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mmeryje: 
Iš ateitininkų veiklos. 

2psl. 

Ir mes juo pasitikime. 
Laikinojo prez. Artūro 
Paulausko kalbos XII 
Taut. šokių šventėje. 

3psl. 

Mūsų šeimose: mokslo 
pasiekimai, krikštynos, 
sužieduotuvės, 
pasiaukojimas artimui. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Dar apie karališkuosius 
Jogailos antspaudus. 
Išeivijos kūrybos 
palikimas saugomas 
Vilniuje. Iš druskos 
gamintas menas. 
Rezoliucija: „Lietuvos 
intelektinio potencialo 
nutekėjimo 
išsaugojimas. Kelionė 
per 7 vargo metus. 

Pagerbti Valdovų rūmų 
rėmėjai. JAV LB 
Socialinių reikalų 
tarybos skiltis. 

5 psl. 

Gyvenimas yra Dievo 
dovana, tad mokėkime 
ja išmintingai naudotis. 

8 psl. 

as 
* Penktad ien į dvyliktąjį 

d a u g i a d i e n i ų „Tour de 
F rance" dvira t in inkų lenk
tynių ratą „Saeco" komandos 
narys Marius Sabaliauskas 
baigė 48-as ir bendroje įskaitoje 
iš 54-osios vietos pakilo į 44-
ąją. Pagaliau j kovą dėl šeštojo 
nugalėtojo vardo rimtai kibo 
penkiskart „Tour de France" 
lenktynių nugalėtojas ameri
kietis Lance Armstrong. Likus 
trims kilometrams iki finišo 
amerikietis suskubo ir „atvežė" 
į finišą rato nugalėtoją italą 
Ivan Basso. Abu sportininkai 
197.5 km ratą įveikė per 5 va
landas 3 minutes 58 sekundes. 

* Grossete vykstančiose 
p a s a u l i o j a u n i m o lengvo
sios a t le t ikos p i rmenybėse 
Viktorija Žemaitytė septyn-
kovės varžybose po antrosios 
rungties pakilo į antrąją vietą. 
Pirmoje — 100 m barjerinio bė
gimo rungtyje lietuvaitė buvo 
tik vienuolikta. 

* Ispanijoje vykstančia
me E u r o p o s jaun ių (iki 18 
metų) krepš in io čempionate 
Lietuvos rinktinė šeštadienį 
rungtyniaus dėl devintos vie
tos. Tai paaiškėjo po penktadie
nį įvykusių pusfinalio dėl 9-12 
vietų rungtynių. Lietuviai 
96:61 sutriuškino bendraam
žius iš Gruzijos ir kovoje dėl de
vintos vietos susitiks su Bul
garijos komanda, kuri 105:% 
nugalėjo Latviją. Rezultaty
viausiai Lietuvos rinktinėje 
penktadienį žaidė Martynas 
Pocius ir Martynas Andriuške
vičius. 

Naujausios 
žinios 

* L ie tuva e k o n o m i n e 
laisve nus i le idž ia ab iem 
Baltijos kaimynėms. 

* Lenkijos p r e z i d e n t a s 
aprl;-.\ anojo ord inu kadenci
ja hnifnantį Lietuvos amba
sadorių 

A. Zuokas atmeta kaltinimus dėl savivaldybės sklypo 
Vilnius, liepos 16 d. (ELTA) 

— Vilniaus meras Artūras Zuo
kas atmeta kaltinimus dėl „Ru
bicon group" bendrovei esą ati
duoto 60.8 ha žemės sklypo Vil
niaus mieste bei tar iamo šio 
sklypo įkeitimo bankui. J is taip 
pat neigia, esą šiame sklype bū
ta 3.6 hektaro savininkams grą
žintinos žemės nuosavybės, o 
nustatant šios nuosavybės vietą 
esą buvo klastojami liudininkų 
parodymai. 

„Norėtume paneigti tam 
tikrus teiginius, kurie galbūt 
matomi žiniasklaidoje arba ku

riuos sako politikai — tarp jų ir 
iš Seimo tribūnų. Pirmasis — 
kad savivaldybė atidavė 'Rubi
con group' per 60 ha žemės skly
pą, kurio vertė yra 140 milijonų. 
Savivaldybė nėra atidavusi ir 
nesiruošia atiduoti 'Rubicon 
group' jokio sklypo", penktadie
nį per spaudos konferenciją Vil
niaus savivaldybėje teigė A. 
Zuokas. 

Pagal sutartį su UAB „Og-
mios Astra pramogų centras", 
šiame sklype bus įkurtas pra
mogų parkas. 

Pasak Vilniaus mero, kitas 

melagingas teiginys — esą „Ru
bicon group" atiteko dviem vil
nietėms pr iklausant is žemės 
sklypas, vertinamas 16 milijonų 
litų. 

A. Zuoko teigimu, 3.6 ha že
mės teritorija, į kurią atkurt i 
nuosavybės teisę pageidauja 
šios dvi vilnietės, pagal ar
chyvuose išlikusius dokumen
tus, žemės kartografavimo duo
menis ir liudytojų parodymus 
nepatenka į pramogų parkui 
skirtą 60.8 ha sklypą Ozo ir Kal
varijų gatvių sankryžoje. Todėl 
dviejų vilniečių menamos teisės, 

pasak A Zuoko, negali būti at
kurtos, kaip jos pageidautų. 

„Trečias melagingas teigi
nys — kad liudytojų parodymai 
nus ta tant žemės teritorijos da
lies, į kurią prašoma atkurt i 
nuosavybės teises, buvimo vietą 
yra suklastoti", tvirtino A Zuo
kas. 

Savo ruožtu a tgaut i žemės 
nuosavybę pramogų parkui 
skirtoje vietoje norinčios vilnie
tės dienraščiui „Respublika" 
tvirtino, kad susigrąžinti žemę 
joms sutrukdę melagingi liudi
ninkų parodymai. 

A. Zuokas ketvirtu melagin
gu teiginiu pavadino kalbas, 
kad „Rubicon group" perduotas 
sklypas yra įkeistas bankui. 
„Joks sklypas nėra ir negali bū
ti įkeistas be mūsų sutikimo, 
nes sklypas yra miesto nuosavy
bė", pažymėjo Vilniaus meras. 

A Zuokas "taip pat atmetė 
kaltinimus dėl menamų miesto 
savivaldybės trukdymų žmo
nėms susigrąžinti žemę Vil
niaus mieste. 

„Dažnai girdime kaltini
mus, kad Vilniaus miesto admi
nistracija, Nuke l ta į 7 ps l . 

Prezidentas ir politikai reikalauja viešai ištirti tariamą parlamentarų kyšininkavimą 
Į ' - '•-'•' 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus 
„primygtinai' ' paprašė Seimo 
vadovybės kuo greičiau pavie
šinti medžiagą, susijusią su įta
rimais dėl galimo kai kurių Sei
mo narių kyšininkavimo. 

Tai po penktadienį įvykusio 
prezidento susitikimo su Seimo 
vadovybe bei frakcijų seniūnais 
žurnalistams pranešė preziden
to patarėjas Darius Gudelis. 

„Sutarimo Seime nėra, ir 
skirtingos frakcijos skirtingai 
komentuoja Seimo vidaus rei
kalus. Prezidentas primygtinai 
paprašė Seimo vadovybės, kad 
visa medžiaga, susijusi su kyšių 
ėmimo skandalu, būtų paviešin
ta, kad jau artimiausiu metu 
tiek žiniasklaida, tiek visuome
nė gautų visą informaciją. Sei
mo vadovybė tam pritarė", sakė 
D. Gudelis. 

Paviešinti su Seimo narių 
kyšininkavimu susijusią me

džiagą penktadienį pareikalavo 
ir Liberalų ir centro sąjunga bei 
Tėvynės sąjunga, taip pat iš 
Seimo anksčiau laiko ketinantis 
trauktis socialdemokratas Vyte
nis Andriukaitis. 

Seimo Liberalų ir centro 
frakcijos nariai Eligijus Masiu
lis bei Gintaras Steponavičius 
reikalauja, kad Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko parla
mento Antikorupcinei komisijai 
perduota teisėsaugos institucijų 
surinkta informacija apie taria
mą Seimo narių kyšininkąvimą 
būtų kuo greičiau paskelbta vi
suomenei. 

Penktadienį šie parlamen
tarai kreipėsi į Seimo pirmi
ninką, kad jie patys galėtų susi
pažinti su Specialiųjų tyrimų 
tarnybos tyrimo medžiaga apie 
juos. Tuo pačiu klausimu atviru 
laišku į Seimo pirmininką krei
pėsi ir Tėvynės sąjungos vado
vas Andrius Kubilius. 

Iš kairės: parlamentarai — Andrius Kubilius, Eligijus Masiulis ir Prezidentūros sekretorius Darius Gudelis 
susitikime su prtiklentu Valdu Adamkumi. Tomo Čerr-iševo(ELTA) nuotr 

Prezidentas 
ketina atšaukti 

laikinojo 
valstybės 

vadovo įsaką 
Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 

— Įsigaliojus Konstitucijos pa
taisai, kad Seimo rinkimai ren
giami antrąjį spalio sekmadie
nį, prezidentas Valdas Adam
kus atšauks laikinojo preziden
to įsaką dėl rinkimų datos pa
skelbimo rugsėjo 19-ąją. 

Atsižvelgiant į šią pataisą 
eiliniai Seimo rinkimai įvyks 
šiemet spalio 10 dieną, nors lai
kinasis prezidentas Artūras 
Paulauskas rinkimų datą buvo 
patvirtinęs rugsėjo 19-ąją. 

V Adamkus ketvirtadienį 
pasirašė Konstitucijos 57-ojo 
straipsnio pataisą, įtvirtinan
čią, kad eiliniai par lamento 
rinkimai vyks antrąjį spalio 
sekmadienį. 

Apie būsimus Seimo rinki
mus bei šią savaitę priimtas 
Seimo rinkimų pataisas, kurio
mis grąžinamas antrasis parla
mentinių rinkimų ratas , penk
tadienį prezidentas kalbėjosi 
su Seimo vadovybe ir parla
mentinių frakcijų seniūnais. 

Prezidento patarėjo Da
riaus Gudelio teigimu, V. 
Adamkaus pirmosios kadenci
jos metais priimtas sprendimas 
vetuoti pataisas dėl antrojo rin
kimų rato panaikinimo rodo jo 
nuoseklią nuostatą. Šią savaitę 
apie rinkimus prezidentas dis
kutavo su politologais, susitiki
mai šiuo klausimu bus tęsiami. 

Prezidento patarėja taps 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos sekretorė 
Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 

— Prezidentui Valdui Adamkui 
socialinės politikos klausimais 
patarinės Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos sekretorė 
Audronė Morkūnienė. 

45-erių A. Morkūnienė mi
nisterijoje buvo atsakinga už 
socialinio draudimo sritį. 

Ekonomistės išsilavinimą 
turinti A. Morkūnienė yra dir
busi Laisvosios rinkos institu
te, 1999-2000 m. buvo premjero 
patarėja socialinės politikos 
klausimais. 

Socialinės apsaugos grupė
je taip pat dirbs Skirmantė 
Kondrotienė, dirbusi kar tu su 
V. Adamkumi pirmosios jo ka
dencijos metais. Dar anksčiau ji 
buvo socialinių reikalų vicemi
nistre JAV prezidento Ronald 
Reagan administracijoje. 

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, Ekono-

Audronė Morkūnienė 
Sauliaus Venckaus 'ELTA) nuotr 

mikos ir regioninės plėtros gru
pėje dirbs Užsienio reikalų mi
nisterijos patarėja strateginių 
ūkio šakų klausimais Nijolė 
Žambaitė. 

Valstybės saugumo departamento 
vadovas tikisi su V. Adamkumi 

bendrauti sėkmingiau 
Viln ius , liepos 16 d. 

(ELTA). Valstybės saugumo de
partamento (VSD) generalinis 
direktorius Arvydas Pocius tiki
si, kad darbas su naujuoju pre
zidentu Valdu Adamkumi klos
tysis sėkmingiau nei su buvusiu 
valstybės vadovu Rolandu Pak-
su. 

Penktadienį A. Pocius su sa
vo pavaduotojais Andriumi Te
koriumi, Alfonsu Balzariu, Dai
niumi Dabašinsku ir Dariumi 
Jurgelevičiumi prisistatė prezi
dentui. 

Tai buvo pirmasis VSD va
dovybės susitikimas su V. 
Adamkumi, šiam pradėjus eiti 
valstybės vadovo pareigas. 

Po susitikimo kalbėdamas 
su žurnalistais, A. Pocius pri
pažino, kad ankstesniojo valsty

bės vadovo kadencijos metu bū
ta nesklandumų teikiant infor
maciją Prezidentūrai. Tai yra 
nustatęs ir Konstitucinis Teis
mas. 

A. Pocius sake norįs, kad 
prezidentas suformuluotų kon
krečius poreikius, kokios infor
macijos pageidauja. 

Ankstesnis valstybės vado
vas R. Paksas susitikimus su 
tuometiniu VSD vadovu Mečiu 
Laurinkumi rengdavo nuolat. 

„Nemanau, kad susitikimų 
dažnumas yra pati tinkamiau
sia forma", teigė A. Pocius. 
„Lankytis reikia tada, kai iš tie
sų yra problema ir reikia ją 
spręsti. 

Kai kada gali būti ir kas 
antrą dieną, kartais ir rečiau, 
priklauso nuo situacijos". 

Liberalcentristų 
vadovas padėjo 
Darbo partijos 

atstovams 
„legalizuotis" 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— I Europos parlamentą iš
rinktas Eugenijus Gentvilas 
teigia, kad liberalcentristų va
dovas, Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas padėjo Darbo 
partijos atstovams „legalizuo
tis" EP. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios". Darbo partijos 
atstovai į trečiadienį įsikūrusią 
EP „Liberalų ir demokratų są
jungą už Europą" buvo priimti 
po A Zuoko ir sąjungos pirmi
ninko Graham Watson pokalbio 
telefonu. 

E. Gentvilas teigia girdėjęs, 
kad G. Watson pats skambinęs 
A Zuokui, teiraudamasis šio 
nuomonės dėl Darbo partijos 
atstovų priėmimo į sąjungą. 

Darbo partijos atstovų no
rui dirbti Liberalų ir demokra
tų sąjungoje Lietuvos liberal-
centristai, taip pat ir E. Gent
vilas, prieštaravo. 

„G. Watson, kaip frakcijos 
pirmininkui, visai nerūpi 
Lietuvos vidaus politika, ir aš jį 
pateisinu. G. Watson vadova
vosi pragmatišku požiūriu, j am 
svarbu, kad frakcija būtų gau
sesnė ir stipresnė", sako E. 
Gentvilas. 

E. Gentvilas yra išrinktas 
„Liberalų ir demokratų sąjun
gos už Europą" frakcijos pirmi
ninko pavaduotoju. 

Anot dienraščio, europarla-
menta ras neslėpė nusivylęs 
Darbo partijos atstovų sėkme. 
E. Gentvilas sakė manąs, kad 
jų priėmimas į sąjungą buvęs 
klaida. 

„Dabar Darbo partija lega
lizuota Europos lygiu, legali
zuota kaip liberali partija. Ne
galima leisti toms klaidoms iš-
vešėti dar labiau", tikino libe-
ralcentristas. 

Specialiųjų operacijų junginys praskleidžia 
paslapties šydą 

Viln ius , liepos 16 d. (BNS) 
— Kariuomenės reforma palies 
ir Vytauto Didžiojo jėgerių ba
talioną bei Ypatingosios paskir
ties tarnybą (YPT), kurie yra 
Specialiųjų operacijų junginio 
(SOJ) sudėtinė dalis. 

Tai sakė Lietuvos kariuo
menės vadas generolas majoras 
Valdas Tutkus. 

Jo teigimu, SOJ yra ypatin
go parengimo, vadinasi, ir spe
cialaus finansavimo, reikalau
janti kariuomenės rūšis. NATO 
nare tapusiai Lietuvai persio
rientuojant nuo teritorinės prie 
kolektyvinės gynybos, kariuo
menės reforma palies ir SOJ, 
kurio funkcijos taip pat bus pa
tikslintos. 

Seimas ketvirtadienį savo 
nutarimu patvirtino principinę 
2004 metų kariuomenės struk
tūrą. Joje pirmąjį kartą išskir
tas ir Specialiųjų operacijų jun
ginys, apie kurį iki šiol nebuvo 
viešai kalbama. 

Anksčiau vadinamąsias 
Specialiųjų operacijų pajėgas 
sudarė jėgerių batalionas ir 
Ypatingosios paskirties tarny
ba. 

Specialiųjų operacijų srityje 
dirbantis kariuomenes karinin
kas, kurio pavardė dėl tarnybos 
pobūdžio negali būti skelbiama, 
papasakojo kai kurias dabar j au 
leidžiamas paviešinti detales 
apie SOJ. 

Pasak pašnekovo, pagrindi

nė jėgerių užduotis — vykdyti 
taktinę žvalgybą priešo užnu
garyje, išlikti nepastebėtiems, 
esant reikalui, stoti į mūšį. 

YPT „žaliukų" pagrindinė 
užduotis — strateginių objektų 
specialioji žvalgyba, trumpalai
kiai tiesioginiai koviniai veiks
mai ir prieš teroristus nukreip
ta veikla. 

Pasak karininko, jėgerių ba
taliono reformos tikslas — su
kurti specialiosios žvalgybos pa
dalinį. I jį patektų geriausieji jė
geriai, nusprendę po privalomo
sios tarnybos tapti kariais pro
fesionalais ir praėję specialią at
ranką. Specialiosios žvalgybos 
padalinys taptų kandidatų tar
nauti YPT šaltiniu. 

Nuo sostinės Katedros aikštės daugiau kaip 20 lengvųjų automobilių star
tavo saugaus eismo akcijoje „Per Lietuvą — pagal kelių eismo taisykles". 
Tokią saugaus eismo akciją Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobi
lių klubas surengė pirmą kartą. Akcijos dalyviai važiuos maršrutu Vil
nius-Klaipėda, senuoju keliu, vedančiu į pajūrį, per 36 Lietuvos miestus ir 
miestelius Nuotr.: Susisiekimo ministras Z. Balčytis automobilių palydų 
metu pats išbandė prie Katedros aikštės pastatytą automobilių saugos dir
žų veiksmingumo imitavimo įrenginį. VaMo Kopūsto(F.I.TA) nuotr 

V. Kvietkauskas 
nusprendė 
atsisakyti 

Seimo nario 
mandato 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
—Valdančiosios Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) 
frakcijos narys Vytautas Kviet
kauskas penktadienį pareiškė 
esąs pasiryžęs pasitraukti iš 
Seimo, nes nori apginti gerą 

• Seimo vardą. 
„Esu pasiryžęs pasitraukti 

į iš politikos ir atsisakyti Seimo 
j nario mandato. Tai padaryti 
i mane skatina noras padėti Sei-
i mui išsikapstyti iš keblios pa-
j dėties ir apginti politikų ir viso 
j parlamento gerą vardą bei žlu-
! gusias viltis teisiniu būdu iš

sklaidyti man metamus įtari
mus", sakoma parlamentaro 
pareiškime. 

„Mano apsisprendimą pa
sitraukti iš politikos lemia ir 
nusivylimas Lietuvos politiniu 
gyvenimu, kur asmeninės am
bicijos ir politiniai vaidai daž
nai užgožia valstybinį požiūrį", 
teigia Seimo narys 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųs t i : 
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Vokietijos 
ateitininkų šventė 

Emilis Venckevičius 

Sių metų gegužės 2 9 - 3 1 
dienomis įvyko metinė Vo
kietijos ateitininkų šven

tė. Į jaukius ir atokius jaunimo 
rekolekcijų namus „St. Barba
ra" Švarcvaldo kalnuose susi
rinko per 30 ateitininkų iš visos 
Vokietijos. Atvyko sendraugių, 
studentų, o daugiausia mokslei
vių ateitininkų iš Vasario 16-
osios gimnazijos. Visi turėjo ga
limybę pabėgti iš namų kasdie
nybės, pabūti ramiame kalnų 
miško prieglobstyje, pailsėti bei 
pasilinksminti. Kita ver tus , ga
lėjo paklausyti paskaitų a r pa
bendrauti su įdomiais ir ne kas
dieną matomais žmonėmis. 

Ateitininkai k lausės i aš
traus žodžio nevengiančio kuni
go iš Šveicarijos dr. Jono Jura i -
čio paskaitos šiomis dienomis 
svarbia tema — vertybės. Pas
kaitininkas aiškino, kiek jų da
bar yra daug, kaip jose nepasi
mesti ir kaip atrasti kokybiš
kiausią vertybę, kuri būtų pa
remta mūsų laisvu apsisprendi
mu ir tiesiog ..skverbtųsi pro 
mūsų šnerves". Kai kur iems 
daug apmąstymų sukėlusi pas
kaita anaiptol nebuvo vienin
telė įdomi. 

Kiolno universiteto studen
tas Antanas Karčiauskas dėstė 
savo žinias apie laika ir jo ypa
tybes. Ateitininkai turėjo gali
mybę sužinoti, kaip suvokiamas 
santykis tarp žmogaus ir laiko 
mūsų akimis. Kodėl mums atro
do, kad kartais laikas bėga grei
čiau, kartais lėčiau? Kaip iš
vengti nemalonumą laiko tėk
mėje? Ir kaipgi pagaliau laikas 
suvokiamas kitų šalių bei kul
tūrų žmonių? Viskas buvo pa
aiškinta moksline kalba, kuri 
buvo apdorota papras t iems 
žmonėms supran tamai . Taip 
pat buvo duoti keli patarimai. 

Be laiko temos, Aušra Mali
nauskaitė, atkeliavusi taip pat 
iš Kiolno universiteto, pasakojo 
apie žmonių bendravimo ypatu
mus. Visi, žaisdami žaidimą 
kortomis turėjo galimybę patir
ti, ką reiškia bendravimas, 
esant atimtai kalbos dovanai. 
Daugelis dalyvavo paskaitoje, 
aktyviai k laus inėdami tema 
apie žmones, kurie yra iš skir
tingų kultūrų su skirtinga kal
ba ir pasaulio supratimu, ir ku
riems būtinai reikia susikalbėti. 
Kebli ir įdomi situacija... 

Atėjus Sekminių dienai, Šv. 
Mišių metu, dešimt moksleivių 
davė ateit ininkų įžodį: Agnė 

Galinskytė, Gabrielė Jankūnai -
tė , Daina Šmi ta i tė , Laura 
Šiugždinytė, Stefanija Jokštytė, 
Simona Ci tuka i tė , Karol ina 
Matutytė, Emilis Venckevičius, 
Aurimas Briedelis ir Karolis 
Grevas. Įžodininkams juosteles 
užrišo Ateit ininkų federacijos 
Tarybos na rys Antanas Kar
čiauskas, o ženkliukus prisegė 
dr. Birutė Norkait ienė. Iškil
mingų pietų metu įžodininkus 
pasveikino kuopos globėjos M. 
Šmitienė ir R. Jankūnienė . Taip 
pat buvo perskai tytas laiškas iš 
Ateitininkų federacijos Tarybos 
pirm. Vyganto Malinausko. 

Be šių darbų, ateitininkai 
taip pat važiavo prie Titisee 
ežero, irstėsi valtimis, grožėjosi 
gamta bei ilsėjosi. Buvo aplan
kytas Fre iburgo mies tas . Jo 
nuostabiame senamiestyje jau
ni lietuviški balsai konkuravo 
su kitais — šalia buvusiais. Ži
noma, lietuvių dainos nustelbė 
visas ki tas . Visi šiek tiek pavar
gę, bet patenkint i važiavo į savo 
kalnų namelį praleisti malo
naus vasaros vakaro su daino
mis ir šokiais. 

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus ateit ininkų kuopa nuošir
džiai dėkoja už finansinę para
mą Ateitininkų šalpos fondui ir 
jo pirmininkei Laimai Šalčiu
vienei. Taip pat didelis ačių ke
lionę parėmus iems žmonėms: 
Elenai Dambriūnienei iš Va
šingtono, Almai Šiugždinienei 
ir dr. Jonui Norkaičiui iš Vokie
tijos. 

Norintys daugiau pasiskaityti 
apie vysk. Motiejaus Valančiaus 
kuopą ir bendrai Vokietijos atei
tininkus pasižiūrėkite į jų su
darytą interneto svetainę: 
w w w . a t e i t i s . d e 

Ateitininkų Studijų savaitgalis 
rugsėjo 5-7 d. Dainavoje 

V a k a r u ž s i b a i g ė M o k s l e i v i ų a t e i t i n i n k ų sąjungos s tovyk la . Da inavo je . Ir šių me tų s tovyk lo j neaps ie i ta b e l aužo ir 
d a i n ų . Š iand ieną į D a i n a v o s s tovyk lav ie tę suvaž iuo ja p e r 100 jaunuč ių i r jų v a d o v ų pra le is t i savaitę Jaunųjų a te i 
t i n i n k ų są jungos s t o v y k o j e . Rimos Kup ry tės n u o t r a u k a . 

Ateitininkų rūmų Kaune grąžinimo reikalu 

Prieš dvi savaites šiame skyriuje išspausdintas Ateitininkų 
federacijos kreipimasis į Lietuvos prezidentą su prašymu 
grąžinti ateitininkams rūmus Kaune ir gautas iš LR Aplin

kos ministerijos neigiamas atsakymas sukėlė nemažai diskusijų 
ateitininkų tarpe, tiek vietinuose rateliuose, t iek elektroninėje 
konferencijoje, kurioje aktyviai dalyvauja Lietuvos ateitininkai. 
Dėl vietos stokos, nespausdinome Federacijos pirm. Liutauro Sera
pino atsakymo, tačiau mielai juo pasidalintumėm su besidomin
čiais. 

Jei norėtumėte gauti šią korespondenciją, rašykite šiuo sky
riaus adresu: Ateitininkų skyrius, Draugas, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Pridėkite sau adresuotą voką su 60 centų pašto 
ženklu. Tada galėsite artimiau susipažinti su Ateitininkų rūmų 
grąžinimo problema. Šiame skyriuje dar apie tai bus rašoma. 

Sendraugių stovykla Kennebunkport Maine 

Jau tradicija—ateitininkai 
praleidžia Darbo dienos savait
galį Dainavoje. Paskaitininkų 
tarpe: Ambasadorė Gintė Da-
mušytė ir buvęs bostoniškis, 
dabar iš Lietuvos, Saulius Gir
nius. Visi, ypač studentai ragi
nami dalyvauti. 

Registruokitės pas Joną 
Kazlauską el-paštu: 

stasek@sbcglobal.net 
Su klausimais apie programą 
rašykite Vytui Maciūnui, el-
paštu: VytM@aol.com 

Ateitininkų sendraugių po
ilsio ir studijų savaitė įvyks š. 
m. rugpjūčio 7 - 1 4 d., Kenne
bunkport. Maine, Tėvų Pranciš
konų sodyboje. Atvykę netik tu
rės progą pasigrožėti Tėvų 
Pranciškonų sodyba, bet taip 
pat bus proga išgirsti įvairių va
karinių programų. 

Rugp. 7 d. — Stovyklos ati
darymo koncertą atliks pianistė 
dr. Frances Covalesky. 

Savaitės metu išgirsime: 
adv. J. Strimaitį apie galutinį 
tur to išdalinimą ir testamentus. 
• JAV LB pirm. V. Vėbraitę 
apie JAV Lietuvių Bendruo
menę • Š. Amerikos ateitinin
kų pirm. N. Balčiūnienę apie 
Ateitininkuos stovį Amerikoje 
ir Lietuvoje. • Kun. V. Gedvai-
nį. Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų kapelioną, apie 
Katalikų Bažnyčią dabartinėje 
Lietuvoje. 

S u v a ž i a v i m o p a s k a i t i n i n k a i : A u š r a M a l i n a u s k a i t ė , k u n . d r . Jonas j u ra i t i s ir 
A n t a n a s Ka rč i auskas . N u o t r a u k a M a r y t ė s D a m b r i ū n a i t ė s - S m i t i e n ė s . 

vY>kiPti|<><, a t e i t i n i n k a i Sva rcva lde N u o t r a u k a M a r y t e s D a m b r i u n a i t ė s Šmi t ienės 

-Stovyklos užbaigimo kon
certą, rugp. 13 d. atliks operos 
sol. Danutė Mileikienė, pianis
tas Saulius Cibas, ir moksleivės 
Ona ir Emilija Rygelytės. 

Registruotis į Ateitininkų 
Sendraugių stovyklą —Fran-
ciscan Guest House, 28 Beach 
Avenue, Kennebunk, Maine 
04043. Registruotis (užsisakant 
kambarį) per raštinės adminis
traciją — pašto adresas: P.O. 
Box 980, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. (207) 967-4865 El-
pašto adresas: franciscan-
monastery@yahoo.com 

Šių metų Ateitininkų sen
draugių stovyklos organizacinį 
komitetą sudaro Juozas Ry-
gelis, Eligijus Sužiedėlis, 
Aldona Rygelė, Kostas Norvilą 
ir Alfonsas Dzikas. Smulkesnę 
informaciją galima gauti šiuo e-
pašto adresu: dzikas@aol.com. 

Sendraugių stovyklos 
Dainavoje programa 

Sendraugių ateitininkų 
stovykla įvyks š.m. liepos 25-
rugpjūčio 1 d., Dainavoje. Deja, 
jau visos nakvynės vietos šioje 
populiarioje stovykloje užimtos, 
tačiau, sendraugiai yra kviečia
mi atvykti dienos metu pasi
klausyti paskaitų. Paskaitos 
įvyks liepos 26, 27, 28, 29 ir 31 
d., 10 vai. ryto, Baltųjų rūmų 
salėje. Štai programa: 

Pirmadienį, liepos 26 d.: Audra 
Kubiliūtė-Daulienė kalbės te
ma „Džiaukimės lietuvių 
kalba'" 
Antradienį, liepos 27 d.: Daina 
Čyvienė, Rūta Gaškienė, Daiva 
Majauskienė ir Daina Urbaitie-
ne pasidalins savo talentais 
kulinarijos simpoziume. 
T r e č i a d i e n į , l i e p o s 2 8 d . : 

Petras V. Kisielius praves paš
nekesį — „Išeivijos ateitininkai 
2005+" 
Ketvirtadienį, liepos 29 d.: 
Kun. Kęstutis Trimakas daly
sis savo naujos knygos išvado
mis, pagrįstomis studentų pasi
sakymais — „Dukros ir sūnūs 
apie tėvą ir motiną". 
Šeštadienį, liepos 31 d.: Adv. 
Vilijos Dėdinaitės paskaita: 
„ADHD ir LD Vaikai — Pagal
ba jiems mokykloj, namuose ir 
plačiame pasauly". 

Dermatologijos ligų i r odos vėžio 
specialybė, kosmet inė chi rurgi ja , 

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

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heari Specialists 
3825 Higriland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edvvard ir Elrnhurst ligoninėms. 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoa 

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

Priklauso Palos ir Chnst bgonrnems 

VYTENIS GRYBAUSKAS. M D. 
SUSAN T. LYON, M.D 

AUSŲ, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgija 

7S50 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel 708 J61 9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeš tad ienio l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant į Lie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė B indok ienė 
Administratorius - Valent inas K r u m p l i s 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšel i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: adminis t raci ja@draugas.org 

redakci ja@draugas .org 
ras t ine@draugas .org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wywxartBfforsuTgeryarKtoreaslheelhX3om 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medical clmic 
10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 

Prikiauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingery Hwy, VViovvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

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

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

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

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

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

Lietuviams sutvarkys oanos už pnenamą kainą. 
Susftarmui kabėti angBkai arba Setuviskai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

V I Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
w > ^ 2 rjesKhy Connection 

Chirooractic & Rehab 
Che 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame iietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt, Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr .RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kakta gefcos skausmų 

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

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

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

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

TeL (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9830 S.Ridge land Ave. 
Ch i cago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy C r o s s Hospi ta l , #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

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

T e l . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St„ Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstethcs & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų, specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chtago, L 60855 
773-233-0744 arba 773^89-4441 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ka lbame l ietuviškai 
10 S. 6 4 0 Kingery Highway 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

V a l a n d o s paga l susitar imą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
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Laikinai perėmęs Lietuvos 
prezidento pareigas 
Artūras Paulauskas 

(viduryje) su BALFo centro 
valdybos pirmininke 
Maria ir inž. Antanu 

Rudžiais š.m. liepos 2 d. 
ALTo ruoštame 

iškilmingame priėmime 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejuje Čikagoje. 
A. Rudis laikinajam prezi
dentui įteikė savo išleistą 
knygą „Baltijos valstybių 

užgrobimo byla". 

Jūratės Variakojienės 
nuotr. 

Laikinasis Lietuvos 
prez. Artūras Paulauskas 
ALTo suruoštame Lietuvos 
į NATO ir ES įstojimo 
proga iškilmingame 
priėmime 2004.07.02 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 
Iš kairės: Roma 
Naudžiuvienė, Jūratė 
Variakojienė, 
prez. A. Paulauskas, 
Zuzana Juškevičienė ir 
ALTo Čikagos skyriaus 
pirm. Evelyn Oželienė. 

Nerijaus Šmerausko nuotr. 

DRAUGAS, 2004 m. liepos 17 d., šeštadienis 

ACIU, K A D ESATE 
Laikinojo prezidento A. Paulausko kalba XII Lietuvių tautinių šokių šventės 

atidaryme, 2004.07.03 „Allstate Arena" 
„Mieli lietuviai, 
gerbiami l ietuvių svečiai, 

bičiuliai, draugai, 
darbštieji šventės vadovai ir 

organizatoriai, 
ištvermingieji šokėjai ir jų 

vadovai, 
Jūsų šventė vyksta truputį 

ne laiku. Jeigu ji būtų surengta 
savaitę kitą vėliau, į ją tikiuosi, 
būtų galėjęs atvykti ne laikina
sis Lietuvos prezidentas, bet ką 
tik daugumos mūsų antrąkart 
i š r ink tas Valdas Adamkus. 
Žmogus, kuris yra daug nusipel
nęs ir Lietuvai, ir išeivijai. 

Prieš išvykdamas pas jus, 
aš susitikau su V. Adamkumi, 
kuris p rašė perduot i nuošir
džiausius sve ik in imus jums, 
savo bendraminčiams, bendra

žygiams, su kuriais tiek daug 
nuveikta. 

Jeigu jūsų šventė būtų su
rengta savaite anksčiau, aš ne
būčiau galėjęs atvykti, nes daly
vavau viršūnių susitikime 
Stambule, kur Lietuva, pilna
teisė narė, pirmą karta sprendė 
pasaulio klausimus. 

Dalyvauti jūsų šventėje 
man didelė garbė ir džiaugs
mas. 

Man labai rūpėjo pamatyti 
jus šokančius. Daug daug šo
kančių lietuvių. Šokančių toli 
nuo Lietuvos. 

Žiūriu aš į jūsų akis ir tarsi 
girdžiu j a s . Girdžiu, šau
kiančius pasauliui: 

— Pasižiūrėkite, kaip mes 
šokame. Tai ne šokis. Tai ne 

vien šokis. Tai tautinės ištver
mės simbolis. Tarytum širdimi 
sakytume: pasižiūrėkite, kaip 
mes, būdami toli nuo šaknų, 
sugebėjome ne tik išgyventi, bet 
ir išlikti lietuviais. 

Man brangūs jūsų akių ir 
širdžių pasakyti žodiai. Kal
bančios akys visada pasako 
daugiau nei kalbančios lūpos. 

Aš taip noriu, kad jas iš
girstų ne tik pasaulis. Noriu, 
kad jas išgirstų Lietuva. Ta Lie
tuva, kuri ne už jūrų marių. Ta 
Lietuva, kuri yra namie. 

Ta, kuri, įstojusi į Europos 
Sąjungą, ne tik praturtės nau
jomis europinėmis tradicijomis, 
bet ir Europą praturtins savo
siomis. 

Ta, kuriai teks saugoti sa

vąsias vertybes, nepaskandinti 
jų naujų tradicijų jūrose. Nes 
jeigu jos paskęs, galime pa
skęsti ir mes. 

Todėl man buvo labai svar
bu pamatyti jus. Tiek daug jūsų. 
Tiek daug tokių jūsų, kurie su
gebėjo nepaskęsti pasaulio jūro
se ir vandenynuose. Kurie suge
bėjo nenuskandinti lietuvio savyje. 

Ačiū jums už tai. 
Ačiū Amerikai, Kanadai, 

Australijai, Vokietijai. Ačiū ki
toms civilizuotoms pasaulio 
valstybėms, kuriose gyvena 
lietuviai. 

Ačiū. už tai, kad netrukdė, o 
neretai ir padėjo jums šokti, dai
nuoti. Padėjo išlikti lietuviais. 
Bet labiausiai ačiū jums už tai, 
kad jūs tokie, kokie esate. 

ESAME TIK MES 
Laikinojo prezidento Artūro Paulausko kalba šventės užbaigimo pokylyje 

liepos 3 d. 
Pasakysiu j u m s vieną 

paslaptį. 
Pasirodo, š iandien, kalbė

damas jūsų šventėje, aš truputį 
pamelavau. . . Visai be blogos 
valios... 

Niekada nebuvau matęs 
jūsų švenčių. Esu tik nemažai 
girdėjęs apie j a s , gavęs pa
kankamai informacijos, tačiau 
tai nebuvo mano asmeninė pa
t i r t is . Kalbėjau, remdamasis 
daugiau kitų įspūdžiais, kitų 
patirtimi. 

Šiandien jūsų šventę pa
mačiau savo akimis. Gyvenau 
ja, džiaugiausi drauge su jumis. 
Tačiau suvokiau, kad mano 
vaizduotės s u k u r t a s , žodžiais 
š iandien šventėje išsakytas, 
išankstinis šventės įspūdis ne
buvo objektyvus. . . Žmogaus 
vaizduotė visada lenkia realybę 

Realybė, kur ią šiandien 
pamačiau, pra lenkė vaizduotę. 

Tai reta žmogaus gyvenime. Tai 
džiaugsmas. Bet tai joks mano 
nuopelnas. Tai jūsų dėka paju
tau tą didį džiaugsmą. Dėkoju 
jums, organizatoriams, vado
vams, dalyviams. 

Per Atlantą skrisdamas pas 
jus, mačiau begalinius vandens 
plotus. Dar visai neseniai tai ne
buvo vanduo. Tai buvo begalinė 
geležies uždanga, skyrusi mus 
nuo jūsų ir jus nuo mūsų. 

Bet šiandien nenoriu leistis 
į politikavimus. Šiandien noriu 
kalbėti tik apie tą begalinę van
dens ir geležies uždangą, taip ir 
nepajėgusią atskirti lietuvių 
šokių. J is , jūsų ir mūsų šokis, 
negalėjo gyventi atskirai. Jūsų 
šventėse buvo atliekami ir 
mūsų choreografų, tokių, kaip 
Juozas Lingys, Marija Vaitu-
levičiūtė, sukurti geriausi šo
kiai. Tiesa, dažniausiai autorių 
pavardės nebūdavo nurodomos. 

kad nekiltų bereikalingų aistrų. 
Mūsų šventėse šokome Ma

rijos Baronaitės šokius, autorys
tę paslėpę po jos mokinio Juozo 
Lingio pavarde, kad vėlgi ne
kiltų bereikalingų įtarimų. 

Ir šokome, ir tyliai žaidėme 
politinius žaidimus — vardan 
tos pačios vienos Lietuvos. 

Šiandien Atlantas — jau ne 
geležinė siena. Šiandien Atlan
tas — jau tik vanduo. Ir žaidi
mai nebereikalingi. Ir jūsų 
šventės pavadinimas sutrum
pėjo — jau ne „Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė". 
J a u visų lietuvių... 

Jūs jau oficialiai kviečiate 
dalyvauti savo šventėn Mariją 
Vaitulevičiūtę, kurios kadrilis 
šiandien buvo atliktas. Ir, beje, 
buvo atliekamas šventėse dar 
tada , sovietmečiu. Deja, dėl 
sveikatos ji negali dalyvauti 
jūsų šventėje, tačiau mane pra

šė perduoti jums nuošir
džiausius jos sveikinimus. 

Beje, prieš keletą dienų su 
dideliu pasitenkinimu pasira
šiau dekretą dėl Marijos Vai-
tulevičiūtės apdovanojimo or
dinu. Tegu būna jis nuopelnas 
jūsų šventėms... Ir kai Vals
tybės dienos proga įteiksiu jai 
ordiną, jeigu leisite, padėkosiu 
ir Jūsų vardu. 

Šiandien Atlantas geras. Ne 
skiria, o jungia mus su jumis. O 
jeigu jungia, vadinasi jau nėra 
jūsų ir mūsų. Esame tik mes. Ir 
šokis mūsų vienas. Ir švente 
visų. 

Dėkui už nuostabią šventę. 
Saugokime mūsų šok}. Saugo
dami jį — saugosime save. 

Ačiū už šią mūsų šventę. Už 
mūsų ištikimybę lietuviškam 
šokiui. Už ištikimybę mūsų 
Lietuvai. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ir mes juo pasitikime 

Gražiai savo inauguracijos iškilmėse kal
bėjo naujasis Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, pasistengdamas, kad ne 

vien Seimas išgirstų jo žodžius ir pažadus, pa
dary tus kar tu su prezidento priesaika. V. 
Adamkus kalbėjo minioms, kariams, Lietuvos 
diplomatams — kalbėjo tautai, kuri jį išrinko, 
patikėdama šias svarbias pareigas, nors opozi
cija (ne vien Lietuvoje) įvairiais būdais juodino 
ir asmenį, ir jo ankstesnius pasiekimus, ir net 
priekaištavo dėl brandaus amžiaus. Bet pasta
roji kliūtis buvo daugiausia ,,matoma" tik Lie
tuvoje. Užsienio lietuviai prezidento nelaiko 
„senu", nes mūsų visuomenėje yra daug vyres
nio amžiaus žmonių, kurie, išėję pensijon iš sa
vo darboviečių, pagaliau gali įsijungti į lietu
višką veiklą. Iš esmės toji mūsų veikla nemaža 
dalimi remiasi ant vyresniųjų tautiečių pečių. 
Ir, reikia pasakyti, kad tie mūsų, gražų metų 
skaičių pragyvenę, bendruomenės šulai dar nie
kuomet neapvylė. Tad mes pasitikime ir Lietu
vos prezidentu. Beje, užsienio lietuviai yra dė
kingi kauniečiams, kurie daug prisidėjo prie to
kios prezidento rinkimų pasekmės. Šiuo savo 
susiprat imu Kaunas t ikrai išpirko „šus-
tauskišką nusprūdimą nuo logikos". 

Paprastai po pareigų perėmimo naujasis 
prezidentas kurį laiką „paliekamas ramybėje", 
kad apsiprastų pareigose, suformuotų savo ko
mandą ir apsidairytų, nuo ko pradėti. Žinoma, 
Valdo Adamkaus negalime vadinti „nauju pre
zidentu". Jis šias pareigas tik tęs toliau po paly
ginti neilgos pertraukos. Ir gaila, kad ta „per
trauka" turėjo atsirasti... 

Prielaida, kad tai buvo tik „pertrauka" at
rodo dar realesnė, kai sužinojome, jog pareigose 
pasiliko tas pats premjeras, ta pati Vyriausybė 
— net socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vi
lija Blinkevičiūtė, kuri taip pat buvo pateikusi 
savo kandidatūrą prezidento rinkimuose (iškri
to pirmame balsavimo rate). O nepasikeitusi 
Vyriausybė — jau geras ženklas, nes parodo, 
kad ši asmenų grupė gali sutarti ir veiksmingai 
dirbti. Tas sutaupys daug laiko ir „pasi
stumdymų", ieškant pakaitalų. 

Visgi linkėtina, kad ir prezidentas, ir Vy

riausybė nedelsiant stvertųsi darbų, kurie la
biausiai uždelsti, būtent atsižvelgti į skurs
tančius žmones: provinciją, pensininkus, dau
giavaikes šeimas. Ypač pastarąsias Kai Lie
tuvoje mažėja gimstamumas, o kone ketvirtis 
tautos jau gyvena už savo tėvynes ribų (kur 
nemažą jos dalį Lietuva praras amžinai), svar
bu remti daugiavaikes šeimas, pasirūpinti, kad 
vaikai būtų sotūs, tinkamai apsirengę ir galėtų 
semtis mokslo. Nors už mokslą mokėti nereikia, 
bet mokslo priemonės, vadovėliai ir kiti priedai 
siurbia iš varguolių paskutinius centus, o kai 
kas turi mokslo visai atsisakyti, nes neišgali tų 
išlaidų padengti. Dėmesys ir parama daugia
vaikėms šeimoms taip pat paskatins gimstamu
mo pagausėjimą, o to lietuvių tautai gyvybiškai 
reikia. 

Kitas svarbus uždavinys: prisiminti, kas 
buvo kaimui — apskritai provincijai — pažadė
ta, siekiant, kad visa tauta vieningai balsuotų 
už įstojimą į Europos Sąjungą. Žmonės tos pa
ramos laukia ir tikisi. Jeigu šį kartą jie vėl bus 
apvilti, pasekmės gali būti liūdnos. Lietuva nė
ra tik Vilnius, Kaunas, gal dar Panevėžys, Šiau
liai ar kitas didesnis miestas. Gražu, kai stato
mi rūmai ir atnaujinami istoriniai paminklai, 
bet kas atnaujins kaimo pirkeles, kas padės 
įdirbti laukus, parduoti derlių, įsigyti naujų, 
modernių ūkio padargų? 

Taip pat perspėjimas didiesiems ūkinin
kams, vaisių, daržovių, uogų ar kitokių gėrybių 
augintojams: neskubėkite dairytis darbo jėgos 
užsieniuose. Lietuvoje yra daug bedarbių, ku
riems net ir menkas uždarbis būtų geriau negu 
nieko. Užsienio lietuviams tiesiog nesupranta
ma, kai jaunimas ar ir vyresnieji skundžiasi 
darbų stoka, o tuo tarpu Lietuvos verslininkai 
darbininkų jau ieško užsienyje. Žmonės turi įsi
sąmoninti, kad nei vienas darbas nėra „per 
prastas", jei garbingai ir sąžiningai atliekamas. 
Juk ir užsieniuose tie mūsų tautiečiai plauna 
indus, patarnauja valgyklose, dirba žemės 
ūkyje, slaugo ligonius, prižiūri senelius, neretai 
darbdavių skriaudžiami ir išnaudojami. 

Taigi. Prezidente, atsiraitokite rankoves ir 
— į darbą! 

TREMTINIO MEMUARAI 
RIMAS ZUBAUSKAS 

Nr.14 

Tai dar gal ne galas. Tačiau Tadas susirūpino 
rimtai. „Tikriausiai čia ir bus tas galas" — sako 
jis. 

Keista, kad kritiškuose momentuose nejaus
davau baimės. Gal dėl kvailumo, ar jaunystės? 
Kam verkti iš anksto, kol niekas nemuša ir 
neskauda, — o gal ir išleis. 

Davė užkąsti ir prigulęs ant grindų, užsnūdau. 
Kitą dieną neteko ilgai laukti. Kažkas, ati

daręs duris, šaukė lyg mano pavardę. 
Ragino ir Tadas: „Eik greičiau, tave jau šau

kia!" 
Koks tai vyras jau areštinės prieangyje sako: 

„Prisistatyti 'rajkomchozo' pirmininkui, jis tau 
duos darbo". Nesuprantu, ką tai reiškia, ar vėl 
veš, ar perkels tik į kitą kalėjimą, kaip kalbėjo 
kaliniai. Tik jau gero tai nesitikėjau. Laukiau. 
Išėjo Tadas. Jį paskyrė kur tai kitur. 

Išėjom į gatvę, vaikštom. Palydos jokios jau 
nebuvo. Ką tai reiškia? Laisvė0 Štai čia reikia 
stabtelti ir prisipažinti, kad tuo metu įvyko pats 
lemtingiausias momentas Sibire, o gal ir mano 
gyvenime. 

Tuo metu aš buvau permestas į kitą pakopą, 
aukštesnę, negu kolūkis ar miškų ūkis, visai be 
mano paties pastangų, panašiai kaip atomo elekt
ronas į aukštesnę orbitą, gavęs energijos po 
susidūrimo — „avarijos". Čia buvo ne kolūkis, kur 
kolūkiečiai dirbo kaip „baudžiauninkai", be teisės 
iš ten išvykti dirbti kitur, jeigu neišsiunčiamas 
laikiniems darbams paties pirmininko. Todėl 
kiekvienas tremtinių svajojo būti miestelio gy
ventojų, kur buvo ribotas darbo laikas tik aštuo
nios darbo valandos dienoje. Niekas čia dar
bininkų nevarinėjo naktimis, jei dirbai dieną. Tai 
atrodė rojus, palyginus su kolchozu. Ir kodėl 
mums, prasikaltusiems, buvo skirtas paaukštini
mas, kokio patys kolūkiečiai ir svajoti negalėjo. 
Paaiškėjo vėliau, kad mes, tremtiniai kolūkiui 
niekada ir nepriklausėm. Mes skaitemės visa
galio NKVD žinioje. Taigi, jie mus statinėjo kaip 
šachmatų figūrėles, kaip jiems buvo patogiau. 
Tuo metu trūko darbininkų elektros stotyje, kur 
stovėjo garo mašina. Ją reikėjo nuolat vakarais 
kūrenti malkomis. Sausų nebuvo, tai prisieidavo 
skaldyti žalias, gan smulkiai, norint palaikyti 
reikiamą garo slėgį, kad šviesiai degtų miestelio 
lemputes. Prigesusios lemputes, erzindavo sau

gumiečius naktimis, kai jie darydavo savo nak
tinius pasitarimus. Jie pasirinko porą iš kalėjimo 
kalinių dar nenuteistų, šiam darbui. Tam mieste
ly sutikau ir daugiau tremtinių, kokiais tai bū
dais ištrūkusių iš kolūkių, arba pasilikusių, 
kuomet buvom atplukdyti su barža. 

Man paskyrus naują darbą — pečkuriauti 
elektros stotyje, atvažiavo čia ir likusi mūsų 
šeima — mama ir teta Bale. Ir čia prasidėjo nau
jas gyvenimas naujose sąlygose ir man jau baigu
siam „Sibiro pradžios mokyklą". 

Dar karo metais čia jautėsi šiek tiek civi
lizacijos, palyginus su kolūkiu, čia susipažinau su 
daugeliu įvairių tautybių naujų žmonių. J ie 
skyrėsi savo būdo savybėmis ir įvairiai reagavo į 
tremtinio likimą, skirtingai elgėsi naujose sun
kios buities sąlygose. Be lietuvių, latvių, estų čia 
dar buvo nemažai Pavolgės vokiečių ir Moldovos 
besarabų. 

Čia aprašytas tik nedidelis gyvenimo tremty
je tarpsnis, kurį patyriau, atskirtas nuo tėvynes, 
būdamas pačioj jaunystėje. Pasibaigus karui, ne
laisvė tęsėsi. Kartu ir tėvynes ilgesys, kurio ne
nuslopino kiek lengvesnės gyvenimo sąlygos 
šiame Sibiro mažam miestelyje. 

Kai kurie epizodai, gyvenan t Krivošeino 
gyvenvietėje 

Pečkurystė 
Kaip minėjau. Krivošeino valdžios buvau pa

skirtas dirbti tos gyvenvietės elektros stotyje, kur 
trūko darbininkų. Prisistačius, paklausė, ar ne
galėčiau dirbti elektriku, esąs toks irgi reikalin
gas Mielai sutikau — man tai ne svetima, nes 
namuose mėgau montuoti radijo imtuvus, kūne 
jau buvo paplitę, kaip technikos naujiena Prašo 
kažkuriam viršininkui pravesti laidus gretimo 
kambario apšvietimui Atrodė paprasčiau nieko 
būt negali. Pabaigęs jungiu, šviesos nor Patik
rinus — lyg viskas tvarkoje, bet nedega. Gavęs 
smūgį pačioje karjeros pradžioje, tapau garo 
mašinos kūriku 

Garo mašiną stabdydavo antra valandą nak
ties, bet pradedavo> darbą įvairiai. Garo mašinos 
patalpos vienoje pusėje buvo priestatas grudų 
malūnui, kitoje — priglausta „špalų" pjaunamoji 
su diskiniu pjūklu Bus d a u g i a u 
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MŪSŲ ŠEIMOSE rito 

Norėjau padėti žmonėms 

Galbūt nedaug lietuvių, 
ypač toliau nuo Čikagos 
gyvenančių, yra girdėję 

apie kun. Vytą Memeną, Will 
County (111.) apskrities šerifo 
departamento kapelioną, vadi
namą policininkų draugu. Ne
daug kas girdėjo ir apie tą patį 
kun. Vytą Memeną, iš ame
rikiečių parapijų, kuriose jis 
kartas nuo karto padeda, auko
damas Mišias bei kitais sielova
dos reikalais, surinkusį per 
200,000 dol. aukų, kurias išdali
no Lietuvoje vargstantiems: 
našlaičiams, vargingoms šei
moms, vargšų valgykloms, vie
nuolynams, vyskupijoms ir ki
tiems, pagalbos reikalingiems. 

Neseniai po ranka pakliuvo 
straipsnelis iš „Catholic Exp-
lorer" žiniaraščio, pavadinto 
„Did You Know..." (2004.02.20). 
Autorė Kathrynne Skonicki 
plačiai pamini kun. V. Memeną, 
jo pasiaukojanti darbą policijos 
ir šerifo departamente, Joliet, 
Frankfort miestuose bei Illinois 
valstijoje apskritai. Paminima 
taip pat jo kilmė, pabrėžiama, 
kad Vytas Memenąs, anuomet 
15 metų jaunuolis, su tėvais (tė
vas Jurgis buvo Lietuvoje po
licininkas) ir jaunesne seseria 
Milda paskutiniu traukiniu iš
vyko iš Lietuvos 1944 m., bolše
vikams tiesiog „lipant ant kul
nų" antrosios sovietų okupacijos 
pradžioje. Iš straipsnio aišku, 
kad kun- Vytas Memenąs, ilga
metis policijos kapelionas, savo 
lietuviškos kilmės nesikrato, ja 
didžiuojasi ir atvirai pripažįsta. 
Tad panorome daugiau apie šį 
ypatingą kunigą ir žmogų 
sužinoti. 

Proga pasitaikė, vartant 
„The Sta te Trooper" žurnalą 
(2001 m. vasaros nr.), kuriame 
kun. V. Memėnui skirti net 6 
puslapiai, papuošti visu tuzinu 
nuotraukų iš jo gyvenimo bei 
veiklos policijos pastoracijoje. 
Daug vietos straipsnyje „Our 
Father" („Troopers lodge #41's 
father Vytas Memenąs shares 
his memories and his philoso-
phy on cops") skiriama jo bio
grafijai, nuo vaikystės Lietuvo
je, pabėgimo į Vokietiją Antrojo 
pasaulinio karo metu, gyveni
mą Hanau pabėgėlių stovykloje, 
mokslą gimnazijoje, vėliau 
Gregoriumo universitete Ro
moje ir ilgainiui emigraciją į 
Ameriką (tėvai ir sesuo išemi

gravo 1950 m.) 

Kun. Memenąs gerai prisi
mena trėmimų siaubą 1941 m., 
kai jo tėvas buvo įrašytas į pir
muosius tremiamųjų sąrašus ir 
tik per stebuklą t remties 
išvengė. Prisimena ir bėgimo iš 
Lietuvos pavojus, kuriuos per
gyveno tūkstančiai jo tautiečių. 
Jaunuoliui smurtas , baimė, 
žudynės giliai įstrigo atmintin 
ir vėliau galbūt pakreipė jo 
gyvenimo kelią kunigystės link. 
„Dievas tave pašaukia, paliečia 
tavo petį. Aš šiandien net 
negalėčiau pasakyti, kodėl ta
pau kunigu. Aš tik sakyčiau, 
kad Antrasis pasaulinis karas, 
su visais žiaurumais ir kentėji
mais turėjo man įtakos. Aš tik 
norėjau padėti žmonėms, pa
lengvinti jų kentėjimą..." Taip 
kun. Memenąs paaiškina savo 
pašaukimo darbuotis „Vieš
paties vynuogyne" pradžią. 

Na, o kokia jo, jau kunigo ir 
ypač policijos kapeliono, gyveni
mo filosofija? ,Aš nesinešioju 
Biblijos ir niekuomet neprade-
du kalbėti apie Jėzų, Dievą, 
išganymą, kol žmogus neprade
da apie tai kalbėti. Kas kalba
ma policijos mašinoje (t. Me
menąs važinėdavo su polici
ninkais), lieka mašinoje. Kai 
pareigūnai nori kalbėti apie sa
vo problemas — vedybų ar ki
tokias — aš išklausau. Jei nori 
patarimo — patariu. Išklau
symas žmonėms labai svarbus, 
tai padeda net rasti atsakymą į 
kamuojančias problemas". 

Kai 1980 m. kun. Memenąs 
buvo paskirtas Joliet miesto 
policijos departamento kape
lionu, pradžioje policininkai 
laikėsi atokiai, buvo jaučiamas 
jų nepasitikėjimas. „Kunige, 
kai jie jus pradės vadinti Vytas, 
suprasite, kad jau esate vienas 
iš mūsų", — pasakė tada vyres
nio amžiaus policininkas. 

įdomu, kad kun. Memeną 
tuo lietuvišku, gražiai ištaria
mu vardu ir policininkai, ir še
rifo departamento teisėsaugos 
pareigūnai, ir net parapijiečiai 
vadino visą gyvenimą. Kun. Me
menąs nepakeitė nei vardo, nei 
pavardės. Jis taip pat kiekviena 
proga didžiuojasi savo lietuviš
ka kilme, Lietuvoje praleido ne
mažai laiko, bendrauja su tė
vynėje pasilikusiais giminėmis. 

Nors pastaruoju metu kun. 

IEDAVO 

Rūta Giedrė Du
dėnas iš Čikagos ir 
Charles Thomas 
Bridgen iš Mihvau-
kee nori paskelbti 
savo sužadėtuves. 

Rūta Dudėnaitė 
yra baigusi Illinois 
universitetą ir Loyo-
la Law School. J i 
dirba kaip advokatė 
su „U. S. Securities 
and Exchange Co-
mmission". 

Charles Bridgen yra baigės Wisconsin universitetą, kur jis 
studijavo architektūrą ir įsigijo magistrą nekilnojamo turto srity
je. Jis dirba, kaip nekilnojamo tur to patarėjas su „Clarion 
Associates" Čikagoje. 

Rūta Giedrė yra dukra Angelikos Dudėnienės iš Plainfield, IL, 
ir Vytauto Dudėno iš Vilniaus. 

Charles Bridgen yra sūnus velionės Mary Bridgen ir velionio 
Patrick Bridgen iš Wauwarosa, VVisconsin. 
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Kun. Vytas Memenąs. 
J . Kuprio nuotr. 

Memenąs jau yra išėjęs į pensi
ją, Joliet arkidiecezijos vyskupo 
buvo paprašytas laikinai per
imti pareigas vienoje Joliet 
parapijoje, turėjusioje prob
lemų su netvarkingai pasielgu
siu klebonu. Kun. Memenąs vis 
dar tebekviečiamas, kai polici
jai ar šerifui reikia talkos 
(Wills County šerifas yra lietu
vių kilmės Paul Kaupas, toli
mas Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos įkūrėjos Motinos 
Marijos Kaupaitės giminaitis). 

Praėjusią savaitę pasitaikė, 
kad kun. Vytas Memenąs buvo 
iš Joliet atvykęs Čikagon, tad 
užsuko ir į „Draugą". Žinant 
šio kunigo kilnius artimo mei
lės ir labdaros darbus, paklau
sėme, kam jis Lietuvoje išdali
no tas gausias, iš amerikiečių 
surinktas, aukas. 

— Našlaičiams ir vargs
tančioms šeimoms. Per Put-
namo seseles, kadangi ses. 
Paulė Savickaitė buvo mano 
klasės draugė (ji anksčiau buvo 
vienuolyno vyresnioji). Seselės 
globoja našlaičius Vilniuje, Ma
rijampolėje. Be to, Kretingos 
pranciškonų valgyklai, kurioje 
jie pavalgydina vargšus — jie 
gavo per 40,000 dol. O paskui 
pradėjau siųsti vyskupijoms, 
ypač Panevėžio, nes aš iš tos 
vyskupijos kilęs, ir Kaišiadorių, 
kadangi tai pati neturtingiau
sia vyskupija. Kai lankiausi 
Lietuvoje, buvau vysk. Matu
laitį sutikęs ir man paliko gerą 
įspūdį — toks labai paprastas, 
kuklus žmogus. Nors nei karto 

nesutikau vysk. Kaunecko, bet 
jis taip pat man labai gerą 
įspūdį padarė. Kai siunčiu 
aukas, tai būtinai sakau, kad 
tiktai našlaičiams, bedarbiams 
žmonėms, vargstančioms še ;-
moms. 

— P a p a s a k o k i t e kok ių 
į d o m e s n i ų e p i z o d ų iš s a v o 
p a t i r t i e s , d i r b a n t pol ic i jos 
k a p e l i o n u . 

— Su policija jau esu susiri
šęs 32 metus, nuo 1972 m., 
pradėjus su Illinois valstijos 
policija, o dabar su Will County 
šerifo departamentu. 

Aš pats asmeniškai palaido
jau tris policininkus, kurie žu
vo, eidami savo pareigas. Pirmą 
kartą pasitaikė, rodos, 1984 m., 
kai aš per savo mašinos radiją 
(turiu policijos radijo siųstuvą ir 
priimtuvą savo automobilyje) 
išgirdau, kad nukautas po
licininkas. Tuoj uždegiau signa
linę šviesą ant mašinos stogo, 
paleidau sireną ir nuvažiavau į 
kitą Joliet miesto pusę. Poli
cininkas jau buvo drobule ap
klotas, miręs. Kadangi prieš 6 
mėnesius aš su juo važinėjau 
naktinėje pamainoje, tai maši
noje kasnakt praleisdavome 
apie 6 valandas. Jis kalbėdavo 
ir apie mirtį, jeigu kartais nu
šautų, kaip norėtų būti palaido
tas. Aš žinau, kad jis buvo kata
likas, tai priėjau prie lavono, 
daviau paskutinį patepimą. 
Tuomet kiti policininkai nurodė 
man važiuot; į Silver Cross ligo
ninę, kur buvo paguldytas nu
šautojo policininko sužeistas 
bendrakeleivis. Tai aš nuvažia
vau į ligoninę, daugiausia ap
raminti tą kitą policininką. Jis 
dar ir dabar tebetarnauja polici
joje, bet tuomet buvo tik pra
dėjęs dirbti. Jis sakėsi jaučiasi 
kaltas dėl ano policininko mir
ties. Mat, besivejant kažkokį 
gaujos narį ir su juo susigrū
mus, tam pavyko nutverti su
žeistojo policininko ginklą ir 
nušauti antrąjį pareigūną. 

—Kur J u s d a ž n i a u s i a i 
k v i e s d a v o , kai r e i k ė d a v o 
a t l ik t i kun igo pare igas? 

— Mirties arba avarijos at
veju. Dažnai reikėdavo pranešti 
šeimai, jeigu žūdavo policinin
kas. Tas buvo sunkiausia. Kaip 
gali gražiai, švelniai pasakyti 
žmonai, ar tėvui, ar motinai, 
kad jiems artimas žmogus 
žuvo? 

Paprastai , kai pranešda-
vau, paklausdavau, ar jie pri
klauso kokiai religinei bendruo
menei, kas yra jų bažnyčios ku
nigas ar klebonas. Tuomet, jei
gu žmonės pageidaudavo, pa-
kviesdavau tą kunigą. Mano pa
reiga tuo atveju jau būdavo at
likta. Supraskite, aš dirbau tik 
su policijos pareigūnais bei jų 
šeimomis, ne su pasauliečiais. 

Kartais reikėdavo pagalbos 
ar pa tar imų šeimos skyrybų 
atveju a r kitokioms proble
moms iškilus. Esu sutuokęs 
keletą porų. 

Vieną kartą, atsimenu, bu
vo motociklo avari ja Joliet 
mieste, pačiame pavojingiausia-
me jo rajone. Baltas policinin
kas vijosi juodą motociklistą, 
tas turėjo avariją ir žuvo. Ap
linkiniai gyventojai pradėjo 
tr iukšmauti , policininkus supti. 
Padėtis darėsi labai pavojinga 
— susirinko apie 200 žmonių. 
Aš ten taip pat buvau, kai stai
ga kažkas su plyta t renkė į 
nugarą. 

Galėjo viskas liūdnai baig
tis, bet vienas labai išmintingas 
policijos leitenantas mus suge
bėjo išvesti iš apsupimo. 

Kitą kartą buvo toks atsi
tikimas (tas buvo pačioje mano 
darbo pradžioje) ir aš nelabai 
žinojau, kaip naudoti policijos 
radiją. Buvome pavojingame 
rajone ir aš netikėtai pasilikau 
vienas prie mašinos. Policijos 
būstinė klausė, kurioje vietoje 
esu, o aš negalėjau atsakyti. 
Prie manęs pradėjo eiti grasi
nančių vyrų gauja, tai pagrie
biau šaunamąjį ginklą ir galvo
jau, jei reikės, panaudosiu. Bet 
nereikėjo, tuoj prisistatė kitos 
policijos mašinos ir minią 
išsklaidė. 

Teko palaidoti vieną poli
cininką, kurį buvau sutuokęs 
vos prieš 4 savaites. 

— Ar d a u g p o l i c i n i n k ų 
ž ū s t a t a r n y b o s m e t u ? 

— Pernai (2003) žuvo 148 
visoje Amerikoje, o Illinois vals
tijoje žuvo tik 3. Sakyčiau, nuo 
1979-1980 m., kai pradėta skai
čiuoti, yra žuvę apie 16,000 
policininkų. 

— K i e k J o l i e t m i e s t a s 
t u r i gyvento jų i r k i e k po
l i c in inkų? 

— Gyventojų yra 100,000, o 
šiuo metu policininkų arti 300, 
kai aš pradėjau dirbti, buvo tik 
100. 

— J ū s b u v o t e i r p a r a p i 
j o s k l e b o n a s , i r po l i c i jos 
k a p e l i o n a s ? 

— Buvau St. Patrick para
pijos klebonas, policijos kape
lionas, dirbau ir parapijos 
mokykloje. Tai an t ra senumu 
parapija Čikagos mieste, įsteig
ta 1838 m. airių imigrantų, 
kurie kasė kanalą pro Lockport, 
Joliet ir kt. Tais laikais Čikaga 
nei vyskupija nebuvo, o Joliet ir 
visas Illinois priklausė Vincent, 
Indiana. 

— G e r b i a m a s K u n i g e , 
n u o š i r d ž i a i dėko ju už į domų 
poka lb į . 

Paruošė 
D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

Inž. Vytenis, Viktoria ir Kristina Milunai. 

PAŽYMĖTINA ABITURIENTE 

Baigiantis mokslo metams, 
vietinėje amerikiečių spau

doje plačiai rašoma apie mokyk
las baigiantį jaunimą ir jų 
pasiekimus moksle. Tačiau tai 
rečiau matome mūsų lietuviško
je spaudoje. O kodėl nepasi
džiaugti ir tuo pačiu parodyti 
mūsų jaunimui, kad pasiekimai 
bei laimėjimai ir mums svar
būs? 

Viena jų yra Viktoria Mik
nas iš Naperville, IL., inžinie
riaus Vytenio ir Kristinos 
Milunų dukra, šį pavasarį bai
gusi Benet Academy, Lisle, IL. 

Tikrai buvo džiugu stebėti 
Viktoria, pasipuošusią aukso 
medaliu, š.m. gegužės 30 dieną, 
žengiant į sceną priimti gim
nazijos baigimo diplomą. 

Viktoria baigė Benet Acade
my aukščiausiais pažymiais per 
visus ketverius metus, o ma
tematika įvertinta penkiais su 
pliusu. 

Už pasižymėjimą moksle ji 
buvo pakviesta į „National Ho-
nor Society" ir pažymėta, kaip 
.Illinois State Scholar". 

Viktoria t a ip pat gražiai 
reiškėsi ir muzikos srityje. Pra
dėjusi pianino pamokas vos 
penkerių metų, pastangas ap
vainikavo, š.m. gegužės 16 die
ną suruošdama savo rečitalį 
Benet Academy koncertų salėje. 
Čia dalyvavo šeimos nariai, mo
kyklos draugai ir jos pianino 
mokytoja, kur i pasidžiaugė 
Viktorijos pasiekimais. 

Viktoria dažnai akompa
nuoja pianinu savo parapijoje 
Mišių metu, ir akademijos 
renginiuose. 

Be pianino, Viktoria taip 
pat groja valtorna (french horn) 
akademijos orkestruose. Ar tai 
simfoninis, ar žygiuojantis pa
rade, ar „pit" orkestras aka
demijos muzikiniuose pastaty
muose, visur Viktoria dalyvavo. 
Džiugu, kad ji kalba gerai lietu
viškai ir yra lankiusi Maironio 
lit. mokyklą Lemonte. 

Duodant prašymus į įvai
rius universitetus, Viktoriai rei
kėjo kai kur pridėti ir laisva 
tema rašinį. Tam rašiniui ji 
pasirinko mintis ir įspūdžius iš 
praėjusiais metais pirmo apsi
lankymo Lietuvoje. Rašinio iš
t raukas įdomu papasakoti ir 
lietuvių kalba. 

Skrydis virš Lietuvos 
Aš išgirdau mamos balsą, 

tariant, „Jau mes čia". Kai ati

dariau akis ir pažvelgiau pro 
lėktuvo langą, pamačiau nepa
prastai gražų vaizdą. Vienin
telius žodžius aš ištariau „taip 
žalia". 

Mano širdis pradėjo smar
kiau plakti, kaip pagalvojau 
apie savo senelius, kurie turėjo 
palikti šį gražų, kraštą -
Lietuvą. Si kelionė į Lietuvą 
man padėjo geriau suprasti 
mano senelių rodytą meilę 
tėvynei ir savo kilmei. 

Aš dabar esu išdidi Ame
rikos lietuvaitė. 

Per visą savo gyvenimą aš 
visad buvau ryšyje su savo 
kilme. Mano pirmoji kalba buvo 
lietuvių. Dešimt metų kiekvieną 
šeštadienį lankiau Lemonto 
Lituanistinę mokyklą, kur aš 
mokiausi Lietuvos istorijos, 
geografijos ir literatūros. 

Skaudu buvo skaityti apie 
lietuvius, žuvusius Vilniuje, prie 
televizijos bokšto, ginant jį nuo 
rusų tankų, tačiau matyti tą 
vietą savo akimis, buvo dar 
liūdniau. 

Keliaujant krašto vaizdai 
buvo labiau skirtingi, negu kad 
anksčiau matyti knygose, prieš 
dešimtmečius darytose nuo
traukose. Nors po nepriklau
somybės atstatymo krašto 
gerovė kyla, tačiau dar kai kur 
jaučiau niūrią nuotaiką. 

Važiuojant paprastu keliu, 
aplenkėm eilę didelių gyvenamų 
pastatų.. Jie buvo padengti 
„graffiti" ir besilupančiais da
žais, ir atrodė lyg šaukiantys iš 
skausmo, patirto sovietų oku
pacijos metais. 

Tačiau pradžiugau, pama
čiusi žmonių veidus. Nors jų 
aplinka ir buvo pažeista, tačiau 
niekas nesugebėjo pažeisti lietu
vio dvasios. Per dešimtmečius 
jie išlaikė tai, kas jiems brangu, 
tai troškimas laisvės. 

Žinant, kad mano visa 
šeima atvyko iš šios vietos, aš 
pasijutau dar stipresnė, nors 
nelengva buvo suprasti, kodėl 
jie turėjo palikti šią gražią šalp. 
Tačiau jie tai darė, kad jie ir jų 
šeimos nariai, įskaitant ir 
mane, galėtume gyventi laisvėje. 

Džiugu kad ši jauna lietu
vaitė, ne tik gražiai reiškiasi 
moksle ir muzikoje, bet ne
užmiršo ir savo lietuviškos kil
mės, jos nesidrovi. Rudenį Vik
toria pradės studijas University 
of Illinois, Urbanoje. Reikia jai 
palinkėti tolimesnės sėkmės. 

Po Krikšto sakramento S. m. gegužės 22 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 
I.cmont, H., Vytukas Arūnas Runtinas su krikšto tėvais ir savo tėveliais. H kairės: teta Vida 
Grigaliūnienė, tėvai l.ina ir Arūnas Buntinai, dėdė I.inas Buntinas. Ma/uoju Vytuku džiaugiasi sesutė 
Viktorija, broliukas Viliukas, Seneliai Lilija ir Ramūnas Buntinai, Regina ir Adomas Didžbaliai, pro-
moėiutė Albina Savickienė. 

JAV KATALIKAI SKAIČIUOSE 
Kolumbo vyčiu, laikraštis „Michigan Columbian" 2004 m. 

liepos mėnesio laidoje duoda įdomių statistinių duomenų apie )AV 
katalikus ir Kolumbo vyčius. 

Visose jAV-ose 2004 m. sausio mėn. buvo 290,448,533 gyven
tojai. Iš jų 22.86 proc. yra katalikai. Taigi, katalikų šiame krašte turi
ma 66,407,105. 

)AV yra 22,427 parapijos ir misijos. Turima 44,487 kunigai ir 
74,898 moterų vienuolių. Apie vyrus vienuolius informacijos neduo
dama. Krašte yra 8,518 katalikų mokyklos, kurias lanko 2,658,045 
mokiniai. 

Kolumbo vyčių priskaičiuojama 1,673,680. Jie veikia 12,391 
kuopoje. Kuopos vadinamos tarybomis. 

Romualdas Kriaučiūnas 



TREČIOSIOS VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO REMEJŲ 
PAGERBIMO IŠKILMĖS 

DRAUGAS, 2004 m. liepos 17 d., šeštadienis 

C)f\{\Am liepos 6 dieną, šviečiant 
<£l Vj \J TT saulei ir džiaugsmingai nusi
teikusiai publikai, Katedros aikštėje įvyko 
Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo 
iškilmės. Šios iškilmės yra jau trečiosios, 
tradicija tapęs, renginys, kurį kasmet liepos 
6-ąją, Valstybės ir Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dieną, Valdovų rūmų paramos 
fondas rengs Katedros aikštėje, kol galės 
perkelti rėmėjų šventę į atstatytus Valdovų 
rūmus ar jų kiemą. Šių metų iškilmėse daly
vavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis
terijos reprezentacinis pučiamųjų orkest
ras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas 
pik. Algirdas Radzevičius, Lietuvos nacio
nalinės filharmonijos solistas Danielius Sa
dauskas, senovės kovų klubas „Antikos ka
rys" ir Lietuvos skautų sąjungos du tuntai „Val
dovų rūmai" ir „Raitija" iš Pavilnio. Renginį 
vedė aktorius Gediminas Storpirštis. 

Per iškilmes buvo pristatyti liepos 5-
ąją, prasidėjusios moksleivių kūrybinės va
saros stovyklos „Aš gyvenu Valdovų rūmuo
se" dalyviai. J stovyklą suvažiavo 30 moks
leivių iš įvairių Lietuvos miestų ir mies
telių, jie 5 dienas iš 200 kartoninių dėžių 
statys Valdovų rūmus. Liepos 9 d. 12 va
landą, stovyklos uždarymo dieną, kūrybinis 
darbas bus pristatytas Katedros aikštėje. Ši 
moksleivių stovykla yra tęstinis projektas. 
Pirmasis etapas prasidėjo šių metų vasario 
mėnesį piešinių konkursu. 30 geriausių 
darbų gegužės mėnesį buvo pristatyt i 
Lietuvos dailės muziejaus salėje. Šių darbų 
autoriai ir buvo pakviesti į šiuo metu vyks
tančią stovyklą. Projektą organizuoja 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerija, Lietuvos jaunimo turizmo cen
tras ir Valdovų rūmų paramos fondas. Švi
etimo ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius pasidžiaugė, kad jaunimas 
domisi Lietuvos praeitimi ir pasisako už 
mūsų valstybingumo simbolio atkūrimą. 

Trečią kartą per iškilmes buvo įteikti ir 
dr. Juozo Kazicko apdovanojimai žurnalis
tams, publikacijų autoriams ir aktyviau
siems rėmėjams, paramos organizatoriams. 
Dr. Juozas Kazickas, vienas iš Valdovų rū
mų paramos fondo steigėjų, buvo pirmasis 
rėmėjas, Valdovų rūmų atkūrimą 2001-ai-
siais metais parėmęs 100,000 Lt suma. 
Kartu su šia reikšminga parama, dr. Juozas 
Kazickas įsteigė du apdovanojimus: akty
viausiems rėmėjams, paramos organizato
riams ir žurnalistams, publikacijų auto
riams, už Valdovų rūmų atkūrimo idėjos 
palaikymą ir garsinimą. Dr. Juozo Kazicko 

apdovanojimų vertinimo komisija: Valdovų 
rūmų paramos fondo steigėjai Kazys Al
menas, Eugenijus Jovaiša ir Gintaras Son
gaila. Apdovanojimų diplomus įteikė dr. 
Juozo Kazicko fondo direktorius Vidmantas 
Venckūnas, o Gediminas Storpirštis per
skaitė iš New York daktaro atsiųstus svei
kinimus iškilmių dalyviams. Žemiau patei
kiame laureatų sąrašą. 

Tiems rėmėjams, kurių parama viršija 
100,000 Lt liepos 6-ąją dieną Valdovų rūmų 
paramos fondas įteikia Didžiojo Statytojo 
diplomą. Vakar Katedros aikštėje buvo 
įteiktas penktasis Didžiojo Valdovų rūmų 
Statytojo diplomas. Valdovų rūmų paramos 
fondo valdybos pirmininkas Edmundas Ku
likauskas diplomą ir keramikinį rūmų ma
ketą įteikė 2004 birželio 15 dieną rūmų at
kūrimą 250,000 Lt suma parėmusios AB 
„Lietuvos energija" generaliniam direkto
riui Rymantui Juozaičiui. Įteikti ir Padė
kos diplomai UAB „Elektroninės leidybos 
namai" už išsamų kompaktinį diską „Atsta-
tykime Lietuvos valdovų rūmus", Lietuvos 
rašytojų sąjungos savaitraščiui „Literatūra 
ir menas" redakcijai už visuomenės infor
mavimą rūmų tematika ir Kęstučiui Turo-
niui už aktyvią rėmėjų paiešką. Valdybos 
pirmininkas padėkojo A. Razmino įmonei 
„Meninos" už paramos pagrindu sukurtą ir 
palaikomą fondo tinklalapį www.lvr.lt 

Iškilmes baigė senovės kovų klubas 
„Antikos karys". Kariai, kurių kardai sverai 
nuo 1.5 iki 3.5 kg., šarvai nuo 12 iki 27 kg., 
šalmai nuo 4-8 kg, skydai nuo 4 iki 8 kg, o 
pilna apranga sveria nuo 25 iki 50 kg, 
demonstravo viduramžių kovų meną. 

Po iškilmių visuomenė galėjo susipažin
ti su Valdovų rūmų atstatymo eiga, kur su
sidomėjusiems svečiams apie statybas 
pasakojo Vilniaus pilių direkcijos direktorius 
Saulius Andrašūnas ir Panevėžio statybos 
tresto generalinis direktorius Antanas 
Pavalkis. 

Tą pačią dieną 4 vai. p.p. Taikomosios 
dailės muziejuje atidaryta LDK Valdovų 
rūmų radinių paroda. Parodą organizavo 
Lietuvos dailės muziejus, Pilių tyrimo cent
ras „Lietuvos pilys" ir Valdovų rūmų pa
ramos fondas, parėmęs parodos įrengimą. 
Parodoje eksponuojami įvairūs radiniai, 
ypač didelis koklių rinkinys, kuris atspindi 
Valdovų rūmų prabangą. Kiekvienais me
tais liepos 6 dieną paroda bus atnaujinama 
ir veiks iki 2007 metų, kai visus radinius 
perkels eksponuoti į rūmų požemius. 

Valdovų r ū m u paramos fondas 

2004-ŲJŲ 
DR. JUOZO KAZICKO 
A P D O V A N O J I M A I 

Diplomai ir p in ig in ia i apdovanoji
mai Valdovų r ū m ų a t s t a tymo rėmėjams 
skir iami už a t s t a t y m o gars in imą ir 
aktyvų idėjos pa la ikymą: 

1. 2,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
Valdovų rūmų pa ramos komiteto JAV 
savanoriui iždininkui Broniui Juodeliui už 
aktyvų ir entuziastingą darbą, garsinant 
rūmų atkūrimą Amerikos lietuvių ben
druomenėse ir organizuojant paramą; 

2. 2,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
Lietuvos skautų sąjungos brolijos „Valdovų 
rūmų" tunto skautams už savanorišką tal
kinimą ir savanorišką budėjimą paviljone 
„Valdovų rūmų vartai"; 

3. 2,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
Lietuvos muzikų rėmimo fondui už nuosek
lią ir ilgalaikę Valdovų rūmų atstatymo 
garsinimo programą bei pastovų idėjos 
palaikymą; 

4. 1,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos dai
lės mokytojai Giedrai Dagilienei už Valdovų 
rūmų a t k ū r i m o g a r s i n i m ą , Valdovų 
rūmų in te r j e rų t e m o s p r o j e k t u s su 
moksleiviais . 

Diplomai ir p in ig in ia i apdovanoji
mai žurnalistui, ž iniasklaidos publikaci
jų, televizijos ir radi jo laidų autoriui - už 
informatyvias publikaci jas ir domėjimąsi 
Valdovų rūmų t ema : 

1. 3,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
leidinio „Kultūros barai" redakcijai už ana
litinį ir išsamų Valdovų rūmų atkūrimo 
problematikos pristatymą; 

2. 2,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
leidinio „Statyba ir architektūra" redakcijai 
už pastovų Valdovų rūmų atkūrimo temos 
pristatymą; 

3. 1,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
Ričardui Simonaičiui už informatyvias pub
likacijas spaudoje Valdų rūmų tema. 

4. 1,000 Lt apdovanojimas skiriamas dr. 
Napaleonui Kitkauskui už profesionalius 
straipsnius ir nuolatinį Valdovų rūmų ar
chitektūrinės raidos pristatymą visuome
nei; 

5. 1,000 Lt apdovanojimas skiriamas 
habil. dr. Vytautui Urbanavičiui už išsamų 
Valdovų rūmų istorijos pristatymą užsienio 
lietuvių visuomenei. 

Vaizdai iš 
Trečiosios -
Valdovų 
rūmų 
a tkūr imo 
rėmėjų 
pagerbimo 
iškilmių 

JAV LB Krašto vaidybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: A l d o n a Š m u l k š t i e n ė 
2711 VVest 71 Street, 
Chicago , !L 6 0 6 2 9 
Tel. 773 -476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

Čikagos miesto pagalba 
vyresniesiems 

PABAIGA 

„Benefits CheckUp Prog
ram" teikia įvairią pagalbą pa
gal užpildytą apklausos lapą 
(Benefits CheckUp Questio-
nnaire), kurį galima užpildyti ir 
per kompiuterį Online 
wAvw.benefitscheckup.org. 

Pagal užpildytus duomenis, 
užpildžiusiam asmeniui suran
damas tinkamų programų sąra
šas ir pasiunčiamas jam su pa
aiškinimais, kaip paramos pap
rašyti. Čia teikiamų patarnavi
mų sąrašas: 

1. Energy Assistance - pa
galba dėl apsimokėjimo už ap
šildymą ir namo paruošimą žie
mai (Life Line, Share the Warmth. 
IL Home VVeatherization, Low 
Income Home Energy Assis
tance). 

2. Taxes - mokesčiai - tai 
įvairių mokesčių sumažinimai 
vyresnio amžiaus namų sa
vininkams ir Circuit Braker. 

3. Finansiniai patarimai dėl 
įvairių pensijų ir maisto korte
lių. 

4 Gyvenvietės vyresnie
siems - CHA (Senior Housing) 
IHDA (Rentai Housing Asst. 
Program). 

5. Transportacija (RTA -
papiginti bilietai; CTA - spe
cialūs patarnavimai). 

6. Pagalbą sveikatos reika
luose teikia IL Comprehensive 
Health Insurance, Medical 
Assistance (No Grant MANG), 
Spend Down, Medicare Parts A 
& B, Specified Low Income 
Medicare, Pharmaceutical 
Assistance (Senior Care, Illinois 
Rx Buying Club, Health Clinics, 
Emergency Response system). 

7. Teisiniai patarimai. 
8. Kiti pagalbiniai patari

mai dėl namo/buto sutvarkymo, 
darbo, atvežamo į namus mais
to ir 1.1. (Chore Housekeeping-
Title III B, Community Care, 
Employment - Title V, Home 
Delivered Meals, Nutrition 
Sites, Respite Care.) 

9. Papildoma informacija 
liečianti mortgage, įgaliojimus, 
sveikatos apdraudą vyresnie
siems ir kt. (Reserve Mortgage, 
Durable Power of Attomey, Li-
ving will, Senior Health 
Program). 

Per „The Benefits 
ChechUp" gaunami patarnavi
mai yra nemokami ir įslaptinti. 

Dėl informacijos skambinti 
į vyresniųjų regioninius cen

trus. Jų sąrašas buvo „Drauge" 
šiame skyriuje 2004.7.10. 

Čia paminėsiu tik piet
vakarių skyrių 6117 S. Kedzie, 
tel. 1-312-747-0440. 

Pataisymai mažas pajamas 
turintiems vyresniesiems 
apima: buto paruošimas žiemai 
'insulation weatherstripping), 
turėklus, dūmų ar smalkių 
sekėjus (detectors), grindų 
pataisymą, elektros lempučių 
pakeitimą, mažus santechnikos 
sistemų (plumbing) ir „carpe-
ting" pataisymus. 

H.O.M.E (Housing Oppor-
tunities ir Maitenance for El-
derly) tarnautojas, reikalui 
esant, ateitų į namus ir įvertin
tų, ar galite gauti tokius patar
navimus ir ar jų reikia. 

Skambinti 773-921-3200 
arba 312-744-4016. 

Dar yra kita programa, 
skirta namų remontui vyres
niesiems, kad jie galėtų gyventi 
nepriklausomai. Tai City of 
Chicago Department of Housing 
Home Repairs for Accessible 
and Independent Living 
(H-RAIL PROGRAM). 

Ši programa padeda vyres
niesiems asmenims su negalia. 
Ji - nemokama. J remontus įei
na languose ar duryse stiklo 
įdėjimas, dūmų detektorių įdėji
mas, „grab bars" (įsitvėrimo 
turėklai vonioje ar kitur) ir 
„ramps" (įvažiavimo takai inva
lido vežimėliui). Norint gauti 
šią pabalbą, reikia išpildyti tam 
tikras sąlygas: namų savininkai 
ir nuomininkai (jie turi gauti 
namo savininko sutikimą, turi 
būti 60 metų amžiaus, arba būti 
su negalia. Kai nuomininkas 
duoda prašymą tokiai pagalbai 
gauti, namo savininkas turi 

pažymėti, kad nekeis nuomos 
dėl padarytų pagerinimų. Taip 
pat yra nus ta ty ta ir prašančiojo 
metinių pajamų riba: vienam 
asmeniui (35,150 dol) dviems -
(40,150), t r ims - (45,200 dol.), 
ketur iems (50,200 dol.), 
penkiems - (54,200 dol.), 
šešiems - (58,250 dol.), sep
tyniems - (62,250 dol.) ir 
aštuoniems - (66,250 dol.) 

Dėl informacijos skambinti 
City of Chicago Dept. of Hou
sing, 318 South Michigan Ave. 
Chicago, IL 60604, 312-747-
9000, neprigirdint iems 312-
744-1691. 

Dar viena informacija vy
resniesiems, kurie nebegali / ne
bepajėgia tvarkyti ir prižiūrėti 
savo namo, bet nori gyventi ne
priklausomai, gaunant ir rei
kalingos medicininės, buto su
tvarkymo, maisto, skalbimo ir 
pan. pagalbos. Butų sąrašas yra 
ilgas. J a m e nurodyti gyven
viečių pavadinimai , adresai, 
buto dydis, ar teikiama medi
cininė pagalba, apribojimai, 
pav., kokio amžiaus asmuo/as
menys turi būti, koks jų svei
katos stovis, nurodoma ir įvai
rūs teikiamai patarnavimai. 

Sąraše yra ne tik Čikagos, 
bet ir aplinkinių miestelių adre
sai. 

Norint gauti tokį sąrašą, 
reikia skambinti Central Infor
mation & Assistance 312-744-
4016, neprigirdint iems 312-
744-6777. J u m s bus atsiųsti ne 
tik tie sąrašai, bet ir daug kt. 
informacijos. 

Minėti sąrašai yra ir LB 
Socialinių reikalų raštinėje. 

(Naudota medžiaga gauta 
iš „Chicagos Dept. on Ajrinft") 

ISTORINIS TELESKOPAS GRĮŠ J VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ 

Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo 
centre baigiamas restauruoti 
unikalus medinis XVIII a. 
teleskopas, daugiau kaip 
prieš du šimtmečius dovano
tas Vilniaus universitetui. 

Seniausias universitete 
saugomas teleskopas — tai 
paskutiniojo Vilniaus vaiva
dos ir garsaus kolekcininko 
Mykolo Jeronimo Radvilos do
vana seniausios mokslo šven
tovės observatorijai. 

Kaip teigė teleskopą res
tauruojantis meistras Darius 
Varnas, teleskopo atnaujini
mo darbus, trukusius daugiau 
negu metus, numatoma baigti 
rugpjūčio pabaigoje, prieš Vil
niaus universiteto 425 metų 
jubiliejaus iškilmes. 

Restauratoriai spėja, kad puošnus, tiksliems 
moksliniams tyrimams neskirtas teleskopas bu
vo pagamintas Vokietijoje arba Anglijoje, nors 
ant jo nerasta gamintojo užrašo. Pasak meninių 
baldų restauratoriaus kvalifikacija turinčio D. 
Varno, medinio korpuso teleskopą jis restauruo
jąs pirmą kartą. Restauratoriaus žiniomis, Lie
tuvoje tai bene vienintelis medinio teleskopo pa
vyzdys. Ilgiausiai meistrui teko dirbti atkuriant 
medinius krumpliaračių dantis, pagamintus iš 
buko, ąžuolo ir net Karelijos beržo medienos, 
medines teleskopo nustatymo rankenėles. 

Medinis vamzdžio korpusą- yra aptrauktas 
oda su paauksuotais kraštais abiejuose teleskopo 
galuose. Teleskopo vamzdį sutvirtina trys žalva
riniai žiedai. Senoji teleskopo optika neišliko 
vietoje jos buvo įdėtas papr.- klas, o dabar 
teleskopui gaminama visiškai nauja optika. 

Senovini teleskopą norėta atnaujinti VI* ot> 
servatorijos 250 metų jubilieii;;. minėtam pra
ėjusį rudenj, tačiau tuomet pritrukę laiko 

Mėgėjiškas teleskopas, pasak specialist 
ronominiams stebėjimams nebuvo ir neims naii 

Restauruotas istorinis teleskopas greitai grįš į Vilniaus universitetą. 
Tomo Černiševo (Elta) nuotr 

dojamas. Restauruotas teleskopas bus saugomas 
ir eksponuojamas reprezentacinėje Vilniaus uni-

teto Raitojoje salėje kaip unikalus mokslo 
technikos paveldo paminklas. Lankytojams jis 
galės tarnauti ir kaip žiūronas, žvalgantis į uni
versiteto apylinkes ar Gedimino pilį. 

Unikalų teleskopą Vilniaus universitetui do
vanojęs garsios didikų giminės atstovas Mykolas 
Jeronimas Radvila I 1744-1831) 1775 m. buvo 
paskirtas Vilniaus pilininku, o 1790-1795 m. 
buvo Vilniaus vaivada— valdytojas ir karo va-
das Prieš tai jis aplanke Anglija. Prancūziją. 
Vokietiją, supirkinėdamas meniškus baldus, 
knygas ir paveikslus. Turėjo gerą keramikos 
gaminių dirbtuve, kurios dirbinių saugoma 
Lietuvos muziejuose M J Radvilos žmona Eiena 
Pšezdzieckaite taip pat mėgusi meną, ypač 
graikų ir romėnų klasiką (iniezno apylinkėje 
Įsigijusi kaimą, pora įrengė jame klasikinio sti
liaus sodą. apstatė fontanais ir statulomis, įren
gė muziejus ir atskirus .namukus, visa tai pa
vadindami senuoju Graikijos vardu — Arkadija 

(El ta) 

http://www.lvr.lt
http://wAvw.benefitscheckup.org
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Siūlo darbą 

Namu remonto ir statybines paslaugos Siūlo išnuomoti 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti i 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

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

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

Comfort Keepers £47-215-8103. 

„ D r a u g o " s k e l b i m u skyr ius 

Te l . 1-773-S85-9S00 

Call 
Lithuania! 

12.9 cents/minute 

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

No switching or connection fees involved. 
Estonia 

$8.9 cenTs/mmute 

W. Europe 
$4.9 cents/minute 

•iiiT^i —į 
Getting you connected 
with family and friends 

around the world! 

•Cel pnone roles rnav vary aepencinę on tr>e aesTmaTton VOVJ cal. Ofte* apc*es to reoJor phore iate$ orty. 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363 
Te l . 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

F a x 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
VVeb srte: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

Skambinti Ritai. 

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

įBlit^giBEBEfBMaigiat^efa^^ 

SIŪLOME PIRKTI DAUŽTOS IR SVEIKUS AUTOMOBILIUS AUKCIONUOSE 

GALIME NU 

automo 

REMONTUI 

būdai 
5.L. OUALITY BOOY SHOP. TEL.: (815) 723-7650 IR (815) 212-4711 I 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave. , Ch icago, IL 60638 

Tel . 773-581-8500 
• L ietuv iška duona ir raguol ia i 
• Vestuv in ia i ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — „catered" 
• S iunč iame mūsų p roduk tus U P S 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyk los produktai ir užkandžia i miesto centre 

350 N Clark. 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 5 30 v p p 

608 W Roosevelt. 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

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

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contmctor 

Žilvinas Vencius 
AfcertSelevi 

ZiL 
CONSTRUCTION 

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

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

www.zilconstruction.com 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„Licensed, insured. bonded" 

. Skambint i Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedae CHcaga, L 60829 
Prekyba, iretaiavTnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

STASYS CONSTRUCTION 
775-778-4007 
773-531-1833 

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 

Platinkite DRAUGĄ 

D R A U G A S 
•-t LITHUANIAN WO* lD - l» lD ( OAIL 

ĮVAIRUS 

* Medikė ieško ligonių ar 
vaikų priežiūros darbo su grįžimu į 
namus. Galiu pakeisti savaitgali- 814-4747 
ais. Tel. 847-375-8346. 

pirkti. Turi automobilį, kalba ang
liškai, yra dokumentai. Tel. 773-
«1/1-,47/17 

* 45 m. mote r i s , susikalbanti 
angliškai, turinti rekomendacijas, 
vairuojanti automobilį, ieško darbo. 
Tel. 708-839-5829. 

* Moter is , atvykusi iš Lie
tuvos, ieško darbo prižiūrėti pa
gyvenusius žmones, vaikus ar na
mus. Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 
631-221-2353, 718-934-4788. 

* 30 m. m e d i k ė ieško darbo su 
grįžimu namo. Patirtis, rekomen
dacijos, automobilis ir anglų kalba. 
312-217-4388 

* 38 m. mo te r i s ieško darbo 
slaugyti senus žmones su gyveni
mu. Didelė patirtis, vairuoja, labai 
gerai kalba angliškai, geros re
komendacijos. Tel. 6.30-637-9897 
arba 630-271-1635. 

* Vyras gali pakeisti senelių 
priežiūroje vieną ar dvi savaites. 
Tel. 630-915-9071. 

* 42 m . moteris, gyvenanti 
Palatine ieško darbo aplinkiniuose 
rajonuose su grįžimu namo. Gali 

* Ga l iu sutvarkyti namus, 
pagaminti valgyti, pabendrauti, 
palydėti į bažnyčią tik šeštadie
niais ir sekmadieniais. Tel. 708-
220-3202, Danguolė, palikti žinutę. 

* 45 m. m o t e r i s , susikalbanti 
angliškai, turinti rekomendacijas, 
vairuojanti automobilį, ieško darbo. 
Tel. 708-839-5829. 

* Moter i s , išdirbusi 8.5 metų 
vienoje šeimoje, mirus močiutei, 
ieško darbo lietuvių, lenkų, rusų 
šeimose. TeL 773-847-7541, 773-
396-9232 mob. 

* Dvi merginos ieško darbo 
vakarais ir naktimis. Tel. 773-744-
6116, palikti žinutę. 

* S t u d e n t ė mergina, kalbanti 
angliškai, vairuojanti, ieško darbo 
vasaros laikotarpiui. Gali išleisti 
atostogų. Tel.773-988-9858. 

* Re ika l ingas stiprus vyras, 
kalbantis angliškai, vairuojantis 
automobilį, prižiūrėti 45 m. vyrą po 
avarijos. Reikia gyventi kartu. Te!. 
773-474-6012. 

www. auTotradeusa.com 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽU 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURK) JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ ? 
Tel . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 
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Prie Kedzie Ave. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg., 3 kambarių 

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

708-275-2070 (mob.). 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650; 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą . 

VACATION 1N 
K E N N E B I N K . M A I N E ! 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
Near Monasterv. Beach & Shops 

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

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
Bridgeport apyl., 816 W. 33 PI. 

Vienas blokas nuo Halsted. 
Kaina $450. Tel. 773-927-7540, 

Stasvs. 

Parduoda 

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

A L S I P — PERFECT 
S T A R T E R H O M E . Ranch 

2 bedroom. Nevv bath. Oak floors. 
Move-in condition. Ali appliances. 

garage. 50x110' lot $129,900. CaD 
773-262-3534 or 773-343-4631. 

PARDAVLMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR NIKĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

STATE FARM INSURANCE 
Automobi l io , namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

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

708-423-5900 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMUJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAIT)IMA5$ 

Acentas Frank Zapolis (versle 49 metaii 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruhene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

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

f i r l ̂  i i i i' r i •' • r i r i u i 
MOVING 

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

NEKILNOJ 
»'!.' "Jll 

BANK įS tO 

HONIG-BELL 

Bus. 630-257-7333 
Votemate 815-8344313, axt 526 
Cell. 630-257-5893 

ELENA JANUSAS 
• Čikagoje ir priemiesčiuose 
• Greitas r sąžiningas patarnavimas 
• Nemokamas neki lnojamojo tur to 
įkainavimas 

GREIT PARDUODA 
•m «** 

Landmark 
——Į* propert ies 

NEKILNOJAMASIS T U R T A S 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 ext. 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersbure ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų namus ar 

nupirks! 

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

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

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMai: 773854.7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sųžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GnMk; 21 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Lawn, DJinois 60453 
Business 708^123-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

^ ? 2 l 
Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 J j g y * — 
E-mail: amikulis@usa.com 
įvairus neki lnojamas tu r tas : 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos anal izė 
* Pirkimas j • 
' Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią f inansavimą 

H M M DĖMESIO* 

Nesentai atvykote, H W darbo ar buto. 

tadau skelbtis lafcraityje brangiai kainuoto? 

Ne beda. DRAUGAS jūsų skefcima 

^spausdins nemokamai. Tereikia paskambin

ti tel. 773-S3S.9SO0 ar užsukti į DRAUCO 

adrainistracįa. adresu 4545 W. 

65 5t, Chicago, 1.60629. 

D rakė 
Dkj 

lt Again! 
• 5 " > i. > > * m>v»mg Oppq.r"iin«Y 

5 S Prospect, Clarendon 
Hdls. Illinois 60514 

Badą Btefrys 
Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
pnemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

tuno įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės t 

Orako Reator 

mjma^iigasbubliauskas.c«rKiantmidwest.coni — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS. BANKROTAMS. KREDITO PROBLEMO 
Kalbu ir rusiškai. ^ ^ 

" ~ C E N D A N T 
Mortgage 

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

mobi lus 651-343-0286 

. % » 

Pigiausi avia-bi l ietai į L ie tuvą 
ir visą Europą ! 

IVMMM 

K L M arba 
iržsfcafcjkfte 

internetu 
JAU DABAR ! 

1-800-514-9989 
www.doleris.com 

Tickets@doler is .com 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
tjrpressCorp' 

.~t~i\ .1.%Ą«fO*įj?_<i1SAKY1! KONTKINI- .R . I J 

SIUNČIAME AIR.CARŽzaiRJAiyiJ Vi 
LIETUVA LATVIJA ESTU.-v LkRA.iNA BALTARUSIJA % 
!<»SlUNClAMLi K I L K V I b N A SAVA H U 
P K l S T A i O M t OAVĖJU1 I l t S l A l l KANKAS. 

1'800'775-SEND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffcc and deli 

2 3 8 M a i n S t r . L E M O N T , O L « M 9 9 , T tCaSJP 2 5 7 - 3 3 0 0 
K A I Y N A c n r p 

^^H S. Rohhn.-ing Roacl PALATINI- <<Q(K>7, Tch847-77f>-77<K> 
2719 W. 7 l s t S t r C H I C A G O . U. (*M,2r>. TcA: 77.V4A4-7M 1 «> 
SSOI TBTh Ave RTC100T-.VIT-7VV. TI SM55 , TVI-7aS-5<)'>-06Sn 

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

Amerikos valstijas 

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

Dirbame 7 dienas savaitėje 

ILLCC 113259 MC 
US DOT 868320 

MC 381416 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.zilconstruction.com
http://auTotradeusa.com
http://www.franciscaneuesthouse.com
mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
http://www.doleris.com
mailto:Tickets@doleris.com


Pasaulio naujienos 
(Retruantis AFP, Reuters, AP, ln(ertax, ITAR-TASS, Bf̂ S 

imtų agentOtų pranešimais) 

E U R O P A 

MASKVA 
Maskvos te ismas penkta

dienį išklausė naftos bendrovės 
„Jukos" akcininkų Michail Cho-
dorkovskij ir Platon Lebedev 
paaiškinimus dėl prokuroro kal
tinimų, ir nurodė, kad jų bylos 
nagrinėjimą tęs antradienį. M. 
Chodorkovskij ir P. Lebedev iš
dės tė a rgumen tus ir a tmetė 
j iems pa te ik tus kal t inimus, 
konkrečiai — dėl žalos valstybei 
padarymo pagrobus chemijos 
įmonės „Apatit" akcijas. „Aš 
įrodysiu, kad tai nevykęs mė
ginimas suversti man kaltę už 
tuos t rūkumus , kurių buvo de
šimtojo dešimtmečio privatiza
cijos įstatymuose", sakė M. Cho
dorkovskij. M. Chodorkovskij 
atsisakė kalbėti apie savo bylos 
politinę potekstę. „Pastaruoju 
metu visuomenėje vyksta disku
sija, kas yra 'Jukos' byla ir Cho
dorkovskij byla: ar ji — po
litiškai motyvuota, a r tai pa
sir inktinis teisės taikymas, o 
gal tai tik didelė baudžiamoji 
byla. Tų, kurie tuo nesidomi ir 
mano, kad bet kuris kaltinimas 
tur t ingam žmogui savaime tei
singas, aš neįtikinsiu", sakė bu
vęs „Jukos" vadovas. 

Penktadienį, liepos 16 d. su
kanka 950 metų nuo tos viso pa
saulio krikščionims tragiškos 
dienos, kai Krikščionių bažny
čia skilo į Vakarų (Katalikų) ir 
Rytų (Ortodoksų) Bažnyčias su 
centrais Romoje ir Konstantino
polyje. Konfliktas tarp Romos ir 
Konstantinopolio kilo 1043 m. 
dėl Romos popiežiaus Leono IX 
siekio vadovauti Pietų Italijos 
dvasininkams, kurie iki tol buvo 
pavaldūs Konstantinopolio pa
tr iarchui Mykolui Cerularijui. 
1054 m. popiežius ir patriarchas 

vienas kitą iškeikė ir santykiai 
tarp Romos ir Konstantinopolio 

visiškai nutrūko. Bažnyčios is
torijoje šis momentas vadina
mas Bažnyčios skilimu, arba 
schizma. Tikėjimo mokymo ne
sutarimų tarp Rytų ir Vakarų 
Bažnyčių kildavo ir anksčiau, 
bet jie paaštrėjo per politinį 
Konstantinopolio ir Romos susi
priešinimą. Popiežiaus norui 
vadovauti visai Krikščionių baž
nyčiai nenorėjo paklusti Rytų 
hierarchai, ir įvyko skilimas, te-
bekraujuojantis iki šiol, nors 
1967 m. tarpusavio prakeiks
mai buvo panaikinti. 

LONDONAS 
l kritikos ugnį patekusiam 

Didžiosios Britanijos ministrui 
pirmininkui Tony Blair penkta
dienį buvo suduotas naujas 
smūgis, paaiškėjus, kad jo va
dovaujami leiboristai per papil
domus rinkimus neteko vienos 
ilgą laiką jiems priklausiusios 
vietos parlamente ir tik per 
plauką išsaugojo kitą. Valdan
čioji partija pralaimėjo South 
Lester, kur penkis pastaruosius 
dešimtmečius nesunkiai užsi
tikrindavo pergales. Karui Ira
ke griežtai nepritarusi Libera
lų demokratų partija daugiau 
nei 1,600 balsų aplenkė leiboris
tus, kurie per visuotinius rinki
mus 2001-aisiais čia iškovojo 
pergalę daugiau nei 13,000 bal
sų persvara. Papildomus rinki
mus South Lester ir Birmin-
gham apygardose teko rengti, 
kai staiga mirė vienas iš čia iš
rinktų parlamentarų, o kitas at
sisakė mandato, nes jam buvo 
pasiūlytas naujas svarbus pos
tas. 

PARYŽIUS. 
Buvusiam Prancūzijos mi

nistrui pirmininkui Alain Juppe 
penktadienį atsistatydinus iš 
valdančiosios Sąjungos už liau
dies judėjimą (UMP) pirminin
ko posto, prasidėjo varžybos dėl 

to, kas dabar vadovaus prezi
dento Jacąues Chirac partijai. 

Artimo J. Chirac sąjungininko 
A. Juppe atsistatydinimo buvo 
tikimasi, nes sausio mėnesį jis 
buvo nuteistas dėl nelegalaus 
partijos finansavimo. Valdančio
sios partijos pirmininko postas, 
kuris laikomas pakilimo taku 
2007 m. rinkimuose dalyvau
siančiam kandidatui į preziden
tus, dabar tapo pasiekiamas įta
kingam finansų ministrui Ni-
colas Sarkozy, kuris neslepia sa
vo troškimo perimti valdžią iš J. 
Chirac. Tačiau J. Chirac leido 
suprasti, kad atleis N. Sarkozy 
iš vyriausybės, jei jis mėgins de
rinti ministro ir UMP pirmi
ninko pareigas. A. Juppe įpėdi
nis bus išrinktas per partijos su
važiavimą lapkričio mėnesį. 

A Z I J A 

BANGKOK 
Paskutiniai Tailando kariai 

Iraką paliks rugsėjo 20 d., taip 
užbaigdami nevienareikšmiškai 
vertintą metus trukusią misiją, 
penktadienį pranešė gynybos 
ministras. Tailandas Irake vie
nerių metų laikotarpiui buvo 
dislokavęs 451 karį, kurie atliko 
tik griežtai humanitarinį vaid
menį. Tačiau Jungtinių Tautų 
Generalinis Sekretorius Kofi 
Annan šią savaitę dėl besitę
siančios saugumo krizės, ke
liančios pavojų sausį planuoja
miems surengti rinkimams, pa
prašė savaitei atidėti išvedimą. 
Penktadienį ministras paneigė 
bet kokias kalbas, jog Tailandas 
atidės planuojamą pasitrauki
mą. Tailandas — antras JAV va
dovaujamų sąjungininkų part
neris Pietryčių Azijoje, šią sa
vaitę pradėjęs karių pasitrau
kimo procedūras. Pirmadienį 
apie sprendimą išvesti Irake 
dislokuotus karius pranešė Fi
lipinai. Taip jie pasielgė tikėda
miesi išsaugoti savo piliečio gy

vybę, kurį įkaitų paėmę sukilė
liai, grasina nukirsdinti. 

A. Zuokas a tmeta ka l t in imus dėl savivaldybės sklypo 
Atkelta iš 1 ps l . 
konkrečiai miesto meras ar ta
ryba, trukdo žemės nuosavybės 
ats tatymui Vilniaus mieste. No
riu priminti, kad tai yra ne savi
valdybės, o apskrities viršinin
ko administracijos reikalas", sa
kė A. Zuokas. 

Sostinės savivaldybės Kole
gijos posėdžių salėje surengtoje 
spaudos konferencijoje penkta
dienį A. Zuokas taip pat kalbėjo 
apie kitus nevienareikšmiškai 
vert inamus miesto savivaldybės 
ve iksmus, susijusius su AB 
„Vilniaus šilumos tinklai" pri
vat izavimu, ..Vilniaus" kino 
tea t ro akcijų aukcionu, golfo 
laukų įrengimu Pilaitėje. 

Vilniaus meras atmetė vi
sus j am ir savivaldybei mestus 
kalt inimus dėl šių ūkio objektų 
atžvilgiu priimtų sprendimų. 

J is taip pat neigiamai įver
tino siūlymą sudaryti neprik
lausomą visuomeninę komisiją 
Vilniaus miesto mero veiklos 
skaidrumui ir teisėtumui ištirti, 
kurios ėmėsi šių metų birželio 
pabaigoje susibūrusi nepriklau
soma grupė. 

Kaip teigė šios grupės pir
min inkas Viačeslavas Volovo-
jus, tokios komisijos darbe tu
rėtų dalyvauti visų Vilniaus 

miesto tarybos politinių frakcijų 
atstovai. Vyriausybės atstovas 
Vilniaus apskrityje ir keli tei
sės žinovai. Pasak V. Volovo-
jaus, komisija reikalinga, nes 
aiškėja vis daugiau Vilniaus 
miesto mero A. Zuoko savivalės 
ir piktnaudžiavimo jam suteik
tais įgaliojimais faktų. 

„Jokių komisijų nebus stei
giama", per spaudos konferenci
ją pareiškė A Zuokas. Jo tei
gimu. V. Volovojaus vadovauja
ma grupė siekianti politinių 
tikslų, o tai, kuo ji rengiasi už
siimti, yra teisėsaugos instituci
jų reikalas. 

„Atsiprašau, bet nesiruošiu 
būti Lynch teismo' pagrindiniu 
herojumi. Su naujomis idėjomis 
ir principais nėra paprasta. Po 
dar vienos pažangios idėjos ma
ne dar ir beisbolo lazdomis už-
daužys". nuogąstavo A. Zuokas. 

Kartu jis pridūrė, jog už 
daugelį kritikuojamų sprendi
mų atsakingas ne tik jis, bet vi
sa Vilniaus miesto savivaldybės 
taryba. 

Spaudos konferencijoje da
lyvavęs Vilniaus miesto savival
dybės tarybos sekretorius Algis 
Čaplikas, savo ruožtu, piktinosi 
prieš sostinės merą nukreiptų 
protestų akcijų dalyviais ir įž

velgė už tų akcijų slypinčius po
litinius tikslus. 

..Šiandien kur tik pakvimpa 
pinigais a r tikslais, tie patys 
žmones piketuoja", tvirtino jis. 
A. Čaplikas pateikė prielaidą, 
kad piketavimas tampa kai ku
rių žmonių pragyvenimo šalti
niu, nes į skirtingais tikslais 
rengiamas akcijas ateina tie pa
tys piketuotojai. 

Savo ruožtu A. Zuoko veiklą 
tirti ketinančios grupės vadovas 
pažymi, kad Vilniaus mero veik
la neatitinka daugumos gyven
tojų tikslų. „Norime sužinoti, ar 
galioja įstatymai A. Zuokui, ar 
atsiras politinė valia įvertinti jo 
veiklą. 

Siūloma sudaryti komisija 
turėtų išsiaiškinti, a r gali A. 
Zuokas toliau užimti Vilniaus 
mero pareigas", tvirtino V. Volo-
vojus. 

Nepriklausomos grupės Vil
niaus miesto mero A. Zuoko 
veiklos teisėtumui ir skaidru
mui ištirti veikloje dalyvauja 
Smulkiųjų verslininkų ir preky
bininkų sąjungos atstovai. Pre
kyviečių sąjungos „Lagenva", 
Lietuvos žaliųjų judėjimo. Lie
tuvių tautinio jaunimo lygos. 
Nacionalinio vartotojų susivie
nijimo atstovai. 

Agrof irma te isme įrodinės, kad jos reklama nežemina moterų 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) 
— Pirmauti Lietuvoje siekianti 
mėsos perdirbimo įmonė Kreke
navos agrofirma nesutinka, kad 
jos reklama žemina moteris, ir 
teisybės ketina ieškoti teisme. 

Krekenavos agrofirma 
penktadienį Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui ap
skundė Lygių galimybių kontro
lieriaus tarnybos nutarimą dėl 
reklaminio plakato kai norisi 
mėsos", pranešė bendrovė. 

Bendrovės reklaminiuose 
plakatuose pavaizduoti Kreke
navos agrofirmos mėsos gami

niai, o virš jų — apnuoginta mo
ters nugara. Viduryje plakato 
yra užrašas „...kai norisi mė
sos". 

Lygių galimybių kontrolie
riaus tarnyba šią savaitę pra
nešė, kad ši reklama žemina bei 
paniekina moterį, todėl pažei
džia moterų ir vyrų lygių gali
mybių įstatymą. 

Krekenavos agrofirmos nuo
mone, tarnybos sprendimas bu
vo nepagrįstas. 

„Reklaminiame plakate pa
grindinis dėmesys yra sutelktas 
j reklamuojamus aukštos koky

bės mėsos produktus. Reklama 
norima parodyti, kad mėgavi
masis reklamuojamu produktu 
yra didesnis malonumas nei te
levizija a r spauda, kuri rekla
moje yra vaizduojama simboliu 
— moters siluetu", sakė Kreke
navos agrofirmos komercijos di
rektorius Linas Grikšas. 

Krekenavos agrofirma, per
nai pasiekusi 55 mln. litų apy
vartą, šiemet planuoja 110 mln. 
litų pardavimus. Kovo pabaigo
je bendrovė atidarė naują mėsos 
perdirbimo gamyklą, į kurią in
vestuota apie 80 mln. litų. 

Vilniuje sustojęs „Klimato Dinozauras". T. Černyševo nuotr. 

„KLIMATO DINOZAURAS' 
Vilniaus savivaldybės aikš

tėje liepos 14 d. iškilo per Eu
ropą keliaujantis milžiniškas 
„Klimato dinozauras" — Euro
pos žemės draugų LFriends of 
the Earth Europe") ir bendrijos 
^Atgaja" aplinkosauginės akci
jos simbolis. 

Šia akcija bendrija „Atgaja" 
ir kitos nevyriausybinės aplin
kosaugos organizacijos ragina 
riboti organinio kuro gavybą ir 
pervežimą Baltijos regione, taip 
mažinant „šiltnamio efekto" 
keliamą poveikį aplinkai. 

Grėsmingų spalvų pripučia
mas dinozauras yra 9 m aukš
čio, 7 m ilgio ir 4 m pločio. Jis 
sudėliotas iš automobilių, laivų, 
lėktuvų, gamyklų ir kitų aplin
ką anglies dvideginio dujomis 
teršiančių įrenginių formų ba
lionų. 

Akcijos metu taip pat gali
ma apžiūrėti parodą apie klima
to kaitos priežastis ir pasekmes, 
pasirašyti po peticija, kurioje 

raginama sumažinti „šiltnamio 
dujų" išsiskyrimą. Šią peticiją 
su parašais iš visos Europos 
rudenį ketinama įteikti nauja
jam Europos Sąjungos komisa
rui, atsakingam už energetiką. 

„Klimato dinozauras" į Vil
nių atkeliavo iš Lenkijos, vėliau 
akcija sustos Nidoje, prie jachtų 
prieplaukos Kuršių marių pa
krantėje, o dar vėliau akcijos 
maršrutai nusidrieks į Estiją ir 
Suomiją. Akcijos simbolis jau 
aplankė daugelį Europos šalių. 

Akcijos Vilniuje metu pa
skelbti ir „Klimato žudiko" prizo 
už blogus darbus gamtai laurea
tai. Jais tapo bendrovė „LUKoil", 
pradėjusi naftos gavybą iš D-6 
telkinio Baltijos jūroje ties Kur
šių nerija, bei UAB „Minijos 
nafta" už planus išgauti naftą 
šalia Kintų ir Agluonėnų gyven
viečių bei galimo neigiamo po
veikio aplinkai ir žmonių svei
katai. 

(Elta) 

Always With Flovvers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gčiės j Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos konsultacijos - nemokamos) 
* Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
* Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, po kyliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

Lemom. 1120 S. State St.; Tei. 630-257-0339 
Justice 8015 W. 79 St.; Tei. 708-594-6604 

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

www.aiwayswithflowers.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose • 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam leng\ai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. D A I M I D — 
nepriklausomas d i rek tor ius 

4330 So. California Ave. Chicago, IL 60632 

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

DRAUGAS, 2004 m. liepos 17 d., šeš tadienis 7 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba (JAV LB KV) 

nuoširdžiai dėkoja JAV LB apygardoms, apylinkėms ir kiekvienam 
lietuviui, kuris remia LB veiklą. Aukos vasario 16 minėjimų proga 
yra vienintelis šaltinis JAV LB KV surinkti lėšas tęsti darbą, kuris 
kiekvienais metais yra numatytas JAV LB Tarybos sesijos metu. 
Primename, kad kiekviena surinkta moneta yra svarbi ir viena 
vietovė nėra lygi kitai. LB vienetai skiriasi narių skaičiumi ir veik
lumu, todėl skiriasi ir surinktos aukos, ir solidarumo įnašai. Aukos 
padengia JAV LB KV išlaidas, susijusias su LB pareigomis. 

VIETOVĖ 

Alaska 
Auksinis Krantas, FL 
Baitimore, MD 
Boston, MA 
Bridgeport, CT 
Brighton Park, IL 
Brockton, MA 
Cape Cod, MA 
Cicero, IL 
Cleveiand, OH 
Denver, CO 
East Chicago, IN 
East St. Louis, IL 
Elizabeth, N) 
Grand Rapids, Ml 
Hartford, CT 
Kansas City 
Lemont, IL 
Long Island, NY 
New Britain, CT 
New Haven, CT 

SOLIDARUMO ĮNAŠŲ 
SUMA DOL. 
312.00 
680.00 
198.00 
1,685.00 
75.00 
1,000.00 
513.00 
73.50 
255.00 
227.46 
100.00 
50 

102.00 
300.00 
438.00 
91.50 
120.00 
40.50 

New York apygarda 
Omaha, NE 
Palm Beach, FL 
Phoenix, AZ 
Portland, OR 
Providence, Rl 
Rochester, NY 
Rytinė CT 
St. Petersburg, FL 
Sunny Hills, FL 
Vakarų apygarda 
VVashington, DC 
VVaterbury, CT 
VVaukegan-Lake Co.IL 
VVorcester, MA 

670.00 
64.50 
213.00 
125.00 
410.00 
770.00 
49.50 
2,890.00 
84.00 
2,780.95 
561.00 
75.00 
306.00 

VAS. 16 PROGA 
AUKOS DOL. 

355.00 

840.00 
1,900.00 
1,773.75 

200.00 
1,109.00 
2,000.00 
154.56 
621.00 

995.00 

485.00 
260.63 
2,200.00 

1,215.00 
561.00 

765.00 

950.00 

922.50 
1,200.00 
851.54 

Solidarumo įnašus svarbu surinkti. Jis reikalingas ne vien to
dėl, kad atneša lėšų, bet ir todėl, kad rodo kiek turime aktyvių na
rių. Dabartinis solidarumo įnašas yra 15 dol. šeimai. 10 dol. asme
niui ir 5 dol. pensininkui. Todėl labai prašome nepamiršti rinkti 
solidarumo įnašus. Iš solidarumo įnašų, apylinkė pasilieka 35 
proc., persiunčia 20 proc. JAV LB atitinkamai apygardos valdybai, 
persiunčia 45 proc. Krašto valdybai, kurios iždininkas pasilieka 30 
proc. ir persiunčia 15 proc. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. So
lidarumo įnašas yra mūsų tarptautinio bendradarbiavimo per 
Lietuvių Bendruomenę simbolis. 

Prašome JAV LB apygardas ar apylinkes, kurios dar neatsiuntė 
Vasario 16 proga surinktas aukas ar solidarumo įnašus, nedelsiant 
siųsti JAV LB KV iždininkui. Mielai priimsime individualiai 
atsiųstas aukas ar solidarumo įnašus, nors skatiname visus lietu
vius veikti per JAV LB apylinkes ir apygardas. 

Dr. Laima Karos i enė 
JAV LB KV VP ištekliams 

Ilgai sirgęs, 2004 m. liepos 11d. mirė 

A t A 
rašytojas ANDRIUS MIRONAS 

„NORIMAS" 
Liūdesy liko žmona Ona, podukra Giedra 

Vaičienė, dukra Loreta ir sūnus Gabrielius su 
šeimomis. 

Liūdinti žmona Ona 

A t A 
PETRUI BLEKIUI 

iškeliavus \ Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
sūnų PETRĄ ir REDĄ, visus artimuosius ir liū
dime kartu. 

Amerikos lietuvių, meno draugija 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-773-476 2345 

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 
Tei. 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0 

www.petkusfuneralhomes.com 

http://www.aiwayswithflowers.com
http://Co.IL
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

SEKLYČIOJE" LIEPOS 21 D., 2 LIETUVOS KATALIKŲ TELEVIZIJA 
V.P.P. trečiadienio popietės pro
gramoje kalbės Čikagos lietu
viams gerai pažįstamas Pane
vėžio arkikatedros klebonas 
kun. Rimantas Gudelis. Jis pa
pasakos apie prof. Robert J. 
Schreiter knygą „Susitaiky
mas". Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

RUGPJŪČIO 1 D., SEKMADIENĮ, 
Tėvų marijonų sodelyje vyks 
„Draugo" gegužinė. 11 v.r. šv. 
Mišios, o po jų - pietūs ir įvai
riausios linksmybės. Meninėje 
programoje koncertuos S. Jag-
minienės „Tėviškės" kapela, šo
kiams gros brolių Švabų ansam
blis. Kaip ir kiekvienais metais 
- skanūs pietūs suaugusiems, o 
ledai ir saldumynai — vaiku
čiams. Vyks loterija, kuriai ver
tingą prizą - 1 savaitės atosto
gas 2 asmenims „Neptūno" va
sarvietėje, paaukojo savininkai 
Liudas ir Dalia Slėniai. Atvy
kite į gegužinę, lauksime visų! 

Š| SEKMADIENĮ, LIEPOS 18 D., 
po 11 v.r. šv. Mišių Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje Le-
monte, Pasaulio lietuvių centro 
salėje įvyks Robert J. Schreiter 
knygos „Susitaikymas" po so
cialinių konfliktų pristatymas. 
Profesorius yra garsus teologas, 
savo studijas grindžiantis Vati
kano II susirinkimo dvasia, dės
tantis teologiją universitete, 
studijuojantis įvairias postkonf-
liktines situacijas, susidariu
sias po genocidų, kolonializaci-
jų, bei rasinių ir etninių konflik
tų. Knygą pristatys jos vertėjas 
į lietuvių kalbą, St. Petersburg 
dvasinės seminarijos vicerekto-
rius kun. Rimantas Gudelis, pa
vaduojantis Pal. Jurgio Matu
laičio misijos kleboną kun. Al
girdą Palioką, SJ. 

LIEPOS 25 D., SEKMADIENĮ, 
Marchertų-Rudaičių sodyboje, 
Michiana, MI, vyks tradicinė 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyriaus organizuoja
ma gegužinė. Maloniai kviečia
me sąjungos narius ir jų svečius 
dalyvauti. Pradžia 11 v.r. 
Skambinti tel. 773-436-7679. 

siūlo įsigyti labai įdomų filmą 
„Kelias į Šiluvą" apie vieną se
niausių Europoje Marijos šven
tovę Šiluvoje. Galima DVD ir 
VHR juostose. Kaina 20 dol. 
Kreiptis į kun. Jaunių Kelpšą, 
tel. 773-523-1402. 

KVIEČIAME VISUS Į LEMONTO 
apylinkės LB valdybos ruošia
mą linksmą gegužinę, kuri 
įvyks liepos 25 d., 12 vai. p. p., 
PLC sodelyje. Būsite pavaišinti 
„Bravo" skaniais cepelinais, 
lauke keptais šašlykais su spe
cialiu padažu, šeimininkių iš
virtais ryžiais ir šviežiomis dar
žovėmis. Pasiskanavimui bus 
pyragų su kavute, o atgaivai 
veiks baras, kuriame bus platus 
pasirinkimas lietuviško alaus, 
vyno ir kt. gėrimų. Loterijoje 
bus galima laimėti vertingų 
fantų. Visus linksmins muzi
kantai. Paskirkime šią dieną 
savo smagiam poilsiui, tuo pa-
remsite Lemonto Lietuvių 
Bendruomenę. Jei lis lietus, ge
gužinė bus perkelta į salę. 

LIEPOS 18 D., SEKMADIENĮ, 
Brigton Parko apylinkės LB 
valdyba ruošia blynų pusryčius 
nuo 8:30 v.r. iki 12 v.p.p. Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Mozerio salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. Bus ir blynų ir 
spurgų. Atvykite. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
sąjungos Čikagos skyriaus ge
gužinė įvyks liepos 18 d., 12 v. 
p. p. Ateitininkų namų ąžuoly
ne, 12690 Archer Ave., Lemont, 
IL 60439. Atvykusieji galės 
pasivaišinti skaniais pietumis, 
vyks loterija, visus linksmins S. 
Jagminienės „Tėviškės" kapela. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir maloniai praleisti 
karštą vasaros popietę. 

LIEPOS 25 D., SEKMADIENI, 10:30 
vai. r. šv. Mišias atsisveikinda
mas su parapija, aukos kun. Jo
nas Kuzinskas. Vėliau po Mišių 
parapijos salėje šventiniai pie
tūs. Visus kviečiame pagerbti 
mums brangų žmogų kun. 
Joną. 

DĖMESIO! „DRAUGO" gegužinei reikia 
fantų 

Loterijos, loterijos... Ar žinote, mielieji skaitytojai, kad žmo
nės yra nepaprastai aistringi lošėjai. Pomėgis lošti, tikėji
mas fortūna, ne retą iškelia į sėkmės viršūnes, kitus gi, pa

daro lošimo vergais. 
Tačiau, nepuolant į kraštutinumus, beveik kiekvienas mėgsta 

išbandyti laimę ruošiamose labdaringose loterijose, kurios daugiau 
pramoga ir džiaugsmas, nei lošimo azartas. 

„Draugo" gegužinėje, kuri įvyks rugpjūčio 1 d., sekmadienį, 
Tėvų marijonų sodelyje, taip pat suksime loterijos ar „laimės" būg
ną, kur bus galimybė išlošti prizų. Tik bėda nedaug jų turime. Tad, 
mielieji skaitytojai, paaukokite loterijai nors ir smulkmenėlę, ki
tam suteiksiančią džiaugsmo bei laimės akimirkų. 

Nekantriai laukiame fantų kasdien, darbo dienomis, nuo 8:30 
v.r. iki 4:30 v.v. „Draugo" administracijoje. 

2004 M. „DRAUGO" 
GEGUŽINĖS LOTERIJAI 
FANTU PAAUKOJO: 

Eglė Juodvalkė 
Janusas 
V. ir S. Prialgauskai 
Nijolė Užubalienė 
E. ir K. Majauskai 
Vytautas Načys 
Onutė Sebastijonas 
Inga Kevličiene 
Dalia Sokienė 
Aldona Totoraitienė 
Norbertas Martinkus 
Eugenija Budelskienė 
Janina Sudovienė 
Audrone Elvikienė 

Ta r i ame n u o š i r d ų ačiū! 

Gyvenimas — Dievo dovana, tad mokėkime ja 
išmintingai naudotis 

Lietuvos evangelikų liute
ronų bažnyčios vyskupas 
Mindaugas Sabutis, prieš 

išvykdamas į Lietuvą apsilankė 
„Draugo" redakcijoje. 

Jauniausias Liuteronų baž
nyčios istorijoje, išrinktasis vys
kupas mielai pasidalino minti
mis ir kelionės įspūdžiais. 

- Kada a tvykote į Ame
r iką ir kok iu t iks lu? 

- Atvykau liepos 2 d. Ke
lionė nebuvo poilsinė, tačiau tu
rėjau daug puikių progų daly
vauti eilėje renginių: XII Lietu
vių tautinių šokių šventėje, te
ologinėse konferencijose bei 
pamaldose lietuviškose liutero
nų evangelikų parapijose -
Ziono ir Tėviškės. Susipažinau 
su Amerikos liuteronų bažny
čios vadovybe Čikagoje, su Pa
saulinės liuteronų federacijos 
prezidentu, jis tuo pačiu yra ir 
Amerikos liuteronų bažnyčios 
vyskupas. Buvo poilsio akimir
kų, tačiau tai daugiau darbinė 
kelionė. 

- Ar ta i pirmoji kel ionė i 
JAV? 

- Ne, esu buvęs Čikagoje 
prieš 10 metų. Pamenu, sakiau 
pamokslus Ziono liuteronų 
evangelikų bažnyčioje. Labai 
maloniai nustebau, kad mane 
parapijiečiai prisiminė. 

- Kokia p a g r i n d i n ė J ū s ų 
veikla Lietuvoje? 

- Esu Vilniaus evangelikų 
liuteronų parapijos kunigas, 
taip pat dėstau Klaipėdos uni
versiteto Teologijos katedroje 
teologiją. Tačiau dabar akade
minę veiklą reikės sumažinti, 
nes naujos pareigybės reikalau
ja daugiau laiko, taip pat lieku 
Vilniaus klebonu. Šiuo metu 
stengiuosi aplankyti kuo dau
giau Lietuvos bažnyčių - susi
pažinti su žmonėmis, ir, žino
ma, atlikti ganytojišką misiją, 
patirti, kuo žmonės tiki, kokie 
jų lūkesčiai, noriu pajusti jų al
savimą. 

- J ū s ų da rbas y r a J ū s ų 
gyvenimas, kuo da r domitės , 
ką veikiate la isvala ikiu? 

- Domiuosi labai daug kuo. 
Visų pirma, labiausiai mėgstu 
skaityti, mėgstu knygas, ypač 
senas istorines, apie teologijos 
istoriją. Mėgstu fotografuoti, ža
viuosi fotografijos menu. Mano 
nuotraukos gal nėra labai me
niškos, bet nepaprastai mėgstu 
patį procesą. Mėgstu muziką, 
mano žmona puikiai groja, todėl 
esame aistringi koncertų lanky
tojai. Kokią muziką klausome? 
Klasiką, ir, mėgstu roką. At
virai pasakysiu nemėgstu pop-
so, bet apskritai šiuolaikinė mu
zika man priimtina. Taip pat 
giedame bažnyčioje ir šiaip, sa
vo malonumui. 

- Vis dėl to smalsu, ka ip 
atsi t iko, k a d J ū s toks j a u n a s 
tapote vyskupu? 

- Iš tikrųjų, mūsų sinodui 

prižadėjau art imiausiu metu iš
spręsti problemą dėl savo am
žiaus. Prižadėjau pasenti kaip 
galima greičiau! O atsitiko labai 
paprasta i . Kandida tu buvau 
iškeltas daugelio parapijų ir 
kunigų - gal du mėnesius prieš 
sinodą. Sinodas yra visų parapi
jų atstovų kunigų suvažiavi
mas, kurie priima pačius svar
biausius sprendimus: vyskupo 
rinkimus, bažnyčios nuostatas, 
bažnyčios teologines krypt is . 
Tai pats aukščiausias bažnyčios 
valdymo organas. Sinodo nuta
rimai yra absoliučiai privalomi. 

Taigi, iki sinodo likus dviem 
mėnesiams mane ragino kuni
gai ir parapijiečiai iš įvairių 
parapijų, teologijos studijų 
draugai, kurie sakė, jog jei aš 
kandidatuosiu ir nebūsiu iš
rinktas, turėsiu teisę ir toliau 
aktyviai dalyvauti , tačiau jei 
mane kviečia, o aš atsisakau, 
tai reiškia ats isakau nuo atsa
komybės. Tai buvo lemiami 
žodžiai, paskat inę kandidatuoti. 
Na, o vėliau jau balsavo žmo
nės. 

Kaip ir ki t i kandida ta i , 
stengiuos: darbą atlikti uoliai, 
gal mano mintys pasirodė pri
imtinesnės, a r kai kurios pozici
jos dėl bažnyčios vystymo ir rai
dos. Tai nėra karaliaus išrinki
mas, anaiptol, tai tarno, kuriam 
viskas sukraunama, išrinkimas. 

Iškilmės įvyko šių metų bir
želio 19 d., kuomet buvau įš
ventintas į vyskupus! Iš įvairių 
pasaulio šalių buvo atvažiavę 
vyskupai ir arkivyskupai. Kon
sekravo Tauragės Martyno 
Mažvydo evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. Buvo pasaulinio 
garso, pačių aukščiausių evan
gelikų liuteronų bažnyčių hier-
archų ir ekumeninių svečių iš 
įvairių krikščioniškų bendruo
menių, reformatų, baptistų. Bet 
labiausiai nudžiugino tai, kad 
dalyvavo Vilniaus arkivyskupas 
kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis, kuris įliejo gražią ekume
ninę gaidelę, parodydamas 
krikščionišką ar tumą ir bend
rystę su Romos katalikų bažny
čia. 

- K o k i u s s o c i a l i n i u s p ro 
j e k t u s e v a n g e l i k u l i u t e r o n ų 
bažnyč ia v y k d o Lie tuvo je? 

- Iš tiesų vykdome socialinę 
veiklą, arba kaip mes sakome 
diakoninę veiklą ir turime orga
nizaciją kaip Romos katalikų 
karitas. Pas mus ji dažiausiai 
vadinama sandora. Ji užsiima 
labdaringa veikla daugelyje Lie
tuvos vietų: yra įsteigtos sriu
bos valgyklos, yra lankomi ligo
niai namuose, nepriklausomai 
kokią religiją jie išpažįsta, sten
giamės gauti labdaringų vaistų, 
kurių taip reikalingi Lietuvos 
žmonės. Turime ir stambių pro
jektų, kurie jau įgyvendinti. Pa
vyzdžiui iš buvusios Šakių kle
bonijos pastato liekanų, visiškų 
griuvėsių, dabar įrengti puikūs 

vaikų namai. Viską prižiūri kle
bonas, kuris organizavo to pas
tato atnaujinimą, liko suderinti 
teisinę pusę su įstaigom dėl 
vaikų priėmimo sąlygų. Esame 
dėkingi, kad valdžios ištaigos 
labai aktyviai prisidėjo. Planuo
jan t vaikučių užimtumą, sura
dome lėšų, darbo jėgą, kas 
galėtų dirbti pedagoginį ir ūkinį 
darbą, o valdžia, savo ruožtu, 
surado lėšų išlaikyti tas darbo 
vietas. Tai puikus bendradar
biavimo pavyzdys iš kurio lai
mės tik vaikučiai. O štai Vil
niuje kitais metais bus baigti 
senelių prieglaudos namai. Jie 
bus nedideli, 15-17 vietų, ta
čiau ta i reali pagalba t iems 
žmonėms, kurie neturi visai ar
timųjų, jie gaus aprūpinimą ir 
t inkamą priežiūrą. Iš tiesų no
rėtumėme dar plačiau socialinę 
veiklą vystyti, nes šioj srityje 
matau glaudų bendradarbiavi
mą su krikščioniškom organi
zacijom, valstybinėm ir vyriau
sybinėm organizacijom. 

- A r y r a s k i r t u m a s . J ū s ų 
a k i m i s , t a r p l i e tuv ių l iu te ro 
n ų bažnyč ios Amer iko je i r 
L ie tuvo je? 

- Skirtumų beveik nedaug 
išpažinimo atžvilgiu, na skiriasi 
gal giesmės, melodijos, kaip 
žinia evangelikų liuteronų 
bažnyčia yra giedanti bažnyčia. 

- O k iek Lie tuvoje y r a iš
p a ž į s t a n č i u evange l ikų liu
t e r o n ų t i k ė j i m ą ž m o n i ų , 
p r o c e n t a i s ? 

- 0,6 procentai, t.y. 19,700 
žmonių. Šis skaičius yra daug
maž stabilus jau daugel metų. 
Žinoma, labai jaučiama migra
cijos problema, judėjimo iš kai
mo į miestus, todėl vienose vie
tovėse parapijiečių sumažėja, 
kitose kaip tik padidėja, bet 
apskritai skaičius beveik nekin
ta. 

Mūsų bažnyčiai labai nepa
sisekė sovietmečiu, nes prieš 
liuteronus buvo vykdomas pa
našus genocidas, kaip prieš žy
dus nacių laikais. Jei Lietuvoje 
prieš II Pasaulinį karą, kartu su 
Klaipėdos kraštu buvo 10 proc. 
liuteronų, po karo liko kelios 
parapijos, su vos keliais kuni
gais. Taip ir įžengėme į neprik
lausomybę su 6 kunigais ir 10 
parapijų. Na, o šiandien jau 
turime 50 parapijų. Norime būti 
svarbūs savo šaliai ir savo 
žmonėms, stengtis vykdyti savo 
misiją - skelbti senąją evangeli
ją, kad žmonės gyventų ne vien 
savo materialaus pasaulio kiau
te, kad suvoktų, jog gyvenimas 
yra Dievo dovana, ir kad tą do
vaną išmintingai išnaudotų 
Dievo artybėje. 

- Ačiū už malonų pokalbį ir 
geros Jums kloties Jūsų gyveni
mo misijoje bei didžiuosiuose 
užmanymuose. 

Kalbėjosi 
Vital i ja P u l o k i e n ė 

Vyskupas Mindaugas Sabutis Jono Kuprio nuotr. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 

Vyten is Lie tuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo 
„Draugo") 

Tel. 773-284-0100. 

Advoka tas 
J o n a s Gibai t i s 
Civilines ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

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

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 

6436 S.PuIaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Krirmnaimig Teisiy Specialistas 

RaStmes Čikagoje ir Woodndge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

• „Saulutė" , Lietuvos 
vaikų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: dr. Waclaw James Jagiel-
la $560 tęsiant vaikučių met
inę paramą. Anna Aviža — 
$480 dviejų sesučių metinei 
paramai, anoniminiai (D) $200. 
Labai ačiū, „Saulutė" (Sunlight 
Orphan Aid), 419 Weidner Rd„ 
Buffalo Grove, n . 60089, t e l 
(847) 537-7949, TAX ID #36-
3003339. 

„DRAUGO" knygynėlyje 

Vacys Kavaliūnas 
DALIA 

..Draugo" gegužines vyksta daugiau nei ketvirtj šimtmečio. Spėkite, gerbiami skaitytojai, kuriais metais vyko 
šioji. Jono Tamulaičio nuotraukoje užfiksuota gegužinė? 

Vacys Kavaliūnas gimė Aly
t aus apskrityje. Vytauto 

Didžiojo universitete studijavo 
lietuvių ir prancūzų literatūrą 
bei pedagogiką. 

Parašė romanus „Heste-
ra", „Kalnų giesmė", „Aidai ir 
šešėliai" bei „Dalia". Be roma
nų, įvairiuose žurnaluose bei 
laikraščiuose yra paskelbęs 
apie dvidešimt novelių ir dau
giau kaip šimtą literatūrinė
mis, pedagoginėmis ir kitomis 
temomis straipsnių. Spaudai 
yra paruošęs Tumo-Vaižganto 

gimnazijos istorinę apžvalgą 
„Šviesa sutemose" ir Čiurlionio 
ansamblio monografiją „Gimto
sios žemės giesmė". 

Grožinės V. Kavaliūno kū
rybos pasaulyje jaučiama liki-
minė-egzistencinė žmogaus že
mės kelio mintis, dvasia ir nuo
taika ir nuoširdūs lyriniai san
tykiai su išoriniu pasauliu ir 
poetine jo erdve. 

Knygos kaina 5 dol. Norin
tieji įsigyti šią ar kitas knygas, 
skambinkite į „Draugo" knygy
nėlį, tel. 773-585-9500 

mailto:Gibaitis@aol.com



