoja nelietuviškoje parapijo
je), šeimininkas V. Barkauskas 
atliko įspūdingą Richard Addin-
sel kūrinį „Warsw Concert for 

Tėvas, senelis ir prosenelis Antanas Valaitis savo artimųjų tarpe jo namų sodelyje švenčiant 100—ąjį gimtadienį. 

pagarbą priėmė su tyliu šyp
sniu ir padėka. 

Rašytoja Aurelija Balašai-
tienė perskaitė keturių posmų 
odę, specialiai šios sukakties 
proga. 

LB Celevelando apylinkės 
valdybos vardu sveikino pirm. 
Algis Gudėnas, gauta miesto 
proklamacija prezidento G. W. 
Bush ir daug kitų sveikinimų. 
Po šaunių vaišių svetainėje 
dalyviai buvo pakviesti į sukak
tuvininko namus Eastlake 
mieste. 

„Svarbiausia, kas yra gy
venime, tai žinoti gyvenimo 
prasmę", — yra pasakęs Kon
fucijus. Antanas suvokė, ką 
daryti su gyvenimo iššūkiais. 
Ilgame ir turiningame jo gyve
nime, be džiaugsmo ir sėkmės 
dienų, buvo daug skausmo ir 
beviltiškų valandų. Čia sus
tosime tiktai ties svarbiausiais. 

Gimė Valzų kaime, Bublelių 
valsčiuje, Šakių apskr. 1904 m. 
liepos 25 d. Žėglių lietuviškoje 
pradžios mokykloje pirmieji 
mokslo žingsniai. Išlaikęs egza
minus, įstojo į Marijampolės 
mokytojų seminariją. Baigęs 
1927 m., pradėjo dirbti. Bet, 
norėdamas pasitobulinti peda

goginiame darbe, lankė moky
tojams ruošiamus kursus vasa
ros atostogų metu: Marijam
polėje pedagoginio darbo princi
pais, Juodkrantėje — sporto, 
Panevėžyje — karinio parengi
mo. Mokytojauti pradėjo gražio
joje Dzūkijoje prie Rudaminos. 
Čia surado ir savo gyvenimo 
palydovę Veroniką Mikašonytę. 
1931 m. susilaukė pirmojo sū
naus Vytuko. Vėliau dirbo Če
kiškės ir Jaučakių prie Vilkijos 
pradžios mokyklose. Čekiškės 
mokyklos sklypą, (3 ha) aptvėrė 
tvora, įrengė vaisinių medelių 
mokomąjį medelyną ir V ir VI 
skyrių mokinių praktikai, už
sodino nemažą mokyklos sodą. 
Pakeles bei takus kartu su 
vyresniųjų skyrių mokiniais 
apsodino liepomis ir eglėmis. 
Dabar sakoma, kad mokykla 
paskendusi medžiuose, iš mies
telio jos negalima matyti. 

Prie Vilkijos įsigijęs mažą 
ūkelį, pastatė gerą namą, pri
sisodino įvairių vaiskrūmių, 
užveisė medelyną. Bičių aviliai 
buvo gražiai nudažyti. 

Savo atsiminimuose sukak
tuvininkas rašo: „Vaikams gim
nazija Vilkijoje, aukštosios 
mokyklos Kaune ir Dotnuvoje. 
Susisiekimas geriausias. Ne
munas. Tik gyvenk ir džiaukis!" 
Deja, rusų karo debesys artėjo 
ir į Valaičių padangę. Reikėjo 
greitai apsispręsti, ką daryti. 
„Birželio 15 d. 1944 m. (trėmi
mai į Sibirą) rytą pro mokyklos 
langus matėme, kaip pravežė 
Vidmantų ir Bukaičio šeimas. 
Karui prasidėjus, buvau skaitęs 
savo bolševikų atestaciją, kurio
je parašyta, kad nepripažįsta 
esamos santvarkos. Delsti ir 
laukti, kad laikas veiks Valaičių 
šeimos naudai, labai abejotinas. 
Šeši vaikai, vyriausias sūnus 3 
klasės mokinys, Aldona pirmoje 
klasėje, kiti dar mažesni. Tu
rėdami tikrą viltį, kad tuoj grį
šime, pasikrovę kuklią mantą ir 
susodinę vaikus į vežimus, pa
sileidome Vokietijos link. Dar 
buvome sustoję prie Naumies
čio. Anoj pusėje vakare matėsi 
t ik ugnis. Ant Šešupės, ruo
šiantis žengti paskutinį žings
nį, Vytukas atnešė į vežimą 
lietuviškos žemės krepšelį. Sie
ną peržengėme rugpjūčio 2 d.", 
skaitome Antano prisimini
muose. 

Gumbinė, Ostrode, Uelsen. 
Valaičiai dirbo dvare, kaip 
kumečiai. Antanas dideliame 
medelyne skiepijo medelius. Bet 
artėjo anglų frontas. Prie 
medelyno išsikasė slėptuvę, ku
ria naudojosi 2 italai, dvi rusės, 
kelios vokietės ir Valaičių šei
ma. „Buvo ramus vakaras . 
Snaudžiame prie savo slėptu
vės. Bet apie vidurnaktį užvirė 
t ikras pragaras. Kulkosvaidžiai 
kaleno be jokios pertraukos. 
J iems kiek aprimus, kad ims 
griaumoti prie pat mūsų slėp
tuvės tankai. Tik laukėm, kada 
ant mūsų slėptuvės užsirioglys. 
Rytui išaušus, viskas nutilo. 
Anglų kareiviai iškrapštė mus 

iš slėptuvės. Jaunas karininkas, 
kalbąs vokiškai, liepė bristi per 
upelį, per tiltą eiti pavojinga, ir 
nuvedė į kaimą. Čia pavaišino 
skaniais vokiškais konservais. 
Savo vežimą pasiėmėme tiktai 
po poros dienų". 

Valaičių šeima jau anglų 
okupuotoje Vokietijoje. Kur 
toliau žygiuoti? Ieškoti lietuviš
kų stovyklų? Merbeko stovykla 
nepriėmė. Grevenas prie Muens-
ter rado vietos. Čia Antanas 
dirbo lietuviškoje mokykloje, 
kaip mokytojas. Priėmus DP 
įstatymą, 1949 m. pasiekė JAV 
krantus, 1951 m. Celevelandą 
pasirinko nuolatine gyvenamą
ja vieta. 

Abu tėvai griebėsi darbų 
fabrikuose užtikrinti didelės 
šeimos gerovę. Vaikai į mokyk
las. Tėvai jungėsi į lietuviškus 
darbus. Vaikai siekė mokslo 
aukštumų. Sūnus Rimas gavo 
magistro laipsnį inžinerijoje, 
Kęstutis chemijos, Gintas — 
verslo moksle. Antanas dar 
dabar džiaugiasi savo keturiais 
bičių aviliais, kurių medumi 
kiekvieną rudenį aprūpina sa
vo bičiulius. Vaikučiams ir 
provaikaičiams yra didžiausias 
malonumas aplankyti senelį ir 

stebėti darbščiąsias biteles. 
Antanas gyvena savo name, 

kur kasdien aplanko jo sūnūs. 
Duktė, gyvenanti toliau, lankosi 
rečiau, bet palaiko telefoninį ir 
laiškų ryšį. Zita — nuolatinė 
Antano palydovė, vadinama 
Angelu sargu. 

Antanas, įžengęs į antrąjį 
savo gyvenimo šimtmetį, išlieka 
tvirtas šeimos, religijos, tautos 
meilės principuose. Ragina vi
sus per mokslą pasiruošti gy
venimui. Kasdieninis pasivaikš
čiojimas parke, lankymas lietu
viškųjų renginių Antanui nelei
džia sustingti ir atitrūkti nuo 
lietuviškųjų reikalų. Remia vie
ną našlaitį Lietuvoje. „Draugo" 
ir „Dirvos" prenumeratorius. 

Antanai, dar ilgai išlik mū
sų šios žemės bendrakeleiviu! 

Vacys Roc iūnas 

MANTO BARKAUSKO IŠLEISTUVĖS 

Sūnų į kolegiją išleidžiant (iš kairės): Virginijus Barkauskas, sūnus Mantas ir Asta Barkauskienė. 
Daivos Kezienės nuotr. 

piano". Po to Virginijus pakvietė 
solistę Angelę Kiaušaitę, kuri 
padainavo Balio Dvariono „Žvaigž-
dutė"ir Stasio Šimkaus „Plaukia 
sau laivelis". Pianinu akom
panavo Virginijus. Ir dar porą 
dainelių Kiaušaitė padainavo 
pritariant kanklėm. Savo paties 
pagamintomis kanklėmis grojo 
Rimgaudas Pranckevičius. 

Po meninės dalies apie sū

naus gyvenimą papasakojo tė
vai Asta ir Virginijus, o apie 
savo būsimą mokyklą — Ho-
bart&William Smith, Geneva, 
NY, — ir ateities planus pa
kalbėjo Mantas Barkauskas. 
Programą žodžiu užbaigė vysk. 
Paulius Baltakis. Jis įvertino 
Barkauskų įnašą į NY lietuvių 
kultūrinį gyvenimą, palinkėjo 
jiems ir Mantui geriausios sėk

mės. 
Po programos buvo puikios 

vaišės. Svečiai iki vėlumos dali
nosi lietuviško gyvenimo įspū
džiais. O įspūdžių susikaupia, 
nes praradus Kultūros židinį, 
nėra daug progų sueiti gauses
niu būriu. Svečiai pasiliko dėkingi 
Virginijui bei Astai Barkaus
kams ir linkėjo sėkmės Mantui. 

R o m a s Kezys 
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VILMA CINCIENE 

Činčių šeima šiais metais 
pirmąsyk dalyvavo lietuvių 
išeivijos tautinių šokių šventė
je. Vilma ir Virgis Činčiai šoka 
Seattle „Lietutyje", o jų sūnūs, 
Andrius ir Darius, dalyvauja 
Seattle jaunių grupėje „Linas". 
Štai Vilmos įspūdžiai. 

Iš visų kraštų, iš visų pa
šalių, iš visų Amerikos valstijų, 
Kanados, Brazilijos ir netgi iš 
tolimosios Lietuvos suvažiavo, 
sugužėjo šaunūs kolektyvai į 
Čikagą liepos 1 dieną. Didžioji 
Allstate arena tris dienas 
daugeliui šokėjų buvo antrai
siais namais. Na, o šeštadienio 
popietę virš arenos labai žemai 
praskrendančiuose lėktuvuose 
sėdintys žmonės turbūt iš viso 
suprasti negalėjo, kas čia da
rosi — iš salės staiga pasipylę 
žmonės, apsirengę labai gra
žiais kostiumais, neskubėjo 
skirstytis, vis dar kalbėjosi, 
dalinosi įspūdžiais ir adresais. 
Kas vis tik dėjosi Čikagoje tą 
dieną? 

Manau daugeliui aiškinti 
nereikės, ypač Lietuvių Bend
ruomenės nariams. Visi puikiai 
žino, kad ir dideli, ir maži — 
visi ruošėsi 12-tai Lietuvių 
tautinių šokių šventei. 

Bet pradėsiu nuo pradžių. 
Sunku apsakyti jausmą, 

kuris lydi į šventę, dar nei 
karto joje nedalyvavusius. 
Ruošiesi, pats nežinai kam, bet 
širdis laukia kažko ypatingo, 
netikėto ir labai labai iškilmin
go. Ruošėmės visi — užsaki-
nėjom rūbus, vis dailinom ir 
dailinom šokius, repetavom 
įėjimus ir išėjimus... Pagaliau 
laikas atėjo, mes visi susitikom 
Čikagoje, Allstate arenoje, ir 
puolėme į glėbius vieni kitiems, 
tarytum artimiausi giminės (ir 
argi ne taip ir yra?). 

Tiesą pasakius, repeticijų 
aš truputį baiminausi, įsivaiz
davau nuobodų sėdėjimą ir 
laukimą — kada gi mūsų išėji
mas. Pasirodo, viskas buvo ki
taip. Pirmiausia visus sužavėjo 
marškinėlių įvairumas. Kiek
vienas kolektyvas buvo pasi
puošęs savaip, sukūręs savo 
emblemą. Visi puolė skaityti 
užrašus, aiškintis, iš kur kas 
atvyko, kas šoks šalia. Ypač 
visiems patiko užrašas „Polka 
arba mirtis". Na, o kai į salę 

Belaukiant savo eiles šokti XII Tautinių šokių šventėje Čikagoje (iš 
kaires): Audrius Vaštakas, Seattle, WA, tautinių šokių grupės „Lietutis" 
vadovė Zita Petkiene ir Virgis Činčys. 

pasipylė mažųjų šokėjų kolek
tyvai, visi puolė žiūrėti, ploti, 
fotografuoti. Ypač įdomu buvo 
stebėti s tudentų šokius — jau
nimas , pilnas jėgų, energijos ir 
azar to , negailėdamas kojų ir 
sa lės grindų, šoko ta ip , kad 
kiekvienas, jau peržengęs stu
dentišką amžių, su nostalgija 
prisiminė savo jaunas dienas. 
Laikas pralėkė nepaprastai grei
ta i . 

Ant ra repeticijos diena taip 
pa t praėjo šauniai — jau ir šo
kiai geriau sekėsi, ir bendri 
deriniai gražiau atrodė. 

Paga l iau išaušo lauktoji 
diena — šventė. Susirinkome 
visi daug anksčiau, negu 
reikalavo tvarkarašt is . Tauti
nių kostiumų spalvos ir įvairovė 
džiugino akį. Raudoni, žali, 
mėlyni moterų ir merginų sijo
nai išmarginti langais, ratais, 
kryželiais, akelėmis, koreliais, 
dobiliukais, ąžuolo lapais, pa
puošt i kutel iais , mezginiais; 
vyrų liemenės ir juostos tiesio
giai atspindėjo lietuvių tauto
dailės grožį. Ypač visus suža
vėjo nepaprastai gražūs kolek
tyvo „Kalnapušė" iš Neringos 
kostiumai. 

Iš viso šventėje dalyvavo 40 
koletyvų, per 1.500 šokėjų. Kai 
visi išsirikiavo ilguose požemi
niuose koridoriuose, galo buvo 
nematy t i , šven tė prasidėjo. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių re ika lų ta ryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 773^*36-6906 

SVEIKATA IR SAVARANKIŠKUMAS 

Žmonės šiais laikais gyvena 
daug ilgiau. Gyventi ilgiau, būti 
sveiku ir nepriklausomu nuo 
kitų nori visi. Apie tai kaip tik 
ir kalba Mayo Clinic knygelė 
„Your Independence", patar
dama, kaip geriau maitintis, 
būti stipriu, saugiu, finansiniai 
savarankišku, priklausomu. 

Toje knygelėje pirmiausia 
pabrėžiama, kad labai svarbu 
būti fiziniai aktyviu: vaikščioti, 
mankštintis, darbuotis ir 1.1., 
ypač vyresniesiems. Nuolatinis 
fizinis aktyvumas padeda ne tik 
išsilaikyti judresniems, bet ir 
sveikesniems. 

Prieš pradedant įvairiopai 
mankštintis, reikia pasitarti su 
savo daktaru (vyrui per 40 m., 
moteriai daugiau kaip 50 m ) , 
jei iki šiol daugiausia tik sėdė
davote, ar rūkydavote, ar tu
rėjote viršsvorį, ar turite chro
niškų sveikatos problemų. 

Patariama įvairiai mankš-

kiekvienas kolektyvas oriai ir 
didingai įžygiavo į salę, veda
mas vadovo. Mums tikrai 
pasisekė — „Linas" įėjo antras, 
o „Lietutis" — trečias. 

Mes galėjome grožėtis vi
sais kolektyvais ir garsiai jiems 
ploti. Ypač garsiomis ovacijomis 
žiūrovai sutiko koletyvus iš 
Lietuvos „Kalnapušę" iš Nerin
gos ir „Grandinėlę" iš Pane
vėžio. 

Buvo įneštos šalių vėliavos, 
atlikti himnai, šokėjus ir sve
čius pasveikino laikinasis Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Ar tū ras Paulauskas , šventės 
organizatoriai ir rengėjai. Na, o 
dalyviai tiesiog nerimo vietoje 
— visi įsijungė į bendrą bangą, 
nuvilnijusią per visą aikštę. 
Šokėjams ji nuvilnijo ir per 
širdis. Manau, kad žiūrovai tai 
tikrai pastebėjo. 

Pagaliau aikštė atiteko šo
kėjams, įvairios grupės keitė 
vienos ki tas . Pirmoje dalyje 
mus džiugino jauniausi šokėjai, 
šauniai sutardami su jauniais. 
Juos pakeitė studentai, vėlgi vis 
greitėjančiais šokiais, energija, 
gyvybingu užkrėsdami visus, jie 
sulaukė audringų ovacijų. 

Antroje dalyje šoko jaunieji 
veteranai ir pagyvenusieji, kar
tais užleisdami sceną nerims
tanti ems studentams. Na, stu
dentų „Pakeltkojis" tapo pro-

t int is bent 30 min. per dieną 
visą savaitę, ar bent daugumą 
jos dienų. Nebūtina tai atlikti iš 
kar to. Galite tai atlikti keletą 
kar tų dienoje, pvz.. 3 kar tus po 
10 minučių. 

Bet, norint išlaikyti turimą 
normalų svorį, ir apsisaugoti 
nuo nutukimo, ar numesti svo
rį, mankštintis , vaikščioti, dar
buotis namuose ar kieme pata
r iama iki 60 minučių per dieną, 
bet ta i daryti ne iš karto, o 
palaipsniui. 

Kiekvienas pajudėjimas pri
sideda prie sveikatos pagerini
mo. Kur tik galima, eikite, 
vaikščiokite. Juo daugiau ju
dėsi te , tuo bus geriau jūsų 
sveikatai. Kad ir bet koks paju
dėjimas yra geriau negu nieko, 
pvz., užuot naudojimo „remote" 
TV ar vėsintuvui, ar dar kit
kam, nueikite pats prie aparato; 
a rba , užuot t rumpą nuotolį 
važiavę automobiliu, eikite 

gramos viršūne, užgniaužė 
kvapą visiems— ir dalyviams, 
ir žiūrovams. Iš viso buvo atlik
ti 24 šokiai. Iš žiūrovų at
siliepimų girdėjau, kad ne vie
nam ir ašara ištryško, stebint šį 
reginį. Na, o mes, dalyviai, 
tikrai pasijutome tokia svarbia 
milžiniško kolektyvo dalimi. 
Pasididžiavimas užliejo širdį, 
su džiaugsmu ėjome į salės 
vidurį šokti kiekvieno šokio, 
ypač matydami didžiulį žiūrovų 
palaikymą ir susidomėjimą. 
Laikas pralėkė nepaprastai 
greitai, va, ir paskutinis atsi
sveikinimo šokis „Suktinis" 
(gaila, patys mažiausieji jame 
nedalyvavo). Va, ir šventės 
pabaiga... O gaila, dar atrodo 
galėtume šokti ir šokti, ir kojos 
netgi nepavargo. 

Aš tikrai džiaugiuosi, kad 
pavyko dalyvauti šioje šventėje, 
dar labiau džiaugiuosi, kad šo
ko ir abu mūsų vaikai. Malonu, 
kad šitiek žiūrovų atvyko spe
cialiai iš Amerikos Šiaurės Va
karų mūsų palaikyti. 

Šventė baigėsi, visi skirs-
tėmės, mūsų laukė ilga kelionė 
ir dar daugybė įspūdžių, bet 
daugeliui didžiausią ir giliausią 
įspūdį širdyje paliko pati šokių 
šventė. Šaunu, kad vis dar yra 
tokių entuziastų, kaip Rasa 
Poskočimienė, kuri gana kan
triai ir atsakingai dirbo su 
mumis dvi dienas, negailėdama 
savo balso ir jėgų, jungė 
a tski rus kolektyvus į vieną 
didelį šokį. Labai džiaugiuosi, 
kad čia, pas mus, yra šaunios 
mokytojos, sugebančios įtrauk
ti didelius ir mažus į lietuvišką 
šokį, tokiu būdu plėtodamos 
lietuvių kultūrą, taut in ius 
lobius tarp suaugusių, svar
biausia — tarp vaikų. Ačiū 
Jums , Zita Petkiene, Violeta 
Kuprėnaite — Jessen, Nerie 
Palūnienė. Tik Jūsų pastangų 
dėka mes ir mūsų vaikai 
galėjome pasijausti linksmo 
šokio, vienijančio lietuvius iš 
viso pasaulio, dalyviais. „Iš ar t i 
ir toli, šokame kartu visi!" 

Tiesa, dar nepaminėjau, 
kiek šventinių renginių vyko 
tomis dienomis — tai tauto
dailės parodos ir mugės, susi
pažinimo vakaras ir jaunimo 
diskotekos, džiazo koncertas ir 
šventės pokylis. Kiekvienas 
galėjo rasti , kur apsilankyti, 
kuo užsiimti laisvu laiku. 

pėsčiomis. Labai gerai įvairiau
siam judėjimui yra kambarių 
valymas (tai tikras „work out" 
gimnastikos kambaryje!), ne
kalbant apie darbus kieme. 

Senstant silpsta jėgos, iš
tvermingumas, lankstumas ir 
pusiausvyra. Juos stiprinti ir 
padeda fizinis aktyvumas. 

Kad sustiprintume raume
nis, patariama bent 20 min. 2 ar 
3 kartus savaitėje naudoti juos 
stiprinančias pratybas. 

Ištvermingumui stiprinti 
padeda aerobinės pratybos, 
greitas vaikščiojimas, bidzdeni-
mas (jogging), šokiai (ką ypač 
vyresnio amžiaus lietuviai labai 
mėgsta ir puikiai sugeba), dvi
račiu važiavimas, plaukiojimas, 
aerobiniai pratimai vandenyje 
ir slidinėjimas. 

Lankstumui (flexibility) pa
deda bent 3 k. savaitėje „stre-
tching" (išsitempimo, išsitiesi-
mo pratybos). Į šias pratybas 
turėtų įeiti raumenų ištempi
mas (stretching) blauzdose, 
šlaunyse, klubuose, žemutinėje 
nugaros dalyje, kakle ir pečiuo
se. Jei toje srityje neturite pa
tirties, arba turite artritą, įsi
junkite į klases, taikomas jūsų 
amžiaus žmonėms, ar pasitar
kite su „physical therapist". 

Fizinio aktyvumo trūkumas 
veda prie pusiausvyros sutri
kimų, nors prie to gali prisidėti 

ir sunkumai su regėjimu, artr i
tas, ar kai kurie vaistai. 

Jeigu stiprinimo, lankstu
mo ir aerobinės pratybos pade
da išlaikyti gerą pusiausvyrą, o 
taip pat ją stiprina ir nuolatinis 
vaikščiojimas. 

Lankstumui lavinti praty
bos, kaip „tai chi" ir joga" ta ip 
pat padeda ugdyti stiprumą ir 
gerinti pusiausvyrą. 

Sunkiausia yra prisiversti 
kasdien mankštintis. Kad būtų 
lengviau, pasirinkite tokią 
mankštą, kuri geriausiai atitik
tų jūsų asmenybę ir gyvenimo 
būdą. Mankštą padarykite savo 
„kasdienine duona", keiskite 
pratybas, kad jos būtų įvairios 
ir nenusibostų, išmokite naujo 
sporto, naujų mankštos pra
timų, svarbiausia - turėkite tiks
lą ir siekite jo, įjunkite į 
mankštą šeimos narius, drau
gus. 

. Ypač saugokite kojas. Joms 
reikia gero sportinio apavo, 
gerai pritaikyto jūsų kojoms. 

Toliau knygelėje „Your In
dependence" kalbama apie mi
tybą. Ten aptariama „Mayo 
Clinic Healthy Weight Pyra-
mid" - Mayo klinikų sveiko 
maitinimosi piramidė, kuri yra 
kitokia, negu mums įprastos. 
Bet apie tai sekantį kartą 

Molėtų observatorijos teleskopų bokštai. 

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje 
LIBERTAS KLIMKA 

Rugpjūčio naktys ir ryt
mečiai — jau su rudens 
nuojauta. Žvaigždėtas 

dangus rugpjūtį ypatingas: pra
siveria bedugnė jo gelmė, iš
ryškėja Paukščių Takas, skliautą 
dažnai perskrodžia ugninės 
meteoritų strėlės. Kiap V. My
kolaičio-Putino sueiliuota: 

Rugpjūčio naktį žvaigždės 
didelės ir skaidrios. 
Rugpjūčio naktį žvaigždės 
žemėn krinta. 
Jau!.. Suplieskė viena!.. 
Per visą dangų takas 
Lig pat manęs auksinėm 
žiežirbom sušvinta. 
Nėra abejingų žvaigždėto 

skliauto žavesiui — jo trauka 
magiška. Didingas dangaus 
šviesulių spindesys jaudina ir 
jausmus, ir protą. Maga ir savo 
akimis pamatyti slėpiningosios 
Visatos įdomybes. Juolab, kad 
kosmoso naujienos pastaruoju 
metu dažnai mirga žiniasklai-
dos puslapiuose; o internete — 
kaskart įdomesnis „dienos pa
veikslėlis" iš naujausių Visatos 
tyrimų. Astronomija — seniau
sias ir kartu moderniausias 
mokslas žmonijos istorijoje. 
Nuo egiptietiškų saulės laik
rodžių ar Stounhendžo akmens 
amžiaus observatorijos Ang
lijoje, iki robotų Marse ar 
Titano planetėlėje. 

Visa tai privilioja daug lan
kytojų į Lietuvos etnokosmo
logijos muziejų, įsikūrusį Mo
lėtų rajone, šalia Astronomijos 
observatorijos. Neįprastas tai 
muziejus: panašaus nėra ir 
kituose kraštuose. Ekskursijos 
jame vyksta dieną ir naktį. 
Dieną susipažįstama su mūsų 
tautos senąja pasaulėžiūra, 
tradicinio kalendoriaus raida 
bei liaudiškųjų papročių kilme; 
išklausoma paskaitų apie nau
jausių kosmoso tyrimų rezulta
tus. Naktį žvilgsniu pro te
leskopą galima keliauti Visatos 
platybėsna. 

Šių metų rugpjūtį muziejus 
pažymi savo ištakų dvidešimt 
penkmetį. O buvo taip: 1979-
siais Vilniaus universitetas 
rengėsi švęsti 400 metų jubi
liejų. Pradėjus tvarkyti seno
sios observatorijos patalpas, 
jose buvę istoriniai teleskopai 
laikinam saugojimui išvežti į 
Molėtų observatoriją. Ten ir 
kilo mintis padaryti nedidelę 

astronomijos istorijos ekspozi
ciją, netrukus įgavusią visuo
meninio muziejaus statusą. Kai 
teleskopai po kelerių metų sug
rįžo į universiteto rūmus se
namiesčio centre, vietoj jų eks
pozicijos buvo parengta liaudiš
kosios astronomijos ir kosmo
logijos paroda. Reikiami etno
grafiniai daiktai buvo pasi
skolinti iš Lietuvos naciona
linio muziejaus. Nuolat augant 
lankytojų srautui , subrendo 
mintis ir apie atskiro pastato 
muziejui statybą. Organiza
cinių rūpesčių naštą prisiėmė 
sau pasižymėjęs mokslo popu
liarinimo baruose astronomas 
Gunaras Kakaras. 1990-siais 
metais visuomeninis muziejus 
atsiskyrė nuo observatorijos ir 
tapo įstaiga, pavaldžia Kul
tūros ministerijai. O ekspo
natai daugiausiai buvo surinkti 
Kraštotyros draugijos orga
nizuojamų ekspedicijų metu. 

Etnokosmologijos muzie
jaus lankytojai pirmiausia 
pakviečiami į ekspozicinę gale
riją, įrengtą kalno šlaite. Ky
lant laiptukais aukštyn, pasa
kojama apie gamtos pažinimą 
senovėje, baltų genčių pasaulio 
modelį, jo atspindžius tauto
dailėje ir mitologijoje, senąsias 
kalendorines šventes ir jų 
jungtis į sistemas, paleoastro
nomijos paminklus pasaulyje ir 
Lietuvoje, taip pat apie 
liaudiškąją metrologiją — 
matus bei saikus. Galerija atve
da į paskaitų salę, išpuoštą 
dailės kūriniais kosminėmis 
temomis. Čia ekrane žiūrimos 
internetinės geriausiais pasau
lio teleskopais padarytos arba 
kosminių žvalgomųjų aparatų 
atsiųstos nuotraukos. Tada 
liftu pakylama į bokštus. Juos 
jungia 40 metrų aukštyje esan
ti apžvalgos ir stebėjimų 
aikštelė. Iš jos atsiveria kvapą 
gniaužianti Aukštaitijos miškų 

rų, kalnelių ir dubaklonių 
panorama. Vaizdas puikus bet 
kuriuo metų laiku, bet ypatin
gai rudenėjant... Ir rytmečio rū
kai, kylantys tumulais iš ežerų. 
ir saulėlydžiai, kurie kaskart 
vis kitokie Bokšte įrengtas 
modernus automatinio valdy
mo JAV firmos MEAD telesko
pas 'veidrodžio skersmuo 40 
cm. didinimas iki 800 kartųK 
Tereikia at> giedrią 

naktį ir galima „pakeliauti" po 
Menulio kraterius, suskaičiuoti 

(Bus d a u g i a u ) Saules 

Maksutovos sistemos teleskopas 
Molėtų observatorijoje. 

Jupiterio palydovus, pasigro
žėti Saturno žiedais, pabandyti 
suvokti dviejų milijonų švies
mečių atstumą iki artimiausios 
Andromedos galaktikos. Teles
kopu stebima ir dieną: uždėjus 
šviesos filtrus, galima tyrinėti 
Saulės dėmes. Šį mėnesį Saulė 
vėl labai aktyvi, joje nuolat for
mavosi labai didelės dėmės. 
Manoma, kad jos ne tik sukelia 
šiaurės pašvaistes, bet įtakoja 
įvairius geofizinius reiškinius 
Žemėje, ir net kiek atsiliepia 
žmonių nuotaikai bei sveikatai. 

Aplink muziejų kuriamas 
parkas: surinkta čia ir įdomių 
akmenų. Apylinkėse galima ap
žiūrėti Įvairias istorines, gam
tos ir kultūros paveldo vertybes 
— piliakalnį, aukštapelkę, van
dens malūną. Žiemą kalneliais 
ir ežerais nusidriekia slidžių 
vėžės: yra keltuvas ir slalomo 
mėgėjams. 

Aplinkos įvairovė, muzieju
je sukauptos kultūros vertybes 
įgalina įgyvendinti skirtingų 
lygių švietimo programas, tin
kančias ir mokyklų pradinu
kams, ir studentams, ir aukšto 

•vinimo žmonėms. Muzie-
taip pat plėtojami mokslo 

darbai — atliekami paleoas-
tronominių paminklų tyrimai 
bei interpretuojami etnokultū
ras reiškiniai. 

Muziejaus koncepciją ir jau 
atliktus mokslo darbus gerai 

na mušu krašto bei užsie
nio specialistai. Tai skatina 
planuoti tolesnę muziejaus ir jo 
darbų plėtrą, tikintis ilgainiui 
čia turėti išties unikalų mūsų 
baltiškosios kultūros reprezen
tacijos centrą Daug vilčių tam 
teikia struktūriniu Europos 
fondų ekspertų dėmesys 
Muziejaus pastato renovacijos, 
atitinkančios šiuolaikinį lygį. 
darbai jau pradėti „Kosminę" 
išvaizdą jam suprojektavo 
architektai R Krištapavkius ir 
A < rudaitis. Ruduo - labai tin
kamas* mota- apsilankyti Lie-

•• 'kosmologijos mūrio 
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Siūlo d a r b ą 

Namų remonto ir statybinės paslaugos 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti i 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

nereikalingus 
daiktus . 

tatybmes šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To f>rovide 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. 

Reikalingi CDL „truck" 
vairuotojai. Atlyginimas 

$0.35-0.38 už mylią. 
Tel. 847-561-5002. 

MOKYMO PASLAUGOS 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

C O N S T R U C T I O N 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Work: 312-38&S088; 
Contractor 815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
ŽiMnas Vencius 5360; 773-581-5920 
Albert Setevi www.zilconstnKtion.com 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

. remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kectoe Cricago, IL 60629 
Prekyba, instaliavimas, aptamavmas 

— Lioensed — Bonded— Insured 

STASYS CONSTRUCTION C dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531 -18 33 

M o k a u grot i p ianinu 
ir da inuot i . 

Tel. : 708-424-9345. 

GROŽIO PASLAUGOS 

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

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

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

Parduoda 

PARDUODA MEDŲ 

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA | EUROPA- K. Laukaičio 

šviežias bičių m e d u s keliauja j lietu 
viskas k rau tuves Marquet te Parke ir 

Lemonte Taip p a t galima gau t i ir 
PI cen t r e po pamaldų Lemonte 
arba skambin t i 630-323-5326. 

NIRVANA - ODOS IR PLAUKI! 
LAZERIO KLINIKA 

•Pilna mediciniška spa procedūra 
"Naudojama naujausia lazeno technologija 
"Medicinine pnežiūra 
"Plaukų depiliacija 
"Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
"Aknes gydymo procedūros 
"Botakso injekcijos 
"Mikro-derminis nuslrtavimas 
"Parinkta kolekcija odos priežiūros produktų 
'Odos grožiui 

Parduodami 
įvairūs baldai 

Tel.: 312-805-4851, 
Aušra. 

KIRPĖJOS PASLAUGOS Sveikina 

Naujai atsidarė grožio salonas 
MIRAŽAS, skirtas visai šeimai. Dirba 

kirpėja Nijolė, turinti didelę darbo 
patirtį. Klientai priimami ir be išanks
tinio susitarimo. Taikomos nuolaidos. 

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

LABOR DAY GREETINGS 
TO ALL FROM LAWN LANES 

6750 S. Pulaski, 
Chicago, IL 60629 

773-582-2525 

Perkraustome greitai ir kokybiškai namus, 
butus, ofisus Illinois, o taip pat į visas 

Amerikos valstijas 

6 3 0 - 6 6 9 - 5 9 1 1 — 
k a l b a m e l i e t u v i š k a i 
8 4 7 - 5 4 1 - 6 8 7 1 ofisas 
8 4 7 - 5 4 1 - 7 3 9 9 fax 

Dirbame 7 dienas savaitėje 

ILLCC 113259 MC 
US DOT 868320 

MC 381416 

tickets@dolerls.com 
1 -800-514-9989 

a i i a s s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ . ^ ^ ^ - : " ^ ^ • i';rc ' z 

VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
S I Ų S K I T E P E R 

ATLAi 
txpressi 

rr$ WĄ^Ą ^ ^ V R A < i / M .1M Y B 1 - . 
• **Ą Į ~ ~ f > ^ u : £ s l S / V K Y " r i K O N T E I N E R I 

SIUNČIAME AIR C ARGO IR LAIVU 
LiLTUYA. LATVUA, ESIDA UKRAINA, BALTARUSIJA 
f š S I U N C T A M l i K I L - K V l l i N A SAVA IT "Ę. 
P R I S T A T O M U C i A V Ė J U l T I E S I A I ! R A N K A S . 

1-800-775-SIND 
IVfiist | a t s t o v a i : 
Bravo Coffce an<l de l i 

2.38 M a n S t r . L E M O N T . 1 C 6 0 4 3 V . Tfeto63O-257-330© 
KAf Y M A corp. 
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

Skambinti Ritai. 

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

'<jt^3EJSjaM3J3ffl&MzĮI3M3^^ 
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KEPYKLA iR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt 

nuo 
6 30 v r iki 5 30 v p p 

608 W Roosevelt. 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

tilHH 
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NEKILNOJAMASIS TURT 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 e* 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburz ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, a s m e n i n i s ir 

sąžiningas p a t a r n a v i m a s 
• ERA parduos Jūsų n a m u s a r 

nupirks! 

• • ! ' Į I I 

E«. 630-369-9000 
Mobil 630-802-6655 
v« 630-416-5028 
E-moii: JBiskis@coidwettBwiker.coffi 

JŪRATE BISKIS 
Energinga >|»-<'iali.-t<-. g«-rai išmananti 

vietine rinką. konMiltuoja nemokamai. 
PIRKIMAS 'PARDAVIMAS* HN ANS M M V-

Jūsil >vajonė> išsiĮjil<K-! 

OnMK, 

HOaoa • ••*•-. 

GREIT PARDUODA 
_rs___. Landmark 
— * — properties 

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

RIMAS S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikul is 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas • 
* Pardavimas J t j 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

M K 

Plat inki te „DRAUGĄ" 

DRAUGAS 
» O t l C <*/tOC 3 A l l » 

P r o - T e a m 

Bus. : 708-361-0800 
Vcice.V1ai:773«>4-782(> . 
Fax : 708-361-9618 į ^ H 

E-mail : 
<LLnayer@wor ldne t . a t t .ne t 

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

mieste arpriemieso.uose. kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo !<<"-
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

mindaugasbubuau.ska-N.etndaji tmid\vest .com — 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 

tel. 888-844-9888, 
mobi lus 651-343-0286 

C C E N D A N T 
Mortgage 

Siūlo išnuomoti 

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

2 mieg. — S710-S750. 
Tel. 630-910-0644, J a n ą . 

Išnuomojamas 2 mieg. 
modernus butas naujame name. 

66 PI. ir Kcdzic Ave. 
Tel. 708-656-6599. 

Išnuomojamas apšildomas 
kamb. 1 mieg. butas 
f67 & VVhippIe apyl.) 

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

TeL 773-434-4543. 

Išnuomojams 4 kambar ių butas 
Bridgeport apyl.. 816 W. 33 PI. 

Vienas blokas nuo Halsted. 
Kaina $450. Tel. 708-369-5744, 

Irena. 

Kraustymosi paslaugos 

Išnuomoju kambarius priva
čiame name. Naujas remontas, 

arti Pulaski ir Archer Ave. 
Geros sąlygos. 

TeL 773-386-6588. 

Išnuomojamas 4 kambarių 
(2 miegamųjų) butas Brighton 

Parke. 
Tel. 773-615-1775. 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

Parduoda 
nekilnojamąjį turtą 

(vairus 

* 45 m. moteris perka darbą su 
gyvenimu senelių ar vaikų prie
žiūroje. Tel. 773-580-9914. 
"Vyras ieško darbo žmonių prie
žiūroje su grįžimu j namus. Tel. 
708-307-4383. 
'Moter is ieško darbo su grįžimu j 
namus šeštadieniais ir sekmadi
eniais. Tel. 708-220-3202, palikti 
žinutę. 
* Moteris gali dirbti bet kokj dar
bą 4 vai. nuo 9:30 ryto. Tel. 773-
925-7822. 
* Ieškau kambar ioko (ės) gy
venti "downtown". Tel. 773-531-
7972, Natalia. 
*Vyras, turintis rekomendacijas, 
patirties, ieško darbo prižiūrėti 
pagyvenusius žmones nuo 
09/24,25 dienos. Galiu atlikti ir 
masažą. Tel. 708-422-0563. 
* 48 m. gydytoja ieško darbo su 
grįžimu namo. Anglų kalba, auto
mobilis, rekomendacijos. Tel. 
708-655-3319. 
"Padėsiu vyrams jsidarbinti j 
gamyklą. Tel. 708-655-3319. 
"Moteris su pedagoginiu išsi
lavinimu gali prižiūrėti vaikus 
savo name VVoodridge raj. arba 
jūsų namuose. Tel. 630-968-
3719. 

LEMONTE PARDUODA- / v , 
MAS NAUJAS. 4 mieg.. 2 Įt

mm 
vonių namas. 2 mylios nuo E ^ ^ 
Pasaulio lietuvių centro. 
Ąžuolines virtuvines spinteles, 
įrėminimai, grindys ir laiptai. Didele 
virtuvė su stikliniu stogu. Durys į 
vidaus kiemą, židinys, centrinis ore 
vėsintuvas. Pirk dabar ir pasirink 
plyteles ir spalvą. 408 INA ST. 
(Archer to 127. go West to Hiihievv. 
then 20 North toCna.) Kaina 
$425.000. 
Tel. 312-859-3829 (k*ėaangliškai 

PASAULIO LIETUVIU 
CENTRE 

parduodamas 1 mies, . 1 vonios. . butas-condominium. 
Tel. 708-597-1053 

r?? 
BANięeRB 

HONiG-BELL 

Bus. 630-257-7333 
Vočemale 815-8344313, exL 526 
Cell. 630-257-5893 

ELENA JANUSAS 
• Čikagoje ir priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nemokamas neki lnojamojo t u r t o 
įkainavimas 

r 
GrtUtfcg Accent 

Homefmders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn. Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKINAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa ta r 

nauja įvairių nuosavybių pi rkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

D<ahc 
HP>ko» 

Drake 
Did 

lt Again! 
• 

'•ors 60514 

Ftega 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnoja mo|0 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar per..--' 
kreipkitės i 

Drake Reattor 

Draudimo paslaugos 

mm 
STATE FARM 
J \ S l RANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS K 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Ofl \1p Anksė S K.me. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienc 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAFOfJS 
33*8 l / 2 \ \ e s t 95thSt . . 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 70X-424-S654:773-581-8654 

• S T A T E F A R M I N S U R A N C E • 
Automobilio, namu. 

I gyvybės ir sveikatos draudimai 
I Select agente Barbara Murra) 

I Prašvkite Rasos — kalba !ietii\iškai ( 
l 5710 VV. 95 St.. Oak Lamu, IL | 
I 70S-423-5900 | 

fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SLPPLY 

RHKMFMN HJKX;RAFA\K 
IR \IĖGF:IA\IS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ..lay-away" 
pianu. Atliekame visus foto 

laboratorijos darbus. 

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

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.: 
sekmadieniais u/daryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314W.63St 
T e l . 773-776-8998 

P l a t i n k i t e . D R A U G Ą 

\mJmv M 9LM • m 

"WvAv.autotrodeusa.com 

PADCDAMl SURASTI. M PIRKI 1 IK M M Z i I 
AUTOMOBILIU.S IŠ BĮ I* KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AOTOMORII IUS IR DHTA! I S 

ATIJLKAMLAl rOMOBIl.IŲ RLMON'I \ 
T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.zilconstnKtion.com
mailto:tickets@dolerls.com
mailto:vyttours@earthlink.net
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Pasaulio naujienos 
{Remtamis AFP, Reuters, AP, fr«ertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių ag«fttOtų pranešimais) 

EUROPA 

BESLAN 
Šiaurės Osetijos miesto 

Beslan mokykloje dvi dienas 
trukusi įkaitų drama pasibaigė 
specialiųjų pajėgų šturmu. Kaip 
pranešė Britanijos ITV naujie
nų korespondentas, po šturmo 
sporto salėje guli iki 100 žu
vusiųjų kūnų. Rusijos valdžia 
kol kas tokios informacijos ne
patvirtino. Žurnalisto Julian 
Manyon teigimu, „an t aprū
kusių grindų gulėjo daugybė la
vonų". Pasak jo, buvo panašu, 
jog suveikė užpuolikų išdėlioti 
sprogstamieji užtaisai. Tuo tar
pu į Beslan ir Vladikaukazo li
gonines paguldyta daugiau kaip 
400 žmonių. Kalbama, kad iš 
tikrųjų mokykloje galėjo būti iki 
1,000 įkaitų. Šiuo metu mokyk
loje kovotojų nėra, bet susišau
dymai tebevyksta, nes dalis ko
votojų pasislėpė artimiausiuose 
namuose ir daržuose. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) 

penktadienį išreiškė apgailesta
vimą, kad įkaitų dramos Rusi
joje nepavyko išspręsti taikiai, 
nors supranta, kokia dilema bu
vo iškilusi valstybės pareigū
nams. Olandijos, šį pusmetį pir
mininkaujančios ES, užsienių 
reikalų vadovas Bernard Bot 
teigė, jog jis ir į pasitarimą at
vykę kitų valstybių narių už
sienio reikalų ministrai „su di
deliu nerimu sekė įkaitų krizę 
Šiaurės Osetijos mokykloje ir 
suvokia, su kokiu sunkiu pasi
rinkimu buvo susidūrusi Rusi
jos valdžia". 

WEIMAR 
Rytiniame Vokietijos Wei-

m a r mieste vėlai ketvirtadienį 
istorinę XVII amžiaus bibliote
ką nuniokojo gaisras, per kurį 
sudegė vertingų knygų. Gaisri
ninkams prireikė dviejų valan

dų, kad numalšintų liepsnas, 
kurios buvo apėmusios stogą ir 
viršutinį Anna-Amalia biblio
tekos aukštą, o vėliau persimetė 
ir į žemesnius aukštus. Gaisro 
priežastys kol kas nežinomos. 
1691 m. pastatytoje bibliotekoje 
saugoma apie vieną milijoną 
knygų, tarp jų didžiausia pa
saulyje Johann Wolfgang Goe-
the „Fausto" kolekcija. 

RYGA 
Latvijos švietimo ir mokslo 

ministerija, remdamasi iš dide
lių miestų gaunama informaci
ja, daro išvadą, kad palyginti 
nedaug moksleivių atsiliepė į 
Štabo rusiškoms mokykloms 
ginti raginimą dalyvauti protes
to akcijoje prieš latvių kalbos 
stiprinimą taut inių mažumų 
mokyklose. Rygos tarybos Švie
timo, jaunimo reikalų ir sporto 
departamento atstovė Muodra 
Jansone pranešė, kad į pamo
kas atėjo 94.9 proc. tautinių ma
žumų mokyklų moksleivių. 
Streikininkai susikoncentravo 
keturiose Rygos mokyklose. 
Daugiausia moksleivių neatėjo į 
vieną Rygos mokyklų — 108 iš 
800. 

r J A V 

Bush pabrėžė ryškius požiūrių 
skir tumus tarp jo ir J. Kerry, ir 
sukritikavo savo varžovą dėl to, 
kad j is balsavo prieš 87 mlrd. 
dolerių išmokas karo išlaidoms 
padengti ir JAV sąjungininkes 
Irake pavadino „prispaustųjų ir 
papirktųjų susivienijimu". J i s 
leido suprasti, kad balsavimas 
už J . Kerry yra ne kas kita, kaip 
balsavimas už nežinomybę. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Įtakingas Irako sunitų dva

sinis vadovas penktadienį pa
reiškė, jog antrą savaitę įkaitais 
laikomiems dviems prancūzų 
žurnalistams pavojus nebegre
sia, o jų išlaisvinimas, tik laiko 
klausimas. Irako islamo armija 
pasivadinusi grupuotė rug
pjūčio 20 dieną pagrobė žurna
l is tus George Malbrunot ir 
Christ ian Chesnot. J i reikalavo, 
kad iki šio trečiadienio Prancū
zijos vyriausybė panaikintų 
draudimą valstybinėse mokyk
lose nešioti hidžabus — musul
monių dėvimas skareles. Pran
cūzijos diplomatai buvo optimis
tiškai nusiteikę, jog abu žurna
listai greitai bus paleisti, tačiau 
penktadienį po pietų jie vis dar 
buvo laikomi įkaitais. 

NEW YORK 
Prezidentas George W. 

Bush ketvirtadienį su užsidegi
mu gynė savo pirmuosius ket
verius prezidentavimo metus ir 
žadėjo ryžtingai kovoti su tero
rizmu ir siekti sukurti saugesnį 
pasaulį. „Mes sukursime sau
gesnį pasaulį ir suteiksime viltį 
Amerikai. Mūsų niekas nesulai
kys", sakė G. W. Bush. Savo kal
boje G. W. Bush pažadėjo supa
prastinti mokesčių sistemą, 
leisti investuoti į socialinės ap
saugos fondus ir imtis veiksmų, 
kad būtų lengviau tapti nekilno
jamosios nuosavybės savininku 
ir studijuoti universitete. G. W. 

A Z I J A 

SEOUL 
Pietų Korėja neturi bran

duolinio ginklo programos, o 
prieš ketverius metus įvykęs 
nelegalus urano sodrinimo eks
perimentas buvo šalutinis ban
dymų lazeriu atskirti medžia
gas produktas, penktadienį pra
nešė vyriausybė. Pasak atsa
kingų Pietų Korėjos pareigūnų, 
sodrinimo įranga buvo išardyta 
po kelių mėnesių, kai įvyko 
vienintelis bandymas atskirt i 
uraną. 

Lietuvos ir JAV prezidentai matysis New York 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
rugsėjį tarptautiniame forume 
pasimatys, ir galbūt turės gali
mybę pabendrauti su JAV prezi
dentu George W. Bush. 

V. Adamkus ir G. W. Bush 
rugsėjo 21 dieną New York daly
vaus Jungtinių Tautų (JT) Ge
neralinės Asamblėjos sesijoje, 
pranešė Lietuvos prezidento pa
tarėjas Edminas Bagdonas. Pa
sak patarėjo, V. Adamkus daly
vaus priėmime pas W. G. Bush, 
kur, tikimasi, turės galimybę 
trumpai pasikalbėti su JAV pre
zidentu. 

Per pirmąją V. Adamkaus 
prezidentavimo kadenciją 1998-
2003 jis su G. W. Bush buvo ne 
kartą susitikę Washington, D. 

C. ir įvairiuose tarptautiniuose 
renginiuose, o 2002-aisiais JAV 
prezidentas buvo atvykęs į Lie
tuvą. Numatomas judviejų susi
tikimas New York bus pirmasis 
po V. Adamkaus išrinkimo an
trajai kadencijai šiemet birželį. 

New York rengiamas ir dvi
šalis Lietuvos prezidento susiti
kimas su Slovakijos prezidentu 
Ivan Gashparovich. Pasak E. 
Bagdono, Slovakijos preziden
tas kitų metų pradžioje kviečia
mas vizito į Lietuvą, o konkreti 
vizito data bus suderinta per 
prezidentų susitikimą. 

Ankstesnis Slovakijos prezi
dentas Rudolf Schuster Lietu
voje turėjo lankytis šių metų 
sausio 25-27 dienomis, tačiau 
dėl tuo metu vykusio Rolando 

Pakso Prezidentūros skandalo 
vizitas buvo atidėtas „tinka-
mesniam laikui". 

Rugsėjo 22 dieną V. Adam
kus JT Generalinės Asamblėjos 
sesijoje pasakys kalbą. 

Prieš vizitą į New York V. 
Adamkus šį sekmadienį vyks į 
UNESCO rengiamą tarptautinę 
konferenciją Barselonoje, kur 
pirmadienį pasakys kalbą. 

Kitą ketvirtadienį, rugsėjo 9 
dieną. V. Adamkus vyks į Len
kiją, kur kartu su Lenkijos pre
zidentu Aleksandr Kvvasnievvs-
ki dalyvaus ekonomikos forumo 
atidarymo sesijoje. 

Šiame forume V. Adamkui 
bus suteiktas Metų žmogaus ti
tulas, kurį kasmet teikia Len
kijoje įsikūręs Rytų institutas. 

Lietuvių bendruomenė Sankt Peterburge įsikūrė naujose patalpose 
S a n k t Peterburgas-Vi l -

n i u s . rugsėjo 3 d. (BNS) — 
Sankt Peterburge, dalyvaujant 
Lietuvos prezidento žmonai Al
mai Adamkienei, valstybės vy
riausybės atstovams ir diploma
tams, atidarytos naujos vietos 
lietuvių bendruomenės patalpos 
— nacionalinės kultūros auto
nomija. 

A. Adamkienė per atidary
mo ceremoniją ketvirtadienio 
vakarą lietuvių kultūros auto
nomijai padovanojo tautinių rū
bų ir knygų. 

Penktadienį Lietuvos dele
gacija Levašov memorialinėse 
kapinėse dalyvavo lietuvių tau
todailininko Gintaro Puzaraus-
ko sukurto kryžiaus represijų 

aukų atminimui pašventinime. 
Vėliau A. Adamkienė apsi

lankė Sankt Peterburgo valsty
binio universiteto Filologijos fa
kulteto Baltistikos katedroje, 
kuriai padovanojo savo vyro — 
prezidento Valdo Adamkaus 
knygų bei lietuvių kalbos žody
nus , susitiko su universiteto 
dėstvtojais ir studentais. 

Partijų sąrašuose — teisti ir nuosprendžio laukiantys asmenys 

Vilnius, rugsėjo 3 d. (BNS) 
— Teistus asmenis į Seimą ke
lianti neįtakinga Respublikonų 
partija penktadienį tapo pirmą
ja partija, kurią Vyriausioji rin
kimų komisija (VRK) užregis
travo dalyvauti spalį vyksian
čiuose Seimo rinkimuose. 

Du iš septynių šios partijos 
vienmandatėse rinkimų apygar
dose keliamų kandidatų nurodė 
buvę teisti, vienam pareikštus 
įtarimus šiuo metu nagrinėja 
teismas. 

Nacionalsocialistines idėjas 
propaguojantis Šiaulių miesto 
tarybos narys Mindaugas Mur

za 2001 metų vasarą už trijų 
nelegalių mitingų surengimą 
buvo nubaustas administracine 
bauda, tačiau atsisakęs ją su
mokėti mėnesiui buvo uždary
tas į areštinę. 

Teistumą nurodė turįs ir 
nuo partijos keliamas Žilvinas 
Razminas. 

Nuo šios partijos į Seimą 
keliamam Kauno apskrities lie
tuvių patriotų sąjungos vadui 
Visvaldui Mažonui yra iškelta 
byla dėl viešosios tvarkos pažei
dimo. Teismas bylą ketina na
grinėti rugsėjo viduryje. 

Iškilus abejonių, ar Libe

ralų demokratų partijos (LDP) 
kandidatų sąraše įrašytas Gin
ta ras Šurkus yra atlikęs baus
mę. VRK atidėjo šios partijos re
gistravimą. 

Buvęs per apkaltą nuo pre
zidento pareigų nušalinto Ro
lando Pakso patarėjas baustas 
pinigine bausme už klaidingą 
buhalterinės apskaitos vedimą, 
bet neaišku, ar jis sumokėjo 
baudą. 

į s ta tymas neleidžia daly
vaut i rinkimuose asmenims, 
kurie likus 65 dienoms iki rin
kimų datos nėra atlikę paskir
tos bausmės. 

Call 
Lithuania! 

12.9 cents/minute 

1-866-237-7952 c — 
Call now and take advantage of this special offer! 

No switching or connection fees involved. 

Estonia 
$8.9 

W. Europe 
cents/minute $4.9 lute 

IIKlElEElllaS 
Getting you connected 
with family and friends 

around the world! 

*Ce« pnone -ores ~tcy vary aependnę or. tne aesrincffior ycx, cai. Orte* appbes 10 regutar prone -eres omv. 
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PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

"f 
Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 

spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus
tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina 

lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 
pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 

adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 
organizacijų adresais, pasirinktais šokiais. 

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

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

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

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

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

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

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis — DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 

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

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ" 

•*5Us* tS5s£fcs &3&Ž&- -CĄ, 

Metams JAV 
— ĮOO do l . 
Metams t i k 
šeštadienio 

laida 60 do l . 
Metams t ik 

„Bičiulystės" 

lakia 40 do l . 

Always With F!owers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėiės visom progom, gėiės j Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto sriiiaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovatiu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, poky l iu salių i r stalu dekoravimas gėlėmis i r 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemont, 1120 S. State St.; Tel. 630-2S7-0339 
Justlce 801S W. 79 St.; Tel. 708 594 6604 

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

www.alvvayswithflowers.com 

AtA 
MARTAI MARIAI 
TRUMPJONIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnus VILIŲ ir ARVIDĄ, dukrą ANGELIKĄ ir 
jų šeimas, gimines ir artimuosius. 

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija 
Mažosios Lietuvos fondas 

Mirus mylimai 

A.tA. 
GALINDAI ŠILINGAITEI 

reiškiame gilią užuojautą jos sesutėms Rusnei 
Kubilienei, Danguolei Radzevičienei, Saulei 
Pusdešrienei, Vingrai Rupinskienei, svainiui 
Mykolui Vansauskui, jų šeimoms ir arti
miesiems Lietuvoje, Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje ir Aliaskoje. 

Marija Sabaliauskaitė Kuprienė 
Saulius su Roma, Jonas ir Vida 

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 P H O N E S 
NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 

T e l . 1 -800-994-7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

Buvusiai Santa Monica lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos vedėjai 

A.fA 
INGAI BLAZAITEI 

TUMIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame šioj liūdnoj gyve
nimo valandoj jos vyrą ALFONSĄ TUMĄ su jos 
šeima, vaikais ir anūkais. 

Buvę mokyklos mokiniai. 
Buvę mokytojai — 

Vita Kevalaitienė 
Giedra Gudauskienė 

Liucija Mažeikienė 
Algis Trasikis 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

PALOS — GAIDAS 
FUNERAL H O M E 

• Patog io je v ie to je t a r p 
v Čikagos i r L e m o n t o 

•10 minuč ių nuo Sv Kaz im ie ro 
f***-- l i e t u v y kap in iu 

i 028 S Southvvest Hwy 
Palo* Hllls I l l inois 

{708)974-4410 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEVV LOCATION 
3240 W. 79 St. M ARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1 708 430 5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų pata lpas visose Č i kagos m i e s t ' 
apyl inkėse ir priemiesčiuose 

Patarnav imas 24 vai 

http://www.alvvayswithflowers.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE Prof. KAZYS PAKŠTAS — originalių idėjų sumanytojas 

„SEKLYČIOJE" RUGSĖJO 8 D., 2 
v.p.p. trečiadienio popie tės 
programos nebus. L inksmai 
praleiskite Darbo d ienos 
savaitgalį. 

„SEKLYČIAI" REIKALINGA indų 
plovėja/plovėjas, s ep tyn i a s 
dienas savaitėje (38 va lan
das). Skambint i Rasa i t e l . 
773-476-2655, arba atvykti į 
„Seklyčią", adresu: 2711 W. 
71st St., Chicago. Tei rauki tės 
tarp 9 v.r. ir 3 v.p.p. 

DĖMESIO! PLC GEGUŽINĖ 
įvyks rugsėjo 12 d., 12:30 v. po 
šv. Mišių, o ne rugsėjo 5 d., 
kaip buvo skelbta. 

AR PROF. KAZIO PAKŠTO 
idėjos įdomios ir ak tua l io s 
šiais laikais suž inos ime 
rugsėjo 19 d., 12:30 v. po šv. 
Mišių. PLC, Lietuvių Dailės 
muziejuje. Apie K. P a k š t o 
nuveiktus da rbus p r a v a r t u 
žinoti jau vien todėl, kad j is 
nagrinėjo visada a k t u a l i u s 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
praradimo ir išsaugoj imo 
klausimus. Su prof. K. Pakš to 
nemažos apimt ies knyga 
„Kultūra. Civilizacija. Geopo
litika." mūsų tautiečius su
pažindins dr. Silvestras Gai
žiūnas iš Lietuvos. Meninę 
programos dalį a t l iks pia
nistas, doktorantas R iman ta s 
Vingras. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama gausiai daly
vauti šio rudens p i rmame kul
tūriniame renginyje. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius ruošia išvyklą į Sha-
kespeare Theater „Merry Wi-
ves of Windsor", spalio 6 d., 
trečiadieni, 1 v.p.p. Skambin t i 
tel.: 630-968-0756, arba 708-
346-0756. 

PO VASAROS ATOSTOGŲ Le-
monto Soc. reikalų skyr ius 
a t idarytas vieną dieną sa
vaitėje - penktadieniais. 

DAUMANTO-DIELININKAIČIO 
Jaunųjų Ateitininkų kuopos 
registracija vyks šeštadienį , 
rugsėjo 11 d., PLC, Lemonte, 
nuo 9 v.r. iki 11 v.r. Tą rytą 
negalintieji a tvykt i , ga lės 
užsiregistruoti sekmadien į , 
susir inkimo metu . P i r m a s 
D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
jaunučių kuopos sus i r inkimas 
bus rugsėjo 12 d., Atei t ininkų 
namuose, 10:15 v.r. (tuoj po 9 
v.r. vaikų šv. Mišių, Pa l . 
Jurgio Matulaičio misijoje). 
Uniforma neprivaloma. 

CICERO LIETUVIŲ TELKINYJE 
Tautos šventė rengiama rug
sėjo 12 d., sekmadienį. 9 v.r. 
šv. Mišios Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje. Tuoj po Mišių, 
parapijos salėje Cicero LB ir 
ALTo valdybos ruošia l inks
mą pabendravimą. Cicero 
skyriaus ALTo p i rmin inkas 
Stasys Dubauskas, šią vasarą 
ilgai praleidęs Lietuvoje, 
kalbės tema „Lietuva šian
dien". Linksmą meninę dalį 
atliks Stasės Jagminienės va
dovaujama kapela „Tėviškė". 
Renginio šeimininkės vaišins 
skaniais valgiais. Visi lietuviai 
maloniai kviečiami ir labai 
laukiami. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MENO 
ansamblis „Dainava" skelbia 
naujojo sezono at idarymą bei 
kviečia muzikalius l ietuvius 
(muzikinis išsilavinimas ne
būtinas) įsijungti į šį augantį , 
jaunėjantį chorą, vadovauja
mą Dariaus Polikaičio. Repe
ticijos vyks kiekvieną an t ra 
dienį, 7:45 v.v., Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte , 121 
kamb. Pirmoji repeticija -

rugsėjo 7 d. D a u g i a u informa
cijos te lefonu 708-301-3839, 
a r b a 708-974-9532. 

RUGSĖJO 11 D., 9 V.R. Čikagos 
l i t uan i s t inės mokyklos moks
lo m e t ų pradžios a t i d a r y m a s . 
Čikagos l i tuan is t ine i mokyk
lai r e ika l inga įvairių k las ių 
l i e t u v i ų k a l b o s mokyto ja . 
S k a m b i n t i J ū r a t e i Dovilienei, 
te l . 630-832-6331. 

ATVESKITE SAVO VAIKUS ir 
va ika ič ius į „P ip i rų ratelį". 
Užs i ėmima i pras idės rugsėjo 
13 d. i r vyks p i rmad ien ia i s , 
a n t r a d i e n i a i s , t r e č i ad i en i a i s 
bei penk tad i en i a i s n u o 9:30 
v.r. iki 11:30 v.p.p. Ta ip p a t 
t r eč i ad i en i a i s n u o 12 iki 2 
v.p.p. Va ika i lanko k a r t u su 
tėvel ia is 1 k a r t ą per sava i t ę , 
P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r e . 
P r i i m a m i va ika i nuo 18 m ė n e 
sių iki 4 me tukų . Kre ip t i s į 
R imą S t r o p u t ę - G a i m e r , te l . 
7 7 3 - 7 7 5 - 9 4 9 8 . Reg i s t r ac i j a 
vyks iki spalio 1 d. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ 
„ G r a n d i e s " t au t in i s a n s a m b 
lis p r a d e d a savo 46 -uos iu s 
veiklos m e t u s . Šokių ra te l ių 
repetici jų t va rka : va ikų, j a u 
nių ir s t u d e n t ų ra te l ia i p r a d ė s 
s e k m a d i e n į , rugsė jo 12 d., 
5:30 v.v. Va ikų ratel io repet i 
cija vyks Ate i t in inkų n a m u o 
se , Lemon te , 5:30 - 7 v.v.; j a u 
n ia i i r s t u d e n t a i r enkas i PLC 
spor to salėje, Lemonte , 5:30 -
7:30 v.v. V e t e r a n a i p r a d ė s 
šok ių sezoną s e k m a d i e n į , 

' rugsėjo 26 d., 3:30 v.p.p. PLC 
valgykloje. Apie j a u n ų ve te ra 
nų repet ici jas bus p r a n e š t a 
vėl iau . J a u n i ve t e r ana i t u r ė t ų 
reg i s t ruo t i s iki rugsėjo 30 d. 
„ G r a n d i e s " i n t e r n e t o sve
ta inėje : www.vorasux>m/gran-
dis/>. Tol imesnę informaciją 
ga l ima ras t i t inklapio pus la 
p iuose a r b a s k a m b i n a n t 
Violetai Fabianovich tel . 708-
422-3556. 

ATEITININKŲ NAMŲ 25 METŲ 
s u k a k t i e s pokylis įvyks rug
sėjo 25 d., šeš tadienį , šv. Mi
šios 26 d., sekmadienį , PLC, 
Pa l . J u r g i o Matulaičio misijo
j e 9 v.r. 

ORGANIZUOJAMA ČIKAGOS 
L i e t u v i ų operos g e g u ž i n ė 
įvyks rugsėjo 12 d., sekmadie 
nį, 12 v.p.p. J a u n i m o centro 
kavinėje ir kiemelyje. Men inė 
p r o g r a m a - kapela „Sodžius", 
šokiai - A. Pi l ibai t is , užkan 
džiai - „Venta" . Veiks b a r a s , 
vyks loterija. Kviečiami visi. 

ALDONA ŠOLIŪNIENĖ, VISŲ 
m ė g i a m a k u l i n a r ė , s k a n i a i 
p a v a i š i n s „Va iko v a r t a i į 
moks lą" r u o š i a m u o s e m e t i 
n i u o s e „ D e r l i a u s p ie tuose" . 
Tai proga ne tik skan ia i pa
valgyt i , bet ir pa remt i beglo
b ius v a i k u s Lietuvoje. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
p r a n e š a v isuomenei , k a d šių 
m e t ų K u l t ū r o s p r e m i j o m s 
s k i r t i k a n d i d a t u s p r a š o m a 
siūlyti iki rugsėjo 15 d. atsiun-
č i a n t L B K u l t ū r o s t a r y b o s 
a d r e s u : 2841 D e n t o n Ct . , 
Wes tches te r , IL 60154. Nu
m a t y t o s šeš ios p remi jos -
d a i l ė s , s p a u d o s da rbuo to jo , 
rad i jo da rbuo to jo , m u z i k o s , 
t e a t r o ir t au t i n ių Šokių moky-
tojo/os. Premi joms kand ida t a i 
ga l i b ū t i t ik iš J A V gyve
n a n č i ų k u l t ū r i n i n k ų . Pas i 
r a š y t a m e , su siuntėjo ad resu , 
la i ške p r i s t a toma: k a n d i d a t o 
v a r d a s , p a v a r d ė , a d r e s a s , 
t e l e fonas ir b e n t t r u m p a i 
r a š t u a p i b ū d i n a m a s iū loma 
k a n d i d a t o - a s m e n s veikla. 
P r e m i j ų m e c e n a t a s y r a 
Lietuvių fondas. 

Kažin kiek jaunesniosios 
kartos tautiečių žino ar 
yra skai tę apie žymų 

geografą, naujų, originalių idė
jų sumanytoją prof. Kazį Pakš
tą? Reikia tikėti, kad vyresnieji, 
pažinoję jį nepriklausomoje Lie
tuvoje ir vėliau išeivijoje, gali apie 
prof. K. Pakštą daug papasa
koti. Nevienas pris imename, 
kai jis išeivijoje skelbė idėją, 
kaip planingai kolonizuoti Hon
dūrą ir įkurti „atsarginę Lietuvą". 

Apie „atsarginės Lietuvos" 
idėją prof. K. Pakštas skelbėjau 
1928 m. per pirmąjį nepriklau
somybės dešimtmetį. J is suvo
kė Lietuvos geopolitinės padė
ties pavojų, tad jau tada klausė: 
„Ar mūsų nepriklausomybė 
nebus tik kelių dešimtmečių 
meteoras?" Tuomet jis jau kėlė 
idėją kolonizuoti Angolą, kaip 
'atsarginę Lietuvą"\ 

Kazys Pakštas gimė 1893 
m. Alinaukos vienkiemyje, Ute
nos apskrityje. Lankė slaptas 
lietuviškas mokyklas bei „Sau
lės" draugijos kursus. Mokėsi ir 
kitur. 1914 m. iškeliavo į Ame
riką laimės ieškoti. Atsidūrė 
Čikagoje, platino „Draugą", re
dagavo laikraštį „Tikyba ir do
ra". 1915 m. įstojo į Valparaiso 
(IN) universitetą. Vėliau perėjo 

į Fordham universiteto sociolo
gijos fakultetą ir jį baigė 1918 
m. Tuo nesitenkino; išvyko į Švei
cariją, į Friburgo universitetą. 
1923 m. baigus studijas, jam 
buvo suteiktas daktaro laipsnis. 

Iš Šveicarijos dr. Kazys 
Pakštas dar sugrįžo į JAV; ta
čiau 1925 m. jis buvo pakviestas 
į Kauno universiteto teologijos 
— filosofijos fakultetą dėstyti 
geografijos. Ėjo docento parei
gas. Nuo 1931 m. jis perėjo į 
gamtos — matematikos fakul
tetą ir buvo išrinktas geografi
jos katedros vedėju. 

Prof. K. Pakštas buvo di
delis keliautojas. Jis aplankė be
veik visas Europos šalis, Brazi
liją, apkeliavo Afriką, lankėsi 
Palestinoje. Be to, jis intensy
viai dirbo mokslinį darbą, nu
statė Lietuvos klimatines juos
tas, o emigracijoje susidomėjo 
istorine geografija. Parašė daug 
straipsnių, publikavo monogra
fijas. 1939 m. ragino Lietuvos 
valdžios viršūnes rengtis okupa
cijai, perkelti aukso valiutos 
atsargas, meno, bibliotekos ir 
kt. vertybes į užsienį. Deja, pri
tarimo nerado nei pas prezidentą. 

Prof. K. Pakštas turėjo dau
gybę naujų idėjų: rūpinosi kurti 
Lietuvos Katalikų universitetą, 

Lietuvos sostinę perkelti į Klai
pėdą ir pakeisti tradicinį orien
tavimąsi iš Rytų į Vakarus. 

1939 m. prof. K Pakštas 
grįžo atgal į JAV; Kalifornijos 
universitete dėstė Vidurio Eu
ropos politinę geografiją. 1941 
m. Čikagoje įkūrė Lietuvių kul
tūros institutą ir jam vadovavo 
iki 1943 m. Dėstė įvairiose JAV 
mokyklose, o 1954 — 1957 
metais dirbo Kongreso bib
liotekoje Washington, DC. 

Prof. K. Pakštas buvo ne 
vien mokslininkas, bet ir poli
tikas, veiklus katalikų visuo
menininkas. Ateitininkų fede
racijos vadas, Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos vei
kėjas ir vadovas, kultūrininkas, 
draugijų pirmininkas, vienas 
aktyviausiųjų įvairių visuo
meninių organizacijų steigėjas. 
J. Brazaitis taip apibudino K. 
Pakštą: „Jis gavo savo charak
teriui tai, ką aukštait is turi 
aukštaitišką: spontaniškumą, 
intuityvinį pažinimą, nujauti
mą, kuris pralenkia protinį pa
žinimą; didelį sugebėjimą įsivaiz
duoti — ypatybę, labai reika
lingą mokslinei, meninei ir 
visuomeninei kūrybai. Jis pa
veldėjo išraiškai matymą ir kal
bėjimą vaizdais, šūkiais, sen-

„DRAUGUI" — 95-eri 

„Draugo" jubiliejinis pokylis įvyks SPALIO 10 D., 4 V.P.P. naujojoje Martinlque pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. Jūsų laukia puikus maistas ir patarnavimas. Nemokamas baras 
veiks 4 va landas . I pokylį apsilankys ypatingas svečias, apie kurį pranešime vėliau. Stalus ir 
pavienius bilietus jau galima užsisakyti „Draugo" administracijoje. 
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Prasidėjo rudens vajus 
Nors šios vasaros nemaža 

dalis Čikagoje panaši į rudenį, 
vasara baigiasi suskambėjus 
mokyklų skambučiams, tuo 
užbaigiant vasaros atostogas. 

J a u vienuoliktą kartą 
Draugo fondas skelbia rudens 
lėšų telkimo vajų, kad būtų 
tęsiamas tolimesnis Draugo 
fondo kapitalo auginimas. 

Kai nusmukusi investavi
mų birža nebeduoda investa
vimų pelno, reikalingo „Drau
go" leidybos paramai, kai tam 
tenka panaudoti ir 5 nuošim
čius paties kapitalo, yra būtina 
toliau auginti patį DF kapitalą, 
kad padidėtų gaunamos palū
kanos. Nustojus auginti DF ka
pitalą „Draugo" leidybos „kati

nas" neužilgo suės Draugo fon
do „lašinius" ir „Draugo" leidė
jams, nesuradus papildomų lei
dybos lėšų, „Draugo" leidimas 
turės sustoti. 

Dažni „Draugą" skaitančių 
antrabangių mirties praneši
mai vis mažina „Draugo" pre
numeratorių skaičių. Tą skaičių 
turėtų pakelti naujai į JAV 
atvykstančių lietuvių „Draugo" 
prenumeratos . Bet tų naujų 
prenumeratorių skelbimų „Drau
ge" nematyt, kaip kad buvo 
prieš 50-60 metų. Tad tą 
„Draugo" „stogą" turime išlai
kyti tomis pačiomis rankomis 
ir lėšomis, kaip prieš 50 metų. 

„Bičiulystės" priedas iki 
šiol vilčių nepateisino ir tik pa

didino „katino" suėdamus 
fondo „lašinius". 

Per eilę metų Draugo fon
do nariai, garbės nariai ir rė
mėjai atsiliepė į Draugo fondo 
vajų laiškus. Visus labai kvie
čiame atsiliepti ir į šio rudens 
vajaus laiškus, kuriuos išsiun
tėme š. m. rugsėjo 2 dieną su 
didesniu ar mažesniu papildo
mu įnašu. 

Kaip būtų džiugu, jei visi' 
„Draugo" prenumeratoriai bū
tų ir Draugo fondo nariai, ar 
rėmėjai. Deja, iki to dar ne
priėjome. Šis rudens vajus yra 
gera proga kiekvienam „Drau
go" skaitytojui atsiliepti į ru
dens vajaus laiškus, į vokelį 
įdedant nors ir nedidelį, ar di
desnį čekį Draugo fondui ir su 
laiško atkarpa pasiųsti vokelį 
Draugo fondui. Čekius pra
šome rašyti Draugas Founda
tion vardu ir vokelį pasiųsti 
artimu metu. Aukos Draugo 
fondui yra nurašomos nuo fe-
deralinių mokesčių ir pakvi
tuojamos kiekvienam aukoto
jui su didele padėka. 

Fondo iždininkas 

TALKININKAI DRAUGO FONDE 
Per visą dešimtmetį Draugo fondo lėšų telki

mo vajų laiškus išsiunčia tie patys labai pa
reigingi ne tik Draugo fondo, bet ir „Draugo" 
talkininkai, siuntimams vadovaujant koordinato
riui Antanui Valavičiui ir vaišes paruošiančioms: 
Viktorijai Valavičienei ir Onai Gradinskienei. Už 
patalpų panaudojimą padėka priklauso tėvams 
marijonams. Didelis ačiū šeimininkėms už vaišes. 

2004 m. rudens vajaus laiškų išsiuntime daly

vavo: Algirdas Čepėnas, Ona Gradinskienė, Sa
lomėja Daulienė, Vaclovas Momkus, Stefa ir Vy
tautas Prialgauskai, Vacys ir Danutė Jakovickai, 
Pranas ir Aldona Totoraičiai, Antanas ir Vik
torija Valavičiai, Jurgis Vidžiūnas, Aleksas 
Smilga ir Jonas Vyšniauskas. Draugo fondas 
labai vertina jų talką ir nuoširdžiai dėkoja. 

Br . Juodel i s 

tencijomis". 
Kazys Pakštas mirė 1960 

m. rugsėjo 11 d. Čikagoje. Šį 
ypatingą mokslininką, kultū
rininką prisiminsime rugsėjo 
19 d. PLC, Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje. 

Prof. K. Pakštas nėra pa
mirštas dabartinėje Lietuvoje. 
Baltoskandijos akademijos ins
titutas Lietuvoje tyrinėja ir 
propaguoja profesoriaus Kazio 
Pakšto palikimą. Savo geo
politinėmis idėjomis ir politine 
veikla prof. K. Pakštas dau
giausia nuveikė gyvendamas 
JAV. Čia jis paliko ryškius 
pėdsakus lietuvių gyvenime. 
Todėl dr. Silvestras Gaižiūnas 
Baltoskandijos akademijos ins
tituto direktorius ir leidėjas 
Arūnas Bliudžius kreipėsi į 
JAV LB Kultūros tarybą su
daryti sąlygas prof. K. Pakšto 
idėjų rinktinės: „Kultūra, Civi
lizacija, Geopolitika" knygos 
sutiktuvėms. Šios knygos pri
statymas ruošiamas sekmadie-

Kazys Pakštas. 

nį, rugsėjo 19 d., PLC, Lemon
te, Lietuvių dailės muziejuje. 
Knygą aptars svečias iš Lietu
vos dr. Silvestras Gaižiūnas. 
Meninę dalį atliks doktorantas 
pianistas Rimantas Vingras. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti pirmame rudens 
kultūriniame renginyje. 

Marija R e m i e n ė 

jjlf jAvLietuvių 
Bendruomenės 

KULTUFOS TARYBA 2841 Oentod Ct. 

Maia Remene. a r r m r t * 
rr.remieneOaof .com 

Westcfresler, IL 60154 
Uthuantan • Ameflcan Commonity Culturat Councti VEUrfij<SAS. 706-662-1448 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS 
Šiais metais, lapkričio 26-27-28 d. JAV LB Kultūros taryba orga

nizuoja 11-ąjį Teatro festivalį, kuris įvyks Čikagoje, Jaunimo centre. 
Kultūros taryba kviečia JAV ir Kanados lietuvių teatro vienetus, sam
būrius ar pavienius asmenis su mono spektakliais dalyvauti šiame 
kultūriniame savaitgalyje. Apie dalyvavimą prašoma pranešti JAV LB 
Kultūros tarybos atstovei Vitalijai Pulokienei e-paštu: 

vpulokiene@hotmail.com. 
Pirmasis Teatro festivalis įvyko 1968 m. lapkričio 27 - gruodžio 

j 1 d., Jaunimo centre, Čikagoje. Anot tuometinio JAV LB Kultūros 
' fondo pirmininko Anatolijaus Kairio, išeivijos teatro idėja buvo 
i sumanyta ir įgyvendinta ne konkurencijai ar tautinei reprezentacijai 
; o išeivijos kultūrinei veiklai pagyvinti. Gyva ši veikla iki šių dienų, 

padedanti įsigilinti į lietuviškosios išeivijos esmę, palaikanti tautinę 
gyvybę. Tad, tęskime šią gražią tradiciją. 

JAV LB Kultūros tarybos info. 

SKELBIMAI 
• J ū s t a p s i t e v i enas iš

r inktų jų , 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 jau naudoja 
DIALNOW! 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 Ų S A V I N I N K A I ! 
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 . 

* „Saulutė" , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, dau
giavaikėms šeimoms bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: dr. 
Jolanta ir dr. Šarūnas Peckus 
$250 Vaivos Vygantaitės ir 
Tomo Marcherto vestuvių 
proga; Gražina Gražienė $250 
tęsiant mergaitės metinę 
paramą; Jan ina ir Feliksas 
Bobinas $100 a a. vyr. sktn. 
Vytauto Skrinsko atminimui; 
Motiejuko kepenų t rans
plantacijai aukojo Margari ta 
Valiukas $10, Maria ir dr. 
Vytautas Černius $100, Liucija 
ir Willi Hoffman $100, 
Antanina Leparskienė $10, 
Paulius Doveinis $100; anoni
miniai (D^ $100 Labai ačiū, 
..Saulutė" Suniight Orphan 
Aid). 119 Woinor Rd„ Buffalo 
O o v e . TL 60089. tel. (847) 

->37-7949. TAX ID 36-3003339. 

Advokatas 
Vytenis L i e tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo 
„Draugo") 

Tel. 773-284-0100. 

Advoka tas 
J o n a s Gibaitis 
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. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaDe #2300 Chkago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių 7>isių Specialistas 

Rastines Cikagty ir Woodndge 

Tel. 877-Gynejas arba 
877-496-3527 

Valandos pagal susi tarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG & ASSOCIATES 
Tel. 773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

• 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 West C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 
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Draugo fondo 2004 m rudens vajaus laiškų siuntimo talkininkai. Trūksta •J. Kuprio. 
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