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Šiame 
numeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2 psl. 

Nelengva Saulę 
pagauti. „Draugas" 
skelbia konkursą. 
Svarbu Lietuvos 
piliečiams. 

3psl. 

Lietuva žydi ten, kur 
auga. 85 metai Dievo 
tarnyboje. LB Soc. 
reikalų tarybos skyrius. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Globalizacija, 
tautiškumas ir 
tapatybė. Alfonsui 
Tyruoliui 95-eri. Iš 
operų pasaulio išskrido 
„Biitterfly". Akmens 
skulptūrų seminaras 
Ukmergėje. Pokalbis 
apie prof. Kazį Pakštą. 

Laikų pilnybėje. 
Lietuvių parapija 
švenčia 90 m. sukaktį. 

5 psl. 

Draugo fondo skiltis. 
Keturių dailininkų 
paroda. Visus kviečiam 
į „Draugo" pokylį. 

8 psl. 

Sportas 
* Pa langoje vyks t an 

čiose t a r p t a u t i n ė s e aš tuo
niasdešimties šachmatininkų 
varžybose „Palanga 2004" po 
septynių ratų pirmauja lietuvis 
Gediminas Šarakauskas. J is 
surinko 6 taškus iš 7 galimų. 

* Madrido „Real" (Ispa
nija) klubo saugas bei An
glijos futbolo r i nk t inės kapi
tonas David Beckham su JAV 
„Gillette" bendrove pasirašė 50 
mln. eurų penkerių metų su
tartį. D. Beckham yra daugiau
siai iš reklamos Europoje uždir
bantis sportininkas. Per 2004 
m. futbolininko pajamos iš rek
lamos sudarė 34 mln. eurų, o 
tai penkis kartus viršijo D. 
Beckham atlyginimą„Real" ko
mandoje. 

* Italijoje vykusiose jau
n imo dvi ra t in inkų „Trofeo 
Ci t ta Di Spinea" lenktynėse 
ketvirtąją vieta užėmė „Fausto 
Coppi Gazzera Videa" koman
dos narys Marius Sabaliaus
kas. 

* New York tęsiasi atvi
ras i s JAV teniso čempiona
ta s . Ketvirtadieni varžybų nu
galėtojo titulą gynęs amerikie
tis Andy Roddick ketvirtfinaly
je 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 4:6 pralai
mėjo 28-ajai varžybų raketei 
švedui Joachim Johansson bei 
pasitraukė iš tolesnės kovos. 
Švedijos tenisininko varžovu 
pusfinalyje bus australas Lley-
ton Hewitt. 

Naujausios 

* L ie tuvos e i n a m o s i o s 
sąskaitos deficitas išaugo. 

* Turkijos min is t ras Lie
tuvoje ieškos paramos savo 
valstybės narystei ES. 

* P radedamos mokė t i di
desnės pensijos. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.833 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvai nepriimtinas tranzito 
Vilnius, rugsėjo 10 d. 

(BNS) — Lietuva kategoriškai 
atmeta bet kokias pas tangas su
kurti laisvo tranzito koridorių 
tarp kaimyninės Kaliningrado 
srities ir likusios Rusijos per 
Europos Sąjungos (ES) teritori
ją-

Tai skelbia penktadieni Sei
mo priimtas n u t a r i m a s „Dėl 
bendradarbiavimo su Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sriti-
nu . 

Nutarimas pr i imtas 58 par
lamentarams balsavus už, nė 
vienam nebalsavus prieš ir 5 

par lamentarams susilaikius. 
„Šis nutar imas nėra skirtas 

vidaus vartojimui, j is yra skir
tas sustiprinti mūsų pozicijas 
išorėje", pristatydamas nutari
mo projektą sakė Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas. 

Tikimasi, jog šio nutarimo 
priėmimas sustiprins Lietuvos 
diplomatų pozicijas prieš kitą 
savaite numatytą ES Bendrųjų 
reikalų i r išorinių santykių 
(BRIST) tarybos posėdyje. 

Kaip pažymima dokumente, 
Lietuva nepritaria Rusijos per
nai gegužę Europos komisijai 

pateiktam dokumentui, siūlan
čiam, kad Kaliningrado tranzi
tas per Lietuvos teritoriją vyktų 
pagal Rusijos vidaus įstatymus 
ir būtų laikomas Rusijos vidaus 
tranzitu, taip pat Rusijos šių 
metų birželį paskelbtiems pa
siūlymams dėl bevizio traukinio 
per Lietuvą. 

„Ko gero, tokių pastangų 
yra ir pačioje Europos Sąjun
goje, todėl mūsų diplomatai ir 
yra sunerimę", Seimo posėdyje 
sakė opozicinės Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius. 

Europos komisija rugsėjo 
pradžioje pareiškė remianti dar 
prieš Lietuvos įstojimą į ES pa
siektus ir dabar galiojančius su
sitarimus su Rusija dėl jos pi
liečių tranzito per Lietuvos teri
toriją į Kaliningrado sritį. 

Pagal ES i r Rusijos susi
tarimą, nuo praėjusių metų lie
pos 1-osios į Kaliningrado sritį 
ir iš jos per Lietuvos teritoriją 
tranzitiniais traukiniais, auto
mobiliais ir autobusais vyks
tantys Rusijos piliečiai privalo 
turėti supaprast intus tranzito 
dokumentus. 

Čečėnijos 
rėmėjų 

straipsnis — 
galvos 

skausmas 
saugumui 

Viln ius , rugsėjo 10 d. 
(BNS) — Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) paprašė 
Žurnalistų ir leidėjų etikos ko
misiją įvertinti, a r iš Lietuvos 
palaikomoje Čečėnijos laisvės 
rėmėjų interneto svetainėje pa
skelbtame straipsnyje nėra pro
paguojamos teror izmo idėjos 
bei skatinama tau t inė neapy
kanta. 

VSD penktadienį pareiški
mu reagavo į rugsėjo 8 d. inter
neto svetainėje w w w . k a v k a z -
center .com paskelbtą čečėnų j 
nepriklausomybininkų pasiūly
mą sumokėti 20 milijonų dole- | 
rių tiems, kurie padės sučiupti ! 
Rusijos prezidentą Vladimir j 
Putin, kuris interneto straips
nyje kaltinamas karo nusikalti
mais Čečėnijoje. 

Anot VSD pareiškimo, mi
nėtoji interneto svetainėje pa
skelbta informacija, „tarptauti
nio terorizmo propagandos po
žiūriu vertintina nevienareikš
miškai". 

Pasak VSD, susirūpinimą 
kelia tai, kad minėtoji Lietuvo
je sukurta internetinė informa
cija sulaukė didelio pasaulio ži-
niasklaidos dėmesio. 

Valstybės saugumo depar
tamentas j a u pernai mėgino 
nutraukti šio čečėnų rėmėjų 
tinklalapio veiklą Lietuvoje, 
bet byla įstrigo teisme, dabar 
laukiančiame Konsti tucinio 
Teismo išaiškinimo. 

Sostinės 
gyventoja 

šventė 115-ąjį 
g imtadienį 
Vi ln ius , rugsėjo 10 d. 

(BNS) — Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas gimtadienio 
proga penktadienį pasveikino 
vilniete Marfą Šalaikijskają, 
švenčiančią 115 metų jubiliejų. 

Kaip pranešė sostinės savi
valdybė, M. Šalaikijskają teigė, 
kad ilgaamžiškumo paslaptis 
yra „nevalgyti mėsos, negerti, 
labai daug ir sunkiai dirbti". 

Antakalnyje gyvenanti se
nolė, tur in t i puikią atmintį , 
merui pasakojo apie savo gyve
nimą, matytus t r i s ka rus ir vis 
stebėjosi, kad jos gimimo diena 
nebuvo pamiršta. 

„Tokio amžiaus žmonių yra 
Azijoje, tačiau Europoje — tai 
retenybė. Miestui didelė garbė, 
kad jame gyvena tokie žmo
nės", sakė A. Zuokas. 

Antakalnio seniūnas Algi
mantas Vaitkus senolei pado
vanojo arbūzą, kaip sveiko gy
venimo simbolį. 

Prasidėjo eilinė rudens Seimo sesija. Per likusius du mėnesius Seimas į plenarinius posėdžius planuoja rinktis ! 
tik kartą per savaite.. Pirmadieniais dirbs komitetai ir frakcijos, o antradieni vyks Seimo plenariniai posėdžiai, j 
Likusios dienos bus skirtos rinkimų kampanijai. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Prasideda oficiali Seimo 
r inkimų agitacijos kampanija 

V i l n i u s , rugsėjo 10 d. 
(BNS) — Penktadienį, likus mė
nesiui iki balsavimo dienos, 
prasideda oficiali eilinių Seimo 
rinkimų agitacijos kampanija. 

Vyriausioji rinkimų komisi
ja „Valstybės žiniose" oficialiai 
paskelbė rinkimuose dalyvau
jančių partijų ir susivienijimų 
kandidatų sąrašus, jiems bur
ta is su te ik tus numerius bei 
kandidatus vienmandatėse rin
kimų apygardose. 

Iš viso Seimo narių manda
tų siekia apie 1,300 kandidatų, 
kurių apie 1,240 yra iškelti par
tijų ir susivienijimų sąrašuose 
daugiamandatėje, apie 600 — 
iškelti arba išsikėlė patys 71-oje 
vienmandatėje apygardoje. 

Prasidėjus rinkimų agitaci
jos kampanijai, kandidatai į 
Seimo narius turi lygią teisę 
kalbėti rinkėjų ir kitokiuose su
sirinkimuose, skelbti savo rin
kimų programą. 

Samurajų kardai atkeliavo 
užkariaut i lietuvių simpatijų 

F. Noba kardų kolekcija yra įtraukta į Japonijos saugomų kultūros verty
bių sąrašą. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr 

K a u n a s , rugsėjo 10 d. 
(ELTA) — Vienuolika unikalių 
japonų samurajų kardų Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje Kaime 
jau laukia lankytojų.' 

Parodą „Japonijos kardų 
meis t rų pasaulis" l ietuviams 
pristato Kaune gyvenantis ja
ponas versl ininkas Fuminori 
Noba, pasistengęs atvežti į Lie
tuvą beveik milijono litų vertės 
savo kolekciją. 

„Turiu svajonę, kad nuo šiol 
kultūros mainai tęsis ilgai. Ti
kiuosi, kad paroda ateityje dar 
labiau išsiplės", oficialaus ati
darymo metu kalbėjo kolekcijos 
savininkas, siekiantis parodyti 
savo naujajai tėvynei kuo dau
giau savo tautos paveldo. 

Japoniškas kardas laiko

mas aštriausiu ginklu pasauly
je, jo geležtė suformuota iš maž
daug 13,000 metalo sluoksnių. 
J is nelinksta ir nelūžta. Tačiau 
patiems japonams kardas — 
daugiau nei ginklas, tai šventas 
simbolis, samurajų kardų kal
viai laikomi iškiliais žmonėmis. 

Pagrindinės trys kardo sa
vybės yra ginklo aštrumas, iš
skirtinis grožis ir samurajišką 
dvasią atskleidžianti „širdis". 

Japonų riteriams ginklas 
buvo ištikimiausias draugas ir ! 
padėjėjas. \ Kauną eksponuoti 
atvežti kardai niekada nebuvo 
naudoti pagal tiesioginę savo 
paskirtį, t. y. jais nebuvo pralie-
tas kraujas. Antraip jie negalė-
tų būti išvežti iš Japonijos. 

N u k e l t a 7 psl. 

V, Adamkus: 
kova su 

kyšininkavimu 
— ne žmogaus 
teisių sąskaita 

Vi ln ius , rugsėjo 10 d. 
(ELTA) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus tikisi, kad 
prasidėjusioje rudens sesijoje 
Seimas sėkmingai išspręs klau
simus, susijusius su Operaty
vinės veiklos įstatymo ir kitų 
įstatymų tobulinimu. 

Kova su politinės etikos 
normų pažeidimais bei kyšinin
kavimu yra, pasak valstybės 
vadovo, sudėtingas politinis ir 
teisinis procesas. 

„Ši kova tu r i tapti nuolati
niu mūsų visų rūpesčiu. Tačiau 
ji negali būti vykdoma žmogaus 
teisių sąskai ta . Esame de
mokratinė valstybė, kur, viena 
vertus, Konstitucija ir įstaty
mai garantuoja piliečių teises ir 
laisves, kita vertus, šios teisės 
gali būti ribojamos tik nepažei
džiant visuotinai pripažintų 
žmogaus teisių principų ir stan
dartų", sakoma penktadienį 
Seime perskaitytame Lietuvos 
prezidento sveikinime sesiją 
pradedant iems parlamenta
rams. 

V. Adamkus apgailestauja, 
kad pastarojo meto įvykiai liu
dija, jog mūsų įstatymai ne
pakankamai gina šias teises ir 
laisves. 

„Seimas čia gali ir turi tarti 
svarų žodį", pabrėžia V. Adam
kus, sveikindamas į paskutinę 
šios kadencijos Seimo sesiją su
sirinkusius Seimo narius. 

Valstybės vadovas tikisi, 
kad jo darbas bus konstrukty
vus, o rezultatai deramai pa
sitarnaus Lietuvos pažangai ir 
gerovei. 

Džiaugdamasis, kad šian
dien Lietuvos ūkis auga spar
čiau nei bet kurios kitos valsty
bės Europos sąjungoje, V. 
Adamkus pastebėjo, kad dau
gelyje sričių vis dar esama so
cialinio atsilikimo. Todėl vals
tybės vadovas kviečia Seimą la
bai atsakingai pradėti svarstyti 
kitų metų biudžeto projektą. 

Lietuva tvirtai pirmauja pagal 
savižudybių skaičių pasaulyje 

Vilnius , rugsėjo 10 d. 
(BNS) — Kiekvienais metais 
pasaulyje nusižudo beveik mili
jonas žmonių — daugiau, nei 
žūva karuose, o pagal savižu
dybių skaičių tvirtai pirmauja 
Lietuva. 

Statistika rodo, jog kasmet 
nusižudo vis daugiau vyrų. Per
nai Lietuvoje buvo pasiektas sa
votiškas rekordas — vyrų nusi
žudė net 6 kartus daugiau nei 
moterų. 

Daugiausia savižudybių už
registruojama Baltijos valstybė
se bei buvusiose sovietinėse res
publikose. 2000 metais Lietu
voje 100,000 gyventojų teko 42 
savižudybės, Estijoje — 40, o 
Rusijoje — 38. 

Savižudybių skaičių Rytų 
Europoje gali nulemti alkoholiz
mas. Lietuvoje 100,000 gyven
tojų tenka 80 alkoholikų vyrų. 

Mažiausiai alkoholikų Loty
nų Amerikoje. Iš Afrikos gauta 
informacija nėra patikima. 

Tačiau Vilniaus Antakalnio 
poliklinikos Psichikos sveikatos 
centro vadovas Gintautas Dau

baras dienraščiui „Respublika" 
teigė, jog ne mažiau geria ir ap
linkinių valstybių gyventojai, 
bet savižudybių t en mažiau. 

„Kodėl? Gali būti , kad mes 
liūdną statistiką kruopščiau re
gistruojame. Bandome šią prob
lemą spręsti. Turime patvirtinę 
savižudybių prevencijos, kitų 
profilaktinių programų", tvirti
na sveikatos apsaugos minis
t ras Juozas Olekas. 

Tačiau Vilniaus universite
to Klinikinės ir organizacinės 
psichologijos katedros vedėjos 
profesorės Danutės Gailienės 
įsitikinimu, valstybinė savižu
dybių prevencijos programa la
bai kritikuotina. 

Profesorės teigimu, vienas 
iš neveiksmingų būdų vykdyti 
tariamą savižudybių prevenciją 
— važinėti po mokyklas ir skai
tyti paskaitas. 

D. Gailienės teigimu, vai
kams, aplink matantiems tiek 
daug savižudybių, kurioms nie
kas nesipriešina, pradeda for
muotis nuostata, kad savižu
dybė — priimtinas poelgis. 

Įsteigtas Strateginių studijų 
centras 

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS) 
— Trijų valstybės institucijų ir 
trijų universitetų vadovai pa
sirašė susitarimą dėl Lietuvos 
ir tarptautinius politinius bei 
ekonominius procesus tirsiančio 
Strateginių studijų centro įkū
rimo. 

Susitarimą dėl šio centro 
įkūrimo penktadienį Vilniaus 
universitete pasirašė užsienio 
reikalų bei krašto apsaugos mi
nistrai Antanas Valionis ir Li
nas Linkevičius, Valstybės sau
gumo departamento generalinis 
direktorius Arvydas Pocius bei 
Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir 
Klaipėdos universitetų rekto
riai ir mokslininkai. 

Pasak centro steigėjų, vie
šosios įstaigos statusą turintis 
centras padės formuluoti stra
teginius užsienio politikos tiks
lus ir uždavinius, rengti strate
gijas ir programas jiems įgyven
dinti bei teikti rekomendacijas 

aukščiausioms Lietuvos valsty
bės valdymo institucijoms. 

Centras padės formuluoti il
galaikius Lietuvos nacionali
nius tikslus, ieškoti galimybių 
ir būdų stiprinti Lietuvos įtaką 
tarptautinėje bei geopolitinėje 
erdvėje. 

Artimiausiu metu įvyks šio 
centro steigiamasis susirinki
mas ir bus paskir tas centro di
rektorius. 

Tai yra pirmasis nepriklau
somas centras, užsiimantis to
kio pobūdžio tyrimais Lietuvoje. 

Panašūs centrai veikia vi
sose Vakarų demokratijos vals
tybėse, tokius pat centrus taip 
pat turi kartu su Lietuva į ES 
įstojusios Lenkija, Čekija, Ven
grija, Slovakija. 

Apie būtinybę steigti tokį 
centrą Vilniuje vykusioje konfe
rencijoje „Naujoji Lietuvos už
sienio politika" kalbėjo Artūras 
Paulauskas. 

Dauguma kandidatų į Seimą 
nepanoro atvirauti anketose 

su žmona santykius aiškinęsis 
Lietuvos laisvės sąjungos va
dovas Vytautas Šustauskas nu
rodė: „vedęs, bet negyvenu". 

„Nesu korumpuotas politi
kas", teigia savo anketoje į Sei
mo kyšininkavimo skandalą šią 
vasarą patekęs, bet vėliau Eti
kos ir procedūrų komisijos iš
teisintas liberalcentristas Kle
mensas Rimšelis. 

Su moksleiviais mitinguose 
kovojantis radikalas Visvaldas 
Mažonas savo anketoje skel
biasi esąs „Kovotojas už tvarką 
ir teisingumą", pasirengęs pa
aukoti už Lietuvą net savo gy
vybę. 

Žemaičių parlamento pir
mininku save vadinantis Jus
tinas Burba, viename mitinge 
per garsiakalbius grasinęs iš
vaikyti Seimą, giriasi surengęs 
„137 mitingus prieš kyšininka
vimą". 

Profesinės sąjungos „Soli
darumas" pirmininkė Aldona 
Balsienė nurodė savo veikloje 
propaguojanti ir įgyvendinanti 
visą gyvenimą trunkančio mo
kymosi idėją. 

Kiti papildomą informaciją 
apie save pateikę kandidatai 
vardijo nuopelnus, apdovanoji
mus, buvusias tarnybas. 

Tik vienas kandidatas savo 
anketoje nurodė esąs katalikas 

Vytautas Šustauskas 
Tomo Černiievo (ELTA) nuotr 

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(BNS) — Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) pateiktose an
ketose kandidatai į Seimą ne
panoro papasakoti rinkėjams 
apie save daugiau, nei privalėjo 
nurodyti. 

Paskutinę anketos grafą 
,.Ką dar norėtų parašyti apie 
save" dauguma kandidatų pa
liko tuščią, kukliai nutylėdami 
savo nuopelnus. 

Keli kiti pasinaudojo gali
mybe pasiaiškinti dėl santykių 
su žmona, įstatymu ir Tėvyne. 

Šiais metais per televiziją 

http://nj.jk.cu
http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.kavkaz-
http://center.com
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

Medžiagą siųsti: 
Vidai Kuprytei c/o Draugas 

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

ANTRAS KĄSNIS 
Daugiau įspūdžių iš Sendraugių 

stovyklos Kennebunkporte 

Danutė Grajauskienė 

Atvykom į Kennebunk-
port, Maine, į vadinamą 
St. Anthony Monastery 

and Shrines, pas pranciškonus, 
į Sendraugių ateitininkų sto
vyklą tik keliom dienom, ne 
visai stovyklos savaitei — 
kitaip neišėjo. 

Kambarys užsakytas jau 
birželio mėnesį, rugpjūčio 11 -
13 dienoms, ir ta i tik gavome 
likučius „Baltame"' name, kuris 
nėra jau taip pageidaujamas, 

Pianistė Frances Kovalevsky ir sto
vyklos ruošos komi teto p i rm. 
Alfonsas Dzikas. 

nes yra ir geresnis, mūrinis 
„mokyklos" namas, ir dar seno 
mūro trio: „Palanga", „Kretin
ga" ir „Baltija". Kambariai bū
na greitai išgraibstyti, nes pa
gal vietines kainas čia kainos 
prieinamesnės. Bet ar svarbu 
kur galvą padedi? Vistiek užsi
merkęs miegi. 

Užsiregistravome, raktas 
rankoje, iš mašinos lagaminai 
nutempti į kambarį- Tik atvy
kus sutinkam matytus veidus 
— „tik dabar atvažiavote?" 0 ši 
kasmetinė ateitininkų stovykla 
prasidėjo rugpjūčio 8 d. ir jau 
įvyko susipažinimo vakaras su 
Frances Kovalevsky pianino 
koncertu. 

Tie susipažinimai yra 
savotiški, vieni atvažiuoja, kiti 
išvažiuoja, vienus pažįsti jau 
bent keturiasdešimt metų, bet 
neatpažįsti, kiti niekad nepri
sistato ir nežinai kas jie, iš kur. 
O buvo atvykusių iš arti — 
Bostono, Worchester, ir iš toliau 
— Hartfordo, Putnamo, ir dar 
toliau — New Yorko, New 
Jersey ir dar iš visai toli — 
Philadelphia ir Clevelando. 
Reikia gerbti tokius atei
tininkus keliautojus, kurių dau
gumas jau turi anūkų, o gal net 
proanukų. Atvyksta ištisos 
šeimos, kartos. 

Atvykus čia pirmiausia rei
kia susiorientuoti: apžiūrėti kur 
ir ka reikės valgyti, kur bus ga
lima pasivaikščioti. Būtina su
sirasti restoraną su Maine vals
tijos tradiciniu patiekalu — 
omaru, dažniau vadinamu „lob-
steriu". Nebandyk grįžti į 
namus jo neparagavus, nes visi 
klaus — „ar valgei0" O dėl kito 
maisto Pranciškonų vasarvietė
je sąlygos neblogos Pusryčiai 
nemokami, nu gal ne visai, jie 
įskaityti į kambario kainą. 
Dosniai duoda; stalai nukloti 
virš tuzino rūšių duonų, saldžių 
bandelių, javainių, kavos, pie
no, apelsinų ir kitų vaisių, šilti 

patiekalai sutupdyti pakaitin
tuose puoduose. Žodžiu, sąlygos 
puikios persivalgymui. 

Bet ne vien tik valgyti atva
žiavome, vakare būna paskai
tos. Prieš mums atvykstant jau 
buvo įvykusios adv. Jono Stri
maičio, JAV LB pirm. Vaivos 
Vėbraitės ir poeto Jono Zdanio 
kalbos su diskusijomis. Taigi jų 
neteko girdėti. Tačiau mūsų at
vykimo vakarą, pavakarienia
vus kurorto valgomajame, kur 
bufetas vėl buvo perkrautas ir 
gundė persivalgyti (ypač ska
nūs buvo šaltibarščiai), susirin
kome pasiklausyti Š. Amerikos 
ateitininkų tarybos pirm. Nijo
lės Balčiūnienės pranešimo apie 
ateitininkų stovį Amerikoje. Po 
jos pranešimo, Saulius Girnius 
mus apšvietė apie ateitininkų 
veiklą Lietuvoje. Nors jau vėly
vas buvo vakaras, tačiau 
jautėmės atkutę ir dar ilgai 
vyko diskusijos ir lėkė prelegen
tams klausimai. 

Stovyklautojų čia nelepina, 
reikia keltis anksti, nes pusry
čiai prasideda 7 vai. ryto, o šv. 
Mišios gražioje pranciškonų ko
plyčioje 8 vai. Po Mišių stovyk
lautojai užeidavo į valgyklą pa
pusryčiauti, ir nors ten kiti 
vasarotojai jau kirto kiaušinie
nę, dripsnių košę, vožė sumuš
tinius su dešra ir sūriu, maisto 
užtekdavo visiems. 

Stovykloje pranešėja ŠAAT p i rm. 
Nijolė Balčiūnienė žengia Kenne-
bunkporto link. 

Diena buvo laisva saviems 
užsiėmimams, tad galėjai matyti 
beslampinėjančius pajūriu, be
sidairančius į krautuvių langus, 
išsitiesiusius prie šaltoko basei
no, besikalbančius kurorto kie
me. Vakare visi traukė į užsiė
mimų kambarį pasiklausyti 
kun. Vytauto Gedvainio, kuris 
dar tik prieš tris metus atvykęs iš 
Žemaitijos kapelionauja Putna
mo seselėms. Pasisveikinom ir 
su Sesele Paule, kuri kartu su 
kunigu atvyko iš Putnąmo. 
Kunigo pranešimas apie Baž
nyčios padėtį Lietuvoje buvo 
įdomus, ir puikiai perduotas. 
Visi apgailestavo, kad darbštu-

Prasideda nauji veiklos meta i , nauj i draugai, nauji įspūdžiai. Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio 
jaunųjų ateit ininkų kuopos pirmasis šių mokslo metų susirinkimas bus ry to j , rugsėjo 12 d. Čia vaizdelis iš perei
tų metų veiklos: Iš k: Vaiva Lagūnavičiūtė, Kristė Lapkutė, Vija Kasniūnaitė, Rita Kušeliauskaitė. 

Nuotrauka Vytenio Lietuvninko 

Nauja „Ateities" redaktorė 
Rugpjūčio 21 d. vykusiame Ateitiiiinkų federacijos valdybos 

posėdyje patvirtinta nauja , Ateities" žurnalo redaktorė. Ja tapo 
ateitininkė Živilė Šeporaitytė. Naujoji redaktorė pavasarį apsigy
nė informologijos - informacijos vadybos bakalaurą Komunikacijos 
fakultete, Vilniaus universitete, ir toliau studijuos tarptaut inės 
komunikacijos magistrantūroje. 

Šeporaitytė pakeičia redaktorę Ievą Elzbutaitę, kuri „Ateitį" 
redagavo nuo 2002 m. o dabar išvyksta į Daniją tęsti žurnalistikos 
studijas. Elzbutaitė, subūrusi jauną, darbštų, kūrybingą redakci
jos kolektyvą, išleido 7 žurnalo numerius. 

Dabar visus pasiūymus dėl žurnalo, straipsnius siųskite 
Živilei, tel. 8-685 39760 arba: zivile.seporaityte@kf.vxi.lt 

Ateit ininkų federacijos valdybos vardu 
Reda Sopranaitė 

Ateitininkų namų 25 m. sukaktis 
jubiliejus bus paminėtas Šv. Mišiomis ir atšvęstas pokyliu 

Šįmet Ateitininkų namai, Lemonte, švenčia savo 25 metų veik
los sukaktį. Šeštadienį, rugsėjo 25 d., Ateitininkų namuose, ruošia
mas sukaktuvinis pokylis. Vietas galima užsisakyti paskambinant 
Žibutei Pranckevičienei 630-257-0153 arba parašant el-paštu: 
25M@ATNAMAI.org. 

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. 9:00 v.r., Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje, Lemonte, bus atnašaujamos Šv. Mišios už Ateitininkų namų 
narius bei rėmėjus. Visi maloniai kviečiami ir pobūvyje ir Mišiose 
dalyvauti. 

sis kapelionas tuoj po savo kal
bos iškeliavo atgal į Putnamą, 
nes jo laukė 8 vai. Mišios kitą 
rytą. Galėjo dar pabuvoti, nes 
net išvykęs 4 vai ryto būtų sus
pėjęs į Mišias. 

Kitą rytą vasarvietė vėl tuš
toka. Visi išsibėgioję kas kur 
sau. Vakare — sol. Danutės 
Mileikienės koncertas, akompa
navo dr. Saulius Cibas, o pa
įvairinimui paskambino duetus 
ir atskirai dvynukės Ona ir 
Emilija Rygelytės. Buvom išsiil
gę kultūros, tad prisirinko pil
nutėlis bibliotekos kambarys. 
Susigrūdom visi — stovyklauto
jai lietuviai ir svečiai amerikie
čiai vasarotojai. Koncertu nieks 
nenusivylė, tai buvo aukšto ly
gio, įvairi, nenuobodi programa, 
nuo klasikinių iki populiarių 
kūrinių. 

Po koncerto ir spalvingų gė
lių puokščių įteikimo ir išreikš
tų padėkos žodžių programos 
atlikėjams, stovyklos organiza
torius Alfonsas Dzikas kvietė 
pasivaišinti. Ant vaišių stalo 
milžiniškas tortas. Manėm, kad 
tikrai viso nesuvalgysim ir dar 
būsim juo pavaišinti per pusry
čius. Deja to nebuvo. Reikia 
paminėti, kad koncertai papras
tai vykdavo didžiojoje vasar
vietės salėje, tačiau remontuo
jama salė buvo uždaryta. Labai 
gaila, nes salėje prie užkandžių 
būdavo ir vienas kitas stiklelis 
neblogo vyno... Šiais metais — 
blaivybė. 

Tą paskutinį stovyklos va
karą, ėjome miegoti vėlokai, gal 
net apie vidurnakt į , tai jau 
nelabai kasdieninis įvykis, nes 
dauguma stovyklautojų namuo
se turbūt net dešimtos nesu
laukia. Bet atostogos yra 
pasikeitimas, jėgų papildymas 
ir taip ir pasidaro. 

Paskutinė stovyklos diena 
baigėsi Mišiomis, kurios buvo 
visu pusvalandžiu, kuris jau 

brovėsi į pusryčių laiką. 
Susirūpinom — kaip bus su 
pusryčiais, ar . neuždarys val
gyklos? O dar norisi ir kavos 
išgerti, ir pasistiprinti kiauši
niene, dešra, lietuviškais sū
riais ir kitomis sveikomis ir ne 
taip sveikomis gėrybėmis. 

Nuvykus į valgyklą proble
mos nebuvo, nors ne visi ir ėjo 
valgyti. Kiti jau krovė lagami
nus, nešė lauktuves. Kai kurių 
laukė 8 valandos kelio į namus. 
Buvo tokių, iš arčiau atvykusių, 
kur ie dar kar tą prie jūros 
nužingsniavo, su bangomis 
atsisveikinti, kojas pamirkyti, 
žuvėdras pavaikyti. Laikas 
skirstyt is iki kitų metų 
sendraugių (ir ne taip senų 
draugų) stovyklos 2005 metais 
rugpjūčio 6 d. Nepavėluokim 
užsisakyti kambarį, susidary-
kim kompaniją su draugais , 
vaikais, anūkais — bus smagu! 
Iki pasimatymo! 

Perskaitę įspūdžius iš Sendrau
gių stovyklos Kennebunkporte, 
gal susigundysite kitų metų va
sarą važiuoti? Ne per anksti re
gistruotis! Vietos greit užsipil
do! 

2005 m.Sendraugių 
Atei t in inku stovykla vyks: 

rugpjūčio 6-13 d. 
Franciscan Guest House 

28 Beach Avenue 
Kennebunk, Maine 04043 

Registruotis (užsisakant kam
barį) per Pranciškonų raštinės 
administraciją — pašto adre
sas: P.O. Box 980, Kennebunk-
port, ME 04046. Tel: 207-967-
4865. El-pašto adresas: 
franciscanmonastery@yahoo.com 

Jei turite klausimų, teiraukitės 
pas Alfonsą Dziką el-pašto 

:• : dzika'- '^a' i l . f - f im 

Čikagos jaunučiams ir 
kitiems besidomintiems 

ateitininkų veikla 
Čikagos Daumanto-Dieli-

ninkaičio Jaunųjų ateitininkų 
kuopos pirmas šių mokslo metų 
susirinkimas bus rytoj, sekm. 
rugsėjo 12 d. Ateitininkų na
muose 10:15 vai. ryto (tuoj po 
9:00 vai. vaikų šv. Mišių, Pal. 
Jurgio Matulaičio Misijoje.) Yra 
kviečiami visi vaikai nuo darže
lio amžiaus iki aštunto sky
riaus, kurie norėtų susipažinti 
su ateitininkų veikla. 

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

Dermatologijos ligi* i r odos vėžio 
specialybė, kosmet inė ch i ru rg i j a , 

viso veido a t j aun in imas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mail # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GA1LĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Hkjhland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. EcJward ir Bmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, !L 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. 127thStr. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytojos 

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

Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

DRAUGAS 

VYTENIS CRY8AUSKAS M D 
SUSAN T LYONS M D 
Ausų, Nosies, Gerklės 

Ligos — Chiruraija 
7350 W. College Drive, Suite 208 

Palos Heights, IL 60463 
"T, Tel. 708-361 9199 
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D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš a n k s t o . 

JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Tik š e š t a d i e n i o l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD 
U ž s a k a n t į L i e tuvą : 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paš tu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktorė - D a n u t ė B i n d o k i e n ė 
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s 
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s Rimše l i s 

• Administracija dirba kasdieD, 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 ij a@draugas .o rg 
r a s t i n e @ d r a u g a s . o r g 
s k e i b i m a i i z d r a u g a s . o r g 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

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 

Dr. VILIUS MIKAJT1S 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medica! ctinic 
10811 W. 143 St Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Communitv Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy. VVtovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

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

uetuvams sutvartcys dantis už pnemamą kaina. 
Šusterimu kabėti anĉ ška* afoa SetuvSkai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVasnington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Chjropractic & Rehab 

CMe 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Su*e 201/202, Lockport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr^RIMĄS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaklo. ge*we skausmų 

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

Berwyn, IL 60402 
Te l . 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANTIĮ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem AM 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 
Cardiac Diagnosis, LTD. 

6417 VV. 87 St. 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

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

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

Dr. ALGIRDAS KAVALlONAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų.pOslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecoiogy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, ChfcaflO, L 60655 
773-233-0744 arba 773489-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, 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 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDO.OGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

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

Dantų gydytoja 
38 Oak Creek Plaza 
Mundelem. IL 60060 
Tel. 847-949-7300 
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BALSAVIMAS 2004 M. SPALIO 10 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO RINKIMUOSE 

Kviečiame visus Lietuvos 
Respublikos piliečius, rinkimų 
dieną būsiančius JAV, balsuoti 
eiliniuose Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimuose 2004 m. 
spalio 10 d. 

Rinkėjų są raša i 
Rinkėjai paskambinę į dip

lomatinę atstovybę/konsulinę 
įstaigą, kurioje yra užsiregis
travę, gali susipažinti su rin
kėjų sąrašais. Visi piliečiai, ku
rie balsavo Europos Parlamento 
ir Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimuose 2004 m. bir
želio 13 d., yra automatiškai 
įrašyti ir į 2004 m. Seimo 
rinkėjų sąrašus. 

Registracija 
Jei jūs balsavote Europos 

Parlamento ar LR prezidento 
rinkimuose 2004 m. birželio 13 
d., jums registruotis nereikia. 
Registruotis turi tik LR pilie
čiai, nebalsavę šiuose rinkimuo
se arba pakeitę savo gyve
namąją vietą. 

Kaip r eg i s t ruo t i s 
Registruotis jūs galite 

paskambinę į LR ambasadą 
arba vieną iš LR konsulinių 
įstaigų, kuriose vyks balsavi
mas. Registruotis turite pagal 
savo gyvenamąją vietą JAV. 
Atkreipiame dėmesį, kad 
Lietuvos ambasadoje ir kon
sulinėse įstaigose kviečiame 
registruotis tik tuos, kas numa
to balsuoti JAV. Jei rinkimų 
dieną būsite Lietuvoje ir ten 
numatote balsuoti, prašome 
registruotis Lietuvoje. 

Balsavimą -JAV organizuos 
LR a m b a s a d a i r konsul inės 
įs taigos: 

Lietuvos Respublikos amba
sada Vašington, DC — piliečiai, 
gyvenantys Alabama (AL), 
Alaska (AK), Arizonos (AZ), 
Arkansas (AR), California (CA), 
Colorado (CO), Delaware (DE), 
Florida (FL), Georgia (GA), 
Hawaii (HI). Idaho (ID), Iowa 
(IA), Kansas (KS), Kentucky 

(KY), Louisiana (LA), Maryland 
(MD), Minnesota (MN), Missi-
ssippi (MS), Misouri (MO), 
Montana (MT), Nebraska (NE), 
Nevada (NV), New Mexico 
fNM), North Carolina (NC), 
North Dakota (ND), Oklahoma 
(OK), Oregon (OR), Pennsyl-
vania (PA), South Caroline 
(SC), South Dakota (SD), 
Tennessee (TN), Texas (TX), 
Utah (UT), Virginia (VA), Wa-
shington (WA), West Virginia 
(WV), Wayoming (WY), District 
of Columbia (DC) valstijose bei 
kitose JAV teritorijose — 
Puerto Rico, Amerikos Samoa, 
Guame, Virgin Islands bei kt., o 
taip pat Meksikoje. 

Generalinis konsulatas Či
kagoje — piliečiai, gyvenantys 
Illinois (IL), Ohio (OH), Michi-
gan (MI), Indiana (IN) ir Wis-
consin (WI) valstijose. (Balsa
vimas vyks ne konsulate, bet 
t ik Pasaul io l ie tuviu cen t re ) . 

Generalinis konsulatas 
New York — piliečiai, gyvenan
tys New York (NY), Connecticut 
(CT), Massachusetts (MA), New 
Jersey (NJ), Rhode Island (RI), 
New Hampshire (NH). Main 
(ME) ir Vermont (VT) valstijose. 

Konsulatas Cleveland — pi
liečiai, gyvenantys Cleveland 
mieste. K o n s u l a t a s C leve
l and organizuos t ik II r in
kimų ratą. Pirmojo rato metu 
Cleveland gyvenantys LR pilie
čiai balsuos paštu. Esant ir ant
rajam rinkimų ratui, Cleveland 
lietuviai galės balsuoti arba 
paštu, arba atėję į konsulatą. 

Generalinis konsulatas Los 
Angeles — piliečiai, gyvenantys 
Los Angeles mieste. 

Konsulatas Seattle — pilie
čiai, gyvenantys Seattle mieste. 

Lietuvos Respublikos pilie
čiai galės balsuoti paštu, arba 
atėję į Lietuvos Respublikos 
ambasadą, arba konsulines 
įstaigas. Primename, jog bal
suoti turėsite ten, kur užsire
gistruosite. Balsuoti galima tik 
viename iš balsavimo punktų. 

„DRAUGAS" SKELBIA KONKURSĄ 
skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėt i . 

TEMA: ,,Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
RAŠINIO APIMTIS: 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų 
puslapių (gali būti ir daugiau). 
Dalyvauti gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, s tudentai ir 
kiti, sugebantys rašyti. 
Už geriausią tekstą skiriama 1,000 dol. premija, kurios 
mecenatas yra Kazimieras Rožanskas. 
RAŠINIAI TURI BŪTI ATSIUSTI iki 2005 m. liepos 12 
dienos. 
Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame voke įrašo
ma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. 
SIŲSTI: „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai 
Remicr.fi Oratigo adri'Mi 4^4> Wcst <S3fd. StT., 
Chicago, IL 60629. 

A t k r e i p i a m e r i n k ė j ų dė
mesį, k a d Čikagoje r i n k i m u 
į LR Se imą d ieną , t.y. spalio 
10 d., b a l s u o t i b u s ga l ima t ik 
P a s a u l i o l i e t u v i u c e n t r e : 
14911 127 S t r e e t , Lemon t , IL 
60439. 

K o n s u l a t e C leve l and , 
OH, b a l s a v i m a s vyks t ik II 
r a t o m e t u (jei p r i r e i k s ) 
spal io 24 d. 

P l a t e s n ę in formac i ją 
ap i e r i n k i m u s b e i ba l sav imo 
o rgan i zav imą ga l i t e r a s t i : 

— Lietuvos Respublikos 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos tinklalapyje www.vrk . l t : 

— arba paskambinę tele
fonu į Lietuvos Respublikos 
ambasadą 202-234-5860, ext. 
121, 129; 

— arba atsiuntę klausimą 
ei. pašto adresu: 

rinkhnai@ltenibassv-us.org 
Maloniai prašome apie gali

mybę balsuoti pranešti pažįs
tamiems ir draugams, gyvenan
tiems JAV. 

B a l s a v i m ą JAV organi 
zuo janč iu L i e t u v o s Respub
l ikos a m b a s a d o s i r konsuli
n iu į s ta igų a d r e s a i : 

L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 
a m b a s a d a J A V : 2622 16th 
Street, NVV. Washington, DC 
20009, tel. 202-234-5860, ext. 
121, 126, fax: 202-328-0466, 

el-paštas: 
rinkunai@ltembassyus.org 

www. l t embassyus .o rg 
L ie tuvos Respub l ikos ge

n e r a l i n i s k o n s u l a t a s Čika
goje: 211 East Ontario Street, 
Suite 1500, Chicago, IL 60611, 
tel. 312-397-0382, fax: 
312-397-0385, el-paštas: 

admin@ltconschi .org 
L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 

gene ra l in i s k o n s u l a t a s New 
York: 420 Fifth Avenue, 3rd 
Floor, New York, NY 10018, tel. 
212-354-7840, fax: 212-354-
7911, el-paštas: 

kons.niujorkas@urm.l t 
R i n k i m a m s ta ip p a t ga

lite r eg i s t ruo t i s šiose Lietu
vos R e s p u b l i k o s kon
sul inėse į s ta igose : 

Generalinis konsulatas Los 
Angeles: 3236 N. Sawtooth Ct., 
Westlake Village, CA 91362, 
tel. 803-496-5324, fax: 805-496-
7433, el-paštas: 

cglali th@gte.net 
Konsulatas Cleveland, OH: 

18021 Marcella Rd'., Cleveland, 
OH 44119, tel. 216-486-8692, 
fax: 216-486-8612, el-paštas: 

ibcommo@aol.com 
Konsulatas Seattle: 5919 

Wilson Ave., South, Seattle, WA 
98118-3062, tel. 206-725-4576, 
fax: 206-725-1883, el-paštas: 

vytasl@grybas.com 

JAV PREKYBOS IR VYSTYMO 
AGENTŪRA REMIA LIETUVOS 

UOSTŲ SAUGUMĄ 
Jungtinių Valstijų Prekybos 

ir vystymo agentūra (The U.S. 
Trade and Development Agency 
(USTDA) suteiks 415,000 dolerių 
paramą Klaipėdos jūrų uosto 
techninių saugumo priemonių 
stiprinimui. Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Lietuvoje Step-
hen Mull ir viceministras Va
lerijus Ponomariovas patvirtino 
šį susitarimą parašais. Pasira
šymo ceremonija vyko antradie
nį, rugsėjo 7 d.. Lietuvos Su
sisiekimo ministerijoje. 

Klaipėdos jūrų uostas yra 
didžiausias Lietuvoje, o šiuo 
metu uoste vykdomi didelės 
apimties vystymo darbai, susiję 
su krovinių s rauto augimu. 
Uosto vystymo eigoje bus sta
tomas naujas krovinių termi
nalas Malkų vietovėje. Taip pat 
bus atsižvelgiama į padidėju
sius saugumo reikalavimus ir 
laikomasi Tarptautinių laivy
bos organizacijų bei Europos 
Sąjungos reikalavimų. Planuo
jama tobulinti laivų stebėjimo, 
uosto informacijos, monitoringo 
bei saugumo sistemas JAV Pre
kybos ir vystymo agentūra 
suteiks techninę paramą ir įver
tins šiandieninius bei ateityje 

numatomus uosto saugumo po
reikius, rekomenduos ką reika
linga tobulinti. Be to, šiomis 
lėšomis taip pat bus apmokėtos 
uosto apsaugos ir kitų sričių 
darbuotojų mokymo išlaidos. 

JAV Prekybos ir vystymo 
agentūra skatina besivystan
čias užsienio valstybes, teikda
ma įvairią finansinę bei techni
nę paramą, apmoka ekonomi
nių galimybių tyrimus, kursus 
ir mokymus, organizuoja pažin
tinius vizitus bei verslo semina
rus, padedančius vystyti šiuo
laikinę infrastruktūrą ir teisin
gą bei atvirą prekybos aplinką. 
Agentūra strategiškai naudoja 
lėšas užsienio šalims remti ir 
laikosi pagrįstos investicijų 
politikos, skatindama remiamų 
valstybių prekybinės aplinkos 
vystymą ir nuoseklaus ekono
mikos augimo skatinimą. JAV 
Prekybos ir vystymo agentūra 
kreipia dėmesį į tuos užsienio 
valstybių ekonomikos sektorius, 
kuriems yra naudingas JAV pre
kių bei paslaugų eksportas. 

Daugiau informacijos: 
www.USTDA.gov 

JAV a m b a s a d a Vilniuje 

DANUTE B1NDOK1ENE 

Nelengva „Saulę" pagauti 

Ž
monija nuo pa t seniausių laikų Saulę 
dievino, kai ji teikė Žemei gyvybę, i r 
keikė, kai per karšt i spinduliai išdžiovin

davo pasėlius, išsiurbdavo iš žemės paskut inį 
vandens lašelį ir sukeldavo badmetį. Bet Sau lė 
visuomet traukė: žmonės j a stebėjosi, spėliojo, 
,,iš ko padaryta", tikėjosi la imėt i Sau l ė s 
palankumą, aukodami aukas , ir pa jungt i 
nuostabiąją jos galią savo tikslams. 

Graikų legenda pasakoja apie išdidų jau
nuolį, kuris iš vaško pagamintais sparnais , ne
paisant perspėjimų to nedaryti, pasiryžo pakil t i 
iki pat Saulės. Deja, jo sparnai ištirpo nuo 
karštų spindulių ir jaunuolio nuotykis pasi
baigė tragiškai. 

Kone panašiai baigėsi ir NASA 2001 m. 
paleisto instrumentinio erdvėlaiviuko „Genesis" 
kelionė. Nuskridęs net 930,000 mylių, k u r nei 
Saulės, nei Žemės t rauka jau nebeturėjo įtakos, 
į savo „korius", lyg bitelė, per 850 dienų r inko 
„saulės vėjus", kad, jam sugrįžus į Žemę, moks
lininkai galėtų surinktas dalelytes tyrinėti ir 
geriau pažinti Saulę, suprasti jos veikimą. 

Balandžio mėnesį „Genesis" susipakavo sa
vo instrumentus ir pasuko namolei. Daug buvo 
kalbėta, rašyta ir aiškinta, kokią didelę naudą 
Žemės gyventojai turės, kiek daug žinių įsigys, 
kai „Genesis" nusileis ir pirmą kar tą žmonijos 
istorijoje savose laboratorijose žmogus galės 
„paliesti Saulę". Nors „Genesis" kelionė kaina
vo apie 264 mln. dol., tokia kaina neatrodė per 
didelė, nes turėjo atnešti naują pažinimą. 

Nepaisant visų apsaugos priemonių ir vil
čių, šios savaitės trečiadienį „Genesis" grįžo į 
Žemę tuščiomis. Užuot gražiai nusileidęs U t a h 
valstijos dykumoje, parašiutui neišsiskleidus, 
„Genesis" krito žemėn 200 mylių per valandą 
greičiu, išmušė gilią duobę sausoje dykumos 
žemėje ir iš suskilusių instrumentų korelių 
paspruko „saulės vėjo dalelytės". 

Saulę savo žemei „parnešti" prieš daugiau 
kaip 50 m. mėgino ir kai kurie lietuviai. Tik ne 
tą, kuri šviečia padangėje, lietuvių l iaudies 
meiliai vadintą „Saule motule", o tą, kurią ža
dėjo kraugeriškas okupanto iš Rytų valdovas. 
Nors dabar Lietuvoje nelabai norima prisimin

ti, kad kar tu su vykusiais „Stalino saulės tė
vynei parnešti" buvo labai talentinga poetė, bet 
vyresniųjų užsienio lietuvių atmintyje tie įvy
kiai dar neišblėso. Būtent dėl tos „Stalino sau
lės" jie turėjo palikti savo tėvynę, atsidūrė sve
timuose kraštuose — ne nuotykių ar geresnio 
gyvenimo ieškoti, bet todėl, kad toji „saulė" 
sudegino visus t i l tus į gimtąją šalį, o jos tarnai 
t a r p Lietuvos ir laisvojo pasaulio nuleido 
„geležinę uždangą". 

Galbūt daugelis amerikiečių buvo net pa
miršę, kad 2001-aisiais iš Žemės Saulės link nu
skrido „Genesis". Tų pačių metų rugsėjo 11 d. 
Amerikos padangę užtemdė tamsūs dulkių ir 
dūmų debesys, pro kur iuos negalėjo pra
siskverbti joks saulės spindulėlis, jokia švieses
nė akimirka. Ir ne t ik New York vidurmiestyje, 
ne t ik sostinėje — visoje Amerikoje žmonės 
pajuto, kad prasidėjo nauja, pavojinga era, kai 
niekas niekuomet jau nebegalės jaustis saugus. 

Dabar jau žinome, kad šis jausmas per
sekioja ne vien amerikiečius, o visos mūsų pla
netos gyventojus. Žiauri patamsių jėga, lyg at
sivėrus patiems pragaro vartams, buvo paleista 
į pasaulį, kad persekiotų nekaltuosius, kad sėtų 
neapykantą, baimę ir nepasitikėjimą. 

Šiandien sukako lygiai treji metai nuo anos 
rugsėjo dienos. Amerikiečiai jos nepamiršo, ir 
niekuomet nepamirš. Nors žuvusieji (jei po 
siaubingų sprogimų ir gaisrų buvo surasti) j au 
palaidoti, griuvėsiai nuvalyti, paminklai jiems 
suprojektuoti, bet kas gali užgydyti žaizdas 
žmonių širdyse? Kas gali mus grąžinti į saugią, 
nerūpestingą kasdienybę, kai nereikėjo nuolat 
per petį dairytis, ar kažkur netoliese neslan-
kioja pavojus, neapykanta liepsnojančio žmo
gaus pavidalu? 

Dangoraižių New Yorke ir Pentagono dalies 
Vašingtone sugriovimas užtruko vos kelias mi
nutes. Jo metu žuvo per 3,000 žmonių. „Stalino 
saulė", parnešta į Lietuvą, ją svilino pusšimtį 
metų, ir tauta per tą laiką neteko apie trečdalio 
savo vaikų. Kas tą skriaudą pamiršo, ar mėgina 
pateisinti ją įvykdžiusius, neturi teisės vadintis 
savo tėvynės sūnum, dukra... 

LIETUVOS DVASININKAI—ŽYDŲ GELBĖTOJAI 
V1KTORUA SAKAITE 

Nr.8 

L i p n i ū n a s Alfonsas , kunigas. 
Viešai smerkė žydų naikinimą, už tai buvo 

uždarytas Štuthofo koncentracijos stovykloje; ten 
ir mirė. (B-1094) 

L iubšys J u o z a p a s , kunigas. 
Biržų aps., Joniškėlis. Slėpė Pasvalio gimna

zijos mokinę Zlotaitę (vardas t iks l inamas) , 
aprūpintą fiktyviais dokumentais . Slėpė gyd. 
Lichtenšteino šeimą (vardai t iks l inami) . 
(B-1021) 

L i u k a s R a p o l a s , kunigas. 
Kaunas. Slėpė įsaką Šakovą ir Miriam Šako-

vaitę iš Prienų. (B-1022) 
L iu tkev ič ius J u o z a p a s , kunigas. 
Alytaus aps. , Seirijai. Slėpė klebonijoje 

Milavicką (vardas t iks l inamas) iš Pr ienų. 
(B-1023) 

L iub i anec Karo l , kunigas. 
Žuvo už žydų gelbėjimą. (B—) 
Mac i j auskas P o l i k a r p a s , kunigas. 
Raseinių aps., Kolainiai. Gelbėjo Basią Brau-

dienę iš Kelmės, keturias moteris (vardai ir 
pavardės tikslinami), pabėgusias iš Šiaulių geto. 
Jos buvo aprengtos vienuolių drabužiais. (B—952) 

M a r t i n k u s Vac lovas , kunigas. 
Mažeikių aps., Židikai. Padėjo išgelbėti dviejų 

mėnesių amžiaus advokato Jankelio Michnickio 
ir gydytojos Nechamos Gurvičiūtės sūnų. J i s buvo 
pakrikštytas ir įvaikintas Marijos ir Jeronimo 
Bukontų šeimoje. Berniuko tėvai žuvo, įtėvis 
mirė Sibire (JV) (ŽGK). (B-952) 

Matu l ion i s Teofi l is , kunigas. 
Trakų aps., Kaišiadorys. Padėjo gelbėti 

Esterą Elinaitę. (B-1131) 
Mickus Kardas tikslinamas), kunigas. 
Mažeikių aps., išgelbėjo Dorą Feidelmanaitę 

ir Mirą Kaganovič. (B-347) 
Mieleška V i n c e n t a s , kunigas. 
Kaunas. Karmeli tų bažnyčios k lebonas . 

Išrašydavo žydų vaikams Fiktyvius gimimo 
metrikus. Buvo suimtas ir kalintas. (B-1024) 

Miko lo jūnas P a u l i u s , kunigas. 
Panevėžio aps.. Subačius. Dalyvavo gelbstint 

E. Jakobsonaitę ir Rozą Rozenbergaite. (B-1242) 
Mikšytė Teofilė, vienuole benediktinė. 
Kaunas Padėjo gelbėti Esterą El inai tę . 

(B-1550) 
Mikulska Mar i ja , vienuole. 
Vilnius Padėjo kunigui Juozui Stakauskui 

išgelbėti dvylika žmonių, juos slėpė Valstybinio 
archyvo patalpose. Tarp išgelbėtų buvo gyd. A. 
Libo su žmona Vera, Grigorijus ir Lėja Jašiuns-
kiai, dešimtmetis berniukas Samuelis Bakas su 
motina, J. Jaffe su žmona Sofija ir seserimi Fira, 
Mirjam Rolnikaitė, E. Kantoravičienė, Jokūbas 
Žirnauskas. Visi išliko gyvi. (ŽGK) (B-736) 

Milkovski j S tan i s l av , kunigas. 
Vilniaus aps. Slėpė žydus ir surasdavo jiems 

prieglobstį. (B-1078) 
M i r o n a s Vlad i s lovas , kunigas 
Trakų aps., Daugai. Padėjo gelbėti gyd. Abelį 

Gabajų. Jie buvo seni pažįstami, gydytojas prieš 
karą gydė kunigą. (B-1025) 

M i s i ū n a i t ė Agota (Angelė). 
Kauno benediktinių vienuolynas, vienuolė. 

Gelbėjo Esterą Elinaitę. (B-181) 
Mi tka K a z i m i e r a s , kunigas. 
Švenčionių aps., Pabradė. Aprūpindavo žydus 

fiktyviais dokumentais , rasdavo prieglobstį. 
(B-362) 

M o c k u s K a z i m i e r a s , kunigas. 
Šiauliai. Slėpė iš geto pabėgusias Mirą 

Gapanovič ir Dorą Fendelman. Jos sulaukė karo 
pabaigos. (B-1033) 

M o n t v i l a i t ė E l e n a , vienuolė. 
Kaunas. Apuolės vaikų namuose slėpė iš 

kolonos pabėgusią Elenytę (vardas ir pavardė tiks
linami), Sarą Olšvangaitę. Iš geto į prieglaudą 
daug vaikų atnešdavo Bronius Gotautas. Juos 
slėpė, kol jiems buvo gaunami fiktyvūs gimimo 
metrikai ir randami globėjai. (ŽGK) (B-918) 

M o r k ū n a s S imonas , kunigas. 
Kaunas . Padėjo Benjaminui Zacharinui, 

globojo brolius Grinbergus (vardai tikslinami). 
(B-365) 

M o z ū r a s K a z i m i e r a s , kunigas 
Biržų aps., Pumpėnai. Padėjo rasti žydams 

prieglobstį parapijos ūkininkų namuose. (B—368) 
Nemick i j P io t r , kunigas. 
Vilniaus aps. Išdavė Zlatai Ružanskajai fik

tyvius dokumentus Elenos Vyšnevskos vardu. Ji 
slapstėsi pas girininką Stanislavą Vyšnevskį, 
išliko gyva. (B-375) 

N i u r k ą J o s e f a s , kunigas 
Utenos aps., Užpaliai. Išdavė fiktyvius doku

mentus Morkui Šreiberiui ir Elenai Šreiberienei. 
Jie slapstėsi gydytojo V. Žakavičiaus šeimos 
namuose. (B-1379) Bus daug i au 

http://Remicr.fi
http://www.vrk.lt
mailto:rinkhnai@ltenibassv-us.org
mailto:rinkunai@ltembassyus.org
http://www.ltembassyus.org
mailto:admin@ltconschi.org
mailto:kons.niujorkas@urm.lt
mailto:cglalith@gte.net
mailto:ibcommo@aol.com
mailto:vytasl@grybas.com
http://www.USTDA.gov
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MŪSŲ ŠEIMOSE rifo 
ŠIMTAMETE SESELE 

KAZIMIERIETĖ 

LIETUVA ŽYDI TEN, 
KUR AUGA 

PAULIUS TRIMAKAS 

Pau l i au s a b u tėva i l ietu
via i , be t j i s g imė JAV ir 
i k i šių m e t u v a s a r o s 

n e b u v o ma tę s Lie tuvos . Da
b a r a p l a n k ę s t ėvu k r a š t ą i r 
a t r a d ę s savo „šaknis" , vėl 
p l a n u o j a t en vykt i i r pasi 
t e i r a u t i , a r b ū t u ga l imybė 
r a š y t i dok to ra to diser taci ją 
ap ie Lietuvą. 

J a u keletą metų troškau 
paliesti savo lietuviškos kilmės 
šaknis. Mano svajonių sėklos^ 
buvo pasėtos tada, kai Lietuva 
prisijungė prie NATO ir Euro
pos Sąjungos. Baigdamas masi
nės komunikacijos mokslus 
magistro laipsniu Kalifornijos 
valstijos universitete, savo norą 
pareiškiau dėdei dr. Kęstučiui 
Trimakui, kasmet dėstančiam 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Jis atsiuntė man infor
maciją apie šio universiteto 
vasarą Kaune rengiamus lietu
vių kalbos bei kultūros kursus 
anglų kalba. Tuo ir pradėjo 
skleistis mano kilmės patvirti
nimo pirmasis žiedas. 

Buvo likę nedaug laiko su
planuoti kelionę kursams skirtu 
laiku. Tačiau naudodamas in-
ternetą korespondencijai, radau 
nemaža informacijos apie vieš
bučius ir keliones po Lietuvą. 
Buvau maloniai nustebęs, kad 
maža Lietuva elektroniškai jau 
jungėsi su visu pasauliu. 

Aš ir mano žmona Nidya 
nusprendėme vykti kartu. Tikė
jomės nedaug: juk ši „Trečiojo 
pasaulio" tauta tiek daug metų 
buvo trypiama okupantų. Lie
tuvių oro linijos lėktuvu atvy
kome į nedidelį Vilniaus miesto 
oro uostą. Pradžioje mus lyg 
baugino archaiškos struktūros 
pastatas , primenantis sovietų 
proletariatą. Mus pasitiko malo
nus ir paslaugus viešbučio ats
tovas Ugnius Gabartas, kuris 
padėjo išspręsti ir laikinai pra
dingusiu lagamino klausimą. 
J i s vežė mus automobiliu į 
viešbutį ir atsisakė arbatpi
nigių. Pirmieji „kietoki" įspūdžiai 
ėmė keistis — šviesėti jaukes
nėmis — geltona, žalia, raudona 
spalvomis. 

Mums lekiant pro aukštus, 
mūrinius miegamųjų butų pas
tatus, prieš akis pulsavo kos
mopolitinio miesto gyvenimas. 
Šiuolaikinio miesto infrastruk
tūra gaubė pastatus, išlikusius 
iš 14—15 šimtmečių. Didelės 
elektroninės lentos reklamavo 
bevielius telefonus, o šalia stie
bėsi 500 metų senumo gintaro 
bažnyčių bokštai. „Maxima" ir 
„Europa" apsipirkimo centrai 
patogiai egzistavo su akmenuo
to grindinio gatvėmis. Vilnius 
buvo judrus, gyvybe spurdantis. 

Malonu buvo matyti madin
gai apsirengusius praeivius 

gatvėse. Šiltas rugpjūčio oras 
jiems buvo suteikęs progą vilnos 
švarkus ir šal ikus pakeis t i į 
vėsius medvilnės marškinėl is ir 
šiuolaikines sukneles. Gatvėse 
Mercedes taks i automobi l ia i 
pralenkinėjo policininkų vairuo
j a m u s Volkswagen „kiškius" 
(Rabbits). Klausiu savęs, kas iš 
jų laimėtų lenktynes. 

Mano dėdė j a u buvo pa
sirūpinęs, kad atvykę tuoj galė
tume susitikti su mūsų giminai
te Elona, kuri skyrė m a n daug 
laiko, pavežiodama po Vilniaus 
miestą, parodydama senamies
tį, nuveždama į T r a k u s ir 
Kauną. Ji pasirūpino, kad mus 
lydėtų ir apie kiekvieną kate
drą, pilį ir kertinį akmenį aiš
kintų istorikas politikas Rimas 
Matulis, buvęs Vilniaus miesto 
tarybos narys. Mano smalsios 
kilmės šaknys gaivinosi pro
tėvių duona ir vandeniu. 

Restauruodama savo sosti
nes (dabartinę — Vilnių, bet ir 
buvusią, laikinąją — Kauną), 
Lietuva nepamiršo a tnauj in t i 
savo kultūrinės praeit ies paliki
mo. Senovės plytų ir akmenų 
pastatų liekanos buvo išsaugo
tos šiandieninėse sienose, ku
rios rodė jų didingos praeities 
garbę. Šitokia pagarba švelniai 
primena naujoms kar toms , kad, 
jei mes pamirš tame savo praei
tį, mus ištinka praeit ies klaidos. 

Antra mūsų ekskursijos da
lis vedė į Kauną, ku r mano dėdė 
dėsto, kur mano tė t is (Aristidas 
Trimakas) vaikystėje gyveno ir 
mokėsi. Kaip tik šiuo metu dė
vėjau savo tėčio s t r iukę. Kišau 
rankas į kišenes ir j u t au , kaip 
mane apkabino jis iš dangaus . 

Rytojaus dieną va i r avau 
automobilį Nemuno pak ran 
tėmis į Tauragę , k u r mano 
mama (Regina Serap ina i t ė -
Trimakienė) gyveno vaikystėje 
ir kiekvieną sekmadienį pati 
viena eidavo į bažnyčią. Pra
važiuojant Vilkijos ir Ju rba rko 
miestelius, Nemuno žaliuose 
vešliuose krantuose pabiro švie
siai spalvoti namai ir mediniai 
kryžiai, kurie plovė mano sielą. 
Pajutome t rauką ir s tabtelė
jome pakelėje iš kažkieno močiu
tės nupirkti mažų žalių obuolių 
krepšį. Žiema jau buvo ar t i - vos 
per širdies suplakimo nuotolį. 

Važiuojant pe r d raus t in į 
Viešvilės mišką, pakelės ženklai 
„Dabokit" mums priminė negąs
dinti paukštelių, žvėrelių ir 
gandrų, kurie šeimininkavo šio
je vietovėje. Gamtovardžiai čia 
tikrai magiški ir nepaliesti , bet 
ir keliai gerai pr iž iūr imi . Iš 
tiesų, viso krašto greitkelių sis
tema yra stebinančiai šiuolai
kinė, su aiškiomis kelių rodyk
lėmis, greičio ir nuotolių nuro
dymais. Benzino stotelės šva
rios ir labai modernios. Kainos 
nurodomos elektroniškai . Kas 

dar nuostabiau: sumoki tik po 
to, kai įsipili benzino. Didžiulis 
pasitikėjimas! Nors buvau per
spėtas dėl užpuolimų ir va
gysčių, bet mums teko sutikti 
t ik malon ius žmones, kurie 
noriai nurodydavo (nesitikėda
mi užmokesčio), ku r reikia 
vykti. O šį kar tą man parodė, 
kur y r a J ū r o s gatvė, kurioje 
mama kada ise gyveno. Vieną 
kartą mus sustabdė policinin
kas. Po to, kai paaiškinome, jog 
buvome pasiklydę, jis negailėjo 
laiko a n t žemėlapio parodyti 
man reikalingą kryptį. Ir čia 
nereikėjo „išsipirkti". 

Tauragėje sutikome keletą 
savo šunis vedžiojančių vietinių 
žmonių, ku r i e padėjo mums 
rasti namą, ku r vaikystėje gyve
no mano mama. Be to, jie mus 
nuvedė prie nuostabios mažos 
pilaitės, apgyventos vieno me
nininko Antano Bagdono, kuris 
aprodė savo n a m u s ir savo 
meno darbus juose. J i s padova
nojo savo knygą „Žmogui reikia 
grožio". Mūsų kelionei — tai tin
kamiausia tema. 

Nuvykę į Klaipėdą, nupir
kome gintaro, Lietuvos aukso, 
dovanų še imai ir d raugams. 
Keltu nup laukėme į Nidą, o 
paskui sugrįžome į Vilnių. Po to 
aplankėme „Kingo" filmų studi
jas, ku r buvo sukamas filmas 
„Dungeons and Dragons" (Pože
miai ir slibinai). Kadangi buvau 
iš Hollywood, studijoje jaučiausi 
kaip namie . 

Nidya prisipažino: „Jei 
gyvenčiau Lietuvoje, mielai vis 
valgyčiau skanią lietuvišką 
duoną, kvėpuočiau švariu oru ir 
bendraučiau su tokiais drau
giškais žmonėmis. Vilnius yra 
šių laikų rojaus sodas. Kiekvie
na mūsų lankymosi diena atne
šė m u m s stebuklų. Kad ir 
tuomet, ka i vieną ankstyvą rytą 
Vilniaus senamiestyje sutikome 
mažą mergytę , vardu Paulę , 
pardavinėjančią jos pačios ras
tas ir į vainiką supintas šviesiai 
violetines gėlytes. J i priėjo prie 
mūsų ir j a s pasiūlė už 10 litų. 
Mūsų dėmesin krito ne ši pasiū
lyta ka ina , bet jos pačios jauki, 
grakščiu gestu parodyta drąsa, 
kurioje ta r s i atsispindėjo visos 
Lietuvos šuolis į kosmopolitinę 
erą. Paul ius ir aš daug džiau
gsmo patyrėme, lankydamiesi 
Lietuvoje. Ir visa tai liks nuolat 
išliekantis, mus šildantis prisi
minimas". 

Kai atsisveikinome su Auš
ros Var ta i s ir skridome atgal į 
Ameriką, ju tome, kad svarbi 
mūsų abiejų dalis dabar buvo 
pilnesnė. O mano šaknys buvo 
patręštos giliu jut imu, kad prik
lausau kažkam didesniam už 
mane patį. Sugrįšiu čia vėl kul
tivuoti lietuviško sodo. Mūsų 
praeitis sutiko mūsų ateitį ir 
mes žydėsime ten, kur augame. 

Seselė M. Perpetuą Gudas, 
SSC, šių metų rugpjūčio 
16 d. šventė 85-ąją relig

inių savo įžadų Šv. Kazimierio 
vienuolyne jubiliejų. Ta proga 
buvo aukotos šv. Mišios Šv. 
Kazimiero vienuolyno koplyčio
je, 2601 W. Marąuette Road, 
Čikagoje. 

Seselė M. Perpetuą yra 
nuostabi vienuolė. Nors ji jau 
sulaukusi 103 metų amžiaus, 
yra dar labai energinga ir veik
li. J i šiuo laiku tebeeina 
vadovės pareigas seselių kaz-
imieriečių Lietuvių kultūros 
muziejuje ir vienuolyno lietu
viškoje bibliotekoje. Laisva
laikiu seselė daug skaito, 

meldžiasi, domisi pasaulio nau
jienomis ir siuva lietuviškus 
tautinius drabužius lėlėms, 
kurias parduoda. 

Švęsdama savo įžadų 75 
metų jubiliejų, seselė M. 
Perpetuą'sakė: „Dievas neap
sakomai laimino visus tuos, 
mano Jam pasižadėtus, metus". 
Šiuo laiku ji sako: „Džiaukitės 
su manimi, nes aš švenčiu 85 
nepaliaujamos Viešpaties tar
nybos metus". 

Dėkojame Dievui už seselę 
Perpetuą ir jos pasišventimą 
Dievui, artimui bei seselių kaz-
imieriečių vienuolynui. 

Šv. Kazimiero seselės 

i 

SUTEIKTAS GARBES DAKTARO LAIPSNIS 

Garbės daktaras Arūnas Česonis su savo artimaisiais po regalijų įteikimo University of Rochester. Iš 
kairės: brolis Algimantas, mama Jolanda, dr. Arūnas, sesuo Roma ir tėvas Rimantas Česonis. 

Arūno Česonio pavardė ži- džiosios Britanijos aukštosioms Communications, Inc.", steigė-
noma ne tik Rochester. NY, bet mokykloms ir greitojo susižino- jas ir vadovas. Nuo 1998 m., kai 
JAV, Kanados, Vokietijos Di- jimo įstaigoms. Jis yra „PAETEC buvo įkurta PAETEC, ši ben-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago, iL 60629 
TeL 7 7 ^ 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 7 7 3 4 3 6 - 6 9 0 6 
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A t A BIRUTE JASAITIENE -
ŠIO SKYRIAUS ĮKŪRĖJA 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė. 

Birutė Jasai t ienė, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė, mirė 2003 m. rug
sėjo 9 dieną, iki paskut inės 
dienos dirbusi savo darbą ir 
besiruošianti važiuoti į JAV 
LB Tarybos sesiją Omahoje. 

Ir vėl rugsėjis, ir vėl tų 
nepami r š t amų l iūdnų bei 
sunkių dienų pr is iminimas , 
kada netekome Birutės, bet 
kar tu prieš akis ir jos šviesus, 
t a u r u s pavyzdys, kviečiąs 
dirbti lietuvybės darbus . 

Birutė Jasa i t ienė 1990 m. 
buvo pakviesta tuomet in io 
JAV LB Kraš to valdybos 
pirmininko dr. Antano Raz
mos vadovauti LB Socialinių 
reikalų tarybai. 

J i visa savo esybe buvo 
atsidavusi LB Socialinių rei
kalų tarybos darbams. Buvo 
kelių komitetų ir fondų, vei
kiančių tarybos ribose, kūrė
j a , ar viena iš kūrėjų, ir 
stengėsi, kad darbai vyktų 
sklandžiai, kad kuo daugiau

sia pagalbos būtų suteikiama 
jos reikalingiems žmonėms 
tiek čia jau seniai gyvenan
tiems, tiek atvykstantiems iš 
Lietuvos, tiek Lietuvoje vargs
tantiems vaikams. 

Lietuvybės darbams Biru
tė skyrė visą savo laiką, at
likusį nuo tiesioginio darbo 
(buvo vienos didelės ligoninės 
mikrobiologijos laboratorijos 
vedėja), o kai išėjo į pensiją, 
be jokio atlyginimo (kaip ir 
anksčiau) dirbo jau visas sep
tynias dienas savaitėje, vado
vaudama LB socialinių rei
kalų tarybai ir keletui jos 
komitetų bei veikdama dar ei
lėje kitų organizacijų, draugi
jų, komitetų. 

J i dirbo džiugiai, nedejuo
dama, nesiskųsdama ir, atro
do, nepavargdama. - Visada 
giedraus veido su malonia 
šypsena, visus išklausydama 
ir padėdama, kur ir kiek galė
dama. J a i nieko nebuvo 
negalimo, k a s žmogiškomis 
jėgomis įmanoma padaryt i . 
Kada atsirasdavo kliūčių, 
būdavo sunku, ji sakydavo: 
„Bus gerai! Padarysime!" Ir 
padarydavo! O kai už atliktus 
darbus, sulaukdavo padėkos 
ir pagyrimo, sakydavo: „Ne aš 
padariau. Mes visi tai padarė
me ir be jūsų to padaryti bū
čiau negalėjusi", nors visi 
žinojo, kad tai Birutės darbas. 

Birutė padarė labai daug, 
sulaukė d a u g žymių apdo
vanojimų ir pagerbimų. Visa 
tai aprašyti užimtų daug 
vietos. 

Birutė Jasait ienė yra šio 
skyriaus įkūrėja ir vedė jį iki 
mirties. 

1992 m. gruodžio mėnesį ji 
tarėsi su tuometiniu „Draugo" 
vyr. redaktoriumi kun. dr . 
Pranu Garšva dėl JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
skyriaus „Drauge", nes norėjo 
pagelbėti lietuviams, teikiant 
įvairią naudingą informaciją. 
Kun. dr. Pr. Garšva sutiko 
duoti vietos kas penktą šešta
dienį (kada mėnesyje pasi
taiko penki šeštadieniai). 1993 
m. pradžioje mirus kun. dr. 
Pr. Garšvai ir vyr. redaktorės 
vietą užėmus Danutei Bindo-
kienei. Birutė vėl kalbėjosi su 
ja ir D. Bindokienė davė vietos 
kiekvieną šeštadienį. 

Tada ir prasidėjo darbas. 
Rinkome su Birute visokią 
medžiagą, kuri mums atrodė 
galėtų būti naudinga žmo
nėms. Birutė dalyvaudavo 
įvairiuose seminaruose skirtuo
se imigrantų reikalams, ruo
šė ir pati seminarus imigraci
jos temomis „Seklyčioje", o 
gautą medžiagą su t r auk ta i 
pateikdavo š iame skyriuje, 
kur buvo rašoma apie imi
grantų teises, prievoles, „žalių 
kotelių" loterijas, „žalią korte
lę" ir su ja surištomis teisėmis 
ir atsakomybe, JAV pilietybę, 

drovė teikia daugiau kaip 230 
aukštųjų mokyklų naujausias 
XXI a. komunikacijos priemo
nes ir paslaugas. Bendrovė turi 
klientų ir kitose valstybėse, 
ypač Vokietijoje, Kanadoje, 
Didžiojoje Britanijoje. 

A. Česonio motto yra: klien
to reikmėms visuomet teikiama 
pirmenybė. Nors, anot jo, tai 
tarytum „senoviška pažiūra", 
bet jo įmonės pasisekimas liu
dija, kad ir moderniais laikais ji 
yra veiksminga. 

PAETEC taip pat skatina 
studentus siekti aukštojo mok
slo, teikia stipendijas, yra įstei
gusi stažuočių programą, ruo
šia seminarus ir kursus, ne 
vien Rochester mieste ir 
apylinkėse, bet visoje Ame
rikoje. Plakatas su Arūno Če
sonio nuotrauka yra iškabintas 
ir Rochester miesto oro uoste, o 
šiais metais Arūnui Česoniui 
University of Rochester suteikė 
Teisių garbės daktaro laipsnį. 
Apie tai ir A. Česonį plačiai 
rašoma minėto universiteto lei
dinėlyje š.m. gegužės 16 d. 

socialinius k laus imus, „Sočiai 
security" re ika lus ir tiesiog 
apie buitinius reikalus, kaip 
geriau, sveikiau ir saugiau 
gyventi, kaip apsisaugoti nuo 
apgavikų ir t.t. Ypač Birutei 
rūpėdavo, kad žmonės sudary
tų tes tamentus , nes ji susidur
davo su atvejais, kada miršta 
gerokai pinigų susi taupęs 
asmuo, neturi giminių, neturi 
testamento ir visas jo/jos tur
tas at i tenka miestui . J i labai 
nuoširdžiai rag indavo tau
tiečius atkreipti dėmesį į tai. 

B. Jasa i t i ene i labiausiai 
rūpėjo lietuvių gerovė. J i savo 
kalboje 2002 m. spalio mėn. 
Lietuvių ku l tū ros Balzeko 
muziejuje, pr i imdama „Metų 
moters" žymenį ta ip sakė: 
„Jūs neleidžiate išeiti man į 
pensiją, bet, geriau pasakius, 
suteikiate man jėgų ir paska
tinimo tęsti ta i , ką galiu 
padaryti visų lietuvių gerovei, 
ar jie būtų čia, a r anoje pusėje 
Atlanto". 

O mes - likę, dirbusieji 
kartu su a t a Birute, galime 
pasakyti, kad visomis jėgomis 
s tengiamės tęs t i toliau jos 
pradėtus darbus ir tikime, 
kad ji , pas Viešpatį būdama, 
meldžia jo palaimos tiems dar
bams! 

lm.lepos17d. 
Napa, CĄ per Bal
tijos Udrytės ves
tuves su Juozu Pat
r iku McCinty, 
Juozo dukterė
čios dėvėjo jų 
kilmės tautinius 
drabužius, kuriuos 
pasiuvo Zita Ud-
rienė Prahoje. Mer
gaitės iš kairės: 
Laura, Katy ir 
EIlie sakė esan
čios „labai gra 
žios" su savo ai
riškais, vokiškais 
bei lietuviškais 
rūbeliais. 
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LAIKŲ PILNYBĖJE 
KUN. V.JtJMSELIS 

Prieš dangaus ir žemės 
sukūrimą nebuvo Laiko. Buvo 
Dieviškoji amžinybė, kuri 
neturi nei pradžios, nei pabai
gos. Mes dabar jau žinome, kad 
Dievas yra visas Švenčiausioje 
Trejybėje. Ką Jis veikė visoje 
savo amžinybėje, niekas mums 
nepasakys. Kaip Dievas yra 
amžinas, taip ir Jo nutari
mas yra amžinas: sukurti 
pasaulį savo Sūnui, kad 
Jis įsikūnytų žmoguje, 
atseit, kad Dievas taptų | 
žmogumi. Kai atsirado 
saulė ir žemė, šviesa ir 
tamsa, naktis ir diena, 
žmonės pradėjo skai
čiuoti gamtos judėjimą 
savaitėmis, mėnesiais 
ir metais. Tie metai, 
kurie buvo nuo sukuri- ,,.-xia—-
mo pasaulio iki Dievo 
Sūnaus įsikūnijimo vadi
nami metų pilnybe. 

Kai mūsų žemėje prisi
pildė gausiai žmonių, joje nebu
vo ramybės. Nors ir mažos tau
telės, bet vis tarp savęs kariau
davo. Iš istorijos mums žinomi 
Graikijos ir Romos karai. Prieš 
Kristaus Mesijo atėjimą į mūsų 
pasaulį, 63 metais Romos armi
ja užkariavo visą Mažąją Aziją, 
užpuolė Palestiną ir užėmė 
Jeruzalę. Tuo metu Žydų vyriau
sias kunigas ir karalius buvo 
Hyrcanus II. J is buvo Aarono 
kilmės ir tik 37 metų amžiaus. 
Taigi, kai Kristus užgimė, 
Roma valdė Palestiną jau 63 
metus. Tuo metu Roma buvo 
užimta karais kontroliuoti visą 
Viduržemio jūrą. Todėl romėnai 
leido Hyrcanui valdyti ir jų 
pačių žmones. Hyrcanus buvo 
silpnas monarchas. Jis pasi
rinko iš Idumejos Antipater sa
vo pirmuoju ministru, kuriam 
pavedė visą valdymo galią. O 
šis savo sūnų, kuris buvo tik 15 
metų, paskyrė visos Galilėjos 
gubernatorium. Tas jo sūnus 
buvo labai gabus ir pralenkė 
savo tėvą. J is žinomas kaip 
Erodas Didysis. Jis nebuvo 
žydas, bet Antonijus vienas iš 
Romoje tr iumviratų valdovų, 
paskelbė jį žydų karalium. Iš 
Romos gavęs du legionus kariuo
menės, jis apgulė ir po penkių 
mėnesių užėmė Jeruzalę. Neil
gai trukus jis mirė. Tai buvo 
treji metai, kai Jėzuliukas buvo 
jau Egipte. 

Prieš Kristaus užgimimą 
apie 20 metų Palestinoje buvo 
ramybė. Šiais metais užgimė 
Joakymas ir Ona, Marijos tėvai, 
ir kai kurie Šv. Šeimynėlės gimi
nės, kaip Jono Krikštytojo tėvas 
Zacharijas ir motina Elzbieta. 
Joakymas ir Ona jau daug metų 
buvo vedę, bet vaikų neturėjo. 
Kai Ona buvojau 46 metų amži
aus, juodu pradėjo melstis ir 
prašyti Dievo, kad Jis palaim
intų jų moterystę, siun-čiant 
kūdikį dėl savo garbės. J ie , 
nuvykę į Jeruzalę Dievui 
dėkingumo šventėje, pažadėjo 
jam paaukoti kūdikį, jeigu jų 
malda bus išklausyta. 

Po devynių mėnesių, vėlai 
vakare, po didelės audros apie 
Nazaretą gimė jiems Marijėlė. 
Po aštuonių dienų gimdytojai, 
pagal žydų įstatymą, atvyko į 
šventovę Onos apsivalymui. 
Tuo pačiu metu jie paaukojo 
Marijėlę Viešpačiui, pagal savo 
įžadą. Pagal įstatymą, toks 
įžadas reikalavo po trejų metų 
kūdikį atiduoti šventovei. Apie 
tą laiką užgimė Alfejaus vyriau
sias sūnus ir jį pavadino Juo
zapu, kuris su Marijėlė yra 
beveik to paties amžiaus. Kai 
praėjo treji metai, Joakymas ir 
Ona išpildė savo įžadą, nors ir 
su dideliu susigraudinimu. Jie 
atidavė Marijėlę vyriausiam 
kunigui, kad ji būtų auklėjama 
šventovėje. Vėliau jie savo duk
relės jau nebematė, nes 
netrukus abu mirė. 

Marija įsijungė į grupę 

jaunų mergaičių, kurios buvo 
paaukotos Viešpačiui. Tuo metu 
buvo ats tatoma šventovė. Taigi 
Marijėlė augo su kitomis savo 
draugėmis arti didžiulės staty
bos, paaukotos Dievui. Tokia 
apl inka galėjo džiugint i 

nekaltos ir šventos mergaitės 
sielą. Marija buvo jau vienuo
likos metų, kai da rba i buvo 
baigti ir šventovė iškilmingai 
buvo atidaryta. Tose apeigose, 
reikia manyt i , dalyvavo ir 
Marija. J i , dar ne turėdama dvy
likos metų, pa re i škė , kad 
nutarė paaukoti savo mergystę 
skaistybėje dėl Dievo. 

Sulaukus keturiolikos me
tų, J i turėjo gyventi šventyklo
je, nes buvo našlaitė. Jos tėvai 
buvo mirę. Kadangi J i buvo 
išaugusi šventykloje, pagal įsta
tymą, turėjo būti r as tas J a i vy
ras iš tos pačios kilmės, — iš 
karališkos Dovydo giminės. Jos 
vedybos turėjo būt i a t l iktos 
šventovėje, vadovaujant vyriau
siam kunigui Matijui. 

Šventovės dedikacijos dieną 
susirinko keletas j aunų vyrų, 
kurie sakė, jog y ra Dovydo 
kilmės. Iš Nazareto atvyko ir 
Juozapas, Alfejaus sūnus . J is iš 
Marijos tėvų daržo buvo nusi
laužęs žydinčią medžio šakelę. 
Su vyriausiu kun igu visi 
nutarė, kad Dievas pasirinko 
Juozapą Marijos vyru. Marija 
Juozapą pažinojo, bet, kai ve
dyboms juodu susitiko, Marija 
buvo labai nerami, kol Juozapas 
prisipažino, kad ir j is yra 
padaręs Dievui ska is tybės 
įžadą. Juozapas pr ik lausė 
nazariečių grupei, kurie Dievui 
įžadais ats iduodavo tobules
niam gyvenimui. Juozapas Mari
jai pažadėjo greitai atnaujinti 
Jos tėvų namą, kad J i galėtų 
persikelti gyventi į Nazaretą. 

Marija, gyvendama šven
tovėje, visą laiką girdėjo kalbas 
apie Dovydą ir Mesiją, kuris 
turės užimti Dovydo sostą. To 
sosto po Romos valdžia visai 
nebuvo. Mesijas hebra i ška i 
reiškia pateptasis . Kai kurie 
pranašai Mesiją vadina Dovydo 
sūnumi. J ie skelbė, kad Mesijas 
užims Dovydo sostą, kaip Dievo 
siųstasis ka ra l ius , ir valdys 
visas tautas . O, kad Mesijas bus 
patsai Dievas ir vadinsis Dievo 
Sūnumi, n iekam nebuvo ap
reikšta. Marija nesvajojo barti 
Mesijo motina, bet meldėsi, 
prašydama Dievą, kad greičiau 
siųstų Mesiją, kurio motinai J i 
būtų tarnaitė. Šventovės atsto
vai, aukštieji kunigai . Rašto 
aiškintojai ir fariziejai iš 
pranašų skelbimų žinojo, kad 
jie gyvena laikų pilnybėje, kai 
turi užgimti Mesijas. Bet gal 
jau tuo metu jie buvo šėtono 
valdžioje ir nesirūpino atrast i 
Jį. Kai iš Rytų atvyko išminčiai, 
kaip mes vadiname, t rys kara
liai, j iems Rašto aiškintojai 
teisingai nusakė, kad Mesijas 
turi gimti Betliejuje. Taigi 
išminčiai ieškojo Mesijo ir Jį 
atrado, o šventovės atstovai Jo 
neieškojo, todėl Jo ir neatrado. 

Kai angelas Gabrielius pa
sveikino Mariją, tardamas: 
„Sveika malonėmis apdovano
toji! Viešpats su tavimi! Ne
bijok, Marija, tu radai malonę 
pas Dievą! Tu pradėsi įsčiose ir 
pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi 
Jėzumi. J isai bus didis ir vadin
sis Aukščiausiojo Sūnus". 
Marija ne tiek išsigando kiek 

nustebo, kaip tai gali būti, 
kai J i nepažįs ta vyro. 
Angelas ja i paaiškino, 

kad Šventoji Dvasia 
nužengs, ir Aukščiau
siojo galybė pridengs 
ją savo šešėliu. Tada 
Marija suprato, kad 

p Dievui nėra negali-
I* mų dalykų. Tada Ji 

tarė : „Štai aš Vieš
paties tarnaitė, tebū

na man, kaip tu pa
sakei" (Lk. 1, 28-35). 

Visa žydų tauta lau
kė daugiau žemiško nei 

dangiško Mesijo, kuris 
padarys Izraelio tautą ga

lingą ir pakeis visą pasaulį. 
Izaijas, žymiausias pranašas, 

rašo apie Mesijo valdymą: 
„Tada vilkas viešės pas avį, 
leopardas gulsis su ožiuku. 
Veršis ir l i ū tukas ganysis 
ka r tu . Juos prižiūrės mažas 
Vaikas. Karvė ir lokys bus 
kaimynai, ka r tu gulės jų jau
nikliai. Liūtas ės šiaudus kaip 
jaut is . Kūdikis žais prie angies 
lindynės, mažylis kiš ranką į 
gyvatės urvą. Visame mano 
šventajame kalne nebus vietos 
jokiai skr iauda i nei jokiai 
niekšybei, nes žemė bus kupina 
Viešpaties pažinimo" (Iz. 11, 
6-9). 

Izraelio tautoje buvo daug 
spėliojimų apie Mesiją, kas ir 
koks J is bus. Niekam iš pra
našų neatėjo į mintį, kad Me
sijas bus pats Dievas, įsikūnijęs 
žmoguje, nes nebuvo apie tai iš 
dangaus apreiškimo. Todėl ir 
žymiausiam iš pranašų Izaijui 
atėjo mint i s pranešti , kad 
Mesijas, visą pasaulį pakeis, jį 
a tkurdamas . O tikrasis Mesi
jas , kaip jau dabar mums pažįs
t amas , yra didingesnis, kokį 
žmogus gali įsivaizduoti. J i s 
atėjo iš dangaus amžinybės, 
kurią ir mums nori suteikti. 
Mūsų gyvenimas yra labai 
t rumpas , t ik kaip žaibo greitu
mo, palyginus su Dievo am
žinybe. Bet jis yra labai vertin
gas, nes jis paties Kristaus yra 
skir tas pasiruošti amžinybei. 

Iš Švč. M. Marijos Nekalto 
P r a s i d ė j i m o parapijos 

jubi l ie jaus šventės . 

J o n o Kuprio nuotraukos . 

Trijų kar tų lietuvių atsfovai — Daulių šeima Švč. M. Marijos Nekal 
procesijoje prie altoriaus neša tradicines aukas. 

Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijai 90 metų 

XX šimtmečio pradžioje, 
panašiai kaip šiais laikais, 
daug lietuvių emigravo į JAV, 
ieškodami geresnio gyvenimo, 
nes Rusijos carų nualintoje 
Lietuvoje nebuvo galima pra
gyventi. Lietuviams Čikagoje 
gausėjant, vis daugiau jų kėlėsi 
į Brighton Parką dėl darbų 
skerdyklose a rba netoliese 
esančiame McCormick fabrike. 
Jau 1912 m. čia gyveno 60 lie
tuvių šeimų. Jiems labai rūpėjo 
turėti lietuvišką parapiją. Su
sidarė komitetas, kuris pir
miausia nupirko žemės prie 
California ir 44-os gatvės san
kryžos. Tada, suorganizavę de
legaciją, kreipėsi pas Čikagos 
arkivyskupą J . E. Quigley, 
prašydami leidimo parapijai 
steigti ir lietuviui kunigui 
gauti. Tiktai po dvejų metų 
nenuilstamų žmonių prašymų 
pagaliau šis arkivyskupas savo 
dekretu 1914.09.10 d. paskyrė, 
vos prieš trejus metus įšventin
tą, kunigą Antaną Brišką suor
ganizuoti lietuvišką parapiją 
Brighton Parke. 

Čia atvykęs, kun. A. Briška 
uoliai ėmėsi darbo. Pradžia 
buvo labai sunki. Kol bažnyčia 
buvo statoma, Mišios buvo 
aukojamos Šv. Juozapo ir Šv. 
Onos parapijos bažnyčios rūsy
je. Pirmosios Mišios ten įvyko 
rugsėjo 13 d. Taigi, šįmet rug
sėjo 13 d. Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijai 
sukanka 90 metų. Sava bažny
čia, klebonui mažas butelis ir 
du kambariai mokyklai buvo 
užbaigti statyti 1915 metais su 
42.000 dol. paskola, kurią 
pavyko išmokėti per 16 metų. 

Kiekvienos parapijos veik
lai yra reikalinga ir salė. Pra
džiai buvo pastatytas mažas 
paviljonas susirinkimams, ge
gužinėms, programoms. Vėliau 
iš jo buvo padaryta salė. 1916 
m. atsidarė parapijinė mokykla 

su 110 mokinių ir dviem moky
tojom. 1918 m. jau buvo 306 
mokiniai. Mokyklai vadovavo 
seselės nazarietės. Kadangi rei
kėjo daugiau kambarių, buvo 
pristatytas an t r a s aukštas. 
Mokinių skaičius sparčiai augo 
ir 1922 m. mokyklą jau lankė 
500 vaikų. 

Klebono A. Briškos planai 
parapijai dar ne visai įvykdyti. 
1926—1927 m. pastatyta klebo
nija ir vienuolynas seselėms. 
Mokykla pavesta Šv. Kazimiero 
kongregacijos seselių priežiū
rai. Čia jos dirbo krikščionišką 
ir švietėjišką darbą iki 1992 m. 

Apie parapijos steigėją 
Antanas Briška gimė Šiau

lių apskrityje 1885 m. Baigęs 
šešias klases Mintaujos gimna
zijoj, jis mokėsi Rygoj ir Vil
niaus kunigų seminarijoj. 1905 
m. nutraukęs mokslą, išvyko į 
JAV. Čia baigė kunigų semina
riją ir 1911 m. buvo įšventintas 
kunigu. Už nuopelnus Bažny
čiai ir finansinę pagalbą, stei
giant Šv. Kazimiero lietuvių ko
legiją Romoje, 1949 m. popie
žius Pijus XII jį pakėlė į prela
tus. Prel. A. Briška turėjo dar 
daugiau planų šiai parapijai, 
bet sunki liga jam dirbti nelei
do. Jis mirė 1953 m. rugsėjo 2 d. 

Klebonaujant kun. Briškai, 
parapijoj dirbo kun. Jonas Šau-
linskas, Pranas Vaitukaitis, 
kun. Anastasius Valančius, 
kun. Stasys Jonelis ir kun. 
Jonas Stankevičius. 

Prel. A. Briškai mirus, pa
rapijos administratorium buvo 
paskirtas ilgametis vikaras 
kun. Jonas Stankevičius. Tų pa
čių metų lapkričio mėnesį Sa-
muel Stritch paskyrė prelatą D. 
A Mozerį šios parapijos klebonu. 

Antrasis Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas 

Prelatas D. A. Mozeris, at
vykęs į Brighton Parką, rado 
daug nuo karo ir komunistinio 
siaubo pabėgusių lietuvių, pri
siglaudusių jam paskirtoje Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoj. Teko tuoj pat susidur
ti su mokyklos patalpų prob
lema. Taip pat ir senoji baž
nyčia jau neatitiko tuolaikinių 
reikalavimų. Tad, 1954—1955 
m. buvo pastatvtas nauias dvie

jų aukštų priestatas mokyklai, 
naujai išdažyta klebonija ir 
vienuolynas. Kitas svarbiausias 
prelato užmojis tapo naujos 
bažnyčios statyba. Tam tikslui 
1962 m. vyko aukų vajus ir po 
metų prasidėjo statyba. Naujoje 
bažnyčioje pirmosios šv. Mišios 
įvyko 1964 m. Kūčių vakarą su 
gausia tikinčiųjų minia. 

Prelato D. A. Mozerio vado
vavimo pirmieji dvidešimt metų 
parapijai buvo „antrasis žydėji
mas". Steigėjų pirmoji ir antroji 
karta dar rodė daug lietuviško 
gyvastingumo. Veikė per dešimt 
organizacijų: parapijos vyrų 
klubas, mokyklos motinų klu
bas, Šv. Vincento draugija, so-
dalietės, pensininkų klubas, 
skautai, Lietuvos vyčiai, Mišių 
tarnautojų berniukų klubas, 
didelis lietuvių bažnytinis 
choras, mokyklos lietuvių 
choras, taut inių šokių kelios 
grupės, Šv. Teresėlės draugija, 
parapijos finansų komitetas ir 
taryba, Lietuvių Bendruomenė. 
Matyt, parapijoj gyvenimas 
buvo veiklus ir įdomus. Atvykę 
pokario lietuviai stengėsi savo 
jaunąją kartą išlaikyti sąmo
ningais Lietuvos tautiečiais. 
Parapijos mokykloje kasdien 
veikė lituanistinė klasė. Buvo 
dėstoma lietuvių kalba, tikyba, 
tėvynės pažinimas, istorija, po 
pamokų — tautiniai šokiai ir 
dainavimas. Taigi, antrosios 
bangos lietuviai, po tėvynės 
netekties ir karo siaubo, rado 
palankias sąlygas lietuvybei ir 
šiltą prieglobsti šioje lietuviško
je parapijoje tuometinio klebono 
D. A. Mozerio dėka. 

1986 m. prelatui Mozeriui 
išėjus į užtarnautą pensiją, tre
čiuoju klebonu buvo paskirtas 
kitas geras lietuvis, kun. Jonas 
Kuzinskas. bet neilgam, nes 
Marąuette Parko Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijai reikėjo 
lietuvio klebono ir jis buvo ten 
perkeltas. Šį kartą Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapija gavo pusiau lietuvių 
kilmės, bet lietuviams labai 
palankų, kleboną, kun. Antaną 
Puchenskį. Čia jis dirbo dau
giau kaip vienuolika metų, buvo 
parapijiečių mėgstamas, drau
giškas. Tačiau tuo laikotarpiu 
Brighton Parke vyko staigus 
etninis gyventojų pasikeitimas. 

parapijiečių išsikėlė, o jų vietą 
užėmė ispaniškai kalbantieji. 
Pasikeitė parapijos ir lietuvių 
veikla. Ilgus metus lietuvių sie
lovadai paskirtas kun. Fabijo
nas Kireilis, senatvės ir ligos 
prislėgtas, toliau negalėjo dirb
ti. Buvo pavojus visai netekti 
lietuviškų pamaldų. Po nesėk
mingų pastangų surasti kitą 
lietuvį kunigą JAV, buvo kreip
tasi į Lietuvos vyskupus. Vil
kaviškio vyskupijos vysk. Juozo 
Žemaičio dėka, o, jam išėjus 
pensijon, vysk. Rimanto Norvi-
los, gavome energingą kun. 
Jaun ių Kelpšą, kuris uoliai 
vykdo lietuvių religinę veiklą, 
pr i t raukdamas ir naujuosius 
imigrantus. Jo dėka turime kū-
čias ir lietuviškas Bernelių 
Mišias Kūčių vakarą. 

Tegyvuoja lietuvių įsteigta 
ir iki šiol lietuvių palaikoma 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapija, gražiai 
veikusi per 90 metų, su viltimi, 
kad ji išliks lietuvių rankose, 
su trečiosios bangos pagalba 
bus sustiprinta ir atgaivinta 
lietuviškoji veikla. Norisi pami
nėti, kad, trokštant palikti čia 
lietuvių buvimo pėdsakus, 1987 
m. Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus proga, Lietu
vių Bendruomenės pastango
mis, su kitų organizacijų finan
sine pagalba, buvo pastatvtas, 
skulptoriaus Jurgio Daugvilos 
padarytas, lietuviškas kryžius. 
J is stovi klebonijos kiemelyje, 
liudydamas apie lietuvių religi
nę tautinę kultūrą, meną. 

Kaip jau minėta, rugsėjo 13 
d. sukanka 90 metų nuo para
pijos įsteigimo. Jubiliejinės iš
kilmės jau įvyko gegužės 16 d. 
su šv. Mišiom ir pokyliu. Buvo 
gražiai suorganizuotos pamal
dos. Įvairių, dabar parapijoj 
veikiančių, tautinių grupių or
ganizacijų atstovai, lietuvių 
chorui, vadovaujamam A. Bar-
niškio, galingai giedant „Lau-
date Dominum", įžanginėj Mi
šių procesijoj nešė savo plaka
tus, simbolines aukas, gėles ar 
šiaip ėjo eisenoj. Dalyvavo daug 
kviestinių svečių kunigų iš 
įvairių Čikagos parapijų. 
Paminėtinos organizacijos: Šv. 
Kazimiero seserys, Lietuvių 
katalikų federacija, Arkivysk. 
Jurgio Matulaičio misijos Le-
monte atstovai, Lietuvos Vy
čiai. Kolumbo Vyčiai, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikių mo
terų sąjungos 20-osios kuopos 
atstovės. Mišių tarnautojai/jos, 
skaitovai ir kt. Po Mišių gale 
bažnyčios ant stalų buvo at
nešti, anksčiau prie altoriaus 
padėti, simboliniai tautiniai 
valgiai, kuriais dalyviai galėjo 
pasivaišinti. Vyravo iškili džiaugs
minga šventės nuotaika. 

Po Mišių buvo linksmoji 
jubiliejaus dalis (nors ir bažny
čioj nebuvo liūdna). Pokylis 
vyko Martiniąue salėje 5 vai. 
popiet. Skanios vaišės, puikiai 
pasipuošusi publika. įdomi pro
grama, susidėjusi iš meksi
kiečių .National Folklorico", 
„Sodžiaus", ir šokiai prie Al
gimanto Barniškio orkestro, 
malonus pabendravimas su 
draugais. 

Dar kartą: valio, tegyvuoja 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo, kun. Antano Briš
kos ir pirmųjų Brighton Parko 
lietuvių įsteigta, parapija! 

Salomėja Daul ienė 
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Siūlo darbą 

N a m ų r e m o n t o inės paslaugos 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tei. 773-736-7900.' 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRLNG 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapis t 

nail tech. Mušt have Illinois s tatė 
license. 

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

n e r e i k a l i n g u s 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

Reikalingi CDL „truck" 
vairuotojai. Atlyginimas 

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

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide m-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. 

Comfor t K e e p e r s 847-215-8103. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
Afoert Selevi 

ZiL 
CONSTRUCTION 

Work: 312-38&3088; 
815-272-5193 

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

www.zikonstruction. com 

AMBER CONSTRUCnON Ca 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

STASYS CONSTRUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chicago, K. 60629 
Prekyba, instaiavimas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-531-1833 

CAREGIVERS INTERNATIONAL 
AGENCY 

NEEDS 2 WOMEN. 2 MEN UVE-IN-
$90-5100 PER DAY. ENGLISH, 

REFERENCES REQUUIRED. 
JOBS AVA1LABLE 1N YVISCONS1N. 

PLEASE 
CALL JOHN 414-324-7337 

GROŽIO PASLAUGOS 

Siūlomas darbas Daytona Beach, 
FL. Ieškome moters, prižiūrėti 
vyresnio amžiaus porą. Atlygini
mas 51,000 j men. Apsigyve
nimas ir maistas nekainuoja. 
Tel. 386-767-7755; 386-763-5777. 

M O K Y M O PASLAUGOS 

N I R V A N A - O D O S IR PLAUKU 
LAZERIO KLINIKA 

"Pilna mediciniška spa procedCra 
'Naudojama naujausia lazerio technologija 
"Medicinine priežiūra 
"Plaukų depiliacija 
"Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
"Aknes gydymo procedūros 
"Botakso injekcijos 
"Mikro-derminis nuslitavimas 
"Parinkta kolekcija odos pnežiūros produktų 
"Odos grožiui 

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

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

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

Parduoda 
nek i lno jamąj į t u r t ą 

KIRPĖJOS PASLAUGOS 

Naujai atsidarė grožio salonas 
MIRA7,A.S. skirtas -visai šeimai. Dirba 

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

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

LEMONTE PARDUODA- ^ 
MAS NAUJAS. 4 mieg.. 2 J|«'jį 
vonių namas. 2 mylios nuo fcS^ 
Pasaulio lietuvių centro. 
Ąžuolinės virtuvinės spintelės, 
įrėminimai, grindys ir laiptai. Didelė 
virtuvė su stikliniu stogu. Durys į 
vidaus kiemą, židinys^centrinis oro 
vėsintuvas. Pirk dabar ir pasirink 
plyteles ir spalvą. 408 UNA ST. 
(Archer to 127, go West to Hillview. 
then go North to Una.) Kaina 
$425.000. 
Tel. 312-859-3829 (kabaiangliškai.) 

Mokau groti pianinu 
ir dainuoti. 

Tel.: 708-424-9345. 

PARDUODA MEDŲ 

UETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA į EUROPĄ. K. Laukaičio 

iviežlas bičių medus keliauja į lietu
viškas krautuves Marquet te Parke Ir 

Lemonte. Taip p a t galima gauti ir 
K centre po pamaldų Lemonte 
arba skambint i 630-323-5326. 

ĮVAIRUS-

Išnuomojamas 2 mieg. 
modernus butas naujame name. '' 

66 PI. už Kedzie Ave. 
TeL 708-656-6599. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & WhippTe apyl.) 

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

TeL 77^4344543. 

UalEris 
tickets@doleris.com 

1-800-514-9989 
P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBE 

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

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

2 mieg. — $710-5750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

J 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 

" A 
bxpressUorp. 

4 * ^ Y K A G A I . I M Y H 1 : « 
~ H 4 | . _ | . ^ * I U Ž : S l S A . K Y ' i T K O N ' i ' t i l N I i R l J f 

SIUNČIAME AIR C ARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA. ESTIJA, UKRAINA. BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M I ; K I E K V I E N A SAVAITE. 
PRISTATOME GAVĖJUI TIESIAU RANKAS. 

1400-775-S1NB 
Mūsų atstovai: 
B r a v o C o f f e e a n d d e i i 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T , nL.<043>9>, T ė i : 6 3 O - 2 5 7 - 3 3 < > 0 
K A I Y N A cftrp. 
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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-maJI: pencylar@comcast.net 

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

Skambinti Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aoi.com 
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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. 
ešt nuo 8 v.r iki 2 v p i 

•j 'pyr.zrj f s //c s. 
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NEKILNOJAMASIS T U R T A S 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 m*. 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmenin is ir 

sąžiningas pa ta rnav imas 
• ERA parduos Jūsų n a m u s ar 

nupirks! 

coLoujeix 
R£SIOfeNT!At. BROKfcKAUb 

g.,. 630-369-9000 
Moba 630-802-6655 
VM 630-416-5028 
E-nioS: lBiskis®'.oJ<iw«SBonin.«)n 

JŪRATE BISKIS 
Energinga specialistė, gerai išmananti 

vietinę rinką, konsultuoja nemokamai. 
PIRKIMAS -PARDAVIMAS* FINANSAVIMAS 

Jūsų svajonės išsipildys! 

GREIT PARDUODA 
-'įį——. Landmark 
L — * * ^ _ propert ies 

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 pr iemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikul is o ^ 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 's0m* 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
"Pirkimas *—<& .£*... 

2 

IMK * Pardavimas 
•Surandame t ? ? * ^ ^ 

optimaliausią finansavimą 
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VIDA M. t=> 
BttOKFJtAGE 

Real Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 

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

Pro -Team 
Bus. : 708-361-0800 
Voice M a t 77J854-7820 
F a x : 708-361-9618 

E-mai l : 
d . i .mayer @ wor ldne t . a t t .ne t 

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

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

rn indaugasbub l iauskas .cendan tnūdwes txorn — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO P R O B L E M O S 
Kalbu ir rusiškai. 

N e m o k a m a s 
t e l . 8 8 8 - 8 4 4 - 9 8 8 8 , 

m o b i l u s 6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 

C CENDANT 
Mortgage 

Call 
Lithuania! 

12.9 cents/'minute 

1-866-237-7952 Call Now! 

Call novv and take advantage of this special offer! 
No svvitching or eonneetion fees involved. 

Estonia 
$8.9 

W. E u rope 
ents/mmure $4.9 certs/minute 

TELTETCOM 

Getting you connectea 
vvith family and friends 

around the world! 

'Cet Dro^e -ctes ry^/ vĉ y oeoe^ang or. ihe <3esanoflor vfx; zct. OMB ocetes *v reguter prone roles on*y 

A l w a y s W i t h F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

* Gčlčs visom progom, gėlės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
* Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos — nemokamos} 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

L e m o n t , 1 1 2 0 S. S t a t e St . ; T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 3 9 
Justice 8 0 1 5 W . 7 9 St . ; T e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

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

v w w . a l w a y s w i t h f l o w e r s . c o m 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

P l a t i n k i t e „ D R A U G Ą 

TMI MTMUAN ( V l fOt tD W-DC SA1IV 

'"• »• " ' - " 
BANKįSJRa 

H O N I G - B E L L 

Bus. 630-257-7333 
Voicemale 815-834-4313. ext 526 
Cei l . 630-257-5893 

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

Qr*JWg Aocent 
Homef inde r s 

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 
R e s . 708-123-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa ta r 

nau ja įvairių nuosavybių pi rkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

RijJlonl 
Drake 

Dkj 
lt Again! 

į £ f c.ciuMHotMmgOppor>unitv 

5 S.Prospect, Clarendon 
Hite. fllmois 60514 

H@f3§i Blaky; 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas 
Patirtis mieste ir 
pnemiesčiuose-

Nemokamas 
nekilnojamojo 

kato įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

Drake Reaftor 

Draudimo paslaugos 

S T A T E F A R M 
I N S U R A N C E 

A U T O M O B I L I O , 
N A M I J . SVEIKATOS ER 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank ZapoKs t versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienc. 
Virginija Smtnkailieaė 
kalba lietuviškai. 

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

Evergreen Park. IL 60S05 
Tei. 708-424-8654:773-581-8654 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murra> 

Prašykite Rasos -— kalha lietuviškai 
5710 W. 95 St.. Oak Laun. IL 

708-423-5900 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

mOKMENYS RJTOGRAFAVB 
IR MĖGĖl\\E 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Te!. 773-776-8998 

Įvairūs 

* 57 m. moter is, nekalbanti an
gliškai, nevairuojanti automobilio 
ieško darbo. Tel. 847-630-1699. 
* Vyras ir mote r i s ieško darbo 
žmonių priežiūroje su grįžimu j 
namus. Tel. 708-307-4383. 
* Pagyvenęs vyr išk is atlieka smul
kius vidaus remonto darbus. Gali 
prižiūrėti senelį ir namus Kalba lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai. Tel. 630-
207-8706 
* Moteris ieško darbo pagvenusių 
žmonių slaugoje su gyvenimu. Tel. 
773-737-9894. 
" Moteris ieško išsinuomoti vieną 
kambarį Marquett Park rajone. Tel. 
773-407-4559. 
* Siūlau darbą su gyvenimu pas 
vaikščiojančią senutę. Tel. 773-396-
9232. 
'Moter is ieško darbo ( perka) su 
grįžimu į namus tik darbo dienomis 
Tel 630-854-4409 
'Moter is ieško darbo šeštadieniais 
su grįžimu į namus Tel. 708-220-
3202. palikti žinutę 

Wvvw.autctradeusa.com 

PADtDAM! v RASTI VU PIRKTI IR ATVLZTI 
ALTOMObl! IUS IS BET KURK) JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAMO AUTOMOBILIUS IR DETALES 

v:! IEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

http://www.zikonstruction
mailto:tickets@doleris.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aoi.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
http://vww.alwayswithflowers.com
http://Wvvw.autctradeusa.com


Pasaulio naujienos 
(Remtamis AFP, Reuters, AP, <ntertax. ITAR-TASS. BNS 

imtą agerttoot pranešimais) 

L EUROPA 

ROMA 
įkaitų pagrobėjų spaudžia

ma Italija neketina keisti už
sienio politikos ir iš Irako ne
išves savo karių, pareiškė užsie
nio reikalų ministras Franco 
Frattini. Italijos pajėgos „liks 
Irake, nes to prašo šios valsty
bės valdžia", savaitraščiui nuro
dė F. Frattini. J i s sutiko, kad 
Irako vyriausybė nėra išrinkta, 
bet pabrėžė, kad ją pripažįsta 
Jungtinės Tautos ir Arabų Lyga. 
Šį interviu Italijos užsienio rei
kalų ministras davė prieš tai, 
kai buvo paskelbtas karinės 
grupuotės „Ansar al-Zawahiri" 
pareiškimas, kuriame ji prisiė
mė atsakomybę už 29 m. Simo
na Tori ir jos vienmetės Simona 
Torretta pagrobimą. 

TALINAS 
Tūkstančiai žvakių buvo už

degtos ketvirtadienio vakarą 
prie kelio tarp paminklo sovieti
niams kariams ant kalvos Tali
ne ir paminklo estams, kariavu
siems Antrajame pasauliniame 
kare vokiečių pusėje, papėdės 
Lihula miestelyje Vakarų Esti
joje. Protesto akcija buvo su
rengta prieš tai, kad vyriausybė 
davė nurodymą išmontuoti Li
hula paminklą estams, per An
trąjį pasaulinį karą kariavu
siems vokiečių pusėje. Vietos 
gyventojai mėgino neleisti val
džiai išmontuoti paminklo, bet 
guminėmis lazdomis ir aša
rinėmis dujomis ginkluota poli
cija juos išvaikė. 

MASKVA 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų 

generalinio štabo viršininkas 
Jurij Balujevski pareiškė, kad 
Rusijos kariškiams žinomos vie
tos, kur yra teroristų bazės, ir 
patvirtino Rusijos teisę smogti 
prevencinius smūgius tokioms 
bazėms. Drauge jis pabrėžė, kad 
tokie smūgiai yra viena formų 
užkirsti kelią teroro aktams. 
Pasak Generalinio štabo virši

ninko, tokios operacijos gali būti 
vykdomos, jeigu bus priimtas 
atit inkamas vyriausiojo kariuo
menės vado sprendimas ir bus 
suderinti Rusijos veiksmai su 
tomis valstybėmis, kur šios ba
zės yra. 

A F R I K A 

Izoliatoriuje teismo nuo
sprendžio laukiantis naftos 
magnatas Michail Chodorkovs
ki mano, kad prarado savo ben
drovę „Jukos". Komentaruose 
internete jis rašo, jog neturi as
meninių lėšų, kad patenkintų 7 
mlrd. dolerių mokesčių preten
zijas. M. Chodorkovski atsisakė 
„Jukos" vadovo posto netrukus 
po arešto, bet tebėra vienas pa
grindinių kompanijos akcinin
kų. Jis kaltinamas sukčiavimu 
bei vengimu mokėti mokesčius, 
ir jeigu bus pripažintas kaltu, 
jam gresia 10 metų laisvės atė
mimo. Apmąstęs savo gyvenimą 
kalėjime M. Chodorkovski sako, 
kad nieko nesigaili, tačiau šian
dien jis praleistų kur kas dau
giau laiko su šeima, su savo vai
kais ir skirtų didelę savo laiko 
dalį pasaulinės istorijos bei filo
sofijos studijavimui. 

į J A V Į 

WASHES'GTON, D. C. 
Prezidentas George W. 

Bush įgijo 9 proc. pranašumą 
prieš savo būsimą varžovą de
mokratą John Kerry, rodo penk
tadienį paskelbti „The Wa-
shington Post" ir „ABC News" 
viešosios nuomonės apklausos 
rezultatai. Paklausti, už ką ke
tina balsuoti lapkričio 2 dieną 
vyksiančiuose prezidento rinki
muose. 52 proc. apklaustųjų nu
rodė G. W. Bush. o 43 proc. pa
sirinko J. Kerry. Remiantis ap
klausos rezultatais, tarp visų 
registruotų rinkėjų parama G. 

W. Bushui siekia 50 pYoc., o jo 
varžovui — 44 procentus. G. W. 
Bush pozicijas greičiausiai su
tvirtino sėkmingas jo pasirody
mas partijos suvažiavime. 

KHARTOUM 
Sudanas penktadienį pa

reiškė kategoriškai atmetantis 
JAV kaltinimus dėl genocido, 
vykdomo vakariniame Darfur 
regione, kur, kaip nurodo Jung
tinės Tautos, kilo didžiausia pa
saulyje humani tar inė krizė. 
JAV prezidentas George W. 
Bush ir valstybės sekretorius 
Colin Powell ketvirtadienį pa
reiškė, kad Darfur regione vyk
domi žiaurumai prilygsta geno
cidui, ir pareikalavo Jungtinių 
Tautų ištirti krizę, tikėdamiesi 
paspartinti tarptautinę bendri
ją paskelbti Khartoum vyriau
sybei bausmes. 

L A R T I M I E J I R Y T A I 

ABU DHABI 
Irakas sučiupo keturis svar

bius Osama bin Laden teroris
tines organizacijos „ai Qaeda" 
veikėjus, kurie atvyko iš už
sienio, ketvirtadienį pranešė 
Irako ministras pirmininkas 
Iyad Allawi. Apie tai I. Allawi 
pareiškė lankydamasis saugu
mo pajėgų ruošimo centre Šiau
rės Irake. Daugiau detalių jis 
nepateikė. 

K A R I B A I 

KEVGSTON 
Jamaika ruošiasi uragano 

Ivan atakai po to, kai 150 m/h 
greičiu praūžęs uraganas nu
šlavė Grenados salą. Pietinėse 
žemumose pusė milijono žmo
nių raginami palikti savo na
mus, įskaitant ir kai kurių sos
tinės Kingston priemiesčių gy
ventojus. Tačiau žmonės neno
riai palieka savo namus, bijoda
mi būti apiplėšti. Visuose Kari

buose per uragano ataką jau žu-' 
vo 23 žmonės. Prieskoniais gar
sėjančioje Grenados saloje di
džioji dalis gyventojų liko be 
elektros ir vandens. 

Samurajų kardai a tke l iavo užkar iaut i l ie tuv ių s impat i jų 

Atkelta iš 1 ps l . 
Taikos metu japonų kario 

ginklu žavimasi kaip meno kū
riniu, tarsi paveikslu. Meninę 
kardo vertę apsprendžia nebū
tinai kardo amžius. Pagrindi
niai vertinimo kriterijai yra 
kardo forma, kardo ašmenų raš
tas ir paviršiaus tekstūra — vi
sa tai gali įvertinti tik šios sri
ties žinovai. J ie kardo pa

viršiuje mato ir debesis, ir žai
bus... 

F. Noba kardų kolekcija yra 
įtraukta į Japonijos saugomų 
kultūros vertybių sąrašą. 

Tarp vienuolikos įvairių lai
kotarpių kardų seniausias — 
prieš 620 metų nukaldintas ja
ponų tautos kultūros simbolis. 
Prieš 500 metų pagamintas ki
tas eksponatas — kardas Sevi-

shi Muramasa laikytas pra
keiktu, jo vardas žinomas kone 
kiekvienam japonui. 

Kolekcijos savininko reika
lavimu eksponuojami kardai tu
ri būti ne tik apsaugoti, bet ir 
matomi iš visų pusių. Todėl ja
ponų istorijos reliktams buvo 
gaminamas specialus stendas, 
kuris dabar stovi Lietuvos ka
riuomenės ginklų apsuptyje. 

Tariamos diversijos ka l t i n inka i dž iaugiasi laisve 

K a u n a s , rugsėjo 10 d. 
(ELTA) — 2001 metų liepos 6 
dieną Kauno rajone, prie Ne
veronių, įvykusios traukinio 
avarijos kaltininkai penktadie
nį sulaukė apkaltinamojo nuos
prendžio, tačiau visi jie džiau
giasi laisve. 

Kauno apygardos teismas 
pripažino, jog geležinkelio bėgių 
ruožą išardę keturi vietos gy
ventojai — Tomas Belekevičius 
(g. 1984 m.), Edgaras Jocys (g. 
1984 m.), Janis Čerkasovas (g. 
1980 m.) ir Alfonsas Kišonas (g. 
1959 m.) — yra kalti ir skyrė už 
šį nusikaltimą vienerius metus 
nelaisvės, vieninteliam E. Jo
ciui teko mėnesiu trumpesnė 
bausmė. 

Visi nuteistieji lieka laisvė
je, nes, anot teisėjos Danguolės 
Šiugždinytės, jie jau atliko pa

skirtas bausmes. Mat visiems 
teko pagyventi už grotų už kitus 
padarytus smulkius nusikalti
mus, teismas bausmes sujungė 
ir įskaitė atliktą bausmės laiką. 

Vadovaujantis naujuoju 
Baudžiamuoju kodeksu, už gele
žinkelio bėgių išardymą kalti
namieji galėjo būti nubausti tik 
areštu. Bet teismas atsižvelgė į 
tai, kad šis nusikaltimas galėjo 
sukelti itin sunkių padarinių, 
todėl j iems skirtas laisvės atė
mimas. 

Išardytas 8 metrų ilgio gele
žinkelio bėgių ruožas tik per 
plauką nenuvertė nuo bėgių ke
leivinio traukinio, ankstyvą 
2001-ųjų liepos 6-osios rytą va
žiavusio iš Rygos į Vilnių. Trau
kinio mašinistas laiku pastebėjo 
išardytą bėgį ir pradėjo stabdy
ti. Trys pirmieji vagonai sėk

mingai pervažiavo kliūtį, o pa
skutinis ketvirtasis vagonas nu
lėkė nuo bėgių ir pakibo virš 
aukšto pylimo. Nė vienas iš de
šimties keleivių bei aštuonių 
ekipažo narių nenukentėjo. Visi 
keleiviai miegojo ir net nepaju
to, kaip paskutinysis traukinio 
vagonas nuslydo nuo bėgių. 

Iškart po įvykio beveik ne
dvejota, jog tai diversija, suor
ganizuota Lietuvos valstybės 
priešų, nes nelaimė įvyko mi
nint Valstybės dieną. Tačiau tir
dami įvykį teisėsaugininkai šią 
versiją atmetė. 

Po to pasklido kalbos apie 
metalo vagis. Galiausiai nusi
kaltėliai prieš teismą stojo tik 
kaip chuliganai. įvykio aplin
kybes baigęs tirti prokuroras 
nustatė, kad tai chuliganiškas 
neblaivių asmenų išpuolis. 

G. Šurkus apskundė Vyriausiosios r ink imų komis i jos sprendimą 

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(BNS) — Liberaldemokratas 
Gintaras Šurkus penktadienio 
popietę Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui ap
skundė Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) sprendimą ne
leisti jam kandidatuoti į Seimą. 

G. Šurkus teismo prašo pa
naikinti VRK sprendimą ir įpa
reigoti VRK registruoti jį kandi-

datų. Pagal įstatymus G. Šur-
kaus skundą teismas turi iš
nagrinėti per 48 valandas. 

Rugsėjo 7 dieną VRK savo 
posėdyje nusprendė, kad buvęs 
per apkaltą nuo prezidento pa
reigų nušalinto Rolando Pakso 
patarėjas G. Šurkus negali kan
didatuoti į Seimą, nes nustatytu 
laiku nesumokėjo jam teismo 
paskirtos baudos. 

Seimo rinkimų įstatymas 
neleidžia registruoti kandida
tais asmenų, kurie nėra atlikę 
teismo paskirtos bausmės likus 
65 dienoms iki rinkimų. 

Liepos 30 d. Alytaus apylin
kės teismas pripažino G. Šurkų 
kaltu dėl apgaulingos Nemunai
čio oreivių klubo finansinės aps
kaitos ir paskyrė jam piniginę 
baudą, kurios jis nesumokėjo. 

Pasaulio lietuvių centras yra inkorporuotas, kaip lietuvybės ir 
kultūros centras. Mes, to centro nariai , negalime pri tart i 

sporto centro plėtimui. „Statyti sporto salę ir sceną kainuos 1.6 
mln. dolerių", — sakė Donatas Siliūnas, PLC Jaunimo rūmų pro
jekto komiteto pirmininkas. Jeigu dar pridėsime 20-30 proc. prie 
šitos sumos, tai gal ir turėsime tikroviškesnę kainą už pastatą ir 
mašinų pastatymo aikštės plėtimą. 

Tarybos paskirtis turi būti visuomenės narių naudai, o ne 
vienai grupei — ar tai būtų sporto ar kita. 

Jau dabar PLC sunkiai finansiškai išsiverčia. Bingo įneša 
didžiausias pajamas centro išlaikymui, bet ir čia pinigai mažėja. 

Pirmieji aukotojai ir butų pirkėjai Pasaulio lietuvių centre 
įnešė lėšų centro pirkimui, o dabar jų nebereikia ir butų savi
ninkai bųs su šia statyba nuskriaust i , arba jų teisės susiauri
namos. 

Jau turime sporto salę su scena (Lietuvių fondo salė). Je i 
turim vieną, antros nereikia, turėtų užtekti. J a u dabar nėra 
pakankamai vietų mašinoms statyti , o su šiuo pasta tu vietų dar 
sumažės. Nauja a ikštė mašinoms s ta ty t i sunaikins butų 
savininkų daržus ir išdraskys PLC grožį. Kiek sykių žmonės, 
atvažiavę į centrą, skundėsi, kad nėra kur automobilį pastatyti . 
Ši problema dar pablogės. 

Skolintis pinigus, vartojant PLC užstatu, mes nesutinkam. 
Paskolos mūsų centrą nuskandins. Viską prarasim, ne tik sporto 
salę, patį centrą, o mūsų butų gyventojai — savo gyvenamąsias 
vietas. 

G i n t a s S a u l i s , R o m a . V i rg ius N o r k u s , i 
I r e n a , A r ū n a s D r a u g e l i s j 

P.S. Kai gausite iš PLC balso įgaliojimus (vote proxy), siųskite 
pasirašytus lapus šiuo adresu: Gintautas Saulis, 1004 VVellington Ave, 
Libertyville, Illinois 60048. 
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Taip sriūva iš lėto tylioji malda, 
Taip auga skaidri valanda. 
Tai tu ateini ir žvelgi į mane 
Ir aš gyvenu ta gerąja žinia. 

A. Žilinskas 

Prisiminkime 

Praėjo metai... 

A f A 
BIRUTĘ UŽGIRYTĘ 

JASAITIENĘ 
Šv. Mišių auka 

2004 m. rugsėjo mėn. 12 d. 

10:30 vai. ryto 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
69th St. & Washtenaw Ave. 

Chicago, IL 

Liūdinti šeima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
STEFANIJA RUDOKIENĖ 
Praėjo metai, kai mylima teta Stefanija paliko šį pa

saulį. Rugsėjo 11d. yra nepaprastai liūdna diena. Prašau, 
kad giminės ir draugai ją ypatingai prisimintų ir pasi
melstų užjos vėlę. Mišios bus laikomos Lietuvoje. 

Esu dėkinga dievui, kad tokia meili, gera ir nuoširdi 
siela buvo mano gyvenime. Tegul ji ilsisi ramybėje. 

N a s t u t ė U m b r a z a i t ė 

A t A 
RASAI LAPKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame širdingą 
užuojautą velionės vyrui DOMUI, jų vaikams, 
giminėms ir artimiesiems. 

Ateitininkų Med. korp. „Gaja" 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER AVE. 

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

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

ALL P H O N E S 
NAT!ONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Te I 1 800 994 7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

PENKIASDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
PETER 

SNARSKIS 
J a u suėjo penkiasdešimt metų, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Vyrą ir Tėvą, kurio netekome 
1954 m. rugsėjo 14 d. 

Nors praėjo daug metų, bet mes jo niekada negalėsime 
užmiršti. 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. Peter savo 
maldose. 

Žmona Anastasia ir duk tė Adeile Kundrotas su šeima 

A f A 
MAGDALENE KUDIRKIENĖ 

ANKUDAVIČIUTĖ 
Mirė 2004 m. rugsėjo 9 d. 
Gimė Lietuvoje, Pupių kaime, Barzdų valsčiuje, Šakių 

apskrityje. Gyveno Chicago, Gage Park, IL. 
Nuliūdę liko: dukros Dalia Norkaitienė su vyru Anta

nu, Ramutė Balčiauskienė su vyru Mindaugu ir Laima 
Blažienė su vyru dr. Rimu; anūkai Linda Harbosky su 
vyru dr. Joseph, Karina Paškauskienė su vyru Denis, Ju
dita Mikužienė su vyru Antanu, Kristina McConell, Lilija 
Kelpšienė su vyru Andriumi, Arūnas Baldauskas, Koval-
das Balčiauskas su žmona Sigita, Lora Mikužienė su vyru 
Juozu, Romas Blažys; proanūkai Petras, Andrius, Anta
nas, Emily, Antanas, Kate, Kurt, Kari, Alexia, Adomas, 
Mykolas, Kajus, Vėjas, Juozas, Paulius bei Matas. Liūdi 
seserys Elena Lukavičienė, Anelė Birgelienė, Alesė Rašy-
mienė, Salomėja Adnriulienė ir broliai Feliksas Ankus bei 
Algimantas Ankus su šeimomis; brolienės Aldona ir Genė 
bei pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota sekmadienį, rugsėjo 12 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 vai. V. Petkus Lemont laidotuvių namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 13 d. Visus pra
šome susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Visus artimuosius, gimines ir draugus kviečiame da
lyvauti laidotuvėse. 

Nu l iūdus ios dukros. 

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

Ilgamečiui draugijos nariui 

A t A 
STEPUI JUODAKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
NIJOLEI su vyru JULIUMI, anūkams bei gi
minėms ir kartu liūdime. 

Union Pier lietuvių draugija 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas d i rek to r i us 

4330 So. California Ave. Chicago . IL 60632 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MAROUETTE PARK 

ALL PHONES 1 708 4 3 0 5700 

L IETUVIŲ L A I D O T U V I Ų DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi la idotuv ių patalpas visose Čikagos mįr<;to 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIURLIONIO GALERIJOJE, JC 

APYLINKĖSE , 

LEMONTO LB APYLINKES val
dyba, per pirm. Nijolę Nausė
dienę, užsisakė ir jau sumokėjo 
už viso stalo bilietus į „Draugo" 
pokylį. 

PROF. KAZYS PAKŠTAS - žymus 
geografas, neišgirstas prana
šas, daugialypė asmenybė, 
Dievo apdovanota giliu protu, 
lakia fantazija, veržlia energija 
ir kilnia dvasia. K. Pakš tas 
gyvendamas JAV (1939 - 1960) 
daug nuveikė lietuvių naudai. 
Apie prof. K. Pakštą sužinosime 
jo knygos sutiktuvėse rugsėjo 
19 d., 12:30 v.p.p., PLC, Lie
tuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Sutiktuvėse kalbės dr. 
Silvestras Gaižiūnas iš Lie
tuvos. Meninė programą atliks 
pianistas doktorantas Riman
tas Vingras. Visi lietuviai nuo
širdžiai kviečiama dalyvauti. 

LEMONTO SESELĖS LAIMUTĖ i r 
Danutė ruošia vaikus ir suau
gusius sakramentams. Dėl 
pamokų tartis telefonu 630-243-
1070. 

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ rė
mėjos rengia pokylį. Šiemet 
sukanka 85 metai nuo šios orga
nizacijos įkūrimo. Kviečiame 
visus Seselių Kazimieriečių 
rėmėjus, draugus, pažįstamus 
atvykti sekmadienį, spalio 3 d. į 
Oak Lawn Hilton viešbutį ties 
Cicero ir 9400 gatve. Pokylis 
prasidės 1:30 v.p.p., bus skanūs 
valgiai, įdomi programa, loteri
ja. Rezervacijas priimame iki 
rugsėjo 29 d. telefonu 773-776-
1324, kviesti Ses. Genovaitę. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus maloniai kviečia į 
seminarą imigracijos tema. 
Seminaras skir tas žmonėms, 
norintiems sužinoti kaip įstaty
mai įtakoja jų galimybes dirbti 
ir pasilikti nuolatos gyventi 
JAV. Bus svarstomi šie klausi
mai: 1. žalia kortelė ir nuolati
nis gyvenimas JAV; 2. natūral
izacijos reikalavimai nuolatini
ams gyventojams, kariškiams ir 
kit iems. Seminarą ves teisi
ninkai R. A. Kėželis ir L. Sos-
nowski. Teisininkai apžvelgs 
naujausius pasikeitimus imi
gracijos teisės srityje: natūrali
zacija, pilietybės gavimas, rei
kalavimai, keliami skirtingo 
amžiaus imigrantams. Bus kal
bama apie žalių kortelių išdavi
mo tvarką, reikalavimus norint 
tapti nuolatiniu JAV gyventoju, 
ir dėl kurių pažeidimų galima 
praras t i nuolatinio gyventojo 
statusą. Seminaras vyks anglų 
ir lietuvių kalbomis rugsėjo 19 
d. 7-9 v.v. Muziejaus adresas: 
6500 S. Pulaski Rd„ Čikaga. 
Telefonas pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke lietuvių komite
tas kviečia Čikagos visuomenę į 
jų rengiamą linksmavakarį šį 
šeštadienį, rugsėjo 11d. , nuo 6 
v.v. iki 11 v.v. parapijos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Bus karš
ta vakarienė, baras. Vyks šo

kiai, gros A. Barniškio grupė. 
Linksmai palydėsime malonią 
vasarėlę ir pasveikinsim atke
liavusį auksinį rudenėlį. Visi 
laukiami. 

„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKYLIS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
joje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbanke. 
Jūsų laukia puikus mais tas ir 
patarnavimas. Nemokamas ba
ras veiks 4 valandas. Pokylyje 
apsilankys ypatingas svečias, 
apie kurį praneš ime vėl iau. 
Stalus ir pavienius bilietus j au 
galima užsisakyti „Draugo" 
administracijoje. 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami pietūs—vakarienė vyks 
Jaunimo centre, spalio 24 d. 3 
v.p.p. Šv. Mišių, k a i p buvo 
skelbta anksčiau, nebus. Veiks 
loterija, bus programa. Visi ma
loniai kviečiami aps i lankyt i . 
Užsisakyti vietas gal ima ad
resu: 2735 W. 71st Str. , a rba 
tel. 773-925-3211. 

SPALIS - BALFO M Ė N U O . 
BALFas organizuos metinę rink
liavą. Š.m. spalio 2-3 d. bus da
linami vokeliai įeinant ir išei
nant iš Marąuette Parko Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčios. 
Vokeliai bus surenkami spalio 
9-10 d. 

JAU TRADICINIAIS TAPĘ „Vaiko 
vartai į mokslą" organizacijos 
ruošiami „Derliaus pietūs" bus 
rugsėjo 26 d., 12:30 v.p.p., PLC 
didžiojoje salėje. J a u d a b a r 
galite sudaryti šeimų ir draugų 
s ta lus skambinant Nijolei 
Grigaliūnienei, tel . 708-974-
1262. Taip paremsite beglobius 
Lietuvos vaikus. 

RUGSĖJO 19 D., SEKMADIENI, 
Lietuvos vyčiai kviečia Šv. Ka
zimiero bažnyčios parapijiečius 
ir draugus į šv. Mišias ir ge
gužinę. VFW 1563, 6880 Hend-
ricks, Merrillville, IN, 1 v.p.p. 
Bus naminio maisto, ta ip pat 
bulvinio plokštainio - ka ina 12 
dol. Gros Bronius Mūras . No
rintieji dalyvauti prašomi 
skambinti ir užsisakyti maisto 
bilietėlius iki rugsėjo 14 d. pas 
Joanną Rudzevičius, tel. 219-
884-2220, arba Mildred 
Jagiella, tel. 219-996-6516. 

RUGSĖJO 18 D. Į ČIKAGĄ atvyks
ta naujai susikūręs Los Angeles 
teatras „Sezono pauzės". Jau
nimo centro didžiojoje salėje, 
rugsėjo 18 d., 6 v.v. ir rugsėjo 19 
d., 3 v.p.p., žiūrovai ma tys 
režisieriaus Alekso Mickaus pa
statymą „Gailesčio sėkla", 
pagal V. Hugo „Vargdienius". 
Visi mielai kviečiami. 

„SEKLYČIOJE" RUGSĖJO 15 DIENĄ, 
2 v.p.p., trečiadienio popietės 
programoje kalbės JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkas Juozas Pol ikai t is . 
Praleidęs keletą savaičių Lie
tuvoje, jis savo įspūdžiais pasi
dalins su trečiadienio popietės 
lankytojais. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite! 

Šį savaitgalį j Čikaga iš 
Seattle, WA, kur ji pas tovia i 
2,\\ en.i :r dirba, ncmažd 
laiko pasverdama l ietuvių 
visuomenei bei kul tūr inei 
"•• • sklai, atvyksta Ina 
i i tulytė - Bray H $N£ 
M,.rS,•:. •- Marijos V ka i to 
P r .iv i;-;;Tno pa ra p u ns 
bažr;v<"ir>;e Brighton Parke 
r : ; .w i 2 d. / sake s\ . 
M : - : . i \ k - ' im: , / i t o r i a u S J. 
B- rtuii '1 iŠ metu mirt ies 
s;;k.i-:;, s paminė j imui . 
Pamaldų metu skambės šio 
Kuri •.<• sakraimes >>K-smės. 

KETURIŲ DAILININKŲ PARODA 

Paroda įvyks rugsėjo 17 
dieną J aun imo centro 
Čiurlionio galerijoje. Šį 

kartą savo darbus lankytojams 
pateiks žinoma Lietuvoje gra
fikė bei knygų iliustratorė Irena 
Daukšaitė-Guobienė ir trys 
jauni , bet j au spėję užkariauti 
žiūrovų simpatijas, dailininkai: 
Gintaras Meškauskas, Virgini
jus Poškus ir Sigitas Staniūnas. 

I rena Daukšaitė-Guobienė 
gerai pažįstama Lietuvos žmo
nėms, kurie nors truputį domisi 
menu. Irena yra baigusi Vil
niaus dailės insti tutą (dabar
tinė Dailės akademija), kuriame 
studijavo grafiką. J i kuria 
es tampus , mažąją grafiką, 
ekslibrisus, iliustruoja knygas. 
Yra surengusi nemažai indivi
dualių ir dalyvavusi daugelyje 
grupinių parodų. Ne pirmą 
kartą jos paroda vyksta JAV. 
1995 metais ji savo darbus rodė 
Vašingtone, o praeitais metais 
jos asmeninė paroda, kuri 
turėjo nemažą pasisekimą, vyko 
New Yorke. 

I rena Daukšaitė-Guobienė 
yra pelnusi nemažai apdovano
jimų ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Kaip pati autorė 
sako, jai kūryba — magiškas 

aktas, kuriuo ji atveria slaptuo
sius kanalus, išgirsta slaptąsias 
kalbas. Jos darbai pilni švytėji
mo, erdvūs, šilti. 

V i rg in i jus P o š k u s — vil
nietis, baigęs Lietuvos dailės 
akademiją. Tačiau taip j au 
susiklostė gyvenimas, kad nuo 
1991 metų jis gyvena ir dirba 
JAV. Virginijus, kaip ir Irena, 
— grafikas bei knygų iliustrato-
rius. Jo darbai buvo eksponuo
jami daugelyje šalių. Jie sukur
ti įvairia technika, yra gana 
įvairūs: nuo realistinių iki sur-
realistinių. 

G i n t a r a s Meškauskas — 
kaunietis, kuris šiuo metu taip 
pat gyvena ir dirba Amerikoje. 
Gintaras yra baigęs Kauno 
meno mokyklą ir Vilniaus dailės 
institutą, kur studijavo mozai
kos ir vitražo specialybes. Jis — 
daugelio parodų dalyvis. 1991 
metais Gintaras suorganizavo 
pirmąją jaunųjų Lietuvos meni
ninkų parodą New Yorke, ku
rioje ir pats dalyvavo. Jis užsi
ima ne tik tapyba, bet dirba 
interjero dizaineriu, kuria gra
fikos lakštus, kartais imasi 
skulptūros. 

„Mano darbai — tai mano 
kelionių ir susitikimų su įvai-

V JtJ?** 
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DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60529 
Tel.: 773-585-9500 

Amžinybė grobia 
DRAUGO FONDO šulus 

Draugo fondo milijono do
lerių kapitalą, kurio palū
kanomis remiama dienraščio 
„Draugo" leidyba, per 10-tį 
metų surinko fondo nariai ir 
rėmėjai ir fondo šulai — garbės 
nariai. Draugo fondo 2004 m. 
rudens vajuje jau nebedalyvaus 
keli DF garbės nariai , kuriuos 
per anksti pagrobė amžinybė. 

A.A. DR. AUGUSTINAS LAUCIS 

Amžinybė jį pasikvietė šių 
metų pavasarį- J i s ištvermingai 
dalyvavo visuose Draugo fondo 
vajuose, pas iekdamas 6,500 
dol. įnašus. J i s yra vienas iš 
nedaugelio pirmojo laipsnio 
garbės narių ir buvo pavyzdys 
daugeliui DF narių ir rėmėjų. 

A.A. VYTAUTAS VIDUGIRIS 

Jo netikėtai ir per anksti 
netekome 2004.08.24. Vytautas 
buvo nuolatinis Draugo fondo 
vajų rėmėjas, per dešimtmetį 
paaukojęs Draugo fondui 5,100 
dolerių, tapdamas Draugo fon
do pirmojo laipsnio garbės 
nariu. Jis vienas iš nedaugelio, 
dar gyvas būdamas, testamen
tu įrašė 10,000 dol. pomirtinį 
palikimą Draugo fondui, tuo 

riaušių kultūrų ir religijų 
žmonėmis rezultatas, — sako 
Mindaugas. — Aš matau grožį 
visame kame". 

Mindaugas Meškauskas 
dalyvaus parodos atidaryme. 

Sigi tas S t a n i ū n a s taip pat 
kaunietis, šiuo metu gyvenan
tis ir kuriantis Vilniuje. Nesu
klysiu pasakius, kad šis jaunas 
žmogus — vienas produktyviau
siai šiuo metu dirbančių 
jaunųjų menininkų Lietuvoje. 
Daugybė parodų visame pasau
lyje, gausybė premijų ir sti
pendijų. Paminėsiu tik keletą iš 
jų. Tai UNESCO tarptautinio 
kultūros fondo (IFPC), „Ford" 
fondo, Tarptaut inės Čikagos 
menininkų programos apdova
nojimai. Dailininkas yra dirbęs 
Brazilijoje, Indonezijoje ir 
kitose šalyse, kur buvo gavęs tų 
šalių stipendijas. 

Baigęs Vilniaus dailės aka
demijoje tapybos ir instaliacijos 
specialybes, jis ne tik tapo, bet 
dalyvauja ir kituose įvairiausiu
ose projektuose. Jaunasis meni
ninkas turi savo galeriją Vil
niuje. 

Sigitas sako, kad tapyba 
jam yra labai svarbi. Ji - pa
grindinė priemonė išreikšti savo 

parodydamas gražų pavyzdį 
kitiems DF garbės nariams. 

A.A. JUSTINAS LIEPONIS 

Pradėjus Draugo fondą jis 
buvo pirmasis DF garbės narys 
su pirmąja tūkstantine. J a m 
iškeliavus į amžinybę 
2004.08.28, šermenyse buvo 
pagerbtas jo atminimas 
užjaučiant žmoną Janiną ir 
sūnus — Algį, Gediminą ir 
Joną, kuriuos velionis buvo 
įrašęs Draugo fondo nariais. 

Vytautas Vidugiris 

Antanas Juodvalkis 

A.A. ANTANAS JUODVALKIS 

Prieš metus į amžinybę 
iškeliavusio DF garbės nario 
Antano metinės buvo paminė
tos 2004.08.29. Velionis ne tik 
lėšomis, bet ir žurnalisto 
plunksna daug prisidėjo prie 
milijoninio Draugo fondo aug
inimo, ypač jo pradžioje ir nuo
latos rūpinosi fondu narių 
metiniuose suvažiavimuose. 

Ą A B!RUTF jASAiTIENĖ 

Draugo fondo garbės nare. 

Birutė Jasaitienė 

fondo pradininkė, fondo tarybos 
sekretorė, prieš metus iške
liavusi į amžinybę, sunkiai 
ligai nugalėjus jos nepaprastą 
energiją, jos daugelypį veik
lumą. Ją prisiminsime šį sek
madienį mirt ies metinių 
minėjime šv. Mišiose ir jos 
darbų pastogėje — „Seklyčioje". 

TĘSKIME DRAUGO 
FONDO AUGINIMĄ 

Šių metų liepos 12 d. dien
raštis „Draugas" atšventė 95-
ąjį gimtadienį. Po 5 metų švę
sime „Draugo" šimtąjį gimta
dienį. Kad jį pasiektume, vis 
svarbesnė tampa Draugo fondo 
parama. Šimtmetį turime pa
siekti! 

Iki šiol „Draugo" leidybai 
jau išmokėjome 737,167 do
lerius. 

Jau antri metai nusmukusi 
investavimų birža nebeduoda 
investavimų pelno, reikalingo 
„Draugo" leidybos paramai. 
Kad pelnas išaugtų, reikia 
Draugo fondo kapitalą padidin
ti. Todėl turime tęsti Draugo 
fondo auginimą, skelbdami 
Draugo fondo 2004 metų 
rudens lėšų telkimo vajų. Dar 
daug „Draugo" skaitytojų nėra 
prisidėję prie Draugo fondo 
auginimo. Visi kviečiami būti 
Draugo fondo nariais arba 
rėmėjais. Labai lauksime naujų 
DF garbės nar ių (su 1,000 
dolerių auka). 

Čekius prašome rašyti 
„Draugas Foundation". Lauksi
me jūsų malonaus atsiliepimo. 
Visos DF aukos yra nurašomos 
nuo federannių mokesčių 

B r o n i u s J u o d e l i s 
DF Direktorių tarybos 

pirmininkas 

„Antroji realybe". Irenos Daukšaitės-Guobienes darbas. 

mintis. Taip pat jam labai svar
bi spalva, kuri turi simbolinę 
reikšmę. 

Štai tokie skirtingi autoriai 
susirinko šioje parodoje. Bet 
man asmeniškai jie visi įdomūs. 
Todėl nuoširdžiai kviečiu visus į 
parodos atidarymą, kuris įvyks 

rugsėjo 17 dieną 7:30 vai. vaka
ro Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Galerijos adresas: 
5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL 60436. Iki pasimatymo 
parodos atidaryme. 

Laima Apanav ič ienė 

SKELBIMAI 

• J ū s t a p s i t e v ienas iš
r ink tų jų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15.9, 
per JAV 4.9 et. 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 
DIAL NOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask-
laidą. DIAL NOW —patiki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškąją NTSC 
ir a tv i rkščia i , kreipki tės į 
I N T E R - V I D E O 3533 S. 
A r c h e r Ave . , Chicago, DL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas . 

• N a m a m s p i r k t i p a s k o 
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 Wes t C e r m a k R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 

• „Sau lu tė" , Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, dau
giavaikėms šeimoms bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: 
Vytas Tamulis $50; Dalia 
Marchertaitė $240 tęsiant mer
gaitės metinę paramą; vienerių 
metukų Motiejuko Dagiliaus 
kepenų transplantacijai aukojo 
Paulius Doveinis $100, Aušra 
Bulotienė $60, Aldona ir Paul 
Riškus $50, Dalia Šlenienė 
$75, Stanley Darzinskis $25 
Labai ačiū, „Saulu tė" (Sun-
l ight O r p h a n Aid), 419 Weid-
n e r R d „ Buffalo Grove, IL 
60089, t e l . (847) 537-7949, 
TAX ID #36-3003339. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo 
„Draugo") 

Tel. 773-284-0100. 

Advoka tas 
J o n a s Gibai t is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77&S742 

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

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 SLaSaUe #2300 Chicago. 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 Teisių Specialistas 

Rastines Čikagtje ir Woodridge 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
SPECIALISTAS 

HONG & ASSOCIATES 
Tel. 773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

DEMESKM DĖMESIO! 

Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tadau 

skeirtJs taferaštyfe brangiai 

kainuoja? Ne beda. DRAU

GAS jūsų skelbimą išspaus

dins nemokamai. Tereikia 

paskambinti tel 77J-S8S-

9500 ar užsukti f DRAUGO 

administradfą adresu 

4545VV.63SL, 

Chkago, IL 60629. 

mailto:Gibaitis@aol.com

