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A. Paulauskas kritikuoja teisėsaugininkus, bet siūlo tęsti tyrimą
„Skautybės kelio”
puslapyje: Gerasis
darbelis ir meilė
artimui. „Žalgirio”
stovykla Rakė.
2 psl.

Vienybė — baugšti
paukštė. Kas teisines
institucijas verčia
elgtis pagal „Strekoza”
planą.
3 psl.

Skaitytojų laiškai,
nuomonės ir
komentarai.
Šeimininkių kertelė.
4 psl.

Kaip veikia Lietuvių
fondo pelno skirstymo
komisija. Lituanistikos
tyrimų ir studijų centro
„Archyvų žiniaraštis”.
36-oji mokytojų studijų
savaitė Dainavoje.
Waukegan/Lake County
LB apylinkės gegužinė.
„Draugas” kviečia į
smagią vasaros šventę.
6 psl.

Sportas
* Lietuvos rinktinė per
galingai pradėjo Europos
berniukų beisbolo čempio
natą. kuriame dalyvauja septy

nios komandos. Pirmadienį jau
nieji Lietuvos beisbolininkai
pirmoje čempionato dvikovoje
po pratęsimo 9:8 įveikė vieną
varžybų pirmūnių Čekijos rink
tinę.
* Klaipėdos „Atlanto”
futbolo komandai skirta
1,500 litų bauda. Tokį spren
dimą pirmadienį priėmė Na

cionalinės futbolo klubų sąjun
gos drausmės komitetas. Baus
mė uostamiesčio komandai pa
skirta už „Atlanto” gerbėjų įsi
veržimą į aikštę rungtynių
Klaipėdoje tarp „Atlanto” ir
„Vilnius” komandų metu liepos
7 dieną. Bauda „Atlantui” skir
ta už tvarkos ir saugumo sta
dione neužtikrinimą.
* Pirmadienį Graikijoje
vykusiose
Tarptautinės
lengvosios atletikos federa
cijos (IAAF) „Grand Prix” II

kategorijos varžybose Irina
Krakoviak užėmė penktąją vie
tą 1,500 metrų bėgimo rungty
je. Lietuvos atstovė nuotolį įvei
kė per 4 minutes 10.73 sekun
dės.
* Penkioliktąją pergalę
dvidešimt antrosiose JAV
WNBA čempionato regulia
riojo sezono rungtynėse iško

vojo Los Angeles „Sparks” ko
manda. „Sparks” krepšininkės
namie 82:51 sutriuškino Rytų
konferencijos pirmūnę Indianos
„Fever” komandą ir iškovojo
septintąją pergalę per paskuti
niąsias aštuonerias rungtynes.

* Klaipėdoje nuo bėgių
nuvažiavo penki traukinio
vagonai.
* Prezidentas rengia dar
vieną diskusiją dėl antrojo

Seimo rinkimų rato įvedimo.
* Gerėja dviejų vyrų su
persodintomis
širdimis
sveikata.
* Vyriausybė priešinasi
nuosavybės teisių atkūrimo

termino pratęsimui.

Vilnius, liepos 20 d. (BNS)
— Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas kritikuoja nepakan
kamai kvalifikuotą teisėsaugi
ninkų darbą renkant medžiagą
apie įtariamą parlamentarų ky
šininkavimą, tačiau teigia, jog
tyrimo labui nereikia per griež
tai bausti pareigūnus už pada
rytas klaidas.
Paklaustas apie Generali
nės prokuratūros Seimui per
duotos bylos duomenų patiki
mumą, A. Paulauskas teigė, jog
medžiagą dėl įtariamų parla
mentarų kyšių ėmimo vertinęs

ne tik kaip politikas, bet ir kaip
buvęs prokuroras. A. Paulaus
kas praėjusiame dešimtmetyje
buvo pirmuoju po nepriklauso
mybės atkūrimo Lietuvos gene
raliniu prokuroru, turi solidžią
teisininko darbo patirtį.
Minėtoje medžiagoje patei
kiami Specialiosios tyrimų tar
nybos (STT) slapta daryti pen
kių parlamentarų pokalbių tele
fonu su verslo grupės „Rubicon
group” vadovu Andriumi Janukoniu įrašai, esą liudijantys
apie verslininko spaudimą Sei
mo nariams už piniginį atlygį

daryti įtaką priimant įvairius
teisės aktus.
„Turėčiau priekaištų ir dėl
pilnumo, ir dėl aiškumo, ir dėl
to, jog dvejus metus klausomasi,
dvejus metus renkama medžia
ga, ir po to ji pateikiama taip
menkai paruošta”, sakė A. Pau
lauskas.
Pabrėžęs, jog „kaip buvęs
prokuratūros darbuotojas” jis
mato spragų šioje byloje, A. Pau
lauskas teigė „negalįs nematyti,
kad yra tam tikra kryptis, kuri
leidžia dirbti, kuri duoda pa
grindą tam tikriems įtarimams,

kurie leidžia rinkti papildomą tikus panaikinti įtariamų parla
mentarų teisinę neliečiamybę ir
medžiagą”.
„Jeigu mes šitas spragas su leisti juos patraukti baudžiamo
reikšminsime, iškelsim ir dėl jų jon atsakomybėn, tyrimas dėl
nutrauksim tyrimą, manau, kad galimo kyšininkavimo „neper
nukentės pagrindinis tyrimas. spektyvus”.
„Ši kryptis yra pabaigta.
Svarbu suvokti, ką mes norime
įrodyti: kad vis dėlto egzistuoja Jeigu yra kyšininkavimas, tai
kyšininkavimas ir jį pašalinti, šie dalykai nebus teisiškai įver
užkirsti tam kelią ateityje, ar tinti”, sakė A. Paulauskas.
norime nubausti už tam tikras
Tačiau, Seimo pirmininko
spragas STT darbuotojus? Ma žodžiais, STT pradėtas įtariamo
tyt, reikia surasti pusiausvyrą kyšių ėmimo tyrimas siejamas
tarp šių atsakomybės rūšių”, sa ne tik su Seimu ir Seimo na
kė Seimo pirmininkas.
riais, esama kitų „veikiančiųjų
Jis teigė, kad Seimui nesu asmenų”, kitų tyrimo krypčių.

V. Grigaravičius siūlo įvesti specializuotų teisėjų pareigybes
Vilnius, liepos 20 d.
(ELTA) — Policijos generalinis
komisaras Vytautas Grigaravi
čius siūlo įvesti specializuotų
teisėjų ir prokurorų pareigybes.
Tokią idėją antradienį jis išsakė
prezidentui Valdui Adamkui.
Anot V. Grigaravičiaus,
specializuotų teisėjų ir proku
rorų veikla būtų susijusi tik su
specifinėmis bylomis, kurios
susijusios su pagarsėjusiais nu
sikaltimais, kyšininkavimu, or
ganizuotu nusikalstamumu,
aukštais valstybės pareigūnais.
„Tokią sistemą teko matyti
Ispanijoje, kur stovi atskiri
teismo rūmai. Italijoje žinomi
vadinamieji antimafijos proku
rorai”, teigė V. Grigaravičius.
„Manau, kad tai yra veiksmin
gesnė sistema”.
Prezidento atstovės spau
dai Ritos Grumadaitės teigimu,
šios idėjos V. Adamkus neatme
tė, tačiau mano, kad „reikėtų
tolesnių diskusijų”, pažymėjo ji.
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Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi.
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr.

Greičiausiai bus šaukiama neeilinė Seimo sesija
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) tarų apkaltos klausimas”, sakė
— Rugpjūčio 16 dieną tikriau Č. Juršėnas.
siai bus šaukiama neeilinė Sei
Parlamentinė Antikorupci
mo sesija, kurioje bus svarstomi jos komisija rugpjūčio pradžioje
su skandalu dėl parlamentarų turi pateikti savo išvadas dėl
įtariamo kyšininkavimo susiję teisėsaugininkų surinktos me
teisiniai ir moraliniai klausi džiagos apie galimą parlamen
mai.
tarų kyšininkavimą, už piniginį
Tai antradienį sakė Seimo atlygį darant įtaką teisės aktų
pirmininko pirmasis pavaduoto priėmimui.
jas socialdemokratas Česlovas
Seimo pirmininkas Artūras
Juršėnas. Savaitės trukmės ne Paulauskas sakė neatmetąs ga
eilinės sesijos sušaukimo klau limybės, jog kyšio ėmimu įtar
simas buvo aptartas antradienį tiems parlamentarams gali būti
Seimo valdybos posėdyje.
pradėta apkalta.
„Neeilinėje sesijoje pir
„Jei iki to laiko būtų Seimo
miausia svarstysime tai, ką sa narių siūlymų pradėti apkaltą
vo išvadose pasiūlys parlamen kyšių ėmimu įtartiems parla
tinė Antikorupcijos komisija. mentarams — galėtume sudary
Tai gali būti ir pasiūlymas prob ti ir specialią komisiją”, sakė A.
lemą nagrinėti Etikos ir pro Paulauskas.
cedūrų komisijai, ir parlamen
„Jei bus nustatyta, kad par

lamentarų ir verslininko pokal
biai prieštarauja priesaikai, jos
žodžiams, prasmei, turiniui, be
abejo toks klausimas gali iškil
ti”, kalbėjo Seimo pirmininkas.
Pasak Č. Juršėno, sesijoje
taip pat būtų svarstomi teisės
aktų projektai, kuriais siekiama
sugriežtinti kovą su kyšininka
vimu. Be to, parlamentas ketina
paminėti dvi rugpjūčio 23-ąją
minimas sukaktis — 65-ąsias
nacistinės Vokietijos ir Sovietų
Sąjungos pasirašyto MolotovRibetropp pakto ir 15-ąsias Bal
tijos kelio metines.
Kalbėdamas apie būtinybę
sušaukti neeilinę sesiją, A. Pau
lauskas taip pat minėjo, jog Sei
me yra „užstrigę tie įstatymai,
kurie turėtų šalinti priežastis
kyšininkavimui”.

Liberalų ir centro frakcijos seniūnai kaltina
teisėsaugininkus
Vilnius, liepos 20 d. (BNS)
— Opozicinės Liberalų ir centro
frakcijos Seime nariai Eligijus
Masiulis ir Gintaras Stepona
vičius vadina „neteisinga infor
macija” teisėsaugos institucijų
surinktą ir pirmadienį pavie
šintą ikiteisminio tyrimo me
džiagą dėl įtarimų kyšių ėmi
mu ir teigia, jog byloje trūksta
reikšmingų detalių.
Spaudos konferencijoje Sei
me antradienį Liberalų ir cen
tro frakcijos seniūnas E. Ma
siulis ir Seimo pirmininko pa
vaduotojas G. Steponavičius
teigė, kad parlamentinės Anti
korupcijos komisijos paviešin
toje medžiagoje trūksta infor
macijos apie parlamentarų bal
savimą dėl šilumos ūkio įstaty
mo po jų pokalbių su įmonių
grupės „Rubicon group” vadovu
Andriumi Janukoniu, taip pat
apie E. Masiulio ir G. Stepo
navičiaus susitikimus su minė
tuoju verslininku.
„Mes norėtume, kad Spe
cialiųjų tylimų tarnyba (STT)
ir visuomenė sužinotų, kiek

Eligijus Masiulis ir Gintaras Steponavičius.

greta tų pokalbių buvo kitų po
kalbių, kiek buvo fizinių susiti
kimų, per pusės metų šilumos
ūkio įstatymo priėmimo istori
ją”, kalbėjo G. Steponavičius.
E.
Masiulis
„Rubicon
group” vadovą vadino „įkyriu
verslininku”, nors nepaneigė,
jog prieš balsavimą dėl įvairių
teisės aktų ir jų pataisų priėmi
mo tenka bendrauti su įvairio
mis tikslų grupėmis.

Valdo Kopūsto (ELTA)

Liberalcentristų E. Masiu
lio ir G. Steponavičiaus pavar
dės minimos Generalinės pro
kuratūros medžiagoje apie įta
riamą parlamentarų kyšininka
vimą, nors jiems įtarimai nėra
pareikšti. STT slapta įrašė jų
pokalbius telefonu su A. Janu
koniu, tačiau, pačių parlamen
tarų teigimu, pokalbiuose nėra
kalbama apie pinigus, kitokį at
lygį, ar įsipareigojimus.

Lietuva atmetė
Baltarusijos
priekaištus
Vilnius, liepos 20 d. (BNS)
— Oficialusis Vilnius antradie
nį atmetė Baltarusijos užsienio
reikalų ministerijos kreipimesi
pareikštus priekaištus, esą Lie
tuvos vykdoma vizų išdavimo
politika prieštarauja Europos
Sąjungos skelbiamiems geros
kaimynystės principams.
„Lietuvos užsienio reikalų
ministerija, atsižvelgdama į
Baltarusijos Respublikos pa
reiškimą dėl problemų, kylan
čių išduodant vizas šios valsty
bės piliečiams Lietuvos atsto
vybėje Minske, norėtų atkreipti
dėmesį į tai, jog Baltarusijos
pateikiamas situacijos vertini
mas yra neatitinkantis situaci
jos”, rašoma antradienio popie
tę išplatintame Lietuvos URM
pareiškime.
Anot pareiškimo, šiuo metu
kylantys sunkumai Lietuvos
atstovybėje Minske išduodant
vizas Baltarusijos piliečiams
yra susiję su pasikeitusia vizų
išdavimo tvarka po Lietuvos įs
tojimo į Europos Sąjungą šių
metų gegužės 1 dieną. Vyk
dydama savo įsipareigojimus
ES, Lietuva privalo laikytis
naujų reikalavimų vizų išdavi
mo procedūrai, kuri reikalauja
daugiau laiko ir žmogiškųjų iš
teklių.
Be to, anot pareiškimo, žy
miai padidėjo Baltarusijos pi
liečių, besikreipiančių dėl vizų,
skaičius. 2003 metų rudenį bei
žiemą per dieną būdavo išduo
dama apie 200-250 vizų ir ap
tarnaujami visi pageidaujan
tys. Šiuo metu kiekvieną dieną
Minske išduodama apie 450 vi
zų.
Lietuvos URM teigimu, ji
visada buvo suinteresuota plė
toti kuo platesnius abiejų vals
tybių gyventojų ryšius, todėl
Baltarusijoje veikia dvi Lietu
vos atstovybės — Minske ir
Gardine.

Prezidentas
nerimauja dėl
Rusijos naftos
gavybos darbų
Vilnius, liepos 20 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adam
kus, buvęs aplinkosaugininkas,
reiškia susirūpinimą dėl netoli
Kuršių nerijos pradėtos naftos
telkinio ,,D-6” naudojimo be tel
kinio naudojimo projekto povei
kio aplinkai nepriklausomo
įvertinimo bei bendrų Lietuvos
ir Rusijos avarijų pašalinimo
darbų planų.
Antradienį naftos gavyba
telkinyje ,,D-6” pradėta visu
pajėgumu.
Pasak prezidento spaudos
tarnybos pranešimo, V. Adam
kus paragino Rusiją kuo grei
čiau sudaryti su Lietuva tarp
valstybinį susitarimą dėl jūros
taršos sustabdymo ir avarijų
pašalinimo priemonių taikymo
bei žalos atlyginimo.

Nr. 138
Kaina 50 c.

Prezidentas
ragina spręsti
socialinės
politikos
sutarties
pažeidimus
Vilnius, liepos 20 d. (BNS)
— Paaiškėjus, kad dėl Lietu
voje teikiamos nepakankamos
socialinės paramos nesilaikoma
Lietuvos patvirtintos Europos
socialinės politikos sutarties
įsipareigojimų,
prezidentas
Valdas Adamkus ragina ieškoti
sprendimų, kad pensinio am
žiaus sulaukę asmenys neliktų
be reikiamos socialinės para
mos ii' apsaugos.
Pasak antradienį išplatinto
prezidento spaudos tarnybos
pranešimo, V. Adamkaus nuo
mone, būtina priimti reikalin
gus įstatymus arba jau veikian
čių teisės aktų pakeitimus, kad
ši problema būtų kuo greičiau
išspręsta.
„V. Adamkus pabrėžia, kad
kiekvienas žmogus turi teisę į
minimalų socialinį aprūpinimą,
pensijas nepriklausomai nuo
darbo stažo”, sakoma preziden
to spaudos tarnybos pranešime.
Seimo kontrolierė Elvyra
Baltutytė pasiūlė Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
apsvarstyti galimybes parengti
ir nustatyta tvarka pateikti ati
tinkamus pakeitimus teisės ak
tuose, kurie užtikrintų, kad se
natvės pensijos amžiaus sulau
kę asmenys neliktų be reikia
mos socialinės paramos ir ap
saugos.

Lietuvos kariuomenės „žaliukai"
gali būti rengiami Gruzijoje
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) specialiosios žvalgybos užduo
— Tarptautinėse misijose daly tis.
vaujantys Lietuvos specialiųjų
Tarp kitų karinio bendra
operacijų junginio kariai gali darbiavimo sričių G. Baramidze
būti rengiami Gruzijoje.
paminėjo ir ginkluotės įsigiji
Tokia galimybė buvo svars mus — jo teigimu, Gruzija ga
tyta per Gruzijos gynybos mi lėtų perimti, taip pat nupirkti
nistro Georgij Baramidze vizitą Lietuvai jau nebereikalingą
Lietuvoje.
ginkluotę ar kitą karinę įrangą.
Kaip antradienį Vilniuje su
„Kas Lietuvai jau neberei
rengtoje spaudos konferencijoje kalinga, gali būti labai pravartu
sakė G. Baramidze, Gruzijos Gruzijai”, pabrėžė gynybos mi
klimatas ir kraštovaizdis tinka nistras, pridūręs, kad jo vals
mas specialiųjų karių paren tybę domintų ir Lietuvos moks
gimui, be to, tai Lietuvai kai lininkų sukurtos technologijos.
nuotų mažiau nei dabar.
Nuo pirmadienio Lietuvoje
Pasak G. Baramidze, dabar viešintis G. Baramidze jau susi
Lietuvos specialiųjų operacijų tiko su prezidentu Valdu Adam
junginio kariai misijoms ruo kumi, krašto apsaugos ministru
šiami Norvegijoje.
Linu Linkevičiumi, Seimo Na
Ministro teigimu, jei būtų cionalinio saugumo ir gynybos
nutarta Lietuvos karius rengti komiteto pirmininku Alvydu
Gruzijoje, kartu su jais galėtų Sadecku, apžiūrėjo generolo
treniruotis ir Gruzijos kariai.
Adolfo Ramanausko kovinio
Šiuo metu jau trečiasis Lie rengimo centrą Nemenčinėje,
tuvos specialiųjų operacijų jun lankėsi Lietuvos karo akademi
ginio eskadronas — maždaug joje. _
40 karių — tarnauja JAV vado
Šiandien ministras apžiū
vaujamoje operacijoje „Endu rėjo Vilniaus senamiestį, vėliau
ring Freedom” Afganistane. Są vyks į Karmėlavoje esantį oro
jungininkai patiki lietuviams erdvės stebėjimo ir koordinavi
„žaliukams” svarbias slaptas ir mo centrą.

„Lietuvos geležinkeliai” antradienį pristatė iš esmės atnaujintą pirmąjį
šilumvežį. Tokiam remontui panaudota 2.6 mln. litų. Tai pirmasis iš 29
per ketverius metus prekinių lokomotyvų parko atnaujinimo plane nu
matytų modernizuoti šilumvežių. Dabar iš 306 šilumvežių net 38 yra se
nesni kaip 20 metų.
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr.
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„Žalgirio" stovykla Rakė
raėjusį trečiadienį, liepos 14 d., ankstų rytą Rako stovykla
vietės didingus ąžuolus pažadino savo klegesiu iš Čikagos ir jos
apylinkių atvykstantys skautai ir skautės. Linksmai atvykusius
savo šlamėjimu sveikino ąžuolai, o iš drebulyno pakilusios varnos
garsiu kranksėjimu skelbė, kad čia kuriasi skautiško jaunimo
stovykla.
Atvykę negaišdami griebėsi darbo: kilo palapinės, o pastačius
— jose kuriamasi dešimčiai dienų ir naktų. Rytdiena skiriama ap
linkos tvarkymui, rajono puošimui ir savos pastovyklės užsiėmi
mams bei bendriems visos stovyklos užsiėmimų vykdymams.
Savaitgalyje — liepos 17 ir 18 d. lankėsi tėveliai ir svečiai. Šeš
tadienį pavakaryje buvo visos stovyklos paradas, iškilmingas vė
liavų nuleidimas.
Temstant vyko didysis laužas, dalyvaujant visiems stovyklau
tojams, svečiams ir tūkstančiams alkanų uodų.
Sekmadienį po vėliavų pakėlimo ir šv. Mišių prie ežero vyko
įspūdingos Jūros dienos apeigos. Po pietų, svečiams išvykus, visi
grįžome prie įdomios stovyklinės programos. Dienos greit skrieja.
Nelaukiama ateis liepos 24 d. ir liūdėsime, kad reikia griauti
palapines ir namo važiuoti. Ir giedodamos „Ateina naktis” ašaro
tomis akimis atsisveikindami spausime vieni kitiems rankas.
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„Žalgirio” stovyklos vadija:

Linas Paužuolis moko
skautus taikyti j taikinį.
A. Paužuolio nuotr.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• 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:
administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Jūrų skautės š.m.
Lemonte vykusioje Kaziuko
mugėje lankytojus vaišino

skanumynais ir užsiėmi
mais. Iš kairės:
Aida Rakauskienė ir
Onutė Savickienė.

Viršininkas — Aras Lintakas.
Stovyklos direktorė — Dana Mikužienė.
Registracijos koordinatorė — Loreta Jucienė.
Iškylų koordinatorė — Dalia Žygienė.
Iždininkas — Richardas Chiapetta.
Vyriausias šeimininkas — Gražutis Matutis.
Šeimininkės — Kristina Vaičikonienė, Lilija Martinkienė.
Stovyklos daktaras — Mindaugas Griauzdė.
Naktinė sargyba — Mindaugas Griauzdė.
Slaugės — Alicija Vodickienė, Vida Bartašienė.
Vandens sargybos direktorė — Rasa Milo.
Vandens sargė — Audra Rupinskaitė.
„Lituanicos” pastovyklės viršininkas — Andrius Tamulis.
„Aušros Vartų”/„Kernavės” pastovyklės viršininkė — Violeta
Strikienė.
„Nerijos” pastovyklės viršininkė — Laima Bacevičienė.
Jaunų šeimų pastovyklės viršininkai — Linas Kelečius, Julija
Ward.
Uosto komendantas — Robertas Jokubauskas.
Šaudymo direktorius — Linas Paužuolis.
Iš viso stovyklauja 265 skautai,-ės ir vadovai,-ės.

Sesė stovyklautoja

•• •

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS

630-941-2609

Tel. 708-423-5155.

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

6918 W. Archer Avb. Sts.5ir6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

4560 W. 103rd. St.,
Oak Lawn, IL 60453

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitanmui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGUA

Tel. 708-422-8260.

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Prenumeruokite,, DRAUGĄ“

Tel. 815-741-3220
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Darius ir Girėnas skrido lėktuvu, o jų vardu pavadintoje skautų stovykloje Australijoje skraidė aitvarai.

GERASIS DARBELIS IR MEILE ARTIMUI
ias skautiško būdo sa smėlynuose išaugintas menku jėgomis likviduočiau begims- visai tušti, arba viską (net sa
vybes skautininkui Sta tis derlius buvo konfiskuotas tančius pavydo daigus, privedė manas) suvirškindavo taip, kad
siui Jameikiui, dar visai besitraukiančių iš karo vokie prie virtuvėje stovėjusios kaimiš nieko juose nelikdavo.
Jau berods, pasakojau, kad
mažam esant, jo motina savo
čių. Buvo konfiskuota net pas kos krosnies, paėmė nuo priež
pavyzdžiu taip stipriai įdiegė, kutinė karvutė. Tačiau motina dos stovėjusią keptuvę su man vienu tarpu buvo leidžiama iš
kad ir Sibiro tremties sunkiau valgydino pabėgėlius „su mun paruoštu (aš tai žinojau) kugelio sinešt į kirtavietę gabaliuką
siose sąlygose būdamas neuž durais” bulvėmis, o kartais ma paplotėliu, supjaustė jį į keletą duonos (kai jį gaudavom). Ne
miršo. Apie tai jis pasakoja savo žiausius net specialiai man iš mažų gabaliukų, sudėjo į du visi tuo leidimu naudojosi. Ne
atsiminimų knygoje „Traukinys keptu kugeliu, kurį aš vadin benėlį, padavė man į rankas ir visiems užteko valios susilaikyt
rieda į amžinastį”.
davau balta duonute. Graudu paliepė išdalinti pabėgėlių vai nesuvalgius ryte gautą visos
Ar gali kalinys būti ka buvo žiūrėti, kai už vieną kitą kučiams, dar kartą pridurdama: dienos davinį, dalint jį į tris, kad
ralium?
bulvę tų išbadėjusių vaikų moti
— Būk karalium!
ir nelygias dalis — pusryčiams,
Jau pirmoji pora ištiestų į pietums, vakarienei. Ypač po
Motina man buvo toks au nos atsiklaupusios siekdavo bu
toritetas, kad ja tikėjau kaip čiuoti basas mano mamos kojas. kugelį rankučių ir džiaugsmin juodojo badmečio išlikę gyvi,
Dievu. Ir jos pamokymai ar Žinoma, ji iki to neprileisdavo, gai nušvitusių akučių dėkingi visapusiškai išsekę, dauguma
priesakai man buvo šventi. tačiau pats atsiklaupimo faktas, žvilgsniai
mane
pasotino visą suvalgydavo iš karto ryte
Ypač daug pamokymų — trum kurio motina rūpestingai besi moraliai tuo momentu ir paliko prieš išeidami į darbą. Pradžioje
pų, bet prasmingų — gaudavau sukinėdama apie juos kartais neišdildomą pėdsaką širdyje ir aš neatsispirdavau tokiai
vaikystėje. Nors ji buvo bemoks nespėdavo sulaikyti, man, vai visam gyvenimui.
pagundai. Drūčiau pasistiprinęs
— Pakelk, pabučiuok ir su tvirtesnis jautiesi darbe. Tačiau
lė valstietė, bet, matyt, turėjo kui, paliko neužmirštamą įspū
įgimtą takto jausmą, šviesų dį. Mama eidavo į kaimą, kuris valgyk, — mokė motina nukri vidurdienį tuščius vidurius
protą, gilią mąstyseną ir peda buvo nusidriekęs puslankiu ato tus duonos gabaliukui į pastalę. pradėdavo taip raižyti, kad ir
goginį talentą. Visi jos pamoky kiau visame Juskaozero archi
— Nekramsnok kaip papuo dirbti nebegalėdavai. Juk pietų
mai buvo neįkyrūs, konden pelage išgarsėjusiame punkte, lė, o pjaustyk duonytę lygiom į kirtavietę nieks neatveždavo.
suoti, sutalpinti į vieną sakinį. pas padoriausią ir „neskūpų” riekutėm, — subardavo mano Nebuvo ir ką vežti. Kas įprato
Gal todėl įstrigdavo į atmintį Navicką skolintis iki naujo der vyresniuosius brolius ir seseris, ištuštėjusį skrandį prikimšt sa
visam gyvenimui. O jei po kiek liaus bulvių ir vėl toliau šelpda pastebėjusi nepagarbiai el manų ar žolių, gal tam buvo
lengviau, bet man tai buvo ne
laiko nukrypdavau nuo jos vo pakeleivius. O kartą par giantis su duona.
— Būk karalium!
priimtina. Taigi duoną pradėjau
pamokymų, ji primindavo net ir sivedė iš kažkur baltą barzdotą
— Ant pinigų kipšiukas sėdi dalinti nors į dvi dalis — gaba
seniai pasakytus savo žodžius ožką, maitinusią nuo tol mus
liuką pusryčiams, mažesnį pie
klausdama: „O gal nesupratai pieneliu keletą metų, o tomis — nebūk gobšus jiems!
Gal tai ir buvo pagrindiniai tums, kurį kirtavietėje ant kel
tada jų prasmės?” Jei ne — pa pakeleivių srauto dienomis — ir
aiškindavo plačiau, kartais pa bado atvytų į Lietuvą silpnes mamos priesakai, nulėmę mano mo atsisėdęs, pasitiesęs ant ke
pažiūras tiek į duoną, tiek į ki lių skuduriuką, kad nė vienas
teikdama gyvenimo pavyzdžių. nius kūdikius.
Kartą sugirdžiusi nusilpu- tas materialines vertybes. Visą trupinėlis nenukristų, suvalgy
Va, tokiais metodais motina pa
grindė mano žmogiškąjį išsiauk siems kūdikiams paskutinį tą gyvenimą likau abejingas pini davau. Kad ir mažai, bet visa
lėjimą. Ir kultūrą, kurios ir dieną mano neragauto pieno la gams (gal todėl ir nesusikroviau dėlto duona — ne samanos.
Vieną dieną vos spėjęs atsi
aukštosios mokslo įstaigos šą, ir, matyt, įtarusi mano žvilgs turtų, neįsigijau jokios nuosa
mažai ir retai kuriam įskiepija. nyje pavydą, motina pasišaukė vybės), bet duoną laikiau ir lai sėsti ant kelmo su išvyniotu iš
Vienas išjos priesaikų, duo mane į kamarėlę ir pasakė:
kau vienintele pagarbos verta skudurėlio duonos gabalėliu,
— Vaikeli, ir vargšas bū brangenybe.
prieš save pamačiau sniege
tas vaikystėje, buvo — alkaną
pamaitink! 1918-1920 metais, damas išlik karalium! — Užteko
Manau, ne aš vienas mačiau įbestas nepastebimai atėjusio
kai iš Obelių geležinkelio stoties jai nuovokos suprasti, kad tokia godžias akis išalkusių vaikų. žmogaus kojas. Kai pakėliau
vieškeliu į Dusetų pusę pradėjo gili filosofija ne mano proteliui, Bet ar kas matė žvilgsnius į akis, pažinau mūsų brigados,
būriais eiti ir važiuoti išbadėję tad užklausė, — ar žinai kas yra trupinėlį duonos išbadėjusių bet visai kitos grandies draugą.
vyrų? Kokie jie negailestingai Jo žvilgsnis buvo įsmeigtas ne į
pabėgėliai iš Spalio revoliucijos karalius?
— Pasakose... — pratariau aš.
šiurpūs! Kas galėtų juos be mane, o į duonos gabalėlį, gulin
nusiaubtos Rusijos, mūsų tro
— Ne pasakose, o gyvenime jaudulio atlaikyti? Nebent toks tį ant mano kelių. O! koks tai
bos, stovėjusios prie pat vieške
lio, durys beveik neužsiverdavo karalius yra toks žmogus, kuris pat išsekęs kūnas, protu ir dva buvo žvilgsnis! Pamatęs jį aš
nuo prašančių išmaldos. Mūsų ne prašo, o kitiems duoda, — ga sia, abejingas viskam, net pačiam išsigandau. Toks jis buvo bai
11 žmonių šeima pati buvo bai na primityviai tada man pa sau. Juk būdavo laikotarpių, kai sus. Net akys atrodė nuo įtam
siam skurde, maitinosi pelų aiškino. O kad aš tai įsiminčiau, į išvietes neidavom ištisas pos krauju pasruvusios. Nė vie
duona, nes vėjo pustomuose nugalėčiau save ir pats savo savaites — viduriai būdavo arba no akių mirktelėjimo, tarytum
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Eknhurst, IL 60126

negyvos. Žvilgsnis toks aštrus,
kaip yla veriąs kiaurai ne tik tą
duonos gabalėlį, bet ir mano
kelius, sukaustęs mano jude
sius, tiesiog užhipnotizavęs,
nors nė karto nežvilgtelėjęs į
mane. Jis stovėjo lyg suakme
nėjęs. Aš nuo to žvilgsnio žado
netekau. Nors neturėjau ir ką
sakyt, viskas buvo aišku — atvi
jo alkis, duonos miražas. Mira
žas, nors tos duonos ant mano
kelių — ir dviem žvirbliam
neužtektų palesti.
Išsivadavęs iš jo hipnozės
prisiminiau motinos priesaką
„Būk karalium”, perlaužiau tą
duonos gabaliuką pusiau ir
vieną jo dalį padėjęs ant delno
(kad joks trupinėlis nenukristų)
ištiesiau
atėjusiam.
Šis
akimirksniu atgijo, čiupo nuo
delno tą kąsnelį tokiu staigiu
gestu, kaip aš „Juodojo ežero”
palatoj žuvies gabaliuką, beveik
nekramtęs nurijo ir apsisukęs,
net ačiū nepasakęs nuėjo prie
savo grandies vyrų. Tai nebuvo
vienintelis
toks
atvejis.
Kartojosi dažniau, jei ne tas, tai
kitas prisistatydavo pasidalinti
mano trupiniais. Kenčiau ir
galvojau — gera rusams turint
tokį priežodį „Nachalstvo —
vtoroje sčastje”. Karalius kara
lium, bet tokiais trupiniais save
skriausdamas ir kito neišgel
bėsi. Vieną kitą kartą duoną su
valgydavau pats slaptai, ne
laukdamas pietų meto. Nesnau
dė ir tie mano „šelpiamieji”
draugai. Matyt, sekė mane. Kad
nepražiopsotų „grobio”, vieną
priešpietį priėjo prie manęs
dviese ir pareikalavo geruoju
atiduoti duoną jiems. Man pasi
priešinus, apkūlė jie mane ir
ištraukė iš užančio duonelę su
visu skudurėliu nuėjo sau. Man
ypač buvo gaila skudurėlio, nes
tai buvo didelis, nors ne reikš
mingesnis už duoną, deficitas.
Be skudurėlio kaip išsaugoti

Dr. Aras
Žlioba su
dukrytėmis
Ariana,
Julyte ir
Inga.

Indrės
Tijūnėlienės
nuotr.
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kas dieną nubyrančius duonos
trupinėlius, kurių kiekvienas
prilaikė truputėlį gyvybės.
Va, šis atvejis ir iškėlė klau
simą: ar visose gyvenimo aplin
kybėse galima būti karalium?
Pagyvenęs keletą mėnesių
barake tarp banditų, prisižiūrė
jau tokių scenų, kurios įtikino
mane, kad bolševikiniuose la
geriuose vis dėlto esama kara
lių. Jais jautėsi ir praktiškai
buvo banditų vadeivos. Jie dik
tavo ne tik savo gaujoms, bet ir
visam čia izoliuotam kontingen
tui savus įstatymus. Karaliais
buvo plačia prasme. Jie buvo
„svieto lygintojai” — iš ko norė

davo, iš to savo duoklę atsiim
davo ir kam norėdavo, tam gro
bį dalindavo. O ką norėdavo, tą
ir myriop pasmerkdavo. Ir la
gerių valdžia juos sutramdyti
buvo bejėgė, priešingai — daž
nais atvejais net globojo ir
skatino. Mirties nuosprendžiai
buvo taikomi tik politiniams ka
liniams, bet ne jiems, net už de
šimtis žmogžudysčių. Jie buvo
galingesni už lagerio valdžią,
nes Baudžiamasis kodeksas
visais atžvilgiais jiems buvo
palankus.
Taigi į šio straipsnelio ant
raštinį klausimą tenka atsakyti
teigiamai.

DRAUGAS, 2004 m. liepos 21 d., trečiadienis
Iš Karaliaus
Mindaugo
šventės
(liepos 6 d.)
iškilmių Vilniuje,
švenčiant
Lietuvos Valstybės
dieną. Vėliavų
pakėlimą ir karių
paradą stebi (iš
kairės: Alma
Adamkienė,
naujai išrinktas
prezidentas
Valdas Adamkus,
Jolanta
Paulauskienė,
laikinai LR prezi
dento pareigas
ėjęs Artūras
Paulauskas,
Kristina
Brazauskienė,
ministras
pirmininkas
Algirdas
Brazauskas.

Jono Urbono
nuotr.

KAS TEISINES INSTITUCIJAS VERČIA
ELGTIS PAGAL „STREKOZA" PLANĄ?
Liepos 8 d. Seime gen. pro
kuroro pavaduotojas Gintaras
Jasaitis pateikė įtarimus korup
cija trims Seimo nariams, kurie
neva ėmė pinigines lėšas iš
„Rubikon grupės” valdybos pir
mininko Andriaus Janukonio už
jo įmonėms naudingus įsta
tymus. Buvo įvardintos Social
demokratų frakcijos nario Vy
tenio Andriukaičio, sociallibera
lo Vytauto Kvietkausko ir Tė
vynės sąjungos-konservatorių
frakcijos nario Arvydo Vidžiū
no pavardės. Seimo paprašyta
leidimo juos apklausti.
Siūlome Tėvynės sąjungos
-konservatorių frakcijos seniū
no Andriaus Kubiliaus pa
reiškimą dėl Specialiosios tyri
mo tarnybos ir Generalinės pro
kuratūros veiksmų, kuris buvo
perskaitytas Seimo posėdyje.

mos korupcijos istorijomis. No
riu priminti, kad apkaltos metu
Rolandas Paksas yra grasinęs,
jog iš partijų, remiančių ap
kaltą, nepaliks akmens ant
akmens.
Mes nebijome dar vieno
puolimo prieš mūsų narį, tačiau
gailimės teisėsaugos pareigūnų,
kurie, gal ir patys nesuvokdami,
yra įtraukiami į didelius poli
tinius žaidimus, kurie yra
naudingi ne Lietuvai. Todėl mes
primygtinai siūlome, prašome ir
reikalaujame teisinį tyrimą dėl
kaltinimų Seimo nariams atlik
ti nedelsiant ir kaip įmanoma
trumpiausiu laiku, Rinkimai
turi įvykti laisvi, be teisėsaugos
dalyvavimo juose.
Antra, raginu valdančiąją
koaliciją prisiimti atsakomybę
ne tik už ekonominę situaciją
valstybėje, bet ir už tai, kad
„Strekoza” planai Lietuvoje
nebūtų taip lengvai įgyvendina
mi. Ir jeigu paaiškės, kad
„Strekoza” planų įgyvendinimui
yra naudojamasi teisėsauga, jai
pačiai nežinant ar to nesu
vokiant, turi būti imtasi pačių
ryžtingiausių priemonių.
Ir paskutinis dalykas. Krei
piuosi ne tik į politines partijas,
bet ir į žiniasklaidą bei į pilie
tiškąjį Lietuvos verslą: nedel
siant pasiekime susitarimą dėl
rinkiminių kampanijų skaid
rumo ir taip išlaisvinkime
Lietuvą nuo „Strekoza” planų
sėkmingo įgyvendinimo.

ėvynės sąjungos nariai be
jokio realaus pagrindo, tik
dėl politinių tikslų, yra tampo
mi po prokuratūrą ir teismus.
Dabar puolamas Arvydas Vi
džiūnas, anksčiau buvo pradė
tas puolimas prieš partijos na
rius R. Didžioką, A. Bartulį ir S.
Kaktį dėl „Mažeikių naftos”
bylos. Kaip rodo „Mažeikių
naftos” byla, prokuratūra ją for
mulavo be realaus pagrindo,
subliuškus išpopuliarintiems
kaltinimams dėl milijardinės
žalos. Ir tik dėl to formulavo
bylą, kad nesugebėjo atsispirti
dar Rolando Pakso suformuluo
tai
politinei
konjunktūrai
Mes gyvename teisinėje
„Mažeikių naftos” klausimu.
Tėvynės sąjunga visame valstybėje
tame puolime prieš savo narį
Liepos 8 d. Seime gen. pro
Arvydą Vidžiūną yra nustebusi
dėl kaltinimų korupcija, įstaty kuroro pavaduotojas Gintaras
mus priimant dabartiniame Jasaitis pateikė įtarimus korup
Seime. TS frakcija, turėdama cija trims Seimo nariams, kurie
tik 9 narius, yra visiškai nepajė neva ėmė pinigines lėšas iš
gi pakeisti valdančiosios daugu „Rubikon grupės” valdybos
mos nuostatas, priimant vieną pirmininko Andriaus Janukonio
ar kitą įstatymą. Visos A. už jo įmonėms naudingus įsta
Vidžiūnui reiškiamos kaltinimų tymus. Buvo įvardintos social
aplinkybės, kai kaltinimai yra demokratų frakcijos nario Vy
reiškiami dėl tariamų prasi tenio Andriukaičio, sociallibera
žengimų 2002 m., kelia esminį lo Vytauto Kvietkausko ir
klausimą: kodėl visa tai yra pa Tėvynės sąjungos-konservato
viešinama tik dabar. TS nieka rių frakcijos nario Arvydo
da nesileido ir nesileis korupciš- Vidžiūno pavardės. Seimo pap
kai įtakojama, tačiau mato dau rašyta leidimo juos apklausti.
gybę problemų partijų finansa Visi trys Seimo nariai neigia
vimo tvarkoje ir įstatymuose, į kaltę ir sutinka būti apklausti;
ką ne vieną kartą siūlė atkreip dar daugiau, jie teigia esą suinti dėmesį. TS frakcija tūo pačiu . teresuoti, kad ši byla kuo grei
ragina teisėsaugos institucijas čiau būtų išaiškinta. Seimas
įvertinti ir savo veiklos pažei išklausė Seimo narius, kuriems
džiamumą ir prašo atsakyti sau buvo pareikšti kaltinimai. Siū
patiems į klausimą, kas jas lome Arvydlo Vidžiūno kalbą.
verčia šiandien elgtis taip, kaip
v
buvo numatyta „Strekoza” pla
iuos kaltinimus išgirdau
viešai iš mūsų teisėsau
ne, kuriame buvo planuojama
partijas kompromituoti taria gininkų. Labai apgailestauju,
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kad mūsų teisėsaugininkai nau
dojasi tokiais darbo metodais,
kai pirma nuteisiama viešai, —
o politikui tai ypač svarbu, — o
paskui tu aiškinkis savo tiesą.
Gandai ypač išplito po sunkiai
suvokiamų spec. tarnybų reidų į
partijos būstines prieš antrąjį
prezidento rinkimų ratą. Labai
nelengvas išmėginimas man,
mano mylimiems ir artimiems
žmonėms, visiems mūsų rinkė
jams. Tiek netiesos, kiek šiomis
dienomis jš spaudos ir kitur iš
girdau apie save, nesu girdėjęs
pėr visą savo gyvenimą politiko
je. Šiandien tegalėčiau pasakyti
viena: aš nesu ėmęs jokio kyšio,
nė cento; nesu balsavimu ar
kitaip atsidėkojęs už finansinę
paramą partijai ir, beje, tokios
paramos už balsavimus pinigų
man niekada niekas nesiūlė.
Nei aš, nei, manau, mano kole
gos nėra susiję jokiais ko
rupciniais ryšiais su jokio verslo
grupe ar su verslininku. A. Janukonis nėra manęs papirki
nėjęs, aš nebuvau nupirktas.
Visus kaltinimus galima
būtų laikyti, kas, mano supra
timu, būtų lengviausia valsty
bei, kylančius iš paviršutiniš
kai, dažnai žmogiškai nepa
grįstų ir teisiškai skubotų ver
tinimų, kurie, deja, STT tarny
bai pastaruoju metu yra būdin
gi. Daug blogiau, jeigu būčiau
tik maža detalė platesniame
politiniame plane sudoroti val
stybininkų partijas ir sudoroti
taip sunkiai besikuriančią par
lamentinę demokratiją. Čia jau
būtų daug blogiau. Aš teturiu
vieną paaiškinimą, kodėl mano
pavardė gali būti minima šiame
skandalingame kontekste, tai
aš esu sakęs: jau gal porą metų
esu vienas iš Tėvynės sąjungos
žmonių, kurie rūpinasi finan
sinės paramos partijai telkimu.
Ir turiu pasakyti, kas, politikai,
šiais klausimais esate šnekėję,
tai nėra maloniausias dalykas.
Tas darbas yra susijęs ir su daž
nais telefoniniais ir kitokiais
kontaktais, su dažnais pokal
biais, taip pat su įstatymų ir
situacijos aptarimu. Tai neleng
vas dalykas, bet čia nėra nieko
nusikalstamo. Nesuprantu, kaip
legalus paramos prašymas gali
būti siejamas, kaip yra siejama
šiandien, su balsavimu, su
kyšininkavimu. Aš tokių dalykų
negaliu suprasti, nes niekada
nesu daręs jokių nelegalių
veiksmų. Pats esu susiradęs A.
Janukonį, esu keletą kartų su
juo taręsis, kaip ir su kitais dau
gybe Lietuvos verslo žmonių,
dėl paramos Tėvynės sąjungai.
Ta parama ateina labai sunkiai.

Tai yra faktas. Partija nėra
gavusi paramos. Partija yra
gavusi paramos į mūsų fondą.
„Konservatyvioji ateitis” 2002
m. pabaigoje. Ir tie pokalbiai su
A. Janukoniu yra būtent šia
kryptimi. Šiais metais buvom
pradėję tartis irgi šia kryptimi,
bet kol kas nesusitarta ir, ti
kiuosi, kad jau tikrai nesusitarsim. Tokių pokalbių esu turėjęs
su šimtais verslininkų, ger
biamieji kolegos.
Antrasis dalykas, kuris čia
yra sakomas, aš nesu įtakojęs
nė vieno Seimo nario ir jokio
savivaldybės tarnautojo. Aly
tuje, ir ypač Palangoje, mano
supratimu, „Litesco” ir „Rubi
kon” nėra priimto nė vieno pa
lankaus sprendimo. Jeigu bus
įrodyta, bet tai negali būti
įrodoma.
Kitas dalykas, iš ko kyla
šitie klausimai: galbūt nelabai
suvokiama Seimo nario darbo
specifika. Gal jūs, kolegos, esate
kvalifikuoti ir jums nereikia
tartis nei su socialinėmis gru
pėmis, nei su verslininkais, nei
su tais žmonėmis, kurie suin
teresuoti vieno ar kito norminio
akto priėmimu, jums nereikia
ieškoti argumentų, lyginti nuo
mones ir paskui daryti spren
dimus? Aš tai darau ir man rei
kia tai daryti, kaip ir kiekvie
nam Seimo nariui reikia daryti.
Buvau kreipęsis į Valentiną
Junoką, kad jis mano atžvilgiu,
nepaisant to, kad turiu parla
mentinį imunitetą, atliktų jam
reikalingus veiksmus ir ap
klaustų liudytoju ar kitaip. Aš
tokio atsakymo nebuvau gavęs,
matyt, nebuvau reikalingas.
Dabar tai daroma su pakanka
mai stipriu politiniu triukšmu,
bet aš esu sakęs ir dabar pakar
toju, kad esu pasirengęs atvirai
kalbėtis su visomis teisinėmis
institucijomis. Ir visiškai neabe
joju, kad teisiškai apsiginsiu,
mes juk gyvename demokrati
nėje ir teisinėje valstybėje. Bet,
žinoma, politikui ir piliečiui, jo
geram veidui yra padaryta
beviltiška žala ir dėl to prašau
jūsų paramos ir supratimo, kad
per ilgesnį laiką tas veidas vėl
taptų toks, kaip iki skandalo.
Prašau sutikti, kad būčiau
apklaustas, nematau čia prob
lemų. Stabdau savo įgaliojimus
partijoje ir frakcijos vadovybėje
iki to laiko, kol vyks teisminis
tyrimas, ir dar kartą baigdamas
pakartoju: aš nesu ėmęs nė
cento kyšio nei iš A. Janukonio,
nei iš nieko kito. Nesu balsavęs
už pinigus. Nesu susijęs su
jokiomis verslo struktūromis.

TS spaudos tarnyba
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DANUTĖ BINDOKIENĖ

Vienybė — baugšti paukštė
\Z

iemet Tautinių mažumų ir išeivijos depar prancūzų tapytojas, grafikas, skulptorius Ed
tamentas prie Lietuvos Respublikos Vy garas Dega (m. 1917.)”, bet nėra paminėto Da
riausybės išleido leidinuką — „Minėtinų riaus ir Girėno skrydžio, nepaminėta ir vienin
ir kitų datų kalendorius” (sudarė Alfonsas
telio lietuviško dienraščio, leidžiamo už Lie
Kairys; leidėjų adresas: Raugyklos g. 25, Vil tuvos ribų, o taip pat seniausio lietuviško laik
nius). Leidinukas išleistas Lietuvos priėmimo į raščio „Draugo”, šiemet švenčiančio 95 m., gi
Europos Sąjungą proga, ką parodo ir jo mėlynas mimo data (1909 m. liepos 12 d.). Arba kitas
viršelis su geltonų žvaigždžių pusračiu (kaip ES įrašas (rugpj. 5 d.): „Prieš 160 m. (1844) Čiuguvėliavoje), ir keli puslapiai, skirti „svarbiau jeve (Ukraina) gimė rusų dailininkas. Ilja Repisioms Europos vienijimosi istorijos datoms”. nas, mirė 1930 m.” Ir tokių įrašų yra nemažai,
Yra nemažai kitų naudingų žinių, pvz.: lietuviš tad „Kalendorių” tegalime vadinti prototipu —
kų mokyklų, veikiančių už Lietuvos ribų, są prie jo dar reikėtų gerokai padirbėti.
rašas, adresai, jų vedėjų pavardės; informacijos
Kalendoriuje liepos 17-oji pavadinta Pa
apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę; kai kurių saulio lietuvių vienybės diena. Neteko girdėti,
įstaigų adresai Lietuvoje ir pan.
kad „pasaulio lietuviai” ją būtų prisiminę ir
Peržvelgus už Lietuvos ribų veikiančių lit. kažkaip pažymėję. Vienybė, kaip visi gerai ži
mokyklų sąrašą, reikia tik stebėtis, kad lietu nome, yra baugšti paukštė — ją sugauti, kad
viai, nepaisant kokioje svetimoje (dažnai ir ne artimo meilės ir vieningumo giesmes lietu
svetingoje) aplinkoje gyvendami, stengiasi savo viams (ir ypač lietuviams) kasdien čiulbėtų, dar
vaikams įdiegti lietuviškosios kilmės pažinimą nepavyko. Veltui Vincas Kudirka prieš daugiau
bei meilę. Kad lietuviškos mokyklos veikia kaip šimtmetį sukūrė viltingą eilėraštį, jį
Kanadoje, JAV ar kitose valstybėse, kurias mes užbaigdamas „Vardan tos, Lietuvos, vienybė
mėgstame pakišti po „Vakarų pasaulio” epite težydi”. Eilėraštis („Tautiška giesmė”) ilgainiui
tu, žinome ir nesistebime. Bet gal retas težino, tapo nepriklausomos Lietuvos himnu ir šian
kad lietuviška mokykla veikia Gruzijoje, dien tebegiedamas. Tačiau tie žodžiai išskrenda
Kazachijoje, Moldovoje, Rusijos Federacijoje, pro lūpas, jų aidas susigeria į salės sienas ar
Ukrainoje, Uzbekijoje. Kai kur daugiau negu po iškilmių aikštės asfaltą, nepalikdamas atgarsio
vieną! Kaip neseniai Čikagoje apsilankęs PLB giedojusiųjų širdyje.
pirm. Gabrielius Žemkalnis tvirtino, Rytuose
Neieškokime vienybės stokos vien Lietu
lietuviškos mokyklos žymiai skiriasi nuo tų, ku voje. Jos pakankamai turime ir savo tarpe. Kaž
rias mes Amerikoje pažįstame, į kurias savo kada humoristas Antanas Gustaitis šmaikščiai
vaikus šeštadieniais ar sekmadieniais leidžia eiliavo: „Kur du stos, nesusigiedos...” „Nesume. Daugeliu atvejų, tai vargo mokyklos tikrąja sigiedame” ir mes. Išsiskirstėme į „bangas”, ku
to žodžio prasme, tačiau ir jos atlieka nepapras rios šiame didžiuliame krašte ilgainiui taps tik
tai svarbią paskirtį, saugodamos lietuvių kil „bangelėmis” ir pamažu išnyks, atsidaužusiuos
mės jaunąją kartą, kad visiškai neatsiskirtų į svetimybių krantą. Jeigu būtume vieningi, ne
paisant, kas kada atvyko į šį kraštą (ar čia gi
nuo lietuviškojo kamieno.
Kadangi leidinukas visgi pavadintas „Ka mė, augo), galėtume visi sudaryti vieną didžiu
lendoriumi”, jo pradžioje pateikiamos kiekvieno lę, galingą „lietuvišką bangą”. Juk kalbame ta
mėnesio svarbios, dažniausiai istorinės, datos, pačia kalba, dainuojame lietuviškai, šokame
daugiausia siejamos su įvykiais Lietuvoje. tuos pačius tautinius šokius, net ir susibarame
Aišku, ne visi istoriniai įvykiai ar žymūs lietuviškai, tai jau graži vienybės pradžia. Tik
asmenys kalendorėlyje suminėti, o kai kur — be visi kartu gaudydami „vienybės paukštę”, ją
jokio reikalo ar logikos — įkišti nieko bendra su sugausime. Tuomet galėsime parodyti pavyzdį
Lietuva neturintys įvykiai ar žmonės. Pvz. ir tėvynėje gyvenantiems.
(liepos 18): „Prieš 170 m. (1834) Paryžiuje gimė
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Kartais tos lazdelės nerasdavom — kažkas
būdavo paėmęs kitiems tikslams. Tokiu atveju
diržą nuo rato nusmaukdavom koja, panaudojus
ją vietoje lazdos.
Taip vieną vakarą, baigiant darbą, vėl nera
dau lazdos ir teko smaukti diržą koja, tačiau rato
sūkiai jau buvo per maži ir koja pakliuvo tarp dir
žo ir rato. Pakėlęs mane, ratas į palubę apie 3 m
aukščio, apsuko ir numetė į kampą ten, kur lazda
turėjo būti. Kūriku dirbęs tuomet Kalju Karlson,
estukas, mano artimiausias draugas, pribėgęs
klausė, kur man skauda, bet aš ištart žodžio ne
galėjau, tik žiobčiojau, kaip žuvis iš vandens
ištraukta.
Subėgo ir kiti, ten buvę tuo metu stotyje.
Greit atsigavau. Nejutau niekur jokio skausmo,
jokio sumušimo, lyg į paširdį būčiau smūgį gavęs,
daugiau nieko. Cirko numeris pasisekė ir tokio
vardo visiškai buvau užsitarnavęs. Bet galėjo
būti visai kitaip. Tam pačiam kampe be tos lazdos
nuolat ten stovėjo netoliese ir statinė su smėliu,
ir laužtai ar gelžgaliai. Retai kada taip laimingai
žmogui pasiseka nutūpti.
Kaip įvykdėm planą

Vieną gražią nedarbo dieną pavasarį buvo
paskelbta visuotinė talka. Tam buvo kruopščiai
ruošiamasi. Surasti garsiakalbiai, mikrofonas su
stiprintuvu, maitinimas, laidai, — žodžiu viskas,
kas reikalinga „racijai” pravesti. Nežinau, iš kur
jie tokios aukštos technikos pririnko, bet svar
biam reikalui viskas atsiranda! Mes, pjūklais ir
kirviais apsiginklavę, buvom nuvežti į beržynėlį
gal keli kilometrai nuo gyvenvietės. Radistai tuoj
pat ėmėsi laidus vedžioti ir kabinti ijiedžiuose
garsiakalbius. Darbininkai — ieškoti storesnių
beržų malkoms versti. Mes trise — Kalju
Karlson, aš ir kažkoks vietinis, ilgai neklaidžioję,
apsistojom prie retoko beržynėlio ir pradėjom
kirsti. Tikrintojas, pamatęs mus, užsirašė pa
vardes ir nuėjo. Jau buvom nuvertę berželį, sup
jaustę jį ir suskaldę pradėjom kloti į krūvelę, kur
turėjo išaugti pirmas kubometras. Staiga su
čirškė netoli nuo mūsų pakabintas garsiakalbis ir
prabilo: „Zubausko brigada pirmoji įvykdė planą”.
Mes iš nuostabos metėm dirbti ir susėdę klausom,
kada klaidą ištaisys. Bet nesulaukėm. Tada Kalju
sako: „Jeigu taip, nėra ko mums čia toliau ir
dirbt”. Gerai jam šnekėt — galvoju. Jei pasakė,

kas brigadininkas, tai jis ir atsakys. Svarstau:
dirbsim toliau — būsiu sąžiningas, bet bailys ir
pataikūnas. Eisim — rizikuoju būti nubaustas už
neatliktą darbą ir padaryto apsirikimo pasinau
dojimu.
„Einam”, — pagaliau tariau, kaip brigadi
ninkas, ir paėmę įrankius trise patraukėm namo.
Nei kitą dieną darbe, nei vėliau niekas iš
viršininkų neužsiminė apie pirmūno suteiktą
vardą nepelnytai, lyg pamiršę, kad prokuroras
čia gyveno visai netoli, kuriam tik reikėjo leptelti:
„Šis nenorėjo dirbti komunistinėje talkoje”. Ir
istorija kartotųsi, gal jau kitu variantu.

Kaip aš kartą persimaudžiau
Vasaros Sibire trumpos, bet šiltos ir giedrios,
sausesnės negu Lietuvoj. Pjaunant reikdavo balkį
nuridenti ant mašinos vagonėlio ir vartyti su
kabliu, apipjaunant visus šonus prieš išpjaunant
medžiagą pagal užsakymą. Pjuvenos skverbėsi už
apykaklės, lipdamos prie prakaituoto kūno. Laimėi, gyvenome prie * upės ir galėdavau apsi
prausti, prieš grįžtant namo. Ir ne tik apsi
prausti. Vidurvasarį Obės vanduo įšildavo pa
kankamai, kad būtų galima ir paplaukioti. Su
Kalju Karlson, kuris irgi mėgo plaukti, eidavom
dažnai p,o darbo kartu, ir, perplaukę į kitą pusę,
dar kiek pasišildydavom pavakario saulutėje.
Tai buvo maloniausios minutės po sunkaus
dienos darbo. Čia buvo tyku aplink, švari, smėlė
ta pakrantė, be žmogaus pėdsako.
Pailsėję ir apšilę, leisdavomės atgal skersai.
Jeigu Kalju patingėdavo, aš eidavau vienas. Net
ir rudenėjant nenustodavau plaukiojęs. Kasdien
taip įpratęs, vis maudžiaus, kai sykį, po lietingų
orų, upė labai patvino. Aš, pagal įprotį, po’darbo
vėl plaukiau, nepaisydamas, kad kitoje pusėje
pievos užlietos ir krantas gerokai nutolęs.
Nuplaukęs iki vidurio, pamačiau, kad padidėjusi
srovė mane nunešė iki tos vietos, kur Obė san
takoje su kita upe, beveik tokio pat pločio, vadi
nama „Starica”, kuri anksčiau buvusi ta pati Obė.
Sudvejojau, ar perplauksiu, nes pajutau, kad
spartinant nebegaliu apšilti. Tą dieną vanduo at
rodė daug šaltesnis, negu paprastai, o antras
krantas jau temstant sunkiai besimatė. Nutariau
grįžti, kol visai nesušalau. Greit apsirengęs, bėg
damas pasileidau namo, tikėdamasis greičiau
apšilti.
Bus daugiau

DRAUGAS, 2004 m. liepos 21 d., trečiadienis

KODĖL
DISKRIMINUOJATE?
Sulaukęs gan, kaip dabar
sakoma, „garbaus amžiaus”,
likau viengungis — Dievas
pasišaukė mano Joaną, su
kuria laimingai gyvenau daug
metų. Vaikų neturėjome. Taigi,
teko išmokti dirbti „namų dar
bus”, kuriuos anksčiau labai
pareigingai atlikdavo žmona.
Nesiskundžiu, esu dar pajėgus
ir sveikas, bet noriu padaryti
pastabą trečiadienį „Drauge”
spausdinamam skyreliui „Šei
mininkių kertelė”.
Kodėl „šeimininkių”? Ar
vyriška giminė negali juo pasi
naudoti? O, žinote, aš tikrai
pasinaudoju. Kadangi kulinari
ja man yra naujas patirties
laukas, kiekvieną trečiadienį
labai atidžiai skaitau receptus
ir visokius patarimus. Patiko
Adelės skyrelis, patinka ir Ju
lijos, kuri lyg prieinamiau rašo
ir tokiems „analfabetams”, kaip
aš, jos paaiškinimai bei patari
mai labai tinka.
Tad noriu pasiūlyti keisti
skyrelio pavadinimą, kad ne
būtų diskriminuojami vyrai
(nustebtumėte, kiek daug vyrų
ir moka, ir mėgsta apie viryklę
suktis; geriau ir už moteris).
Dabar, kai skaitau tą „Šeimi
ninkių kertelę”, jaučiuosi lyg
būčiau „ne į savo daržą nosį įki
šęs”, kartais net apsidairau, ar
kas nemato... Pavadinkite tokiu
vardu, kad ir vyrai drąsiai
galėtų skyreliu naudotis.

reikšti? Mielai lauksime.

DĖL DIDELĖS

KLAIDOS

Š. m. liepos 7 d. „Draugo”
laiškų skyriuje Leonidas Ragas
teisingai pastebi, kad padaryta
buvo didelė klaida.
Didžiausio JAV lietuvių
renginio, XII Lietuvių tautinių
šokių šventės programos lei
dinyje pasigesta JAV preziden
to George W. Bush sveikinimo.
Kodėl taip įvyko, tai tegali
paaiškinti tik šios šokių šventės
rengimo komitetas.
Leidinyje patalpinti senato
riaus Richard Durbin, Čikagos
mero Richard M. Daley ir Kong
reso nario John M. Shimkus
sveikinimai laišku ir jie taipogi
minimi kaip garbės komiteto
nariai.
Pasveikinimai pagal duotas
datas komiteto gauti labai
anksti, tačiau ar buvo kvieti
mas išsiųstas ir JAV preziden
tui?
Leonidas Ragas savo laiške
priekaištauja Illinois lietu
viams respublikonams, kad būk
tai Jie snaudė ir tuo reikalu ne
pasirūpino”. Mūsų organizacija
nuolat painformuoja respubli
konų partijos štabą apie svar
besnius renginius lietuvių
tarpe. Tačiau be šokių šventės
komiteto prašymo, tokių kvie
timų siųsti mes negalėjom ir to
nedarėm.
Buvusiose šokių šventėse
turėjome eilę garbės svečių, jų
Jonas Virškus tarpe prezidento dukrą Julie
Oak Lawn, IL Eisenhovver Nixon, prezidentų
Nixon ir Ford žmonas ir eilę
kitų. Kur buvome prašomi — vi
Redakcijos pastaba: gal
sad atėjom įtj talką. Organibūt šis mūsų skaitytojas ir tei
zavom ir prezidento Reagan
sus. Apie jokias diskriminacijas
telefoninį pasveikinimą į šokių
net nepagalvojome. Gaila, kad
šventės salę, kur irgi tai darėm
laiškelio autorius nepasiūlė
su šokių šventės komiteto pa
„vyriško” arba „neutralaus” pa
vadinimo „Šeimininkių kertel geidavimu. Tad ir šiemet buvo
užklausta viena iš vadovių, ar
ei”. Gal skaitytojai galėtų savo
yra
planuojama į šventę panuomonę šiuo klausimu pa

kviest! JAV prezidento žmoną kompiuterio sąrašą, bet atrastų
ponią Laura Bush, ir ar mes ga dėžių „Baltijoje” nebepalikau.
lėtume kaip nors patalkinin Nuvežusi į „Atlantic Express”,
kauti. Buvo atsakyta, kad šokių sužinojau, jog jau ne pirma perkomitetas svarstė šį pakvietimą vežu tokią siuntą. Sumokėjau
ir nutarė to kvietimo atsisakyti, 120.36 dol., kad siunta, nors ir
dėl papildomų didelių salės nuo pavėluotai, pasiektų adresatus.
mos išlaidų, ryšium su reikala O už tokią paslaugą taip pat
vimais šio svečio saugumui.
prieš metus buvo sumokėta
Tačiau neprileidome nei „Baltia Express”.
Ačiū už informaciją, kad ir
minties, kad JAV prezidento
nematysime šventės garbės ko kiti galėtų atsiimti ir išsiųsti
mitete ir ar iš vis jam buvo pa savo siuntinius.
Indrė Tijūnėlienė
siųstas pakvietimas.
Buffalo Grove, IL
Nesinori tikėti, kad tai buvo
sąmoningai padaryta, nes mūsų
šventės neturėtų būti politizuo
AČIŪ!
tos. O jei įvyko koks nesusipra
timas, kodėl nebandyta išsiaiš
Dosnumas sugrįžta į savo
kinti, nes laiko atrodo buvo. paties šaltinį.
JAV prezidentas yra mūsų visų
Mąstymas žmoguje yra tarsi
prezidentas, nepaisant, kokios
Dievas pasaulyje.
jis partijos bebūtų ir jam pagar
Niekas nepatiria džiaugs
ba priklausė ir šiame šių metų mo, jei negyvena meilėje,
šokių šventės leidinyje.

Anatolijus Milūnas
Illinois lietuvių
respublikonų lygos
pirmininkas

DIENRAŠČIO

„DRAUGAS”
REDAKCIJAI
Ačiū už pranešimą (2004 m.
liepos mėn. 10d.) apie į Lietuvą
siųstus siuntinius per „Baltia
Express” agentūrą. Buvo many
ta, kad šie siuntiniai iškeliavo į
Lietuvą 2003 metų birželio mė
nesį, tačiau adresatai jų nesu
laukė. Suprantama, gali įvykti
visokių atsitiktinumų, bet, kai
viena draugė pranešė, kad siun
tiniai atsirado ir visus metus
laikomi sandėlyje Eik Grove
Village miestelyje, labai nuste
bau. Tarp tų siuntinių buvo ir
mano trys dėžės „Saulutės” re
miamoms šeimoms. Susiskam
binau su Scott ir trečiadienį, lie
pos 7 d., atsiėmiau dėžes, su
mokėjusi firmai „Hyper Trucking” po 22 dol. už dėžę, už san
dėliavimą. Po to paskambinau į
„Draugą” pranešti apie netikėtą
radinį. Paskambinau ir į „Baltia
Express”, kur sužinojau, jog
firma tebeveikia, siuntas pri
iminėja, ir kad mano siuntiniai
tebėra įtraukti į praeitų metų

mimanHo m

mm

SEIMININKIŲ
KERTELĖ
Paruošia Julija K.

AGURKAI — VASAROS SKANUMYNAS
r žinote, kad agurkai kilę iš jodo, mangano, floro. Agurkai
Indijos, kur jie jau augina žadina apetitą, padeda virškini
mui, be to, jie neturi daug ka
mi keletą tūkstančių metų pr.
Kristų? Vėliau agurkai paplito lorijų, tad ir dietos besilaikan
Mažojoje Azijoje, senovės Egip tys gali valgyti' agurkų, kiek tik
te. Graikų botanikas Teofras- nori.
tas(370-288 m. pr. Kr.) aprašė
Liaudies medicinoje agur
tris agurkų rūšis, pabrėždamas, kai buvo vartojami viršutinių
kad šias daržoves galima val kvėpavimo takų ligoms gydyti,
gyti žalias, virtas, luptas ir ne buvo patariama gerti agurkų
luptas. Romėnai iš agurkų virė sultis, sumaišytas su medumi.
sriubas su pipirais ir medumi, į Šitaip geriant, buvo gydomi ir
sriubas pildavo vyno.
odos išbėrimai, kosulys, bron
Lietuviai mėgsta agurkus chitas. Uždėjus ant kaktos žalių
su rūgščia grietine, su medumi, agurkų žievelių, sumažėja gal
raugintus, žalius, bet retai — vos skausmas. Agurkai nuo
virtus ar keptus. Skaniausi seno vartojami kosmetikoje, nes
agurkai — tiesiai iš daržo. Jie balina odą, sutraukia poras,
ne vien skanūs, bet taip pat lygina raukšles.
maistingi: turi daug minerali
Ne visi galime užsiau
nių medžiagų ir mikroelemen ginti savo agurkų, tad čia duo
tų: vario, cinko, geležies,
siu kelis patarimus, kaip
su agurkais elgtis, par

A

parduotuvės ar ūkininkų tur
gaus:
— kad agurkai ilgiau išsi
laikytų švieži, sudėkite į negilų
emaliuotą indą ir laikykite že
mutinėje šaldytuvo lentynėlėje;
— jeigu agurkus daugiau
negu iki pusės panardinsite į
vandenį žemyn nuskinta virkš
tele, jie išliks švieži keletą
dienų;
— jei agurkai kartūs, nu
lupkite jų odelę ir kelioms mi
nutėms pamerkite į truputį
pasaldintą pieną (šaltą), paskui
nuplaukite šaltu vandeniu;
— nelaikykite agurkų kar
tu su obuoliais, nes dėl iš obuo
lių išsiskiriančių medžiagų
agurkai greičiau vysta.
Na, o dabar keli patiekalai
su agurkais.

Tačiau meilė be gailesčio
neįmanoma.
Niekas, mylėjęs Kristų,
kankinamas neatsižadėjo.
Nes Dievas — tai didysis
sąmonės turtas;
Jis mus padaro turtingais,
Jis mus apipila perteklium
be jokių abejonių.

Sebastian Barker,
Great Britan
Nors mūsų gyvenimus ski
ria tūkstančiai kilometrų, ta
čiau garbingi, kilnūs darbai
tuos, atrodytų, neįveikiamus
erdvės atstumus tarsi ledus
sutirpina ir leidžia pajusti, kad
neretai mus aplankanti neviltis
galbūt tėra laikina, turinti
pradžią ir pabaigą. Tai paty
rėme ir mes, lietuvių Šatinskų
šeima, kuriai Jūs, gerbiamoji
Bindokienė, padėjoti patikėti,
kad šiame pasąulyje esame ne
vieni, kad yra 'žmonių, su ku
riais galime pasidalyti ir savo
skausmais, ir džiaugsmais.
Vargu ar rasime tinkamiau
sių žodžių, kuriais galėtume
išreikšti Jums savo begalinį dė
kingumą už suteiktą galimybę
„Draugo” puslapiuose papasa
koti gausiam skaitytojų būriui
apie savo sūnaus Sauliuko įgim
tą negalią bei padėkoti fondo
„Lietuvos vaikų viltis” nepails
tančioms koordinatorėms už jų
neįkainojamą rūpestį ir pagalbą
šimtams mūsų šalies vaikų.

Linkime Jums, gėrb. Bindokiene, kuo geriausios kloties,
sveikatos ir jėgų skleisti tarp
visų po platųjį pasaulį likimo
išblaškytų Lietuvos sūnų bei
dukterų tiesos ir gėrio žodį, puo
selėti juose meilę ir rūpestį gim
tajam kraštui, skatinti nie
kuomet nepamiršti savo šaknų
— tėvų ir prėtėvių žemės.

Dalia, Alvydas ir
Sauliukas Šatinskai
Lietuva, Kaunas

IŠNUOMOJA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

VACATION IN
KENNEBUNK, MAINE!
Franciscan Guest House

GREIT PARDUODA

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

Prie Kedzie Avė. 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.).

KITA KLAIDA
„Draugo” liepos 7-os d. dien
raštyje, Vanda Mickuvienė rašo,
kad Alekso Vitkaus straipsnyje
„Sis tas apie popiežius” yra klai
da. Popiežius Jonas XXIII. Šio
popiežiaus ji tikrai nematė. Ji
matyt pamiršo, kad po Jono
XXIII 1958—1963 m. pasivadi
no Jonu XXII vardu, norėdamas
atitaisyti Jono XXII klaidas.
Toliau ji rašo, kad Jonas XXIII
1958—1978 m. soste išbuvo 20
metų, kai tuo metu ji gyveno
Romoje audiencijoje matė Joną
XXIII dar buvo Paulius VI,
kuris soste išbuvo 15 m.
Popiežius Jo.nas XXIII buvo
nuo 1958 m. spalio 28 d. iki
1963 m. birželio 3 d. (beveik 5
m.). Paulius VI nuo 1963 m.
birželio 21 d. iki 1978 m. rug
pjūčio 6 d. (15 m.). Jonas
Paulius I nuo 1978 m. rugpjūčio
26 d. iki 1978 m. rugsėjo 29 d.
(33 dienas), o dabartinis Jonas
Paulius yra nuo 1978 m. spalio
16 d. Taigi, ponia Vanda galėjo
matyti arba Paulių VI arba Jo
ną Paulių I, nežinia kokiu laiku
ji buvo audiencijoje, bet tikrai
ne Joną XXIII.
Neaišku ar čia yra korektū
ros klaida, ar jas skaitantis ne
turi jokios nuovokos apie religi
nius reikalus. Dažnai tenka iš
girsti, nesvarbu su kokiais
aukštais mokslais jie bebūtų,
kas liečia religinius klausimus
„prakiša pro šalį”.
Rašant apie tokius istori-,
nius asmenis ar įvykius, reikia
labai tiksliai patikrinti žinias iš
kelių skirtingų šaltinių, nes
kitaip galima suklysti pačiam ir
suklaidinti kitus.

Saulė Jautokaitė
Palos Hills, IL

Landmark
***1 properties

Near Monastery. Beach & Shops

Woodridgc išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $607;
2 mieg.— $682.

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

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose

• Greitas tr sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

Tel. 630-910-0644, Jana.

PASLAUGOS
STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

S. Benetis, tel. 630-241-1912

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th St.,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS

YRA OAI.IMYBK.
,~|>^'Tl2..SISA.KY9’t Kk>NTKINHRJ.

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU
LIETUVA, LATVIJA ESTL1A. UKRAINA. BAI.TARUSUA
IŠSIUNČIAMU KIHKVIHNA SAVAITĘ.
PRISTATOME GAVĖJUI TIESIAU RANKAS.

1-800-775-SEND
Musų atstovai:
Bravo Coffee and deli
238 Mutn Str. LEMONT, IL <>0439, Tcl:63O-257-330O
KAI YNA corp.
338 S. Rohlwinu Road PALATINI- 60067. T<il:S47-776-?766
2719 W. 71 st Str. CHICAOO. It . 60629. tėl: 773-434-7919
8801 78 Th Avė BRinOKVIKVv; II. 60455, Te1:708-599-9680

ĮVAIRUS

* Sąžiningas, darbštus vaikinas ieško bet kokio darbo Joliet
apylinkėje. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 815-722-1624.

K
* 45 m. moteris, susikalbanti angliškai, turinti rekomendaci

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

* Medikė perka darbą savaitgaliais . Tel. 847-373-8637.
BUSI

Agurkus nulupti, supjaus
tyti išilgai, kiekvieną į keturias
dalis, išimti sėklas ir agurkus
supjaustyti plonais griežinė
liais. Kiaušinius nulupti, su
pjaustyti kubeliais. Svogūnus
su laiškais susmulkinti. Viską
sumaišyti su majonezu ir
apibarstyti maltais pipirais.
Pastaba: galima vartoti
vieną kiaušinį su tryniu, o vieno
tik baltymą, taip bus sumažin
tas cholesterolis.
Agurkų valtelės

4 agurkai
8 uncijų skardinukė
„tuną” konservų
1 žaliasis pipiras
2 kietai virti kiauši
niai arba dviejų kiauši
nių baltymai ir tik vie
no trynys
Raugintų agurkų salotos
2 šaukštai susmul
3 vidutinio dydžio rauginti kintų krapų
agurkai
10 žaliųjų alyvuogių
2 kietai virti kiaušiniai
4 šaukštai majone
2-3 svogūnai su laiškais
zo (sumažinto riebumo)
3 šaukštai sumažinto riebu
1 nedidelis pomidoras
keli salotų lapai
mo majonezo
1! 4 šaukštelio pipirų
keletas svogūnų laiškų
4 alyvuogės papuoši
mui
H4 šaukštelio maltų
pipirų.
Agurkus nulupti,
perpjauti pusiau išilgai,
šaukšteliu išskobti sėk
las, vidų pabarstyti drus
ka ir pjūviu žemyn pa
dėti į lėkštę, kad
išbėgtų sultys.
Kiaušinius nulupti,
supjaustyti smulkiais
gabalėliais, į juos suberti smulkiai supjaus-

* Galiu sutvarkyti namus, pagaminti valgyti, pabendrauti,
tytą pipirą, šakute sutrintą „tu
ną”, krapus, susmulkintas aly
vuoges, majonezą. Viską gerai
sumaišyti. Išskobtų agurkų vi
dų pabarstyti maltais pipirais,
sukrėsti paruoštas salotas,
agurkus išdėstyti ant salotų
lapų, papuošti pomidoro skil
telėmis, alyvuogių puselėmis ir
svogūnų laiškais.
Šviežių agurkų sriuba

5 puod. jautienos sultinio
1 sv. didelių šviežių agurkų

palydėti į bažnyčią tik šeštadieniais ir sekmadieniais. Tel. 708220-3202, Danguolė, palikti žinutę.
,DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS

773-585-9500

1 nedidelė gūžė (galvutė) salotų

2 šaukštai rūgštynių
2 šaukštai krapų
2 šaukštai petražolių
2 šaukštai kapotų svogūnų
laiškų
2 šaukštai sviesto
1 šaukštas miltų
213 puod. be
prieskonių jogurto
- -s
v
1 šaukštelis me
daus
1/2
šaukštelis
druskos
1/8 šaukštelio
maltų pipirų
1 didelė virta
morka
Agurkus nulup
ti, perpjauti išilgai į
4 dalis, išimti sėklas,
supjaustyti plonais
griežinėliais. Į kep
tuvę įdėti 1 šaukštą
sviesto, suberti agur
kus ir 20-30 min. pa
troškinti ant lengvos
ugnies. Kai agurkai
suminkštės, suberti
smulkiai supjausty
tas rūgštynes, salotas,
petražolių lapelius,
svogūnų laiškus ir
krapus, sudėti medų
ir 5-7 min. patroškinti.
Į jautienos sul
tinį supilti ištroškin
tus agurkus, sudėti
stambiai (burokine

tarka) sutarkuotą virtą morką.
Su miltais suminkyti likusį
sviestą, sudėti į sultinį ir viską
užvirti. Kai užvirs, nukelti nuo
ugnies ir užbalinti jogurtu (arba
rūgščia grietine), ištrinta su
trupučiu pieno.
Pastaba: jeigu kas neven
gia gyvulinių riebalų, gali už
balinti grietinėle — bus dar
skaniau. Taip pat, jeigu netu
rite rūgštynių (angį. sorrel),
įdėkite papildomą šaukštą jo
gurto arba sumažinto riebumo
rūgščios grietinės — tai suteiks
sriubai reikalingo rūgštumo.
Agurkų salotos su vaisiais

3 agurkai
1 kriaušė
1 greipfrutas
8 kietokos slyvos
1/4 sv. fermentinio sūrio
2 šaukštai sumažinto riebu
mo majonezo
2 šaukštai pieno
114 šaukštelio druskos
1/8 šaukštelio maltiį pipirų
Agurkus nulupti ir supjaus
tyti kubeliais. Vaisius nulupti ir
supjaustyti. Sūrį supjaustyti
kubeliais, suberti į vaisius ir
viską sumaišyti. Pasūdyti, pa
barstyti pipirais. Užpilti majo
nezu, sumaišytu su pienu, dar
kartą salotas sumaišyti ir pa
tiekti į stalą, papūošus pet
ražolių lapeliais arba krapais.

DRAUGAS, 2004 m. liepos 21 d., trečiadienis

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

STRASBOURG
Nauju išsiplėtusios Europos
Sąjungos (ES) parlamento pir
mininku antradieni per pirmąją
sesiją po birželio rinkimų iš
rinktas ispanų socialistas Josep
Borrell Fontelles. J. Borrell
Fontelles per pirmą balsavimą
gavo 388 balsus, o jo pagrindinį
varžovą lenką Bronislaw Geremek parėmė 208 europarlamentarai. J. Borrell Fontelles Euro
pos Parlamento pirmininko pos
tą perims iš airių liberalo Pat
Cox.

das Vatikanui. Austriją, kurios
gyventojų daugumą sudaro ka
talikai, sukrėtė šis didžiausias
per dešimtmetį Bažnyčios skan
dalas, tapęs dar vienu smūgiu
Katalikų Bažnyčiai, kurios au
toritetui jau pakenkė seksuali
nio išnaudojimo skandalai visa
me pasaulyje. Neseniai naujie
nų žurnalas „Profil” paskelbė
minėtoje seminarijoje darytas
nuotraukas, kuriose matyti ku
nigai, glamonėjantys ir bučiuo
jantys seminaristus. Be to, pir
madieni Austrijos prokurorai
vieną seminaristą apkaltino
vaikų pornografijos atsisiunti
mu iš interneto ir pareiškė, kad
šioje seminarijoje jis nebuvo vie
nintelis tai daręs žmogus.

MASKVA
Teismo antstoliai išieškojo
PRAHA
iš naftos bendrovės „Jukos” sko
Čekijos paskirtasis premje
lai padengti 5 mlrd. 25 mln.
304,000 rublių 66 kapeikas. ras Stanislav Gross antradieni,
„Atliekant vykdomuosius veiks trijų parlamentinių partijų va
mus areštuotos akcijos ir doku dovams žengus svarbų žingsnį
mentai, sudarantys bendrovės susitarimo link, pažadėjo sku
‘Juganskneftgaz’,
bendrovės biai suformuoti naują vyriau
‘Samaraneftgaz’,
bendrovės sybę. Kairieji socialdemokratai,
‘Tomskneft VNK’ registro siste centristai krikščionys demo
mą. Šių bendrovių vardinių ver kratai ir dešiniųjų Laisvės są
tybinių popierių savininkė yra junga stengiasi suformuoti su
‘Jukos’”, sakoma Teisingumo sivienijimą, panašų į tą, kuriam
ministerijos viešųjų ryšių centro vadovavo buvęs premjeras Vla
pranešime. Teisingumo ministe dimir Špidla. V. Špidla iš prem
rijos atstovai priminė, kad skola jero ir Socialdemokratų partijos
iš „Jukos” išieškoma vykdant vadovo postų atsistatydino dėl
teismo sprendimą išieškoti iš prasto jo susivienijimo pasiro
šios naftos bendrovės 99.3 mlrd. dymo per praėjusį mėnesi įvy
kusius Europos parlamento rin
rublių skolą.
kimus.

VATIKANAS
Popiežius Jonas Paulius II
AUTIMII?
TT
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X X
paskyrė specialųjį tyrėją, kuris
tirs Austrijos Katalikų Bažnyčią
BAGHDAD
sukrėtusi sekso skandalą.
Irakas yra pasirengęs imtis
Trumpame pranešime sakoma,
kad popiežius Austrijos Feld- atsakomųjų veiksmų prieš vals
kirch miesto vyskupui Klaus tybes, kurias jis kaltina remiant
Kung pavedė ištirti i vakarus irakiečių sukilėlius, antradienį
nuo Vienos esančios Sankt Pel- perspėjo gynybos ministras. Haten vyskupijos, ypač — į sekso zim ai Shaalan šių valstybių
skandalą įsivėlusios jos semina nenurodė, bet „akivaizdžiu kiši
rijos, problemas. Vatikanas to musi” kaltino seną priešininką
kius tyrėjus vadina apaštali Iraną. Anksčiau Irakas yra
niais vizitatoriais. Jiems pave skundęsis dėl partizanų, paten
dama nagrinėti konkrečius kančių į jo teritoriją iš Sirijos.
klausimus ir pranešti savo išva „Esame pasirengę perkelti iš

puolių prieš Irako garbę ir tei
ses sceną į tas valstybes”, minis
tro žodžius cituoja Londone lei
džiamas laikraštis „Asharą ai
Awsat”. „Kalbėjomės su jomis ir
pateikėme joms faktus ir įrody
mus, bet nė viena jų nesiėmė
kokių nors veiksmų, kad liau
tųsi remti terorizmą Irake”, sa
kė jis.

ABU DHABI
Įtariamas teroristų tinklo
„ai Qaeda” sąjungininkas Abu
Musab ai Zarqawi paragino Ja
poniją išvesti savo pajėgas iš
Irako ir įspėjo, kad jei kariškiai
nebus atšaukti, Tokyo taps nau
jų atakų taikiniu. JAV yra pa
siūliusios 25 mln. JAV dolerių
atlygį už A. M. ai Zarqawi, kuris
yra labiausiai ieškomas Irako
kovotojas, sulaikymą. Šis Jor
danijoje gimęs kovotojas ir jo
grupuotė yra prisiėmę atsako
mybę už žmonių aukų pareika
lavusius mirtininkų išpuolius,
irakiečių pareigūnų nužudymus
ir už dviejų įkaitų — ameri
kiečio ir Pietų Korėjos piliečio
— nužudymą. Kaip jau skelbta,
Filipinai pirmadienį išvedė iš
Irako savo karius. Artimos są
jungininkės JAV ir Australija,
taip pat — Irako laikinoji vy
riausybė, kritikavo tokį Pietų
Korėjos sprendimą ir vadino jį
pasidavimu teroristų šantažui.

— Į Lietuvą atvyko ir dvi sa
vaites lankysis du žinovai ar
chitektai iš Izraelio, kurie pro
vincijoje susipažins su išlikusio
mis sinagogomis.
Kultūros vertybių apsaugos
departamento (KVAD) praneši
mu, žinovai iš Tel Aviv žydų me
no centro vyks į Žiežmarius,
Alantą, Kaltinėnus,Telšius, Pa
kruojį ir Lygumus.
Anot pranešimo, sinagoga
— svarbiausia judaizmo institu
cija — yra žydų maldos namai ir
susitikimų vieta, tai — dvasi
nis, kultūrinis, ekonominis ir
politinis žydų bendruomenės
centras.
Pirmosios medinės sinago
gos Lietuvoje buvo pradėtos sta
tyti XVII a. antroje pusėje.
Medinės baroko epochos sinago
gos,
sunaikintos
Antrojo
pasaulinio karo metais, buvo
tikri architektūros meno šedev

rai, išlikę tik istorinėse nuo
traukose ir tapę jau simboliniu
Lietuvos kultūros palikimu.
Anot KVAD pranešime ci
tuojamos humanitarinių moks
lų daktarės Marijos Rupeikie
nės, įdomu tai, kad sinagogų vi
duje buvo tam tikra vizualinė
bei simbolinė jungtis su lietuvių
liaudies menu bei katalikų baž
nyčių interjerų įranga, pavyz
džiui, aukšti drožinėti „aron kodeš” — vietos, kur buvo saugo
mos toros ir kiti religiniai raštai
— priminė katalikų bažnyčių
altorius, o bimos — sakyklas.
Lietuvoje šiuo metu yra dvi
veikiančios sinagogos ir maž
daug šešios dešimtys žydų mal
dos namų, tarp jų trylika medi
nių sinagogų — Pakruojyje,
Tirkšliuose, Sedoje, Žiežmariuo
se, Alantoje, Kurkliuose, Roza
lime, Kaltinėnuose, Laukuvoje,
Telšiuose, Plungėje, Alsėdžiuose
bei Veisiejuose.

Palestiniečių ministras pir
mininkas Ahmed Qurie antra
dienį atsiėmė savo pareiškimą
dėl atsistatydinimo, kurį prieš
tris dienas paskelbė nusivylęs
neramumų banga Gazoje, pra
nešė vienas palestiniečių parei
gūnas. A. Qurie nutarė likti sa
vo poste po derybų su preziden
tu Yasser Arafat. Tačiau kiti pa
reigūnai nurodė, kad A. Qurie
tik sutiko eiti laikinosios vy
riausybės vadovo pareigas — tai
gali reikšti, kad jis dirbs laiki
nai. Krizę palestiniečių vadovy
bėje mėginantis suvaldyti Y.
Arafat savaitgalį atmetė A. Qurie atsistatydinimo prašymą.

Dauguma šių maldos namų
— labai prastos fizinės būklės ir
stovi nenaudojami, užkaltomis
angomis, jų interjerai sunaikin
ti. Šiuo metu itin aktuali sina
gogų restauravimo ir tinkamo
pritaikymo problema.
Medinės Lietuvos sinagogos
— neįkainojamas sakralinis pa
veldas, kurį būtina išsaugoti,
nes Lietuva bene vienintelė Eu
ropos valstybė, kurioje dar išli
ko šio tipo statinių. Latvijoje
yra tik viena medinė sinagoga.
Lietuvos istorija neatsieja
ma nuo jidiš kultūros. Prieš An
trąjį pasaulinį karą Vilniaus
miestas garsėjo kaip „Šiaurės
Jeruzalė” dėl gausaus jidiš ma
terialinio ir kultūrinio paveldo.
Per Antrąjį pasaulinį karą Lie
tuvą okupavę naciai ir jų vie
tiniai kolaborantai nužudė dau
giau kaip 90 procentų iš prieš
kary klestėjusios 220,000 žydų
bendruomenės narių.

Vytauto Lauruso muzika įsitvirtina „Schott" leidyboje
Vilnius, liepos 20 d. (ELTA)
— Viena didžiausių pasaulyje
„Schott” muzikos leidykla Vo
kietijoje išleido kompozitoriaus
Vytauto Laurušo „Maldų simfo
niją” styginių orkestrui (2000).
Tai jau antrasis profeso
riaus kūrinys, pasirodęs šios lei
dyklos kataloguose. Prieš porą
metų „Schott” leidykla išleido
kamerinį V. Laurušo kūrinį
„Concento di corde” dviem al
tams.
Pasak muzikologės Onos
Narbutienės, kurios tekstu mu
zikos kūrinys yra pristatomas
tarptautiniame kataloge, „vie
nos dalies ‘Maldų simfonija’ sa
vo raiškumu ir pasakojimu pri
mena monologą, kupiną atsivė
rimų, pakylėtų akimirkų, neri

mo ir susikaupimo. Čia ypač
įtaigiai pasireiškia visai Vy
tauto Laurušo kūrybai būdingi
bruožai — emocionalumas, di
deli nuotaikų kontrastai, darni
įvairių išraiškos priemonių są
junga”.
Garsioji leidykla netrukus
planuoja išleisti V. Laurušo
„Concento di corde” antrąją ver
siją dviem violončelėms (1995),
sukomponuotą violončelininko
David Gering prašymu.
„Schott” leidyklą 1770 m.
Mainz mieste įsteigė Bemhard
Schott.
Leidykla kartu su antrinė
mis leidybos įmonėmis leidžia
klasikinės, romantinės, XX am
žiaus ir pačios naujausios pa
saulio muzikos, taip pat džiazo,

AtA
ANGELA KELMELYTĖ
BUKŠNIENĖ
Velionė gyveno East Lansing, Michigan.
Gimė 1914 m. vasario 20 d. Kapčiamiestyje, Lazdijų
rajone, Alytaus apskrityje. Į JAV atvyko 1949 m.
Giliam liūdesyje liko: dukra Gražina ir žentas Alfre
das Giroux, dukra Vitalija Thompson, anūkė Angelą, se
suo Bronė Dziminskienė su šeima Lietuvoje bei kiti gi
minės.
Velionė priklausė Lietuvos Vyčiams ir Švyturio jūros
šaulių kuopai.
A. a. Angelą pašarvota Harris laidotuvių namuose,
15451 Farmington Road, Livonia, MI. Lankymo valandos
trečiadienį, liepos 21 d. nuo 2 v. p.p. iki 4 v. p.p. ir nuo 6
v.v. iki 9 v.v. Rožinis 7 vai. vakare.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 22 d. Iš kop
lyčios 9:15 vai. r. bus atlydėta į Dievo Apvaizdos baž
nyčią, kur 10 vai. r. kun. Alfonsas Babonas laikys gedu
lingas Mišias. Po Mišių mašinų procesija palydės velionę
įjos amžino poilsio vietą Holy Sepulchre kapines.

populiariosios ir roko muzikos
kūrinius profesionaliems atlikė
jams ir muzikos mėgėjams.
„Schott” leidybinei grupei
priklauso tokios senas tradicijas
puoselėjančios leidyklos kaip
„Ars-Viva”, „Panton”, „Ernst
Eulenburg”, „Atlantis Musikbuch”, „Hohner-Verlag”, „Forstner und Cranz”.
Taip pat šiai grupei priklau
so dvi tarptautiniu mastu žino
mos plokštelių studijos ,,Wergo”
ir „Intuition”, periodiškai lei
džiami septyni leidiniai muzi
kos specialistams, tarp jų —
kompozitoriaus Robert Schumann įsteigtas „Neue Zeitschrift for Musik”, keturi muzi
kos pedagogikos žurnalai, var
gonų muzikos žurnalas.

AtA
RENIUS BERNOTAS
Mirė 2004 m. liepos 18 d., sulaukęs 50 metų.
Gyveno Burbank, IL.
Gimė 1953 m. lapkričio 29 d. Vokietijoje. Amerikoje
išgyveno 48 metus.
Nuliūdę liko: mama Paulina Mikštas; brolis Vytautas
Bernotas su šeima; sesuo Aldona Sterba su šeima; duk
terėčia Kristina Leidel su šeima ir vaikais Matthevv Leidel, Amber Leidel; sūnėnai David su Karen Bernotas ir
Richard Prapuolenis.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 22 d. nuo 3 v.
p.p. iki 9 v.v., Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie,
Evergreen Park.
Laidotuvės penktadienį, liepos 23 d. Iš laidojimo
namų 9 v.r. a.a. Renius bus išlydėtas ir palaidotas šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę šeima ir draugai
Laidot. direkt. Kosary Funeral Home.
Tel. 708-499-3223.

Nuliūdę dukros ir jų šeimos
Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė.
Tel. 313-554-1275.

PADĖKA
Mūsų brangi žmona, mama ir močiutė

A f A
ONUTEI KEŽENYTEI

KARAŠIENEI

RAMALA

Žinovai iš Izraelio domisi medinėmis Lietuvos sinagogomis
Vilnius, liepos 20 d. (BNS)

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2004 m. liepos 18
d., Sparrow ligoninėj, Lansing, Michigan, mirė mūsų my
lima mamytė, močiutė, sesutė, teta ir uošvienė
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apleidus šį pasaulį, Daytona Beach Lietuvių
Bendruomenė reiškia gilią užuojautą vyrui
NARIMANTUI, sūnui, dukterims ir artimie
siems. Liūdime su jumis.

At A

ALDONAI MARYTEI

MARKELIENEI

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių fondo vadovy
bės vardu, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuo
jautą Lietuvių fondo tarybos nariui JONUI VA
LAIČIUI dėl sesers mirties. Liūdime ir gedime
kartu.

At A
SOFIJA JURCYTĖ
(BELIŪNIENĖ) KIKILIENĖ
užbaigė šią žemišką kelionę 2004 m. liepos 5 d.
Nuoširdžiausiai ačiū kun. Jonui Kuzinskui ir kun.
Rimvydui Adomavičiui už maldas ir prasmingus mielus
žodžius koplyčioje, švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir
kapinėse.
Labai dėkojame p. Marijai Rudienei už jausmingą at
sisveikinimą koplyčioje, taip pat visiems artimiems drau
gams ir pažįstamiems už dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse. Ypatingai Birutei ir Arūnui Kasperavičiams ir
Česlovui ir Juditai Kavaliauskams, atvykusiems iš Kana
dos.
Padėka solistui Vaclovui Momkui už įspūdingą giedo
jimą bažnyčioje.
Ačiū už gausias šv. Mišių aukas, gėles ir aukas labda
rai, už pareikštus užuojautos žodžius raštu ir per spaudą.

Nuliūdę vyras Aleksas, dukros Rima ir Dalia

Mylimai Mamytei
A f A

ELYTEI PETRUŠAITYTEI

PAŽĖRIENEI

PASINAUDOKITE „DRAUGO” SPAUSTUVĖS
PATARNAVIMAIS
Dienraštis „Draugas” spausdinamas modernioje, savoje
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės
spaustuvės visoje Amerikoje. „Draugo” spaustuvė spaus-dina
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas,
pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo,
organizacijų adresais, pasirinktais šokiais.
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo”
spaustuvė negalėtų atlikti.
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo” spaustuvei, yra
parama dienraščiui. „Draugas” turi atlikti daug papildomų
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą.
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo” spaustuvės
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką
mūsų spaustuvė gali Jums suteikti.
Remkite „Draugą”, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo” spaustuvei.
Juk „Draugas” stengiasi aprašyti visus renginius ir
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip
„Draugas”. Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės:

mirus, skaudžios netekties valandoje užjau
čiame mūsų narę JŪRATĘ PAŽĖRAITĘ-VENCKUVIENĘ, jos vyrą JUOZĄ, jų dukrą AUŠRĄ,
gimines ir artimuosius.

Akademinio Skautų Sąjūdžio
Los Angeles skyrius

Mirus brangiam tėveliui ir seneliui
At A
PETRUI BLEKIUI,

nuoširdžią užuojautą reiškiame mieliems drau
gams ir Draugijos nariams PETRUI, REDAI,
MATUI, ANDRIUI ir kartu liūdime.
♦

Union Pier lietuvių draugija

Valentinas Krumplis

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

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

A fA

ALDONAI MARKELIENEI

VALAITYTEI

Čikagoje mirus, brolius, Tautos fondo tarybos
pirmininką JURGĮ VALAITĮ ir dr. JONĄ VA
LAITĮ, dukteris DAIVĄ MARKELIS-GABRIEL
IR RITĄ DAGYS bei visus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Tautos fondas

DRAUGAS, 2004 m. liepos 21 d., trečiadienis
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Kaip veikia Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisija
PIRMA DALIS

JAV LB VVAUKEGAN/LAKE County
apylinkės gegužinė įvyks liepos
25 d., sekmadienį, 12 v.p.p.
„Half Day Forest Preserve”
(Lake County) pavėsinėje „A”,
Route 21, Milwaukee Avė., Half
Day, IL. Dalyviai prašomi į
gegužinę atsinešti nors po vieną
patiekalą bendram stalui.
Gėrimus kiekvienas pasirūpina
sau savarankiškai. „Antano
kampas” gegužinėje prekiaus
cepelinais. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti ir praleisti
laiką gamtoje: pabendrauti,
pažaisti, padaunuoti ir pašokti.
DĖMESIO! RUGPJŪČIO

1

D.,

sekmadienį, Tėvų marijonų so
delyje vyks „Draugo” gegužinė.
11 v.r. šv. Mišios, o po jų pietūs ir įvairiausios linksmy
bės. Meninėje programoje kon
certuos S. Jagminienės „Tėviš
kės” kapela, šokiams gros brolių
Švabų ansamblis. Kaip ir kiek
vienais metais - skanūs pietūs
suaugusiems, o ledai ir saldu
mynai - vaikučiams. Vyks lote
rija, kuriai vertingą prizą - 1
savaitės atostogas 2 asmenims
„Neptūno” vasarvietėje, paau
kojo savininkai Liudas ir Dalia
Slėniai. Atvykite į gegužinę,
lauksime visų!
36-OJI

MOKYTOJŲ

STUDIJŲ

savaitė Dainavoje prasidės rug
pjūčio 8 d. Tema - Lietuvos
etnokultūra. Į stovyklą atvyks
ta žinoma dainininkė iš Lietu

vos Veronika Povilionienė. Jei
dar yra norinčių dalyvauti,
skambinkite Laimai Apanavičienei tel. 708-361-5545.
KVIEČIAME VISUS Į LEMONTO

apylinkės LB valdybos ruošia
mą linksmą gegužinę, kuri
įvyks liepos 25 d., 12 v.p.p., PLC
sodelyje. Būsite pavaišinti
„Bravo” skaniais cepelinais,
lauke keptais šašlykais su spe
cialiu padažu, šeimininkių iš
virtais ryžiais ir šviežiomis
daržovėmis. Pasiskanavimui
bus pyragų su kavute, o at
gaivai veiks baras, kuriame bus
platus pasirinkimas lietuviško
alaus, vyno ir kt. gėrimų. Lo
terijoje bus galima laimėti ver
tingų fantų. Visus linksmins
muzikantai. Paskirkime šią die
ną savo smagiam poilsiui, tuo
paremsite Lemonto LB. Jei lis
lietus, gegužinė bus perkelta į
salę.
LIEPOS 25 D. ŠVYTURIO JŪRŲ

šaulių kuopa (Detroit, MI), Pi
lėnų stovykloje rengia gegužinę-Onines. Gegužinės metu
pagerbsime Onutės vardinių
proga. Sekmadienį, Pilėnų var
tai bus atidari nuo ankstaus
ryto. Seselės švyturietės vaišins
lietuvišku maistu, o broliai švyturiečiai žiūrės, kad nebū
tumėte ištroškę. Gausiai daly
vaukite Oninių gegužinėje, nes
Jūsų atsilankymas padės iš
laikyti Pilėnų stovyklą.

Ieško giminių
Jums rašo sena močiutė — pensininkė, buvusi mokytoja iš
„Suvalkijos lygumų", Onutė Packevičienė, gyv. Marijampolėje.
Jūsų vardas ir pavardė mūsuose labai žinoma.
Jūsų redaguojamas „Draugas" labai man prie širdies, nes jis
atitinka mano įsitikinimus, tiek tautinius, tiek ir moraliniu.
Lietuvoje, ypač Marijampolėje, neturime atviro, drąsiai
reiškiančio savo nuomonę laikraščio, nes tie patys koresponden
tai ir žurnalistai neišlaiko pusiausvyros, svyruoja į visas puses.
Matyt, taip pelningiau, tad ir jų tiražai maži, o ir tie patys neran
da pirkėjų ar užsakymų.
Turiu j Jus, gerb. Redaktore, prašymą dėl savo 1988 m. din
gusios pusseserės. Nežinau ar ji gyva, ar mirusi - Frances Bovinas
(Cheatham). Dabar būtų ji apie 70 m. Tėvai jos gyveno Miami,
FL, ilgus metus, o vienturtė dukra Frances gyveno Kalifornijoje,
San Francisko. ji ten dirbo, turėjo gerai atlyginamą darbą. Tėvai
mirę, tėvas Vincas Bovinas 1982 m., o žmona 1984 m. Abu buvo
gerokai senyvi, mano dėdė mirė 92 m. Paskutinis Frances laiškas
buvo gautas 1988 m. šv. Kalėdų proga.
Mano dėdė, mamos brolis, Vincas Pėstininkas (vėliau
Bovinas) išvyko į JAV apie 1912 m. Jis buvo paveiktas, taip vadi
namų, social-pažangiečių, ir įstojęs į jų grupes. Buvo palinkęs į
dailę ir dekoruodavo kambarius. Gražiai, švaria lietuvių k., mašin
raščiu rašinėdavo laiškus ir dirbo „Laisvės" laikraščio redakcijoje.
Mūsų pažiūros labai skyrėsi, susirašinėjome apie 15 m. Materialiai
mano šeimos nerėmė, nes buvo įtikintas, kad mes gyvename
„rojuje" sovietiniame. Šiaip buvo padorus žmogus.

O. P.
ADRESAS: O. Packevičienė

Sietyno 9-1
4520 — Marijampolė
Lithuania

Daug gandų, daug rašančių,
bet mažai tikslios ir pilnos in
formacijos. Pasistengsime per
tris straipsnelius daugiau su
pažindinti su fondo veikla.
Lietuvių fondo (LF) tikslai
nepasikeitė ir nesikeis. Su
glaustai ištrauka iš LF įstatų
knygelės: „LF telkia lėšas ir
gaunamomis pajamomis remia
lietuvių švietimą, kultūrą, moks
lą; skatina išlaikyti tautinius
papročius ir kalbą; telkia sti
pendijas lietuvių kilmės jauni
mui; ugdo tautinį susipratimą
priaugančio jaunimo tarpe”.
Fondas veikia prisilaikydamas
US IRS Code paragrafo 501(cX3) ir
State of Illinois pelno nesie
kiančių organizacijų įstatymais.
LF tikslai yra pasiekiami
remiant projektus ir skiriant
stipendijas. Kiekvienų metų
pradžioje, fondo Finansų komi
sijai rekomendavus, fondo tary
ba skiria gautą pelną projek
tams ir stipendijoms. 2004 me
tais taryba šiam tikslui paskyrė
vieną milijoną dolerių. Pelno
skirstymą atlieka LF tarybos
paskirta Pelno skirstymo ko
misija (PSK).
Fondas naudoja dvi anke
tas. Viena yra Paramos prašy
mo anketa, kita yra Stipendijos

ŽVILGSNIS Į
PASAULĖŽIŪRINĘ
APLINKĄ, ŠVENTOVĘ IR

TIKĖJIMO IR NETIKĖJIMO
SĄLYTIS ŠIANDIEN

Advokatas

DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir
Woodridge.

Tel. 877-Gynejas arba
877-496-3527
Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-7766742

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

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSiiDell23(X) Chicago, IL60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL
60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą

Antanas Paškus, kunigas,
psichologijos mokslų daktaras,
profesorius. Studijuoti pradėjo
Lietuvoje, vėliau mokslus tęsė
Vokietijoje, Italijoje (Romoje),
JAV. Autorius yra profesoria
vęs Cannon College (Erie, PA),
St. John (New York) ir Ottawa
(Kanada) universitetuose. Kaip
psichologas dirbo psichiatrinėse
ligoninėse ir tarptautiniame
kunigų ir vienuolių terapijos
centre (Middletown, CT). Šiuo
metu rašo ir periodiškai vyksta
į Lietuvą dėstyti.
Savo giliaminčiame veikale
„Žmogus be Dievo” mūsų filoso
fas Juozas Girnius pateikė,
kaip jis pats sako, „filosofinę
žmogaus be Dievo analizę”. Šios
knygos autorius, net nesvajoda
mas priartėti prie mūsų filosofo
genijaus, į tai bando žvilgtelėti
iš psichologinės ir iš dalies so
ciologinės perspektyvos. Ne
tikėjimo problema perkeliama į
tikinčiųjų sferą.
Pirmiausia autorius paaiš-

daro stipendijų pakomisiją.
Alfabetiniai, 2004 metų pakomisijon buvo pakviesti: Sigita
Balzekienė, Vaclovas Kleiza,
Tadas Kulbis, Juozas Polikaitis,
Andrius Tamulis ir pirmininkas
Kęstutis Ječius. Visi komisijos
ir pakomisijos nariai turi būti

Lietuvių fondo pilnateisiai nariai.
Kitose dalyse supažindin
sime kaip įvertinamos paramos
ir stipendijų anketos. Taip pat
apibūdinsime LF skirstymo gai
res ir posėdžių eigą.
Lietuvių fondo
informacija

(2004 m. liepos mėn.)

IŠLEISTI LEIDINIAI

SAVE

Antanas Paškus

zaitis. Aktyvus ir energingas
JAV LB rekomenduotas antri
ninkas Vytautas Janušonis
atsiskyrė su šiuo pasauliu 2004
metų liepos 3-čią dieną.
Kad neapsunkinus 7 as
menų, stipendijų prašymų įver
tinimui PSK pirmininkas su

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO PLANUOJAMI

Antanas Paškus

Dr. Antano Paškaus kny
gos - savojo „aš” ieškojimas ir
suvokimas daugiasluoksniame
mūsų amžiaus kontekste.
Knygą sudaro keturios da
lys: 1. Mūsų amžiaus veidas, 2.
Krikščionis šventovėje, 3. Žvilgs
nis į save, 4. Menkavertiškumo
šalinimas. Šios dalys, iš pirmo
žvilgsnio, atrodo tarpusavyje
nesusijusios, tačiau skaitytojas
pastebės, kad jos „sukabintos”
stipria grandine, kurios vardas
- žmogus. Žmogaus pasaulė
žiūrinis klimatas; žmogaus sakralumo sfera; pats žmogus, jo
individualioji ir kolektyvinė
savivertė - tai, ką autorius
pateikia hipotezių forma. Iš
kolektyvinės tautinės savigar
bos ir savivertės perspektyvos
ima klausti ir spėlioti. Svarsto
mi dalykai jam rūpi, gal reikia
tikėtis jie parups ir kitiems.
Šią knygą galite įsigyti .Drau
go” knygynėlyje. Kaina 8 dol.

Didieji Lietuvių fondo šulai 40-ajame narių suvažiavime 2003m. gegužės 3 d. Pasaulio lietuvių centre. Sėdi iš
kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Jonas Valaitis, dr. Antanas Razma, dr. Gediminas Balukas; stovi Vytautas
Kamantas, Povilas Kilius ir Stasys Baras.
Nuotrauka Vytauto Jasinevičiaus.
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„Draugo" knygynėlyje

SKELBIMAI
Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

prašymo anketa. Bet kurią
anketą galima gauti kreipiantis
į LF raštinę, ar per tinklalapį
(www.lithfund.org). Gauti pa
ramą projektui ar stipendijai
reikia lietuviškai, taisyklingai
ir tvarkingai užpildyti prašymo
anketą. Užpildytą anketą reikia
pristatyti į LF raštinę iki nusta
tytos datos, kartu su visa prašo
ma dokumentacija. Negavus
pilnai užpildytos anketos su
prašoma dokumentacija, prašy
mas nebus svarstomas ir gal net
automatiškai atmetamas.
Prašymų įvertinimui suda
roma 7 asmenų ir 2 antrininkų
Pelno skirstymo komisija. LF
taryba skiria 4 tarybos narius,
jų tarpe komisijos pirmininką,
ir vieną antrininką, JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto val
dyba yra kviečiama rekomen
duoti 3 asmenis ir vieną antri
ninką į komisiją. 2004 metais
JAV LB KV rekomendavo Onu
tę Daugirdienę, Almį Kuolą,
Marių Laniauską ir Vytautą
Janušonį, kaip antrininką, į LF
PSK. Dabar 2004 metų LF PSK
sudaro: pirmininkas Kęstutis
Ječius, sekretorė Onutė Dau
girdienė, Vytautas Kamantas,
Almis Kuolas, Marius La
niauskas, Algirdas Ostis, ir Ra
mona
Stephens-Žemaitienė.
Antrininkas yra Kazys Ambro

ŽVILGSNIS
1 P/VSAULĖŽlCKINl
APLINKĄ,
ŠVENTOVIŲ
SAVE
kiną tikėjimo (Dievo išpažini
mo) ir netikėjimo (Dievo neigi
mo) sampratas. Tikėjime, Dievo
teigime, randame ir netikėjimo
pėdsakų. Ir priešingai, neti
kėjime užtinkame tikėjimo še
šėlių - vertybių, pakeltų į žmo
gaus pagrindinio rūpesčio
(religijos) plotmę.
Šia knyga, autorius siekia
bent mintimi ar žodžiu, tikintį
ar netikintį skaitytoją sujau
dinti.
Knygą sudaro penki sky
riai, kuriuose autorius išties iš
samiai gvildena tikėjimo ir
netikėjimo paradoksus.
Knygos kaina 8 dol., pride
dant 8,75% mokestį, užsisa
kantiems IL valstijoje. Persiun
timo kaina 3.95 dol.
Knygas galite užsisakyti
„Draugo” knygynėlyje, adresu
4545 West 63rd Street, Chi
cago, IL. Teiraukitės telefonu:
773-585-9500.
Parengė

Vitalija Pulokienė

Nors lietuviškoji veikla Ame
rikoje gana plačiai aprašyta, lie
tuvių diplomatų veiklai šiame
kontekste skiriama palyginti
nedaug dėmesio. Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras sten
giasi šią spragą užpildyti. Pa
minėtinos LTSC išleistos kny
gos šia tema: G. Hartman „The
Immigrant as Diplomat: Ethnicity, Nacionalizm, and the Shaping of Foreign Policy in the Lithuanian-American Communi
ty, 1870—1922” (LTSC, 2002) ir
šiais metais išleista L. Jonušausko ir V. Kleizos knyga „Lie
tuvos konsulatas Čikagoje
1924-2004 metais dokumentuo
se ir nuotraukose” (LTSC,
2004). LTSC ir toliau siekia kuo
išsamiau atskleisti diplomatinę
veiklą išeivijoje ir sudaro sąly
gas mokslininkams
rinkti
monografijoms medžiagą pa
saulio lietuvių archyve.
Šiuo metu jau sumaketuota
ir ruošiama išleisti Vilniaus
Pedagoginio universiteto profe
soriaus dr. Juozo Skiriaus pa
rengta knyga apie pirmojo Lie
tuvos konsulato New York įkū
rėją, diplomatą, Lietuvos garbės
generalinį konsulą California
Julių J. Bielskį. Ši knyga pa
rengta 2003 m., kai J. Skirtus 3
mėn. stažavosi Lituanistikos ty
rimo ir studijų centre Čikagoje.
Čia Pasaulio lietuvių archyve
yra saugomas J. Bielskio archy
vas, kurį sudaro jo asmeniniai ir
konsulinės veiklos dokumentai.
Be to, dr. J. Skirius rinko me
džiagą ir Putnam ALKA ar
chyve, Centriniame valstybinia
me archyve Lietuvoje, taigi kny
ga paremta gausia iliustracine
medžiaga. Po stažuotės grįžda
mas į Lietuvą dr. J. Skirius įtei
kė Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro pirmininkui prof. dr.
J. Račkauskui knygos rank
raštį (apie 400 psl. teksto ir apie
150 psl. iliustracijų). Leidinyje
išsamiai aptariama J. Bielskio
veikla lietuvių informacijos biu
ro Washington įkūrimo reikalu
1917—1919 m., karinių dalinių
Lietuvai paremti organizavimas
ir Lietuvos laisvės paskolos pla
tinimas 1921-1922 metais.

Daug istoriškai pagrįstos me lietuvių kapinės, kurios jau iš
džiagos bus randama apie Lie tisą amžių priglaudžia į Am
tuvos konsulato New York žinybę išėjusius mūsų mirusiuo
įkūrimą ir veikimą 1923-1926 sius. Tai didelė ir svarbi mūsų
m. bei Lietuvos garbės konsulo lietuviškosios kultūros dalis.
skyrimą Los Angeles ir jo veiklą Kapinės — liudytojas dar pir
pokario Amerikoje.
mųjų lietuvių ateivių, bėgusių
Tikimės, kad J. Skiriaus knyga nuo carizmo priespaudos ar
apie diplomatą Julių J. Bielskį šiaip atplaukusių į Ameriką
laimės ieškoti. Čia palaidoti ir
netrukus pasieks skaitytojus.
bolševizmo gniaužtų po II Pa
saulinio karo išvengę lietuviai.
Kita išleidimo laukianti kny Būtent šioji imigrantų banga
ga — „Pedagoginio lituanisti siekė išsaugoti lietuviškąsias
kos instituto 45 metų istorija”. laidojimo tradicijas, rūpinosi
Ją paruošė Vilniaus pedagogi parodyti tinkamą pagarbą lietu
nio universiteto docentas dr. viui krikščioniui jo paskutinėje
Jonas Dautaras, kuris daugelį kelionėje į amžinybę. Nors dar
metų stažavosi LTSC, taip pat palyginti nedaug, tačiau jau ir
daug bendravo su Pedagoginio iš nepriklausomos Lietuvos at
lituanistikos instituto lektoriais, vykusių atgulė amžinojo poilsio
tvarkė PLI archyvą. J. Dautaro kazimierinėse.
Kapinių istorija jau savai
knygoje aptariamas Instituto
įsikūrimas, 45-erių metų veikla, me yra įspūdinga proga pamąs
PLI vadovybė: rektoriai, direk tymams ir svarstymams. Gar
toriai, lektoriai, studentai. binga šimto metų sukaktis pa
Autorius išsamiai supažindino skatino dar kartą pažvelgti į ka
skaitytojus su instituto mokymo pinių istoriją. Komiteto pasau
programa, pateikia savo, kaip liečių teisėms apsaugoti Šv. Ka
tos pačios srities specialisto, po zimiero lietuvių kapinėse pirmi
žiūrį į PLI vykstančias permai ninkui A. Regiui inicijavus, nu
nas. Pedagoginis lituanistikos sistovėjo mintis aptarti visą am
institutas, veikiantis Čikagos žių — ištisą šimtą metų — api
Jaunimo centre tęsia savo veik mančių Šv. Kazimiero lietuvių
lą. Dieniniame skyriuje mokosi kapinių istoriją. Taigi šiuo metu
apylinkių jaunimas. Paskaitos Lituanistikos tyrimo ir studijų
vyksta šeštadieniais nuo 9 v.r. centre yra rengiama knyga apie
iki 1 v. p.p. Į Neakivaizdinį Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
skyrių gali registruotis kituose Labai daug ir geranoriškai
JAV miestuose ir užsienyje gy mums talkina nenuilstamas ko
venantis jaunimas. Užduotys votojas už lietuviškų tradicijų
pateikiamos ir priimamos paš išlaikymą kapinėse Algis Regis,
tu. Yra parengti ir korešpon- leidęs pasinaudoti savo sukaup
denciniai lietuvių kalbos ir lite tu turtingu archyvu. Be to, jau
ratūros, Lietuvos geografijos ir susisiekta su Šv. Kazimiero
istorijos, kalbos kultūros, peda kapinių administracija, teiraugogikos, žurnalistikos ir kt. kursai.
jantis apie galimybę pasinau
Kviečiame norinčius regist doti jų turima dokumentacija.
ruotis ir tapti naujais studen Jeigu turėtumėte kokios nors
tais. Nepamirškite lietuvių kal archyvinės medžiagos (straip
snių, nuotraukų, dokumentų)
bos ir Lietuvos kultūros!
Informacija suteikiama tel. apie Šv. Kazimiero lietuvių ka
630-910-6803 ir 773-434-4545, pines (ypač iš XX a. pirmosios
fax 773-434-9363 interneto puslapis pu-sės), maloniai prašytume
http^/www.lithuanianre- pasidalinti ja su Lituanistikos
search.org/lit/pli/plipradziaJitm tyrimo ir studijų centru. Mūsų
tel. 773-434-4545, ei. p.
info@lithuanianresearch.org

2003 m. sukako 100 metų,
kai buvo įkurtos Šv. Kazimiero

interneto puslapis
wwwJithuanianresearch.org
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jūsų skelbimą išspausdins nemokamai. Terdkia paskambinti tei. 775-565-9500 ar užsukti DRAIKO adminktradja adresu

4545 W. 63 St, Chicago. L 60629.

.■ ■
A-

