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Rusijos užsienio 
politika 
agresyvėja 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — 
Lietuvos premjeras Gediminas Kir
kilas išreiškė apgailestavimą dėl ag-
resyvėjančios Rusijos užsienio politi
kos ir energetinių instrumentų nau
dojimo joje. 

Tai G. Kirkilas sakė ketvirtadie
ni Madride vykusiame susitikime su 
Ispanijos premjeru Jose Luis Rodri-
guez Zapatero. 

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, pokalbio metu G. Kir
kilas taip pat akcentavo konstruk
tyvų bendradarbiavimą su Rusija 
ekonomikos ir tranzito į Kalinin
gradą srityse ir pabrėžė Europos Są
jungos vienybės bei abipusiškumo 
svarbą santykiuose su Rusija. 

G. Kirkilas informavo Ispanijos 
premjerą apie naujos atominės elek
trinės statybos projektą bei ketini
mus statyti suskystintų dujų termi
nalą. J. L. R. Zapatero pareiškė, kad 
Ispanija turi didelę patirtį tokių ter
minalų srityje ir gali ja pasidalinti. 
Ispanijos premjeras akcentavo atsi
naujinančių šaltinių svarbą šalies 
energetikos balanse. 

G. Kirkilas pakvietė J. L. R. Za
patero j spalio viduryje Vilniuje ren
giamą energetikos viršūnių forumą. 

Susitikime premjerai taip pat pa
sidalino įspūdžiais apie Ispanijoje 
vykstanti Europos vyrų krepšinio 
čempionatą. Pasak pranešimo, abu 
premjerai išreiškė apgailestavimą dėl 
Madride Įvykusio incidento tarp Lie
tuvos sirgalių ir Ispanijos policinin-
kų. 

„The Economist": demokratija 
Lietuvoje yra brokuota 

Solidusis britų savaitraštis „The 
Economist" paskelbė pasaulio de
mokratijų indeksą. Visas pasaulio 
valstybes savaitraštis suskirsto į vi
siškas demokratijas, brokuotas de
mokratijas, hibridinius režimus ir 
autoritarinius režimus. Ir šis vertini
mas optimizmo - lietuviškame kon
tekste - neįkvepia, rašo savaitraštis 
„Veidas". 

Tarp 192 įvertintų pasaulio vals
tybių Lietuva pateko į brokuotų de
mokratijų grupę ir užima 39 vietą. 
Estija atsidūrė aukščiau - 33 vietoje, 
Latvija žemiau - 43 vietoje, Lenkija -
46 vietoje. 

Rusija, kaip ir Gruzija, Armė
nija, atsidūrė hibridinių režimų gru
pėje ir antrajame demokratijų koky
bės šimtuke. Kaimyninė Baltarusija 
nublokšta i autoritarinių režimų gru
pę ir užima 128 vietą. Iš buvusio „so
cialistinio lagerio" valstybių tik Slo
vėnija ir Čekija pakliuvo į visiškos 
demokratijos valstybių grupę. Sa
vaitraščio nuomone, mūsų regiono 
valstybių „aksominės revoliucijos" 
išseko ir nepasiekė galutinio demok
ratijos įgyvendinimo tikslo. 

Nors politologijos mokslas dar 
nesukūrė vieningai priimtos demok
ratijos kokybės matavimo metodikos, 
šiuolaikiniame pasaulyje demokrati
jos pagrindu laikoma politinės dau
gumos sudarytos vyriausybės val
džia, laisvų ir sąžiningų r inkimų 
egzistavimas, mažumų teisių apsau
ga ir pagarba žmogaus teisėms. De
mokratija skelbia ir visų lygybę prieš 

Įtakingas britų žurnalas Lietuvą priskyrė prie „brokuotos" demokratijos valsty
bių. 

įstatymą, nepriklausomus teismus ir 
politinį pliuralizmą. „The Econo
mist" demokratijų vertinimas dar 
yra grindžiamas ir politinės kultūros 
lygiu, piliečių dalyvavimu politinėse 
partijose bei politiniu aktyvumu. 

Dėl tokio plataus ir gilaus „The 
Economist" žvilgsnio Italija pateko 
tarp brokuotos demokratijos valsty
bių. Taip šalis įvertinta dėl dažnos 
vyriausybių kaitos, rinkimų proble
mų ir politinės kultūros stokos. Di
džioji Britanija atsidūrė tarp paskuti
nių visiškos demokratijos valstybių 
dėl smarkiai menkstančio piliečių po

litinio aktyvumo. Šioje valstybėje 
mažėja piliečių dalyvavimas rinki
muose, vangiai dalyvaujama politi
nių partijų veikloje. 

Paskelbtas vertinimas optimiz
mo neįkvepia. Tik 13 proc. pasaulio 
gyventojų gyvena visiškos demokra
tijos ir net 40 proc. - autoritarinių re
žimų valstybėse. Po vertinimo pa
skelbimo vis rimčiau pradėta svars
tyti, ar demokratijos kokybė susijusi 
su gyvenimo lygiu. Kinija tapo trečia 
didžiausia pasaulio ekonomika ir to
leruoja ekonominę laisvę, bet politiš
kai tebėra režimas. 

•Iš ateitininkų gyveninio 
(p. 2, 10) 
•Marijonų Įkūrėjas bus 
paskelbtas palaimintuoju 
(p. 4) 
•Quo vadis Kuba? (p. 4) 
•Visi gavo tikrus steak'us 
su česnakais ir tikrais 
pipirais (p. 5) 
•Autoritarizmas ir libe
rali demokratija (p. 7) 
•Namų savininkų draudi
mas (p. 8) 
•Mūsų šeimose (p. 11) 
•Po Viešpaties dangum 
(p. 14) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.49 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Saugumo vadovo vizijose 
poli tžvalgybininkai 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — 
Valstybės saugumo depar tamento 
(VSD) vadovas Povilas Malakauskas 
siūlo įkurti tarpinę „stotelę" tarp po
litikų bei žvalgybininkų — tam tikrą 
instituciją, kuri vienytų asmenis, be
sisukiojančius politikos ir saugumo 
struktūrose. 

„Mano pasiūlymas yra įkurti, pa
vadinkim, 'interface' tarp politinės 
bendruomenės ir žvalgybinės ben
druomenės, j kurią, į tą 'interface', į 
tą instituciją bus paskiriami žmonės 
praėję atitinkamas procedūras ir fak
tiškai tie žmonės bus dalimi ir politi
kų, ir dalimi žvalgybinės bendruo
menės", — po vizito Seimo Nacionali
nio saugumo ir gynybos komitete 
(NSGK) aiškino P Malakauskas. 

Jo teigimu, tokios institucijos su
kūrimas reikštų, kad joje dirbančiais 
asmenimis visiškai pasitikės tiek po
litikai, tiek žvalgybininkai, jiems bū
tų teikiama informacija žvalgybinėse 
arba operatyvinėse institucijose. 

PERIODICALS 

Povilas Malakauskas. 

„Tokiu atveju, kai tas mechaniz
mas yra sukuriamas, aš nematau jo
kių problemų teikti labai jautrią in
formaciją", — sakė P Malakauskas. 

Komitete buvo diskutuojama 
apie tris problemas, kurias atskleidė 
NSGK vykdytas tarnybos veiklos ty
rimas — nepakankama parlamenti
nė kontrolė, priežiūros stoka bei ne
pakankamas ryšys su vykdomąja val
džia. 
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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 

„Prisijunk" 
Moksleivių 
ateitininkų 
stovykloje 

Moksleiviu ateitininkų stovykla įvyko Amerikos 
lietuviu Romos katalikų federacijos stovyklavietėje 
Dainavoje liepos 15- liepos 28 d. Dalyvavo dau
giau nei šimtas moksleivių. Ši šeštadienį spausdi
name pirmąją stovyklos korespondencijos dalį, 
kitą šeštadienį bus antroji dalis. 

Kristina Quinn 

Mašinų virtinė įvažiuoja pro Dainavos 
vartus; moksleiviai šoka iš mašinų, 
apkabina vienas kitą, sveikinasi su se

nais draugais, susipažįsta su naujais, stumia ir 
traukia lagaminus j barakus. Kokia puiki pirma 
stovyklos diena! 

Stovyklautojams įsikūrus, MAS CV pir
mininkė Dainė Quinn pristatė š.m. Moksleivių 
ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos vadovus. 
Komendantas Kęstutis Aukštuolis, berniukų 
vadovai: Algis Aukštuolis, Matas Cyvas, Darius 
Jutzi, Kęstutis Kalvaitis, Gytis Mikulionis, vy
riausias berniukų vadovas Andrius Giedraitis; 
mergaičių vadovės: Rita Bradūnaitė, Lina Bub-
lytė, Arija Kasputytė, Vaiva Laniauskaitė, Svaja 
Mikulionytė, Ingrida Miškinytė, Kristina Stan
kutė ir vyriausia mergaičių vadovė Vija Sidrytė. 
Nakties sargas Edis Kuprys. Nelaimės ar susir
gimo atveju mus slaugė Kristina Bandžiulienė ir 
Lina Sirgėdaitė. Sielos reikalais pirmą stovyklos 
savaitę rūpinosi kun. Algis Gudaitis, SJ, o antrą 
— kun. Gintaras Vitkus, SJ. Muzikos mokytoja 
buvo Rita Kliorienė. 

Stovyklos tema: PRISIJUNK@MAS.2007. 
Tai buvo šūkis, kad mes suprastumėm, jog 
nesame vieni pasaulyje, bet turime atverti širdis 
savo artimui. Stovyklos metu bandėme jungtis 
su savo aplinka, visuomene, pasauliu, Lietuva ir 
svarbiausia — su Dievu. 

Moksleivių ateitininkų stovykloje būna visokių staigmenų — net ir kelnės 
Gintas Bradūnas, Sigitas Rimkus, Matas Anužis, Algis Grybauskas, Algis 
Nuotraukos Juliaus Kasniūno 

Argi buvo galima geriau pradėti stovyklą, jei ne su skania 
kugelio vakariene ir susipažinimo vakaru? Žaidėm „Bingo" ir 
tradicinį „Dainavos žaidimą", kad padėtų stovyklautojams 
susipažinti, įsidėmėti naujus veidus ir išmokti jų vardus. Po 
vakarinės programos, stovyklautojai ir vadovai susijungė ran
komis ratu. Pasimeldėm, sugiedojom „Kaip grįžtančius namo 
paukščius" ir taip palydėjome pirmą moksleivių stovyklos 
saulėlydį Dainavoje. 

Kas rytą atsikėlus, bėgdavom pasitikrinti tos dienos 
dienotvarkę, kuri buvo iškabinėta po visą stovyklą — barakuo
se, Baltuose rūmuose, ant valgyklos langų. Dieną pradėdavome 
mankšta: moksleivės abiturientės vesdavo mergaitėms, o 
komendantas Kęstutis Aukštuolis, kuris ką tik buvo grįžęs iš 
kariuomenės stovyklos (boot camp), vedė berniukams. Beje, jis, 
kaip geras karys, tą pirmą rytą ne tik pabrėžė mankštos svarbą, 
bet ir visus pamokė kaip elgtis prie vėliavų — kaip pagarbiai 
stovėti jas keliant ir nuleidžiant ir kaip jas teisingai sulankstyti. 

Po tvarkymosi (į kuri stovyklautojai labai rimtai žiūrėjo, 
nes varžėsi mergaitės su berniukais) prasidėdavo rytiniai darbo 
būreliai. Jų buvo daug ir įvairių. Per Ingridos Miškinytės žo
džių pamoką, stovyklautojai lavino savo lietuvių kalbą ir žodyną 
žaisdami moksleiviams gerai žinomus žaidimus „Taboo" ir 
„Scattergories". Andrius Giedraitis vedė praktiškumo pamo
kas, per kurias išmokome, kaip skalbti rūbus, surišti kaklaraištį 
ir pakeisti mašinos padangą. Taip ir neaišku, kaip mes ligi šiol 
gyvenom be tų pamokymų! Per Arijos Kasputytės pirmosios 
pagalbos pamokas, stovyklautojai išmoko ką daryti išsisukus 

koją ar ranką ar užspringus. 

krenta iš dangaus. Nustebę stovyklautojai 
Kasniūnas ir Vytas Reivydas. 

paskaitykite 
WWW.ateitis.0r9 

Studentų 
rudens 
savaitgalis 
spalio 26-28 d. 
ALRKF stovyklavietėje 
Dainavoje 

Savaitgalio metu vyks studentu 
ateit ininku sąjungos suvažiavi
mas. Pasiruošusiems bus proga 
duoti Studento ateit ininko įžodi. 
Programa bus paskelbta vėliau, 
tuo tarpu daugiau informacijos 
rasite www.javstudentija.org 

Galima registruotis ei. c :: sas cv '?._ yahoo.com 

Nukelta į 10 psl. 

Jaunieji s ' . - ie-^ darbavos MAS stovykloje: Ūkvedys 
Danius ^ edrartis, komendantas Kęstutis Aukštuolis, 
ūkvedys lomas Qjinn ir paskaitininkas Julius Gylys. 
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© B I 
APIE APAŠTALINĘ KELIONĘ 

Į AUSTRIJĄ 
Kaip įprasta po apaštalinių ke

lionių į užsienį, šio trečiadienio ben
drojoje audiencijoje dalyvavusiems 
maldininkams popiežius Benediktas 
XVI kalbėjo apie savo apsilankymą 
Austrijoje, vykusį nuo rugsėjo 7 iki 9 
d. Šios kelionės pagrindinis motyvas 
buvo šiemet sukankančios Mariazell 
šventovės 850 metinės. Tai pati svar
biausia Austrijos šventovė, drauge 
labai pamėgta Vengrijos tikinčiųjų, 
taip pat gausiai lankoma maldininkų 
iš kitų kaimyninių šalių. Audiencijos 
kalboje Benediktas XVI dėkojo Vie
nos arkivyskupui kardinolui Schoen-
born, visiems Austrijos krašto gany
tojams, civilinei valdžiai ir ypač Aust
rijos prezidentui, taip pat visiems 
Austrijos gyventojams už nuoširdų 
svetingumą. 

Pirmieji kelionės etapai buvo 
malda prie Mariensaeule istorinės 
kolonos, taip pat apsilankymas prie 
paminklo šoah aukų atminimui Vie-
nos Žydų aikštėje. Prisimenant Aust
rijos istoriją ir art imus ryšius su 
Šventuoju Sostu, taip pat Vienos 
svarbą tarptautinėje politikoje, kelio
nės metu įvyko susitikimas su Aust
rijos vadovais ir Vienoje akredituotu 
diplomatiniu korpusu. Jo metu pir
miausia popiežius ragino šiuo metu 
vykstantį Europos integracijos pro
cesą grįsti bendro krikščioniško pa
likimo vertybėmis. Negalime už
miršti, kad Europa išsaugojo tokią 
mąstymo ir idėjų tradiciją, kurioje 
darniai tarpusavy sutaria tikėjimas, 
protas ir jausmai. Iškilūs filosofai, 
nepriklausomai nuo jų tikėjimo, pri
pažįsta, jog tai pirmiausia krikščio
nybės nuopelnas, jog šiuolaikinė eu
ropiečių savivoka yra apsaugota nuo 
nukrypimų į nihilizmą ir fundamen
talizmą. 

Tačiau svarbiausia šios kelionės 
dalis, tikroji piligrimystė, - sakė Ga
nytojas, - buvo šeštadienis, rugsėjo 8-
oji. Ta dieną Bažnyčia liturgijoje 
minėjo Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos gimimą, kuriam dedikuota 
Mariazell šventovė. Ten, toje šven
tovėje, mano piligrimystė pasiekė tik

slą. Marijos ant rankų laikomame 
Kūdikyje kontempliavome Dievo vei
dą. Dvasia vienydamiesi su Marija, 
šlovinome Viešpatį ir dėkojome jam 
už moteris ir vyrus, kurie pasitikėda
mi Dievo gailestingumu, aukojasi jo 
tarnybai. Dėkojome už puikiai savo 
misiją vykdančių Austrijos parapijų 
ir bendruomenių tinklą. 

Sekmadienio rytą, - tęsė Bene
diktas XVI pasakojimą apie ką tik 
pasibaigusią savo kelionę, - aukojau 
Mišias Vienos Šv. Stepono katedroje 
ir homilijoje kalbėjau apie sekmadie
nio prasmę. Sekmadienio šventimas 
suteikia prasmę ir mūsų darbui, ir 
poilsiui, įvykdo pasaulio sukūrimo ir 
išganymo prasmę, išryškina laisvės ir 
tarnavimo artimui vertę. Dėl to sek
madienio šventimas - tai ne tik įsaky
mas. Jei krikščioniškoje civilizacijoje 
išaugę žmonės prarastų šitokią sek
madienio reikšmę ir paverstų jį tik 
paprastu savaitgaliu, tai reikštų, jog 
jie išsižada savo kultūros. 

Ganytojas taip pat priminė apsi
lankymą netoli Vienos esančioje se
nojoje Heiligenkreuz cistersų abati
joje ir, galiausiai, paskutinį, prieš pat 
atsisveikinimą su Austrija, Vienoje 
įvykusį susitikimą su katalikais sa
vanoriais. Norėjau pagerbti daugybę 
įvairaus amžiaus žmonių, kurie neat
lyginamai tarnauja artimui. Sava
norystė, - kalbėjo Benediktas XVI, -
tai ne tik veikla, bet pirmiausia su
vokimas, jog esame dosniai apdova
noti ir troškimas šiomis dovanomis 
dalintis su kitais. Savanorių veikla 
taip pat nesistengia užpildyti valsty
bės ar kitų socialinių struktūrų veiki
mo spragų, nesiekia su jomis varžy
tis, bet stengiasi į visą plačią sociali
nio veikimo sferą įnešti kuo daugiau 
humaniškumo ir asmeniškumo. Nėra 
žmonių, kurie negali būti savano
riais. Visi, ir tie, kuriems gyvenime 
sekasi, ir tie, kuriuos likimas nu
skriaudė, visi turime kuo pasidalinti 
su kitais žmonėmis ir drauge kurti 
meilės civilizaciją. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 
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Tolerancija ugdo 
asmenybę 

Manazpn bazil ika 

STASE E. SEMĖNIENE 

Vienas skaisčiausių dorybės išskleistų žiedų yra tolerancija! Kas ji 
tokia? Ar tai puiki vertybė, ar tik tuščia, bereikšmė plevenanti 
puikybė? Vienur, kultūringoje šalyje, ji klesti bei žydi, kitur — vi

sai sunyksta, žiauriai mindoma kasdienybės dulkėse. 

Tolerancija yra sugebėjimas priimti kitų skirtingas pažiūras, gerbti 
nuomonių skirtumus, suprasti bei su užuojauta įsijausti į kitų įsitiki
nimus. Iš tolerancijos išplaukia didžioji vienybė, kuri sukuria jėgą. Nie
kada kitados mes taip nebuvome reikalingi vieningumo kaip dabar. Tole
rancija gali nušviesti kelią į vienybę, o vis dėlto daugeliui žmonių niekas 
taip netoleruotina, kaip pati tolerancija. Tačiau nereikia būti kokiu nors 
gudruoliu, kad suvoktum, jog tolerancija yra būtina tiek politikoje, tiek ir 
religijoje. Ir tik pasipūtėlė puikybė daro žmones nepakančius. 

Didžiausia priešingybė tolerancijai yra savimeilė. Ar tai būtų paskirų 
asmenų, ar ištisų tautų. Anot italų priežodžio, kiekvienas stengiasi nu
kreipti vandenį ant savo malūno. O žmogus, kuris galvoja tik apie save ir 
tik sau turtų bei pelno siekia — negali būti laimingas. Pasaulio Kūrėjas 
moko — nori gyventi tik sau, tai gyvenk kitiems! Jei atmintis teisingai 
diktuoja, tai ar ne Francois Voltaire yra teigęs, jog savimeilė — tai oro 
pripūstas balionas, kurį pradūrus tuojau audros pradeda veržtis. Savi
meilė yra užsidarymas savajame siaurume, menkystėje; jos išdidumas bei 
artimo paniekinimas tolerancijai yra visiškai nepriimtina, netoleruojama. 

Artimiausia tolerancijos draugė, jos rankomis susikibusios žengia per 
pasaulį, yra geroji siela! Ir niekad, o niekad neišblės iš atminties, nei iš 
širdies mūsų tautos didžiosios tolerantės bei švietėjos Marijos Pečkaus-
kaitės dar mokslo suole girdėtas pamokymas: „Kiekviena graži mintis, 
kiekvienas geras darbas, kiekvienas susivaldymas auksu ir vaivorykšte 
varsoja jūsų sielų sparnelius!" 

Pirmas susidūrimas su tolerancija, dar net negirdėjus jos vardo, įvyko 
paauglystėje. Jis įspaudė neįkainojamą ženklą visam amžiui. Pagėgiuose, 
poeto Algimanto Mackaus gimtinėje, tuomet buvusios progimnazijos (da
bar gimnazija ir norima pavadinti A. Mackaus vardu) direktorius Liudvi
kas Tonas visad pasisveikindavo su mokyklos sargu paduodamas ranką. 
Demokratinėje Lietuvos respublikoje jokių klasių nebuvo, apie bajorų są
jungą tada neteko išgirsti, bet inteligentai daugiausia laikėsi savo drau
gystėje. Jokie miestelio „ponai" viršininkai: pašto, stoties, muitinės, poli
cijos bei kiti — savo sargams net nebandė paduoti rankos. 

Žvelgiant arčiau savo namų, didžiausi tolerancijos šulai buvo Čika
goje: Lietuvos gen. konsulas dr. Petras Daužvardis ir jo žmona Juzė. Jie 
gyveno, liaudiškai tariant, „ant siūlo galo", kukliai, turtų nesukrovę, bet 
jie buvo didžiausi dvasios turtuoliai, vargiai kas jiems prilygtų taurumu. 
Konsulas ir jo dešinioji ranka — didžioji pagalbininkė buvo tolerancijos 
pavyzdžiai: visiems vienodai atidūs, visus, nepaisant pažiūrų, įsitikini
mų, religijos ar net patriotiškumo skirtumų, vienodai kantriai išklausy
davo, prašomi jų reikalus tvarkydavo, padėdavo. Kviečiami (o būdavo po 
7 renginius savaitgalį) nueidavo vienas į vieną renginį, o kitas į kitą. Dide
lės pagarbos sulaukė Juzė Daužvardienė iš amerikiečių ir kitataučių. Ji 
buvo visų tautų konsulų žmonų ir konsulų klubo išrinkta kultūrinių pro
gramų direktorė, o 1952 m. Čikagoje — „VVomen's Advertising Club" vie
na iš dešimties žymiausių Čikagos moterų. 

Visi lietuviai gali labai didžiuotis savo tėvyne, kuri jau XTV a. garsėjo 
savo tolerancija. Lietuvos Didysis Kunigaikštis Gediminas, įkūręs Vilnių, 
kvietė iš visos Europos įvairius pirklius, verslininkus, kultūrininkus, me
nininkus, išradėjus, mokslininkus ir k t ! Jis svajojo (ir įvykdė) matyti Vil
nių kultūros, meno bei mokslo židiniu. Na, o XV a. Vytautas Didysis ne
buvo abejingas tolerancijai, pasikvietė į Lietuvą karaimus, nevengdamas 
nei totorių, kurių vienu garbingu palikuoniu ir mes išeivijoje džiaugėmės 
— dvarininkų sūnumi, didžių talentų, kultūros bei lietuvybės skleidimu 
apdovanotu, plačia veikla pasižymėjusiu. 

Europoje tolerancijos pirmūne galima laikyti Olandiją, Antrojo pa
saulinio karo metu visaip padėjusią ir gelbėjusią nacių naikinamus žydus. 

Apgailestaujant, pasipiktinimu purto baisi Rusijos tolerancijos stoka. 
Savo didumu besigarsinanti arogantiškai veržli Rusija sovietijos laikais 
didino savo kraštą, atimdama kitų tautų laisvę. Ir XXI a. Rusija krauge
riškai smaugia už savo laisvę kovojančią vargšę Čečėniją. 

Tačiau nepaisant, kaip visame pasaulyje netolerancija plačiai „lapais 
lapoja", ji savo geromis savybėmis išsilaikys, ugdydama asmenybes, vi
siems primindama, jog pirmoji žmogaus gerumo sąlyga — ką nors mylėti, 
antroji — gerbti! 
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Quo vadis Kuba? 

Stanislovas Papčinskis 

Marijonų 
vienuolijos Įkūrėjas 

bus paskelbtas 
palaimintuoju 

2007 m. rugsėjo 16 d. Lichen, 
Lenkijoje palaimintuoju bus paskelb
tas Marijonų kongregacijos įkūrėjas, 
Dievo tarnas Stanislovas Papčinskis 
(Stanislaus Papczynski). Paskelbimo 
palaimintuoju ceremonijoje popie
žiaus Benedikto XVI pavedimu daly
vaus J. E. Vatikano sekretorius, kar
dinolas Tarcisios Bertone. 

Stanislovas Papčinskis gimė 
1631 m. gegužės 18 d. Podgurio kai
me, Krokuvos vyskupijoje, Lenkijoje, 
neturtingų žemdirbių šeimoje. Vai
kystėje anksti pramoko skaityti ir 
rašyti. Vėliau mokėsi Lvovo, Jaros
lavo, Reviaus jėzuitų mokyklose. Ma
noma, kad tėvai negalėjo daug padėti 
Stanislovui siekant mokslo, greičiau
siai jis buvo geradarių remiamas. 
Mokslo metais matant luomų skirtu
mus Papčinskiui kilo noras paaukoti 
savo gyvenimą neturtingųjų ir skriau
džiamųjų žmonių labui. Kadangi jė
zuitai, tuo metu stipriai kovoję prieš 
protestantizmą, mokė daugiausia 
didikų vaikus, Papčinskis pasirinko 
pijorų vienuoliją, kuri stengėsi iš
mokslinti neturtingųjų šeimų vaikus. 
Pijorų mokyklose Papčinskis išėjo 
aukštesniuosius filosofijos ir teologi
jos mokslus, tapo kunigu, ilgai dirbo 
kaip mokytojas, pamokslininkas, ku
rį laiką buvo nuncijaus Antonio Pig-
natelli kapelionas. Tačiau pijorams 
kiek nukrypus nuo savo pradinių 
tikslų iš šios kongregacijos 1670 m. 
išstojo ir Papčinskis, savo juodąjį 
vienuolio abitą pakeitęs į baltą dra
bužį, skirtą Nekaltai Pradėtosios 
Svč. Mergelės Marijos garbei. Pap
činskis norėjo įkurti naują vienuoliją, 
kuri visapusiškai padėtų Bažnyčiai 
išganymo darbuose. Po kelerių metų 
mąstymų Korobievo miške Papčins
kis rado keletą atsiskyrėlių vyrų ir 
sutiko būti jų kapelionu. Būtent čia 
išaugo ir Marijonų vienuolija. Jos 
branduolys buvo patvirtintas 1673 
m. spalio 24 d. vyskupo Sventickio 
raštu. Nuo šios datos ir pradedamas 
skaičiuoti Marijonų vienuolijos įkūri
mas. Stanislovas Papčinskis dėjo 
daug pastangų, kad šis vienuolynas 
gyvuotų ir skleistų išganymą, tar
nautų Dievui, šv. Tėvui ir visiems ti
kintiems. Pagrindiniai jo sukurtos 
vienuolijos tikslai buvo skleisti ti
kėjimą Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos garbei, palengvinti 
gyvenimą kenčiančioms sieloms, 
padėti kunigams parapijose. Papčins
kis mirė 1701 m. rugsėjo 17 d. Gora 
Kalwaria vietovėje, netoli Varšuvos. 

Parengta pagal Prano Garšvos 
„Negęstanti šviesa" 

STASYS SURANTAS 

Kuba yra didžiausia ir tankiau
siai apgyvendinta sala Antilų salyne, 
su visomis salelėmis ji užima apie 
44,218 kvadratinių mylių. Tai dau
giau nei pusė viso Antilų salyno. Ku
boje gyvena apie 9 milijonai gyvento
jų. Kuba yra prie įėjimo į Meksikos 
įlanką, tarp Florida ir Centr inės 
Amerikos, vos 90 mylių nuo Florida. 

Kuba ir JAV buvo geros kaimy
nės iki 1959 m. Tada, Fidel Castro už
ėmus valdžią, Kuboje buvo įvesta 
komunistinė diktatūra. Visi žinojo, 
kad to laiko Kubos diktatorius Batis
tą buvo blogas, o jo valdžia korum-
puota, tačiau niekas nenumatė, kad 
F. Castro yra t ikras komunistas, daug 
kas galvojo, kad, kaip ir daugelis re
voliucionierių Pietų Amerikoje ir JAV 
jis kovojo prieš kapitalistus diktato
rius. Jis netruko paskelbti, kad yra 
komunistas ir tuojau pat įvedė dar 
didesnę diktatūrą nei ji buvo prieš 
Batistą. F. Castro priešai buvo šaudo
mi arba turėjo bėgti iš Kubos. Tas 
bėgimas buvo ir yra pavojingas, daug 
žmonių žuvo, norėdami pasiekti JAV 
arba kitus kraštus, buvo apšaudomi 
arba nuskendo. Toks bėgimas tęsiasi 
iki šiol. Nežiūrint pavojų, apie vienas 
milijonas kubiečių įsikūrė Florida, 
daugiausia Miami apylinkėse. F. Cast
ro Kuba greit pareiškė, kad ji yra JAV 
priešė, ir sudarė sąjungą su Sovietų 
Sąjunga bei ki tais komunist iniais 
kraštais. 

1962 m. JAV žvalgybiniai lėktu
vai pastebėjo, kad Kuboje buvo mon
tuojamos Rusijos atominės raketos. 
JAV prezidentas J. Kennedy tuoj pat 
užblokavo visą Kubą ir ruošėsi inva
zijai, jeigu raketos nebus greitai iš
vežtos. Sovietų premjeras N. Chruš-
čiov tas atomines bombas išvežė į Ru
siją. Tą dauguma mūsų gerai žinome, 
apie tai galima būtų daug rašyti, bet 
šiuo metu daug svarbiau, kas dabar 
darosi Kuboje ir kas nutiks F. Castro 
mirus. 

Noriu pasakyti nors keletą žo
džių apie Kubos praeitį. 1492 m. 
Kristupas Kolumbas (Columbus) at
radęs Kubą galvojo, kad ji yra dalis 
Kinijos. Kuba ilgą laiką buvo Ispani
jos kolonija, net iki 1898 m. Ispani-
jos-Amerikos karo, tik tada ji pasi
darė nepriklausoma respublika. Vie
tiniai gyventojai saloje buvo Arawak 
indėnai, kuriuos ispanai padarė ver
gais ir su jais žiauriai elgėsi. Daugu
ma indėnų išmirė, todėl ispanai pri
vežė daug vergų iš Afrikos, kurie da
bar Kuboje sudaro apie 12 proc. gy
ventojų. Dauguma kitų gyventojų yra 
ispanų imigrantų palikuonys, taip 
pat šiek tiek kitų europiečių ir kinų. 

Kuba tur i daug gerų uostų, 
anksčiau turėjo neblogą žemės ūkį. Ji 
yra didžiausia cukraus eksportuotoja 
pasaulyje. Gamino daug gero tabako, 
labai svarbus pajamų šaltinis yra tu
rizmas. Kuba tur i įvairių mineralinių 
turtų: geležies rūdos, vario, nikelio, 
net pramoninių deimantų. Dauguma 
tų turtų, taip pat ir gamyklų, prik
lausė JAV ir bendroms su Kuba ben
drovėms. F. Castro atėjus į valdžią 
viskas buvo be jokio atlyginimo na
cionalizuota, o vietiniai savininkai 
visais įmanomais būdais bėgo iš kraš
to. Florida, ypač Miami, yra svarbus 
prekybos ir turizmo centras su Pietų 
Amerika, čia kubiečiai, pramokę 
anglų kalbos, daug kur gerai verčiasi 
kaip turistų palydovai arba prekybos 
tarpininkai, bet, atrodo, dar nemažai 
jų laukia tos dienos, kada galės su

grįžti į laisvą Kubą. 
Praleidžiant smulkesnius įvykius 

bei detales, F. Castro revoliucija neat
nešė kraštui geresnio gyvenimo ar 
laisvės, o davė dar didesnį vargą ir 
t rūkumus. Sovietų Sąjunga Kubą 
apginklavo ir rėmė, atveždavo visą 
reikiamą naftą ir kai kurių kitų pro
duktų, bet toli gražu nepakankamai. 
Sovietai nemažai Kubos karininkų ir 
kitų specialistų apmokė geriausiuose 
savo universitetuose ar aukštosiose 
karo mokyklose. Kuba už tai sumo
kėjo nemažą kraujo duoklę — turėjo 
kovoti Afrikoje ir kitur už internacio
nalinio komunizmo tikslus, karuose, 
kurie nieko gero neatnešė, o tik su
trukdė normalų šalies vystymąsi. 

Geresniam Kubos gyvenimui 
trūksta, galima sakyti, visko. Kiek 
geriau yra aprūpinti komunistinės 
valdžios žmonės, policija ir specialūs 
kariuomenės daliniai. Turbūt niekur 
ki tur pasaulyje nepamatysite tiek 
nepritekliaus kaip Kuboje. Dauguma 
automobilių, autobusų ir kitų susi
siekimo priemonių yra senos, dar iš 
prieš Castro laikotarpio, jas reikia 
nuolat remontuoti. Tas pat yra ir su 
žemės ūkio mašinerija bei buitiniu 
gyvenimu. F. Castro visą laiką buvo 
griežtas komunizmo apaštalas, su
naikino daug jam nepatikimų ir ne
palankių žmonių, dar ir dabar Kubos 
kalėjimuose pilna asmenų, kuriuos 
sunaikinti yra politiškai nepatogu. 
Kubos armija, palyginti su krašto 
dydžiu, visą laiką buvo labai didelė — 
daugiau nei 300,000, jai vadovauti F. 
Castro paskyrė savo jaunesnį brolį 
Raul. Beje, jų sesuo pabėgo iš Kubos, 
šiuo metu ji gyvena Miami, Florida ir 
yra žinoma antikomunistė. 

Kubai praradus Sovietų Sąjungos 
globą, sunkėjant gyvenimui, buvo 
aišku, kad reikia reformų. Žinome, 
kad F. Castro prieš beveik metus per
davė Kubos valdžią broliui Raul, ku
riam yra 76 metai. Raul aiškiai matė 
kritišką padėtį ir įkalbėjo brolį Fidel 
leisti jam su armija bandyti atgaivin
ti krašto ekonomiką. Jau kuris laikas 
kariuomenė bando tvarkyti krašto 
ekonomiką. Iš desperacijos 1990 m. 
Raul sumažino armiją nuo 300,000 
iki 45,000. Nuo 1989 iki 1993 metų 
užsienio prekyba sumažėjo net 75 
proc, — sako Carmelo Mesa-Lago, 
ekonomikos profesorius emeritas iš 
University of Pittsburgh. Gyvenimo 
standartai taip krito, kad Havanos 
gyventojai iš bado suvalgo net dau
gumą miesto kačių. Prastas ir nepa
kankamas maistas buvo ne vieno gy
ventojo laikino apakimo priežastis, 
vienu metu ši negalia palietė net 
35,000 gyventojų. 

Raul pradėjo leisti ūkininkams 
rengti turgus ir laisvai prekiauti savo 
prekėmis. O pavieniams darbinin
kams, tokiems kaip santechnikai, kir
pėjai ir kiti amatininkai, — laisvai 
dirbti. F. Castro tai leido labai ne
noromis, vis sakydamas, kad tas at
skies revoliuciją. Bet kitos išeities 
nebuvo. Castro broliai atrinko jiems 
patikimiausius kariuomenės ir slap
tos policijos vadovus ir davė jiems 
skirtingus uždavinius krašto ūkiui 
gelbėti. 

Pavyzdžiui, pulkininkas Gustavo 
Loret de Mala, kurio specialybė elek
trikas inžinierius, tapo žiniasklaidos 
ministro padėjėju. Jis greit gavo gerą 
užsakymą iš Meksikos, taip pat pa
dėjo kariuomenei surasti nuominin
kus buvusiose sovietų bazėse, kurios 
buvo paverstos į neapmokestinamas 
prekybos zonas (tax-free zones). To

kie eksperimentai ne visada pavykda
vo. Bandė kartu su ispanų prekybi
ninkais auginti daržoves: pomidorus 
ir agurkus, tuščiose povandeninių 
laivų ir malūnsparnių bazėse. Neiš
degė, nes kai turėdavo darbininkų 
nuimti derlių, nebuvo lėktuvų arba 
priešingai, — taip pasakoja jaunesny
sis Loret de Mala, kuris šiuo metu 
gyvena Miami, Florida ir pardavinėja 
apdraudas. 

Kariuomenė perima vis didesnę 
turizmo dalį, tvarko bei prižiūri jau 
daugiau nei 9,000 pramonės kamba
rių. Kartu su Raul Castro ji taip pat 
prižiūri visą cukraus gamybą, išgel
bėjo kraštui svarbų citrusinių vaisių 
eksportą. Tarptautinių išteklių fondo 
žiniomis šios reformos daug padėjo, 
bet 1995 m. F. Castro suvaržė dau
gumą tų pakeitimų, kaip prieštarau
jančių revoliucijai. Varžant pokyčius, 
nuo 2004 m. Kuba atšaukė verslo ir 
vadybos kursus, kuriuos finansavo 
Europos Sąjunga, Švedija ir Kanada, 
ir kuriuose studijavo daugiau nei 
1,300 aukštesnių Kubos valdininkų. 
Po to ištuštėjo laisvos prekybos zon
os, daugelis kubiečių prarado darbus. 
Dabar Kuba gauna mažiau nei 2 bili
jonus vertės naftos per metus iš Ve
nesuelos prezidento Hugo Chavez ir 
keletą milijonų dolerių iš Kinijos 
investicijų už Kubos nikelio kasyklas. 
Nemažai jiems kainuoja trukdyti 
laisvų kubiečių radijo „Marti" pro
gramas iš Florida. 

Gyvenimo lygis vis blogėja, vis 
dažniau pasirodo nepasitenkinimo 
balsų. Raul Castro tai gerai žino, bet 
jis turi vadovauti slaptai totalitarinei 
mašinerijai, kuri jau daug kur girgž
da. Jis žino, kad padėtis turi keistis. 
Kaip ir anksčiau, jis aiškino, kad 
labai žemi atlyginimai yra dėl žemos 
produkcijos, jis pripažino, kad vidu
tiniškas kubiečio mėnesinis atlygini
mas yra mažesnis nei 20 dol. Atrodo, 
kad Raul nori sekti Kinijos pavyz
džiu, bet negali, kol Fidel gyvas. 
Daug kalbama apie F. Castro svei
katą, bet tikroji jo būklė lieka paslap
tyje. Kai kas galvoja, kad jis ne visada 
yra pilno proto. 

Reikia tikėtis, kad nebus didelio 
kraujo praliejimo ir ši graži, bet iš
varginta sala sugrįš į laisvų valstybių 
gretas. Quo vadis Kuba? 

Kubos kasdienybė. 
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VISI GAVO TIKRUS STEAK'US 
SU ČESNAKAIS IR TIKRAIS PIPIRAIS 

Vos kelioms dienoms Čikagoje apsilankęs garsus smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker dalinosi savo įspūdžiais apie Ameriką ir ateities planus 

— Kokie vėjai atpūtė Jus į 
Ameriką? 

— Atvažiavau į New York pas 
draugus. Ir nors mano pirminis pla
nas buvo aplankyti draugus ir gimi
nes, iš kitos pusės į Ameriką važiavau 
su išskirtine virtuozine smuiko pro
grama. Prieš atvažiuodamas į JAV šią 
programą grojau 8 Lietuvos mies
tuose, paskutinį kartą — senojoje 
Vilniaus rotušėje. Nujaučiau, kad va
žiuodamas į Ameriką vis dėlto turiu 
turėti kažkokią programą, nepriklau
somai nuo to, ar aš turiu pianistą 
šalia, ar aš turiu orkestrą šalia. Bu
vau pasiruošęs sau atstovauti vienas, 
ir tai, atrodo, visiškai pasiteisino. Aš 
pranešiau apie savo atvykimą Lietu
vos ambasadai Washington, DC, kon
sulatui New York. Pagrindinis varik
lis buvo Dalė Lukienė, kuri su kitų 
žmonių pagalba žaibiškai man suor
ganizavo mažą turnė Amerikoje. 
Teko jau du kartus groti Washington, 
vienąkart New York ir du kartus Či
kagoje. Tokiam Pilypui iš kanapių — 
puiku! 

— Per dvi savaites suorga
nizuoti koncertą Čikagoje, kai 
tuo pat metu vyksta ne vienas 
renginys, yra labai daug. 

— Tai čia aš jau turiu nukelti 
kepurę prieš man padėjusius žmones: 
Arvydą Reneckį, Mindaugą Bres-
lauską ir Renatą Bliumaitę. Aš vienas 
pats nebūčiau žinojęs nei kur, nei 
kada, nei su kuo. Jie ėmėsi tokios ri
zikos ir tai taip gerai padarė, kad 
turėjome pilną salę. 

— Kaip Jus priėmė publika? 
— Man vienoj vietoj net teko 

sukąsti liežuvį, kad smakras nedre
bėtų. Žiūrovų priėmimas buvo labai 
netikėtas ir labai šiltas. Buvau išties 
pagerbtas. Publika buvo intelektuali, 
net ir priėjus šeimoms su vaikais 
buvo šventa tyla, tokią tylą galima 
patirti tik pačiose didžiausiose ir ge
riausiose salėse, kur ateina muzikos 
žinovai ir klauso ne tik tavo muzikos, 
bet ir kiekvieno tavo atsidusimo. 
Vakar (rugsėjo 9 d. Lietuvių dailės 
muziejuje PLC, Lemont — D.C.) 
jaučiau artimą ryšį su publika. Man, 
kaip muzikantui, tai yra šventa. 

— Kai rinkote programą vež
t i Į Ameriką, ar taikėte ją spe
cialiai Amerikos lietuviams? 

— Man visi sakė: ,,Martynai, 
važiuoji į Ameriką, ten visi žmonės 
truputį paviršutiniški, mėgsta viso

kias balabaikas", o aš sakiau: ,,Arba 
manęs klausys ir 'valgys' tokį, koks 
aš esu, arba ne". Ir aš išsirinkau 
pačią rimčiausią, sudėtingiausią ir 
nelengvai suprantamą muziką. Tik aš 
ją stengiausi groti aiškiai, tiek, kiek 
galiu, ir aš matau, kad m a n tai 
pavyko. Šiuo atveju tikrai nesideri
nau prie „amerikoniškos" lengves
nės, limonadinės programos, visi 
gavo tikrus steak'us su česnakais ir 
tikrais pipirais. Po koncerto draugai 
klausė, ar esu pavargęs, atsakiau, kad 
pavargęs, bet maloniai. Tas sąlytis su 
publika yra toks, kad bent žinai, dėl 
ko tu gyveni. 

— Kaip pakliuvote į , ,Meno8-
Dienas" Neringoje, Vermont? 

— Lygiai taip pat — per. Dalę 
Lukienę. Man parašė ,,Meno8Dienų" 
organizatorė Danguolė Kuolienė ir 
pakvietė. Kaip jie man vėliau sakė, jie 
nelabai įsivaizdavo, ką aš — tokia pri
madona, atvažiavusi į stovyklą, dary
siu, ar galėsiu miegoti ant čiužinių, 
vaikščioti basas. Aš pasijuokiau: 
,,Gaila, kad visą žolę nupjovėte maši
na, būčiau parodęs, kaip žolę reikia 
dalgiu šienaut". Neringoje atitikau 
kaip Petras kepurę. Ir grojau, ir kal
bėjau, ir mokiausi iš tų menininkų, 
kurie ten atvažiavę rodė savo amatą 
ir sugebėjimus. Būtent ten susipaži
nau su čia Čikagoje surengtų mano 
pasirodymų organizatoriais: Renata, 
Arvydu ir Mindaugu. Man Neringa 
buvo lyg keltas į Čikagą. 

— Pakalbėkim apie J ū s ų kas
met Lietuvoje rengiamą muz ikos 
festivali „Alternatyva". Šiųme
tiniame Santaros-Šviesos suva
žiavime minėjote, jog š ių metų 
tema yra „Tolerancija". Kodėl 
būtent tolerancija, o ne mei lė , 
supratimas ar dar kas nors kita? 

— Kiekvienais metais renkamės 
temą. Praėjusiais metais buvo tema 
„Gamta". Kai tik prasidėjo miškų ati-
davinėjimas Lietuvoje, per mėnesį 
galima buvo pamatyti, kiek yra išker
tama miškų plotų. Jeigu atsimenate, 
kokios miško sienos stovėjo važiuo
jant iš Vilniaus į Druskininkus, tai 
dabar tos sienos ten nebėra. Viskas 
iškarpyta laukymėm, ir mažiausiai 
šimto metų reikės, kol tos skylės 
užaugs. Tai yra katastrofa. O su tole
rancija yra dar didesnė katastrofa, 
nes mes esame ne miškai, o žmonės. 
Lietuvoje yra taip negerbiamas žmo
gus, maždaug paimant nuo 39-40 

metų. Dabar tie naujieji vadybininkai 
į darbą priima dar jaunesnius už save 
paauglius. Netoleruojamas protas, 
žinios, brandus suvokimas. Aš net 
nekalbu apie visus piliečius, kurie 
turi fizinių ar psichinių negalių, bet 
koks invalidas yra nurašytas, nuver
tintas, pasmerktas, taip pat ir senyvi 
žmonės. Pasaulio lietuvių centre pa
mačiau užrašą „Gerbk seną, nes ir 
pats pasensi", tokius užrašus reikėtų 
skelbti kiekvieną dieną per radiją ir 
televiziją Lietuvoje. 

— Praėjusiais metais festi
valis vyko Klaipėdoje? Ar šiais 
metais kis j o geografija? 

— Taip, šiais metais keliausime 
po visus svarbiausius ir kultūriškai 
įdomiausius Lietuvos miestus Aukš
taitijoje: Zarasus, Anykščius, Kėdai
nius, Ukmergę, Uteną, Panevėžį, 
Kauną ir Vilnių. 

— Kas dalyvaus programoje? 
— Festivalis prasidės spalio 22 d. 

Viską galima surasti internetiniame 
puslapyje www.alternatyva.lt. 

— Je igu neklystu, prieš me
tus ar dvejus buvote nusprendęs 
daugiau festivalio neorganizuoti. 
Kodėl vėl sugrįžote prie šio pro
jekto? 

— Visai neseniai pasakiau, kad 
festivalį darysiu tol, kol gyvas būsiu, 
nes supratau, kad tai ne vien tik 
mano vieno sprendimas ir kad tokių 

švietėjiškų renginių labai trūksta ir 
labai reikia Lietuvai, ypač, kai me
nininkai koncertuoja mažose vietose 
ir įėjimas į koncertus yra nemoka
mas. 

— Kokie planai su Amerika? 
Kaip jau minėjote, š ie pirmieji 
trys mėnesiai buvo tarsi apsi
žiurę j imo mėnesiai, ar jau galvo
jate apie konkrečius planus? 

— Mano planai labai konkretūs. 
Norėčiau iš anksto pranešti datas ir 
atvykti į Ameriką. Norėčiau prava
žiuoti beveik per visą Siaurės Ame
riką, taip pat ir Kanadą. Norėčiau 
pravažiuoti ne tik kaip smuikininkas, 
bet ir kaip kultūros atstovas, nes 
pamačiau, koks didžiulis yra poreikis 
apsikeisti informacija apie tai, kas 
vyksta Lietuvoje. Viena yra ką rašo 
laikraščiai, kurie tą informaciją ap
doroja, kitas dalykas, kai susitinki 
gyvą žmogų ir su juo galima kalbėti, 
ir ta tema gali visai netikėtai pakryp
ti į kitą pusę. Supratau, kad esu lau
kiamas. Sulaukiau daug užklausimu 
dėl muzikuojančio jaunimo: smuiki
ninkų ir kamerinės muzikos, kurie 
norėtų mano vedamų meistriškumo 
klasių. 

— Sėkmės rengiant festivalf 
ir iki malonaus vėl Amerikoje. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Martynas Švėgžda von Bekker Giedriaus Sulniaus - ; c , r 

http://www.alternatyva.lt
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Sovietinės okupacijos relikvijos - ne meno kuriniai 

Marytės Melnikaitės skulptūra Grūto parke. 

Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — 
Teismų sprendimai uždrausti Grūto 
parke demonstruoti sovietines skulp
tūras ne tik leis reikalauti kompensa
cijų už visus nuverstus bei sunaikin
tus okupacijos reliktus, bet ir apsun
kins Lietuvos derybas su Rusija -dėl 
okupacijos padarytos žalos atlygini
mo, perspėja nepriklausomi teisinin
kai. 

Lietuvos apeliacinis teismas ket
virtadienį paliko galioti žemesnės in
stancijos teismo nutarti, kuria Lie

tuvos autorių teisių gynimo asociaci
jos agentūros (LATGA-A) prašymu 
uždrausta demonstruoti Grūto parke 
kai kurias sovietines skulptūras ir 
platinti jų atvaizdus. Teismų spren
dimu, sovietinių skulptūrų kūrėjų 
teisės turi būti ginamos kaip norma
lių meno kūrinių kūrėjų. 

Nevyriausybinio Teisės projektų 
ir tyrimo centro ekspertų nuomone, 
tokios teismų išvadas Rusija gali pa
naudoti prieš Lietuvą visose bylose, 
kuriose Lietuva reikalauja okupaci

nės žalos atlyginimo. 
„Tie kūriniai, kuriuos teismas 

pripažino normaliais autoriniais dar
bais, buvo 1970-1987 metais sukurti 
neteisėtos, okupacinės Sovietų Są
jungos valdžios įstaigos — LTSR Kul
tūros ministerijos — užsakymu, sie
kiant įtvirtinti ir išaukštinti netei
sėtą aktą — okupaciją", — teigiama 
Teisės projektų ir tyrimų centro pra
nešime spaudai. 

Pasak Centro tarybos pirmininko 
Kęstučio Cilinsko, neteisėto režimo 
užsakymu tam režimui pateisinti ir 
šlovinti atlikti darbai negali būti lai
komi meno kūriniais pagal Lietuvos 
ir Europos žmogaus teisių teismo tei
sę. 

Jiems negali būti suteikiamas 
autorinių darbų statusas, reikalau
jant už tų darbų rodymą mokėti auto
riams atlyginimą. 

Teisininkai pažymi, kad Lietuva, 
šalindama okupacijos padarinius, 
daugelį okupacinės valdžios simbolių 
sunaikino, o kai kuriuose perdavė 
eksponuoti kaip istorinės okupacinio 
laikotarpio relikvijas. 

1998 metais Vyriausybės nutari
mu valstybė viešajai įstaigai „Heso-
nos klubas" perdavė laikinai neatly
gintinai naudoti ir Grūto miško par
ke eksponuoti 42 demontuotas sovie
tinio laikotarpio paminklines skulp

tūras. Nurodytos skulptūros 
Vyriausybės nutarimu perduotos be 
jokių nuorodų ginti autorių teises ir 
mokėti jiems atlyginimą. 

Pasak K. Cilinsko, minėtas Vy
riausybės nutarimas yra teisėtas ir 
nepanaikintas. 

„Jei LATGA-A prisiteis pinigus 
iš Grūto parką valdančios įstaigos, tai 
ši prašys valstybės kompensuoti žalą, 
nes juk valstybė nurodė eksponuoti 
okupacijos relikvijas. Be to, remiantis 
teismų sprendimų motyvais, Lietu
vos valstybė, LATGA-A reikalaujant, 
turės mokėti ir už nuverstas bei su
naikintas Lenino skulptūras bei kitus 
sunaikintus okupacijos reliktus. Lie
tuva tarsi antrą kartą nukentės nuo 
okupacijos", — perspėja teisininkai. 

Pasak K. Cilinsko, blogiausia, 
kad teismų argumentus apie tai, kad 
skulptūros yra ne okupaciją šlovinan
tys simboliai, o normalūs meno kūri
niai, panaudos Rusija. 

„Iš šių argumentų galima pada
ryti išvadą, kad okupacijos iš viso ne
buvo, o sovietinis režimas buvo teisė
tas. Tai labai pakenks tiek bylose pa
gal lietuvių ieškinius Rusijai, kaip So
vietų Sąjungos teisų tęsėjai, tiek ir 
Lietuvos valstybės derybose dėl oku
pacijos padarytos žalos atlyginimo", 
— teigia teisės ekspertas. 

Klaipėdiečiui patikėtos aukštos pareigos NATO 
Vilnius, rugsėjo 14 d. (BNS) — 

Lietuvos kariuomenės lauko pajėgų 
vadas brigados generolas Arvydas Po
cius trejetui metų palieka Lietuvą. 
Klaipėdietis jau nuo spalio 5 dienos 
tarnaus NATO vadavietėje JAV pra
neša „Klaipėda" . 

50 metų brigados generolui A. 
Pociui patikėtos strateginio lygio pa
reigos. Jis taps NATO jungtinių pajė
gų transformacijos štabo viršininko 
pavaduotoju kariniam švietimui ir 
ugdymui. 

Tai aukščiausios NATO patikė
tos pareigos Lietuvos atstovui. 

„Žvelgiant iš perspektyvos, tai — 
kilimas aukštyn. Dar nė vienas Lie
tuvos generolas NATO štabe neuž
ėmė panašių pareigų", — džiaugėsi 

A. Pocius. 
Karininkas pastarosiomis dieno

mis keliauja po šalies batalionus ir 
atsisveikina su kariais. 

Generolas A. Pocius pakeis prieš 
tai NATO vadavietėje dirbusi Lat
vijos generolą. A. Pocius bus atsakin
gas už visų 26 NATO valstybių kovi
nių pajėgumų tobulinimą, plėtojimą, 
lankantis susivienijimo šalyse turės 
vertinti karinius padalinius ir siūlyti, 
kaip keisti ginkluotę, struktūrą ir ap
rūpinimą. 

Lauko pajėgų vadas A. Pocius yra 
baigęs Valstybinį kūno kultūros insti
tutą, mokėsi NATO gynybos kolegijo
je Romoje, Bundesvero vadovavimo 
akademijoje, George Marshal saugu
mo studijų Europoje centre. Generolas A. Pocius netrukus prisijungs prie aukštų NATO pareigūnų. 

Moters ir jos dukters stojo ginti visa Lietuva 
Vilnius, rugsėjo 14 d. („Klai

pėda") — Net politikai ir teisėsaugi
ninkai pasiryžę padėti moteriai kovo
je už teisę pačiai auginti dukrelę. 

Šią savaitę teismo sprendimu I. 
Rinau turėjo atiduoti dukterį daugiau 
nei metus jos nemačiusiam tėvui. Bu
vęs klaipėdietės sutuoktinis Michael 
Rinau reikalauja vykdyti Vokietijos 
teismo sprendimą, kuriuo remiantis 
vaikas turi gyventi su juo. 

Moteris nepakluso ir į Vaikų tei
sių apsaugos tarnybą trečiadienį atė
jo be dukters. I. Rinau baiminasi, kad 
kelioms dienoms iš Vokietijos į Klai
pėdą atvykęs jos buvęs sutuoktinis 
mažametės nepagrobtų. 

Vaikų teisių apsaugos tarnyboje 
buvusi pora bendravo pustrečios va
landos. Dalį laiko mergaitės tėvai kal
bėjosi be liudininkų. 

Moteris tvirtino, kad dukra pa
tirtų nepakeliamą traumą, jei būtų 
atskirta nuo mamos ir atiduota tėvui, 
kuris gyvena su kita moterimi. 

M. Rinau reikalauja vykdyti jo 
šalies teismo sprendimą ir siūlo bu
vusiai žmonai važiuoti į Vokietiją. 

Taip ji galėsianti nenutraukti ryšio su 
vaiku. 

Vokietijoje vaiką auginantiems 
vyrams mokamos nemažos išmokos, 
tačiau apie šiuos pinigus susitikimo 
metu buvę sutuoktiniai neužsiminė. 

Vakar I. Rinau apsilankė Klai
pėdos miesto apylinkės prokuratūro
je. Ją pokalbiui pasikvietė prokurorė 
Dalia Pocienė. 

Sujaudinti žinios apie keistai be
siklostantį klaipėdietės ir jos dukros 
likimą prokurorai kalbėjo su moteri
mi ir bandė išsiaiškinti, kaip jai gali
ma padėti. 

I. Rinau artimiausiu laiku pa
žadėjo atnešti į prokuratūrą kai ku
riuos dokumentus. 

„Kol kas mūsų parama I. Rinau -
tik moralinė. Paaiškėjo, kad moterį 
gina advokatas Gintaras Balčiūnas, -
sakė D. Pocienė. - Tikėtina, kad pa
sikeitus įstatymui dėl dvigubos pilie
tybės galima būtų išspręsti šią sudė
tingą problemą. Jeigu I. Rinau dukra 
taptų Lietuvos piliete, galbūt pavyk
tų jai kuo nors padėti. Turime išnau
doti visas įmanomas galimybes." 

Vaikų teisių apsaugos tarnybos 
viršininkė Gražina Aurylienė pasako
jo bandžiusi įkalbėti mažosios Luisos 
tėvą atsisakyti vaiko globos teisių. 

G. Aurylienė tikino vyrą, kad 
svarbiausia ne buvusių sutuoktinių 
nesantaika ar ambicijos, o mergaitės 
interesai. 

„Tačiau mergaitės tėvas buvo ka
tegoriškas ir nenorėjo nusileisti. Pa
našu, kad jis tikrai myli vaiką. Buvo 
atsinešęs albumą su dukros nuo
traukomis. Tačiau išgirsti buvusios 
žmonos argumentų jis nepajėgė, - sa
kė G. Aurylienė. - Gaila, kad šeima 
iširo, bet labiausiai gaila vaiko, kurio 
tėvai negali pasidalinti lyg daikto." 

Nei buvusi sutuoktinė, nei advo
katė Dalia Foigt, atstovaujanti mažo
sios Luisos tėvui, vakar negalėjo pa
sakyti, kur jį rasti, - vokietis vengia 
viešumos. 

I. Rinau ir jos dukrelės istorija 
sujaudino ir parlamentarus. 

Dar praėjusį penktadienį klaipė
diečiai Seimo nariai parašė laišką 
antstoliui Aleksandrui Selezniovui, 
prašydami jį neskubėti vykdyti Lie

tuvos apeliacinio teismo sprendimo 
sugrąžinti mažąją Luisą į Vokietiją. 

Tačiau tai ne vienintelis įstaty
mų leidėjų žingsnis, siekiant apginti 
lietuvę ir jos dukrą. 

Seimo Žmogaus teisių komiteto 
pirmininkas Arminas Lydeka pirma
dienį planuoja kreiptis į Konstitucinį 
Teismą ir įteikti parlamentarų pasi
rašytą prašymą. 

Seimo nariai nori išsiaiškinti, ar 
įstatymas neprieštarauja Konstituci
jos preambulei ir konst i tucinėms 
nuostatoms, kurios garantuoja teisę 
gintis teisme. 

Pasak A. Lydekos, Lietuvos vaiko 
teisių apsaugos sistemoje yra ne
mažai spragų, o pareigūnai vaiko tei
sių klausimus nagrinėja tik formaliai 
taikydami teisės normas ir nepakan
kamai įvertindami savo išvadų pa
darinius konkrečiam vaikui. 

Vakar po šiuo prašymu jau buvo 
pasirašęs 41 Seimo narys. 

Savo ruožtu prieš porą dienų Sei
mo narys Valentinas Mazuronis iš
siuntė laišką teisingumo ministrui 
Petrui Baguškai. 
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Autoritarizmas ar liberali demokratija? 

Vieniems Amerika — svajonių šalis, kitiems — teroristinių išpuolių taikinys. 

Aurnas Spraunius 
Geopolitika.lt 

Britų verslo dienraštyje „The Fi
nancial Times" publikuotame straip
snyje „Pabusk, Miegančioji gražuole 
Amerika" kompanijos „M&C Sa-
atchi" vykdomasis direktorius Saatch 
tvirtina, kad idėjinė kova tarp ame-
rikietiškumo ir antiamerikietiškumo 
formuos 21 amžiaus veidą. Jo teigi
mu, kaip tik daugiatautė Amerika pa
dėjo pagrindus multikultūrinei visuo
menei, gyvenančiai pagal principą 
„vienybė įvairovėje". 

Tikrasis amerikietiškumas - tai 
praktinis idealizmas, ne vien praktiš
kumo ir efektyvumo kultas. Pati sa
vaime Amerikos ideologija puiki, tik 
Jungtinėms Valstijoms vėl reikia 
rasti žodžius, kurie primintų jos pa
grindinį kredo: tikėjimą laisvu apsi
sprendimu, individualumu, neprik
lausomybe. 

Publicistas Gideon Rose straips
nyje „Ne viskas taip blogai, kaip pa
saulis mano" („Newsweek") teigia, 
kad mūsų dienomis egzistuoja keistas 
atotrūkis tarp tarptautinių santykių 
įvaizdžio ir tikrosios jų padėties. 
Amerikiečiams pasaulis vis labiau 
primena grėsmių šaltinį, juos nerami
na terorizmas, branduolinės varžybos 
ar imigracija. O pasaulis Jungtines 
Valstijas laiko pavojingu niekšeliu, 
nusiteikusiu imperiniams žygiams. 
Pasak autoriaus, nė vienas požiūris 
nėra teisingas. 

Jungtinės Valstijos gauna daug 
daugiau naudos bendradarbiaudamos 
su pasauliu, nei mano daugelis JAV 
piliečių. Ir jos daug geranoriškesnės, 
nei mano užsieniečiai. 

G. Rose įsitikinęs, kad tikrieji 
naivuoliai yra tie, kurie nesugeba į 
visas šias problemas žvelgti iš per
spektyvos. Dabartiniai laikai keisti 
ne todėl, kad tokios rykštės kaip 
karas ir tironija tebeegzistuoja, bet 
kad didelę žmonijos dali jos jau 
aplenkia. Pačios pažangiausios šalys 
yra sąjungininkės, pasišventusios 
gerinti savo ir kitų tautų gyvenimus. 
G. W. Bush užsienio politikos iššūkis 
per likusius 18 kadencijos mėnesių (ir 
sunkiausia jo būsimo įpėdinio proble
ma) - įtikinti visus, kad padėtis ne 
tokia prasta ir kad nebūtina ir net 
neprotinga radikaliai keisti politikos 
kursą. 

Tačiau amerikiečių politikos teo
retikas Benjamin Barber kalba apie 
JAV kultūrinį imperializmą, kuris 
sparčiai verčia skirtingas pasaulio 
bendrijas seklia unifikuota rinka. 
Francis Fukuyama išpranašauta 
„istorijos pabaiga" - tai pirmoji glo
balizacijos versija su vyraujančiu 

Amerikos vaidmeniu. Jungtinės Vals
tijos ilgainiui sugebėjo suvaldyti dau
gybę interesų ir prieštaravimų ir da
bar šį modelį, vienų teigimu, siūlo, ki
tų - siekia primesti visam pasauliui. 

Bet esama psichologinių fakto
rių, rodančių, kad liberaliu kapitaliz
mu paremtas globalizacijos variantas 
nėra ir negali būti absoliučiai vyrau
jantis, nes laisvoji rinka ir demokrati
nių rinkimų procedūra paradoksaliai 
leidžia autoritarinėms jėgoms ne tik 
išlikti, bet ir stiprinti savo pozicijas. 
Nors Amerika įtakinga, jos oponentai 
nestokoja ambicijų, o pastaruoju me
tu - ir resursų. Ne tik finansinių, bet 
ir psichologinių (didelis Vladimir Pu-
tin populiarumas Rusijoje, daugumos 
dabartinių kinų abejingumas tragedi
jai Tiananmenio aikštėje, Sudano val
džios pasitikėjimas savimi, nepaisant 
humanitarinės tragedijos Darfūre). 
Nepripažįstantys demokratijos verty
bių su jų diegimu (neretai paviršuti
niškai primygtiniu) savo šalyse nie
kada nesutiks ir nelabai klausysis 
vakariečių argumentų. Be to, jie 
organizuojasi. Kirgizijos sostinėje 
Biškeke neseniai vykusį septintąjį 
Šanchajaus bendradarbiavimo orga
nizacijos (SBO) valstybių vadovų su
sitikimą kai kurie laikraščiai (pavyz
džiui, „Berliner Zeitung") jau pavadi
no naujuoju bloku Rytuose, o Rusijos 
spauda ryšium su tuo prisiminė Var
šuvos paktą. Prieš susitikimą Urale, 
netoli Celiabinsko, buvo organizuoti 
kariniai mokymai „Taikos misija 
2007". Šanchajaus grupės įtakos zo
noje yra ketvirtadalis viso pasaulio 
gyventojų. Rusija ir Kazachstanas tu
ri didžiulių energijos išteklių, o Ki
nijoje sparčiais tempais auga ekono
mika. Organizacija vilioja kitas pa
našias šalis. Į ŠBO nori įstoti Iranas, 
kurio prezidentas Mahmoud Ahma-
dinejad dalyvavo Biškeko susitikime, 
ŠBO vadovai tvirtina, kad stengsis 
artimiau bendrauti su Afganistanu. 

Anot nepriklausomos organizaci
jos „Power & Interest News Report" 
pranešimo, didėjantis SBO autorite
tas remiasi dviejų pagrindinių narių 
sutampančiais tikslais: Beidžingas ir 
Maskva siekia apriboti Washington 
įtaką Centrinėje Azijoje ir atkurti ten 
Rusijos bei Kinijos įtakos zoną. Pra
nešime teigiama, kad Kinija trokšta 
saugumo, resursų ir rinkos, o Rusija 
nori atkurti savo įtaką posovietinėje 
erdvėje. Kitos organizacijos šalys sie
kia tiesiog išlaikyti savo autoritari
nius, klaninius režimus. Karališkojo 
tarptautinių santykių instituto Cen
trinės Azijos reikalų ekspertas David 
Wall pavadino šią organizaciją „au
tokratų ir diktatorių klubu". 

Aišku, ne viskas taip elementaru 

ir paprasta - ekonomiškai Kinija 
glaudžiau susijusi su Amerika nei su 
Rusija, tarp pastarosios ir Kinijos 
esama įtampos (nelengva abiem ša
lims tema - Kinijos pretenzijos ak
tyviau veikti kai kurių pietų Sibiro ir 
ypač Tolimųjų Rytų regionų raidą). 
Tačiau taip pat akivaizdu, kad dabar 
jau globaliais ryšiais susisaisčiusiame 
pasaulyje autoritarai nepaisydami 
nieko gali skelbti gąsdinančius pa
reiškimus (kaip kad rusų generolai 
pastaruoju metu - apie būsimą karą 
su JAV dėl Sibiro). 

Na ir kas, kad visa tai galima lai
kyti vien retorika, tuos ginčus, kai 
kada virstančius barniais, juk tenka 
vienaip ar kitaip vertinti. Šiandieniai 
autoritarai gali sau leisti labai daug 
vien todėl, kad kaip ir anksčiau ne
privalo skaitytis su savo visuomenės 
nuomone. Jie tiesiog labiau beatodai
riški ir daug mažiau atsakingi - šią 
prabangą jiems suteikia jų šalių is
torija, taip pat ir visai nesena. 

Niekas iki šiol ne tik nežino, kiek 
žmonių oficialioji Kinijos valdžia 
1989-aisiais nužudė Tiananmenio 
aikštėje (kalbama — apie kelis tūks
tančius), šalyje tragedijos negalima 
net minėti. Jei kas pamėgintų tiesiai 
paklausti V Putin apie „golodomorą" 
Ukrainoje, Katynę, rytų europiečių 
deportacijas tik prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui ar čečėnų genoci
dą per paskutinį dešimtmetį, arba 
neišgirstų jokio atsakymo, arba tie
siog būtų išjuoktas. 

Aišku, Kinija veikiausiai nenori 
bloginti santykių su Vakarais, o ir 
Centrinės Azijos šalys skiriasi viena 
nuo kitos. Be to, dabartinis prie
kabus Rusijos prezidento tonas ilgai
niui gali tiesiog atsibosti ne tik opo
nentams, bet ir sąjungininkams. Tar
kime, ims klostytis padėtis, kurią ap
žvalgininkas P Felgenhauer įvertino 
taip: „Greičiausiai V Putin teks bam
bėti vienam." Bet iki to laiko įvyks 
daug geopolitinių manevrų ir intrigų 
(autoritarai čia irgi bent iš pradžių 
turi pranašumą dėl to paties - nerei
kia skaitytis su savo visuomene). 

Fundamentalus mentalinis pasi
rinkimas, klausimas, kas svarbiau -
individas ar valstybė, ir koks yra pro
tingas šių prioritetų derinimo san
tykis, tarptautinės politikos dienot
varkėje tebėra aktualesnis, nei teigia 

optimistiški kai kurių tekstų auto
riai. Na ir kas, kad paternalistinė po
litika gali provokuoti (ar prisidėti 
provokuojant) drastiškas pasekmes. 
Per pirmąją prezidentinę kadenciją V 
Putin paskelbė, esą Rusija - rusams, 
ir šalyje padaugėjo nusikaltimų prieš 
kitataučius. Pernai žiemą etniniu pa
grindu nukentėjo 120 žmonių, 9 iš jų 
buvo nužudyti. Šiemet nuken
tėjusiųjų buvo 156, iš jų 21 nužudy
tas (duomenys iš „levada.ru"). 

Viską vainikavo islamo funda
mentalizmo „įpročiais" atsiduodanti 
žinia, kad rusiškame internete išpla
tinta nufilmuota dviejų „ne rusų" 
žmogžudystė. Rusiškuose interneto 
puslapiuose „filmas" atsirado rugp
jūčio 12-ąją. Įraše matyti, kaip kau
kėti žmonės žudo du nerusiškai atro
dančius belaisvius, o titrai skelbia, 
kad egzekuciją vykdo Rusijos nacio
nalsocialistų partijos nariai. 

„Stiprias" antraštes mėgsta žydų 
spauda. Vienas interneto dienraščio 
„Sem40" straipsnių pavadintas „Kas 
laimės Trečiajame pasauliniame ka
re?". Jame tiesiai šviesiai reiškiama 
abejonė, kad liberali demokratija 
įstengtų atsispirti šiandieniam auto
ritarizmui. Didysis Izraelio galvos 
skausmas - santykiai su musulmo
niškomis šalimis, todėl cituojami kai 
kurie musulmonų dvasininkai. 

Straipsnyje tvirtinama, kad no
rint rimtai imtis islamo demokratiza
vimo, iš jo teologijos reikėtų išrauti 
džihado etiką. Praktikoje tai reikštų 
iš daugiau kaip milijardo musulmonų 
sąmonės kažkaip pašalinti keturioli
kos amžių tradiciją. Kitaip tariant, 
norint laimėti Trečiąjį pasaulinį 
karą, reikia diskredituoti pranašą 
Mahometą ir pakeisti islamą. Kad li
beraliai ir demokratiškai nusiteikę 
Vakarai to padaryti negali, rodo tai, 
jog Amerika niekaip negali susitvar
kyti su Iraku a r Iranu. 

Amerika iš tiesų įklimpusi Irake, 
bet juk taip yra ne todėl, kad ji „be
dantę", o veikiau dėl to, kad tikrovė 
iš tiesų turiningesnė, globalėjančio 
pasaulio raida provokuoja visiškai 
naują, netikėtą aplinkybių išsidėsty
mą, o teisuoliška G. W .Bush admi
nistracija ne visada sugeba (ir beveik 
niekada nespėja) situaciją atitinka
mai įvertinti. 

1' W1*< Wf, 1'800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorpxom 
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Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. __ I IZ1IZ _ 
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IAutomobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio saiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 
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Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bet Ukrainoje. 
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Chirurgai 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS 
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 

300 Barney Dr., Suite A 
Jollet, IL 60435 

Tel. 815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230 

www.CEncerforsiigeryancfcreastrieailh.CQ 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir p r o s t a t o s 

g y d y m a s be i ch i rurg i ja 
A u r o r a M e d i c a i C e n t e r 

1 0 4 0 0 7 5 St. , K e n o s h a , W l 5 3 1 4 2 

(262) 948-6990 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 

Ceater 

Teiefonas (708) 239 0909 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Heaithy Connection 
CHropractic & Rehab OWc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

/ ^ ' V Y T E N I S GRYBAUSKAS, M. D. 
f SUSAN T. LYON, M.D. 
/ Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
C Chirurgija, Klausos aparatai 
\ 7350 W. College Drive, Suite 208 
<v»_ Palos Heights, IL 60463 

1> Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

C a r d i a c D iagnosis , L T D . 

4 9 0 1 W . 7 9 t h St. 
B u r b a n k , IL 6 0 4 5 9 

Tel. 708-424-2024 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOL<X^-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecolocjy 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 1 4 3 ^ St Ortand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
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 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
š lap imo pūslės inkont inenci ja , 

gimdos, makšt ies ir pūs les iš t rūkimas, 
gydymas bei chirurgi ja 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeai, Hinsdale ir La Crange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
7ERR1 DALIAS PRUNSKiS, MD 

VIKDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 
E * Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VVafcer St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 

VIDAUS LIGOS 
Pr i imami MEDICARE pac ien ta i 

5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer A v e . St. 5 ir 6 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 
S k a m b i n k i t e n e m o k a m a i k i e k v i e n ą 

k e t v i r t a d i e n i , n u o 6 v a i . v. i k i 9 v a i . v. 

• • 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 
2 7 1 1 VVest 7 1 S t r e e t , 

Chicago IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 ^ 4 3 6 - 6 9 0 6 

NAMŲ SAVININKŲ DRAUDIMAS 
(HOMEOWNERS INSURANCE) 
Namų savininkų (nuosavybės) 

draudimas, be abejo, yra būtinas kie
kvienam, įsigijusiam savo būstą. De
ja, visiškai ne dėl priežasčių, kurias 
paprastai vardija jo savininkai - no
rint apsaugoti namus nuo pavojin
giausių gamtos stichijų (potvynių, že
mės drebėjimų ir pan.), taip pat - po 
lietaus apsėmus rūsį, užpuolus pelė
siams ar termitams bei kitoms dides
nėms ar mažesnėms nelaimėms. Rei
kalas tas, kad įprastinis namų savi
ninkų draudimas, priešingai nei dau
gelis mano, nepadengia nė vieno iš 
jau minėtų žalos turtui atvejų. 

Ko gero, geriausiai šį paradoksą 
iliustruoja po prieš porą metų pra
ūžusio uragano „Katrina" skandalin
gai nuskambėję klientų bylinėjimaisi 
su draudimo kompanijomis. Būtent 
tuomet daugelis žmonių, apsidrau
dusių paprastu namų savininkų 
draudimu ir siekusių uragano bei 
potvynio padarytos žalos atlyginimo, 
liko nieko nepešę, kadangi neturėjo 
specialaus papildomo draudimo pot
vynio atveju. Neturėjo, nes buvo 
šventai įsitikinę, kad jų nusipirktas 
draudimas turi padengti visus nuos
tolius. 

Kita vertus, nuostabu, kad net ir 
po šios viešos pamokos, šiemet atlik
toje apklausoje (National Association 
of Insurance Commissioners, 2007), 
net trečdalis dalyvavusiųjų vis dar 
manė, kad potvynio žala vis dėlto yra 
įtraukta į įprastinį namų savininkų 
draudimą. Maža to, beveik du trečda
liai buvo įsitikinę, kad draudimas tu
rėtų padengti žalą namuose laiko
miems automobiliams, valtims ar ki
toms transporto priemonėms. Apie 
pusė apklausos dalyvių teigė manan
tys, kad draudimas turėtų padengti 
vandentiekio ir kanalizacijos gedimų 
padarytą žalą ir net apie 20 proc. ap
klaustųjų neabejojo, kad jų turimas 
draudimas padengs žalą, patirtą iš 
namų dingus ar juose susižeidus jų 
naminiams gyvūnams. 

Iš ko kyla šie nesusipratimai? 
Greičiausiai pagrindinė priežastis -
atmestinas, paviršutiniškas vartotojų 
požiūris, kuomet draudimas nusiper-
kamas tik „dėl akių" ar norint pa
tenkinti būsto paskolos davėjų rei
kalavimus, viliantis, kad juo pasinau
doti niekuomet neprireiks. Be abejo
nės, nemažai prisideda ir klientų 
noras sutaupyti, o pardavėjų - par
duoti kuo daugiau polisų, kartais 
sąmoningai ar nesąmoningai klaidi
nant pirkėją. Todėl, kaip ir bet kokių 
kitų paslaugų atveju, reikėtų nesku
bėti pirkti, neišsiaiškinus, ar jums 
draudimą siūlanti kompanija yra 
patikima bei atidžiai nepalyginus jos 
siūlomų kainų bei sąlygų su kitų 
draudėjų pasiūlymais. 

Ką iš esmės vertėtų žinoti apie 
namų savininkų draudimą? Pirmiau
sia, svarbu skirti dvi jo rūšis: vadi
namąjį „actual cash value" draudi
mą, kuris reiškia, kad nuosavybė ap
draudžiama tokiai pinigų sumai, 

kokia bus jos vertė žalos padarymo 
metu (t.y, iš pradinės vertės atmetus 
natūralų nusidėvėjimą), ir „replace-
ment value" draudimą, kurio atveju 
išmokos suma turi siekti pilną nuo
savybės vertę (nekreipiant dėmesio į 
nusidėvėjimą). Natūralu, kad daž
niausiai šios išmokos skiriasi ne šim
tais, bet tūkstančiais dolerių, todėl 
būtina aiškiai žinoti, ko galite tikėtis 
savo turimo draudimo atveju. Dar 
vienas, papildomas, bet būtinas drau
dimo tipas - „liability coverage" 
tiems atvejams, jei kas nors paduotų 
jus, kaip namo savininką(-ę) į teismą. 
Pagal šiuo metu galiojančius įstaty
mus, praktiškai visose valstijose sa
vininkas yra laikomas atsakingu už 
viską, kas vyksta jo namų teritorijoje. 
Jei, tarkime, kas nors iš svečių jūsų 
namuose padaugins alkoholio vaka
rėlio metu, o po to susižeis, jie gali jus 
paduoti į teismą. Ypač pravartu įsi
gyti „liability coverage", jei namuose 
yra kokių nors pavojingų įrengimų 
(pvz., baseinas). 

Ką dengia namų savininkų drau
dimas? Įprastais atvejais (sudaran
čiais apie 80 proc. visų parduodamų 
polisų), šis draudimas galioja jūsų 
namams bei visam juose esančiam 
turtui bet kokios žalos atveju, išsky
rus tą, kuri paminėta polise, kaip ne
dengiama (paprastai, kaip jau minė
ta, tai potvyniai bei žemės drebėji
mai, taip pat - karo atveju patirti 
nuostoliai, įvairūs gedimai dėl aplai
dumo ir, žinoma, sąmoningai padary
ta žala). Taip pat nedengiamas natū
ralus nusidėvėjimas bei patalpos, 
naudojamos verslui. Namų savininkų 
draudimas yra naudingas gaisro, ura
gano atveju, taip pat - nukentėjus 
nuo pūgos, audros, žaibo, sprogimų, 
pilietinių neramumų, vagysčių ar 
vandalizmo. Jis taip pat padengs ža
lą, patirtą į jūsų namus įsirėžus auto
mobiliui ar ant stogo nukritus me
džiui. Konkrečios sąlygos, kaip ir 
draudimo kainos bei išmokų sumos, 
gali kažkiek skirtis, priklausomai 
nuo jūsų gyvenamosios vietos bei 
pasirinkto draudėjo ir poliso. 

Turimą draudimą reikėtų laikas 
nuo laiko peržiūrėti, įsigyjant naujų 
brangių daiktų ar atliekant būsto re
monto darbus, nuosavybės vertė na
tūraliai kyla. Kai kurių daiktų (bran
gūs papuošalai, šeimyninės relikvi
jos) pilna vertė gali būti nepadengta 
įprastinio draudimo, todėl gali tekti 
įsigyti papildomą draudimą specialiai 
jiems. Labai naudinga turėti namuo
se laikomų daiktų inventorių su nuo
traukomis, daiktų pirkimo čekiais (jei 
įmanoma) ir laikyti jį ne namuose, o 
kokioje nors kitoje saugioje vietoje -
taip bus žymiai lengviau prireikus 
įvertinti turtui padarytą žalą ir krei
piantis į draudimo kompaniją dėl jos 
atlyginimo. 

Pagal Nat ional Association of 
Insurance Commissioners ir 

žiniasklaidos informaciją 
parengė V a i d a M a l e c k a i t ė 

Kokių temy pasigendate ar norėtumėte ateityje matyti „Socialinių reikalų 
tarybos" skiltyje, rašykite „Draugo" redakcijai adresu: 4 5 4 5 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 arba ei. paštu: r e d a k c i j a @ d r a u g a s . o r g 

http://www.CEncerforsiigeryancfcreastrieailh.CQ
http://www.illinoispain.com
mailto:redakcija@draugas.org
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Kryžiažodis Draugas Nr. 022 
Dantų gydytojai 

B B M a B H H ^ M M M M a a M M M M H B a 

1 2 3 4 5 6 7 
• « • • • • — • • L i i i — — J — J L 

3 9 10 11 12 13 14 15 

Vertikaliai: 

1. Energija, teikianti šviesą. 2. Alkaloidas, kurio yra kavos pupelėse, 
arbatmedžio lapuose, kolamedžio riešutuose. 3. H. K. Anderseno pasaka 
„Nauji karaliaus ...". 4. Smaili viršūnė, smaigalys. 5. Latvių poetas, dra
maturgas Janis ... .6 . Paaukštinta aikštelė krauti ar lipti į vagoną. 7. Nuplėš
tas ar nuplyšęs gabalas. 8. Svilėsių kvapas, tvaikas. 11. Ilgiausias Lietuvos 
ežeras, dar vadinamas Dubingiais. 12. Jono Avyžiaus romanas „Į ... kalną". 
18. LDK valstiečių piniginė duoklė feodalui. 19. Gamintojo ženklas ant prekės 
ar pakuotės. 23. Lengvas trumpa vamzdis kariškas ar medžioklinis šautuvas. 
24. Domėjimasis viskuo, smalsumas. 25. Tiksli pažodinė ištrauka iš teksto. 
26. Viduramžių chemija, ieškojusi būdų paprastuosius metalus paversti tau
riaisiais. 27. Nenatūraliai pakili nuotaika, neatitinkanti objektyvių aplinky
bių. 28. J. Swift romanas „Guliverio ...". 29. Lenkijos kurortas, garsus 
muzikos festivaliais. 32. Turkijoje ištekanti upė, Kūros intakas. 33. Mįslė: 
„Ant geležinių lėkščių gyva mėsa šokinėja". Kas? 34. Pajuokiamas portre
tas. 

Horizontal iai : 

1. Portugalijos piniginis vienetas. 5. Rusų dailininkas Uja ... . 9. Upė 
Mesopotamijos žemumoje. 10. Portugalijos sostinė. 13. Sporto rungtis - šoki
mas į tolį trimis šuoliais 14. Valgomas aukšliagrybis, turintis požeminį gumbo 
pavidalo vaisiakūnį. 15. D'Artanjano draugas muškietininkas. 16. Nuolat 
šlapia žemė, dažnai su durpių klodu. 17. Dramos „Herkus Mantas" autorius 
Juozas . . . . 20. Medinis indas kruopoms, sėmenims, kanapėms grūsti. 21. De-
šimtkojis jūrų vėžys. 22. Rankoje laikoma apsauginė priedanga. 25. Užbaigta 
kokių nors reiškinių grupė ar eilė. 29. Sauso oro laikas. 30. Kieno burna ..., 
tam ir medus nesaldus. 31. Bendriausieji ko nors bruožai, metmenys. 35. 
Grietinėlės ledai su vaisiais ir sultimis. 36. Keturkampis, kurio priešingos dvi 
kraštinės lygiagrečios. 37. Kas treji metai rengiama meno paroda. 38. Svetima 
valstybė. 39. Parazitinio grybelio sukeliama varpinių augalų liga. 40. Kino 
rodymo laiko tarpas. 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

- Visada šviežios egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės ir proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms I Lietuvą 

1120 State St.» Lemont, IL 
Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflouers.com ••loflor* 

FTD www.alwavswithflowers net 
Pristatymas 7 dienas per savaitę 

Čikagoje. JAV, Lietuvoje 
ir v įsame pas^uK te 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery Hwy, vVilovvbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Wil lowbrook, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

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

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALiS 
Dantų gydytoja 

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

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

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

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 VV 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

TRYLIKOS METŲ PATIRTIS 
persikėlė Į naują kabinetą 

318 W. Touhy Avenue 
P ark Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

www.park r idgesmi les .com 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• tiltai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 OakBrook, EL 60523 

Tel. 630-571-2630 

Dr . K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St,0*ago,IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
f Šiluvos 4 0 0 metų jubiliejų. 

Dėl informacijos skambinti Ritai Penčylienei 
4 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tel/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; Emali: mamabar3@aol.com 

1 

mmčMs^^Mffl&fiĮM&č^^ 

http://www.alwayswithflouers.com
http://www.alwavswithflowers
http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

Moksleiviai ateitininkai Dainavoje 

Berniukų būrelis Moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje. Iš k: Tadas Taraškevi
čius, Lukas Petraitis, Jonas Čyvas, Viktoras Puškorius, Marius Jankus, Aleksas Siliū-
nas, Vytis Anužis, Juozas Zubrickas, Saulius Matvėkas. Nuotrauka Juliaus Kasniuno. 

Pirmus metus stovyklaujančios Moksleivių stovykloje. Pirmoje eilėje: Vaiva Lagūna-
vičiūtė, Vija Kasniūnaitė, Daina Bandžiulytė Marija Žimkutė. Antroje: Urtė Macikė-
naitė, Kristė Lapkutė, Indrė Bielskutė. Auksė Kava iauskaitė ir Rūta Bandžiulytė. 

Nuotrauka Juliaus Kasniuno 

Pusbroliai ir pusseserės, pasipucše paskutiniam vakarui Moksleivių stovykloje. Iš k: 
Emilija Pranckevičiūtė, Juozas Pranckevičius, Julius Lietuvninkas, Andrius Lietuv
ninkas ir Vija Lietuvninkaitė. Nuotr. Emilijos Pranckevičiūtės. 

MŪSŲ žinios yra Dievo dovana -
dalinkimės ta dovana 

su ateitininkais 

Daugelis ateitininkų yra praturtėję iš ateitininkijos. Jie dalyvavo 
stovyklose, susirinkimuose bei kongresuose. Jie praturtėjo ne 
pinigais, bet žiniomis kurias jie galėjo pasisemti iš kitų dalyvių. 

Manau, kad kiekvienas gali prisiminti ypatingą žmogų, kur j girdėjo 
kažkada per ateitininkų renginį, ir kaip to žmogaus mintys turėjo ir turi 
Įtakos jų gyvenime. Nebūtinai, kad tai asmuo, užimantis aukštas pa
reigas. Svarbu, kad tas žmogus galėjo savo mintimis pasidalinti ir davė 
apie ką pagalvoti. 

Norint, kad ateitininkija Siaurės Amerikoje ne tik egzistuotų, bet ir 
augtų, Siaurės Amerikos ateitininkų taryba (SAAT) telkia paskai
tininkų sąrašą. Jame būtų žmonės, kurie sutinka pasidalinti savo Dievo 
suteikta dovana/žiniomis su kitais ateitininkais. Nėra kitokių reikala
vimų - nei dėl amžiaus, nei dėl temos, nei dėl profesijos. Asmuo sąraše 
gali būti pakviestas dalyvauti ateitininkų renginiuose, susitikimuose bei 
susirinkimuose ir pasidalinti savo mintimis jų pasirinktomis temomis. 
Svarbu pabrėžti, kad sutikimas būtų sąraše nereiškia, kad reikės pri
imti kiekvieną kvietimą. Sąrašas nebus skleidžiamas internete, bet bus 
pasidalintas tik su Sąjungų centro valdybomis bei jų padaliniais. 

Šio sąrašo paruošimas suteikia progą kiekvienam ateitininkui padėti 
plėsti mūsų nuostabią organizaciją. Turime daug naujų veidų mūsų 
organizacijoje ir čia turime gerą progą į t raukti daugiau jaunimo. 
Norintys patys įsirašyti arba pasiūlyti paskaitininką prašau man rašyti 
šiuo adresu: 

Aldas Kriaučiūnas 
3366 Putnam Street 

West Lafayette, IN 47906 
Email: akriauciOpurdŲę.edŲ 

Prašau atsiųsti asmens/asmenų vardą, pavardę, adresąfcoordinates bei 
kokiomis temomis asmuo norėtų ar galėtų kalbėti. Galite siūlyti save, 
anūkus ar kitus pažįstamus. Su kiekvienu siūlomu asmeniu bus 
susisiekta sužinoti, ar sąraše sutinka būti. Vajus vyks iki spalio 15 d., 
tad dabar pats geriausias laikas atsiliepti. Nieko nekainuoja, o nauda 
kitiems bus didžiulė. Baigiant pasakysiu, kad du žmonės, kurie turėjo 
atmintinai teigiamą Įtaką man bręstant ateitininkuose, buvo kun. 
Antanas Saulaitis bei a.a. Valius Gražulis. Aš jau atsiliepiau į kvietimą 
būti sąraše. Tikiuos kad „Draugo" skaitytojai gausiai prisidės prie šio 
vajaus. Laukiame atgarsio. 

Aldas Kriaučiūnas 
SAAT sekretorius 

Ir dar vienas moksleivių būrelis Moksleivių stovykloje. Iš k: Viktoras Sadauskas. 
Viktoras Paulius, Mykolas Daugirdas, Dainius Kazlauskas, Aleksas Kučas, Paulius 
Razgaitis ir Tadas Rimkus. Nuotr. Juliaus Kasniuno 

Moksleivių stovykla Atkelta iš 2 puslapio 

Vija Sidrytė vedė etiketo pamokas, supažindindama visus su ne vien 
nusistovėjusiomis taisyklėmis Dainavoje, bet ir apie elgesio formas kituose 
kraštuose ir kultūrose. Vadovaujant Matui Cyvui ir Vaivai Laniauskaitei, 
stovyklautojai energingai sportavo — žaidė krepšinį, kvadratą, tenisą, o kai 
lijo, žaidė maišų metimo žaidimą salėje. Per literatūros pamoką, vestų 
Kęstučio Kalvaičio ir Dariaus Jutzi, stovyklautojai nagrinėjo dainų žodžius. 
Visi kartu klausėsi muzikos ir diskutavo ką dainų žodžiai reiškia. Kūry
bingumas sušvito per meno pamoką, vestą Kristinos Stankutės. Stovyk
lautojai nudažė ir išdekoravo įvairaus dydžio butelius ir dėžutes. 

Per tikybos pašnekesius kun. Gudaitis ir kun. Vitkus stovyklautojams 
paaiškindavo daugiau apie šv. Raštą ir jos prasmę. Svaja Mikulionytė vedė 
šokio pamokas, per kurias stovyklautojai išmoko kaip šokti „rumba", „ča-ča" 
ir valsą. 

Netrukus, visi šoko kaip profesionalai! Per ideologijos pamoką Lina 
Bublytė ir Rita Bradūnaitė parodė moksleiviams trumpą filmą apie Rachel 
Scott, mergaitę kuri žuvo Columbine gimnazijos tragedijoje. Sis filmas paro
dė, kaip ateitininkų penki principai yra išgyventi kasdieniniame gyvenime. 

Kas dieną buvo ir dainavimo pamoka. Rita Klioreinė mus išmokė 
lietuviškų ir liaudies dainų, kurios skambėjo per Dainavos laukus. 

Kas dieną maudėmės Spyglio ežere, o po to pasivaišinę pavakariais 
skubėdavom į užsiėmimo būrelius. Galėjome pasirinkti kas mums įdomiausia. 
Buvo chorelio, kulinarijos, gitaros, šokių, fotografijos, filmavimo, atsipalai
davimo ir meno, inžinerijos, teniso, radijo, sporto ir „frisbee" būreliai. Buvo 
visiems smagu ir moksleiviai daug išmoko. 
Kitą savaitę: 
Vakarinės programos, iškyla pas latvius ir daug daugiau! 
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MŪSŲ ŠEIMOSE flft 
Lietuviai kareiviai 

Afganistane 
RIMAS GEDE1KA 

Jau nuo 2004 m. birželio mėne
sio Lietuvos kareiviai, Provincijos 
atkūrimo grupė (PAG), tarnauja Af
ganistane. Dabartinės (penktosios) 
pamainos PAG misija yra ta pati kaip 
ir praėjusių keturių grupių - įtvirtin
ti Afganistano valdžios įtaką provin
cijoje (Goro), užtikrinti saugumą, su
daryti tinkamas sąlygas provincijos 
atkūrimui. Šią misiją vykdo ir kiti 
NATO aljansui priklausančių valsty
bių kariai. 

Nors Amerikos kareiviai tarnau

ja Afganistane ilgiau negu Lietuvos 
kariuomenė, dauguma mūsų mažai 
žino apie Amerikos lietuvius, kurie 
tarnauja Amerikos kariuomenėje Af
ganistane. Noriu supažindinti su vie
nu kariu, kuris dabar ten tarnauja -
vyr. leitenantu Aleksu Nevvsom. 

Ltn. A. Nevvsom yra Los Angeles 
Lituanistinės mokyklos vedėjos Ma
rytės Sandanavičiūtės-Newsom sū
nus. Jis gimė ir užaugo California, 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veiklo
je: baigė lituanistinę mokyklą, prik
lausė šokių grupei, skautams ir atei
tininkams. Baigęs kolegiją jis buvo 

- 4 

Vyr. ltn. Aleksas Nevvsom patruliuoja Afganistane. 

Vyr. ltn. Aleksas Nevvsom kartu su Afganistano vaikais. 

išrinktas visos California geriausiuo-
ju ROTC kadetu. 

Prieš pradėdamas tarnauti ka
riuomenėje, ltn. Aleksas įgijo pačias 
svarbiausias Amerikos kariuomenėje 
esančias specialybes: Ranger, Airbor-
ne, Pathfinder, Expert Infantry. 

Ltn. A. Nevvsom Afganistane tar
nauja jau o mėnesius ir vadovauja bū
riui. Jo kuopai paskirta saugoti vieną 
provinciją, kur kasdieri vyksta susi
rėmimai su Taliban teroristais. Daž
nai vyksta karštos, žiaurios kovos. 
Neseniai Taliban teroristai užpuolė 
ltn. Alekso kuopą. Įvyko žiauri susi
šaudymo kova. Žuvo kuopos kapito
nas, seržantas. Septyni kareiviai bu
vo sunkiai sužeisti. 

Ltn. Aleksas ne tik vadovauja bū
riui, bet taip pat jis buvo paskirtas 
brigados vadovu tarpininkauti tarp 
Amerikos kariuomenės ir Afganista
no civilių gyventojų, ypatingai padėti 
tos provincijos vaikams. Šios pareigos 
įrodo, kad ltn. Aleksas ne tik yra nar
sus, išmintingas kareivis, bet puikiai 
orientuojasi aplinkoje, bendrauja su 
provincijos gyventojais, ypatingai ge
rai sugeba dirbti su vaikais. 

Dažnai susirašinėju su ltn. Alek
su. Jis didžiuojasi būdamas karinin
ku, didžiuojasi būdamas lietuvis (pui
kiai kalba, rašo lietuviškai). Jis yra ti
kintis karininkas, tad kasdien prašo 
Dievo, kad Jis saugotų jo kareivius, 
jog padėtų jam atlikti savo pareigas. 

Bakalauro laipsnis su 
magna cum laude 

Tomas Erikas Mikuckis šių metų 
birželio 7-tą dieną baigė Harvard 
universitetą įgydamas bakalauro 
laipsnį magna cum laude chemijos ir 
fizikos srityse. Tomas yra Vaidos ir 
Algio Mikuckių sūnus, Birutės ir a.a. 
Povilo Butkių ir a.a. Onos ir a.a. 
Vaclovo Mikuckių anūkas. Tomas 
universitete ne tik mokėsi, bet ir 
priklausė Harvard Ballroom pramo
ginių šokių komandai. Praėjusiais 
metais jis buvo šio klubo prezidentas. 

Tomas užaugo Los Angeles apy
linkėje, dalyvavo Sv. Kazimiero para
pijos bendruomenėje, kur baigė litu
anistinę šeštadieninę mokyklą su 
dvylikos metų atestatu. Nuo trečio 
skyriaus jis buvo nuolatinis šios para
pijos Mišių patarnautojas. Tomas 
aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje 
ne tik Los Angeles, bet ir moksleivių 
ateitininkų stovyklose Dainavoje. Jis 
taip pat yra skautas vytis, daug metų 
stovyklavęs su Los Angeles skautais 
Rambyno stovykloje. 

Tomas yra lietuvių tautinių šo
kių mėgėjas. Daug metų šokęs ir 
daug kur keliavęs su Los Angeles jau
nimo ansambliu „Spindulys", Tomas, 
pradėjęs mokslus rytuose, tuoj pat 
įsijungė į Boston Tautinių šokių sam
būrį. Neilgai truko, kol jis iš eilinio 
šokėjo pasidarė šio ansamblio pagrin
diniu vadovu. Šį pavasarį jis sėkmin
gai vedė Sambūrio 70-ties metų ju
biliejaus programą, o vasarai atėjus 
turėjo progą nuvažiuoti į Lietuvą ir 
prisidėti prie Lietuvos Dainų šventės 
šokių dienos programos kaip repetici
jų asistentas. 

Šį rudenį Tomas gris į Boston, 
kur pradės dirbti konsultavimo fir
moje Oliver Wyman. Mes džiaugia
mės, kad jis ne tik dirbs, bet ir toliau 
mokins Sambūrio šokėjus. Ateinan
čią vasarą jis planuoja su jais važiuoti 
į Los Angeles, kur pirmą kartą įvyks 
XIII Lietuvių Tautinių šokių šventė. 

Vaida Mikuckienė 

~ 

/ . 

Tomas Mikuckis'.u^vaisA'giu T Vaida Mik^-ic a -
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N E K I L N O J A M A S I S T U R T A S 

INDgPgHDSNT REALTORS 
Feter Paulius 
708 214 5284 

% 

Reda BleKys 

? m 
Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 

daugiau kaip 25 metus 1'5&, 

GREIT PARDUODA 
[g -=^ First Landmark Realty [SB 
Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

COLDUiCU. 
j BANKCR O 

R£SD€NT1AL 
MOKEKACE 

V I D A M . 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

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

PARDUODA 

PARDUODAMAS . TOVVNHOUSE 
per du aukštus. Amber Terrace 
Lemont, šalia lietuvių pasaulio 

centro, prie tvenkinio. 
6302430532 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

Spa Constantine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėti leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696 

ĮVAIRUS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki siauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Audrius Mikulis 
Ist Choice Real Propertys 
~7e7:630-205-9262^ 

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

optimaliausią finansavimą 
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Accent 
Homefinders 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

N A M Ų R E M O N T O IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildy mas 
Šaldymas 

6556 S. Kedrie ChJcago, IL 60629 
Prekyba, InstaBavfcnas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bortded— Insured 

FRU 
tSTIMATf 

7 dienos 
p«r i*vair« 

773 7784007 
773 531 1833 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

Greitai, kokybiškai, prieinama 
kaina atliekame elektros, „plum-

bing", medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, virtuvių. ..base 
ment" įrengimas, cemento Kėli

mas, stogų taisymas. Kokybė 
garantuota. 7 7 5 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

* 

Į V A I R U S 

* Ieškau kambar iokės kartu nuomo
tis 2 mieg. butą Lemonte. Tel. 708-228-
8003. 

* Moteris ieško darbo senelių priežiū
roje su grįžimu namo. Tel. 708-691-8650. 

* Reikalinga auklė prižiūrėti vaiku
čius 2 dienas savaitėje Bridgeport ra
jone. Tel. 773-896-6819, Elenutė. 

* Ieškau moters, Lemont centre kar
tu nuomotis butą. Tel. 630-518-1072. 

* Ieškau da rbo su gyvenimu senų 
žmonių priežiūroje, Downers Grove ir 
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-723-
9905. 

* 8 metu bern iukui Lietuvoje labai 
reikia saksofono Alfa. Tel.773-816-6947. 

D R A U D I M O 

P A S L A U G O S 

PASLAUGOS F O T O G R A F A M S 

& 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th SL, 

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

S T A T E FARM LNSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

t 
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MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. 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.D.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

vw.aurotradeusc: zorv 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ: 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPĄ 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6 2 1 6 W. Archer Ave., Chicago, IL 6 0 6 3 8 

Tel. 773 -581 -8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 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. 
Sešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

mailto:amikulis@usa.com
http://www.racinebakery.com
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MADOS, MADOS, MADOS 

Rudens vyrų mados 2007 
Jei anksčiau sakydavome, kad 

madų pasaulis skirtas tik moterims, 
tai dabar to tikrai negalime sakyti. 
Jeigu anksčiau madų žurnalai skirda
vo vos keletą eilučių ar daugiausia 
puslapį naujausioms vyrų mados 
tendencijoms paminėti, tai dabar pa
sirodė žurnalai, skirti tik vyrams. Pa
vyzdžiui, žurnalas „Vogue for men" 
kiekvieną mėnesį pasakoja apie vy
rus, besirūpinančius mada ir savo 
bendra išvaizda, paskutines mados 
tendencijas, drabužių kompanijas, 
taip pat kūno ir veido priežiūros prie
mones. Remdamasi savo profesine 
patirtimi madų pasaulyje ir pasitel
kusį į pagalbą garsų madų fotografą 
Eduardo Garcia (Miami), bandysiu 
apibrėžti būdingiausius šių metų 
rudens vyrų mados bruožus ir ten
dencijas. 

Oda, oda, oda 

Odiniai švarkai, kurių stilius yra 
gana įvairus: nuo įprasto klasikinio 
iki rokerinio yra turbūt pats madin
giausias šio rudens sezono rūbas. To
kios garsios drabužių kompanijos, 
kaip „Diesel" ar „Donald J Pliner", 
siūlo tiesiogine to žodžio prasme -
meno kūrinius. Jų odiniai švarkai 
puošti daugybe detalių, siuvinėjimų, 
aplikacijų. Derinamos įvairios odų 
faktūros ir spalvos. Labai madingas 
padėvėtos odos įvaizdis, su atbrizgu
siomis siūlėmis ir nusitrynusiomis 
detalėmis. 

Marškiniai, bet kitaip 

Kaip ir pavasario bei vasaros ma
dų kolekcijoje, taip ir dabar be galo 
madingi marškiniai, tačiau jie nešio
jami gana drąsiai. Pavyzdžiui, madų 
kūrėjai siūlo ne visai užleisti marški
nius ant kelnių, bet priekyje susikišti 
į kelnes, siekiant pabrėžti odinio dir
žo sagtį, o nugaroje užleisti ant kel
nių. Taip pat siūloma užraitoti marš
kinių rankoves ar tiesiog neužsisegti 
rankogalių. Apykaklę siūloma nešioti 
stačią ar ištrauktą ant švarko. Visa 
tai lyg suteikia atsipalaidavusio, bet 
kartu pasitikinčio savimi vyro įvaiz-
dį-

Ir vėl velvetas 

Nors džinsas turbūt niekada ne
išeis iš mados, velvetas taip pat tam
pa labai madingas šių metų rudenį. 
Siūlomos įvairių faktūrų, kirpimų ir 
spalvų velvetinio audinio kelnės, 
derinant jas su odiniais švarkais ir 
liemenėmis. Būtent tai, kas šiais 
metais bus labai madinga. 

Detalės 

Tai turbūt būtų svarbiausia šių 
metų vyrų rudens mados kolekcijos 
dalis. Jei jau vasarą į madą buvo atėję 
įvairūs vyrams skirti pakabukai, 
amuletai ant odinių virvelių ir sidab
rinių grandinėlių, dabar labai madin
gos odinės apyrankės, stambūs laik
rodžiai. Odiniai diržai, taip pat kaip 
ir striukės bei avalynė, tampa šių me
tų mados detale. Juos puošia didžiu
lės graviruotos sagtys, o patys diržai, 
ne tik kokybiškos odos, bet išmar
ginti įvairiais užrašais ar tiesiog yra 
įmantrios odos faktūros. Jaunimui ir 
rokerio stilių mėgstantiems vyrams 
siūlomos įvairios grandinės, kabi
namos ant diržo, kaip puošni stilinga 
detalė. Dar viena naujovė šių metų 
rudens kolekcijoje, tai didžiuliai 
odiniai krepšiai, kabinami per petį. 
Jie taip pat sudaro padėvėtos, tačiau 
kokybiškos odos įvaizdį. 

Na, ir apie klasiką 

Klasika ir išlieka klasika, nes ji 
amžina ir beveik nesikeičia. Vyrams, 
mėgstantiems klasikinį stilių, siūlo
mos madingos trijų dalių eilutės, įt
raukiant ir liemenę. Tačiau, kad ne
būtų labai nuobodu, siūloma, po 
prasegtais marškiniais pasirišti šilki
nę skarelę ar į švarko kišenėlę įsikišti 
ryškią nosinaitę. Taip pat jeigu lais
valaikiui skirtiems drabužiams ski
riamas dėmesys detalėms, taip ir čia 
madingi senoviniai laikrodžiai su 
grandinėlėmis. Avalynę siūloma de
rinti, bet ne taip griežtai. Stilius gali 
išlikti klasikinis, tačiau odos faktūra 

ir spalva vyraus. 

Galvos apdangalai ir šalikai 

Vyrams, mėgstantiems galvos ap
dangalus, šiais metais tiesiog rojus, 
nes madų kūrėjai siūlo viską nuo 
sportinių kepuraičių, berečių iki kla
sikinių skrybėlių, kurios gali būti de
rinamos nebūtinai prie švarko ar 
siauro puspalčio, bet ir prie sportinės 
striukės ar apsmukusio megztinio. 
Madingi įvairiausi šalikai, tiek trum
pučiai, tiek labai ilgi, derinant juos 
su pakelta švarko apykakle. 

Apsmukę megztiniai 

Vėl į madą ateina didžiuliai, ap
smukę, rankų darbo megztiniai. Prie 
jų labai tinka jau anksčiau minėtos 
velvetinės kelnės ir beretės. 

Viskas apie stilių 

Šiais metais madų kūrėjai siūlo 
atsipalaidavusio, meniško, taip pat 
savimi pasitikinčio vyro stilių. Indivi
dualumas taip pat be galo svarbu, to
dėl siūlomų mados naujovių pagalba 

A. Kinka nuotr. 

kiekvienas gali išsirinkti nors dalelę 
kažką naujo ir atšviežinti savo garde
robą, tuo pačiu dar labiau pabrėžiant 
savo individualumą. 

Parengė 
Aušrinė Kinka 

„Norime Vilnių paskandinti 
poezijoje" 

Vilnių užplūdo eilės apie sostinę 
Jei eidami sostinės gatve išvysite 

haiku trieilius Vilniaus stenduose, 
vitrinose, žurnaluose ar netyčia išgir
site per radiją - nenustebkite. Tokiais 
žodžiais „Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009" Ambasadorių progra
ma rugpjūčio 1 d. pradėjo projektą 
„Haiku Vilniui". 

Projekto tikslas - atskleisti mies
to kūrybinį potencialą bei sukurti 
stiprią, kultūra besidominčią ben
druomenę, kuri savo meninėmis ini
ciatyvomis skleistų žinią apie Vilnių, 
kaip atviros, visuomeniškos kultūros 
sostinę. O tai padės daryti haiku -
senovės Japonijoje susiformavęs poe
zijos žanras. Tai trumpi kūriniai -
akimirkos įspūdis, „stop kadrai", fik
suojantys dabarties akimirką. Pa
prastai manoma, kad geriausi hai
ku turi būti labai rimti ir kalbėti 
tik apie gamtą. Tačiau „Haiku 
Vilniui" - kitoks projektas. Cia pri
imtinos visos poetinės raiškos for
mos, temos ir priemonės. Urbanis
tinis ar romantiškas, rašytas poeto ar 
verslininko - kiekvienas haiku yra 
laukiamas. 

Projektas įsibėgėjo. Siame ir 
kituose „Draugo" numeriuose pa
teiksime poetų ir mėgėjų, muzikantų, 
dailininkų ir tiesiog paprastų vil
niečių bei sostinės svečių eiles. 

Žiedlapių norai 
Žiediniuose kamščiuose 
Žiedai tarp žiedų. 

Eglė Spyglė 

Krenta kaštonai, 
šaligatvių deimantai 
Rudens muzika. 

Andrius Ringevičius 

pažadu: grįšiu 
o angelas už upės 
man sako IKI 

Ieva M. 

stiklinis daugiaaukštis 
kunigaikščiui Gediminui 
jo sapną aiškina 

Just inas Marcinkevičius 

SEKMADIENIS HALĖS 
TURGUJE 

Turgus Vilniuje. 
Barzdoto žydo vėlė 
Atmintį sveria. 

Sigitas Parulskis 

graži dienelė 
Šviečia aukštai saulelė 
Nebandyk užgest. 

turiu svajonę 
gražią kaip upė Neris 
bet nemoku plaukt. 

Čia mano namai 
atviri langai vėjui 
Kai noriu pakilt 

didžiuliai lašai 
Sostinės veidą prausia 
gražu net žalia 

Vygantas, Power Hit Radio 

Kunigaikštienė 
Kaip ir pridera kilmei 
Niekad nemoka 

Perkaski Vilnių 
Gatves išardyk, bet, please, 
Nors medį palik 

Bokštas ne bokštas 
Muzika ne muzika 
Tai Gediminas 

Tomas Sinickis, 
grupė „Gravel" 

Bokštas pūpso 
Per langą aš jį matau 
Labai karšta 

Bilas, grupė „Žas" 

Žiūri nuo kalno. 
Matai - grožis skleidžiasi. 
Jis natūralus. 

Užmigsi kietai. 
Gali sapnuotis vilkai. 
Sugrįši tikrai. 

Laura Čepukaitė 
www.haiku.lt 

http://www.haiku.lt
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PO VIEŠPATIES DANGUM 
v 

Švento Kazimiero seserys šventė 100 metų jubiliejų 
MAR1IA RElvHENE 

Šiais metais gražiu sutapimu 
rugsėjo 8 d., mūsų tėvynei brangią 
Marijos šventę, seserų kazimieriečių 
vienuolija Čikagoje paminėjo savo 
garbingą jubiliejų - 100 metų gyvavi
mo sukaktį. 

Minėjimas, kaip ir tinkama, buvo 
pradėtas Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marąuette Park. Iškil
mingas šv. Mišias atnašavo Čikagos 
kardinolas Francis George, OMI, du 
vyskupai, apie 50 kunigų. Šv. Mišiose 
dalyvavo daug seselių kazimieriečių, 
parapijiečių ir svečių. 

Seserų kazimieriečių vienuolija 
buvo įsteigta 1907 m. liepos mėn. Jos 
steigėja - Kazimiera Kaupaitė, gi
musi Panevėžio aps., Gudelių kaime. 
Jauna Kazimiera, pakviesta savo bro
lio kunigo Antano, kuris buvo Ame
rikoje baigęs teologijos mokslus ir 
įšventintas į kunigus, atvyko į Ame
riką šeimininkauti ir padėti jam 
buityje. Kazimieros Kaupaitės susiti
kimas su seselėmis vienuolėmis ir pa
žintis su čia atvykusių tautiečių prob
lemomis nulėmė tolimesnį jos gyveni
mo kelią. Tuo metu Amerikoje lietu
viai buvo susipriešinę: vyko kovos 
tarp bažnyčios ir bedievystės. Kuni
gai matė reikalą steigti katalikiškas 
mokyklas prie parapijų, bet trūko lie
tuvaičių seserų mokytojų. Be to, kai ku
rie jautė greito nutautėjimo pavojų. 

1905 m. Kazimiera Kaupaitė ant
rą kartą grįžo į Ameriką iš Šveicari
jos, tapo vienuole, gavo Marijos var
dą, ir jau turėjo konkretų tikslą įkur
ti lietuvaičių vienuolyną. Vienuolyno 
steigimu rūpinosi iš Europos atvykęs 
intelektualas dr. kun. A. Savukynas, 
kuris paruošė vienuolijos įstatus bei 
naujosios kongregacijos konstitucijos 
projektus. Konstitucijoje buvo pa
daryta pataisa - lietuvaitėms turi 
būti dėstoma lietuvių kalba. Seserys 
kazimierietės atliko milžinišką švie
tėjišką, lietuvišką darbą. Tai buvo di
delis lietuvių pakilimas. Jauna kazi
mieriečių vienuolija augo ir stiprėjo 
skaičiumi. Deja, ilgainiui kazimierie
čių vienuolyno seserys ėmė atšalti 
nuo to, kas lietuviška. Mokyklose 
ėmė drausti kalbėti lietuviškai net 
pertraukos metu. Jos auklėjo jaunus 
žmones gyvenimui Amerikoje. 

Šio jubiliejaus iškilmėse pasige
dome lietuvių kalbos: šv. Mišios bu
vo anglų kalba, o pokylyje lietuvių 

kalba buvo lyg egzotika. Padėtį kiek 
pagerino lietuvių tautinių šokių 
grupė „Suktinis'' ir nuoširdus kun. 
John Kuzinsko sveikinimas, kuris 
išdrįso prabilti gimtąja kalba. Nepai
sant to, svečiai su pakilia nuotaika, o 
seserys — su džiaugsmu širdyse pa
minėjo reikšmingą 100 metų sukaktį. 

Vakare Drury Lane (Oak Brook), 
IL įvyko iškilmingas pokylis, kuriame 
dalyvavo 600 svečių. Tarp svečių -
Čikagos kardinolas Francis George, 
OMI, motinos Marijos Kaupaitės gi
minaitis, dvi seselės kazimierietės iš 
Lietuvos: ses. Judita ir ses. Lidija, 
daug kongregacijos seserų, kunigų ir 
seserų rėmėjų. Pokyliui vadovavo 
kun. Thomas R. McCarthy, OSA. 
Kaip įprasta tokiomis progomis buvo 
daug sveikinimų ir kalbų. 

Kun. John Kuzinskas savo kal
boje pabrėžė, kad seserų kazimie
riečių 100 metų istorija yra turtinga. 
Jos palietė daugelį širdžių, taip pat ir 
jį patį. Pirmojo skyriaus mokytojos 
seselės kazimierietės dėka jis tapo 
kunigu. 

Prie įėjimo išdėstytos nuotrau
kos liudijo seserų kazimieriečių nu
veiktus darbus. Vaišių stalai buvo 
išpuošti gyvų gėlių puokštėmis, pui
kus maistas. Kiekvienas svečias do
vanų gavo didelę, 190 puslapių svei
kinimų knygą ir tušinuką. 

Energingoji Motina Marija mirė 
1940 m., eidama 60-tuosius metus. 
1999 m. pradėta rinkti medžiaga jos 
beatifikacijos bylai, siekiant Motiną 
Mariją paskelbti Palaimintąja. 

Dabar seserų kazimieriečių gre
tos gerokai išretėjusios. Joms teko 
palikti mokyklas. Tačiau Čikagoje vis 
dar veikia jų vedama Maria aukštes
nioji mokykla, o Argentinoje įkurta 
misija. Dauguma seselių dirba mo
kyklose, studijuoja aukštosiose mo
kyklose, slaugo ligonius, atlieka švie
tėjišką darbą, užsiima moksline tiria
mąja veikla. Motinos Marijos 1920 m. 
įkurtas kazimieriečių vienuolynas 
Pažaislyje yra aktualus ir šiandien. 
Pažaislis garsus vasaros koncertais, 
čia visada apstu turistų. Visa, kas vyks
ta Pažaislyje, poeto Bernardo Braz
džionio žodžiais, vyksta „po Viešpa
ties dangum", nes ten viešpatauja 
tyla, malda ir gerumas. Jungiamės su 
prelato Igno Urbono įrašytu vienin
teliu lietuvišku sveikinimu knygoje: 
„Tesidžiaugia šiandien Motinėlė Ma
rija Kaupaitė Danguje!" 

Joe Kulys nuotr. 
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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. 

N GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVINC LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home s 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www, petkusfuneralhomes.com 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

'Formerly of Roseland" "Family Ovvned & Operated' 

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PADĖKA 
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui 

A t A 
LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, 
nešusiems karstą ir pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu. 

Ypatinga padėka fil. v.s. Kęstučiui Ječiui už pravestą atsi
sveikinimą koplyčioje ir „Lituanicos" broliams, stovėjusiems gar
bės sargyboje su vėliavomis. 

Aukos bus paskirstytos pagal aukotojų prašymą, o kitos bus 
paskirstytos pagal šeimos nuožiūrą. 

Širdingai dėkojame už aukas šv. Mišioms. 

L i ū d i n t i ž m o n a Alb ina ir visa še ima 

A t A 
FELICIJAI JARMOLAVIČIENEI 

Lietuvoje miras, sūnų VYTAUTĄ JARMOLAVIČIŲ ir 
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Draugai: Birutė, Titas, Janina ir jos šeima 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
VINCAS 

(BAZILIAUSKAS) 
BAZIS 
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2007 m. rugsėjo 23 d. sueis penkeri metai, kai tu mus palikai 
netikėtai anksti. 

Paminėti šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus atnašaujamos šešta-
dienį, rugsėjo 22 d., 11 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Park. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose 
ir kartu pasimelsti už Vinco sielą. 

Ž m o n a Dana ir duk t ė Ri ta 

Klaipėdoje rūšiuoti atliekas 
mokysis ir vaikai 

Uostamiesčio valdžia, siekianti 
populiarinti atliekų rūšiavimą, viltis 
deda j jaunąją kartą. Klaipėdos mies
to savivaldybės administracija kartu 
su ekologiniu klubu „Žvejonė" įgy
vendina Europos Sąjungos (ES) re
miamą projektą, iš kurio lėšų išleisti 
leidinukai, skirti ikimokyklinukams 
ir pradinukams. 

Suaugusiuosius rūšiuoti atliekas 
skatins plakatai, taip pat platinant 
lankstinukus jie bus supažindinami 
su naujosiomis Klaipėdos miesto ko
munalinių atliekų tvarkymo taisyk
lėmis. 

Viso šio projekto vertė - daugiau 
kaip 100 tūkst. litų. Savivaldybės da-

litų, - rašo „Va-

rusiavimui 
tikrai per 

lis siekia 25 tūkst. 
karų ekspresas". 

„Šiuo metu atliekų 
skirtų konteinerių yra 
mažai - vos pora šimtų. 

Tačiau nuo kitų metų, kai pradės 
funkcionuoti naujoji regiono atliekų 
tvarkymo sistema ir iš kiekvieno juri
dinio asmens ir būsto savininko bus 
pradėta rinkti vietinė rinkliava, at
liekų vežėjai bus ipareigoti pastatyti 
tiek šių konteinerių, kad vienas jų 
komplektas tektų 600 žmonių", -
sakė Savivaldybės administracijos 
Aplinkos kokybės skyriaus vedėja 
Daiva Berankienė. 

LRT 

http://petkusfuneralhomes.com
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IR APYLINKĖSE 

• J o n a s ir Irena Pabedinskai, vi
suomenininkai ir lietuviškų darbų rė
mėjai iš Worchester, IL, negalėdami 
dėl kitų įsipareigojimų dalyvauti 
„Draugo" pokylyje, atsiuntė Draugo 
fondui 100 dol. auką pažymėdami: 
„Su šia šimtine ženkime į 'Draugo' 
šimtmetį." 

•Rugsėjo 16 d. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės ir Generolo T. Dau
kanto jūrų šauliai rengia Tautos dienos 
paminėjimą. Šventė prasidės 10 vai. r. 
Brighton Park Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. Mi-
šiomis. Po pamaldų minėjimas vyks 
Šaulių namuose, 2417 W 43rd Street, 
Chicago. Kviečiame visus dalyvauti. 

•Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 12 vai. 
p. p. Jaunimo centro kavinėje bus ro
domas naujas filmas „Tautos šventovė" 
apie Kauno Prisikėlimo bažnyčią. Visi 
maloniai kviečiami. Įėjimas nemoka
mas. 

•Sekmadien į , rugsėjo 23 d., 10 
vai. r. vyks Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos Bendruomenės Mi
šios ir tarnysčių mugė. Tai bus vien
intelės savaitgalio Mišios. Tai graži 
proga pažinti žmones, pasidomėti 
Misijos tarnystėmis bei susipažinti su 
savanoriais bei savanorėmis. Kas dėl 
tam tikrų priežasčių šiuo metu ne
linksta imtis tarnystės, galės, pasi
džiaugti jaunų bei vyresnių įnašu, 
siekiant, kad Misija būtų verta savo 
globėjo Palaimintojo Jurgio Matulai
čio vardo ir pavyzdžio. 

•Rugsė jo 30 d., sekmadienį , 3 
vai. p.p. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre bus Lietuvių rašytojų draugi
jos 2006 metų literatūrinės premijos 
įteikimas poetams: Irenai Norkaity-
tei-Gelažienei ir dr. Antanui Lipskiui. 
Kartu vyks ir jų meno darbų paroda. 

Maloniai kviečiame atvykti. Ruošia 
JAV Lietuvių rašytojų draugija. 

• P a l a i m i n t o j o Jurgio Matulai
čio misijoje lapkričio 4 d. vyks sakra
linės muzikos koncertas. Skambės 
Gabriel Foure „Reąuiem". 

• L a p k r i č i o 4 d., sekmadienį , 
12:30 vai. p. p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, įvyks literatūros po
pietė su punskiete rašytoja Birute Jo-
nuškaite, kuri šiuo metu gyvena Lie
tuvoje. Rengia „Margutis II". 

• S i u metų gruodžio 2 d., sekma
dienį, Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyks Jaunimo centro pokylis. Šie
met Jaunimo centras švenčia sukak
tuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei 
pažymėti bus išleistas proginis leidi
nys, kuriame galėsite pasveikinti 
Jaunimo centrą arba įdėti reklamą 
apie savo veiklą. 1 psl. kaina - 100 
dol., pusė - 50 dol., ketvirtis - 25 dol. 
Laiškutį ir čekį prašome siųsti iki 
spalio 1 d. adresu: Lithuanian Youth 
Center, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636-1039. Jaunimo 
centro taryba iš anksto dėkoja. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

• B e v e r l y Shores lietuvių klubas 
kviečia visus tautiečius, artimuosius ir 
draugus į tradicinę rudens gegužinę, 
kuri vyks spalio 13 d. 6 vai. v. Blue Chip 
Hotel and Casino Grand Ballroom salė
je, 12 Easy treet, Michigan City, IN 
(www.bluechipcasino.com). Vaišės, mu
zika, šokiai. Muzikinė programa -
„Cigar" grupės nariai Gražulis ir Pili-
baitis. Renginio pelnas bus skirtas mok
sleivių ir studentų paramai. Auka - 60 
dol. asmeniui. Vietas užsisakyti tel. 219-
879-9025 po 6 vai. v. (Michigan laiku) 
iki rugsėjo 29 d. 

Rugsėjo 7-9 dienomis Pasaulio lietuvių centre vyko Šviesos-Santaros 
suvažiavimas. Daivos Litvinskaitės nuotraukoje, suvažiavimo dalyvė r a 
šytoja Egle Juodvalkė 

Aldona Zailskas iš Oak Lawn, IL pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
vieneriems metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. 
Esame labai dėkingi. 

Anelė Pocius, gyvenanti Oak Lawn, IL, paaukojo „Draugui" dosnią 110 
dol. auką. Esame labai Jums dėkingi. 

Genie I. Juodikis iš Chicago Ridge, IL atsiuntė 60 dol. auką mūsų 
dienraščiui paremti. Labai ačiū. 

„DRAUGAS" MUMS REIKALINGAS! 
„Draugas" - mūsų kultūros, švietimo ir visuomeninės 

informacijos šaltinis. „Draugas" - mūsų draugas jau 98-
v 

rius metus. Jis mus lanko kasdien. Čikagos ir apylinkių 
tautiečius „Draugas" kviečia į metinį vajaus pokylį, kuris 
įvyks spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. v. Willowbrook 
pokylių salėje. Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Audrius Brūzga. Meninę programą at
liks Boston vyrų sekstetas. Po šaunios vakarienės - šokiai. 

Bilietus į pokylį prašome įsigyti iš anksto „Draugo" ad
ministracijoje. Nuoširdžiai prašome organizacijas atkreipti 
dėmesį, atvykti į pokylį ir tuo kartą per metus paremti dien
raštį. Savo dalyvavimu parodykime, kad „Draugas" buvo ir 
yra mums reikalingas, ir mes esame jo draugai. 

Vaisinga Darbo šventė Brigton Park 
Darbo šventės savaitgalį vyko labdaros turgelis prie Svč. Mergelės Ma

rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčios. Renginys buvo skirtas Ak-
vilių globos namų „Vaikų tėviškė" mokyklai paremti. 

Geraširdžių dėka turgelis davė gerų vaisių. Žmonės ne tik dirbo, sunešė 
daug daiktų, bet ir aukojo pinigus. Gauta 1,000 dol. pelno. 

Liepos mėnesį vykusiame turgelyje ir per ta pačia proga surengtus pie
tus gauta 373 dol. pelno. Dėkojame visiems dirbusiems bei auka prisidėju
siems prie šio artimo meilės renginio. 

Pinigus aukojo: S. Šlutienė - 150 dol., J. Gruodienė, N. Paulauskaitė V 
Lekeckas - po 50 dol., E. Oželienė - 25 dol. Po 20 dol. aukojo: K. Kisielius, 
D. Ilginytė, J. Drūtytė, V Kelmelis. Stankevich - 10 dol. ir J. Kirkuvienė -
2 dol. 

Turgelyje dirbo: S. Daulienė, P Gylienė, M. Gudaitienė, V Kelmelis, kun.. 
J. Kelpšas, B. Maleckienė, J. Merkevičienė, E. Oželienė, V Railienė, A. Ra
manauskienė, V Senda, V Stanevičius, A. Vadeišienė, J. Vyšniauskas. 

Galiausiai, bet ne mažiausiai, dėkojame „Draugui" ir „Margučiui II" už 
šio renginio skelbimą. 

Salomėja Daulienė 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773 -776 -8700 

Toli free 24 hr. 888 -776 -6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. 1773)847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 877 -Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Alfonsui ir Daliai Dzikams, CT už 
$50 auką. Si auka yra skirta Lietuvos 
perinatalinės naujagimių priežiūros 
programai. Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID 
#36-3810893. 

• Lithuanian Mercy Lift dėko
ja Rapolui ir Danutei Valodkams, FL 
už $25 auką. Ši auka yra skirta 
cukriniu diabetu sergantiems vai
kams Lietuvoje. Lithuanian Mercy 
Lift, P O. Box 88, Palos Heights, 

IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tas 
H) #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Ona 
ir Jonas Treškos $25. Labai ačiū. 
„Saulutė" (Sunl ight Orphan 
Aid), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, tel. (630) 243-7275. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

Balys Slonskis, gyvenantis Oak Lawn, IL, paaukojo dienraščiui 60 dol. 
auką. Nuoširdžiai Jums ačiū. 

Horace R. Žibąs, gyvenantis Cincinnati, OH, paaukojo mums 75 dol. 
auką. Dėkojame, kad mus remiate. 

http://www.bluechipcasino.com
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.lithuanianmercylift.org

