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Iš ateitininkų veiklos. 
2psl. 

Kada Lietuva atgaus 
savo lobius. „Mes ir 
pasaulis". 

3psl. 

Mūsų šeimose. 
4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Naujas dr. Jono Balio 
„Raštų" tomas. Skamba 
kankliai Užpaliuose. 
Prisimintas Algirdas 
Landsbergis. Dail. V. 
Krištolaitytės kūryba 
Vilniuje. V. Čepinskio 
muzikos įrašas. 

Lietuviško lino šventė. 
Debeikių paminklo 
istorija. „Sočiai 
Security" informacija. 

5 psl. 

Lietuviai kariai 
Lurde. 

7 psl 

Sėkminga Amerikos 
Lietuvių tautinės 
sąjungos gegužinė. 
Jau netoli „Draugo" 
šventė. „Seklyčioje" 
kalbės dr. V. Nemickas. 

8 psl. 

Sportas 
* Sėkmingai Prancūzijo

j e v y k s t a n č i a m e E u r o p o s 
jaunučių (iki 14 metų) ber
niukų čempionate rungtyniau
ja Ričardas Berankis, jau užsi
tikrinęs vietą tarp aštuonių 
st ipriausiu varžybų žaidėjų. 
Pakeliui į ketvirtfinalį R. Be
rankis antrajame rate 6:1, 6:2 
sutriuškino bulgarą Vadim Čer-
gov, trečiajame — 6:2, 6:7, 6:3 
įveikė austrą Walter Kubick, o 
aštuntfinalyje — 3:6, 7:5, 6:3 
įrodė pranašumą prieš prancū
zą Jonathan Eysserie. 

* Vokietijoje vyks tanč ių 
„Thuringien- Rundfahrt der 
Frauen" dviratininkių lenk
tynių trečiajame rate ketvirta
dienį pirmajame dešimtuke fi
nišavo dvi Lietuvos atstovės. 
Šeštąją vietą užėmė „Vlaan-
deren-T- Interim Univega" ko
mandos narė Jolanta Polikevi
čiūtė. I aštuntąją vietą pakilo 
Edita Pučinskaitė („S.C. Mi-
chela Fanini Record Rox"). 

* Futbolo kamuolys, ku
rio Anglijos rinktinės kapi
tonas David Beckham 2004 
m. Europos futbolo čempionate 
neįmušė į Portugalijos rinkti
nės vartus baudinių serijoje, 
ketvirtadienį interneto aukcio
ne parduotas už 28.050 eurų. 
Kamuolį įsigijo Kanados pilie
tis, panorėjęs likti nežinomu. 

Naujausios 
žinios 

* Prez identas pasveiki
no naująjį Europos Komisi
jos pirmininką. 

* Se imo pirmininkui po
litikų et ikos principai svar
besni už piniginių baudų dydį. 

* Pas ike i tė Specialiųjų 
operacijų junginiui priklau
sančio jėgerių bataliono vadas. 

V a l i u t u s a n t y k i s 
1 USD — 2.82 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

zauskas Įžvelgia valstybės valdymo 
• . 

Algirdas Brazauskas 
Vladimiro C Ulevičiaus i ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— Šiuo metu pajūryje atosto
gaujančio premjero Algirdo Bra
zausko nuomone, politinė situa
cija Lietuvoje yra labai bloga, 
tai — valstybės valdymo krizė. 

„Aš manau, kad politinė si
tuacija yra labai bloga. Todėl, 
kad didėja valdžios ir žmonių 
priešprieša, ji visomis tomis 
priemonėmis skatinama teisė
saugos institucijų", in te rv iu 
uostamiesčio dienraščiui „Vaka
rų ekspresas" sakė A. Brazaus
kas, komentuodamas skandalą 
dėl galimo parlamentarų kyši
ninkavimo. 

Premjeras sakė negalįs a ts
kirti „kur yra teisiniai, proce
siniai veiksmai, o kur politiniai 
žingsniai, o taip teisėsaugos ins
titucijos neturėtų dirbti" i r pa
brėžė, jog „tai — pavojingiausia 
vieta". 

„Negali būti taip, kad visi, 
kurie yra valdžios institucijose 
— blogi, bet visiems me tamas 

šešėlis. 
Je i vienas žmogus padarė 

ką negero, šešėlis metamas ant 
visos partijos, Seimo, vyriausy
bės. Reikia atskirt i , ku r yra tei
sėsauga , o ku r žmogaus as
meninė atsakomybė", kalbėjo A. 
Brazauskas . 

Premjeras teigė nesupran
tąs , kuo remiantis padarytos iš
vados, kad jo vadovaujama Lie
tuvos socialdemokratų partija 
y r a labiausiai kyšininkaujanti . 

„O jūs man pasakykite, ko
kiais principais vadovaujantis 
buvo padarytos tokios išvados? 
Aš nesuprantu. Kokie yra fak
tai? Na, politikui užfiksavo blo
gus dalykus, aš to neneigiu. Tai 
y ra žmogaus atsakomybė. Bet 
kodėl kaltina valdžios instituci
jas? Tai — valstybės valdymo 
krizė", sakė premjeras. 

Šią savaitę paskelbtos ap
klausos duomenimis, kas ket
vir tas valstybės gyventojas ma
no, jog labiausiai korumpuota 

yra Lietuvos socialdemokratų 
partija. 

„Na, gerai, įsiveržia į parti
jos būstinę, paima dokumentus, 
padaro kratą, išneša medžiagą, 
po to praeina kiek laiko, ir kas? 
Kur ir kokie kaltinimai? Nieko! 
Viskas tvarkoje. Galioja kaž
koks nebaudžiamumas, jokios 
atsakomybės", piktinosi A. Bra
zauskas. 

J i s pabrėžė, kad „to neturi 
būti, nes valstybė normaliai gy
vena, mes labai tvirtai atrodo
me tarp naujųjų Europos Sąjun
gos narių, o dabar visa tai yra 
griaunama". 

„Kalbu apie priešpriešą. Sa
ko: Valdžia — korumpuota'. To
kios prielaidos ir toliau skatina
mos, ta i — baisu. Aš tai net pa
vadinčiau psichoze", kalbėjo A. 
Brazauskas. 

Jo nuomone, Seimas tapo 
„prokuroru", bet, pasak prem
jero, nė viena parlamentinė ko
misija negali atlikti prokuroro 

darbo. 
Pabrėžęs, kad „valstybėje 

vyksta visuotinis pokalbių pasi
klausymas", premjeras žadėjo 
grįžti prie šio klausimo. 

A. Brazauskas pripažino, 
kad pasikeitė jo požiūris į parla
mentarus, kurių pokalbiai su 
verslo atstovais buvo paviešinti. 

„Taip, požiūris į tuos žmo
nes dabar pasikeitė. J ie elgėsi 
ne taip, kaip derėtų. Visa tai 
man buvo netikėta. Matote, lo-
bizmas egzistuoja visame pa
saulyje, o mes prie jo dar nepri
pratę", sakė premjeras. 

Kalbėdamas apie socialinę 
situaciją Lietuvoje, premjeras 
pripažino, kad Lietuva nevykdo 
visų tarptautiniuose dokumen
tuose prisiimtų įsipareigojimų, 
tačiau kartu pabrėžia, kad žmo
nių gyvenimui pagerinti reikia 
dešimtmečių. 

,,Nėra taip, kad viena mote
riškė praregėjo ir visi staiga pa
matė, Nukelta į 7 psL 

Baigiami r ink t i parlamentarų 
parašai dėl neeilinės sesijos 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— J a u surinkta dauguma parla
mentarų parašų, reikalingų ne
eilinei Seimo sesijai sušaukti 
rugpjūčio 16 dieną. 

Tai penktadienį patvirtino 
Seimo pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Česlovas Juršėnas . 

„Reikalingus 47 parašus , 
manau , turėsime arba šiandien, 
arba pirmadienį", sakė jis. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas informavo, jog jau aptart i 
ir Seimo neeilinėje sesijoje pla
nuojami nagrinėti klausimai. 

„Tai — politinių partijų fi
nansavimo klausimai , etikos 
reikalai, Seimo Antikorupcijos 
komisijos išvados, keletas euro-
integracinių klausimų, taip pat 
iš prezidento yra gauta patvir
tinti keletas tarptautinių sutar
čių. Jei prezidentas vetuos Sei

mo priimtus įstatymus, privalo
ma tvarka turėsime nagrinėti 
juos per artimiausią posėdį", sa
kė Č. Juršėnas. 

Apie būsimąją neeilinę Sei
mo sesiją ir joje planuojamus 
svarstyti klausimus penktadie
nį Č. Juršėnas kalbėjosi su pre
zidento Valdo Adamkaus pata
rėju Dariumi Gudeliu. 

Parlamentinė Antikorupci
jos komisija rugpjūčio pradžioje 
turi pateikti savo išvadas dėl 
teisėsaugininkų surinktos me
džiagos apie įtariamą parla
mentarų kyšininkavimą, už pi
niginį atlygį darant įtaką teisės 
aktų priėmimui. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas šią savaitę sakė ne
atmetąs galimybės, jog kyšio 
ėmimu įtartiems parlamenta
rams gali būti pradėta apkalta. 

Mažeikių naftoje" — olimpinė 
ramybė 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— Rusijos bendrovei „Jukos" 
paskelbus apie galimą bankrotą 
ir naftos tiekimo sutr ikimus, 
„Mažeikių naftos", vyriausybės, 
taip pat bendrovės atstovai Lie
tuvoje nemano, jog art imiausiu 
metu Mažeikių įmonę gali už
klupti dideles bėdos, penktadie
nį rašo dienraštis „Verslo ži
nios". 

Finansų ministro Algirdo 
Butkevičiaus teigimu, „Jukos" 
bankrotas būtų pirmas žingsnis 
į Rusijos ekonominę krizę, ta
čiau „Mažeikių nafta" dėl to ne
bus uždaryta. 

Pasak jo, jei Rusijos įmonė 
bankrutuotų, turėtų keistis Ma
žeikių bendrovės savininkai , 
vyriausybė akcijų tikrai neiš-
pirkinės. 

„Jukos" tvirtina pati neke
tinanti parduoti Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonės. 

Konsultacijų bendrovės „A. 
Abišala ir partneriai" konsul
tantas, Aleksandras Abišala sa
ko, jog taip paprastai įmonės 
valdytojas pasikeisti negali — 
pagal galiojančią sutartį, pir
mumo teisę iš „Jukos" įsigyti 
Mažeikių įmonės akcijas turi 
vyriausybė. Sutartyje, sako A. 
Abišala, yra ir daugiau saugik
lių, padėsiančių sustabdyti įmo
nės akcijų pardavimą. 

„Jukos" atstovybės Lietuvo
je vadovas Tomas Gižas sako 
nežinąs būdų, kaip Rusijos 
antstoliai galėtų perimti Nyder
landuose registruotą „Yukos Fi-
nance B.V.", valdančią „Mažei
kių naftą" akcijas. 

Ketvirtadienį vakare Kauno Dariaus ir Girėno oro uoste prasidėjo 14-asis Europos akrobatinio skraidymo čem
pionatas, kuriame varžysis 50 pilotų iš 10 valstybių. Čempionatas prasidėjo dalyvių paradu, komandų ir pilotų 
pristatymu. Ryškiais čempionato pirmūnais laikomi profesionalias eskadriles turintys prancūzai ir rusai, o lietu
viai sieks pakartoti 2002 metų rezultatą ir iškovoti trečiąją vieta. Lietuvos rinktinę sudaro panevėžietis Vytautas 
Lapenas, kaunietis Antanas Marčiukaitis ir alytiškis Petras Jurgionis. Nuotr.: Vytautas Lapenas pasiruošęs 
s k r y d ž i u i . Vaido Kopūsto (ELTA) nuotr 

Pusę mil i jardo kainavusi Saugaus 
eismo programa — neįgyvendinta 

Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 
— Valstybės institucijoms nepa
vyko įgyvendinti beveik pusę 
milijardo litų kainavusios Sau
gaus eismo automobilių keliais 
programos, kuria s iekta su
mažinti avarijose žūstančių ir 
nukentėjusiųjų skaičių, nustatė 
tikrintojai. 

Tai paskelbta po Valstybės 
kontrolės atlikto patikrinimo, 
kurio metu buvo ver t inama, 
kaip 2002-2003 m. buvo vykdo
ma Valstybinė saugaus eismo 
automobilių keliais programa, 
pranešė Valstybės kontrolė. 

Šia programa, kurios įgy
vendinimą prižiūri Saugaus eis
mo komisija, o aptarnauja Susi

siekimo ministerija, siekiama 
sumažinti autoavarijose žuvu
sių ir nukentėjusių žmonių 
skaičių, tačiau jis pastaraisiais 
metais nekito. 

Lietuvoje autoavarijose 
žūsta maždaug du kartus dau
giau žmonių nei Europos Są
jungos valstybėse. 

Tikrintojai atkreipė dėmesį, 
kad didžiausia dalis programos 
lėšų skiriama kelių ir gatvių 
statybai bei priežiūrai, o eismo 
dalyvių švietėjiškai veiklai — 
vos 0.8 proc. 

Tačiau daugiausiai žmonių 
Lietuvos keliuose žūva ne dėl 
kelių techninės būkles, o del 
žmonių kaltės. 

A. Janukoniui 
panaikintos kai 

kurios 
kardomosios 

priemonės 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

— Generalinė p rokura tū ra 
penktadienį panaikino Seimo 
narių papirkinėjimu į tar iamam 
bendrovės „Rubicon group" val
dybos pirmininkui Andriui J a 
nukoniui taikytas kai kur ias 
kardomąsias priemones — pa
sižadėjimą nebendrauti su tam 
tikrais asmenimis. 

A. Janukoniui prieš dvi sa
vaites buvo uždrausta bendrau
ti su Seimo pirmininko pava
duotoju socialdemokratu Vyte
niu Andriukaičiu, opozicinės 
Tėvynės sąjungos-konservato-
rių frakcijos seniūno pavaduo
toju Arvydu Vidžiūnu, buvusiu 
socialliberalu Vytautu Kviet-
kausku, Liberalu ir centro frak
cijos seniūnu Eligijumi Masiu-
liu, šios partijos nariu Gintaru 
Steponavičiumi, socialdemo
kratu Raimundu Palaičiu, libe-
ralcentristų vadovu Ar tū ru 
Zuoku, Šilumos tiekėjų sąjun
gos prezidentu Vytautu Stasiū
nu, sveikatos aosaugos minis
tru Juozu Oleku 

Tačiau kita kardomoji prie
monė A. Janukoniui — rašyti
nis pasižadėjimns neišvykti iš 
valstybės be tyrėjo leidimo — 
liko galioti. 

A. Janukonis įtariamas pa
pirkęs kelis Seimo narius. 

Skandalo išgarsinta Renata 
SmaiJytė dalyvaus Seimo 

rinkimuose 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

— Nuo prezidento pareigų nu
šalinto Rolando Pakso skanda
lo išgarsinta verslininkė Rena
ta Smailytė žada dalyvauti ru
denį vyksiančiuose Seimo rin
kimuose. 

R. Smailytė neket ina rinki
muose dalyvauti ka ip Rolando 
Pakso susivienijimo narė. 

„Mes jau matėm, kaip išei
na su partijų remiamais kandi
da ta i s . Pras ideda istorijos, 
kaip su 'Rubicon group'. Aš to 
nenoriu, todėl į Seimą kandida
tuosiu vienmandatėje apygar
doje, kaip nepriklausoma kan
didatė", sakė R. Smailytė. 

J i kol kas negalėjo pasa
kyti, kokioje apygardoje kels 
savo kandidatūrą. 

„Lietuvos žinių" teigimu, 
prieš ketverius metus R. Smai
lytė taip pat mėgino tapti par
lamentare. Ją 2000-aisiais dau-
giamandateje apygardoje iškė
lė tuometinė Lietuvos centro 
sąjunga, kurios sąraše R. 
Smailytė buvo įrašyta 60-tuoju 
numeriu. 

Verslininkė tuo pat metu 
mėgino laimę ir Kauno kaimiš
kojoje apygardoje, kur savo 
kandidatūrą iškėlė pati . Tuo
met jai pavyko surinkti 11 pro
centų rinkėjų balsų, bet į Sei
mą pateko 18 procentų surin
kęs kandidatas. 

Verslininkę i šgars ino R. 

Renata Smailytė 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Pakso skandalas. R. Smailytė 
buvo įvardyta kaip tarpininkė 
tarp nusikalstamo pasaulio ir 
valdžios, taip pat ji padėdavusi 
be eilės kirsti valstybės sieną 
su nusikalstamu pasauliu sie
jamiems asmenims 

Paaiškėjus, kad R. Smai
lytė ir buvęs pasienio vadas Al
gimantas Songaila drauge ger
davo kavą bei brendį, televizi
jos ta tema parodė keletą hu
moristinių laidų, o netikėtai iš
populiarėjusi R. Smailytė su
skubo tuo pasinaudoti. 

Rinkoje pasirodė „Renatos" 
pavadinimo brendis, kava, bu
vo pagaminta to paties pavadi
nimo porcelianinių puodelių. 

Netoli istorinių 
Kernavės vietų 
norima įrengti 

sąvartyną 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

— Prezidentūrą pasiekė Kazo
kiškių gyventojų kreipimasis, 
kuriame piktinamasi planais 
statyti sąvartyną, atsidursiantį 
vos už kelių kilometrų nuo 
prieš dvi savaites į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą įtrauk
tų Kernavės piliakalnių. 

Sąvartyną ketinama įreng
ti Elektrėnų savivaldybės teri
torijoje, netoli Kazokiškių. 

Pirminiais skaičiavimais, 
apie 20 metų gyvuosiančiame 
30 metrų aukščio sąvartyne 
bus sukaupta maždaug 7 mln. 
tonų šiukšlių. 

Nuo sąvartyno iki arti
miausio gyvenamojo namo — 
vos 500 metrų, už 200 metrų 
yra Uolios upelis, dar už 300 
metrų — Musės upė. Sąvartyno 
sklypas yra Neries, Žeimenos, 
Šventosios ir Dauguvos tarpu
pyje, vienoje ir pagrindinių Bal
tijos baseino maitinimo sričių. 

Norint pastatyti sąvartyną, 
tektų iškirsti 1.5 hektarų Ker
navės apylinkėse esančio miš
ko. 

Ekohidrologiniu požiūriu 
sąvartynui paskirtas sklypas 
priklauso jautrių teritorijų ka
tegorijai. 

Kaip sakė prezidento pata
rėja Irena Vaišvilaitė, V. Adam
kus mano, kad sprendžiant są
vartyno statybos klausimą, bū
tina siūlyti kitas vietas, taip 
pat atsižvelgti ir į gyventojų 
nuomonę. 

Pasak I. Vaišvilaitės, prezi
dentas įspėja, kad sąvartynas 
nėra modernus, nors ir moder
nesnis nei iki šiol Lietuvoje 
esantys sąvartynai. Pasak pa
tarėjos, sąvartynas turės geres
nę grunto apsaugą, tačiau visa 
kita — atliekų rūšiavimas ir 
panašiai — nėra šiuolaikiškas. 

Prezidento patarėja pažy
mėjo, kad greta j UNESCO Pa
saulio paveldo objektų sąrašą 
įtrauktos Kernavės rengdama 
sąvartyną „viena valstybės ins
titucija griauna tai, ką kuria ki
ta". 

Pasak jos. Aplinkos minis
terija ir Vilniaus apskritis nai
kina tai, ką pasiekė Kultūros ir 
Užsienio reikalų ministerijos, 
taip greitai pasiekdamos, kad 
Kernavė būtų į t raukta į 
UNESCO globojamų objektų 
sąrašą. 

„Statomi šiukšlių piliakal
niai šalia Kernavės piliakalnių 
ir įdomu, kurie iš jų nusvers ra
jono ateitį?", klausė I. Vaišvi
laite. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 
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Detroito ateitininkų 
Šeimos šventė 

Tradicinė Detroito atei
tininkų Šeimos šventė įvyko 
š.m. birželio 6 d. Į Dievo 

Apvaizdos šventovę organizuo
tai su vėliavomis atėjo jaunučių 
ir moksleivių kuopos ir studen
tai ateitininkai. Dvasios vadas 
kun. Ričardas Repšys aukojo 
Šv. Mišias už gyvus ir mirusius 
ateitininkus, pasidžiaugė gra
žiu ateitininkų jaunimo būriu. 

Iškilmingas jaunučių įžo
džio posėdis vyko po Mišių pa
rapijos svetainėje. Įžodžio apei
gas pravedė kun. R. Repšys, 
Petras V. Kisielius ir Jaunučių 
globėjos Rita Giedrai t ienė ir 
Alma Jankienė. Jaunučio atei
tininko įžodį davė: Mikas Gie
draitis, Marius Jankus , Julija 
Sirgėdaitė, Lukas Rudis ir 
Monika Rudytė. 

Apie Aušros vartų jaunučių 
kuopos veiklą išsamiai pranešė 
jau dešimtus metus jaunučius 
globojanti mokytoja Rita Gie-

I š e i n a n t y s į s t u d e n t ų g r e t a s , A n 
d r i u s G i e d r a i t i s i r Tadas K a s p u t i s . 

drait ienė. Per praėjusius veik
los metus kuopoje buvo 28 na
riai, nuo antro iki aštunto sky
r i aus amžiaus . Globėja pri
siminė kiekvieną susirinkimą ir 
įvairius pra t imus, uždavinius. 

Į moksleivių kuopą išeina 
būrys darščių, mandagių, pas
laugių mergaičių: Liana But-
k ū n a i t ė , Rima Giedraitytė, 
Krist ina Juškai tė , Diana Jan
kutė , Diana Karvelytė, Monika 
Mikulionytė, Aleksa Miškinytė, 
Kar ina Puškoriutė, Liana Šon-
ta i tė ir Darija Zubrickaitė. 

Su Lietuvos Karaliaus Min
daugo moksleivių ateit ininkų 
kuopos veikla supažindino vie
n a iš kuopos pirmininkių Laura 
Karvelytė. (Kitos valdybos na
rės : Arija Kasputytė , Svaja 
Mikulionytė, Vija Underytė ir 
Alaną Zamboraitė). Kuopoje yra 
18 narių. 

Moksleivių metų tema — 
, ,Kurkime ir skleiskime Šv. 
Dvasios ugnį pasaulyje." Kuopą 
iki Naujųjų metų globojo 
Ingr ida Korsakienė. Jai išsi
kėlus į Čikagą, kuopą globoti 
sugrįžo Rusnė Kasputienė. Iš 
dešimties susibūrimų išskirti
nas pas i ruošmas išvykai ir 
ap lankymas senelių St. Pa ts 
Centre, Detroito mieste. Buvo 
pa ruoš t i vaišių ir sausainių 
maišeliai . Kuopa pabendravo su 
seneliais, padėjo paruošti pie
tus . Buvę labai smagu skleisti 
Kris taus dvasią ne tik lietuviš
kame pasauly, bet ir kaimynų 
amerikiečių tarpe. Turė ta 
susir inkimų ir filmų žiūrėjimo 
su diskusijomis. 

Šeimos šventės proga į stu
d e n t u s išleidžiami: Andrius 
Giedrait is , Tadas Kasputis ir 
Andrius Miliūnas. 

Apie atgimstančią Studentų 
a te i t in inkų sąjungą entuzias
tingai kalbėjo studentas Gytis 
Mikulionis . J i s pasidžiaugė, 
kad praėjusį rudenį susidarė 
Centro valdyba, sušauktas su-

Paska i t i n i nkas Pe t ras V 
Z a r a n k a . 

D e t r o i t o s e n d r a u g i ų p i r m . P ranas 

T r y s poros sesučių s m a g u r i a u j a ledais Moks le i v i ų a t e i t i n i n k ų są jungos s t o v y k l o j e Da inavo je . D i a n a i r L a u r a 
Karve ly tės , Kr is t ina ir I n g r i d a Mišk inytės, i r M o n i k a i r Svaja M i k u l i o n y t ė s . N u o t r a u k a R imos K u p r y t ė s 

Studijų savaitgalis Dainavoje — visi kviečiami 
Turiningos paskaitos, grynas oras ir idėjos draugai 

Ateitininkų studijų dienos 
įvyks Dainavos stovyklavietėje 
Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo 
3-6 d. (Įsidėmėkite da tą — 
anksčiau buvo neteisingos die
nos skelbiamos). 

Į šį savaitgalį kviečiami vi
si, ne vien tik nuo seno save va
dinę ateitininkais, bet ir tie, ku
rie norėtų susipažinti su ateiti
ninkų sąjūdžiu ir prasmingai 
praleisti savaitgalį gamtoje. 
Ypač raginame dalyvauti stu
dentus. Visi bus draugiškai ir 
šeimyniškai priimti. 
PROGRAMA 

Š.m. akademinėje progra
moje dalyvaus ambasadorė 
Gintė Damušytė su paskaita, 
apžvelgiančia vertybių politikos 
reikšmę valstybių ir tautybių 
santykiuose. 

Saulius Girnius atvykęs iš 
Lietuvos, praneš apie ateitinin
kų veiklą tėvynėje. 

Petras V. Kisielius pris
ta tys tautiškumo teologinius 
pagrindus ir aptars ateitininkų 
ideologijos kūrimo kelius ir 
klystkelius. 

Pirmą kartą Studijų dienose 
dalyvaus kun . Petras Stra
vinskas. Kun. Stravinskas, 
buvęs įtakingo katalikiško žur
nalo, „The Catholic Ansvver" re
daktoriumi ir vysk. Pauliaus 
Baltakio sekretoriumi, yra lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos kle
bonas Omaha, Nebraskoje. Jo 

paskaita — apmąstymai apie 
katalikiškumo ir taut iškumo 
sankryžą. Tikimės, kad jo kri
t iškas žvilgsnis suteiks gerą 
paspirtį diskusijoms. (Kun. 
Stravinskas ka'bės angliškai) 

Prof. Valdas Samonis, iš 
Kanados, yra ekonominių reika
lų patarėjas Afrikos rajonų plėt
ros klausimais. Jis supažindins 
studijų dienų dalyvius su dabar
tinės technologijos įtaka spren
dimų metodikoje ir šios tech
nologijos suteikiamas naujas 
galimybes tautinės savimonės 
išlaikymui bei nauda Lietuvai. 

Onilė ir Kęstutis Šešto
kai su savo šeima šią vasarą 
Lietuvoje įsteigė ir patys pra
vedė naują stovyklą našlai
čiams ir vietinių kaimų vai
kams. Jie pasidalins savo įspū
džiais, nuotykiais, įžvalgomis ir 
nuotraukomis. 

Į studijų dienas atvyksta 
naujas Lietuvių fondo valdy
bos pirm. Arvydas Tamulis 
ir JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vaiva Vėbraitė. Jie 
ka r tu dalyvaus simpoziume: 
„Kiek dar galima pratęsti mūsų 
tėvų sukurtas išeivijos gyveni
mo struktūras? Ką reikalinga 
sukurti, kad galėtume šiuolaiki
nėse sąlygose išlaikyti lietu
višką savimonę gyvenant už 
Lietuvos ribų?" 

Šią vasarą nemažai jaunų 
žmonių gimę Amerikoje, pralei
do savo vasarą dirbdami Lietu

voje, jų tarpe Kęstutis Dau
girdas, Kęstutis Aukštuolis ir 
kt. Studijų dienose pasiklausy
sime jų įspūdžių iš Lietuvos. 

Ateitininkų studijų dienų 
registracija ir dalyvių susipaži
nimas prasidės 6 vai. vak. penk
tadienio vakare, rugsėjo 3 d. 
Stovykla apleidžiama pirma
dienį, rugsėjo 6 d. po pusryčių. 
Registruokitės pas Joną Kaz
lauską el-paštu: 
stasek@sbcglobal.net 

Su kitais klausimais kreip
kitės pas Vytą Maciūną el-
paštu: VytM@aol.com 

r> š e i m o s šven tės m e t u M i k a s G i e d r a i t i s , M a r i u s l a n k u s , M o n i k a 
R u d y t ė , Lukas Rud is ir Jul i ja S i r g ė d a i t ė d u o d a j a u n u č i o a t e i t i n i n k o į žod į . 
Visos n u o t r a u k o s iš D e t r o i t o Š e i m o s š v e n t ė s — Pau l iaus Jankaus. 

važiavimas Dainavoje, tarpu
savio ryšį studentai ateitininkai 
palaiko per internetą ir elek
troninį paštą. 

Detroito ateitininkų sen
draugių pirm. Pranas Zaranka 
dėkojo skyriaus iždininkei Nijo
lei Lapšienei už šventės vaišių 
organizavimą. Rusnei Kaspu-
tienei už moksleivių globojimą 
ir sutikimą įeiti sendraugių 
skyriaus valdybon. Dėkojo ir 
Birutei Bublienei, atstovau
jančiai ateitininkams Dievo 
Apvaizdos parapijos taryboje ir 
visiems padėjusiems šventę 
rengiant. Priminė naujos valdy
bos sudarymo .būtinybę. 

Po pranešimų knygomis 
buvo apdovanotos globėjos, pris
tatytas dr. Petras V. Kisielius, 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos vicepirmininkas. Pro
fesija—urologas. Baigęs Peda
goginį lituanistikos institutą 
Čikagoje, lankęs lietuvių kalbos 
kursus Lietuvoje 1978 m., 
palaikė ryšius su Lietuvos 
disidentais, organizavo demon
stracijas ir rašė amerikiečių 
spaudoje okupuotos Lietuvos 
klausimais. Buvęs JAV Lietu
vių jaunimo sąjungos valdybos 
narys politiniams reikalams, 
buvęs JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams. Veiklus ateitinin
kas. Gražios penkių vaikų šei
mos tėvas. 

Dr. Kisielius kalbėjo apie 
ateitininkų ideologijos reikšme 
šiais laikais. Primindamas 

Prano Dovydaičio ir kitų atei
tininkuos pirmūnų ugdytus 
katalikų šviesuolius, sugebėju
s ius ne t ik atsilaikyti prieš 
Rusijos universitetuose sulibe-
ralėjusius tautiečius, bet visu 
pusšimčiu metų prelenkusius 
II-jo Vatikano nutarimus, kad 
Bažnyčią sudaro ne vien dva
siškiai, bet ir pasauliečiai. 
Filosofai ateitininkai Stasys 
Šalkauskis, Antanas Maceina, 
Juozas Girnius raštais gvildeno 
katalikiškumo ir tautiškumo 
klausimus, tai buvo svarbu ir 
Lietuvoje, o ypatingai išeivijoje. 
Kristaus Evangelijos pažinimas 
ir tikėjimo išpažinimas yra 
gyvybinis paskiram asmeniui ir 
visuomenei, svarbus lietuvių 
tautai ir visai žmonijai. 

Moksleiviai padainavo jų 
sukurtą dainą į s tudentus 
išeinantiems Tadui ir Andriui ir 
įdomią Dainavoje išmoktą 
dainą: „Paliki pasauliui dalelę 
savęs". O sendraugiai kartu su 
svečiais padainavo „Sėdžiu už 
stalelio". 

Jaunučiai įscenizavo Aloyzo 
Barono pasakojimą „Vėliava 
medyje" apie 1941 m. Vasario 
16-tąją moksleivių iškeltą tri
spalvę. Pasakotojos rolę atliko 
Rita Giedraitienė. 

Kunigui palaiminus suneš
tinius sumuštinius ir pyragus, 
vaišėmis ir pašnekesiais prie 
stalų buvo baigta Detroito atei
tininkų šventė jaunimui linkint 
smagių stovyklų ir atostogų! 

P. N a t a s 

Dermatologi jos ligų ir odos vėž io 
specia lybė , kosmet inė c h i r u r g i j a , 

v i so veido at jauni n imas 
R U T H .JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILE SABAUAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Centrai 
DuPage. Edward ir Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C. 
V I D A U S LIGŲ G Y D Y T O J A S 

Kalbame l ietuviškai 
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 

15543VV. 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, Eimhurst. IL 60126 

630-941-2609 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Chrtst ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS, M . D. 
SUSAN T. LYON. M.D. 
Au-.u. Nosies, Gerklės 

V
Ligos — Chirurgi ja 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

l Tet. 708-J61-9199 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik še š t ad ien io l a ida : 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
U ž s a k a n t \ L ie tuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

$85.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Vyriausia redaktore - D a n u t ė B indok ienė 
Administratorius - V a l e n t i n a s Krumpl i s 
Moderatorius - kun. V ik to ra s Rimšel is 

• 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: admin i s t r ac i j a@draugas .o rg 

redakc i ja@draugas .o rg 
r a s t ine@draugas .o rg 
ske lb imai@draugas .org 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wvw.oerterforsur9efyanci3fBas8ieattLCorn 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family rnedical elinie 
10811 W. 143 S t Orland Park IL 60467 

Priklauso 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. Krgery Hwy, Wicwbrcok 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, 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 DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už preffiama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai aroa lietuviškai. 
4647 W 103 St Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida I.Puodžiūnienė 
Healthy Connection 
Cftrooractic & Rehab 

CM: 
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

Su*e 201^02, Lcckport, IL 60441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192WalterSt Lemont. IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSIOAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros, kaWo. gafcres skausmų 

(ir migrenos), sportiniu traumų specafastas 
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 i vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

1 

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

9830 S.Ridgeland Ave . 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross 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 pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

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

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

Te l . 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha. Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3 2 3 5 W . 111 S t C h t a g o , L 60655 
7 7 3 - 2 3 3 - 0 7 4 4 a rba 7 7 3 - 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 Winterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame l ietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527 
Tet. 630-323-2245 

Va landos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Piaza 
M ;"-- jp;c.n. I L 6 0 0 6 0 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:stasek@sbcglobal.net
mailto:VytM@aol.com
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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Panevėžio 
J. Balčikonio 
gimnazija 
šiandien. 

Po 60 metų, 2004 m. birželio 19 
<L, vėl susirinko 1944 m. 

Panevėžio berniukų (dabar vadi
namos Juozo Balčikonio vardu) 

gimnazijos abiturientai, lankę 
pedagogines klases. B 83 abituri

entu jau nedaug belikę — 
susirinko tik 22. Jų eiles išretino 

karas, Sibiras ir laiko slinktis, 
bet jie rinkosi jau dešimtą kartą 

po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo. Panevėžio Juozo 

Balčikonio gimnazija yra viena 
pirmaujančių Lietuvoje (trečioje 

vietoje). Jai vadovauja 
direktorius Raimondas 

Dambrauskas. Gimnazija turi 
savo muziejų, kur suteikta 

nemažai medžiagos apie gim
naziją, jos pedagogus, direkto

rius, iškilesnius mokinius ir pan. 
Jono Urbono nuotr. 

J au ankstyvoje jaunystėje, 
giliai sukrėstas 1940 m. birže
lio 15 įvykdytos Lietuvos oku
pacijos — tuo laiku karybos 
meno mokiausi Lietuvos Karo 
mokykloje, — įsi jungiau į 
aktyvią lietuvišką veiklą ir 
nuolat dirbau Lietuvai bei lie
tuvybei. Pirmojo bolševikmečio 
pogrindis, 1941 m. sukilimas, 
pogrindis vokiečių okupacijos 
laikotarpiu, aktyvi ginkluota 
veikla raudonajam siaubui ant
rą kar tą į Lietuvą grįžtant, 
t r u m p a s par t izanavimas , dėl 
kurio okupacijos la ikotarpiu 
kentėjo tėvynėje likę tėvai, 
Tėvynės apsaugos rinktinė, jos 
gretose Ventos frontas ir Sedos 
kautynės, nesėkmingas bandy
mas iš Vokietijos grįžti atgal į 
part izanų eiles, vėliau lietuviš
ka veikla Vokietijoje ir paskiausi 
54 metai Amerikoje Lietuvių 
Bendruomenės gretose lydėjo 
mano gyvenimą kaip jo prasmė 
bei pagr indas , kar ta i s 

užgožiantis bui t in ius , net ir 
šeimos rūpesčius. Pradžioje 
veiklos mokiausi iš vyresniųjų, 
vėliau jau ryžausi būti daugiau 
savarankiškas sprendėjas bei 
vykdytojas, bet visą gyvenimą 
mano vizija buvo lietuvių tauta, 
jos gyvybė, taut inių vertybių, 
ypač kalbos, kultūros, papročių, 
tradicijų, žodžiu — lietuvybės 
pilnąja šio žodžio prasme ugdy
mas bei puoselėjimas. Tai gali 
paliudyti ir mano kar tu su taip 
pat visą gyvenimą lietuvybei 
atidavusi žmona Brone išaugin
t a lietuviška, t a s pačias ver
tybes puoselėjanti , šeima. O 
tautai vystytis, ugdytis bei vi
sapusiškai tarpt i , visada sie
kiau laisvos, nepriklausomos, 
demokratiškos valstybės ir dėl 
jos kovojau. Ir nuo šio kelio 
n iekada nebuvau anksčiau, 
nesu dabar ir n iekada nebūsiu 
nukrypęs. 

Ir štai, 2004 m. birželio 9 d. 
„Drauge" Oak Lawn gyvento
j a s Domas Adomaitis laišku 
mane piešia kaip visa tai nie
kinant į pikčiausią Lietuvos 
priešą ir veja lauk iš „Draugo", 
teigdamas, kad dienrašt is nus
tos skaitytojų ir aukų, jeigu 
mano pavardė iš jo puslapių 
neišnyks. Nežinau, kiek ir kas 
bus tie Adomaičio minimi 
skaitytojai, ir manau , kad kiek
vieno jų valia elgtis taip. kaip 
j is nori, tačiau šį Adomaičio 
manęs sutapatinimą su „Lie
tuvos priešu" ir dargi ne bet 
kokiu, bet pikčiausiu, laikau 
bjauriu šmeižtu, nuo jo ir kitų 
tokias etiketes mano adresu 
segiojančių žmonių atsiriboju, 
nenoriu jų ir, manau , pasiseks 

MES IR PASAULIS 
Nepriklausoma skiltis 

Paruošia Bronius Nainys 

Kaip pikčiausias 
Lietuvos priešas 

niekad nebūti toje pačioje ben
drijoje, kurioje jie yra. 

Į Rolandą Paksą dėmesį 
a tkre ipęs dėl jo ats isakymo 
pasirašyti Lietuvai nenaudingą 
sutartį su „Mažeikiu naftą" pri-
vatinančiu „Williams Interna
tional", teigiamą požiūrį į jį su
s t ipr inęs po lietuvių tautos 
svarbą valstybėje išryškinančių 
jo inauguracinių kalbų, vėliau 
stebėjęs užmojį valstybei atra
mų ieškoti šeimoje, tautoje, 
Bažnyčioje ir uolias pastangas 
iš valstybės įstaigų išguiti pa
reigūnų nusikaltimus, susida
riau pusėtinai neblogą jo pra
dinio kelio įvaizdį. Nebuvau 
naivus ir dėl Borisovo vaid
mens bei galimos neigiamos 
įtakos, kuri , gaila, taip ir nebu
vo baigta ištirta. Dėl to ap
kaltai prasidėjus stengiausi į ją 
pažiūrėti iš kitos pusės negu 
Pakso pašalinimo siekę kaltin
tojai. Čia irgi nebuvau naivus ir 
gerai žinojau, kad šis mano 
požiūris susi lauks kri t iškų 
pastabų, ypač iš jo laimėjimo 
st ipriai sukrėstų Adamkaus 
rėmėjų, todėl labai atidžiai 
sekiau apkaltos eigą, savo teigi
nius stengiausi paremti tik
roviškais duomenimis, kuriais 
ir dabar į kritikas galiu pagrįs
ta i a ts i l iept i . Tad kol kas 
nematau, kad kur nors būčiau 
prašovęs pro šalį, — ir manau, 
kad mano stipriausia kritišką 
atgarsį sukėlusi analizė „Isto
rija — du balsai" yra pagrįsta ir 
logiška apkaltos baigmės išva
da. Po kritiškų pastabų ją per
skai tęs , neradau nė kokios 
nuodėmės, už kurią turėčiau 
kam nors atgailauti. Pataisy
čiau tik kelias korektūros 
klaidas, kurių viena gana stam
bi, sujaukianti sakinio prasmę. 
Pvz., mano „Draugui" nusiųs
tame tekste vienas sakinys 
buvo toks: 

„Aštuoniasdešimt šeši šios 
baigmės balsai dabar liudija 
v i e n a (dabar mano paryškinta) 
iš džiaugsmo šokinėjantiems... 
laimėtojams ir visiškai ką kita 
nus iminus iems Pakso rėmė
j a m s pralaimėtojams. O kai 
vietoje žodžio viena, „Draugo" 
išspausdintame tekste atsirado 
vion. sakinio logika dingo, su

painiodama ir tolimesnio saki
nio mintis. O mano rašiniuose 
tokių teksto iškraipymų pa
sitaikydavo dažnokai. 

Toje pačioje „Draugo" lai
doje už tas pačias „nuodėmes" 
laiškais mane dar baudė Stasė 
E. Semėnienė, piktai ir kan
džiai, taip pat grasindama (tik 
kažkodėl irgi kitų vardu) at
sisakymu prenumeratų ir su
laikymu aukų, ir Leonas Nar-
butis, kurio priekaištų net ne
supratau, nes, apkaltinęs mane 
prasilenkimu su tiesa, vėliau, 
mano teiginiais pasiremdamas, 
tą kaltinimą paneigė. Tačiau 
labai stipriai birželio 16-tos 
vedamajame pribrendusia min
tim man tvojo pati vyr. redak
torė Danutė Bindokienė, kuriai 
esą labai skaudu, kai priekaiš
tai dėl mano rašinių gausiais 
skambučiais jai ateina iš parti
zanų ir kitų patriotų. J i lyg ir 
atsiprašinėja jų už mano 
peržengtas linijas ir aimanuoja 
negalinti man burnos uždaryti, 
nes aš esąs išimtis, neprik
lausau jai, kaip, pagal ją, 
turėtų būti, bet leidėjams. 

Žinoma, patriotizmo linijų 
peržengimas — nusikaltimas 
didelis. Be abejo, dideli ir kiti, 
tokiu pačiu kvapu atsiduo-
dantieji, Adomaičio ir Semė
nienės pažerti. Tad gal reikėtų 
už juos gailėtis ir prašyti atlei
dimo, nors išrišimui gauti tur
būt nė mažiausių vilčių netu
riu. Tik gaila, kad nė vienu 
fakteliu nenurodyta nei toji li
nija, nei visos kitos baisios 
nuodėmės, tad dėl nežinios ne
galėdamas jų nuplaut i , taip 
nuodėmingas ir lieku. O kaip 
toks nusidėjėlis gali „Draugo" 
puslapius teršti, jeigu dėl jo 
dings prenumeratoriai bei 
aukotojai, kurie būriais dabar 
Adomaitį ir Semėnienę prašo 
mane iš „Draugo" išvyti? Ir čia 
aš jau galiu padėti. Ir nema
žai. Jiems abiems, o kartu ir 
vyr. redaktorei gyvenimą pa
lengvindamas, iš „Draugo" 
bendradarbių pasi traukiu 
pats. Ir būsim laimėję visi. Čia 
minimi asmenys, nebegalintieji 
su patriotizmo liniją peržen
gusiu rašeiva įsitekti patrio
tiškame „Drauge", o man irgi 
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nebeparanku būti tokių taurių 
asmenybių, kaip mane pikčiau
siu Lietuvos priešu apšaukęs 
Oak Lawn gyventojas, grupėje. 

„Drauge" pradėjau ben
dradarbiauti apytikriai prieš 
50 metų. Neskaičiavau, kiek 
rašinių jam parašiau: tūkstan
tį, du, gal dar daugiau. Sulau
kiau už juos gerų žodžių, o taip 
pat ir kritiškų pasisakymų. 
Už gerus — lieku nuoširdžiai 
dėkingas. Nepiktas nė už kri
tiką, kuria ir pats nevengiu 
pasinaudoti kitų autorių atžvil
giu, bet niekada geru žodžiu 
negalėsiu prisiminti melo, 
šmeižto, visokių patriotizmo 
matuotojų, segiojančių įvai
raus plauko išdaviko, maskvi-
nio, komunisto ar kagėbisto eti
ketes. Jais tegaliu tik pasi-
šlykštėti ir pasigailėti jų 
menkystų. Išskirtinai dėkoju 
„Draugo" leidėjams už laisvos 
spaudos etikos suvokimą ir 
sudarymą man sąlygų nevar
žomai skelbti mintis, kartais 
gal ir prieš Jų „plauką". Gaila, 
kad šia laisvam žodžiui ypač 
svarbia sąlyga toliau pasinau
doti nebegalėsiu. Atleiskit, 
kuriems nė įsipareigojimų ne-
betesėsiu, nes į „Draugą" nebe
rašysiu nieko. O paklusęs vyr. 
redaktorės patarimo, vargu ar 
ką rasiu jame ir beskaityti. 

Paskutinis padėkos žodis, 
ir labai nuoširdus, mano ra
šinių skaitytojui Antanui Pau-
žuoliui, ir tokiose aplinkybėse 
išdrįsusiam mane geru žodeliu 
paminėti. Dėkui tau, mielas 
Antanai. Dėkui ir Teresei Mar
kus bei Jonui Arbačiauskui už 
2004 m. liepos 14-tos „Drauge" 
priminimą flaišku) nuolat ma
no puoselėjamų Lietuvos prezi
dento veiklos krypčių: dėmesio 
kaimui, rimtos kovos su suk
čiavimu, į Lietuvos mokyklas 
apie lietuvių tautos genocidą ir 
tautinio auklėjimo pamokų 
įvedimą. Rašykite jomis ir to
liau, kad man pasitraukus čia į 
neliktų spragos. Man tikslo pa
siekti dar nepasisekė, bet gal 
pasiseks jums? Taip pat ryš-
kmkit pavojų kito ruso, Pakso 
apkaltos bangos iškelto Uspas-
kicho paslaugų, kurias prezi
dentui jau perša Vilniaus 
meras Artūras Zuokas. 

Nuo šio šeštadienio Bro
nius Nainys dėl asmeniškų 
priežasčių iš „Draugo" ben 
dradarbių pasitraukia. Dėko
jame B. Nainiui už bendra
darbiavimą ir linkime geriau
sios sėkmės. 

Redakcija 

DANUTE BINDOKIENĖ 

Kada Lietuva atgaus savo lobius? 

S.m. birželio 18 d. „Chicago Tribūne" iš
spausdino straipsnį apie seno ortodoksų 
kunigo pasiryžimą grąžinti Rusijon Dievo 

Motinos su Kūdikiu paveikslą, kurį jo šeima 
slaptai išgabeno iš Sovietų Sąjungos II pasau
linio karo metu. Nežinomo dailininko, tipingu 
rytietišku stiliumi nutapytas, Madonos.su Vai
keliu Jėzumi paveikslas — ikona priklauso Tikh-
vin vienuolynui St. Peterburge. Kun. Garklavs 
nuomone, paveikslo sugrįžimas namo yra sim
boliškas: tai reiškia, kad žmonės vėl gali laisvai 
išpažinti savo tikėjimą, melstis, dalyvauti pa
maldose. Visus tuos metus, kai paveikslas buvo 
Čikagoje, jis taip pat buvo simbolis — vilties, 
kad per Dievo Motinos malonę Rusija išsiva
duos iš komunizmo ir grįš prie Dievo. Prieš iš
siunčiant paveikslą į Rusiją, tikintieji rinkosi į 
Švč. Trejybės ortodoksų katedrą atsisveikinti 
su Dievo Motina, kuri juos saugojo nuo pavojų 
karo metu, kol atvedė į ramesnį gyvenimą 
Amerikoje. 

Pagal tradiciją, Tikhvin Dievo Motinos su 
Kūdikiu paveikslas buvo vienas iš nedaugelio, 
nutapytų šv. Luko evangelisto. Iš Jeruzalės jis 
pateko į Konstintanopolį apie V a. po Kr. 1382 
m. vienas rusas žvejys pamatė paveikslą, plū
duriuojantį virš vandens, šviečiantį nežemiška 
šviesa. Paveikslas buvo patalpintas Tikhvin 
miestelio vienuolyne. Karo metu vokiečiai jį iš
vežė į Latviją, iš kur ilgainiui, senojo kun. 
Garklavs ir jo įvaikinto sūnaus Sergej dėka, 
atsirado Amerikoje. 

Panaši istorija apie Rusijai grąžintą brangų 
paveikslą buvo išspausdinta „The New York 
Times" dienraštyje š.m. liepos 12 d. Rašoma, 
kad popiežius Jonas Paulius II pažadėjo grą
žinti Rusijos Ortodoksų Bažnyčiai Dievo Moti
nos iš Kazanės ikoną — paveikslą, kuris kabėjo 
popiežiaus privačioje koplyčioje. Šis paveikslas 
Rusijon pateko maždaug XVI a., o Vakaruose 
atsidūrė didžiosios revoliucijos metu 1917 m. 
1970 m. paveikslą nupirko katalikai ir vėliau 
padovanojo popiežiui. 

Šv. Tėvas tikisi, kad paveikslo grąžinimas 
Rusijos ortodoksų patriachui Aleksiejui II rug
pjūčio 28 d. padės išlyginti kai kuriuos nesu
tarimus. Patriarchas Aleksiejus II ne kartą 

kaltino katalikų hierarchiją, kuri, su Romos 
skatinimu, „vilioja ortodoksus į katalikų tikė
jimą". Rusijoje šiuo metu yra tik apie 600,000 
katalikų, o prez. Putin paskelbė Ortodoksų 
Bažnyčią oficialia Rusijos religija. Popiežius 
taip pat tikisi, kad jam bus leista apsilankyti 
Rusijoje. 

Jeigu jau kalbame apie nusavintų religinių 
(ir kitų) valstybės lobių grąžinimą, negalime ne
prisiminti, kad nemažai kultūrinių, religinių ir 
istorinių objektų okupacijų (ne vien sovietų, bet 
ir carų) metais buvo išvežta į Rusiją. Apie jų 
grąžinimą nekalba Maskva, o Lietuvos valdžia 
vengia užsiminti. 

Stabtelėkime ties Pažaislio vienuolynu, ku
rio barokinio stiliaus lobiai jau plačiai žinomi ir 
seselių kazimieriečių, ir čikagiečio Algio 
Liepinaičio pastangų dėka. 

Po nepavykusio 1831 m. sukilimo prieš rusų 
caro valdžią buvo uždarytos Lietuvoje mokyklos 
ir taip pat Pažaislio vienuolynas. Jo pastatus, 
inventorių ir brangenybes perėmė stačiatikiai, 
kurie įkūrė savo vienuolyną. Įkūrimo akte 
nurodyta, kad naujieji šeimininkai, be kitų ver
tybių, gavo ir brangią liturginę taurę (Lietuvos 
Mokslų akademijos centrinės bibliotekos rank
raštyne yra dokumentas, liudijantis, kad 1673 
m. rugpjūčio 23 d. popiežiaus pasiuntinys Var
šuvoje įpareigojo Pažaislio vienuolius kamal
dulius saugoti LDK didžiojo kanclerio Kristupo 
Paco vienuolynui padovanotą auksinį, brangak
meniais papuoštą kieliką, draudžiama jį par
duoti, atiduoti ar iškeisti kitais būdais iš vien
uolyno). Carinės Rusijos vadovybė, jausdama, 
kad artėja I pas. karas, įsakė pasienio zonose 
parengti numatomų išvežti į Rusijos gilumą 
daiktų sąrašą. Iš Pažaislio vienuolyno buvo iš
vežti archyvai (šiuo metu jie yra Tbilisio stačia
tikių vienuolyne Gruzijoje), varpai, garsusis 
Švč. Marijos paveikslas, ši taurė ir kitos bran
genybės. 

Kielikas šiuo metu tebėra Maskvos muzie
juje, tik iš jo išimtos kai kurios brangenybės ir į 
jų vietą įstatyti stikliukai arba palikti tušti liz
dai. Taigi, ar nebūtų laikas reikalauti, kad šie, 
aiškiai sąrašuose minimi (ir kiti), lobiai būtų 
grąžinti Lietuvon, kur jie priklauso? 
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Atseit, karves kinko ir kultūringi valstiečiai, 
olandai, ir kiti. 

Ir tikrai, kiek pasikankinusi, mūsų Zorka 
apsiprato pakinktuos. Ją panaudojom ne tik kū
telės statybai, bet ir viso daržo aptvėrimui su 
ilgiausiomis kartimis. Nepastebėjom, kad pieno 
primilžis būtų sumažėjęs. 

Gaila tik, kad mūsų Zorkai nebuvo lemta 
ilgai gyventi. 

Vieną dieną paskelbė, kad dėl paplitusios 
ligos — bruceliozės — visos karvės bus tikrina
mos, o susirgusios naikinamos. Susirūpinom. 
Įtarėm, kad tikrinimas gali būti ir nesąžiningas, 
ir mūsų Zorkai toks nuosprendis ypač grėsė. Taip 
ir buvo. Zorka buvo pripažinta serganti, kaip ir 
keletas kitų. Netekę jos. pradėjom auginti kitą 
telyčią. 

K o m a n d i r u o t ė s į Tomską 
Tomskas — žymus Sibiro miestas. Ten ir 

mokslo institutai, ir valdžios įstaigos, parduotu
vės, kinas ir teatras. Parduotuvės, kaip ir visoj 
SSRS, su ilgiausiom eilėm. 

Bet Tomskas buvo ypatingas dar tuo, kad jis 
buvo „dvigubas". Šalia Tomsko, kuris buvo 
prieinamas be leidimo (jei jau esi ištrūkęs ir 
kolūkio), buvo ir kitas Tomskas, vadinamas 
„Sievernyj gorodok". Tai buvo įslaptintas miestas, 
į kurį buvo draudžiama įžengti be specialių lei
dimų, nes ten buvo gaminama kažkas, kas ne 
visiems žinotina. Matomai, ginklai ir karo pra
monė. Kad jis nebuvo mažas, galėjai spręsti, 
matydamas naktį ryškią pašvaistę šiaurėje. 

Su „prieinamu" Tomsku susisiekti vasaros 
metu nebuvo sunku. Nuolat kursuodavo keli gar
laiviai. Plaukti pradėdavo tiksliai vienu metu 
kasmet, t.y. gegužės pirmomis dienomis, pasibai
gus ledonešiui. Kartu ir pavasaris prasidėdavo 
stebėtinai tiksliai. 

Tačiau žiemą tekdavo važiuoti rogėmis. Tada 
jau 150 km kelio per dieną neįveikdavo arkliai. 
Teko ir man žiemą rogėmis keliauti, nepamenu, 
ką iš ten parvežti. 

Su nakvyne jokiu problemų nebūdavo. Nors 
viešbučių pakelyje nebuvo, bet jų ir nereikėjo. 
Vietiniai svetingi: kiekviena trobelė priimdavo 

neribotą skaičių pakeleivių. Vietos ant grindų 
visiems užtekdavo, glaudžiai sugulus. Juo dau
giau pakeleivių, tuo linksmiau ir šeimininkams, 
ir keliautojams. Užkandę duonos ir išgėrę stik
linę virinto vandens „kipetok", pradėdavo sugulę 
pasakot kas ką. Kalboms galo nebūdavo ligi 
paryčių. Anekdotai, įvykiai ir 1.1. Niekas 
nesiskundė, kad kieta gulėti, ar pagalvės trūksta. 
Viskas labai paprasta ir kartu, ir patogu. 

Mėgo vietiniai ir pasisvaiginti. Pamatyti 
„negyvėlį", gulintų ant denio, nebuvo retas įvykis. 
Ypač daug tokių „iškritusių" galima būdavo rasti 
Tomsko gatvėse mėnesio gale, po „palučkos" 
(atlyginimo). Vaizdas panašus į ką tik praėjusį 
karo lauko mūšį. Bet moterys gailestingos. Jos 
tempdavo į namus, šildydavo, gydydavo, kaip 
tikrus kareivius. Argi jie kalti, jei jų priešas — 
degtinė, kurios vis nugalėti nesiseka! 

Reikia priminti, kad kelionės į Tomską buvo 
įmanomos, tik porą metų prieš tremtinių palei
dimą. Šiaip tremtiniams nebuvo leista palikti 
gyvenamą vietą net trumpam. Buvo daromi pe
riodiški patikrinimai, ar tremtinys „sėdi vietoje". 

Šviesesnės va landė lės la isvala ikiu 
Pasibaigus karui, tęsėm tuos pačius darbus, 

tačiau jau gavom laisvus sekmadienius bei 
dvisavaitinių atostogų. Tačiau tik tada, kai 
aprimdavo statybos ir statybinių medžiagų porei
kis sumažėdavo, t.y. žiemą. Apsirūpinę malko
mis, ilgus vakarus leisdavom skaitydami, o šven
čių metu susirinkdavom pas Kalju. Čia. mažoje 
trobelėje tilpdavo kelios estukų poros ir aš, tarp 
kurių buvau, nors ne jų tautybės, bet savas. 

Laikui bėgant, mes darėmės vis drąsesni. 
Pagaliau išdrįsom įsigyti baterijinius radijo imtu
vus „Rodina". Nusipirkom abu su Kalju. Pradžio
je aš tą radiją slėpiau savo rūbų dėžėje, pravedęs 
anteną į pastogę 

Atrodė keista, kad tas tarybinis produktas 
šneka visai priešingai negu radijo taškas, kuris 
nuo ryto lig vakaro tik liaupsino tarybų valdžią ir 
vadus. Slėpiau aš jį, kaip mažą vaiką. Steng
damasis išsaugoti jo gyvybe ir paslaptį, kuri buvo 
tik mums vieniems kurį laiką žinoma. 

Rus d a u g i a u 

http://Madonos.su
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MŪSŲ ŠEIMOSE rtfr 
DŽIAUGSIUOSI MOKSLU 

Tokiais žodžiais - „universitete džiaugsiuosi 
mokslu dėl mokslo, ne dėl pažymių" - Elmhurst, 
IL laikraštyje „The Doings" pradėtas gražus 
straipsnis apie Nidą Masiulytę, šį pavasarį pir
mąja mokine baigusią York valstybinę gimnaziją. 

600 jaunuolių klasėje būti „valedictorian" -
ne juokai. Kai pirmais metais gimnazijoje pasiekė 
pirmą vietą, tai ir toliau stropiai mokėsi, nes, 

Naujam kariuomenei leitenantui Rimui Radžiui tėvas Eimutis ir motina 
Daiva Radžiai į antpečius įsega leitenanto ženkliukus. Rimas šiemet baigė 
John Hopkins universitetą. 

Rimo Gedeikos nuotrauka. 

Naujas karininkas 
Š.m. gegužės mėnesį Rimas 

Kadžius baigė John Hopkins 
universitetą, įsigydamas baka
lauro laipsnį iš elektros inžine
rijos. J a m taip pat buvo suteik
tas JAV kariuomenės II leite
nanto laipsnis. 

Nuo pat pirmų studijų die
nų R. Radžius pradėjo karo 
mokslus — ROTC programoje. 
Per visus ketverius metus Ri
mas puikiai pasižymėjo ROTC 
studijose, gaudamas aukštus 
pasižymėjimus. Vasarą, prieš 
pradedant paskutinius mokslo 
metus. Rimas Radžius buvo pri
imtas į žymiąją kariuomenės 
,,Air Assault" mokyklą — į 
šiuos kursus priimama mažiau, 
kaip 30 proc. kadetų. 

Šįos. mokyklos reikalavimai 
yra labai griežti, pareikalaujan
tys daug fizinių bei psicholo
ginių jėgų. Dažniausiai tik apie 
20 proc. visų studentų (kadetų 
ir taip pat karių) įstengia baigti 
šiuos kursus. Rimas ne tik kur
sus sėkmingai baigė, bet pateko 
į klasės pirmųjų studentų 
sąrašą. 

Paskutiniais dvejais metais 

Rimas Radžius atstovavo John 
Hopkins universiteto komandai 
kariuomenės specialiose praty
bose (Ranger Challenge). Pir
mais metais jo komanda užėmė 
antrą vietą, o antrais — laimėjo 
pirmąją vietą iš 30 dalyvavusių 
universitetų kadetų komandų. 

R. Radžius baigė karo moks
lus, gaudamas aukščiausius pa
žymius, kuriuos gauna tik apie 
20 proc. visų JAV kadetų, bai
giančių ROTC programą. 

Rimo tėvai, Eimutis ir Dai
va Radžiai, aktyviai dalyvauja 
Philadelphijos visuomeninėje 
veikloje. Eimutis daug metų 
buvo ,,Aušrinės" tautinių šokių 
grupės vadovas. Rimas taip pat 
turi vyresnį brolį Darių ir dvi 
vyresnes seseris — Austę ir Ga
biją. Visi trys neseniai baigė 
universitetus. 

Philadelphijos lietuvių vi
suomenė didžiuojasi, turėdama 
puikią, veiklią lietuvišką šeimą 
ir linki Rimui sėkmingai pra
dėti kariuomenės tarnybą — 
101 Air Assault, Ft. Campbell, 
Kentucky. 

R imas Gede ika 

DIDZIUOKIMES SAVO 
GIMTĄJA KALBA 

Prieš kelis dešimtmečius 
vienas garsus Anglijos kal
bininkas savo moksliniame 
darbe išnagrinėjo viso pasaulio 
kalbas ir priėjo išvadą, kad 
seniausios kalbos yra šios: pir
moje vietoje kiniečių, po to iz
raelitų, o trečioje vietoje lietu
vių kalba. 

Ar mes visi iš tikro žinome, 
kaip galima su daiktavardžiais 
„žaisti", neiškraipant pagrindi
nės žodžio minties'.' Daugelyje 
kalbų, norint pabrėžti kokią 
mintį ar objektą, reikia ištisų 
sakiniu, bet .ne mūsų kalboje. 
Kalbant apie kokią charakteris
tika, ypač apie dydį, mums 
nereikia būdvardžio, tik reikia 
kaitalioti žodžio galūnę. Jei 
kalbam apie medžius, galime 
sakyti „medelis" ar „medžiu
kas": „gėle" gali būti „gėlytė"; 
„mergaite", „mergytė" ar „mer
gina"; „namas", „namukas" ar 
„namelis": ..duona", „duonutė" 
ar „duonele" Vaikas kartais 
vadiname „vaikeliais" ar „vai
kučiais". Ir lenkų kalboje gali
ma „žaisti" su mažybiniais daik
tavardžiais, tariau ne tiek daug, 
kaip lietuvių kalboje Mergaitė 

izievvczvna". bet gali būti 
ir „rlzievvcvvnka". jei ii maža ar 

jaunutė . Ir vokiečių kalboje ga
lima padaryti mažybinių daik
tavardžių, tai ir namelis gali 
būti „Hauschen", o gėlytė 
„Blumelein" ar „Blumchen". 

Mes skaitome knygas, tik 
nežinia, ar tai knygelės, ar kny
gutės. Savaime suprantama, 
kad išvada priklauso nuo dydžio 
ar puslapių skaičiaus. Įvai
riomis progomis dainuojame 
dainas, bet ar tai „dainužės" ar 
„dainelės"? Žodžiu, mūsų senoji 
kalba yra labai turtinga išsi
reiškimais ir subtiliais žodžių 
galūnių pasirinkimais. 

Todėl yra labai svarbu tą 
seną kalbą ne vien išlaikyti, bet 
ją perduoti ateinančioms kar
toms ir jas skatinti skaityti 
lietuvišką spaudą, juo labiau, 
kad dar spausdinama ir jau
nimui pritaikyta spauda, kaip 
„Skautų aidas" ar „Ateitis". Ir 
nepakanka vadovautis paska
t inimu, bet jaunimą reikia 
supažindinti su tarptaut inio 
garso mokslininkų išvadomis, 
jame sukeliant pasididžiavimą 
savo gimtąja kalba. Tai bene 
pats svarbiausias užsienio 
lietuvių gyvenimo uždavinys. 

Aureli ja M. Kalasa i t ienė 

Nida Masiulytė 

pagal Nidos žodžius „The Doings" žurnalistei -
„nebebuvo k u r eiti, t ik žemyn..." Su buriu 
Čikagos miesto „valedictorians" buvo pagerbta 
CBS ir ABC televizijos programose. 

Keturi gimnazijos metai buvo kupini darbo, 
bet ir gražių atsiekimų. Nida ėmė visus „honor 
subjects" ir aukščiausiais pažymiais išlaikė 
Advanced Placement egzaminus. Jos akademi
niai atžymėjimai: Illinois State Scholar, narystė 
Mathematic Honorary Society, Spanish Honorary 
Society, Quill & Scroll (International Honorary 
Society for High School Journalists) , Presidents 
Avvard for Educational Excellence, Outstanding 
Senior Award-Spanish, All-State Musician. 

Nidai sekėsi ne tik akademiniai dalykai, bet 
reiškėsi ir palinkimas į meną. Grojo violončele 
York Symphony Orchestra, kuris garsėja, kaip 
vienas geriausių gimnazijos orkestrų Čikagoje. 
Taip pat grojo Illinois Music Educators Associa-
tion Distr ict Orches t ra ir IMEA AUState 
Orchestra. 

Nuo pat mažens šoko DuPage Dance Aca-
demy baletą i r jazz, dalyvavo Joffrey Ballet „The 
Nutcracker" pastatyme. Kol laikas leido, vienus 
metus šoko „Grandyje". 

Žurnalistiniais sugebėjimais reiškėsi gimna
zijos leidinyje „The Outlook", kaip redakcijos narė 
ir vėliau, kaip redaktorė. 

2002 m. baigė Maironio li tuanistinę mokyklą, 
irgi pirmąja mokine. 

Nuo šio rudens Nidai pras ideda naujas 
gyvenimo tarpsnis University of Chicago, kur 
studijuos biologiją. Nidos pasiryžimu džiaugiasi 
sesuo Irena, ruošianti doktoratą University of 
Texas Southvvestern Medical School, tėveliai 
Snieguolė ir Juozas Masiuliai bei visa gausioji 
giminė. 

A. N a m i k i e n ė 

Švenčiant Zuzanos Pupienės 99-ąjj gimtadienį. Iš kairės: Aldona 
Brizgienė, Z. Pupienė, Marytė Ambrozaitienė; stovi — Antanas Pupius ir 
Juozas Pupius (atvykęs iš Los Angeles). 

PRALENKĖ DIENRAŠTĮ 
„DRAUGĄ" 

„Draugas" švenčia savo 95-jį gimtadienį. Savo skaitytojų tarpe 
turi ir už save vyresnių. Viena iš nedaugelio yra Zuzana Pupienė, 
kuri be pertraukos „Draugą" prenumeravo 50 metų. Liepos mėn. 
Zuzana atšventė savo 99-tąjį gimtadienį ir dar kasdieną perskaito 
„Draugą" nuo pirmo iki paskutinio puslapio. 

Baltai pražydusi, gyvena Lemonte prie PLC, dukters Aldonos 
Birzgienės globoje. Dar iki šio pavasario vengė lazdos, bet šią 
vasarą jau pasinaudoja vežimėliu, sekmadieniais lankydama 
lietuvių misijos bažnyčią Lemonte. Zuzana Pupienė yra dosni 
Lietuvių fondo, Ateitininkų šalpos fondo, Tautos fondo rėmėja, 
buvo aktyvi Putnamo liet. seselių vienuolyno rėmėjų narė, 
Lietuvių Bendruomenės narė. Lietuvoje buvo mokytoja, užaugino 
dvi dukteris - Aldoną ir Marytę, ir du sūnus - Antaną ir Juozą. 
Visi vaikai ir artimieji giminės suvažiavo ir šeimoje linksmai 
atšventė 99-tą gimtadienį, o močiutė Zuzana informavo visus, ką 
rašo „Draugas" ir kas vyksta Lietuvoje. K. A. 

SUŽIEDUOTINIAI 

Sužieduotiniams Vaivai Vakarei. Vygantaitei ir Tomui Arui 
Marchertui jų mamos — Austė Vygantienė ir Raminta 
Marchertienė, padedant tetoms ir dėdienėms, liepos I I d. 
Michiana Shores vasarvietėje suruošė jaukią priešvestuvinę šventę. 
Buvo sukurta daug originalių ir Įdomių sveikinimų, dovanėlių, 
žaidimų, pramogų. Dalyvavo giminės iš tolimesnių vietovių. 

Ritonės Rudaitienės nuotr. 

ATITAISOME 

Tai tik viena jauna šeima iš daugelio, dalyvavusi XII Tautiniu 
šokiu šventėje Čikagoje liepos 3 d.: Ingrida, Justas ir Darius Šil-
galiai iš Cleveland, OH. 

Rūta Stroputc-Bubliene ir Tauras Bublys smagiai praleido laika 
XII Tautinio šokių šventės susipažinimo vakare š.m. liepos 2 d. 
Jie taip pat maloniai sutiko talkininkauti — budėjo prie durų ir 
pardavinėjo bilietu'. į šventę. 

Ilonos VaitiulvtOs-Didžbaiicncs nuotr. 

S.m. liepos 
17 d. Vilniuje 

susituokė Inga 
Paksaitė ir 

Aivaras 
Stumbras. 

Eltos 
nuotrauka. 

Praėjusio šeštadienio (lie
pos 17 d.) laidoje, „Mūsų šei
mose" skyriuje, straipsnelyje 
apie susižiedavusią porą: Rūtą 
Giedrę Dudėnas ir Charles 
Thomas Bridgen, pasitaikė 
klaida, praleistas vienas var
das, tad atsiprašome ir straips
nelį perspausdiname iš naujo. 

is Rūta Giedrė Dudėnas 
Chicago, IL, 
ir Charles 
T h o m a s 
Bridgen iš 
Milvvaukee, 
WI, nori pa
skelbti savo 
s u ž i e d o t u -
ves. 

Rūta Dudėnaitė yra baigusi 
Illinois universitetą ir Loyola 
Lavv School. Ji dirba kaip ad
vokatė su „U.S. Securities and 
Exchange Commission". 

Charles Bridgen yra baigęs 
Vvisconsin universitetą, k u r jis 
studijavo architektūrą ir įsigijo 
magistrą nekilnojamo turto sri
tyje. Jis dirba kaip nekilnojamo 
tur to patarėjas su „Clarion 
Associates" Čikagoje. 

Rūta Giedrė yra dukra An-
gelikos Dudėnienės iš Plain-
field, IL, bei Vytauto Dudėno ir 
Eglės Žilionis-Dudėnas iš Vil
niaus. 

Charles Bridgen yra sūnus 
velionės Mary Bridgen ir velio
nio Patrick Bridgen iš Wau-
vvarosa, WI. 

GIMĖ DUKRYTE 

Dr. Vytautui ir dr. Alexand-
rinai Sauliams š.m. liepos 4 d 
gimė dukrytė — Viktorija Kris
tina. Sesute labai džiaugiasi bro 
liukas Lukas, seneliai Aušra ir Al 
girdas Sauliai, Maya ir Zeno Ivy, 
promočiutės — Angelė Poškai 
tienė ir Marija Šaulienė. 

Remkite ir plat inkite 
„DRAUGĄ" 

DRAUGi 
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LIETUVIŠKOJO LINO 
ŠVENTĖ 

LlBERTAS KLIMKA 

Keliaujant per Lietuvą, 
maloniai akį vis pra
džiugindavo tai šen tai 

ten sumėlynavę linų laukeliai. 
Betgi dabar nedažnai tuos 
mėlynžiedžius galima pamatyti: 
linų pasėlių plotas, lyginant su 
prieškariu, sumažėjęs dešimte
riopai. Ir ypač pastaruoju metu. 
Net linų pramonės įmonės ža
liavą priverstos įsivežti. O turė
tos labai gilios linininkystės 
tradicijos! Linas, tarsi aitvaras, 
pinigėlius valstiečiams neš-
davęs. Kitados vilkstinės veži
mų, pakrautų iššukuotų linų 
kasomis, keliaudavo į Rygą, 
Liubavą, kitus prekybos cen
trus. 

Susirūpinus šios žemės ūkio 
šakos likimu, Pasaulio lietuvių 
kultūrinių ryšių centras, kartu 
su Lietuvos Respublikos Žemės 
ūkio ministerija, liepos 10-ą die
ną Tytuvėnuose (Kelmės rajo
ne) surengė tarptautinę šventę 
„Linas 2004". Organizatoriai 
šiuo renginiu siekė pristatyti 
visuomenei lino gaminius, 
priminti lietuviškąsias lini
ninkystės tradicijas, skleisti 
žinias apie lino sėmenų gydo
mąsias savybes. Šventės metu 
vyko tekstilės įmonių, tauto
dailininkų dirbinių parodos, 
buvo demonstruojami lino dra
bužiai. Vyko ir mokslinė konfe
rencija, kurioje nagrinėtos tiek 
lietuviškosios linų auginimo 
tradicijos, tiek ir naujausi mokslo 
duomenys apie lino produktus, 
jų savybes. 

Šventės vieta pasir inkta 
neatsitiktinai: prieš šimtą me
tų, dvarininko Eugenijaus Rio
merio iniciatyva, Tytuvėnuose 
įvyko viena pirmųjų žemės ūkio 
parodų Lietuvoje, o 1929 m. 

Kelmėje pradėjo veikti pirmoji 
moderni linų perdirbimo įmonė. 
Žinia, įdomu apsilankyti ir 
š iame Žemaitijos miestelyje, 
garsėjančiame puikios renesan
so ir baroko laikmečių architek
tūros paminklu - Tytuvėnų baž
nyčia bei vienuolynu; įstabus ir 
jo apylinkių gamtos grožis. Pats 
renginys vyko Žemės ūkio mo
kykloje, įsikūrusioje netolima
me Budraičių kaime. 

Reikšmingą krašto ūkiui ir 
kultūrai šventę savo dalyvavi
mu pagerbė Jolanta Paulaus
kienė, Žemės ūkio ministras Je
ronimas Kraujelis, Austrijos ir 
Vengrijos ambasadoriai su 
žmonomis, Seimo nariai I. Šiau
lienė, V. Einoris, V. Bastys, G. 
Kniukšta. Daugelis svečių ir 
dalyvių, paraginti šventės su
manytojos Janinos Laniaus-
kienės, atvyko, pasipuošę lini
niais rūbais, juolab, kad ir oras 
buvo palankus pabuvimui gam
toje. 

Lino pagerbimo sumany
mas tikrai pavyko. Parodose ir 
mugėje dalyvavo tautodaili
ninkai iš visos Lietuvos, atsklei
dę savo darbais ne tik kūry
binius gebėjimus, bet ir uni
kalias lino savybes. Akys raibo 
nuo gražių ir originalių darbų. 
Jaunimui įdomu buvo stebėti 
kaimiškąjį „lino kelią" - visų 
lino darbų eigą, palydimą dainų 
ir apeigų. Senovinius lino ap
dorojimo įnagius - mintuvus, 
brauktuvus, šukočius, verpimo 
ratelius - į šventę atsivežė etno
grafinis ansamblis iš Varėnos 
rajono, Dubičių kaimo. Gražiai 
pasirodė ir kiti etnografiniai 
ansambliai: Skriaudžių „Kank
lės", Panevėžio „Pajauta", Vil
niaus „Dzūkų draugė". Vaikus 
prijuokino spektaklis „Pieme
nėlių išdaigos". Šventėje šei-

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė 
2711 We$t71 Street, 
C h k a g o , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 ; fax. 773 -436 -6906 

„Sočiai Security" informacija apie 
išmokas esantiems už JAV ribų 
Knygelė „Your Payments 

While You Are Outside the Uni
ted States" (SSA Publication 
No. 05-10137) 2002 m. Naujes
nės nėra. Šią brošiūrėlę galima 
gauti kiekvienoje vietinėje „Soc. 
Security" įstaigoje, kur yra išdė
lioti ir kiti informaciniai leidi
nėliai. 

Leidinėlyje randama daug 
paaiškinimų apie išmokas as
menims, esantiems už JAV ribų 
(Outside the US), kiek tai gali 
turėti įtakos „Soc. Security" 
išmokoms, ką reikia pranešti 
„Soc. Security" įstaigai, kad 
gautų išmokas, ir kaip tuos 
pranešimus padaryti. 

Būti už JAV ribų (Outside 
the US), reiškia, kad nėra vie
noje iš 50 JAV valstijų, District 
of Columbia, Puerto Rico, US 
Virgin Islands, Guam, the Nort
hern Mariana Islands ar Ame
rican Samoa. Jei esate išvykęs 
iš JAV mažiausiai 30 dienų iš 
eilės, skaitotės, kad esate „Out
side the Country" iki kol sugrįž
tate ir išgyvenate JAV mažiau
siai 30 dienų iš eilės. 

Jei nesate JAV pilietis, tu
rite įrodyti, kad buvote teisėtai 
JAV tą 30-ties dienų laikotarpį. 
Daugiau informacijos galite gauti 
artimiausioje JAV ambasadoje, 
konsulate, arba „Soc. Security" 
įstaigoje. 

Je i esate JAV pilietis, „Soc. 
Security" išmokas galite gauti ir 
esant už JAV ribų. (Išskyrus, 
kai kurias šalis, kurios bus 
paminėtos vėliau.) 

Jei esate pilietis vienos iš 
šių šalių, išmokos jums bus 
siunčiamos, nepaisant, kiek il
gai būsite už JAV ribų. Tos ša
lys yra: Austrija, Belgija, Kana
da, Čilė, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Airija, Iz
raelis, Italija, Japonija, P. Korė
ja, Liuksemburgas, Nyderlan
dai, Norvegija, Portugalija, 
Ispanija, Švedija, Šveicarija, D. 
Britanija. 

Dar yra suminėta daug viso 
pasaulio šalių (jų tarpe ir Lat
vija. Lietuvos ir Estijos nėra), 
kurių piliečiu esant, irgi galima 
gauti „Soc. Sec." išmokas tol, kol 
esate už JAV ribų. Bet jei gau
nate „Soc. Sec." išmokas, kaip 
„dependent" (vaikas), ar „survi-
vor" (sutuoktinis), tai tuo atveju 
yra papildomų reikalavimų. 

Jei nesate JAV pilietis, arba 
pilietis suminėtų šalių, jūsų 
„Soc. Security" išmokos bus 
sustabdytos, jums išbuvus už 
JAV visus 6 kalendoriaus mėne
sius. Bet yra daug gan komp
likuotų išimčių, apie kur ias 
reikia pasiteirauti artimiausio
je JAV ambasadoje, konsulate, 
ar „Soc. Security" įstaigoje. 
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Eltos nuotr. 

mininkavo nenuorama Paku
linė laumė, į kurią įsikūnijo 
renginių vedėja Venesa Urbie
nė. 

Daugeliui susirinkusiųjų į 
šventę labai patiko priminti 
senieji mūsų tautos linų augini
mo bei pluošto paruošimo pap
ročiai. Čia tikrai daug savito ir 
įdomaus. Darbų ciklo pradžia ir 
pabaiga, atskiri tarpsniai būda
vo pažymimi iškiliomis šven
tėmis. Kitados jų būta mitolo
gizuotų: linų auginimą globojęs 
dievas Vaižgantas, o darbus su 
pluoštu jaujoje - dievas Gab-
jaujis. Senieji tikėjimai, pap
ročiai ir apeigos - mūsų tautos 
dvasinės kultūros apraiškos -
gali būti įdomūs ir XXI amžiaus 

Nepaisant, ar esate pilietis, 
yra šalių į kurias „Soc. Secu
rity" negali siųsti išmokų. Tos 
šalys yra: Kuba, Š. Korėja, Kam-
bodžija, (Cambodia), Vietnamas 
ir buvusios Sovietų Sąjungos 
dalys, išskyrus Armėniją, Esti
ją, Latviją, Lietuvą ir Rusiją. 

JAV piliečiai, esantys Ku
boje ar Š. Korėjoje, gali gauti 
sulaikytas išmokas, atvykę į 
kitą šalį, į kurią „Soc. Security'' 
gali siųsti tas išmokas. Bet, jei 
nesate JAV pilietis, negalite 
gauti jokių išmokų už mėnesius, 
praleistus tose šalyse, net ir tuo 
atveju, jei išvykstate į kitą šalį 
ir išpildote kitus reikalavimus. 

Kad būtų apsaugotos teisės 
gauti „Soc. Security" išmokas, 
esant už JAV ribų (Outside the 
US), reikia teisingai užpildyti iš 
„Soc. Security" atsiunčiamus 
paklausimus ir juos kaip galima 
greičiau persiųsti „Soc. 
Security" įstaigai. 

Yra svarbu ne tik atsakyti į 
klausimus, bet ir pranešti apie 
įvairius pasikeitimus. 

„Soc. Security" įstaigai rei
kia pranešti: 

1. Adreso pakeitimą ir tuo 
atveju, jei čekis yra siunčiamas 
į banką. Rašant JAV ambasa
dai, konsulatui ar „Sočiai Secu
rity" administracijai, adresą 
reikia išspausdinti rašomąja ma
šinėle (kompiuteriu), arba para
šyti jį aiškiai spausdintomis 
raidėmis, nepamiršti valstybės 
pavadinimo, Zip code. ar pašto 
kodo. Pranešime išvardinkit vi
sus šeimos narius, kurie gauna 
išmokas iš „Soc. Security". 

2. Darbovictę/darba už JAV 
ribų. Jei dirbate, ar esate verslo 
savininkas ir jaunesnis negu 
pensijinio amžiaus, tuoj pra 
neškite JAV ambasadai, konsu
latui, ar „Soc. Security' ištaigai 
kitaip galite būti nubaustas ir 

žmogui. Kaip tautiškumo spal
va ar kultūrinė žaismė... Juose 
- atspindžiai baltiškosios 
pasaulėžiūros, labai siejusios 
žmogų su tėviškės gamta. O štai 
lino gerųjų savybių jokia sin
tetika negali pakeisti. Kaip ir 
sėmenų aliejaus stiprinančiųjų 
bei gydančiųjų galių: jos 
naudingos ir augančiam, ir sub
rendusiam ar senstančiam 
organizmui. Nėra lygių linui 
kitų Lietuvos augalų įvairovėje. 

Konferencijoje aptar tų te
mų svarba, vedančiosios Kultū
ros ministerijos specialistės Ire
nos Seliukaitės nuomone, yra 
tokia didelė, kad būtina pa
rengti leidinį apie liną. O tokia 
šventė turėtų tapti tradicine. 

prarasti „benefits". 
Asmenims, gimusiems 1937 

ar anksčiau, tikrasis pensijos 
amžius yra 65. Pradedant as
menimis, gimusiais 1938, pensi
jos amžius didėja 2 mėnesius 
kas metai, kol pasiekia 66 as
menims, gimusiems 1943-1954. 
Tada palaipsniui didėja, kol pa
siekia 67 tiems, kurie yra gimę 
1960 m. ar vėliau. 

Jums reikia pranešti apie 
darbą, net jei jis yra ir dalinis 
darbas (part-time job), ar jei 
dirbate pats sau (self-emp-
loyed). Turint daugiau klausi
mų, teiraukitės „Soc. Security" 
įstaigoje. Yra svarbu, kad žino
tumėte visus „Soc. Security" rei
kalavimus, taikomus jūsų atveju. 

3. Reikia pranešti apie neį
galaus asmens grįžimą į darbą 
ar neįgalumo pagerėjimą. 

4. Apie vedybas. Asmuo 
gaunąs „Soc. Soc." „benefits" 
(išmokas) turi pranešti apie 
vedybas. Kai kuriais atvejais 
_Soc. Security" išmokos sustab
domos asmeniui vedus, kitais 
atvejais — išmokų suma pasi
keičia. 

5. Taip pat n ik ia pranešti 
ir apie skyrybas ar santuokos 
panaikinimą (annulmcnt). 

Tai dar nereiškia, kad iš
mokos jiems bus sustabdytos. 
Jei gaunate išmokas, kurios yra 
paremtos jūsų pačių darbu, nei 
skyrybos, nei snn'uokos panai
kinimas neturės įtakos į jūsų 
„Soc. Sec." išmok.'^. Ir, jei esate 
sutuoktinis, 62 ar vyresnis, ir 
išgyvenote su dirbančiuoju as
meniu 10 metų ar daugiau, vis 
tiek sausite išmokas, nors bū
site ir išsiskyrę. Bot vis tiek rei
kia pranešti „Soc Security" jei 
jusii pavardė, ryšrim su skyrv-
bomis, pasikeis 

(Pus daugiau) 

Prie paminklo partizanams atminti fundatorius Kazys Rožanskas su 
seseria Julija Rožanskaite-Baltakiene Debeikiuose. 

Algirdo Girininko nuotrauka. 

Nekaltas kraujas šaukia arba 
DEBEIKIŲ PAMINKLO ISTORIJA 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Pravažiuodamas Debei
kius, pakeleivis būtinai 
atkreips dėmesį į gražią, 

raudono mūro bažnyčią, kurioje 
stovi sesers Ksaveros, Emilijos 
Šakėnaitės, Švenčiausios šir
dies pranciškonių misionierių 
kongregacijos vienuolės, gyve
nimą paaukojusios Pietų Ame
rikos vargšams, a tminimui 
skirtas paminklas, ir į kitapus 
gatvės, gražiai sutvarkytoje 
miestelio aikštėje, stovinčią 
moters su pergalės vainiku 
skulptūrą (skulptorius Regi
mantas Midvikis). Tai dvi svar
biausios šio Anykščių krašto 
miestelio vietos. Į Debeikius at
vykome kar tu su skulptūros 
fundatoriumi, išeivijos lietuviu, 
prieš keletą metų grįžusiu gy
venti į Lietuvą, Kaziu Rožans-
ku. 

Pokariu Debeikių valsčiaus 
didžioji dalis jaunų vyrų ne
norėjo tarnauti okupantams ir 
išėjo į miškus par t izanaut i . 
Vieni kovojo su ginklu rankose, 
kiti priklausė pasyviajai rezis
tencijai. Dauguma par t izanų 
žuvo Šimonių girioje nelygioje 
kovoje su priešu — NKVD ka
riuomenės remiamais stribais. 
Būtent šioje miestelio aikštėje 
būdavo numetami išniekinimui 
žuvusių mūšyje ar nukankintų 
tardymuose miško brolių lavo
nai . Švenčiant 50 metų nuo 
partizaninės kovos pradžios su
kaktį šioje vietoje buvo pastaty
t a s paminklas laisvės kovų 
aukoms. Ant akmens plokščių 
iškalta 70 žuvusiųjų pavardžių, 
bet ir tai dar negalutinis aukų 
skaičius. Tame Deveikių did
vyrių sąraše yra ir paminklo, 
pastatyto 1995 m., iniciatorių 
Kazio ir Povilo Rožanskų brolio 
Broniaus iš Sterkiškių kaimo, 
Kazio Pilkausko. Vytauto Ja-
siūno, Vinco Matulionio, Povilo 
Juzėno, Juozo Matulio, Balio 
Gudelio ir kt. pavardės. Pa
vardes ir visą įmanomą me
džiagą apie partizanus surinko 
gydytojos Mildos Lukšai tės 
vadovaujama iniciatorių grupė. 

Debeikius aplankėme vieną 
savaitgalį, lydimi Kazio Ro-
žansko. Sužinoję, kad atvyks
t ame domėtis Debeikių apy
linkių partizanų istorija, prie 
paminklo susirenka ir daugiau 
partizanų artimųjų: mūsų ben
drakeleivio sesuo Julija Rožans-
kaitė-Baltakienė, Ona ir Balys 
Matuliai ir kryždirbys Bronius 
Tvarkūnas. Jie pasakoja, kad 
čia pamestus lavonus po kurio 
laiko užkabindavo „brunk-
teliu", nutįsdavo prie kapinių ir 
užkasdavo. 1989 m., kai 
artimieji išdrįso pradėti minėti 
partizanų vardus, jų atminimo 
įamžinimo pradininkai palaikų 
prie kapinių neberado. Gal oku
pantai sunaikino pėdsakus, gal 
artimieji naktimis kūnus iš-
sikasdavo ir palaidodavo tik 
j iems vieniems žinomoje vieto
je, kas dabar besužinos. 

Kiekvieno iš čia susirin
kusiųjų likimas savotiškas. 

Bronius Morkūnas — ne vieti
nis. Jis su tėvais į Sibirą buvo 
išvežtas iš kitos apylinkės. 
Grįžusi jo šeima nebuvo įleista į 
savus namus ir apsistojo 
Debeikiuose. „Šiandien avari
jose žūsta po kelis žmonės, o po 
karo kasdien žūdavo dešimtys", 
— sako B. Morkūnas. Šiandien 
jis stato kryžius partizanų 
žūties vietose. Vieną kryžių 
šalia savo sodybos jis paskyrė 
Lietuvos laisvei. 

Už partizano Balio Matulio 
galvą sovietinė valdžia buvo 
pažadėjusi didelę premiją. Išė
jus iš miško, jam teko slapsty
tis. Gavęs svetimus dokumen
tus, jis pasitraukė į Kauną, bet 
ten buvo išduotas ir nuteistas. 
Jo žmona Ona pasakoja apie 
savo brolį partizaną Juozą Ma
tulį: „Jį paėmė paskutinį. Su
žinoję nuvažiavom į Vilnių, 
ėjom teisman žiūrėti. Įėjo bai
sūs, barzdom apaugę — 10 die
nų buvo apsupti, be maisto..." 

Julijos Baltakienės ir Kazio 
Rožansko tėvai buvo išvežti. 
Paklausti, už ką veža, kareiviai 
atsakė: „Tavo 4 sūnūs bandi
tai". Kazys tuo metu jau buvo 
Vakaruose, o vienas brolis žu
vęs Vartukų miške, kautynėse 
su NKVD kariuomene. 

Mūsų palydovas Kazys 
Rožanskas 1944 m. buvo dvide
šimties metų jaunuolis. Nenorė
damas atsilikti nuo brolio ir nuo 
kitų rimtų vyrų, metė ramų 
buhalterio darbą pieninėje ir 
įstojo į Vietinę rinktinę Utenoje, 
kur buvo net dvi kuopos. Po pir
mųjų kautynių Graužiškiuose 
vokiečių buvo suimtas ir išvež
tas į Vokietiją, Oldenburgą, kur 
statė oro uostus. Pakeliui į 
Anykščius jis papasakojo, kad 
buvę labai sunku, lietuviai 
jauni vyrai, pripratę sąžiningai 
dirbti, būdavo laikomi pus

badžiu. Didžiausia svajonė buvo 
— juodos duonos gabaliukus. 
„Užtat nesu per visą gyvenimą 
numetęs duonos gabaliuko", — 
sako Kazys Rožanskas. Bet tuo, 
ką per gyvenimą uždirbo — 
pradžioje Anglijos anglies ka
syklose, vėliau Amerikos ka
riuomenėje ir pagaliau „General 
Motors" automobilių gamykloje, 
—jis dalijasi su kitais. Pastatęs 
atminimo paminklą, kuris jam 
kainavo per 16,000 dol., Kazys 
Rožanskas per Tautos fondą 
globoja Anykščių A. Vienuolio 
gimnaziją; neseniai už jo pini
gus buvo išleista vaikų poezijos 
knygelė. (Kas Čikagoje nepažįs
ta Kazio — jis 20 metų buvo 
„Draugo" knygyno vedėjas, to
dėl knygą moka vertinti.) 2003 
m. Lietuvių fonde įsteigtas 
Kazio Rožansko 10.000 dol. fon
das, kurio palūkanos naudo
jamos Vilniaus krašto lietuvių 
švietimo reikalams. Dabar jo 
mintyse — pastatyti atminimo 
lentą garsios žemietės, sesers 
misionierės Ksaveros, 2000 m. 
gruodžio 3 d. mirusios tolimojo
je Bolivijoje, tėviškėje, Debeikių 
valsčiuje, Kalvelių kaime. 

K. Rožanskui Lietuvos vals
tybė suteikė kario savanorio 
vardą. 

Mūsų pokalbis su debeikiš-
kiais baigėsi savotiškai mistine 
gaida. 

— Tai kaip jūs šiandien 
sugyvenate su ta is s tr ibais , 
kurie jus kankino, žudė ir 
išdavinėjo enkavedistams jūsų 
artimuosius? — klausiame. 

— Kad skrebų jau nebėr. 
Aršiausi išsikorė, išsišaudė. — 
sakė Julija Baltakienė. 

— Nekaltas kraujas šaukia. 
Kraujo prisigėrę, kiti patys 
nusižudė, nes sąžinė persekiojo. 
— pridūrė Ona Matulienė. 

POPIEŽIUS PASKELBĖ 
EUCHARISTIJOS METUS 

Birželio 10 d . Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės 
metu popiežius jonas Paulius II paskelbė apie 
Eucharistijos metus, kurie Katalikų Bažnyčioje bus 
švenčiami nuo šių metų spalio iki 2005 m. spalio 
mėnesio. Šią žinia šventasis Tėvas paskelbė cele-
bruodamas Mišias Laterano Šv. jono bazilikoje. Jis 
paaiškino, kad Eucharistijos metai prasidės 
Guadalajaroįe (Meksika) spalio 10-17 d. vyk
siančiu Tarptautiniu Eucharistiniu kongresu. Metai 
pasibaigs 2005 m. spalio 2-29 d. vyksiančiu 
Vyskupu sinodu, kurio tema „Eucharistija: 
Bažnyčios gyvenimo bei misijos šaltinis ir viršūnė". 
Popiežius priminė tikintiesiems, kad „Bažnyčia 

gyvena Eucharistija". „Kristus, 'iš dangaus nužen
gusi gyvoji duona, ' yra vienintelis, galintis 
numalšinti žmogaus alkį visais laikais ir visose 
pasaulio vietose", - sakė Šventasis Tėvas, jis 
paaiškino, kad Eucharistijoje „Kristus dovanoja 
savo Kūną ir Kraują dėl žmonijos gyvybės. Visi, 
kurie vertai maitinasi prie jo stalo, tampa jo mei
les, gailestingumo ir taikos gyvaisiais įrankiais". 

Po Mišių, tęsiant nuo pontifikato pradžios 
atgaivintą tradiciją, popiežius vadovavo iškilmin
gai Eucharistijos procesijai iš Laterano šv. jono 
bazilikos į Švč. Marijos didžiąją baziliką. 

2003 m. popiežius paskelbė pirmąją naujo 
tūkstantmečio encikliką „Ecclesia de Eucharktia" 
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Siūlo darbą 

SIŪLOME DARBUS* 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900." 

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
T o 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. 

C o m f o r t Keepe r s 847-215-8103. 

Live-in position availabie in 
Florida. 

Eng., SS reąuired. Other 
positions availabie in WI. 

Call 262-657-8044. 

Always With Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuva 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokyliu salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

L e m o n t . 1 1 2 0 S. Sta te St.; Te l . 630-257-0339 
Just ice SOI 5 W . 7 9 St.; Te l . 708-594-6604 

Pris ta tome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

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

Call 
Lithuania! 

12.9 ;ents/mtnute 

Cal! Nosv! 1-866-237-7952 
Call now and take advantage of this s p e c i a l offer! 

No svvitching ov eonneetion fees involved. 

Estonia 
$8.9 cents/mir-ijte 

W. E u rope 
$4.9 cents/minute 

mmmaU^^^^ztmmi 
Gettiiig you connected 
vvith family and friends 

around the vvorld! 
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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, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

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

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

Skambinti Ritai. 

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

a fBgfiBiBjaBiaBrBJagjajgiaBiaBi3BiBjgjgj^^ 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave. , Chicago, IL 60638 

Te l . 773-581-8500 
Lietuviška duona ir raguoliai 
Vestuviniai ir įvairūs toriai 
Lietuviškas maistas — „catered" 
Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

3 1 2 - 6 4 4 - 7 7 5 0 
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. 

nere ika l ingus 
d a i k t u s , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
Aibert Setevi 

7H 
CONSTRUCTlO* 

Work: 312-38&8088; 
81S-272-5193 

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

www.zSconstnjction.com 

A.MBER G O N S T R L C T I O N C o . 
D e n g i a m i s toga i , ka lamas 

„ s id ing" , a t l i ekami cemen to , 
„ p l u m b i n g " be i kiti namų 

r e m o n t o darbai . 
„ L i c e n s e d . i n s u r e d , b o n d e d " 

S k a m b i n t i S ig i tu i , 
t e l . 7 7 3 - 7 6 7 - 1 9 2 9 . 

STASYS C0NSTRUCTION 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chksco, IL 60629 
Prekyba, rtstafavinas, aptamavrnas 

— Licensed — Bonded—Insured 

7 dienos 
\ per savaitę 

773-778-4007 
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 

«OllOWIOE D* 

Siūlo i šnuomot i 

Summit rajone išnuomoja
mas atskiras kambarys 

ir 2 mieg. butas. 
Tel. 708-476-1155. 

Prie Kedz i e A v e . i r 66 St. i šnuo
m o j a m a s 1 mieg. , 3 kambarių 

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

708-275-2070 (mob. ) . 

V A C A T I O N IN 
K E N N E B U N K , M A I N E I 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
N'ear Monastery. Beach & Shops 

Ca l l : 207-967-4865 
www.franciscanguesthouse.com 

VVoodr idge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg . nauja i suremontuot i 
bu t a i . 1 m i e g . — S620-S650; 

2 mieg . — $710-5750 . 
T e l . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 , J a n ą . 

•ĮVAIRUS* 

* S ą ž i n i n g a s , d a r b š t u s va ik i 
n a s ieško bet kokio darbo J o l i e t 
apy l inkė je . Siūlyti įva i r ius v a r i 
a n t u s . Tel. 815-722-1624. 

* 4 5 m . m o t e r i s , su s ika lban t i 
ang l i ška i , turinti r ekomendac i j a s , 
va i ruo jan t i automobilį, ieško da rbo . 
Tel. 708-839-5829. 

* M e d i k ė p e r k a darbą sava i t 
ga l ia i s . Tel. 847-373-8637. 

* G a l i u s u t v a r k y t i n a m u s , 
p a g a m i n t i valgyti , p a b e n d r a u t i , 
pa lydė t i į bažnyčią t ik šeš tad ie 

niais i r sekmadien ia i s . Tel. 708-
220-3202, Danguolė , pal ikt i ž inu te . 

* M o t e r i s pe rka darbą su 
gyvenimu pr iž iūrė t i pagyvenus ius 
žmones. Turi pa t i r t i e s ir r ekomen
dacijas. Anglų k a l b a minimali . Tel. 
630-915-3763. 

* P a r d u o d u darbą vyrui su 
gyvenimu . Min ima l i anglų ka lba . 
Tel. 847-828-9650. 

* R e i k a l i n g a virėja. Tel. 773 -
405-8861. 

~Www. aufotradeusa. com 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IS BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILI US IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIU REMONTĄ! 
Te l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

Hmr wwg m£) 
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L E M O N T E P A R D U O D A - / -
M A S N A U J A S , 4 mieg.. 2 Į I « | 
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 U N A S T . 
(.Archer to 127. go West to Hillview. 
then go North to U n a ) Kaina 
$425.000. 

S U M M I T R A J O N E 
S A V I N I N K A S P A R D U O D A 4 

B U T Ų M U R I N I N A M Ą . 
Naujas s togas, pečius , naujas 

remontas . Kaina 355 K. 

TeL 708-476-1155, Vladas. 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 Vv. 69th S t r e e t 
Te l . 773-776-1486 

PARDUODAMAS CRYNAS 
m a n o nuosavų BIČIŲ MEDUS. 

Gal ima g a u t i lietuviškose k rau tu 
vėse M a r q u e t t e Parke ir Lemonte . 
Taip pat po pamaldų PLC Lemonte 

a rba skambint i K. Laukaičiui 
t e l . 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6 . 

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS rTJIOGRAEAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

r — — — — — — — — — — — — — — i 
STATE FARM INSURANCE I 

Automobilio, namų. 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai j 
5 7 1 0 W . 9 5 St . , O a k hmm, I L Į 

7 0 8 - 4 2 3 - 5 9 0 0 i 

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

A U T O M O B I L I O , 
N A M Ų , S V E I K A T O S IR 
G Y V Y B Ė S D R A U D I M A S 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

Evergreen Park . IL 60805 
Te!. 708-424-8654.773-581-8654 

Kraustymosi paslaugos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

N u o šiol korteles 
s k a m b i n i m u i i 

L ie tuva nus ip i r ks i t e 

. . D R A U G E " ! 

u-mrmm 
, it ima: 

"u i na Arrri' 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

P r!SB 
B A N K £ f ? 0 

HONIG-BELL 

Bus. 630-257-7333 
Voicemaie 815-8344313,8x1.526 
Cell. 630-257-5893 

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

GREIT PARDUODA 
m Mx 

Landmark 
- ^ -—* ; propertiesĮp 

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 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
FLORIDOJE 

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 ext. 
5527 

727-828-5527 

KOVAS 
PALUBINSKAS 

• St. Petersburc ir priemiesčiuose 
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas 
• ERA parduos Jūsų n a m u s ar 

nupirks! 

O n l u f ^ i 
P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
VoioeMai: 7734854-7820 
Fax:708-361-9618 

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

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

mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

0*Mm Accent 
Homef inders 

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

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

Page r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 Jf«!5**5. 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
' Surandame 

optimaliausią finansavimą 

T~-. ^•^•ĮRO.. 

Hęakor»En& 

DattSlOI OŠMESK)? 

Neseniai atvyfcot s. ieškote darbo ar buto, 

tačiau skefcth laikraštyje brangiai kamuoja? 

Ne bėda. DRAUGAS jūsų skefcima 

išspausdins nemokamai. T«re*ia paskambin

t i t d . 773-58£9S00 ar užsukti i DRAUGO 

aekninistrac^a adresu 4545 W 

63 St., Chicago, S.60629. 

Drake 
Dkj 

lt Again! 

5 S Prospect. Clareryiort 
Hills. Illinois 60514 

Off ice 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Realtor 

rnindaugasbubliauskas.cerHlant3nidwest.corn — 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS, BANKROTAMS, KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu :r rusiškai. j 0 | ^ 

N e m o k a m a s ^įgp C E N D A N T 
t e l . 888-844-9888 , , . 

m o b i l u s 651-343-0286 Mortgūge 

Pigiausi avia-bilietai i Lietuvą 
ir visą Europą ! 

KL.M 

& 
• < * * JAU DABAR ! 

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

Tfckets@doleris.com 

S I U N T I N I U S , P I N I G U S , A U T O M O B I L I U S 
* i * ^ SIŲSKITE PER 

Anjuimc 
txpressCcrp. 

Y R A ( i A M M Y B I -
^ X ' ^ . S l S A K V n Kr M T 1 INi l - .RJ f-

LIETUVA UPfm. ESTUA UKRAINA BALTARUSIJA 
J S S 1 U N Č 1 A M L K 1 L : K V I 1 . ; N A S A V A I I l ; . 
PK1S1 A l O M L ( i A V H J U l I l i i S l A l I K.ANKAS. 

1-800-775-SEND 
M U J > I | a t s t o v a i : 
Brav^? C o f f c c a n d d e l i 

2 .^8 M a i n S t r . L E M O N T , O L O M 9 9 , T o ! : f S 3 0 - 2 5 7 - . ^ 3 ( K ) 
K A I Y N A c o r p . 

3.^8 S . R o h f a i n « R o a O P A L A T 1 N L įjĮSSL TcLS47-77r>-77<;»<> 
2 7 1 9 W. 7 1 s t S t r . C M I C A O O , I I . <*tuZ'), K;l : 77A-4A4-7V1V 
SSOl 7 8 T h A v e BJRl lXUtLVIJb lK TI 0 0 4 5 5 , TVIr7(>R-5<)'>-06<Sn 

C / . 

Pe^raustor^e grestai ir kokybiškai namus. 
butus, ofisus Illinois, o taip pat i visas 

Amerikos valstijas 

630-669-5911 — 
k a l b a m e l i e t u v H k a i 

8 4 7 - 5 4 1 - 6 8 7 1 ofisas 
8 4 7 - 5 4 1 - 7 3 9 9 fax 

Dirbame 7 dienas savaitėje 

ILLCC 113259 MC 
US DOT 868320 

MC 381416 

http://www.aivvayswithfIowers.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://www.zSconstnjction.com
http://www.franciscanguesthouse.com
http://worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com
http://rnindaugasbubliauskas.cerHlant3nidwest.corn
http://www.dotens.com
mailto:Tfckets@doleris.com
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ŠOKIAI 

Ž A I D I M A I 

PUIKI M U Z I K A 

GARUOJANTYS VALGIAI 

JODINĖJIMAS ARKLIUKAIS 

BALIONŲ DALYBOS 

Kviečiame į „DRAUGO gegužinę, 
kur i įvyks 

RUGPJŪČIO 1 d., SEKMADIENĮ, 
t ė v ų mari jonų sodelyje. 

11 v.r. šv. Mišios, 
po jų — pietūs ir pramogos. 

JEI GALITE, PRATURTINKITE MŪSŲ LAIMĖJIMŲ SKRYNIĄ, 
— ATSILYGINSIME GERA NUOTAIKA. 

GARSUSIS LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS 

SVEIKATOS PATIKRINIMAS 

PIEŠINIŲ KONKURSAS VAIKAMS 

KNYGŲ PARDAVIMAS IR MALONŪS 

SUSITIKIMAI SU DRAUGAIS IR PAŽĮSTAMAIS 

B MgraagigMaagjgMaBaaBaBjaaBMgM^^^^^ 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AF*>. Reuters, AP, tffierfax, ITAR-TASS. BNS 

žnių agervtotų pranešimais) 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos sveikatos apsaugos 

ministerija nori uždrausti rū
kyti viešosiose vietose, tačiau 
prieš ta i ketina surengti visuo
menėje diskusiją šiuo klausimu, 
penktadienį sakė sveikatos ap
saugos ministras Rinalds Mūri
nis. Sveikatos apsaugos minis
terijos atstovė Zaiga Barvida 
paaiškino, kad ministerija nori 
uždraus t i rūkyti žmonių gausiai 
lankomose vietose — paplūdi
miuose, visuomeninio transpor
to stotelėse, stadionuose, kavi
nėse, gatvėse. Žmonės gali rū
kyti namie, netrukdydami ki
t iems, pabrėžė ji . Atitinkamų 
normatyvinių aktų pataisos gali 
būt i pateiktos rudenį, kai Sei
mas grįš iš atostogų. 

MASKVA 
Maskvos te ismas penkta

dienį atsisakė nutraukti bau
džiamąją bylą dėl Michail Cho-
dorkovskij. Platon Lebedev ir 
Andrėj Krainov kaltinimo daly
je dėl bendrovės „Apatit" 20 
proc. akcijų paketo užvaldymo 
sukčiaujant . Teismas a tmetė 
teisiamųjų gynėjų prašymą nu
t r auk t i baudžiamąjį persekioji
mą šioje dalyje, pasibaigus 10 
metų senaties terminui. Savo 
nu ta r ime pirmininkaujanti tei
sėja Ir ina Kolesnikova nurodė, 
jog šis prašymas turi būti at
mes tas kaip per anksti pateik
tas , „nes teismas kol kas neiš-
nagrinėjo visų įrodymų, susiju
sių su šiuo epizodu". Prokuro
ras Dmitrij Šochin taip pat ka
tegoriškai prieštaravo prieš šių 
prašymų patenkinimą. 

shington, D. C. atėjo laiškas, 
kuriame buvo baltų miltelių. 
Pastatą, kuriame įsikūręs sena
toriaus J. Kerry rinkimų štabas, 
apsupo policija. \ įvykio vietą 
atvykę žinovai apsauginiais 
kostiumais ištyrė miltelius ir 
priėjo išvadą, kad juose nėra 
nuodingų medžiagų. Pasak J. 
Kerry štabo atstovės Debra De-
Shong, milteliai buvo česnakų 
pudra, kuri dedama kaip pries
konis gaminant maistą. Balti 
milteliai buvo atsiųsti laiške 
kaip auka į kandidato į prezi
dentus rinkimų fondą. Popie
riaus lapai voke buvo tušti, be 
jokių grasinimų J. Kerry. įvykio 
metu paties J. Kerry rinkimų 
štabe nebuvo. 

LOS ANGELES 
Rūpesčių su teisėsauga tu

rinti popmuzikos žvaigždė Mi-
chael Jackson praėjusį mėnesį 
viloje „Neverland" buvo sukvie
tęs savo šeimą, kuriai paskelbė 
dar kartą tapsiantis tėčiu. 
Anksčiau buvo pranešta, kad 
dainininkas, kuris bus teisia
mas dėl vaiko tvirkinimo, su 
viena paslaptinga gerbėja, pa
siūliusia jam savo paramą, lau
kia gimstant ketvertuko. Tačiau 
į jo vilą atvykusius artimuosius 
M. Jackson informavo, kad „ne
t rukus jų giminė pasipildys ma
žiausiai vienu nauju nariu", tei
gė „Fox News". Įtariama, kad 
moteris, kurios pavardė neskel
biama, buvo dirbtinai apvaisin
ta. M. -Jackson atstovai atkak
liai neigia, kad popmuzikos 
žvaigždė dar kartą taps tėvu. 

mieste, pranešė armija, nenuro-
dydama, ar per šį antskrydį kas 
nors nukentėjo. „Smogta anti-
irakietiškoms pajėgoms, buvu
sioms vieno namo kieme; namui 
žalos nepadaryta", sakoma ka
riškių pranešime. 50 km į va
ka rus nuo Baghdad esančios 
Fallujah ligoninė pranešė, kad 
po šios atakos buvo atvežti pen
ki sužeistieji, tarp jų — du vai
kai . Tuo tarpu Irako šiaurinia
m e Mosul mieste kovotojai nu
žudė į penktadienio pamaldas 
vykusį aukšto rango irakiečių 
armijos karininką. Brigados ge
nerolas Šalim Blaish ir vienas 
jo kaimynų žuvo užpuolikams 
kelyje apšaudžius karininko au
tomobilį. 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHLNGTON, D. C. 
Ketvirtadienį į JAV demo

kra tų kandidato į prezidentus 
John Kerry rinkimų štabą Wa-

FALLUJAH 
JAV kariškiai penktadienį 

iš oro atakavo numanomą eks
tremistų vadovo Abu Mussab ai 
Zarqawi, kuris įtariamas su
sijęs su ,.al Qaeda", slėptuvę ne
ramumų krečiamame Fallujah 

TOKYO 
Buvęs pasaulio šachmatų 

čempionas Bobby Fischer už 
grotų gali praleisti iki dviejų 
mėnesių, kol Japonijos teisė
saugininkai nuspręs, ar išsiųsti 
j į iš valstybės už imigracijos pa
žeidimus. JAV nuo dešimtojo de
šimtmečio pradžios dėl Jugo
slavijai paskelbtos blokados pa
žeidimų ieškomas 61 metų B. 
Fisher liepos 13 dieną buvo su
laikytas Tokyo oro uoste, kai 
mėgino išskristi į Manilą. Per
nai gruodį JAV B. Fisher pasą 
paskelbė negaliojančiu. Artima 
B. Fisher draugė Miyako Watai 
ketvirtadienį pažymėjo, jog 
šachmatų meistras Japonijos 
teisingumo ministrui apskundė 
ketinimus išsiųsti jį iš valsty
bės. M. Watai, kuri vadovauja 
Japonijos šachmatų sąjungai, B. 
Fischer skundėsi dėl šiurkštaus 
imigracijos pareigūnų elgesio. 
Vienintelio savo piliečio, tapusio 
pasaulio šachmatų čempionu, 
JAV ieško nuo 1992 m., kai jis 
nuvyko į buvusią Jugoslaviją ir 
per surengtą žaidimą laimėjo 
daugiau negu 3 mln. dolerių. 

Alg i rdas Brazauskas įžvelgia valstybės valdymo krizę 
Atke l ta i š 1 ps l . 
kad mes kažko nevykdome. Mes 
daug ko nevykdome, bet laips
n i ška i vykdysime", interviu 
dienraščiui „Respublika" sakė 
p remjeras , komentuodamas 
pranešimą, jog Lietuva nevykdo 
Europos socialinės politikos su
si tar imo įsipareigojimų. 

„Atėjome į Europą vargšai 
ir pliki, ir visa socialinė sistema 
yra vargšų. Nereikia galvoti, 
kad kas nors, padėjęs į stalčių 
pinigus, laiko juos ir vargšui 
žmogui neduoda. 

Vargšė visuomenė atėjo į 
Europą ir pamatė, kad visi gerai 

gyvena, ir sako — jūs taip pa
darykite", kalbėjo A. Brazaus
kas. 

J i s teigė neketinąs imtis 
šios problemos vos grįžęs iš 
atostogų į sostinę, nes yra įsi
tikinęs, kad sovietų okupacijos 
nulemtą socialinę žmonių pa
dėtį galima išspręsti tik dešimt
mečius trunkančiu darbu. 

„Mes kasmet keliame pen
sijas, kasmet po dešimt pro
centų didiname ir didinsime vi
sas socialines išmokas. Yra ka
tegorija žmonių, kurie labai blo
gai gyvena. 

Tik tokiu būdu galima pa

siekti tai , ko mes siekiame ir ko 
siekia visi tie susitarimai. Bet 
tam reikia metų, dešimtmečių. 
Apie milijoną žmonių tikrai blo
gai gyvena. 

Viską galima padaryti tik 
atkakliu darbu per dešimtme
čius. Šimtmečius žmonės dirbo, 
kad geriau gyventų, viskas per 
darbą, o ne per pinigų perskirs
tymą", aiškino ministras pirmi
ninkas. 

Jis minėjo, kad valstybėje 
mažėja nedarbas, auga gamy
bos apimtys, bendros gyventojų 
pajamos, rudenį vėl bus didina
mos pensijos. 

Karinės o ro pajėgos turės dar geresnes „akis ' 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) 

— NATO nare tapusi Lietuva 
ger iau kontroliuos savo pa
dangę — Karinės oro pajėgos 
(KOP) j au šį rudenį pradės nau
dotis naujais radarais ir pradėjo 
senųjų modernizavimą. 

Kariuomenės įsigijimus ku
ruojanti Krašto apsaugos minis
terijos sekretorė Jūra tė Raguc-
kienė sakė. kad iš tarptautinės 
bendrovės EADS įsigyti trys tri
mačiai radarai. Šio pirkinio ver
tė ir kitos detalės neskelbiamos. 

Kaip sakė laikinasis karinių 
oro pajėgų vadas pulkininkas 
le i tenantas Artūras Leita, du 

radarai jau pristatyti į Lietuvą, 
trečiojo laukiama šio mėnesio 
pabaigoje. 

Iki rudens jie bus sumon
tuoti ir prijungti prie oro erdvės 
stebėjimo ir koordinavimo siste
mos, kurios centras yra Kar
mėlavoje. 

Kariškių teigimu, įsigijus 
naujus ir modernizavus senus 
radarus, bus pagerintas Lietu
vos oro erdvės stebėjimas. Nu
matyta konkreti EADS radarų 
dislokavimo vieta neskelbiama. 

Šie radarai yra mobilūs ir 
gali būti perkeliami ten, kur di
džiausias jų poreikis. 

Pasak KAM sekretorės J. 
Raguckienės, jau paskelbtas 
konkursas modernizuoti du 
KOP naudojamus sovietinės ga
mybos radarus „P-37". 

Modernizavimo projektą, 
kurio vertė neskelbiama, pla
nuojama įgyvendinti per trejus 
metus. 

Kariškių teigimu, sovieti
niai radarai „P-37" teikia tik 
dviejų dimensijų duomenis — 
objekto kryptį ir atstumą iki jo. 
Modernizavus radarus, jie taps 
trimačiais — be objekto kryp
ties ir atstumo iki jo, rodys ir or
laivio skrydžio aukštį. 

46-oji karių piligriminė 
kelionė į Lurdą 

Gegužės 10-20 d. Lietuvos 
kariuomenės 40 žmonių dele
gacija - karininkai, karo 
akademijos kariūnai, civiliai 
tarnautojai , dirbantys kraš to 
apsaugos sistemoje, kapelionai 
- vyko į kasmetinį piligrimų 
susibūrimą Lurde (Prancūzija). 
Šiemet taip susitinkama jau 46 
kartą. 

Tokie susibūrimai radosi 
dviejų kapelionų - tėvo Beso-
mes (Prancūzija) ir tėvo Stei-
gerio (Vokietija) - iniciatyva 
1958 m. Taip tarsi buvo įgy
vendintas įvairių Europos šalių 
krikščionių karių, išgyvenusių 
Antrojo pasaulinio karo tragedi
ją priešingose stovyklose, noras 
susitaikymui bei bendrai mal
dai už taiką susitikti ir 
susivienyti Lurdo mieste. 

Delegacija iš Vilniaus auto
busu keliavo į Vieną, o iš ten 
toliau vyko specialiu traukiniu 
drauge su vokiečių ir austrų 
piligrimais. Šis laikas — tai 
puiki galimybė pabendrauti tar
pusavyje bei su kitų valstybių 
kariais. Buvo organizuota spe
ciali laida, kurioje plačiau pris
tatyta Lietuva, jos kariuomenė 
bei ordinariatas. Kaip ir kas
met, pakeliui į Lurdą ir grįžda
mi atgal piligrimai stabtelėjo 
bendrai maldai. Šiemet šv. 
Mišios buvo švenčiamos Frei-
burge (Vokietija) ir Neverse 
(Prancūzija). 

Šių metų piligriminės ke
lionės tema „Viešpats yra mano 
uola" kvietė karius peržvelgti ir 
apmąstyti savo gyvenimo pa
matines vertybes, atrasti tai, 
kas nevertinga ir laikina. Apie 
15 tūkst. karių iš 32 valstybių 
Lurde vienijo maldos, jau
natviškumo, gyvenimo džiaugs
mo ir vienybės dvasia. Kaip ir 
visada, šios piligriminės ke
lionės atidarymo vakaras buvo 

kupinas jaunystės veržlumo, 
muzikos garsų (dalyvavo apie 
dešimt karinių orkestrų iš 
skirtingų šalių). 

Keturias dienas Lurde vyko 
daug šiam susitikimui skirtų 
renginių. Neišdildomą įspūdį 
padarė piligrimų gausa ir jų 
geranoriškumas bei atvirumas 
vieni kitiems, mokėjimas drau
ge melstis ir švęsti, daugybė li
gonių ir invalidų, kurie, bičiulių 
padedami, įveikė tūkstančius 
kilometrų, kad atvyktų į šią 
šventovę. Lietuviai, vadovauja
mi kapelionų, šventė Eucharis
tiją, dalyvavo Kryžiaus kelyje, 
kur galėjo naujaip pažvelgti į 
savo gyvenimo kelią Kristaus 
kryžiaus šviesoje. Sutaikinimo 
liturgijos metu kiekvienas tu
rėjo progą įvertinti savo santy
kius su Dievu ir artimaisiais, 
atrasti tai, kas trukdo būti vi
saverčiu žmogumi. Stovykla
vietėje piligrimai susitiko su 
kariuomenės ordinaru vysk. 
Eugenijumi Bartuliu. 

Kaip ir kiekvienais metais, 
organizuota Švč. Sakramento 
procesija, buvo laiminami ligo
niai ir invalidai, meldžiamasi 
už juos, vyko žuvusiųjų karių 
pagerbimo ceremonija bei 
įspūdinga Marijos garbei skirta 
procesija. Piligrimų susitikimą 
vainikavo sekmadienio Eucha
ristijos šventimas, iškilmingas 
uždarymas bei Vokietijos ka
riuomenės orkestro koncertas. 

Lietuviai piligrimai už šią 
kelionę dėkingi vyriausiajam 
kapelionui pik. ltn. Juozui Gra
žuliui, gynybos atašė Vokieti
joje pik. Jonui Vytautui Žukui, 
gynybos atašė Lenkijoje pik. 
ltn. Lionginui Sabaliauskui ir 
bičiuliams iš Vokietijos ka
riuomenės ordinariato. 
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Dr. ANTANAS A. BRAZYS 
Mirė 2004 m. liepos 22 d., sulaukęs 84 m. 
Gimė Lietuvoje, Bardiškių kaime. Gyveno Elmvvood 

Park, IL. 
Ilgus 31 metus išdirbo Hines ir West Side VA ligo

ninėse bei University of Illinois ligoninėje. 
Nuliūdę liko: pusseserė Felė Žaldokaitė ir pusbrolis 

Edvardas Žaldokas bei kiti giminės. Lietuvoje liūdi brolis 
Jonas su šeima ir kiti giminės. 

A.a. Antanas bus pašarvotas antradienį, liepos 27 d. 
nuo 10 v.r. iki 11 vai. r. Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, kur 11 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Laidotuvės privačios. 

Nul iūdę artimieji 

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

A t A 
ANTANAS BALUŽIS 

Mirė 2004 m. liepos 4 d. 
Gimė 1921 m. birželio 11 d. Rokiškio rajone. Bajo

ruose. 
Tarnavo vokiečių armijoje Italijoje. Po karo pasi

traukė į Argentiną, gyveno Buenos Aires, vėliau atvyko į 
JAV Gyveno Gage Park. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus

tuvės visoje Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina 
lietuviškas knygas, žurnalus, laikraščius, programas, 

pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines brošiūras, vokus su 
adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su siuntėjo, 

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuve 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 spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

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

..Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

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

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

^§ 

& 
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GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) pa ta rnavimus . 

CERALD F. D A I M I D — 
nepr ik lausomas d i rek tor ius 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogioje vietoje t a r p 
Čikagos ir Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ietuviu k a p i n i ų 

11028 S. Southwest Hwy . 
Paios Hlils, Illinois 

(708 )974 -4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

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

Tel. 1 800 9 9 4 7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9 2 3 6 S. ROBERTS R O A D 

NEW LOCATION 
3240 W. 79 St. MARO.UETTE PARK 

ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 C 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tur i la idotuvių pata lpas visose Č ikagos m i e s t o 
apyl inkėse ir pr iemiesčiuose 

Patarnav imas 24 va i . 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i Sėkminga tautininkų gegužinė 
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MIELAM KUNIGUI 
JONUI KUZINSKUI, 

Tebūnie Jums geras ir gražus 
kiekvienas rytas, 
Kai Kūrėjas vėl su meile 
žemę pabučiuos. 
Ir kai žodžiai, gerumu 
kasdien pavirtę, 
Tūps lyg paukščiai ištiestuos 
Tavuos delnuos... 

Dangiškojo Tėvo meilės šviesa tenušviečia 
tolimesnius Jūsų gyvenimo kelius. Tegul Jūsų 

siekius, mint is ir darbus lydi sėkmė, sutiktų 
žmonių meilė ir Viešpaties pa la ima. 

Su nuoširdžia meile ir pagarba, atsisveikinant su 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, linki para
pijiečiai ir kartu parapijoje di rbę kun. Vito 
Mikolaitis ir kun. Rimvydas Adomavičius. 

B MSMSMdlSMSI^MSSSM^SSI^M^M^MSMSJSMSISMM^l E 

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 an
samblis. Kaip ir kiekvienais 
metais - skanūs pietūs suaugu
siems, o ledai ir saldumynai - vai
kučiams. Vyks loterija, kuriai 
vertingą prizą - 1 savaitės atos
togas 2 asmenims ,,Neptūno" va
sarvietėje, paaukojo savinin
kai Liudas ir Dalia Slėniai. At
vykite į gegužinę, lauksime visų! 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3-IOJI 
kuopa turės susirinkimą liepos 
31 d., šeštadienį, 3 v.p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus aptariami svarbūs 
reikalai. Prašome visas nares 
dalyvauti. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 
praneša, kad pasikeitusi val
dyba kviečia ir toliau dalyvauti 
čia vykstančiuose renginiuose, 
paremti PLC perkant koldū
nus, ruošti šventes Centro nuo
mojamose pokylių salėse. Tu
rintys klausimų gali skambinti 
tel. 630-257-8787. Nauja PLC 
valdyba: kopirmininkai Vita 
Girdvainis ir Algis Kazlauskas; 
iždininkas Raimundas Korzo-
nas; nariai Dalia Povilaitienė, 
Kęstutis Ječius, Algis Saulis, 
Ignas Budrys, Alberto Glavins-
kas, Justinas Kirvelaitis; admi
nistratorė Rasa Leitenantienė, 
sekretorės Ligija Ringienė ir 
Virginija Majauskienė. 

PROF. DR VYTAUTAS BIELIAUS
KAS 48-joje Lietuviškų studijų 
savaitėje, kuri vyks Dainavoje 
rugpjūčio 22-29 d., skaitys įdo
mią paskaitą, tema „Globaliza
cija, tautiškumas ir tapatybės 
išlaikymas". Savaites dalyvių 
registracija pas Joną Urboną, 
1418 W. Elmwood Ave., Claw-
son. MI. Tel. 248-435-0209. 

UEPOS 25 D., SEKMADIENI 10:30 
v.r. šv. Mišias atsisveikin
damas su parapija, aukos kun. 
Jonas Kuzinskas. Vėliau po 
Mišių parapijos salėje šventi
niai pietūs. Visus kviečiame pa
gerbti mums brangų žmogų 
kun. Joną Kuzinską. 

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 dar
žove mis. Pasiskanavimui bus py
ragų su kavute, o atgaivai veiks 
baras, kuriame bus platus pasi
rinkimas lietuviško alaus, vyno 

ir kt . gėrimų. Loterijoje bus ga
lima laimėti vertingų fantų. 
Visus linksmins muzikantai. 
Paskirkime šią dieną savo sma
giam poilsiui, tuo paremsite Le-
monto LB. Jei lis lietus, gegu
žinė bus perkelta į salę. 

Iš arti ir toli 
UEPOS 31 D., ŠEŠTADIENI „Gin
taro vasarvietėje", 15860 La-
keshore Rd., Union Pier, MI, 5 
v.v. - 10 v.v. (Mičigano laiku) 
vyks Union Pier lietuvių drau
gijos gegužinė. Pietūs bus siūlo
mi nuo 5:30 v.v. iki išpardavi
mo. Atsiveskite draugus ir sve
čius maloniai pabendrauti . 
Veiks baras, loterija ir vaikų 
žaidimai. 

RUGSĖJO 18 D. | ČIKAGĄ ATVYKS
TA naujai susikūręs Los Ange
les teatras „Sezono pauzės". 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je žiūrovai matys režisieriaus 
Alekso Mickaus pastatymą 
„Gailesčio sėkla", pagal V. Hu-
go „Vargdieniai". JAV LB Kul
tūros taryba džiaugiasi, kad 
kultūrinė veikla Amerikos lie
tuvių tarpe tarpsta. 

JUNGTINIS VVATERBURIO LB 
apylinkės ir Konektikuto lietu
vių sporto klubo piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 1 d., nuo 
1 v.p.p. iki 6 v.v., Arrovvhead Grove 
Parke, Bethany Conn. Kviečia
me visus dalyvauti piknike gra
žiame gamtos kampelyje, leng
vai pasiekiamoje vietoje, kur 
bus galima pabendrauti, ska
niai pavalgyti lietuviško mais
to, atsigaivinti lietuvišku alumi 
ir kitais gėrimais. Vyks loterija, 
pageidautina, kad galintys pa
aukotų prizų šiam laimės trau
kimui. Gros lietuviška muzika. 
Bus galimybė pasportuoti, nes 
yra krepšinio aikštelė. Įėjimas 
3 dol. asmeniui, vaikams nemo
kamai. Arrowhead Grove yra 
ant Route 63 kelio, tik pravažiavus 
Naugatuck miestelio ribą, 8 
kelio (Route 8) 26-asis išvažia
vimas. Po to sukti į 63 kelią 
(Route 63) - pietų kryptimi ir 
pavažiavus apie keturias my
lias, parkas po dešinę pusę, įva
žiavimas bus pažymėtas lietu
viška trispalve. Iš New Haven 
galima atvažiuoti 63 keliu 
(Route 63) į šiaurę, tuomet mi
nėtas parkas iš kairės. Dėl 
informacijos skambinti Laury
nui Misevičiui, tel. 203-452-
5208, arba Linui Balsiui, tel. 
203-729-8815. 

„SEKLYČIOJE" LIEPOS 28 D., 2 
v.p.p. trečiadienio popietėje 
kalbės dr. Vidas Nemickas -
širdies ligų ir kraujagyslių spe
cialistas. Kviečiame visus apsi
lankyti. Kaip visuomet bus ir 
bondri pietus. 

Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos Čikagos 
skyrius, vadovaujamas 

Matildos Marcinkienės jau eilę 
metų rengia tradicines vasaros 
gegužines Ateitininkų ąžuoly
ne, Lemonte. 

— Kodėl jūs pasirinkot 
Ateitininkų ąžuolyną? — klau
siau rengėjų pirm. M. Marcin
kienę. 

— Geresnės vietos Čikagos 
apylinkėse nėra. Jei lyja, gali
ma naudotis „Ateities" rūmų 
erdvia sale. Jei saulutė šviečia 
— ąžuolų pavėsyje jautiesi, 
kaip Kauno ąžuolyne, — aiški
no dar labai energinga ir darbš
ti pirmininkė. 

Gegužinės 2004.07.18 oras 
buvo pasakiškas, sukvietęs virš 
200 svetelių iš arti ir iš toli. Visi 
ąžuolyno stalai buvo pilni be-
puotaujančių, besišnekučiuo
jančių svečių. Visus čia links
mino Stasės ir Vytauto Jagmi
nų akordeonas ir būgnas, jiems 
vedant lietuviškų dainų melo
dijas. O dainininkų būrys, 
pradedant Romu Kronu, K. 
Laukaičiu ir Tautinės sąjungos 
veteranu Vaclovu Mažeika ir 
daugybe kitų traukė dainą po 
dainos, kad net ąžuolų šakos 
lingavo. Gegužinėje dalyvavo 
ALTS pirm. Pe t ras Buchas, 
ALTo pirm. Saulius Kuprys, ei
lė JAV LB veikėjų, gražus bū
rys tautiečių iš Cicero padan
gės ir daug lemontiškių. 

Svečias iš L ie tuvos 

Prie gėrimų stalo svečius 
aptarnavo dar iš Vokietijos la
gerių pažįstamas Jeronimas 
Gaižutis ir svečias iš Lietuvos, 
ten grįžęs gyventi, buvęs 
„Draugo" tarnautojas Kazimie
ras Rožanskas. 

- Ar Vilniuje išmokot „bar
meno" pareigas? — sveikinausi. 

- Ne Vilniuje. „Draugo" ge
gužinėse, kai gyvenau Čika
goje. Vilniuje toks senukas kaip 
aš — niekam nereikalingas. 

Gegužinės šone puikavosi 
loterijos laimėjimai. 

- Pone, kiek jums loterijos 
bilietų? — šypsojosi jauna, daili 
loterijos bilietų platintoja. 

- Gal du. Aš niekad nieko 
nelaimiu, — teisinausi. 

- Šį kartą laimėsit. Visi 
bilietai su laimėjimais. 

— O ką galima laimėti? 
— Daug gerų daiktų, su

venyrų, vyno butelių. 
Vyriausias tautininkų va

das Petras Buchas vedė mane į 
virtuvę. Juk reikia susipažinti 
ir su gegužinės kulinarija, ku
rią sudarė milžiniški cepelinai, 
kugelis, jų priedai ir kava su 
pyragaičiais. 

— O kiek talkininkų tur i te 
svečių aptarnavimui? 

— Aš jums duosiu sąrašą. 
Sąrašas ne toks jau didelis. 

Jame: Severiną ir Nardis J u š -
kiai, Jeronimas Gaižutis, Ka
zimieras Rožanskas, Petras Bu
chas, Sigutė Žemaitienė, Zina 
Pocienė, Agutė Tiškuvienė, 
Bronė Kremerienė, Laima Ši-
mulienė, Irena Kriaučeliūnie-
nė,"0. Kozminas ir L. Jucius. 

— Kaip laikosi Tautinė są
junga išeivijoje? — klaus iau 
Petrą. 

— Dar laikomės. Nar ia i 
sensta, miršta. Naujų nedaug. 

— O kaip Lietuvoje? 
— Silpnokai. Nepopuliarūs. 

Sovietai mus padarė liaudies 
priešais, prispaudėjais. O j ie 
buvo didžiausi prispaudėjai. 

Čia man prisiminė pirmos 
sovietų okupacijos metu gimna
zijos chors mokyta daina: 

„Negrįš ta diena, kur pra
ėjo 

Ir vilnys neplauks atgalios. 
Išbėgo gauja prispaudėjų 
Iš tėviškės mūsų žalios". 

Ją tinka dainuoti ir dabar. 
Jau laisvoje Lietuvoje. 

Br . J u o d e l i s 

ALTS Čikagos skyriaus gegužinėje vyriausi sąjungos vadovai. Iš kairės: Petras Buchas, Vaclovas Mažeika, 
Matilda Marcinkienė, Jonas Variakojis ir Oskaras Kremeris. 

Vienas tautininkų gegužinės svečių stalas su muzikante Stase Jagminiene t raukia dainą. 
Nuotraukos Vytauto Jas inevič iaus . 

SKELBIMAI 

Advoka tas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo 
„Draugo") 

Tel. 773-284-0100. 

Antros jaunystės šokėjai suka ratelį tautininkų gegužinėje „Ateities" 
ąžuolyne. 

DĖMESIO! ,DRAUGO" gegužinei reikia 
f a n t ų 

Advokatas 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

MIELI SKAITYTOJAI! 

Atsineškite į „Draugo" gegužinę gerą nuotaika - mainais 
galėsite išsinešti loterijoje išloštų laimikių. 

Taip. Puikių laimikių gali tikėtis , ,Draugo" gegužinės sve
čiai. Fantų daugėja, vadinasi bus smagi pramoga juos lošiant. 
Tačiau nepamirškime, kad žmonių dalyvaus daug, tad fantų irgi 
reikia nemažai. Jei turite namuose jums netinkamų, nevarto
jamų daiktų, meno kūrinių, knygų — paaukokite loterijai. Tai 
suteiks daug džiaugsmo dalyviams, o jūsų auka tikrai bus paste
bėta. Beje, jūsų pačių iniciatyva ir nuožiūra galėsite suruošti 
loterijos stalą, ir vadovauti jai. 

Laukiame paaukotų fantų kiekvieną dieną, darbo valan
domis, nuo 8:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. „Draugo" administracijoje 
iki pat gegužinės, kuri vyks rugpjūčio 1 d., sekmadienį, Tėvų 
marijonų sodelyje. Laukiame visų! 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaUe#2300 Chicago, IL6O903 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

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

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

„DRAUGO" knygynėlyje 
———_̂___——̂ —̂ 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminaliniu Teisių Specialistas 

Raštines Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

PAŽAISLIO VIENUOLYNO IDILES' 

„Draugo" knygynėlis siūlo jsigyti vaizdo juostą „Pažaislio 
vienuolyno idilės". Ši vaizdo juosta apima 330 metų istorinį 
laikotarpį ir parodo nuostabią architektūrą bei baroko stiliaus 
meno freskas, atliktas garsių to meto italų menininkų. 

Scenarijaus autorė - Nijolė Baužytė. Režisierius - Virgilijus 
Kubilius. 

Pažaislio vienuolynas 2006 m. bus įtrauktas į U N E S C O 
(Jungtinių tautų mokslo ir meno org.) paveldą, kaip architek
tūros ir baroko meno paminklas. 

Vaizdo juostos kaina 20 dol. Trukmė 55 minutės. Norin
tieji įsigyti, skambinkite į „Draugo" knygynėlį, tel. 773-585-
9500. 

• J ū s t a p s i t e vienas iš
r inktųjų , jei vartosite DIAL 
NOW telefonines paslaugas. 
Skambinant j 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 j ie jau naudoja 
DIALNOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask-
laidą. DIAL NOW —patiki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu' 

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

• D Ė M E S I O ! V I D E O 
A P A R A T Ų S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikietiškają NTSC 
ir atvirkščiai, k re ipk i t ės \ 
I N T E R - V I D E O 3 5 3 3 S. 
A r c h e r Ave., Ch icago , EL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
P e t r a s Bernotas. 

• „The Oak Tree Ph i l a -
n t h r o p i c F o u n d a t i o n " „Die
viško Kryžiaus" Lietuvos bena
mių paramos fondui atsiuntė 
$5,000 auką padėti Lietuvoje 
vargingiausiai gyvenantiems. 
Fondo pradininko pageidavi
mu, fondo reikalus Lietuvoje 
tvarko kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis, o JAV Indrė Tijūnė-
lienė. Nuoširdžiai dėkojame, 
„Dieviško Kryžiaus" fondas 
(„Divine Cross Fund for the 
Homeless") 419 We idne r Rd., 
Buffa lo Grove , IL 60089. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. 

• „Saulutė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei studentams Lietuvoje. Au
kojo: Aldona Ješmantienė $800 
studenčių stipendijoms, „The 
Oak Tree Philanthropic Foun
dation" $1,000. Labai ačiū, 
„Sau lu t ė " (Sunl ight O r p h a n 
Aid) 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove , IL 60089, t e l . 
(847) 537-7949. TAX ID # 36-
3003339. 

rDRAUGO" skelbimų 
skyrius 773-585-9500 

mailto:Gibaitis@aol.com



