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Siame 
numeryje: 
Ir Elizabeth, NJ, 
lietuviai gali ne tekt i 
savo parapijos. Artėja 
BALFo mėnuo. Radijo 
laidų sukaktis. 

2psl. 

„Jei būčiau buvęs 
prezidentas". Pensijos 
užsienyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams. 
LR prez. V. Adamkus 
pas New York l ietuvius. 
Svarbus Lietuvos 
ambasados praneš imas . 

3 psl. 

Ir parapijos, ir jos 
klebono — sukaktuvės . 

4 psl. 

Tarp mūsų kalbant 
apie krepšininkų 
išvyką \ P. Ameriką. 

5 psl. 

JAV LB Krašto valdyba 
skelbia konkursą. 
Posėdžiaus LF pelno 
skirstymo komisija. 
Tautos šventė Cicero. 

6 psl. 

as 
* G r a i k i j o s s o s t i n ė j e 

vyks tanč iose p a r o l i m p i n ė s e 
ž a i d y n ė s e ketvirtąjį medalį 
Lietuvai trečiadienį iškovojo 
disko metikas Algirdas Tatulis. 
Lietuvos sportininkas sėkmin
giausiu — pirmuoju — bandy
mu diską nusviedė 43.62 m, pa
siekęs geriausią sezono asme
ninį rezultatą. Parolimpinėse 
žaidynėse Atėnuose l ietuviai 
kol kas iškovojo vieną sidabro 
ir tris bronzos medalius. 

* A t ė n ų p a r o l i m p i n ė s e 
ža idynėse t r eč i ad ien į p e n k 
tąją vietą 50 m rungties pete
liške finale užėmė plaukikas 
Kęstutis Skučas, pirmadienį iš
kovojęs sidabrą 50 m rungtyje 
nugara. 

* P i r m ą n e s ė k m ę p o 
dviejų pergalių iš e i l ė s Atė
nų parolimpinių žaidynių vy
rų golbolo varžybose pa ty rė 
2000 m. Sidnėjaus parolimpia-
dos vicečempione Lietuvos 
rinktinė. Trečiadienį lietuviai 
1:4 turėjo pripažinti trečią per
galę iš eilės iškovojusios bei 
vienvalde B grupės pirmūne ta
pusios Ispanijos komandos pra
našumą. Paguodos įvartį lietu
viams pelnė Merius Zibolis. 

* Viktorija Čmilytė 3:1 
laimėjo Šiaul iuose v y k u s i a s 
keturių partijų šachmatų var
žybas prieš planetos vicečem
pione rusę Jekateriną Kova-
levskają. Trečiadienį žaidusi 
juodosiomis figūromis Lietuvos 
šachmatininkė privertė varžovę 
pasiduoti po 48-ojo ėjimo. 

Naujausios 
žinios 

* Radijo ir te leviz i jos ko
misija dar kartą kreipėsi į 
Latviją dėl „Pirmojo Baltijos 
kanalo". 

* Spalį p lanuotas trijų 
Baltijos valstybių prezidentų 
susitikimas neįvyks. 

* Prezidentas į te ikė ap
dovanojimą Lietuvos narys
tės NATO šalininkui. 

Val iu tu santyk is 
1 USD — 2.801 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Teisme dėl „Durnių / / 

vas" 

mit ingo nuotaikos 

Rašvt JAJJC r L d U l d ^ -LiWr v H.1U3 S U d u > ( J & d l r I d u i u IcrsKJu. 
Valdo Kopūsto ELTA) nuotr. 

Viln ius , rugsėjo 22 d. čiaus procese dėl mirusio as-
(ELTA) — Vilniaus miesto 1- mens — Lietuvos valstybės ir 
osios apylinkės teismas trečia- visuomenės veikėjo Vytauto 
dienį pradėjo liudytojų apklau- Landsbergio-Žemkalnio — 
są rašytojo Vytauto Petkevi- šmeižimo knygoje „Durnių lai-

V. Petkevičiaus iniciatyva 
iškviesti garbaus amžiaus liu
dytojai beveik neprisiminė fak
tinių teismą dominusių aplin
kybių, tačiau labai emocingai 
suvedinėjo sąskaitas su vienu iš 
bylos iniciatorių — europarla-
mentaru Vytautu Landsbergiu. 
Todėl teisėjų kolegijos pirminin
kui Olegui Zaicevui teko pada
ryti ne vieną pastabą, kreipiant 
liudytojų atsakymus į procesi
nes vėžes: „Čia ne veteranų ar 
aktyvistų mitingas. Vyksta teis
mas". 

Kartu su broliu Gabrieliumi 
Žemkalniu į teismą atvykęs V. 
Landsbergis atvirai suabejojo 
kai kurių liudytojų patikimu
mu. „Tų liudininkų parodymai, 
kuriuos mes išgirdome, labai 
atitinka knygos pavadinimą", 
per posėdžio pertrauką žurna
listams sakė V. Landsbergis. 

Savo ruožtu bestseleriu ta
pusios knygos „Durnių laivas" 
autorius V. Petkevičius užtikri
no nesigailintis del publikuotų 
teiginių, kadangi V. Landsber
gio-Žemkalnio temą gvildena 
jau keletą dešimtmečių. 

..Aš Landsbergiu pradėjau 

domėtis dar dirbdamas Tiesoj', 
septyniasdešimtaisiais metais 
jau rašinėjau, o jis nori primes
ti, kad tik dabar", kalbėjo V. 
Petkevičius. Žurnalistų pa
klaustas, ar knyga parašyta pa
gal liudininkų parodymus, rašy
tojas tik atsiduso: „Eikit jūs, 
gerbiamieji žurnalistai, pas dė
dę. Aš rašiau, remdamasis me
džiaga, knygomis, laikraščių 
straipsniais, o ne liudininkais". 

Anot V. Petkevičiaus, jau 
knygai pasirodžius šie žmonės 
pradėjo važiuoti pas jį ir prašėsi 
pakviečiami liudyti teisme. Taip 
atsitikę ir su Ignalinoje gyve
nančia 82 metų Veronika Bu
kauskai te , kurios tėvą V. 
Landsbergis-Žemkalnis esą iš
davė tarybinėms represijoms. 

V. Petkevičius per savo ad
vokatą Vytautą Sviderskį pa
prašė teismo prijungti prie by
los pokalbio su V. Bukauskaite 
įrašą ir 13 ištraukų iš įvairių 
knygų bei spaudos leidinių. 

V. Petkevičiaus tvirtinimu, 
šie dokumentai liudija V. 
Landsbergį-Žemkalnį buvus 
„dvigubu žvalgu", esą dirbusiu 
ir buvusios Sovietų Sąjungos, ir 
fašistinės Nukelta į 5 psl. 

Tėvas Stanislovas 
reklamuoja Darbo partiją 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(ELTA) — Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi-
čius ketina imtis ryžtingų prie
monių Darbo partiją reklamuo
jančio Paberžės klebono tėvo 
Stanislovo atžvilgiu. 

„Tapęs Darbo partijos rupo
ru, tėvas Stanislovas atvirai de
monstruoja neklusnumą Bažny
čiai, nors yra prisiekęs per ku
nigystės šventimus ir vienuoliš
kuosius įžadus. Gaila, kad se
natvės metuose, kai reikia mąs
tyti apie susitikimą su Viešpa
čiu, kunigui vienuoliui labiau 
rūpi naujos partijos reikalai. 
Bet kokios dovanos — pinigai ar 
klebonija, kurioje jis gyvena, — 
yra per didelė kaina, kad gali
ma būtų neklausyti Bažnyčios", 
sakė Kauno arkivyskupas. 

Kauno-Kėdainių r inkimų 
apygardoje į Seimą kandidatuo
jantį Darbo partijos pirmininko 
pavaduotoją Kėdainių merą 
Viktorą Muntianą Paberžės kle
bonas tėvas Stanislovas išrekla
mavo Kauno krašto laikraštyje 
„Naujos tėviškės žinios". 

„Aš nuolat matau gerus ra

jono mero V. Muntiano darbus. 
Pradėję nuo gražiųjų Kėdainių 
miesto gatvių, nueikite iki toli
miausio vienkiemio — jo rūpes
tingus pėdsakus rasite visur. 
Tegul jo nepavargstančios kojos 
ir jo rūpestis peržengia Kėdai
nių krašto r ibas ir pasiekia 
Kauno rajoną, ten gyvenančius 
žmones, kuriems taip pat reikia 
paramos ir paguodos", cituojami 
laikraštyje tėvo Stanislovo žo
džiai. 

Ši klebono nuomonė pa
skelbta Darbo partijos užsaky
tame ir apmokėtame laikraščio 
plote. Jame šalia tėvo Stanislo
vo pagyrimų V. Muntianui — 
dvi nuotraukos: V. Muntiano su 
Darbo partijos simbolika ir tėvo 
Stanislovo su ištrauka iš jo kal
bos, pasakytos Darbo partijos 
steigiamajame suvažiavime. 

Darbo partijos kandidatą 
reklamuojančio klebono poelgį 
neigiamai įvertkio arkivysku
pas S. Tamkevičius. Pasak jo, ir 
anksčiau Bažnyčiai rūpesčių 
pridarydavęs tėvas Stanislovas 
šįkart peržengė visas ribas. 

Nukelta į 5 psL 

Skandalingos 
Baudžiamojo 

kodekso 
normos bus 
tobul inamos 

Viln ius , rugsėjo 22 d. 
(ELTA) — Artimiausiu metu j 
Seimo pi rmininkas Artūras \ 
Pau lauskas ke t ina pasiūlyti j 
Seimo valdybai sudaryti darbo 
grupę, kuri patobulintų skan- j 
dalingas Baudžiamojo kodekso i 
normas. 

Trečiadienį Seimo pirmi
ninkas su žinovais aiškinosi, 
kodėl atsirado tokios Baudžia
mojo kodekso normų interpre
tacijos ir ar jos neatveria gali
mybių nepilnamečių seksuali
niam išnaudojimui. 

Leista Vi ln iaus merą I raunt i baudžiamojon a tsakomybėn 
Viln ius , rugsėjo 22 d. 

(BNS) — Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) leido teisėsau
gai patraukti baudžiamojon at
sakomybėn Vilniaus merą, Li
beralų ir centro sąjungos (UCS) 
vadovą i r jos kandidatą į Seimą 
Artūrą Zuoką. 

Merui ir dar keliems asme
nims pareikšti įtarimai dėl ne
teisėto laisves atėmimo, truk
dymo pasinaudoti rinkimų tei
se, neteisėto informacijos rinki
mo apie asmens privatų gyveni
mą, papirkimo. 

VRK gavo A. Zuoko laišką, 
kur iame jis prašė komisijos 
leisti teismui tęsti baudžiamąjį 
procesą jo atžvilgiu. Vilniaus 
meras teigė esąs suinteresuo
tas „kuo greitesniu bylos išna
grinėjimu". Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

Partijų vadovai sužinos 
į tar t inų kandidatų pavardes 

Viln ius , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Trečiadienį su Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto 
(TTK) nariais susitikęs policijos 
generalinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius neatskleidė su 
Kauno nusikalstamu pasauliu 
susijusių kandidatų į Seimą pa
vardžių, bet j as žada pasakyti 
juos iškėlusių partijų vado
vams. 

Po komiteto posėdžio V. Gri
garavičius pranešė trečiadienį 
ryte apie šiuos asmenis taip pat 
informavęs Valstybės saugumo 
departamentą (VSD) ir vėliau 
ketina susitikti su jo vadovais 

Lietuvė vadovaus delegacijai su 
Centrine Azija 

aptarti galimų veiksmų. 
TTK pirmininkas Julius Sa- : 

batauskas taip pat pritarė, jog 
apie šiuos asmenis turi būti in
formuoti partijų vadovai. 

J . Sabatausko žiniomis, 
parlamentinės partijos jau krei
pėsi tokios informacijos ir buvo 
patikintos, jog tarp jų kandida
tų nėra su nusikalstamu pa
sauliu susijusių asmenų. 

TTK pirmininko teigimu, 
komitetas trečiadienį nevertino 
policijos vadovo veiksmų, nors 
pastarasis antradienį sulaukė 
premjero Algirdo Brazausko 
kritikos. 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Lietuvos atstovė Euro
pos parlamente Ona Juknevi
čienė išrinkta tarpparlamenti
nės delegacijos su Centrinės 
Azijos šalimis bei Mongolija 
prezidente. 

O. Juknevičienės teigimu. 

tai yra viena iš didžiausių dele
gacijų Europos parlamente, ku
ri apima šešias buvusias sovie
tines valstybes — Uzbekistaną, 
Kazachstaną, Turkmenistaną, 
Kirgizstaną, Tadžikistaną ir 
Mongoliją, trečiadienį pranešė 
Darbo partija. 

Pažymėti į Holokausto aukų 
kapavietes vedantys keliai 

Liberalcentristas kaltinamas 
bandymu papirkti batų šepečiais 

Vilnius , rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Žemaitijos parlamento 
vadovu save vadinantis Justi
nas Burba paprašė Vyriausiąją 
rinkimų komisiją (VRK) ištirti, 
ar Seimo narys liberalcentris
tas Eligijus Masiulis nepapirki-
nėja rinkėjų dalindamas jiems 
„vertybinius daiktus" — batų 
šepečius. 

Kaip ir E. Masiulis, J. Bur
ba kandidatuoja į Seimą Marių 
vienmandatėje rinkimų apygar
doje Klaipėdoje. 

..Šiuo rūbų šepečiu, kurio 
minimali vertė trys litai, E. Ma
siulis bando reabilituoti savo 
pašlijusią reputaciją papirkinė-
damas rinkėjus", rašoma J . 

Burbos pareiškime VRK. 
J . Burba VRK atsiuntė ir 

vieną šepetį, ant kurio medinės 
nugarėlės užrašyta: „Nuo čia 
prasideda švara valstybėje. Eli
gijus Masiulis". 

E. Masiulis teigė, jog jo da
linti šepečiai yra skirti ne dra
bužiams, bet batams valyti. 

„Jeigu visų batai bus šva
rūs, tuomet ir valstybė bus šva
ri, sakė jis. - J. Burba siekia vi
sais būdais išgarsėti. Gal jis 
pyksta, nes negavo to šepečio?", 
svarstė E. Masiulis. 

VRK nutarė, jog J. Burbos 
skunda, kuriame daug gramati
nių klaidų, pirmiausia turi iš
nagrinėti apygardos komisija. 

Lordas Janner. 

Vilnius, rugsėjo 22 d. 
(BNS) — Pasibaigė 3 metų pro
jektas, kurio metu paženklinti 
keliai, vedantys į Holokausto 
aukų kapavietes. 

Lietuvoje priskaičiuojamos 
202 masinių Holokausto aukų 
kapavietės. Projekto metu prie 
180-ties kapaviečių vedantys 
lauko, miško ir miestų parkų 
keliai pažymėti juodo granito 
stelomis-rodyklėmis, kuriose 

Tomo ČerniSevo (ELTA! nuotr 

nurodoma kryptis į aukų atmi
nimo vietas ir atstumas iki jų. 

Holokausto vietų ženklini
mą organizavo Pasaulio žydų 
kongreso vicepirmininkas, lor
das Janner, kurio šeima buvo iš
žudyta Lietuvoje. 

„Svarbu prižiūrėti ir išsau
goti žudynių vietas, kad visi 
matytų, kas gali atsitikti, kai 
užvaldo rasizmas ir antisemi
tizmas", sakė lordas Janner. 

Naujas 
a tominis 

reaktor ius — 
per brangi 

svajonė 
Vilnius, rugsėjo 22 d. 

(BNS) — Projektas ateityje pa
keisti Ignalinos atominę elek
trinę vakarietiška modernia 
branduoline elektrine atsimuša 
į realybės sieną. 

Svajones apie naujos ato
minės elektrinės statybą atšal-
dys Prancūzijos įmonės „Fra-
matome ANP" atlikta studija. 
Joje nurodoma, kad naujos 
elektrinės statyba kainuotų net . 
6,253-6,688 litus už kilovato 
galios įdiegimą, rašo „Lietuvos . 
rytas". 

Pagal prancūzų duomenis, 
pigiausiai kainuotų statyti du 
SWR tipo reaktorius — 6,253 ; 
litai už kilovato galios įdiegi- : 
mą. Tokios elektr inės galia 
siektų 2,500 megavatų — šiek 
tiek mažiau negu dabartinės 
Ignalinos atominės elektrinės. 

Vieną SWR tipo 1,250 me
gavatų galios reaktorių įrengti 
kainuotų net 6,688 litus už ki
lovatą. 

Taigi, bendra elektrinės 
statybos kaina siektų nuo 10.5 
iki 15.5 mlrd. litų. 

„Studija neįrodo, kad pas
tatyti naują atominę elektrinę 
ekonomiškai būtų tikslinga", 
pripažino Ckio ministerijos 
sekretorius Artūras Dainius. 

Lietuvos 
prezidentas 

vieši 
New York 

New York-Vilnius, rugsėjo 
22 d. (BNS) — New York su 
darbo vizitu viešintis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
susitikimuose su Rumunijos, 
Slovakijos ir Gruzijos vadovais 
paragino plėsti regioninį ben
dradarbiavimą. 

Susitikime su Rumunijos 
prezidentu Ion Iliescu V. Adam
kus pažymėjo, kad Lietuva re
mia Rumunijos siekį tapti Eu
ropos Sąjungos (ES) nare ir yra 
pasirengusi pasidalyti derybų 
su ES patirtimi. 

Rumunija kartu su Bulga
rija ES narėmis tikisi tapti 
2007-aisiais. Lietuva kartu su 
dar devyniomis Rytų ir Vidurio 
Europos valstybėmis ES nare 
tapo šių metų gegužę. 

Lietuvos ir Rumunijos pre
zidentų susit ikime nutar ta , 
kad abi valstybės, tapusios NA
TO narėmis, turi daugiau gali
mybių stiprinti regioninį ben
dradarbiavimą — vienas iš jų 
galėtų būti Baltijos ir Juodo
sios jūros valstybių ryšių stip
rinimas. 

Abu prezidentai, pasak pra
nešimo, išreiškė pasiryžimą 
remti Ukrainos integraciją į eu-
roatlantines struktūras, nes be 
Ukrainos indėlio būtų sunku 
užtikrinti pastovumą regione. 

Antradienį įvykusiame V 
Adamkaus susitikime su JT ge
neraliniu sekretoriumi Kofi An-
nan aptarta kova su skurdu, 
kuriai daug dėmesio skiriama 
šioje JT sesijoje. 

JT paskelbė įkuriančios de
mokratijos fondą, kurio idėja — 
pakviesti prisidėti visas vals
tybes prie skurdo ir nepritek
liaus mažinimo ekonomiškai 
atsilikusiose šalyse. V. Adam
kus pakvietė K. Annan apsilan
kyti Lietuvoje. 

Susitikimuose su JAV ir 
Afganistano vadovais George 
W. Bush ir Hamid Karzai ap
tarė Lietuvos indėlį kovoje su 
terorizmu bei demokratinius 
pasiekimus. 

V. Adamkus su JAV ir Af
ganistano prezidentais kalbėjo
si per antradienį vakare G. W. 
Bush vardu surengtą priėmimą 
Jungtinių Tautų Generalines 
Asamblėjos sesijos proga 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ELIZABETRNJ 

PLANUOJA ATIMTI 
LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ 

Šiek tiek aprimus didžiojo
je spaudoje seksualinio pikt-
naudojimo straipsnių bangai, 
daugelis Amerikos vyskupijų 
pradėjo ruošti kai kurių parapi
jų likvidavimo planus. Tuo 
tarpu Newark, NJ , arkivys
kupijoje yra 48 tokios parapi
jos. Deja, Damoklo kardas yra 
pakibęs ir virš lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo Elizabeth, NJ , 
parapijos galvos. Newark arki
vyskupas John Meyers atsiuntė 
klebonui Alfredui Žemeikiui 
laišką, kuriame sakoma, kad ši 
parapija turėsianti būti su
jungta ar „sulieta" su kita, ar
čiau esančia, dabar jau ispanų 
valdoma, Šv. Patriko parapija. 
Jis darąs taip todėl, kad iš 260 
lietuvių parapijoje įregistruotų 
šeimų, mažiau nei 100 dalyvau
ja mišiose, kad per mažai yra 
krikštų, o laidotuvių pereitais 
metais buvo net 21 , ir t.t. To
liau jis sako, kad parapija 
esanti nepajėgi susimokėti visų 
draudimo mokesčių už savo 
pastatus; t.y., už atremontuotą 
salę, vienuolių seserų namus, 
kleboniją, šalia jos nuomojamą 
namą, ir pačią bažnyčią, ir už 
jos esančią mokyklą. 

Žinia, kad arkivyskupas 
ruošias panaikinti parapiją, 
bematant tuoj pasklido lietuvių 
šeimose. Klebonas Žemeikis 
greit sukvietė parapijiečius 
ypat ingam susirinkimui. J i s 
smulkiai papasakojo apie 
esamą padėtį ir prašė visų 
pradėti laiškų akciją arki
vyskupui ir kitoms adminis
tracinėms įstaigoms. Savo iš
dalintame lape jie nurodė eilę 
svarbių priežasčių, kodėl para
pija turi likti lietuvių rankose. 
Tačiau čia tuojau pabrėžė, kad 
laiškai, ypač arkivyskupui, turi 
bū t i mandagūs ir pozityvūs. 
Išeina taip, kad, nors parapijai 
ruošiamas mirtinas pasikėsini
mas jos gyvybei, mes vis vien 
turim reaguoti į tai pozityviai. 
Tokia logika šiuo atveju gerokai 
ir sušlubuoja. 

Savo planų vykdymui ar
kivyskupas Meyers yra pasi
samdęs parapijų nusavinimo 
vadinamąją „the Reid group" 
specialistus, kurių tikslas yra 
įtikinti žmones, kad, susiliejus 
parapijom, jom bus geriau, nes 
atsiveria daugiau galimybių. 
Tik tie specialistai nepasako, 
kokių galimybių. Savo laiškuo
se mes pabrėžėme, kad parapi
j a , nors ir nedidelė, tačiau 

atlieka gerosios misijos darbus: 
siunčia kas mėnesį labdarą į 
Lietuvą, bendrauja su naujai 
atvykusiais, kurie anksčiau 
komunistų valdžios buvo per
sekiojami, gražiai gyvuoja baž
nytinis lietuvių vaikų choras, 
tautinių šokių grupė, šeštadie
ninė mokyklėlė. Yra aktyvus 
sporto klubas. Keturi parapijos 
pastatai yra gerai suremon
tuoti ir ši bažnyčia turbūt yra 
ir vienintelė New Jersey, kur 
sekmadieniais mišios yra atna
šaujamos lietuviškai. Naujieji 
ateiviai yra šios parapijos atei
tis. Tačiau abejotina, ar tie kil
nūs tikslai ir darbai turės de
ramo poveikio arkivyskupijos 
įstaigoje. 

Gegužės mėnesį arkivys
kupija buvo sukvietusi 48 pa
rapijų atstovus, kurių likimas 
įeina į vadinamąją „tranzi-
cinio pakeitimo" planą. Susėdus 
prie atskirų stalų, prasidėjo 
lyg ir ramus nuomonių pasi
keitimas. Tačiau po kelių min
učių susirinkę bematan t 
pakriko ir susirinkimas pavirto 
kovos už būvį lauku. Įvairių 
tautybių, kaip lenkų, italų, 
airių, lietuvių, vietnamiečių 
kilmės atstovai atkakliai gynė 
savo teises. Kai samdyti „reid" 
grupės specialistai nebepajėgė 
pateikti tenkinančių atsakymų, 
į pagalbą atėjo ir pats vysku
pas. J a m bekalbant , kažkas 
uždavė nelengvą klausimą, 
vyskupas matyt gerokai pyk
telėjo ir sušuko ,,Sėsk"! 
Dalyviai, lyg susitarę, vienbal
siai, kaip čia įprasta, choru į tai 
sureagavo garsiu „Boo!" Ka
dangi iš arkivyskupijos pusės 
buvo jaučiama gan kieti nenuo-
laidžių derybų gniaužtai , tai 
abiem pusėm priimtinų sąlyčio 
taškų taip ir nebuvo prieita. 
Pagal didžiosios šio krašto 
spaudos pranešimus, daugelyje 
vyskupijų tokie dalykai vyksta 
dėl teismuose iškeltų dau
giamilijoninių ieškinių. Beje, 
rugsėjo 12, TV žinių metu buvo 
pranešta, kad Bostone Šv. 
Adalberto bažnyčios parapi
jiečiai nepakluso kardinolo 
įsakymui atiduoti savo maldos 
namus. Buvo rodoma, kad jie 
pasikeisdami budi savo baž
nyčioje dieną ir naktį. 

Lietuvių parapijos likimas 
turėtų galutinai paaiškėti 2005 
metų pradžioje a r vėliau. 

J u l i u s Vebla i t i s 

DETROTT, Ml 

BALFO PRANEŠIMAS 
Artėjant spaliui, BALFo 

tradiciniam aukų rinkimo 
mėnesiui, Detroito skyr iaus 
valdyba maloniai kviečia visus 
narius ir rėmėjus įteikti savo 
metinę auką rinkėjams įprasta 
tvarka prie lietuviškųjų parapi
jų sekmadieniais arba pasiųsti 

ją paštu skyriaus iždininkui 
Valdui Staškui, 10037 Hazel-
ton, Redford, MI 48239—1427, 
rašant čekius United Lithua-
nian Relief Fund arba BALFAS 
vardu. 

Va ldvba 

Šiemet rugpjūčio mėn. vykusioje Dainavos stovyklos metinėje 
šventėje dalyvavo ir Stasys Garliauskas su dukromis. Nors metu 
našta S. Garliauska jau spaudžia, bet meilė Dainavai atskraidino 
ji ne* 1 ' t .vos . 

R. R a ž a u s k i e n ė s nuotr. 

Kur ruošiama didžiausia < ir 
galbūt sėkmingiausia) lietuvių 
mugė-šventė Amerikoje? Kai 

LIETUVIŲ DIENOS 
kas sakytų, kad Čikagoje, ar 
Philadelphijoje, o gal Cleveland, 
OH7 Bet klystų, nes tokia šven
tė, pavadinta Lietuvių dienų 
vardu, kasmet rudenį ruošiama 
Los Angeles, GA. . 

Šiemet, jau 18-tą kartą, 
Lietuvių dienos vyks spalio 2 
(šeštadienį) ir spalio 3 d. (sek
madienį) Šv. Kazimiero parapi
jos aikštėje, 2718 St. George 
Str., Los Angeles, CA. Kaip 
paprastai šių švenčių-mugių 
proga, bus daug lietuviško 
maisto, prekystaliai su įvairiais 

dirbiniais, va ikams užsiėmimai 
ir visokių l inksmybių suau
gusiems. Dalyvaus e tninės mu
zikos ansamblis „Su ta ras" iš 
Lietuvos, iš Boston, MA, tau
tinių šokių grupė „Sambūris", 
iš Detroit. MI, t au t in ių šokių 
grupės „Šaltinis" šokėjai. Lie
tuvių dienas ruošia Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenė, talki
nant Lietuvos Vyčiams ir ki
toms organizacijoms. Šiemet 
didžiausią pas i ruoš imo naštą 
tempia Marytė Šepikai tė . 

D.I. 

CLEVELAND, OH 

„TĖVYNES 
GARSŲ" RADIJO 

PROGRAMOS 
55 METŲ 

SUKAKTIS 
Pirmą kartą „Tėvynės gar

sai" Clevelande suskambo 1949 
m. rugsėjo 8 d. su Čiurlionio 
ansamblio daina — „Kur giria 
žaliuoja". 

Programą įkūrė Jaunu t i s 
Nasvytis ir Kęstutis Šukys. Į 
talką atėjo buvęs Kauno 
radiofono pranešėjas — poetas 
Balys Auginąs. Nuo 1995 metų 
„Tėvynės garsų" vadovavimą 
perėmė Juozas Stempužis ir šį 
darbą tęsė 37 metus iki savo 
mirties 1992 m. balandžio 24 d. 

Mirus Juozui Stempužiui, 
jau dvylika metų sumaniai pro
gramai vadovauja Aldona 
Stempužienė. Dviejų valandų 
programa įgalina skirti ne
mažai laiko kultūrinėms nau
jienoms, muzikai įvairiems 

pranešimams. Dievo Motinos 
parapija paruošia religinius 
pusvalandžius „Gyvenimo var
pai", Ona Šilėnienė — lietuvių 
kalbos pamokėles ir paskutinė 
programos penkiolikos minučių, 
unikali amerikiečio Greg Priddy 
paruošta programa anglų kalba. 

Kiekvieną sekmadienį klau
sytojai su dideliu dėmesiu klau
so naujausias išeivijos ir Lie
tuvos žinias ir šiuo metu pro
grama girdima internete visa
me pasaulyje. Gaunami atsilie
pimai iš tolimų kraštų, iš Ame
rikos miestų ir net iš Lietuvos. 

Programa transliuojama iš 
John Carroll universiteto, 
WJCU FM 88.7, sekmadie
niais nuo 8 vai. r — 10 vai. r. ET 

Interneto adresas: 
www.wjcu.org 

..Tėvynės garsų" ei. paštas: 
Tevgarsai@aol.com 

„TĖVIŠKĖS 
AIDAI7' 

Clevelando ir jo plačių 

apylinkių lietuviai gali džiaug
tis ir didžiuotis tu rėdami kas 
sekmadienį net trijų valandų 
radijo t ransl iaci jas iš stiprių 
stočių: 2 vai. per jėzuitų John 
Carroll universiteto stotį WJCU 
FM 88.7 ir Public Radio stotį 
WCPN FM banga 90.3, ben
dradarbiaujant su Cleveland 
State universi tetu vakarais 
nuo 7 v.v. iki 8 v.v. Šios valan
dos vedėja ir pranešėja yra 
Kristina Kuprevičiūtė, jau nuo 
1992 metų vedant i „Tėviškės 
aidų" transliacijas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Šioje transliaci
joje girdime lietuvių kompozi
torių liaudies muzikos kūrini
ai, žinios daugiausia iš Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo lietuvių bei 
anglų kalbomis. 

Radijo transliacijų vadovės 
Aldona Stempužienė ir Kris
tina Kuprevičiūtė pra tur t ina 
ir paįvairina gyvenimo dienas 
tikslia informacija, muzika ir 
daina. Už ta i visi klausytojai 
yra nuoširdžiai dėkingi! 

V a c y s R o c i ū n a s 

DRAUGAS 

Šią vasara Union Pier, MI, Lietuviu draugijos pastangomis vėl buvo suruošta vasaros stovykla 
vietiniams lietuviukams. Stovykloje jie susipažino su Lietuva, lietuviškais papročiais, maistu, tau
tiniais šokiais, išmoko dainelių ir maloniai praleido vasaros dienas. 

(USPS-161000) 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
follovving Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid a t Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik šeš tadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant \ Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - k u n . Viktoras Rimšelis 

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

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
S65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
' $50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

EDMUNDAS vTŽNAS, M£>„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuvėms sutvarkys dantis už pnenamą kainą. 
Susitanmui kabėti anojskai arta lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

PUTNAM,CT 

SĄSKRYDIS PUTNAME 
Marijos Nekaltojo Pra

sidėjimo seserų rėmėjų sąskry
dis ir mirusiųjų prisiminimas 
bus Pu tname , Connecticut, 
seselių vienuolyne, sekmadienį, 
spalio 3 1 d . Šio sąskrydžio šv. 
Mišias aukos ir pamokslą 
sakys (11 vai. r.) vienuolyno 
kapelionas kunigas Vytautas 
Gedvainis. Po pietų bus 
Naujosios Anglijos rėmėjų 
posėdis: Naujosios Anglijos 
valdybos pirmininkės Gitos 
Kupčinskienės pranešimas ir iš 
Lietuvos atvykusių Matulaičio 

slaugos namuose talkinančių 
Kristinos Grabytės ir Marga
ritos Barškietytės pasidalini
mas savo įžvalgomis apie socia
linę globą Lietuvos ir čia. Po to 
bus mirusiųjų prisiminimas: 
kapinių lankymams bei naujai 
pastatyto kryiaus ir naujų 
paminklų šventinimas ir 
Mišparai už mirusiuosius vien
uolyno koplyčioje. Visi kviečia
mi! Norint dalyvauti ne vėliau 
spalio 25 d. telefonu pranešti: 
860—928—7955. 

Ses . Teresė 

K A N A D A 

„ P r i s i k ė l i m o " k o o p e r a t y 
vas surengė „Vasaros atsisvei
kinimo šventę" savo nariams. 
Visi buvo pavaišint i dešrelėmis 
bei gaivinančiais gėrimais. Tai 
tapo kasmet ine švente. 

K a s m e t i n ė s l i e t u v i ų pa
m a l d o s Kankin ių šventovėje 
Midlande. Suvažiavo keli šimtai 
lietuvių iš Toronto, Hamiltono, 
Wasagos ir kitų vietovių. Pa
maldas koncelebravo prel. J . 
Staškevičius, T. Augus t inas 
Simanavičius, OFM, kun. K. 
Kaknevičius, kun . E. Jotkus, E. 
Jotkus, t. A. Šarka , OFM, ir 

kun. V. Staškevičius. Per Mišias 
giedojo VVasagos „Bočių" choras, 
vad. A. Ulbino. Po Mišių visi 
susirinko prie lietuviško kry
žiaus, kuris jau prieš daugelį 
metų buvo pasta tytas Lietuvos 
kankiniams pagerbti. 

P a s T o r o n t o pranciškonus 
kel iems mėnesiams atvyko 
diak. J. Šileika, OFM, ir diak. A. 
Brazauskas, kurie pagelbės pas
toraciniame darbe Toronto ir 
Hamiltono parapijose. Kanadoje 
išbus keletą mėnesių. 

L i e t u v i ų s l a u g o s n a m a i 
„Labdara" sukvietė lietuvius 

aplankyti slaugos namus ir 
susipažinti su slaugos namų 
tvarka. Buvo visi svečiai 
pavaišinti. 

T o r o n t o „Maironio" šeš
tadieninė mokykla jau pradėjo 
veikti. Vaikai priimami nuo 
ketverių metų amžiaus. 

A n t a n a s Ši le ika yra pa
rašęs jau kelias knygas. Pas
kutinioji „Women in Bronze" 
parašyta anglų kalba ir bus 
pristatyta rugsėjo 29 d. „Har-
borfront" skaitymo tęstinumo 
metu. 

S t a sys P r a k a p a s 

,.Mildos kampas" (Milda's Corner) Union Pier, MI, dabar jau 
žinomas daugeliui lietuvių, ypač po to, kai „Drauge" buvo išs
pausdintas ilgas dr. R. Kriaučiūno straipsnis apie jauną ver-
slininke-kulinarę, atidariusia įvairių maisto gaminių, o taip 
pat importuotų prekių, parduotuvę šiame, netoli Čikagos 
esančiame, kurortiniame miestelyje ant Michigan ežero kran
to. „Mildos kampą" aplankė ir Arvydas Tamulis su žmona 
Audrone, ta proga nusifotografavę su parduotuvės savininke 
Milda Rudaityte (viduryje). 

L ino J o h a n s o n o nuotr. 

R E M K I T E IR PRENUMERUOKITE ' 

DRAUGAS 
THF UTHIIANIAN WO»LD WIDE DAHV 

- e : • . d Detroite lankėsi Juozo Lukšos-Daumanto ghnnazfy 
Vitkaus-kas. Ta proga Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre svečia? 
nazijoje ir Lietuvos reikalus apskritai. Jo paskaitos klausėsi pilna salė vie 
kairės mato-me: Algi Rugienių, Benediktą Neverauska, Lina Stonį, Liuda <MCU 

tliavoje direktorius V. 
.ik< i pie darbą gim-

!ir*u\ in pirmoje eil i$ 

J o n o l r h o n n nuotrauka 
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PENSIJOS UŽSIENYJE GYVENANTIEMS 
LIETUVOS PILIEČIAMS 

Remdamiesi Lietuvos Res
publikos Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos 
(VSDFV) Užsienio pensijų sky
riaus pateikta informacija, 
papildomai teikiame šiuo metu 
galiojančių teisės aktų dėl ga
limybės skirti ir mokėti LR pen
sijas užsienyje gyvenantiems 
asmenims išdėstymo tvarką: 

I. Lietuviams, kurie pen
sinio amžiaus sulaukė jau 
gyvendami JAV, pensijų apskai
čiavimas ir išmokėjimas bus 
atliekami pagal tokias pačias 
taisykles, kurios taikomos 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams, gyvenantiems Lietuvoje, 
laikantis pensijų įstatymo 
13-16 ir 54 straipsnių nuostatų. 
Pilietis, norintis gauti pensiją 
VSDF Užsienio pensijų skyriuje 
(Ševčenkos gatvė 16c, Vilnius, 
LT - 03111, tel. 8-5-2136643, 
fak. (8-5) 2136671 ei. paštas: 

uzsienis@sodra.lt turi pa
teikti prašymą skirti pensiją, 
dokumentus, įrodančius asmens 
stažą, dokumentus, įrodančius 
asmens draudžiamąsias paja
mas bei Lietuvos Respublikos 

piliečio notariškai patvirt intą 
paso kopiją. Pensija skiriama 
nuo teisės į pensiją atsiradimo 
datos, bet ne daugiau kaip už 12 
mėnesių atgal nuo prašymo su 
visais reikiamais dokumentais 
gavimo mūsų skyriuje datos. 
Pensijos apskaičiuojamos ir 
skiriamos litais. 

Pilietis, kuriam paskirta ir 
mokama pensija, privalo kiek
vienų metų gruodžio mėnesį 
pateikti pažymą, įrodančią, kad 
jis gyvena užsienyje. Laiku 
nepateikus šios pažymos pensi
jos mokėjimas sustabdomas. 

II. Tam, kad Lietuvos pen
sininkui (nepriklausomai nuo jo 
pilietybės), po 1998.01.01 per
sikėlusiam gyventi į JAV, pensi
jos mokėjimas būtų tęsiamas, 
jis turi pateikti šiuos dokumen
tus: 

1. Prašymą tęsti pensijos 
mokėjimą. Prašyme reikėtų nu
rodyti, kokia pensija asineniui 
buvo mokama ir kur iame 
SODROS skyriuje. Jeigu pen
sininkas neprisimena, kuriame 
skyriuje jam buvo mokama pen
sija, jam reikėtų nurodyti tik

slią paskutinę gyvenamąją vietą 
Lietuvoje. 

2. Asmens dokumento 
(paso, leidimo gyventi ar pan.) 
notariškai patvirtintą kopiją; 

3. Pažymą, kad negauna 
pensijos pagal JAV įstatymus 
už Lietuvoje įgytą draudimo 
stažą, o jei pensiją gauna, pažy
moje turi būti nurodyta, už kokį 
draudimo stažą ji paskirta; 

4. Dokumentą, patvirtinantį 
gyvenamąją vietą JAV. Tai gali 
būti namų savininko raš tas , 
policijos patvirtinimas, savival
dos organų pažyma, Lietuvos 
diplomatinės atstovybės tvarka 
legalizuotos arba patvir t int i 
pažyma „Apostille". 

Gayus visus reikalingus 
dokumentus, pensijos mokėji
mas tęsiamas nuo tos dienos, 
kada buvo sustabdytas. 

III. Lietuviai, įgiję JAV pi
lietybę ir norintys gauti Lietu
vos pensiją turi pristatyti šiuos 
dokumentus: 

1. Dokumentą, patvirtinantį 
gyvenamąją vietą JAV. Tai gali 
būti namų savininko raš tas , 
policijos patvirtinimas, savival

dos organų pažyma, Lietuvos 
diplomatinės atstovybės pažy
ma ar pan.; 

2. Prašymą skirti pensiją; 
3. Dokumentus, įrodančius 

draudimo (darbo) stažą Lietuvo
je; 

4. Dokumentus, įrodančius 
asmens draudžiamąsias paja
mas; 

5. JAV pilietybę patvirti
nančio dokumento notariškai 
patvirtintą kopiją. JAV institu
cijų išduoti dokumentai tu r i 
būti išversti į lietuvių kalbą ir 
nus ta ty ta tva rka legalizuoti. 
Šiems asmenims pensija 
apskaičiuojama pagal tas pačias 
taisykles, kurios taikomos Lie
tuvos piliečiams. 

Visais išvardintais pensijų 
mokėjimo asmenims, gyvenan
tiems JAV, atvejais teisės aktai 
nenumato piniginių išmokų 
siuntimo į JAV. Jos yra mo
kamos į gavėjų asmenines 
sąskaitas bet kuriame banke, 
esančiame Lietuvos teritorijoje. 

LR general inio 
konsulato Čikagoje 

informacija 
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PREZ. VALDAS ADAMKUS SUSITIKO 
SU NEW YORKO LIETUVIAIS 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. 
Jono Tamulaičio nuotrauka 

Lietuvos Respublikos prezi- su lietuvių visuomenininkais. 
dentą Valdą Adamkų, atvykusį 
į Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos 59-tą sesiją pasa
kyti kalbą, LR gen. konsulatas 
New Yorke pakvietė susitikti ir 

Susitikimas Lietuvos gene
ralinio konsulato patalpose 
įvyko rugsėjo 20 d., 5 vai. po
piet. 

Svečias, atlydėtas konsula

to valdų šeimininko, gen. kon
sulo Mindaugo Butkaus, buvo 
sut iktas ilgais plojimais ir 
valio... valio. 

Prezidentas V. Adamkus, 
savo veidą papuošęs lengva 
šypsena, išreiškęs padėką už 
jam parodytą pagarbą, prisi
pažino, jog jis į New Yorką 
atvykęs neatostogauti, bet 
dirbti. Šalia kalbos, kurią jis 
turėsiąs pasakyti Jungt inių 
Tautų ansamblėjoje, jo laukia 
visa eilė svarbių susitikimų su 
įvairių valstybių vadovais. 
Pasidžiaugė, kad Lietuva vėl 
bus girdima pasaulyje, jai į jį 
sugrįžus NATO ir Europos 
Sąjungos sudėtyje. Prisiminė 
ateinančius Seimo rinkimus ir 
visus, kurie tik turi teisę, ragi
no dalyvauti rinkimuose ir, 
pagal savo sąžinę, balsuoti. 

Glaustą kalbą užsklendė, 
sakydamas: „Sparčiais žings
niais žengiame į priekį. Pasau
lyje esame laukiami. Lietuva iš 
vidaus ir iš viso, ne tik bus, bet 
ir yra kitokia. O apskritai — 
Lietuva — tai mes ir jūs kartu!" 

Lietuvos vadovą V. Adamkų 
pasveikino LB NY apygardos 
pirmininkė Ramutė Žukaitė ir 
Įteikė kepuraitę su užrašu „I 
love New Yorkr. O kadangi New 
Yorkas yra žinomas ir kaip „Big 
Apple", kad prezidentas New 
Yorką prisimintų, jam padova
nojo didelį iš patvarios medžia

gos pagamintą, meniškai išde-
koruotą, obuolį. 

V. Adamkus sutiko atsakyti 
ir į kelis klausimus. Danguolė 
Pašytė paklausė, ar Lietuvai 
negresia terorizmo pavojus; 
Petras Palys teiravosi kaip būtų 
galima „suklijuoti" labai susi
priešinusią Lietuvos visuome
nę; Romas Kezys išreiškė 
nuogąstavimą dėl Darbo parti
jos, kuri Lietuvą galinti pa
kreipti Rytų link; Rimas Vaičai
tis pasiteiravo prezidento nuo
monės dėl didelio skaičiaus 
žmonių, išvykstančių iš Lie
tuvos, o Stasiui Goštautui 
rūpėjo išgirsti apie žydus ir jų 
esantį Lietuvoje turtą. 

Po to V. Adamkus su pano
rusiais fotografavosi (o norinčių 
buvo gana daug), dar su vienu 
kitu asmeniškai pasikalbėjęs, 
išvyko. 

Susirinkusieji, o jų tarpe 
buvo atvykusių ir iš gretimai 
esančių, Connecticut bei New 
Jersey valstijų, dar valandėlę 
tarp savęs pasišnekučiavę, pa
bendravę, džiaugdamiesi, kad 
prezidentas V. Adamkus, turė
damas nors ir labai tampriai 
suregztą darbotvarkę (po šio 
susitikimo jis išskubėjo į Gabon 
prezidento EI Hadj Omar Bongo 
rengiamą priėmimą), skyrė 
laiko susitikti ir su lietuvių 
visuomene. Ačiū jam užtai! 

P. Palys 

LR AMBASADOS PRANEŠIMAS 
Gerb. LR piliečiai, 

pranešame, kad balsuoti 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimuose Lietuvos ambasa
doje Vašingtone galėsite: 

2004 m. rugsėjo 28-30 d. — 
nuo 1 vai. p.p. iki 5 v.v. (vietos 
laiku); 

2004 m. spalio 1 d. — nuo 1 
vai. p.p. iki 5 v.v. (vietos laiku); 

2004 m. spalio 4-8 d. — nuo 
1 vai. p.p. iki 5 v.v. (vietos 
laiku); 

2004 m. spalio 10 d. — nuo 
7 vai. r. iki 8 v.v. (vietos laiku). 

Jeigu Naujamiesčio vien
mandatėje rinkimų apygardoje, 
Nr. 1, vyks pakartotinis balsa
vimas, ambasadoje Vašingtone 
bus galima balsuoti šiomis 
dienomis ir valandomis: 

2004 m spalio 12-15 d. — 
nuo 1 vai. p.p. iki 5 v.v. (vietos 
laiku); 

2004 m. spalio 18-22 d. — 2004 m. spalio 24 d. — nuo Ambasados Vašingtone bal-
nuo 11 vai. r. iki 3 vai. p.p. 7 vai. r. iki 8 vai. v. (vietos savimo komisija. Tel. 202-234-
(vietos laiku); laiku). 5860, ext. 126, 121 

DANUTE BINPOKIENE 

„jei bučiau buvęs prezidentas / / 

Ž
odžių kova t a rp pagrindinių dviejų kandi
datų į Bal tuos ius r ū m u s vis aštrėja. 
Kiekvienas demokrato kirtis susilaukia 

respublikono atkirčio. Už kiekvieną kaltinimą 
iš vienos stovyklos, ats i lyginama tolygiu iš 
antrosios. Nepaisant pas tangų, demokratas 
John Kerry kol kas da r st ipriau nesublizgėjo, 
gyventojų apklausose tebėra gerokai atsilikęs 
nuo G. W. Bush. 

Prezidentui lengviau: kiekvienas jo žodis, 
susitikimas su svarbiais svečiais iš užsienio, net 
kasdieninių pareigų at l ikimas dabar susilaukia 
didesnio dėmesio ir pasi tarnauja rinkiminės 
kampanijos naudai . Je igu kitiems kandidatams 
kelios minutės televizijoje kainuoja nemažus 
pinigus, prezidentas j a s gauna nemokamai vien 
dėl to, kad jis yra JAV prezidentas. 

Antradienio ryte prez. George W. Bush kal
bėjo Jungtinių Tautų rūmuose New Yorke susi
rinkusiems valstybių vadams . (Mums malonu, 
kad ta rp jų buvo ir Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, pirmą kartą po perrin
kimo atvykęs į JAV.) Prez. Bush kalba trans
liuota per radiją ir TV. Tai , be abejo, taip pat 
pasitarnavo jo naudai , besiruošiant rinkimams. 

John Kerry, ž inodamas , kad prezidento 
pasirodymas ir kalba J T susilauks dėmesio, 
pasis tengė j au iš v a k a r o savo nuomonę 
pareikšti ta pačia tema. Suprantama, Kerry 
nuomonė buvo skirtinga. Pirmą kartą jis aštriai 
kritikavo prez. George W. Bush pasiryžimą 
pradėti karą be kitų sąjungininkių valstybių 
pritarimo (su kai kur ių aiškiai priešišku nusi
statymu) ir, kaip John Kerry sakė, be tikros 
priežast ies . I rako invazija buvo paremta 
Vašingtono įs i t ik inimu, kad diktator ius 
Saddam Hussein j au tur i biologinių, cheminių 
ir net atominių ginklų atsargas. Prez. Bush 
atsisakė tikėti JT inspektorių tvirtinimu, kad 
Irake draudžiamų ginklų nerasta . Jis kone 
arogantiškai pareiškė, kad Amerika ir pati 
viena gali su Iraku susidoroti — jeigu Europa 
nenori prisidėti, tegul ir nesitiki tapti šios val
stybės atstatymo dalininke. Pasiryžimas karą 
nedelsiant pradėti ir Hussein nuversti buvo 
tarytum užvaldęs JAV prezidentą ir jis nenorėjo 

atsižvelgti į jokias priešingas nuomones. 
Tad kodėl JAV senatorius Kerry prieš dve

jus metus pritarė prezidento ketinimui panau
doti karinę jėgą prieš Iraką, o dabar jau tai 
smerkia? Pirmadienį pirmą kartą kandidatas 
Kerry paaiškino, dėl ko jis taip pasielgė, tvirtin
damas balsavęs su sąlyga, kad Baltieji rūmai 
suburs tarptautinį pritarimą ir tik su tvirta 
sąjungininkų parama pradės karinį spaudimą 
prieš Hussein. „Aš jokiu būdu nebūčiau sutikęs, 
kad Irakas būtų užpultas, jeigu jis nebūtų 
turėjęs masinio naikinimo ginklų, — teigė 
Kerry, (bet juk prieš dvejus metus tai nebuvo 
žinoma.) — Jeigu aš būčiau buvęs JAV prezi
dentas, nebūčiau valstybės įvėlęs į tokią pavo
jingą situaciją. Mes iškeitėme vieną diktatorių į 
visišką chaosą, dėl kurio šiandien Amerika yra 
dar nesaugesnė, kaip prieš tai". 

Su šiais John Kerry žodžiais daugelis 
sutiks, nes kasdien iš Irako pasiekia vis baises
nės žinios. Prez. Bush nuolatinis tvirtinimas, 
kad „viskas vyksta taip, kaip numatyta; 
demokratija Irake vis labiau įsitvirtina", skam
ba neįtikinančiai, kai amerikiečiai (ir visas 
pasaulis) savo akimis mato, kas iš tikrųjų ten 
darosi. Galbūt prez. Bush turėtų pasekti 
Rusijos Putin pavyzdžiu ir tvirtai pažaboti žinia-
sklaidą, kad „nejaudintų žmonių baisiais vaiz
dais" iš karo lauko... Vis dėlto, nepaisant Kerry 
kritikos ir kraujo upių Irake, daugiau kaip pusė 
Amerikos piliečių yra įsitikinę, kad George W. 
Bush geriau sugeba kovoti su terorizmu, nes 
yra griežtesnis ir t am turi patirties. J ie visgi 
sutinka, kad demokratas prezidentas greičiau 
suramstytų šlubuojančią krašto ekonomiką, 
apsaugotų vyresniųjų piliečių teises į pensijas ir 
medicininę priežiūrą, daugiau dėmesio kreiptų į 
eilinio žmogaus reikalus. Šis karas visiems yra 
tarytum aštrus krislas akyje, kai jame žuvo jau 
daugiau kaip 1,000 karių, Irako atstatymas 
nedaug pasistūmėjęs į priekį, o demokratija 
irakiečiams tebėra „terra incognita", kurios 
dauguma ir nenori pažinti. Lengva sakyti — 
.jeigu būčiau buvęs prezidentas", bet tai 
praeitis, o šiuo metu reikia rūpintis dabartimi 
ir ateitimi. 

91-AŠIS LIETUVOS VYČIU SEIMAS 
Nr.5 

REGINA ĮUSKAITĖ-ŠVOBIENE 

Šiuo laiku re ika l ingiaus ia pagalba yra 
Motinos Teresės nakvynės ir globos namuose. 
Praėjusios žiemos šildymo sąskaita buvo 25.000 
(apie 9,000 JAV dol.) litų. Vilniaus savivaldybė ir 
arkivyskupija ne tu r i lėšų susimokėti šią 
milžinišką sumą. Padal inys paaukojo 6,000 dol. 
išlaidom padengti. Ieškome paramos užmokėti 
likusią skolą. Padalinio direktorių tarybos pirm. 
Robertas Boris neseniai grįžo iš Lietuvos ir davė 
pranešimą apie Šv. Juozapo seminariją, 
klierikus, įšventintus diakonus ir naujus kuni
gus. Keturi diakonai buvo įšventinti kunigais (2 
— 2003 m. ir 2 — 2004 m.); 7 diakonai buvo 
įšventinti (1 — 2003 m. ir 6 — 2004 m ) . Šeši dos
nūs rėmėjai finansiškai rėmė šešių klierikų moks
lus, kol jie buvo įšventinti kunigais. Visiems 
dėkota už nuolatinį nuoširdumą ir finansinę 
paramą. 

Mandatų komisija pranešė , kad šiame 
posėdyje dalyvavo 84 delegatai, 3 dvasininkai, 3 
garbės nariai, 4 centro valdybos nariai, 7 svečiai, 
atstovaujantys 5 rajonams ir 29 kuopoms 

Becky Nakrosis centro valdybos pirmininko 
antra pavaduotoja, perskai tė ir įteikė narystės 

žymenis. Šios kuopos prisirašė daugiau naujų 
narių — 30 kuopa, Westfield, MA; 6 kuopa 
Hartford, CT; 144 kuopa, Anthracite, NY. Iš viso 
į Vyčių organizaciją per praėjusius metus įstojo 
132 narys. Dabartiniu laiku organizacijai pri
klauso arti 3.000 vyčių. 

Buvo skaitomos įvairios rezoliucijos. Priimtas 
kreipimas į Bostono vyskupiją, kad Šv. Petro 
lietuvių katalikų parapija, South Boston, MA, 
kuri š.m. rugsėjo 12 d. švęs 100 m. jubiliejų, 
nebūtų uždaryta, ir kad JAV žiniasklaidai būtų 
pranešta apie šią svarbią priežastį. 

Posėdis baigtas malda. 
Vakare vyko įvairių vaizdajuosčių rodymas. 

Matėme tris filmus: dabartinį Vilniaus miestą, 
Kryžių kalną. Pažaislio vienuolyną ir jo restau
raciją, lietuviškas kaimo vestuves. Buvo rodoma 
ceremonija Baltuosiuose rūmuose, Washington, 
kai Lietuva ir kiti 6 kraštai buvo priimti į NATO. 
Paskelbta, kad organizacijos padalinių knygos 
buvo patikrintos ir rastos visos vedamos 
tvarkingai. 

Bus daugiau 

Naujieji Lietuvos Respublikos ambasados VVashington, DC, darbuotojai I.š kairės: atašė Gabrielė Klimaitė, II 
sekretorė Žana Tarasevie, patarėja Sigita Kavaliūnaitė, LR ambasadorius JAV Vygaudas Usackas. pulkininkas 
Romas Petkevičius, įgaliotoji ministrė Kornelija Jurgaitienė. R.Juškaitės-Švobienės nuotr 

mailto:uzsienis@sodra.lt
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PARAPIJA IR JOS 
KLEBONAS — 

SUKAKTUVININKAI 

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 

2004 metais Dievo Motinos 
lietuvių parapijos Cleveland, 
OH, mini savo 75 metų įkūrimo 
ir jos dabartinio vadovo, kun. 
Gedimino Kijausko, SJ 30 metų 
joje sėkmingo darbo sukaktis . 

Sunku būtų įsivaizduoti , 
kaip dabar atrodytų lietuviška
sis religinis ir v isuomeninis 
gyvenimas be Dievo Motinos 
parapijos. Nors Clevelando 
lietuviai katalikai tur i ir antrą, 
jau per šimtą metų veikiančią, 
Šv. Jurgio parapiją, bet jos 
įnašas į lietuvių bendruo
meninį, socialinį bei kultūrinį 
gyvenimą dabar yra nežymus. 

Anksčiau ir Lietuvių namai 
buvo dalis lietuviškos veiklos. 
Čia vykdavo didžioji renginių 
dalis, dabar tiktai sekmadie
niais veikia „Gintaro" valgykla 
ir baras šiokiadieniais. Visi 
pagrindiniai renginiai vyksta 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje, svetainėje ir salėse čia 
renkasi skautai ir ateit ininkai, 
sportininkai, čia ir l i tuanistinis 
švietimas ir lietuvių kredi to 
kooperatyvas „Taupa". Puiku, 
kad parapija turi tiek erdvių 

patalpų, kuriomis gali naudotis 
visos organizacijos. Kaip para
pijos s ta tytojas , kun. Juozas 
Angelaitis ir "dabartinis kun. G. 
Kijauskas dėjo ir deda pas
tangų, kad čia burtųsi lietu
viškoji bendruomenė . „Mūsų 
parapija yra mūsų lietuviška 
oazė. Čia tu r ime rasti savo tau
tos gyvą ląstelę ir atsigaivi
nimą", — jau 1978 metų parapi
jos apyskaitoje rašė dabartinis 
parapijos vadovas kun . G. 
Kijauskas. Taip jau daugiau 
kaip du dešimtmečiai Dievo 
Motinos parapija tapo pagrin
diniu židiniu ne tik religiniam, 
bet ir kul tūr iniam lietuviškam 
judėjimui. 

T r u p u t i s i š i s to r i jos i r 
d a b a r t i e s 

Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos, dabar tiesiog vadina
ma Dievo Motinos, parapi ja 
įkurta 1929 m. kovo 15. Pir
masis kunigas ir klebonas kun. 
Antanas Karužiškis buvo pas
kirtas 1929 m. gruodžio 12 d. 
Gavus iš vyskupijos 37,000 dol. 

paskolos garantiją, nupirktas 2 
akrų žemės sklypas su pas
ta ta is , kuriuos nugriovus, pas
t a t y t a s naujosios parapijos 
kompleksas . Klebonui Karu-
žiškiui vyskupo paprašius dėl 
sveikatos pasitraukti iš parei
gų, 1939 m. gruodžio 7 d. kle
bonu paskir tas kun. Juozas 
Angelaitis, 35 metus sėkmingai 
dirbęs parapijos statybos metu. 
S ta tybas vykdė inž. Juozas 
Augustinavičius, laimėjęs kon
kursą. Kaina 275,000 dol., 
architektas dr. Stasys Kulbo
kas , bažnyčios vi tražai dail. 
Kazio Varnelio, skulptūros dail. 
Vytauto Raulinaičio. 

Klebonui Angelaičiui išėjus 
pensijon, 1974 m. rugpjūčio 24 
d. klebonu paski r tas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. Per 
jo 30 metų darbą sielovadoje 
a tnauj in ta bažnyčia, pavadi
nan t Lietuvos Madonų šven
tove su Aušros Vartų, Šiluvos, 
Pažaislio ir Žemaičių Kalva
rijos bareljefais, įsigyti nauji 
vargonai, varpų muzika, pada
ryti pastatų ir aikščių remon
tai . „Tėvynės garsų" Clevelando 
lietuvių dviejų valandų radijo 
programoje kiekvieną sekma
dienį nuo 8 iki 10 v.r., pusva
landį skirtą religinę programą 
„Gyvenimo varpai", redaguoja 
Nijolė Kersnauskaitė su kun. 
G. Kijausko pamokslu. Trans
liuojama iš John Carroll uni
versiteto stoties, banga WJCU 
FM 88.7. 

Parapija redaguoja ir 
spausdina savo spaustuvėje 
neperiodinį leidinį „Mūsų 
žingsniai" su kun. Kijausko 
vedamuoju, įdomiais straips
niais iš religinio ir bendruome
ninio lietuvių gyvenimo, vai
kams specialios skilties. Lei
dinys gausiai iliustruotas. Taip 
pa t parapija yra išspausdinusi 
savo giesmynų, daug sukaktu
vinių leidinių ir knygų. 

S v e i k i n a m e i r d ė k o j a m e 

Klebonas Kijauskas buvo 
išvykęs beveik dviem savai
t ėms su grupe kel iauninkų 
Lietuvon aplankyti Lietuvos 
žinomas šventas vietas. Jį 
pavadavo kun. Leonas Zarem
ba, SJ. Tuo metu buvo sudary
t a s organizacijų komitetas , 
kur i s tyliai ruošėsi klebono 
pagerbimui. 

Buvo gražus rugpjūčio 22 
dienos sekmadienis. Lietuviš
koms 10 valandos Mišioms 
bažnyčia buvo artipilnė. Para
pijos choras „Exultate" (vienin
telis chorinis vienetas, likęs 
Clevelande, vadovė muz. Rita 
Čyvaitė-Klorienė), vargonai ir 
t r imitas su „Jubilate" himnu 
pasitiko Mišių aukai įeinančią 
bažnyčion procesiją su parapi
jos klebonu ir kun. Leonu 
Zaremba, SJ., dabar vadovau
jančiu Jėzuitų centrui Šiauliuo
se, Lietuvoje. 

Savo pamoksle sukaktu-
vinininkas prisiminė savo 
kelionę iš Čikagos į Clevelandą 

prieš 30 metų. Ir trys dešimt
mečiai čia Clevelande buvo 
nuostabūs. Galime džiaugtis -
kalbėjo pamokslininkas. Nors 
1,077 mūsų parapijiečių jau yra 
iškeliavę Anapus, bet mes ir 
dabar dar čia galime būti 
kartu. Dievas ateina į mūsų 
gyvenimą. Prisiminęs savo 
šventkelionę Lietuvon, sakė 
negalįs atsigrožėti Lietuva. 
Džiaugiamės ir švenčiame 
deimantinę parapijos sukaktį. 
Dėkojo visiems lietuvių ir anglų 
kalba. 

Padėkos Mišios baigtos 
skambia giesme „Koks didis 
Tu" (muz. Stuart K. Hine, liet. 
žodžiai N. Kersnauskaitės) 
giedant chorui, pritariant var
gonams, t r imitui ir visiems 
šventės dalyviams. Didinga 
giesmės harmonija užliejo 
šventovės erdvę. Plojimais 
sukaktuvininkas palydėtas į 
komiteto paruoštą agapę baž
nyčios svetainėje. 

Arti trijų šimtų svečių, 
susėdusių prie maistu, gėri
mais ir gėlėmis papuoštų stalų, 
sutiko sukaktuvininką ir kun. 
Leoną Zarembą. Lietuvos gar
bės konsule Ingrida Bublienė 
sveikino kleboną už 30 metų 
darbą ir sąlygų sudarymą, kad 
parapija tapo ir kultūros 
židiniu, apjuosdama juosta su 
padėkos žodžiais. Advokatas 
Vytas R. Matas, šio renginio 
koordinatorius, sveikino susi
rinkusius ir dėkojo visiems, 
prisidėjusiems, šią šventę ruo
šiant. 

Giedra Kijauskienė sveiki
no Kijauskų giminių vardu, 
Algis Gudėnas - LB Cleveland 
apylinkės valdybos pirminin
kas, visų lietuvių vardu, Rita 
Čyvaitė-Kliorienė „Exultate" 
choro, Eglė Laniauskienė 
„Grandinėlės" vardu ir pakvie
tė sukaktuvininką jungtis į 
šokėjų veteranų grupę „Suk
tiniui". Klebonas ir šį iššūkį 
atliko grakščiai. Ateitininkų 
vardu sveikino „Ateities" klubo 
pirm. Nijolė Palubinskienė, 
Kęstutis Steponavičius~„Kul-
tūrinių darželių" draugijos, 
Vida Bučmienė-lituanistinių 
mokyklų, skautų vardu - Re
migijus Belzinskas, „Giedros" 
korp! - Violeta Žilionytė-Leger, 
Lietuvos Vyčių - Richard 
Marks, Pensininkų klubo vardu 
Regina Kijauskienė ir kiti. 
Įvairios dovanos klebonui liudi
jo parapijiečių ir organizacijų 
pagarbą ir padėkąjam. 

S u k a k t u v i n i n k o žodis 

„Po šventkelionės miela 
grįžti į gyvenimą," - šventiškai 
nusiteikęs, klebonas kreipėsi į 
pokylio dalyvius. Savo žodyje 
prisiminė, kad kelionė buvo 
nuostabi. Joje dalyvavo 25 
asmenų grupė, kuri ne tik 
aplankė Lietuvos šventoves, 
miestus, kuror tus , istorines 
vietas, buvo priimta Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus, dalyvavo Pivašiūnų 
atlaiduose, kur , susirinkus 
miniai tikinčiųjų, Mišias auko
jo Lietuvos kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. Apskritai, tai 
buvo graži, nepamirštama 
kelionė. Dabar sugrįžome ir 
toliau dirbame kartu. Visi 
esame lygūs. Ir 30 metų kelionė 
su jumis buvo nepaprasta. 

Savo padėkos žodyje pri
siminė „Tėvynės garsų" vadovę 
Aldoną Stempužienę, „Gran
dinėlę", šventės talkininkus. 

Dievo Motinos Nuola t ines Pagalbos bažnyčia , Cleveland, O H . Bažnyčios a rch i tek tas dr . S t a s y s Kudokas , s t a 
tytojas — inž. Juozas Augus t inav ič ius . 

suruošusius tokį pokylį, kurio 
jis negalėjo tikėtis, dėkojo para
pijos darbuotojams Petrui 
Diguliui, Stasiui Ignatavičiui, 
Nijolei Kersnauskaitei, dir
bančiai jau 30 metų parapijos 
administracijoje, garbės kon-
sulei Ingridai Bublienei. 

Taip ši dviejų sukakčių 

šventė buvo prasmingai prisi
minta. Kartu dirbant , daug 
vertingų darbų galima atlikti. 
Trys dešimtmečiai ilgokas laiko 
tarpas kiekvieno žmogaus 
gyvenime. Būti dvasiniu vadovu 
šių dienų generacijų mišinyje, 
reikia daug talento, kantrybės 
ir meilė's. Sukaktuvininkui kle

bonui linkėtina ir ateities 
dienose, besidžiaugiant gera 
sveikata, dar ilgus metus išlikti 
ne tik dvasios vadovu, bet ir 
lietuviškosios išeivijos, nepa
mirštant ir naujosios trečiosios 
bangos, tautinės sąmonės ugdy
toju. Ilgiausių metų! 

Vacys Roc iūnas 

Dievo Motinos ir jos klebono kun . Ged imino Kijausko, S J , jubi l ie j inėje šventėje (iš ka i rės ) : S t a sys Ignatavič ius , 
Nijole Kersnauska i t ė , Brone Pau l ion ienė . Dona tas N a s v y t i s i r P e t r a s Digulis. 

SKELBI 
GROŽIO PASLAUGOS 

VVINDOVV V\ ASHERS/Gl TTER 
CLEANERS 

Mu>t have own car 
Men&NVomen 1-3 person teams 

Mon-Sat 7am-5pm. 
full time or part time 

Make SlOO+per person. PAID DAILY 
No expenence needed. will train 
Residentiai only/suburbs & cit> 
Come todav & start tomorrow 

515 E.Golf Rd.#208. Arlington Hts. 
(Arlington Office Square) 

190 to Ari. Hts Rd..North to Golf, 
SE corner. Across from Valli 

Produce; Ask for VVili 

Caregiver needed for live-

in position in VVisconsin. 

SS a n d DL helpful. 

Call G r e g 262-657-8044. 

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

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

SPA C O N S T A N T I N E NOVV 
HIRING 

Massage therapis ts and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

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

NIRVANA - ODOS IR PLAUKU 
LAZERIO KLINIKA 

"Pilna mediciniška spa procedūra 
"Naudojama naujausia lazerio technologija 
'Medicinine priežiūra 
'Plaukų depi'iacija 
'Odos atnaujinimas ir veido foto procedūra 
"Aknės gydymo procedūros 
'Sotakso miekcijos 
'Mikro-dermims nuslifavimas 
"Parinkta kolekcija odos priežiūros produktų 
"Odos grožiui 

9115 S. CICERO 
OAK LAWN, IL 60453 
TEL 708-229-1051 

P A S L A U G O S 

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 , 
NAMIJ . SVEIKATOS IR 
GYVYBES S K A U S M A S 

Apetitas J-rank Zapolis i versle 49 metai) 
OR Mcr Aukse S Kane. 
Vilma .larutiene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th SL. 

Evergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

I š n u o m o j a m a s 2 m i e g . 

modernus butas naujame name 
M> PI. už Kedzie Ave. 

Tel. 708-656-6599. 

V I D A M . 
S A K E V I C I U S 

Real Esta te Consulte 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

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

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

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Vv'hippTe apyl.) 

$415 j mėn. (ir daugfau) + 
„security". 

TeL 7754344543. 

VYoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 m i e g . - S620-S650: 

2 m v : S710-S750. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Chkago. IL 60629 
Prekyba nstafavimas. aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

7 drt'not 
&+r tavai te 

773-778-4007 
773 531 1833 

Pagalbos Šventovėje c e n t r i n ė ? Madonos s k u l p t ū r ą , p;imint.a Romoje ( a u t o - Jub i l i e j i nės š v e n t ė s Miš ias aukojo kun. Leonas Z a r e m b a , S J (kairėje) ir 
rius nežinomasV p u o š i a l i e t u v i š k a s a u l u t e , m e d ž i o d rož in ia i i r L i e t u v o s k l e b o n a s G e d i m i n a s K i j a u s k a s , SJ . 
g in t a r a s 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

Contractor 

ZiMnas Vencius 
Albert Vievi 

CONSTRUCTlON 

woric nzammt 
815-272 5193 

CeM/fax 815-744-
5360; 773-581-5920 

www 7iromtnjrtionrom 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
txpressCorp. mm'. 

^ • ^ Y R A d M I M Y H I 
U 2 S I & A K Y T 1 K O N i l I N I k l 

m 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU \Į 
LIETUVA. LATVIJA KSTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA % 
I Š S I U N Č I A M A K I ILK V I I N A S A V A I T Ę . | 
P R I S T A l O M l i G A V Ė J U I I ĮHSLMI R A N K A S . 

1-800-775 -?*wo 
M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a v o O i f f c c a n d d e l i 

2.3K M a i n S t r . L E M O N i ; I L ti0499, T e l : 6 3 O - 2 5 7 - A 3 0 O 
K A l . Y N A c r . r p . 

< , s S. KohKvinf t JRj ,»l PA1 M I N I 6 P 0 6 7 , R ' K47-77<>-77ftt> 
2 7 1 9 W . 7 l s t S t r . C H U A O O . II « K i : > ) . U I : 7 7 3 - 4 5 4 - 7 9 1 9 
SSOI 7 8 T h A v c R R I l X . r \ i r W , I I ftf>455. Tel 70S -*00-9(S80 

http://KAl.YNAcr.rp


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, ftsuters. AP, &tterf3x, ITAR-TASS. Bt*S 

iioių agentCtų pranešimai*) 

EUROPA 

JUNGTINES TAUTOS 
JAV prezidentas George W. 

Bush antradienį kreipdamasis į 
Jungt inių Tautų (JT) Generali
nę asamblėją sakė, jog karas 
Irake buvo teisėtas, ir reikala
vo, kad pasaulinė organizacija 
daugiau padėtų jaunai šios nu
niokotos valstybės vyriausybei. 
J is taip pat prašė suprat ingai 
reaguoti į JAV mintį daugiau 
dėmesio skirti kovai su tarp tau
tiniu terorizmu, humani ta r in ių 
krizių pasaulyje problemoms. 
Kalbėdamas apie ner imą ke
liančią padėtį Sudane , G. W. 
Bush paragino šios šalies vy
r iausybę vykdyti pa l iaubų 
Darfur susitarimą ir" sustabdyti 
žudynes kuriose žuvo maždaug 
50,000 žmonių. 

OSLO 
Antradienį į posėdį susirin

kęs slaptas Nobelio premijų ko
mitetas iš rekordinio 194 kandi
datų skaičiaus išrinko, kas šie
met taps taikos premijos laurea
tu. Tačiau l aurea tas , ku r i am 
ati teks vienas garbingiausių pa
saulyje apdovanojimų i r 10 mln. 
Švedijos kronų (3.8 mln. litų) 
dydžio premija, bus paskelbtas 
spalio 8 d. Vienu realiausių kan
didatų į šį apdovanojimą laiko
mas Egipte gimęs Tarptaut inės 
atominės energetikos agentūros 
(TATENA) generalinis direkto
rius Mohamed ElBaradei . Tarp 
kitų pagrindinių p re t enden tų 
taip pat minimi kadenciją bai
gęs Čekijos prezidentas Vaclav 
Havel, garsus kovos su AIDS 
aktyvistas iš Pietų Afrikos Res
publikos Zackie Achmat ir jo va
dovaujama organizacija ..Treat-
ment Action Campaign" bei Eu
ropos Sąjunga (ES). 

KALININGRADAS 
Kaliningrado geležinkelių 

tarnybos darbuotojai trečiadienį 
nuo ryto šalino antradienį įvy
kusio žemės drebėjimo padari
nius. Antradienį dėl antrojo po
žeminio smūgio buvo nut rauk

tas priemiestinių traukinių eis
mas tarp stočių Svetiogorsk-1 ir 
Svetlogorsk-2. Geležinkelio ruo
že atsirado 30 metrų pločio ir 15 
metrų gylio įgriuva. Sugadinta 
apie 60 metrų geležinkelio ir 
kontaktinio tinklo. Kaliningra
do merija pranešė, jog užfiksuo
ta, kad per žemės drebėjimą ap
gadintas 21 pas ta tas , tarp jų dvi 
miesto katilinės. Visi sugadini
mai nedideli, daugiausia sutru
ko sienos ir nuvirto kaminai. Į 
miesto ligonines paguldyti trys 
per žemės drebėjimą sužeisti 
žmonės — dėl stuburo lūžio, 
smegenų sutrenkimo ir kojų lū
žio. 

paskelbė ištirsianti šį reikalą. 
G. W. Bush niekada iki galo ne
pasiaiškino dėl savo tarnybos 
Vietnamo karo metu, kai gavo 
trokštamą vietą Nacionalinėje 
gvardijoje, nors daugelis jo ben
draamžių buvo išsiųsti kariauti 
į Vietnamą. Keturiuose CBS pa
skelbtuose raštuose sakoma, 
kad raš tus pasirašęs pulkinin
kas yra spaudžiamas viršininkų 
pagražinti įrašus apie G. W. 
Bush tarnybą po to, kai pilotu 
dirbusiam G. W. Bush nebuvo 
leista pakilti, nes jis neatitiko 
reikalavimų ir nedalyvavo me
dicininėje apžiūroje. 

JAV 
KARIBAI 

WASHINGTON, D.C. 
JAV Senato žvalgybos ko

mitetas an t rad ien į patvirtino 
Kongreso nario Porter Goss pa
skyrimą į naujo Centrinės žval
gybos valdybos (CŽV) direkto
riaus postą. Už P. Goss kandida
tūrą balsavo 12 komiteto narių, 
prieš — keturi. Buvusio komite
to vadovo P. Goss neparėmė ke
turi demokratai, kurie per dvi 
dienas t rukusias diskusijas pa
reiškė abejonių, a r jis sugebės 
nešališkai eiti savo pareigas ir, 
jeigu reikės, paprieštarauti Bal
tiesiems rūmams. Komiteto na
riai sako, jog trečdalis Senato 
tikriausiai parems P. Goss, ku
ris CŽV vadovo poste pakeis 
George Tenet. Tačiau P. Goss 
gali netekti ilgai vadovauti šiai 
agentūrai, jeigu pergalę per pre
zidento r inkimus lapkritį iško
vos John Kerry. 

NEW YORK 
„CBS News" antradienį iš

kilo naujų kaltinimų žurnalis
tinės etikos pažeidimu grėsmė 
dėl pranešimo apie prezidento 
George W. Bush karinę tarnybą, 
kurį rengiant, kaip pirmadienį 
pripažino kompanija, buvo pa
naudoti abejotini dokumentai. 
CBS pirmadienį atsiprašė dėl 
to. kad pasinaudojo šiais doku
mentais rengdama reportažą ir 

GONATVES 
Didžiulį potvynį išgyvenę 

Haičio gyventojai antradienį 
purvu užlietose gatvėse ieško 
kokio nors maisto, o pareigūnai 
paskelbė, kad žuvo daugiau 
kaip 700 žmonių ir dar mažiau
siai 1.000 dingo be žinios. Ato
grąžų audra „Jeanne" virš Hai
čio praslinko savaitgalį. Šioje 
skurdžioje Karibų valstybėje, 
kurioje gyvena 8 mln. žmonių, 
buvo užlieti miestai, susidarė 
daug žemės nuošliaužų. Dau
giausia žmonių žuvo pakrantėje 
esančiame Gonaives mieste; žu
vusiųjų skaičius tikriausiai pa
didės, nes gelbėtojai dar nepa
siekė potvynio atkirstų rajonų. 
Vandeniui slūgstant purve pasi
rodo lavonai. Kūnai mėtosi ke
liuose, gatvėse. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Su ,,al Qaeda" susiję kovoto

jai paskelbė nužudę antrą įkai
tą amerikietį ir pagrasino nužu
dyti britą, jeigu nebus paleistos 
Irako kalėjimuose laikomos mo
terys. Iš trijų praėjusį ketvirta
dienį Baghdad pagrobtų pagal 
statybos sutartis dirbusių vyrų 
gyvas tebėra tik britas Kenneth 
Bigley. jeigu šie pagrobėjų pa
reiškimai teisingi. 

Teisme dėl „Durnių la ivo" — mitingo nuotaikos 
Atkelta iš 1 ps l . 
Vokietijos saugumo tarnyboms. 

Teismas tokį V. Petkevi
čiaus prašymą patenkino. Tam 
neprieštaravo ir V. Landsbergis. 
„Man daugelis šitų kal t inimų 
žinomi. Daugelis jų neišlaiko jo
kios faktologinės krit ikos, nes 
akivaizdžiai painiojamos datos*", 
sakė V. Landsbergis. 

Kartu teismas patenkino ir 
nukentėjusiųjų prašymą — į 
kitą posėdį iškviest i bei ap
klausti liudytojais Muzikos aka
demijos profesorę Veroniką Vi-
taitę, jos seserį Viktoriją Vitai-
tę, Architektų sąjungos narius 
Vytautą ir Algimantą Nasvyčius 
bei Vytautą Čekanauską. 

Kaip teismui paaiškino V. 
Landsbergis, šie žmonės labai 
rūpinosi, kad iš emigracijos grį
žusiam jo tėvui būtų sugrąžin
tas bent vasarnamis Kačerginė
je ir nusipelniusio archi tekto 
vardas. 

Trečiadienį teisme liudiję 
politiniai kaliniai ir partizani
nio pasipriešinimo dalyviai vie
nu balsu tvirtino esą įsitikinę, 
kad būs tas V Landsbergiui-
Žemkalniui buvo sugrąžintas ne 
dėl nuopelnų Lietuvai, o už ben
dradarbiavimą su KGB. 

„Šiaip sau šitokio dėmesio 
negalėjo būti. 1959 metais KGB 
sugrąžino V Landsbergį-Zem-
kalnį į Lietuvą kaip gerą žval
gą", teismui tvirtino liudytojas 
Stasys Stungurys. Tačiau savo 
žodžių negalėdamas patvirtinti 
jokiais objektyviais įrodymais, 
S. Stungurys pasiteisino: „Man 
76 metai, detaliai prisiminti vis
ką sunku". 

Panašiai kalbėjo ir buvęs 
Seimo narys Aleksandras Ben-
dinskas , tv i r t indamas esant 
daugeliui ša lu t in ių požymių. 
kad V. Landsbergis-Žemkalnis 
nėra visiškai švarus. 

„Jeigu pareiškėjas tų doku-

Tėvas Stanislovas reklamuoja Darbo parti ją 

fHLG 

mentų nematė ar nežino, tai dar 
nereiškia, kad jų nėra", sakė A. 
Bendinskas. 1992-1996 metų 
kadencijos Seime A. Bendinskas 
buvo V. Petkevičiaus vadovauja
mo Nacionalinio saugumo komi
teto narys. 

Po rėksmingų liudytojo Bru
nono Pakėno pareiškimų V. 
Landsbergis net suabejojo, ar 
šis liudytojas į teismą atėjo blai
vus. ..Skubu dar 'sotkę' (100 
gramų - red.) padaryt", išeida
mas iš salės atkirto B. Pakėnas. 

Kaip jau skelbta, šiai iš
skirtinei bylai nagrinėti sudary
ta trijų teisėjų kolegija. Rašyto
jui V. Petkevičiui pateiktas įta
rimas dėl šmeižimo pagal Bau
džiamojo kodekso 154 straips
nio 2 dalį, kuri numato bau
džiamąją atsakomybę už šmei
žimą per žiniasklaidą. 

Į tar iama, kad V Petkevi
čius tyčia apšmeižė mirusį as
menį. 

Atkelta iš 1 psl . 
„Esu ne vieną kar tą įspėjęs 

tėvą Stanislovą dėl jo neklusnu
mo Bažnyčiai ir niekada neiš
girdau dėmesio verto atsakymo. 
Pastarasis tėvo Stanislovo ne
klusnumas peržengia visas ri
bas, todėl ar t imiausiu metu su
sitiksiu su juo ir labai rimtai 
kalbėsiu apie jo nek lusnumą 
Bažnyčiai, kuris negali būti to
leruojamas, jei kun igas nėra 
praradęs savo kunigiškos tapa
tybės ir nori ta rnaut i Bažnyčiai, 
o ne nežinia kam", tvirt ino S. 
Tamkevičius. 

Jo žodžiais, net jei ktiri nors 
partija turėtų didelių nuopelnų* 
tikinčiųjų bendruomenei, tai ne
duotų teisės kunigui tapt i jos 
agitatoriumi. Anot S Tamkevi-

čiaus. Bažnyčia ragina kunigus 
mokyti žmones atsakomybės, 
pilietiškumo, bet draudžia jiems 
aktyviai dalyvauti partijų veik
loje, nes partijoms talkinantys 
kunigai taptų šališkais ganyto
jais. 

„Tėvas Stanislovas yra pa
kankamai išsilavinęs kunigas ir 
negali nežinoti oficialaus Baž
nyčios re ikalavimo dvasinin
kams nesikišti į partijų veiklą. 
Ne vieną kartą asmeniškai esu 
su juo kalbėjęs ir prašęs iš
laikyti deramą kunigišką laiky
seną visų partijų atžvilgiu, ne
agituoti už kurį nors vieną poli
tiką", teigė Kauno arkivysku
pas. 

Kartu j is pavadino neetiš
kais politikų bandymus įtraukti 

dvasininkus į Seimo rinkimų 
kampaniją ir agitaciją už joje 
dalyvaujančias partijas. 

Savo ruožtu pats V. Mun-
tianas tvirtino nematąs nieko 
bloga, kad už jį spaudoje agituo
ja kunigas. 

„Tai jo nuomonė, jo valia, aš 
įtakos jam nedariau, bet džiau
giuosi, kad tėvas Stanislovas 
taip įvertino mano veiklą", sakė 
Kėdainių meras. 

Nieko bloga, kad Bažnyčios 
atstovas kišasi į rinkimų kam
paniją, reklamuodamas jo parti
jos kandidatą, teigė neįžvelgiąs 
ir Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas. „Jie gy
vena vienoje bendrijoje. Tai da
roma vietiniu mastu", aiškino V. 
Uspaskichas. 
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„DRAUGAS" SKELBIA . 

KONKURSĄ 

skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai 
paminėti. 

Tema: „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki 
šių dienų. 

Rašinio apimtis: 100 mašinėle ar kom
piuteriu rašytų puslapių (gali būti ir daugiau) 

Dalyvaut i gali istorikai, žurnalistai, rašy
tojai, studentai ir kiti, sugebantys rašyti. 

Už geriausią tekstą skiriama 1,000 dol. 
premija, kurios mecenatas yra Kazimie
ras Rožanskas . 

Rašiniai turi būti ats iust i iki 2005 m. 
liepos 12 dienos. 

Rašiniai pasirašomi s lapyvardžiu, o 
atskirame voke įrašoma tikroji autoriaus 
pavardė, adresas ir telefonas. 

Siųsti „Draugo" leidėjų valdybos pirm. 
Marijai Remienei „Draugo" adresu: 4545 West 
63rd. Str., Chicago, IL 60629. 
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I T S 
TARP MŪSŲ KALBANT 

„Aplaudido Triunfo De Los 
Lithuanus Norteamericanos / / 

Kas gi nežino, kad daug kas 
nugrimzta užmarštin, o kai kas 
ilgokai išlieka atmintyje. Man 
gi atmintyje išliko 1959 metų 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio žygis Pietų Amerikon. 

Žinia, kai kurie gal spėjo 
primiršti, o prieaugliui ir trečia-
bangiais vadinamiems tautie
čiams, vargu ar šis žygis yra 
žinomas, o gal t ik truputį 
girdėtas. 

2009 m. sukaks 50 metų 
nuo šio įvykio. Vadinasi, prieš 
akis dar ilgokas laiko tarpas. 
Todėl sakau, gal derėtų dabar 
pasidalinti prisiminimais. Ką 
žinai, gal už penkerių metų bus 
kitaip, gal už penkerių metų 
nepakaks gerų norų prisimin
imų parašymui. 

Taigi grįžkime į praeitį. 
Grįžkime į 1959-tuosius metus. 
Tų metų liepos — rugpjūčio 
mėnesį Šiaurės Amerikos lietu
vių vyrų krepšinio rinktinė 
rungtyniavo , Kolumbijoje, 
Argentinoje, Brazilijoje, Vene-
zueloje ir Trinidade. Taipgi 
Venezueloje teko sužaisti rung
tynes su Puerto Rico San 
German komanda. Visur rung
tyniauta su pačiomis iškiliau
siomis krašto, o kai kur ir su 
vietos lietuvių komandomis. Iš 
viso buvo sužaista 18 rung
tynių. Trylika ryngtynių baigėsi 
mūsiškių laimėjimu. Penkios 
rungtynes — pralaimėjimu. 

Šioji krepšinio išvyka 
anksčiau buvo išsamiau aprašy
ta išeivijos laikraščiuose. Todėl, 
šiuo kartu pakaks prisiminimų 
iš Montevideo. 

Montevideo, palyginus su 
Buenos Aires ar Sao Paulo, 
nedidokas, tačiau sparčiai 
augantis miestas. Vietos lietu
vių bendrija negalėtų didžiuotis 
savo gausumu. Šiame mieste 
nedaug yra aukščiau prasimu
šusių mūsų tautiečių. Tačiau 
anais laikais (pieš 45 metus) jie 
galėjo didžiuotis savo nuoširdu
mu ir lietuvybės puoselėjimu. 
Teisybę pasakius, tokių pat 
dorybių netrūko ir kitose Pietų 
Amerikos lietuvių bendrijose. 

Ak. Pone Dieve, niekuomet 
nepamiršiu lietuvių kunigo 
(SJ), kuris rungtynių metu 
poteriavo ir meldė mūsiškiams 
laimėjimo. Nepamirštamas ir 
Montevideo komunistuojantis 
lietuvis, kuris tiesiog „guldė 
galvą" už mūsų krepšininkus. 
Jie įveikė Montevideo rinktine 
83:72 pasekme. Reikia pasa
kyti, kad Urugvajaus krepši
ninkai kadaise prilygo pasaulio 
krepšinio elitui. Urugvajiečiai 
Helsinkyje surengtų olimpinių 
žaidynių krepšinio varžybose 
pelnė 3—ją vietą. Tuometines 
Urugvajaus krepšinio rinktines 
sudėtyje buvo lietuvis Antanas 
Cieslinskas. Kiti du lietuviai 

(Kanopa ir Slažinskas) buvo 
kandidatai. 

Mes lietuviai. Mes ir ame
rikiečiai. Mūsų tarpe buvo 
gimusių JAV ir pokario metais 
į JAV atvykusių asmenų. Mes 
bendravome sų Montevideo 
lietuviais ir nevengėme ben
dravimo su tenykščiais ameri
kiečiais. 

Vieną dieną, susirinkę 
miesto centre prie Laisvės 
paminklo padėjome žydinčių 
gėlių vainiką. Drauge dalyvavo 
JAV ambasados ir tuo metu 
tebeveikusios nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinės atstovy
bės atstovai. Dalyvavo ir Mon
tevideo miesto valdžios įgalioti 
asmenys, o taip pat vietinės 
spaudos korespondentai. 

Mes didžiavomės Čikagos 
miesto mero įgaliojimu aplan
kyti miestų merus ir jiems įteik
ti raštiškus kvietimus atvykti į 
Čikagoje rengiamas Pan Ame
rican sporto žaidynes. Šią malo
nią pareigą atlikome ir Monte
video mieste. Šio miesto meras 
išsiskyrė mums rodomu palan
kumu. Jojo dėka važinėjome 
miesto valdžiai priklausan
čiais autobusais , išbandėme 
savo laimę lošimų namuose, 
gardžiavomės urugvajietiškais 
maisto patiekalais ir 1.1. 

Neužmirštamas ir išskirti
nis bendravimas su JAV amba
sados pareigūnais. Mes svečia-
vomės ir puotavome JAV 
ambasados patalpose. 

To dar negana, buvome 
paprašyti nuvykti į Porto 
Allegro miestą Brazilijoje ir 
tenai sužaisti krepšinio rung
tynes. Nebus perdėta pasakius, 
jog šiuo atveju teko atlikti diplo
matines pareigas. Mums gi 
buvo paaiškinta, kad tų pačių 
metų pavasarį amerikiečiai 
buvo pažadėję atvykti į Porto 
Allegro. Deja, jie nepasirodė ir 
tuo užrūstino brazilus. 

Skrisdami į Sao Paulo, 
stabtelėjome Porto Allegro 
mieste. Vietos krepšinio rink
tinė buvo nugalėta 89:62. 
Šiame mieste veikiančio JAV 
konsulato pareigūnai reiškė 
pasitenkinimą. Džiūgavo ir 
rungtynes stebėjusių tenykščių 
lietuvių būrelis. Jie apie mūsų 
atvykimą ir rungtynes sužinojo 
iš vietos žiniasklaidos. 

Visur, kur teko buvoti, labai 
pravertė JAV paruoštas ir 
mūsų atsivežtas ispanų kalba 
leidinys „Bonvenidos Amigos". 
Šiame leidinyje buvo apibūdin
ta Lietuvos istorija, Lietuvos ir 
lietuvių išeivijos krepšinio 
raida ir lietuvių tautos siekiai. 

Visa tai atsitiko 1959 metų 
vasarą, kuomet Pietų Amerikos 
žiniasklaidoje (laikraščiuose, 
radijo ir televizijos laidose) 
mirgėjo ir skambėjo „Aplau-

Laiškas Mamai! 

ANTANINA 
KAUŠIENĖ 

H „Labanaktis, Mamyt!" 

Tavo veidas, kuris visuomet atstovavo nuostabų grožį, 
paskutinėje nuotraukoje rodo kažką kitą... Aš žinau, Ma
myt, Tavo akys sakė tada man: „Aš greitai eisiu namo, 
dukryt!" 

Ir taip, dviem mėnesiais vėliau, Tu išvažiavai į kelio
nę, kur net mūsų vaizduotė negali išpranašauti ateities. 

Praėjo 19-ka metų!!! Kaip gaila, Mamyt, kad žiaurus 
likimas nuplėšė Tau galimybę pamatyti džiaugsmingų at
sitikimų mūsų gyvenime: Tavo nauji anūkai, — Kristina, 
Lisa ir Alex; — mūsų Lietuva tapo laisva, Tavo pirmasis 
anūkas, — Tavo mažasis Mark, — tapo garbingu ir sava
rankišku žmogum. Tavo vyras ir Tavo dukterys suklostė 
savo gyvenimą j patogias ir laimingas vėžes. 

Deja, Mamyt, mums trūksta Tavęs... O, kaip ilgiuosi 
Tavęs, Mamyt... 

Aš jaučiu Tavo buvimą labai dažnai. Nuotraukos, 
nuostabios fotografijos, labai aiškiai padeda prisiminti 
Tavo švelnų veidą. 

Ir taip, Mamyt. dar kartą, kaip kiekvieną tų 19-kos 
metų vakarą, be išimties, — kol aš dar čia esu, — sakysiu 
Tau: 

„Labanaktis, Mamyt!" 
Tavo Duk tė 

Mišios bus atlaikytos rugsėjo 26 d. 10:30 v.r. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

V P A D Ė K A ^ 

AtA ONOS VENČKAUSKIENĖS 
gyvenimo ir darbų atminimui 

šeima prašė aukoti 
Jėzuitų Gimnazijoms Lietuvoje 

"Jesuit Fathers-Baltic Project" nuoširdžiai dėkoja 
velionės šeimai, artimiesiems ir visiems ją prisiminusiems. 

Onos Venčkauskienes atminimą aukomis pagerbė: 
Jonas ir Rima Bačanskai, Hiilsboro Beach, FL, Gintas ir 
Jarūna Banaičiai, Canton, MA, Liucija Baškauskas, 
Santa Momca, CA, Aurelia N. Borges, West Yarmouth, 
MA, John ir Christine Curley, San Diego, CA, dr. Alber
tas ir Jūra Drukteiniai, Bedford, NH, Patricia D. Jonės 
Clearvvater Beach, FL, Ramūnas, irena ir Algis Kalvaičiai 
VValpole, MA, Julijonas ir Renata Spakevičiai, VVest-
wood, MA, ir kiti geradariai. 

Aukos yra skirtos mokinių švietimui ir svarbiems gimnazijų 
jaunimo projektams. 

"Lithuanian Jesuits Fathers-Baltic Project' 
^^v i2690 Archer Ave., Lemom, IL 60439 / ^ 

• v '(m 
dido Triunfo De Los Lituanus 
Norteamericanos" ir kiti pa
našūs atsiliepimai. 

Beje, dar norėtųsi pasakyti, 
jog anuometiniai mūsų krep
šininkai neturėjo galimybių 

treniruotis ir rungtyniauti 
nuosavose patalpose. Visgi 
tuometinė lietuvių sportinė 
veikla buvo „aplaudido". 

P e t r a s Petrait is 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje 

Amerikoje. ..Draugo" spaustuve 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" tun 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 sp-^stuve gali Jums suteikti 
Remkite ..Draugą", kuns palaiko lietuvių kultūrini gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus ,,Draugo" spaustuvei 

Juk ,,Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją junganao. veiksnto, 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 

=̂ 8̂ 
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APYLINKĖSE 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

CICERO PARAPIJOJE 
ELENA V. ARBAS, gyvenanti 
Santa Monica, CA, Draugo 
fondo rudens vajui atsiuntė 
$200, į fondą įrašydama a.a. 
Edmundą Arba — vyrą, ir sūnų 
a.a. Arimantą Arba. Dėkodami 
už paramą Draugo fondui, 
reiškiame gerb. Elenai didelę 
užuojautą. 

LITHUANIAN MERCY LIFT per 
iždininkę Aušrelę Sakalaitę 
užsisakė viso stalo bilietus j 
„Draugo" jubiliejinį pokylį, 
kuris ruošiamas Martiniąue 
salėje spalio 10 d. Būtina 
pažymėti kad LML jau daug 
metų dalyvauja „Draugo" poky
liuose, gerai suprasdami, kokia 
svarbi pa rama lietuviškai 
spaudai. Bus malonu šios orga
nizacijos darbuotojus ir šiemet 
sutikti Martiniąue salėje. Ačiū. 

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
skirstymo komisija rinksis šeš
tadienį, spalio 9 d., Pasaulio 
lietuvių centre antram LF 
Pelno skirstymo posėdžiui. 
Skirstymo rezultatai bus pris
tatyti patvirtinimui LF tarybai 
spalio 19 d. posėdyje. Galuti
niai skirstymo rezultatai bus 
viešinami tik po spalio 20 d. LF 
informacija: 14911 - 127th St., 
Lemont, IL 60439; tel. 630-257-
1616; fax. 630-257-1647; e-paš
tas: 

admin@lithfund.org 

KVIEČIAME VISUS į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
rugsėjo 25 d., šeštadienį, 5 v.v. 
Šv. Mišios bus aukojamos 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Vyks kun. Anthony Markaus 
pristatymas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kle
bono pareigoms. Mišiose daly
vaus vysk. Gustavo Garcia -
Silver, kuris sakys sveikinimo 
kalbą. Po Šv. Mišių visus 
kviečiame į parapijos salę, kur 
galėsite pasivaišinti ir paben
drauti. Bažnyčios adresas: 6900 
S. Washtenaw Ave., Chicago, 
IL 60629; tel. 773-776-4600. 

NORĖDAMAS PADĖKOTI Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos parapijiečiams už malonų 
priėmimą, kun. Algirdas Luk
šas kviečia į atsisveikinimo 
koncertą, kuris įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26 d. po 10:30 v.r. 
Mišių parapijos salėje, kur ma
loniai praleisite laiką, o taip 
pat galėsite pasivaišinti pyra
gėliais ir kava. Bažnyčios adre
sas: 6900 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629; tel. 773-776-
4600. 

DON VARNAS Amerikos Legio
no postas Nr. 986 ir Pagalbinis 
moterų vienetas pristatys nau
jus valdybos narius rugsėjo 26 
dieną, sekmadienį, 3 v.p.p. 
„Seklyčios" restorane, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL. Nariai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. 
Vietas prašome užsisakyti tele
fonu 708-636-6837. 

ZIONO LIUTERONŲ PARAPIJA! 
reikalinga sekretorė 20 - čiai 
valandų per savaitę. Reikala
vimai: darbas kompiuteriu, 
lietuvių ir anglų kalbų žinoji
mas. Kreiptis telefonu 708-422-
1433 arba 773-983-6517. 

LEMONTO SESELĖS Laimutė ir 
Danutė ruošia vaikus ir suau
gusius sakramentams. Dėl 
pamokų ta r t i s telefonu 630-
243-1070. 

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ rėmė
jos rengia pokylį. Šiemet 
sukanka 85 metai nuo šios 
organizacijos įkūrimo. Kvie
čiame visus seselių kazimie-
riečių rėmėjus, draugus, pažįs
tamus atvykti sekmadienį, 
spalio 3 d. į Oak Lawn Hilton 
viešbutį, ties Cicero ir 9400 
gatve. Pokylis prasidės 1:30 
v.p.p., bus skanūs valgiai, 
įdomi programa, loterija. 
Užsisakyti vietas galima iki 
rugsėjo 29 d. tcl< fonu 773-776-
1324, kviesti ses. Genovaitę. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 
v.p.p. į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją Lemonte, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
ruošiamus- pabendravimo pie
tus. Ta pačia proga susipažin
sime su mūsų kapeliono kun. A. 
Palioko išleista knyga „Žo
džiai". Programą ruošia Dalia 
Zarskienė, muzika Antano 
Andriekaus, pietūs Aldonos 
Šoliūnienės. Stalus prašome 
užsisakyti pas B. Kronienę, tel. 
630-968-0184. 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ „Gran
dies" tautinis ansamblis prade
da savo 46-uosius veiklos 
metus. Veteranai pradės šokių 
sezoną sekmadienį, rugsėjo 26 
d., 3:30 v.p.p., PLC valgykloje. 
Apie jaunų veteranų repeticijas 
bus pranešta vėliau. Jauni ve
teranai turėtų registruotis iki 
rugsėjo 30 d. „Grandies" inter-
neto svetainėje: 
w w w . v o r a s . c o m / g r a n d i s / > . 
Daugiau informacijos galima 
ras t i tinklapio puslapiuose 
arba skambinant Violetai Fa-
bianovich tel. 708-^122-3556. 

ATEITININKŲ NAMŲ 25 METŲ 
sukakties pokylis įvyks rugsėjo 
25 d., šeštadienį, o Šv. Mišios 
26 d., sekmadienį, 9 v.r., PLC, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 

LIETUVOS DUKTERŲ šiemet 
ruošiami pie tūs-vakar ienė 
vyks spalio 24 d., 3 v.p.p., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Šv. Mišių, kaip buvo skelbta 
anksčiau, nebus. Bus meninė 
programa, laimėjimai. Užsi
sakyti vietas galima adresu: 
2735 W. 71 St., arba tel. 
773-925-3211 Nameliuose, kur 
budima nuo antradienio iki šeš
tadienio, 10 v.r. - 2 v.p.p. Visi 
maloniai kviečiami apsilankyti. 

STULGINSKIO - DiELININKAI-
ČIO kuopos moksleiviai atei
tininkai jau treti metai patar
nauja tradiciniuose „Derliaus 
pietuose", kurie įvyks sekma
dienį, rugsėjo 26 dieną, PLC 
didžiojoje salėje. Jų linksmos 
šypsenos ir malonus bei greitas 
aptarnavimas džiugina svečius. 
Kuopą globoja Marius Poli-
kait is ir Živilė Bielskutė. 
Skanius ir sveikus pie tus 
ruošia visų mylima kulinarė 
Aldona Šoliūnienė, o tortus ir 
pyragus kepa „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijos na rės . 
Savo dalyvavimu paremsi te 
beglobius Lietuvos vaikus . 
Norintieji dalyvauti prašomi 
nedelsiant skambinti Nijolei 
Grigaliūnienei telefonu 708-
974-1262. 

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE 
iki rugsėjo pabaigos veikia 
Amerikos lietuvių dailininkų 
draugijos paroda „Fantazija". 

NETEKTIES ATVEJU, kai 
reikalinga dvasinė pa rama , 
kreipkitės į Madge tel. 708-354-
7211. Čikagos vyskupija perio
diškai organizuoja susikaupimo 
dienas, padedančias įveikti 
skausmą ir atgauti ramybę. 
Kviečiame dalyvauti rugsėjo 25 
ir 26 dienomis Loyola Hospital, 
Mayvvood, IL (ties Roosevelt ir 
l s t Ave.). 

PATAISOME: praėjusio šešta
dienio (rugsėjo 18 d.) Šeimų 
skyriuje po nuotrauka įrašyta 
ne ta pavardė. Nuotraukoje, 
savo šeimos ir artimųjų apsup
ta , yra Elena Zelbienė, ne 
Marija Macevičienė. Elena Zel
bienė netrukus po to, kai šven
tė savo 100-ąjį gimtadienį, 
iškeliavo į amžinybę (rugpj. 29 
d.). Už klaidą atsiprašome. 

PATIKSLINAME. Paskelbiant 
JAV LB Kultūros tarybos 2004 
m. premijų laimėtojus (šešta
dieninis priedas, rugsėjo 18 d ) , 
praleista skulpt. Petro Aleksos 
pavardė, kuris dalyvavo meno 
premijos skyrimo komisijoje, 
vadovaujamoje dail. Magdale
nos B Stankūnienės. 

Rugsėjo 12 d. Cicero para
pijoje buvo surengta 
Tautos šventė, kurią 

organizavo Cicero Lietuvių 
Bendruomenė ir ALTo valdybos 
rengėjai. 

Tautos šventė prasidėjo šv. 
Mišiomis Šv. Antano bažnyčio
je, kurios buvo laikomos kun. 
Jauniaus Kelpšos. Pamokslo 
metu kunigas kalbėjo apie žmo
gaus meilę žmogui, tėvynei. 

Po šv. Mišių į didžiąją salę 
gausiai susirinko ciceriškiai ir 
svečiai. Jau įžengus į salę, galė
jai pajusti šventišką nuotaiką, 
nes salę puošė tautinė Lietuvos 
ir Amerikos vėliavos. Lietuvos 
herbas, Jono Basanavičiaus ir 
Karaliaus Mindaugo paveikslai 
šventei suteikė taut iškumo. 
Taip pat netrūko ir gėlių. Tuoj 
pat išsirikiavo ilga eilutė prie 
pietų stalo, kuriuos su meile 
suruošė pagrindinė šeimininkė 
Mikutė Bikulčienė ir jos nuola
tinės padėjėjos. 

Po trumpos per t raukėlės 
LB pirmininkas Mindaugas 
Baukus paskelbė šventės 
atidarymą. LB pirmininkas 
visus susirinkusius pasveikino 
su tautos švente ir paprašė su
giedoti giesmę „Lietuva bran
gi", pritariant akordeonu Stasei 
Jagminienei. Po to LB pir
mininkas pakvietė Cicero sky
riaus ALT-o pirm. Stasį Du
bauską, tik ką sugrįžusį iš 
Lietuvos pasidalinti įspūdžiais. 
J is labai įdomiai ir išsamiai 
papasakojo apie savo kelionę. 

Pasidžiaugė tiesiogine 
Vilniaus oro uosto linija 
^Amsterdamas - Vilnius". 
Aplankė didžiuosius Lietuvos 
miestus ir žymesnes vietoves. 
Pirmiausia, tai Kryžių kalną, 
kurį gausiai lanko užsienio tu
ristai. Taip pat Trakų pilį, 
Klaipėdos muziejų, Grūto 
parką ir daugelį kitų įžymių 
vietovių. Papasakojo apie prezi
dento rinkimus, emigraciją iš 
Lietuvos ir lietuvių gyvenimą. 
ALT-o pirm. pasidžiaugė, kad 
Lietuva gražėja, nestovi vietoje. 
Dar daug ko sužinojome iš 
Stasio Dubausko apie Lietuvą. 
Mes visi buvome labai dėkingi 
kalbėtojui ir atsidėkojome jam 
plojimais. 

LB pirm. M. Baukus padė
kojo svečiui ir sakė, jog nesu-

ALT-o Cicero skyriaus pi 
kas Stasys Dubauskas. 

klydo, kad pasirinko jį ALT-o 
pirmininku ir pagrindiniu 
kalbėtoju. LB pirm. M. Baukus, 
džiaugsmingai tarė, jog šventė 
turi būti linksma ir nuo
taikinga. 

Ir užtraukė linksmą dainą 
Stasės Jagminienės ansamblis 
„Tėviškės" kapela. Visų veidai 
nušvito, o akyse galėjai išvysti 
džiaugsmo ašaras . Pasipylė 
dainos ir šokiai. Cicero parapi
jos salėje, lyg tai būtų buvę jau 
iš anksto surežisuota. Kaip toje 
dainoje „Suk, suk ratelį, suk į 
vieną pusę", bet rateliai su
kinėjosi į visas puses. Niekas 
negalėjo nustovėti vietoje, nes 
muzika ir dainos liejosi iš lietu
vių širdžių. Visų linksmybių 
neįmanoma aprašyti, tik pats 
pabuvojęs gali tą pajusti. Ach! 
Kokie linksmi ir jautrūs mūsų 
tautiečiai. 

LB pirm. Mindaugas Bau
kus paskelbė minėjimo uždary
mą ir pakvietė visus sugiedoti 
„Ąžuolai žaliuos". Po to, padė
kojo Jauniui Kelpšai, bažnyčios 
chorui, Stasiui Dubauskui, S. 
Jagminienės ansambliui. Už
teko gerų žodžių Mikutei 
Bikulčienei, Sigutei Žemai
tienei ir jos talkininkėms, ku
rios paruošė nuostabias vaišes. 
Ir visiems kitiems, kurie 
prisidėjo prie renginio. Taip pat 
Cicero parapijiečiams ir sve
čiams už gausų dalyvavimą 
Tautinėje šventėje. 

Šventės dalyviai prisivai-
šinę, prisišokę ir būdami 
nuostabios nuotaikos, išsiskirs
tė į namus. 

A u d r o n ė B e r n a t a v i č i e n ė 
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ŽLNL4SKLAIDOS KONKURSAS 
Prieš 100 metų mūsų tauta po ilgos ir sunkios kovos 

atgavo raštą lotyniškais rašmenimis. 

Pažymėdami šią kiekvienam lietuviui svarbią 
sukaktį, JAV LB Krašto valdyba bei tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės skelbia žiniasklaidos konkursą. 

Konkurse kviečiami dalyvauti JAV LB apylinkių 
žiniasklaidos (aplinkraščių, laikraštukų, elektroninių 
tinklalapių) kūrėjai. Galima konkursui atsiųsti ir 
vienkartinį (konkursui sukurtą) leidinuką. 

Nugalėtojus rinks bendra JAV LB Krašto valdybos 
ir Tautinių mažumų, bei išeivijos departamento 
Vertinimo komisija. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas įteiks 
keturias laimėtojų LB apylinkėse premijas. Premijoms 
skirta 2,000 dol. Žiniasklaidos konkurso laimėtojai bus 
paskelbti 2005 m. vasario 16 dieną. 

Apylinkių žiniasklaidos pavyzdžius prašom siųsti 
Vertinimo komisijai iki 2004 m. gruodžio 31 d. šiais 
adresais: Vidai Bagdonavičienei, T. Kosciuškos g. 30, 
LT-01100, Vilnius, Lithuania ir Giedrei Stankūnienei, 
329 Cogrevvaugh Road, Greenwich, Ct 06830. 

Stasės Jagminienės vadovaujama kapela „Tėviškė". 

Linksmybės ir šėlimas Tautos šventėje Cicero. 
Nuotraukos Jono Kuprio. 

=m SUKURKIME 
SAVO ŠEIMOS 

HERBĄ! 

„DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

*al 
Skelbimai 

• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai nesuveikia. 
Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"? Dažniausiai tai prastas in-
ternetmio tipo, o ne telefoninis ryšys. Protingas vartotojas renkasi 
amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) LITCOM. Į Lietuvą iš namų ar mobi
laus telefono TIK 11,9 c t , o JAV — 4,9 ct. Jokių mėnesinių mokesčių, 
jokių papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su LIT
COM' Dėmesio! Jkainis galioja tik naujiems klientams' 

Ba lzeko l i e t u v i u k u l t ū 
ro s muz ie jus maloniai kvie
čia vaikus, tėvelius ir senelius į 
atnaujinto Vaikų muziejaus 
at idarymą ir paskai tą-užs iė-
mimą „Sukurkime savo šeimos 
herbą!" 

Istorikė Violeta Rutkaus
kienė papasakos apie vidu
ramžius, riterius ir herbus . 

Herbai — ta i pagal 
heraldikos taisykles sudaryti ir 
įteisinti pastovūs ir skiriamieji 
ženklai, simbolizuojantys vals
tybes, miestus, korporacijas, 
gimines, asmenis. J ie atsirado 
viduramžiais vakarų Europoje 
kaip riterių kariniai atpažini
mo ženklai. Ypatingą reikšmę 
turi valstybės he rbas . J i s 
reprezentuoja nepriklausomą ir 
suverenią valstybę, yra jos 
tarptautinis simbolis. Lietuvos 
valstybiniai heraldiniai ženklai 
— Vytis, Gediminaičių stulpai. 
Dvigubas kryžius — buvo nau
dojami valdovų antspauduose, 
monetose bei ka r inėse vė
liavose. Herbai buvo bū t ina 
bajorijos atributika — jie rodė 
privilegijuotą padėtį visuo
menėje, buvo k i lmingumo 
požymis. 

Kūrybingos dai l in inkės 
Rasa Ibianskienė ir Virginija 
Morrison padės visiems, ne tik 
kilmingiesiems, sukur t i savo 
šeimos herbą. 

„DRAUGO" KNYGYNĖLIS SIŪLO 
JSIGYTI ŠIAS KNYGAS 

1.1. Šeinius. Rinktiniai raštai, 2 t. Kaina - 10 dol. 
2. J. Venclova „Lietuvių tautos pašaukimas". Kaina - 1.50 dol. 
3. A. Tyruolis „šiapus ir anapus saulės". Kaina - 6 dol. 
4. O. V. Milašius „Septynios vienatvės". Kaina - 1 dol. 
5. A. Baranauskas. Rudenys ir pavasariai, 2 d. Kaina - 6 dol. 
6. A. Kezys. „Portfolio' 66". Kaina - 2 dol. 
7. O. Narbutienė. „Kazimieras Viktoras Banaitis". Kaina - 10 

dol. 
8. Šešplaukis A. Tyruolis. „Lietuva pasaulinėje literatūroje". 

Kaina - 8 dol. 
9. P. Naujokaitis „Maži žingsniai". Kaina - 1 dol. 
10. V. Šlaitas. „Nesu vėjo malonėje". Kaina - 5 dol. 

Norintieji įsigyti šias knygas, būtinai paskambinkite prieš 
atvykdami telefonu „Draugo" knygynėliui, kad įsitikintumėte, ar 
ta knyga tebėra parduodama. „Draugo" knygynėlio tel. 
773-585-9500. 

DĖMESIO* DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis laikraš

tyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų 
skelbimą išspausdins 
nemokamai. Tereikia 

paskambinti te l . 775 585 9500 ar užsukti j DRAUGO adminis
tracija adresu 4545 W 63 St., Chicago, IL 60629. 

Mes pasirūpinsime herbo 
skydu, o jūsų prašome atsi
nešti spalvinimo reikmenų, 
spalvoto popieriaus, pieštukus, 
žirkles. 

Būtina registruotis tel. 
773-582-6500, kviesti Ritą. 
Užsiėmimas vyks sekmadienį, 
spalio 3 d. 1-3 vai. po pietų. 

Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd„ Čikaga. 

Ri ta Janz 

Skelbimai 

N a m a m s p i rk t i pasko los 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Fedcral Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747 

mailto:admin@lithfund.org
http://www.voras.com/grandis/

