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2£ Siame 
numeryje: 

Iš ateitininkų veiklos. 
2psl. 

Liepos 4-osios dvasia. 
„Draugas" keliauja su 
JAV prezidentu (8). 

3psl. 

Trys šimtai kilometru 
irakietiška Geležinio 
vilko gatve. 

4 psl. 

Šio šeštadienio priede: 
Lietuvai siekiant 
nepriklausomybės. 
Netekome dail. A. 
Tamošaičio. Turtai 
pranyks, o darbai liks. 
Leidiniai. Emigranto 
praeitis ir ateitis. 

Skriski, Petrinių 
boružėle. Dviguba 
talentingo jaunuolio 
šventė. JAV LB Soc. 
reikalu tarybos skiltis. 

5 psl. 

Joniniu savaitė JAV 
sostinėje. Vasara DF. 

8 psl. 

A. Valionis: valstybė nužeminta iki gubernijos 

as 
* 12 suaugus ių jų . 8 ve te

r a n ų i r 2 j a u n i ų k o m a n d o s 
p a r e i š k ė norą d a l y v a u t i VII 
pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių futbolo turnyre. Pasak fut
bolo turnyro vyriausiojo teisėjo 
Sauliaus Tuziko, ketvirtadienį 
prasidėjusiose varžybose žaisti 
turėjusi JAV lietuvių komanda 
pavėlavo — futbolininkai už
strigo Čekijos sostinėje Pra
hoje. Suaugusiųjų amžiaus gru
pėje Didžiosios Britanijos I lie
tuvių komanda ketvirtadienį 
3:0 nugalėjo Alytų ir 0:3 pralai
mėjo Šiauliams. Didžiosios Bri
tanijos II vienuolikė 1:0 pri
vertė pasiduoti Kaišiadorių fut
bolininkus. Pačios rezultaty
viausios rungtynės buvo tarp 
Trakų rajono „Delintros" ir 
Elektrėnų komandų. Elektrė
niškiai pralaimėjo net 0:15. 

* Varšuvoje v y k s t a n 
č iose Europos vy rų š a c h m a 
tų p i r m e n y b ė s e a b i e m s Lie
tuvos atstovams dvyliktojo ra
to partijose pavyko išvengti 
pralaimėjimų. Šarūnas Šulskis 
partija su lenku Wojciech Mo-
randa baigė lygiosiomis ir su 
5.5 taško iš 12 galimų iš 146-
osios vietos nukrito į 152-ąją. 
Henrikas Asauskas po pustaškį 
pasidalijo partijoje su turku 
Umut Atakisi bei su 5 taškais 
yra 182-as. 

Naujausios 
žinios 

' V p - i ' i n p : i d , < - - k l a i d a 
n e p a k v i e s d a m a s į Kal in in
gradą I i e tuvos ir Lenkijos 
prezidentų, sako Vokietijos opo
zicijos atstovai. 
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Va l iu tu santykis 

1 EUR — 3.452 LT 

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis toliau laikosi 
pozicijos, jog žemės ūkio minis
t rės Kazimiros Prunskienės 
sprendimas vykti į Kaliningra
de surengtas miesto įkūrimo 
750-ąsias metines gubernato
riaus kvietimu žeidžia valsty
bės savigarbą. 

„Aš manau, kad K. Pruns
kienė, kuri pati buvo atgimu
sios Lietuvos ministrė pirmi
ninkė, privalėtų puikiai suvokti 
valstybės garbės ir valstybės 
savigarbos kategoriją", pareiš
kė užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis 

„Kai pr ieš ta raudami net 
prezidento sprendimams mes 
bėgame ar važiuojame pakvies
ti gubernatoriaus a r žemesnio 
lygio asmenų, savo sąmonėje 
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Antanas Valionis 
Tomo Černiievo (ELTA; nuotr. 

nužeminame savo valstybę iki 
gubernijos lygio. Su tuo Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri
ja niekados nesutiks", pažy
mėjo jis. 

A. Valionis atsisakė komen
tuoti premjero Algirdo Brazaus
ko, kuris paragino URM ir K. 

Prunskienę nesivelti į viešas 
diskusijas, poziciją. Premjeras 
penktadieni patvirtino pasira
šęs potvarkį dėl žemės ūkio mi
nistrės kelionės į Kaliningradą 
ir pažymėjo, jog šiam vizitui ne
teikia „didelio politinio svorio". 

Ketvirtadienį K. Prunskie
nė išplatino pranešimą, kuria
me rašo, kad Karaliaučiaus 
krašto istorinės sąsajos su Lie
tuva „turėtų būti pakankama 
priežastimi vertinti miesto ju
biliejaus šventę gerokai plačiau 
nei vien per valstybių vadovų 
tarpusavio pagarbos ir santykių 
prizmę". 

Anot ministrės, „Žemės 
ūkio ministeriją su Kaliningra
do sritimi sieja astyvėjantis 
bendradarbiavimas maisto pro
duktų gamybos ir eksporto sri
tyje", jos kvietimu šiemet srities 

gubernatoriaus Vladimir Jego-
rov vadovaujama delegacija 
lankėsi Lietuvoje. 

K Prunskienė padarė aki
brokštą diplomatams ir šį pava
sarį, kai Vilniuje susitiko su Ka
liningrado srities gubernatoriu
mi V. Jegorov apie šį vizitą nein
formavusi URM. 

1997 m. Vyriausybės nuta
rimas numato, kad valstybės in
stitucijos pačios privalo infor
muoti URM apie rengiamus už
sienio šalių pareigūnų vizitus. 

V Adamkus trečiadienį pa
reiškė nesuprantąs, kodėl Kali
ningrado miesto jubiliejus mini
mas, ignoruojant kaimyninių 
Lietuvos ir Lenkijos vadovus, ir 
teigė nemanąs, kad į iškilmes 
derėtų vykti Lietuvos Vyriau
sybės nar iams. 

Nukelta į 7 psl. 

Seimo komisija 
įžvelgia 

V. Uspaskicho 
interesų 
konf l ik to 
požymių 

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 
— SAPARD lėšų skirstymą ti
rianti Seimo laikinoji komisija 
įžvelgia buvusio ūkio ministro 
interesų konflikto požymių. 

Penktadienį parengtame 
komisijos išvadų projekte tei
giama, jog buvusio ūkio minis
tro ir Seimo nario Viktoro Us
paskicho veiksmuose ,,galėjo 
būti viešųjų ir privačių interesų 
konflikto požymių". 

Toks konfliktas, komisijos 
nuomone, galėjo kilti, kai anks
tesnes kadencijos Seimo Eko
nomikos komitetui vadovavęs 
V. Uspaskichas buvo išsikvietęs 
pokalbiui SAPARD lėšas skirs
čiusios Nacionalinės mokėjimo 
agentūros vadovą Evaldą Či-
jauską. 

Tuo metu NMA nagrinėjo 
su V. Uspaskichu susijusių įmo
nių prašymus ES paramai gau
ti. 

Komisijai liudijęs E. Ci-
jauskas neigė, jog V Uspaski
chas darė jam spaudimą. Pasak 
E. Cijausko pokalbyje buvo kal
bama apie paramos skirstymo 
principus bei kai kuriuos pa
ramos skyrimo atvejus, bet ki
toms bendrovėms. 

Komisijos pirmininkas Vac
lovas Karbauskis atsisakė ko
mentuoti išvadų projektą. 

Komisija kol kas nėra apsi
sprendusi kaip vertinti Kauno 
tarybos nario Tautvydo Barš
čio veiksmus, bet nenustatė 
faktų, jog Seimo pirmininko pa
vaduotojas Alfredas Pekeliūnas 
galėjo sukelti interesų konflik
tą. 

Tačiau komisija savo iš
vadų projekte kritiškai vertina 
A. Pekeliūno pasisakymą, jog 
jis džiaugiasi, kad Lietuvoje 
yra „gudrių žmonių", kurie su
geba gauti ES paramą. 

V. Uspaskichas ir A. Peke
liūnas turi „Krekenavos agro
firmos" akcijų. T. Barstys yra 
bendrovės „Kauno grūdai ir 
partneriai" savininkas. 

Valstybės kontrolė pareiškė 
abejojanti, ar šioms minėtoms 
bendrovėms bei su „Krekena
vos agrofirma" susijusiai „Kre
kenavos mėsai" buvo pagrįstai 
skirta ES parama. 

Galutinę išvadą dėl lėšų 
skyrimo rudenį turėtų padaryti 
Europos Komisija. 

Paaiškėjus, kad Lietuvoje 
Europos Sąjungos skirtos pa
ramos lėšos buvo paskirstytos 
neskaidriai, jas Lietuva turėtų 
grąžinti į bendrą sąjungos biu
džetą. 

Penktadienį Nacionalinis kraujo centras ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba didžiuosiuose Lietuvos miestuo
se surengė savanoriškos kraujo donorystės akciją ..Tau — mano jaunas kraujas". Vilniečiai ligoniams aukoti savo 
kraujo buvo kviečiami tiesiog Katedros aikštėje, kur visą dieną dirbo Nacionalinio kraujo centro išvykų brigada. 

Tomo ČerniŠOTO (ELTA) nuotr. 

Prezidentas 
nenusileidžia 

dėl mero 
atsistatydinimo 

Vilnius, liepos 1 d. i BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus ir toliau ragina Vilniaus 
miesto merą Artūrą Zuoką at
sistatydinti. 

„Aišku kaip dieną, aš iš
sakiau savo principus. Mano 
supratimu, geriausias sprendi
mas jam pačiam, galvojant apie 
savo politinę ateitį, būtų pasi
traukti iš esamų pareigų", sakė 
šalies vadovas. 

Prezidentas jau anksčiau 
netiesiogiai pareiškė nepasiti
kintis Vilniaus meru A. Zuoku 
ir paragino jį atsistatydinti. 
Nors A. Zuokas laikinai sustab
dė savo. ka ip Liberalų ir centro 
sąjungos pirmininko, veiklą, ta
čiau iš sostinės vadovo teigia 
neketinantis atsistatydinti. 

Kitas prezidento pasitikėji
mą praradęs politikas — Darbo 
partijos vadovas Viktoras Us
paskichas — pasitraukė ir iš 
ūkio ministro pareigų, ir iš Sei
mo. 

Tuo ta rpu premjeras Algir
das Brazauskas toliau kartoja, 
kad sostinės merui metami kal
tinimai tur i būti pagrįsti, o pas
tarasis tur i teisę gintis. 

„Galbūt per daug garsiai 
pasakyčiau, bet aš dabar esu 
Andrėj Sacharov (žymaus so
vietmečio disidento. Nobelio 
taikos premijos laureato — j 
red.) vaidmenyje. Kodėl? Todėl 
kad ginu žmogaus teises", po 
penktadienį vykusio susitikimo 
su prezidentu sakė A. Brazaus
kas. 

„Kuo kaltinamas A. Zuo
kas? Kas turi kaltinimų įrody
mus A. Zuokui? Tyla?", retoriš
kai klausė premjeras. 

Po skandalų — paaukšt in imas 
Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 

— I iki šiol buvusią tuščią Sei
mo Kaimo reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojo kėdę val
dančioji dauguma siekia paso
dinti susikompromitavusį Joną 
Ramoną — jo kandidatūrai ket
virtadienį po pateikimo Seimas 
pritarė, bet galutinai turės ap
sispręsti kitą savaitę. 

Po ilgų svarstymų buvo nu
spręsta, jog šio komiteto vice
pirmininko postas pagal kvotas 
priklauso Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos frakcijai, rašo 

Mokyklos sporto salėje — karių 
kaukolės 

V. Uspaskichas: mane nuvertė 
Rusijos spectarnybos 

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 
— Maskvos vyriausybės atstovo 
Baltijos šalims Aleksandr Miz-
gar rašto autentiškumą tirianti 
Seimo laikinoji komisija šian
dien išgirdo savanoriškai į po
sėdį atėjusio Darbo partijos va
dovo Viktoro Uspaskicho versi
ją, kas ir kaip siekė, kad jis ne
tektų ūkio ministro pareigų. 

V. Uspaskichas įvardino 
bendrovę „Dujotekana", kurios 
vienas stambiausių akcininkų, 
anot jo, yra elitinis KGB kari
ninkas. J i s turi 40 proc. bendro
vės akcijų ir neva tik per vieną 
asmenį yra atskaitingas Rusijos 
prezidentui Vladimir Putin. 
„Savo pastangomis aš sužino
jau apie pokalbį, su kuriuo susi
pažino komisija Valstybės sau
gumo departamente", sakė V. 
Uspaskichas. Neva jis žino, kad 
VSD užfiksuotuose pokalbiuose 
šneka A. Mizgar su vienu iš 
„Dujotekanos" atstovu. 

„Kada du kagėbistai kalba 
apie ūkio ministrą, ir ūkio mi
nistras kaltas, aš suprantu, kad 
kažkas siekia nuversti Lietuvos 
ūkio ministrą. Tik tai daroma 
Rusijos spectarnybų rankomis. 
Tai buvo padaryta kartu su vie
tiniais, opozicija ir kitais", sakė 
V. Uspaskichas. 

Manydamas, kad komisija 

dienraštis „Lietuvos rytas". 
Šios frakcijos vadovė Al

dona Staponkienė teigė, kad J. 
Ramonas buvo pasirinktas dėl 
to, nes iš visų frakcijos narių jis 
geriausiai išmano kaimo reika
lus, ilgą laiką vadovavo Žemės 
ūkio rūmams. 

Tuo tarpu Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos pirminin
kas Algirdas Monkevičius įsi
tikinęs, kad sprendimas paskir
ti J. Ramoną komiteto vicepir
mininku yra klaidingas ir že
mina Seimo autoritetą. 

Gimnazistės rūšiuoja karių kaulus. 

Panevėžys , liepos 1 d. 
(ELTA) — Panevėžio Juozo Bal
čikonio gimnazijos stadione jau 
mėnuo vyksta Pirmojo pasauli
nio karo vokiečių karių kapų 
kasinėjimai. Mokyklos sporto 
salėje sukrauta.s kaukoles ir 
kaulus kruopščiai tiria bei ap
rašinėja mokslininkai. Archeo
logams padeda netoli Panevėžio 
dislokuoto bataliono kariai ir J. 
Balčikonio gimnazijos mokslei-

Elton nuotr 

viai. 
Pirmojo pasaulinio karo pa

laikų ekshumavimo darbai iki 
šiol nevykdyti ne vienoje Euro
pos šalyje. Manoma, kad J. Bal
čikonio gimnazijos stadione pa
laidota apie 580 vokiečių karių. 
Iškasti ir identifikuoti jų palai
kai bus perlaidoti Klaipėdoje, o 
kapavietėje rasti daiktai, atli
kus tyrimus. — perduoti Vokie
tijai 

nerinks daugiau informacijos 
apie jo įvardintą bendrovę, jis 
pradėjo vardinti politikus ir po
litines organizacijas, kurias rė
mė prieš rinkimus „Dujoteka
na". Darbo partijos vadovas nu
rodė Alvydą Palaitį, Eligijų Ma
siulį, Kazimirą Prunskienę, 
Valdą Adamkų, Socialdemokra
tų partiją ir kitus. 

„Kam 'Dujotekanai', kuriai 
V. Uspaskichas norėjo apriboti 
pelną maždaug 30 mln. litų, 
ginti mane?", svarstė V .Uspas
kichas. Paklaustas, kaip į Lie
tuvą pateko A. Mizgar raštas. 
Darbo partijos vadovas sakė, 
kad jis jau nebe ministras ir jo 
versija niekam neberūpi. „Ma
nęs niekas neklauso", sakė V. 
Uspaskichas. Jis yra pasiryžęs 
turima informacija pasidalinti 
su Lietuvos teisėsaugos institu
cijomis. 

Laikinosios komisijos pir
mininkas Vaclovas Karbauskis 
sakė, kad V. Uspaskicho pateik
ta informacija sudomino komi
sijos narius, todėl jie šiandien 
susirinkę antrąkart sutarė per
duoti buvusio ūkio ministro kal
bos įrašą Valstybės saugumo 
departamentui. Pareigūnų bus 
prašoma juos perklausyti ir pa
sakyti, ar yra pagrindo tikėti 
tuo, ką kalbėjo V. Uspaskichas. 

Neaišku, ar bus galima parduot i 
„Mažeikių naftos" akcijas 

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) 
— L/ietūvos premjeras Algirdas 
Brazauskas dar negali pasa
kyti, ar Rusijos prašymas areš
tuoti „Jukos" turtą Lietuvoje 
užkerta kelią parduoti „Mažei
kių naftos" akcijas. 

„Be abejo, tai komplikuoja 
reikalą", po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi sake A. 
Brazauskas. 

Kita vertus, jis pripažino, 
kad Lietuvoje nėra jokio „Ju
kos" turto, ..taip kad mums la
bai ramu". 

Pasak A. Brazausko, kol 
Lietuvos teisingumo ministerija 
negavo oficialaus Rusijos pra
šymo, jis nežino, kokių veiksmų 
turėtų imtis Lietuva: „Gausim 

— svarstysime . 
„Mačiau visiškai realių ••u-

riantų. labai naudingų Lietu
vai", kalbėjo premjeras, pa
klaustas, ar tarp galimų ..Ma
žeikių naftos" akcijų pirkėjų, su 
kuriais susitiko, jis matė realų 
būsimą Lietuvos naftos susivie
nijimo šeimininką. 

Sumaištis dėl „Jukos" prik
lausančių bei dalies Lietuvos 
Vyriausybės valdomų „Mažei
kių naftos" akcijų pardavimo ki
lo po to. kai Rusijos teisingumo 
ministerija praėjusį trečiadienį 
pranešė apie oficialų prašymą 
Lietuvos ir Nyderlandų teisin
gumo ministerijoms uždrausti 
sandorius „Jukos" valdomomis 
„Mažeikių naftos" akcijomis. 

Kazokiškių bendruomenė iškasė 
naują karo kirvį 

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) 
— Kazokiškių bendruomenė jau 
yra pasiskundusi dėl sąvartyno 
Europos Komisijai, o dabar ža
da kreiptis ir į teismą, teig
dama, kad institucijos jos nebu
vo įtraukusios į sąvartyno pro
jekto svarstymus. 

Vilniaus apskrities atliekų 
tvarkymo centras (VAATC) ne
žada dėl to stabdyti projekto, 
nes. įmonės teigimu, tada grės
tų ekologinė ir ekonominė kata
strofa. 

...Mes prieštaraujame dėl 
paties sąvartyno principo. Daug 
pažangesnis būdas — šiukšlių 
deginimas, išvengiant oro tar
šos. Ir užima nedaug vietos, o 
tokia įmonė galėtų būti kur 
nors prie Elektrėnų ar Gariū
nų", sakė Kazokiškių bendruo
menės advokatė Ramune Dule-
vičienė. 

Savo prieštaravimus ben
druomenes atstovai išdėstė Vil
niuje surengtoje spaudos konfe
rencijoje, kurioje, be R Dulevi-
čienės, dalyvavo bendruomenės 
samdytas advokatas iš Austri
jos Ulrich Salburg. 

Tokius bendruomenes pro
jektus remia nekilnojamojo tur
to Kazokiškėse turintis milijo
nieriumi laikomas Viktoras Ge
diminas Gruodis, buvęs pirma
sis ir ilgametis ..Omnitel" prezi
dentas. 

Buvęs „Omnitel" steigėjas 
— išeivis verslininkas Juozas 
Kazickas yra sąvartynui Kazo
kiškėse taip pat nepritariančio 
prezidento Valdo Adamkaus rė
mėjas. 

„Kai buvo kuriamas sąvar
tyno projektas, deginimo va
riantas nebuvo svarstomas, nes 
tuomet jis buvo neįmanomas 
įgyvendinti dėl nepalyginamai 
didesnės kainos. Dabar, išaugus 
šalies ekonomikai, ruošiamasi 
pradėti tokio šiukšlių naikinimo 
galimybių studiją, bet net tokiu 
atveju reikėtų sąvartyno, nes po 
deginimo lieka 30 proc. šlako", 
pasakojo VAATC direktorius 
Jurijus Valiūnas. 

Įrengus šiukšlių deginimo 
vietą, toks jų naikinimas kai
nuotų daugiau kaip dvigubai 
brangiau nei supresuotų laiky
mas sąvartyne. ES finansuoja 
tik pirmąjį etapą — sąvartynų 
ar naikyklų įsteigimą, vėliau už 
šiukšlių naikinimą moka teršė
jai, tai yra gyventojai. 

Anot J. Valiūno, jei ben
druomene projektą sustabdytų, 
reikėtų svarstyti, kur vežti 
šiukšles, kurios nuo ateinančių 
metų nebetilps į perpildytą ir 
jau ne vienerius metus aplinką 
teršiantį Kariotiškių sąvartyną. 
Del to gali padidėti atstumai, 
todėl išvežimas tokiu atveju gali 
pabrangti. 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą siųsti: 
V i d a i Kupryte i c /o Draugas 

4 5 4 5 W 6 3 St Chicago, IL 6 0 6 2 9 
e-adresas: draugas@ateit is .org 

Prez. Valdas Adamkus 
Berčiūnuose 

L i e t u v o s p r e z i d e n t a s a p l a n k ė a t e i t i n i n k ų 

s t o v y k l a v i e t ę i š k l a u s y t i j a u n i m o v a d o v ų r ū p e s č i u s 

Lietuvos prez identas Va ldas A d a m k u s Berčiūnų stovykoįe kalbasi su ate i 
t ininkų vadovėmis Iš k: Egle Kubi l iūte , Panevėž io krašto atei t in inkų val 
dybos pi rm. I rena Bikulčiene, M i l d a Švelniene, „Atei t ies" redaktorė Živi
le Šeporaityte. 

B
irželio 21 d. Lietuvos Res
publikos prezidentas Val
das Adamkus lankėsi atei

tininkų stovyklavietėje Berčiū
nuose (Panevėžio raj.), kur vyko 
konferencija apie vaikų vasaros 
poilsį. Konferencijoje taip pat 
dalyvavo Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Sveikatos apsau
gos ir Darbo ministerijos atsto
vai. Vaiko teisių apsaugos kon
trolierė Šalaševičiūtė, Pane
vėžio miesto ir rajono vadovai, 
ateitininkai ir skautai . 

Prezidentas prisipažino, 
kad jis pats yra ..visuomeninių 
organizacijų produktas", kad jį 
gyvenime lydėjo ateit ininkų, 
skautų, studentijos, sporto są
jūdžio veikla. J i s sakė, jog be vi
suomeninių organizacijų neįsi
vaizduoja Lietuvos ateities, neį
sivaizduoja jaunosios kartos. 
Jaunimo organizacijos ypač 
reikšmingos šiandien grąžinant 
moralines vertybes, kai pirmuo
siuose spaudos puslapiuose ra
šoma tik apie nusikaltimus, ne
geroves. 

Nemažai kalbėta apie sto
vyklų turinį. Ateitininkai, skau
tai - tai organizacijos, kurios be 
kasdienės veiklos rengia sto
vyklas. Susitikimo metu kalbė
jusi Lietuvos skautijos vyriau
sioji skautininke Gražina Ka-
čergytė pastebėjo, kad vaikams 
yra trys populiariausios lais
valaikio praleidimo formos -
bendravimas su kompiuteriu, 
bendravimas su televizoriumi ir 
sportas. Nelieka laiko bendrau
ti nei su šeimos nariais, nei su 
bendraamžiais . Ateitininkų, 
skautų organizacijos per kas
dienę veiklą, per vasaros 
stovyklas padeda j aunam 
žmogui ieškoti vietos gyvenime, 
moko prisi imti atsakomybę. 
Labai populiaru atvažiuoti į 
..Akropolį" ir ten už 20 litų 
praleisti visą dieną. Ten rasi 
daug pramogų, bet jos nemoko 
bendrauti , jos nemoko kurti 
Visi moko vartoti, bet nemoko 
duoti. 

Turbūt dėl turiningų pro
gramų kelialapiai parduodami 
labai greit. Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos pirmininkė Rozvita 
Vareikienė apibūdinusi organi
zacijos stovyklas pastebėjo, kad 
šiemet į dvi respublikines atei
t ininkų stovyklos pamainas 
kelialapiai tiesiog ištirpo, buvo 
parduoti per dvi dienas. Be res
publikinių jaunųjų ateitininkų 
stovyklų yra organizuojamos 
stovyklos atskiruose regionuo
se, keliaujančios stovyklos įvai
rioms amžiaus grupėms. 

Valstybė iš dalies remia tik 
vaikų iš socialiai remtinų šeimų 
stovyklavimą vasaros metu. 
Mažiau pajamų gaunančioms, 
tačiau nesančioms remtinųjų 
šeimų sąraše šeimoms yra ma
žai galimybių išleisti vaikus į 
stovyklas. Išeičių ieško visuo
meninių organizacijų, atskirų 
padalinių vadovai rašydami 
projektus įvairiems fondams. 
Ateitininkai dažnai minėjo savo 
rėmėjus - Lietuvių katalikų 
religinę šalpą. Lietuvių fondą. 
Tautos fondą, pavienius kata
likų bažnyčios ganytojus, kurie 
supran ta vaikų auklėjimo 
reikšmę ir skiria pagal išgales 
tam lėšas. Konferencijoje daly
vavusi moksleivė ateitininkė iš 
Smilgių (Panevėžio raj.) kuopos 
sakė, jog ji vasarą važiuos dirbti 
mėnesiui į Palangą, kad jos 
jaunesnioji sesuo galėtų daly
vaut i Panevėžio krašto atei
tininkų stovykloje. 

Jaunimo organizacijų atsto
vai iškėlė begalę klausimų, 
kurių nepajėgia išspręsti vien 
savo jėgomis. Prezidentas turė
jo galimybę pamatyti namelius, 
kuriuose stovyklų metu gyvena 
vaikai. Dauguma jų reikalauja 
skubaus remonto, rekonstruk
cijų. Tie nameliai stovi ant 
stovyklavietei nepriklausančios 
žemės, būtina patvirt inti 
detalųjį planą, kad žemė ir pas
tatai turėtų vieną šeimininką. 

R e d a S o p r a n a i t ė 

Mirus mylimam tėvui 
ata Romualdui Serapinui 

reiškiam gilią užuojautą jo sūnui, 
Ateitininku federacijos pirmininkui 
Liutaurui Serapinui ir artimiesiems. 

Meldžiam Viešpaties stiprybės. 

Siaurės Amerikos ateitininkai 

1975 m Jubiliejinėje stovykloje, Dainavoje , O n y t ė K l io ry tė da inuo ja „ P l a u č i ų " o p e r o j e . D a b a r ši solistė — O n a 
Daugird ienė atl ieka pagr indinį va idmen į „k i to j o p e r o j " — t a i šių m e t ų Jubil iej inės a te i t in inkų stovyklos organi 
zacinio komi te to p i rmininkė. Nuot rauko je c h o r e d a i n u o j a iš k: D a n u t ė N o r v i l a i t ė , Saulius Jankauskas, Ni jolė 
Lenkauskaitė, Rūta Custa inytė ir Rasa Razga i t i enė . N u o t r a u k a j o n o K u p r i o 

Jau prasidėjo i lgai laukta 
Jubiliejinė stovykla 

J u b i l i e j i n ė s a t e i t i n i n k ų s t o v y k l o s t e m a , ,Quo v a -
d i s , a t e i t i n i n k e , k a t a l i k e , l i e t u v i ? " Trečiadienį, birželio 29 
d keli šimtai ateitininkų aiškiai žinojo ku r keliauja — Dainavos 
stovyklavietės link praleisti penkias dienas idėjinių draugų tarpe. 
Paskutinį kartą tokia neeilinė stovykla įvyko 1975 metais, kuomet 
į Dainavą prigūžėjo virš 500 stovyklautojų. Šįmet skaičius kiek 
mažesnis — apie ketvirtis tūkstančio stovyklautojų, tačiau jaus
mas vis vien, kad stovykla plyšta. 

Malonu, kad stovykloje dalyvauja svečiai iš Lietuvos: 
Ateitininkų federacijos pirmininkas L i u t a u r a s Serap inas , 
Panevėžio krašto ateitininkų valdybos pirm. Irena Bikulčiene, 
„Ateities" redaktorė Živilė Šeporaityte, Saul ius Girnius ir Darius 
Mickevičius. Stovykla tęsis iki pirmadienio, liepos 4 d. 

Ne visi galėjo atvažiuoti... 
Sveikinimai gauti iš tolimiausių JAV kampelių 

Iš VVaco, T e x a s : 

Labai ačiū už malonų pakvietimą dalyvauti Ateitininkų 
jubiliejinėje stovykloje. Lėktumėme visi, kad tik arčiau gyven
tumėme, juk Dainava ir ateitininkija taip brangūs mūsų šeimai— 
tiek daug nuosabių prisiminimų! Gaila, kad gyvenimas mus 
nubloškė taip toli — į VVaco, Texas! Perduokite pačius geriausius 
linkėjimus visiems su kuriais kažkada stovyklavome. 

— Dal ia M o c k i e n ė su š e i m a 

Iš St. P e t e r s b u r g B e a c h , F l o r i d a : 

Širdingai dėkojame už pakvietimą dalyvauti jubiliejinėje 
stovykloje. Kai buvom jaunesni ir gyvenom Čikagoj, mielai praleis-
davom atostogas gamtoj ir dalyvaudavom kul tūr in iuose 
parengimuose. Dabar mes gyvename tolimoj Floridoj, be to aš esu 
sulaukęs 90 m. amžiaus ir jau nebesu toks judrus . 

Mes su žmona linkime ateitininkijai klestėti , žengti į kul tūr ines 
platybes ir auklėti jaunimą moralinėj ir patrijotinėj dvasioj. Kas 
gali būti kilnesnio kaip ruošti jaunimą lietuvybės ir krikščioniškų 
idealų išlaikymui? 

Su pagarba — Petras ir Pe tronė lė J o k u b k a i 

Petras ir Petronėlė Jokubkai, neseniai paskyrę didelę auką Ateities 
Šalpos fondui („Draugas" gegužės 14 d. nr.95), ir toliau dosniai 
aukoja ateitininkams. Štai su šiuo sveikinimu atsiuntė $100 auką 
paremti stovyklos ruošą. Kviečiame ir kitus pasekti ponų Jokubkų 
pavyzdžiu — padėkite savo aukomis palengvinti dideles stovyklos 
išlaidas. 

A u k a s g a l i m a s iųst i : Ž i v i l e i V a i t k i e n e i 
3 3 2 1 Al la D r i v e , S e v e n Hi l ls , O H 4 4 1 3 1 - 4 5 0 0 

Ček ius rašy t i : L i t h u a n i a n C a t h o l i c F e d . A t e i t i s , !nc . 

1986 metais prelatui Juozui Prunskiui pasiūl ius, K o r p ! G iedra įs te igė 
premi ja „Lietuvė moteris, ypa t inga i pas ižymėjus i krikščionišku i d e a l u 
tarnyboje" . 16-tąją premija 2 0 0 4 meta is l a i m ė j o Kaz lų Rūdos Car i tas 
„Šypsniuko" dienos centro d i rek torė , R e n a t a Andr iuš ienė . Ž y m u o 
buvo įteiktas giedrininkės Ritos V e n c l o v i e n ė s š .m. b a l a n d ž i o 2 4 d . 
per „Vaiko vartai i mokslą" organizaci jos suruošta seminarą K a u n e . 
Renata Andriušienė yra ta ip pat įsteigusi sene l iu n a m u s Kazhj R ū d o j e 
ir tikisi ateityje įsteigti pr ieg lauda b e n a m i a m s . 

Nuotraukoje iš k: dvi „Šypsniuko" c e n t r o b e n d r a d a r b ė s , Rita 
Venclovienė, laureatė Renata Andr iuš ienė ir R a m u n ė Kubi l iūte . 

Ateitininkų sąrašų 
patikslinimas 

Artėjant biaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos rinkimams 
rudenį, taryba nori atnaujinti 
visų atei t ininkų gyvenančių 
JAV ir Kanadoje sąrašus. 
Prašome siųsti savo adresą, 
telefono numerį ir ei. pašto 
adresą iki liepos 1 dienos: 

V y t u i Ž e m a i t a i č i u i 
4 1 8 E. R a v i n e A v e . 

W i l l o w S p r i n g s , IL 6 0 4 8 0 
a r b a e i . a d r e s u : 

v z e m a i t a i t i s @ w a l s h g r o u p . c o m 

D e r m a t o l o g i j o s l igų i r o d o s vėžio 
s p e c i a l y b ė , k o s m e t i n ė ch i ru rg i j a , 

v iso ve ido a t j a u n i n i m a s 
R U T H J Ū R A T Ė BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel . 630-571-2630 

GAiLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
K A R D I O L O G E — Š I R D I E S U G O S 

Midwest Heart Speciallsts 
15900 W. 127th S t Ste 200 

Lsroort, IL 60439 
630-719^799. 

Priklauso Good Samantan. Central 
DuPage. Edvvard ir Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS V23NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Dr .RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te l . 708-598-2131 
Va landos pagal susitarimą 

D r . D A L I A J O D V V A L I S 

D a n t ų g y d y t o j a 

1 5 5 4 3 W . 127 th Str. 

S u i t e 1 0 1 , L e m o n t , IL 

Tel. 630-243-1010 
V a l a n d o s s u s i t a r u s 

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
A K I Ų U G O S - CHIRURGIJA 

2 1 9 N. H a m m e s A v e n u e 
Jo l ie t , IL 6 0 4 3 5 

Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

D - DE-^AS V. KISIELIUS 
"«:s^. pOsies. prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

~EDES£ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms 

YTFNI5 CR^BAUSKAS V O 
SU5AN T LYON. M.D. 

Ausų, Nosies, Cerkles Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 
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D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a mokama iš anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Tik š e š t a d i e n i o laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (USD) 
Užsakan t į Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$190.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$68.00 
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene 

redakcija@draugas.org 
Administratorius - Vytas Paškus 

adm inistraci j a@draugas.org 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

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

skelbimai@draugas.org: 

Metams 
$120.00 
$135.00 

$70.00 
$80.00 

$600.00 
$120.00 

1/2 metų 
$65.00 
$70.00 

$53.00 
$70.00 

$300.00 
$66.00 

3 mėn. 
$45.00 
$60.00 

$35.00 
$40.00 

$100.00 

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 
wwMU3BnlBrtQnugByantMMlMMuxni 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingay Hwy, V\*wbrook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRJ DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry 815-363-9595 
HkGrcvK 847-718-1212 
www.illinotspain.com 

EUGENE C. DECKER DOS, P.C. 
DANTLi GYDYTOJAS 

UetuvarrE sutvarkys darfe už rjnenarną karą. 
Stistenrut <abet anojįkat aitą SefeMskas. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida!.Puodžiūnienė 
Healthy Cormection 
CtTiaoracfc & Rehab 

CMe 
Manualine ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai. 
16547 W. 159 Street 

Lrxkport.iL 80441 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V .J . VASAIT1ENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 VV. 83 St, Burbank, IL 
Te l . 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LELIS 
Akių l igos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435 

Te l . 815-723-1854 

DrRIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACT1C PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKU°UNKTURA, 
nugares, ksMo, gaVce Aauvnų 

fir migrenos), wor8nki traumų i 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn. IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais -
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
i mytia vakarus TUO Harie^ Ave 

Tei. (708) 5984055 
-v- ^-aqa ,s?ar 

Dr. 'VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. jUSTYNA STENCELE 

Šeimos daktarai ir ch i rurga i 
10811 W 143"1 St Ortand Park H. 604*7 

Prikimšo Palos Commonrry HosattaL 
Sirver Gosi Hospitai Christ HospitoJ 

Te l . 708-4450-2500 
Valandos pagal sus i tarimą. 

Čardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V1UJA KERELYTĖ 
Amber Heattri Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraKtika.manualįrie terapija, 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Patas Hts, IL 50463 

Tel. 708-239-0909 
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVAU0NAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

GEDAS M. GRINIS. MD 
!nkstų,pQslės ir prostatos 
gydymas bei cnirurgija 
Aurora Medica! Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K JUČAS 
Odos Iigg specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, CMcago, L 60865 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 i Ave.. Hickory Hills. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Hkjhway 

Willowbrook, IL 60527 
Tel. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

VDAS J. NEMOKĄS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠK3ES UGOS 

7722 S. Kedz ie A v e . 
Ch icago , IL 6 0 6 5 2 

Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0 

Dr. DANA M. SAUKUS 
Dantų gydytoja 

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

Va'3"d?s oaga< susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:vzemaitaitis@walshgroup.com
file:///fi~-
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:a@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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„DRAUGAS" KELIAUJA KARTU 
SU JAV PREZIDENTU (8) 

ALGIS ZAPARACKAS 

Keliaujame \ Gruziją 

Pasibaigus iškilmėms Mask
voje, gegužės 9 d., 4:30 vai. po
piet, prezidento lėktuvas išskri
do iš Maskvos oro uosto į Gru
ziją. Dviejų valandų skrydis 
užsibaigė „Air Force #1" nusi
leidimu Gruzijos sostinėje Tbi
lisi. Prez. Bush buvo pirmasis 
JAV prezidentas, atvykęs į šią, 
buvusią sovietų imperijos dali
mi, respubliką. 

Tbilisi oro uostas buvo pa
puoštas JAV ir Gruzijos vėlia
vomis. Prezidentą ir jo žmoną 
Laurą oro uoste pasitiko Gru
zijos prez. Michail Saakašvili. 
Jis prieš pusantrų metų laimėjo 
rinkimus, yra aiškiai provaka-
rietiškų pažiūrų ir visomis prie
monėmis stengiasi atsikratyti 
Kremliaus įtakos. Jungtinėse 
Valstijose įgijęs teisininko išsi
lavinimą, 37 m. amžiaus M. Sa
akašvili puikiai kalba angliškai. 
Jis taip pat atsisakė dalyvauti 
Maskvoje vykusiose iškilmėse, 
nes Kremlius nesiskubina Gru
zijoje panaikinti savo karinių 
bazių. Nuo Sovietų Sąjungos 
laikų užsilikusiose bazėse yra 
apie 3,000 rusų karių. M. Sa
akašvili tai lygina su jo šalies 
okupacija. JAV taip pat yra at
siuntusios kelias dešimtis karių 
į Gruziją, ku r jie organizuoja 
karinius mokymus. 

Šiek t i e k a p i e Gruziją 

Šalyje gyvena 4.4 mln. gy
ventojų. 83 proc. yra stačiatikiai 
(iš jų 10 proc. priklauso Rusijos 
stačiatikių bažnyčiai); 11 proc. 
išpažįsta islamą. Yra ir armėnų 
apaštališkosios bažnyčios narių, 
ir katalikų. Krašto plotas — 
69.700 kv. km, panašus dydis, 
kaip JAV South Carolina valsti
jos. 

Pagal 1995 m. priimtą kons
tituciją, Gruzija yra respublika. 
Valstybės ir vyriausybės vy
riausias vadovas yra preziden
tas, tiesioginiais piliečių rinki
mais renkamas 5 metams (ne 
daugiau kaip dviem kadenci
jom). Įstatymus leidžia Aukš
čiausioji taryba (Umaghiesi Sa-
beho), renkama 4 metams tie
sioginiais piliečių balsavimais. 
Parlamentą sudaro 235 nariai. 
Veikia Konstitucinis ir Aukš
čiausias teismas. 

Gruzija yra centralizuota, 
išskyrus nepriklausomas pro
vincijas Abchaziją ir Osetiją, 
kurios sovietų valdymo metu tu
rėjo ribotą autonomiją. Vienas 
žymiausių gruzinų yra taip pat 
buvęs vienas žiauriausių žmo
nių naikintojų — Josef Stalin. 
Gruzija jo valdymo laikotarpiu 
buvo gerai aprūpinta ir komu
nistai čia mielai važiuodavo 
atostogauti, nes klimatas pa
trauklus, gamta graži — Juo
doji jura, kalnai, o vietinis vy
nas primena Kalifornijoje gami
namus vynus. Tad nenuostabu, 
kad dauguma gruzinų, išvykę į 
JAV, apsigyvena Kalifornijoje. 
Gruzinų išeivija dabartiniam 
prezidentui skiria daug dėmesio 
ir mūsų viešnagės metu daug 
buvo sugrįžusių paremti abudu 
prezidentus. 

P r e z . Saakašvi l i 
ir Rožių revoliuci ja 

1991 m. Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras She-
vardnadze buvo pirmasis iš
rinktas prezidentu. Po keleto 
metų politiniai nesutarimai ir 
korupcija iš Gruzijos išbaidė 
didžiausią dalį užsienio rėmėjų 
bei investuotojų, o 2000 m. 
rinkimai buvo suklastoti. She-
vardnadze paskyrė Saakašvili 
eiti teisingumo ministro parei
gas. Čia jis netrukus patyrė, 
kad korupcija labai išsiplėtusi ir 

jau pasiekusi ministerijas. Saa
kašvili iš pareigų atsistatydino 
ir įsijungė į politinį judėjimą 
prieš Gruzijoje augančią korup
ciją. 2002 m. sostinėje suorgani
zavo Tautinį sąjūdį, kurio pa
galba laimėjo Tbilisi miesto 
savivaldybės rinkimus — buvo 
išrinktas miesto tarybos pir
mininku. 

2003-2004 m. žiema pasi
taikė labai šalta ir dauguma 
sostinės gyventojų nukentėjo 
dėl centrinio šildymo sistemos 
nesklandumų. M. Saakašvili 
pasinaudojo žmonių nepasiten
kinimu ir nužygiavo į parlamen
tą, nešinas rože. Savo politiniu 
išprusimu ir iškalbingumu įtiki
no ne tik parlamentarus, bet ir 
gyventojus suorganizuoti ma
sines demonstracijas, į kurias 
žmonės rinkosi su rožėmis, kaip 
protesto simboliu. Šis momen
tas Gruzijos istorijoje buvo 
pavadintas Rožių revoliucija. 

2003 m. lapkričio 23 d. įvy
kusi masinė demonstracija pri
vertė prez. Sheverdnadze atsi
statydinti. Iki naujų rinkimų 
prezidento pareigas ėjo Parla
mento pirm. Nino Burjanandza. 
2004 m. sausio 15 d. rinkimus 
laimėjo Saakašvili ir buvo pri
saikdintas tų metų sausio 25 d. 

Ryš ia i su buvus iomis 
p rov inc i jomis 

Gruzijos problemos su bu
vusiomis provincijomis Abcha
zija ir Osetija nėra išspręstos. 
Abchazai siekia nepriklausomy
bės. Apie 300,000 iš tų provinci
jų pabėgėlių jau apsigyveno Gru
zijoje. Prez. Saakašvili pavyko 
sujungti politines partijas į jo 
vadovaujamą Tautinę demok
ratų partiją. Opoziciją sudaro 
kairieji, vadovaujami Davit 
Gumkrelidzze, Jungt inė tau
tine jėga, kuriai vadovauja Bo
ba Davitašvilli ir Zviad Dzidzi-
guiri, bei Respublikonų partija 
su vadovu David Berdzenišvili. 
Prez. Bush viešnagės metu šių 
partijų vadai turėjo progą su 
JAV prezidentu susitikti — bu
vo pademonstruota jų vienybė. 

Gruzijos geografinė padėtis 
suteikia jai svarbų vaidmenį: at
skirti Rusiją nuo Turkijos. Vals
tybės tikslas — tapti visateise 
NATO nare, kaip Lietuva. Ji 
taip pat siekia įsijungti į Euro
pos Sąjungą, dalyvauja NATO 
vadovaujamoje Partnerystė už 
taiką programoje, priklauso 
Jungtinėms Tautoms ir kitoms 
tarptautinėms organizacijoms. 

JAV yra paskyrusi per 1.4 
milijardų dol. įvairioms pro
gramoms, stiprinančios demo
kratizaciją, ekonomikos augimą 
ir krašto apsaugos sutvirtini
mą. Po 2003 m. Rožių revoliuci
jos JAV sustiprino paramą 
kovai su korupcija. Gruzijos ka
rinės pajėgos bendrauja su JAV 
Georgia National Guard. 

P i rmie j i į spūdž ia i 

Nusileidus spaudos lėktu
vui Tbilisi, buvome šiltai priimti 
Gruzijos užsienio reikalų minis
terijos tarnautojų. Ypač malo
nų įspūdį paliko mūsų autobuso 
gidas, kuris, grįžęs iš JAV uni
versiteto, puikiai mus supa
žindino su Gruzijos istorija, 
rūpesčiais ir siekiais. Mums 
buvo labai smagu stebėti kone 
kas pusę mylios iškabintus įvai
rius užrašus ir plakatus, sveiki
nančius prez. Bush. 

Mūsų gidas užtikrino, kad 
rytoj niekas nesėdės namie, bet 
rinksis į Laisvės aikštę pasitikti 
prez. Bush ir išreikšti jam pa
dėką už Gruzijos Rožių revoliu
cijos palaikymą. 

Sus i t i k imas su Gruzi jos 
p r e z i d e n t u 

Užsiregistravus viešbutyje 

ir gavus rytdienos dokumentus, 
buvome asmeniškai prez. Sa
akašvili spaudos sekretoriaus 
pakviesti į susipažinimo su 
prezidentu pokylį. J a u buvo be~ 
veik 11 vai. vakaro, tačiau nu
sprendėme nepraleisti progos, 
nes mus palydėjo paties prezi
dento pareigūnai. 

Pokylyje netrūko nei mais
to, nei gėrimų ir dar buvo paro
dyta tautinių šokių bei dainų 
programa. Prezidentas Saaka
švili mus pasveikino, papasako
jo apie kar tu su prez. Bush ir 
Laura Bush praleistą vaka
rienę. Abiem svečiams iš JAV 
labai patikusi aplinka, tautiniai 
šokiai ir maistas. 

Prez. Saakašvili pasakojimą 
patvirtino ir ką tik atvykę žur
nalistai. Gruzijos prezidentas 
priėjo prie kiekvieno atskirai, 
pasisveikino. Man nereikėjo aiš
kinti apie „Draugą" —jis žinojo, 
kur dienraštis leidžiamas. Apie 
Lietuvą atsiliepė puikiai ir gyrė 
prez. Valdo Adamkaus rolę, 
plečiant demokratiją. Buvo 
pa tenkin tas , kad prieš porą 
dienų atvykęs Lietuvos teisin
gumo ministras įsijungė į ben
drus Lietuvos ir Gruzijos tei
singumo programos patobuli
nimus. 

Smagu buvo girdėti, kad 
Lietuvos patirtis yra naudinga 
Gruzijai. Teko panašią nuomo
nę vėliau išgirsti ir iš Baltųjų 
rūmų atstovų. 

G e g u ž ė s 10 d. 

I savo kambarį grįžau jau po 
antros vai. r., o reikėjo keltis po 
4 vai. ir skubėti į Laisvės aikštę, 
kur nuo ankstyviausio ryto pra
dėjo rinktis žmonių minios, norin
čios pasiklausyti prez. Bush kal
bos, numatytos tik 1:30 vai. popiet. 

Pusryčiai viešbutyje man 
priminė sovietų laikotarpį, nes 
pa tarnavimas ir valgiaraš t is 
atitiko anuos laikus. Čia susi
tikau ir iš Brooklyn, Ml, atvy
kusius s ta tybininkus , kur ie , 
pagal sutart į , remontuoja ir 
stato JAV ambasadą. Bendra 
kalba buvo apie Dainavos lietu
vių jaunimo stovyklą ir me
džioklę Dainavos apylinkėse. 
Statybininkai taip pat tą dieną 
skubėjo į miesto centrą, pama
tyti bei susitikti su prez. Bush. 

Iš viešbučio išvykau apie 
8:30 v. r. Autobusas mus galėjo 
privežti tik pusę kelio, nes visos 
gatvės buvo užkimštos į centrą 
skubančių žmonių. Prezidentas 
tuo metu dalyvavo susitiki
muose su Gruzijos visuomeni
ninkais, verslininkais, kultūros 
darbuotojais ir opozicijos vado
vais. Po to aplankė Parlamentą. 

Gruzijos „Rustavi 2" tele
vizijos žurnalistui prez. Bush 
pabrėžė, kaip svarbus Rusijos ir 
Gruzijos bendradarbiavimas , 
kovojant su terorizmu Gruzijos 
pasienyje. „Mes padėjome, pa
rengėme apmokymų programą, 
ir mums buvo malonu padėti, — 
sakė jis, — tačiau tur iu pri
minti, kad svarbiausias veiks
nys šiose antiteroristinėse ope
racijose buvo Gruzijos ir Rusijos 
teisėsaugos pareigūnų ben
dradarbiavimas. Pankisio tar
pukalnės išvalymas nuo tero
ristų yra nacionalinis Rusijos ir 
JAV interesas, tačiau pirmiau
sia tai yra Gruzijos vadovybės 
tikslas", kalbėjo G. W. Bush. 

Rusija kaltina Gruziją, kad 
ji leidžia čečėnų teror is tams 
slapstytis Pankisio tarpukalnė
je, kuri ribojasi Čečėnija. Ru
sijos kariai jau daugiau kaip 5 
metus bando nuslopinti kovas 
už laisvę šioje musulmoniškoje 
Kaukazo respublikoje, kur 
1994-1995 m. įvyko karas , iki 
šiol iš esmės nesibaigęs. 

I>aisvės a i k š t ė j e 

Mūsų autobusas , pilnas 

DRAUGAS, 2005 m. liepos 2 d., š e š t ad i en i s 

Baltųjų rūmų spaudos atstovų, 
buvo sustabdytas , nes negalėjo 
toliau važiuoti —jį buvo apsupę 
žmonės. Turėjome eiti pėsti apie 
mylią iki pereinamųjų vartų. 
Susikimšimas buvo didelis — 
žmogus prie žmogaus, o mes su 
apara ta i s ir kompiuteriais! Pa
gal iau turėjome šaukt is spe
cialios Baltųjų rūmų tarnybos 
pagalbos, kad atvyktų ir pada
rytų m u m s kelią iki spaudos 
centro aikštėje. 

Už valandos sulaukėme 
gruzinų i r JAV specialių agentų 
paramos — jie praskynė taką 
per minią ir galėjome pasiekti 
apsaugos var tus , įvedusius mus 
į spaudos centrą. Susidariau 
įspūdį, kad tikrai visi miesto 
gyventojai tuo pačiu metu 
n u t a r ė atei t i į centrą. Pagal 
mano apskaičiavimą, čia buvo 
susir inkę daugiau negu 150,000 
žmonių. 

Kalbėtojų pakyla buvo ap
dengta permatomu stiklo sky
du . Dešinėje buvo keli tūks
tančiai choristų, susėdusių taip, 
kad sudarė Gruzijos vėliavą, o 
kairėje tokiu pat būdu buvo 
sudary ta JAV vėliava. Žmonės 
buvo sus igrūdę taip ankšta i , 
kad j iems buvo sunku pakelti 
r a n k a s . I r t a s buvo j au dvi 
va landas prieš prezidentų kal
bas. Tuomet •patikrinimo vartai 
buvo uždary t i ir kiti turėjo 
kalbų klausytis gatvėse, kurios 
vedė į a ikš tę . 

Gruzijos prezidentui pradė
jus kalbėti , staiga nutrūko gar
so sistema. Tik labai arti stovin
tys galėjo girdėti jo kalbą, ta
čiau TV ir radijo laidos nebuvo 
išjungtos. Po 5 min. vėl įsijungė 
garsas . 

Prez. Bush kalbėjo 18 min. 
Jo kalba 20 kartų buvo per
t r a u k t a audringais plojimais. 
Dalyviams labai patiko, kad 
juos pasveikino gruziškai. Pre
z identas kalbėjo toje pačioje 
vietoje, kur 2003 m. lapkričio 
mėn susir inkę žmonės patraukė 
prie par lamento ir privertė atsi
statydinti šalies vadovą Edvard 
Shevardnadze. 

„Gruzija — viso pasaulio ir 
šio regiono laisvės švyturys", — 
džiūgaujančiai miniai pareiškė 
prez. Bush ir pažadėjo plačią 
paramą, vykdant demokratines 
reformas. J i s taip pat ragino 
taikiai spręsti konfliktus, atsi
skyrimo nuo Gruzijos siekiant 
Abchazuos ir Osetijos regionams 
ir Rusijai juos remiant. Maskvai 
bus naudingas naujų demokra
tijų a t s i rad imas kaimyninėse 
valstybėse, kurios anksčiau pri
klausė Sovietų Sąjungai. „Ro
žių revoliucija buvo raiškus 
istorijos momentas, — kalbėjo 
JAV prezidentas, — jis įkvėpė 
ne tik Gruzijos liaudį, bet ir ki
tus , demokrati jos siekiančius 
žmones, visame pasaulyje. Kon
fliktus Gruzija gali išspręsti su 
JAV pagalba". 

B a l t a r u s i j o s 
d e m o n s t r a c i j a 

Kalbos metu prie Baltųjų 
rūmų spaudos pakylos buvo iš
keltas p lakatas , prašant laisvės 
Baltarusijai ir Čečėnijai. Balta
rusijos opozicijos vadovas Ana
tolijus Lebedka kalbėjo, kad 
rinkimų kampanija Baltarusi
joje bus labai įtempta, bet opo
zicijai galbūt pavyks nušalinti 
A. Lukašenką iš prezidento kė
dės. „Mes turime stiprią politi
nę valią 2006-uosiu8 paversti 
svarbiais, atsakingais metais ir 
ket iname kovoti iki pergalės'", 
— pabrėžė A. Lebedka. Jis sakė, 
kad siūloma kurt i opozicijos 
koaliciją, bet opozicija šalyje 
netur i tokių privilegijų, kaip 
Ukrainoje — tai sakydamas, jis 
turėjo mintyje žiniasklaidą ir 
atstovavimą valdžios instituci
jose, ypač parlamente. 

N u k e l t a j 5 psl . 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Liepos 4-osios dvasia 

Ž
monijos istorijoje kiekviename šimt
metyje randame karų. Kiek kraujo 
pralieta tarptautiniuose ir vidaus 

karuose, niekas nepasakys. Senovėje monar
chai kariaudavo dėl garbės įžeidimo, bet žemės 
ir vandenų turtai, kaip anuomet, taip ir dabar, 
sukelia nesantaikas tarp tautų ir valstybių. 
Sakoma, kad kiekvieno karo priežastys esan
čios ekonominės. Yra buvę ir ideologinių karų. 
Istorijoje yra žinomi kryžiaus karai. Viduram
žių riteriai keliavo į Šventąją žemę kovoti dėl 
Kristaus karsto. Istorijos filosofai sako, kad 
artinasi tasai laikas, kada turės susikirsti 
žemėje dvi skirtingos idėjos — ne žodžiu ir 
raštu, bet ginklu. Esą tada visame pasaulyje 
būsią du frontai. 

Šių laikų dvasia rodo, kad žmogus ruošiasi 
kovoti už savąją laisvę. Jis jos nenori išmainyti 
į didžiausius šios žemės turtus. Iš tikrųjų visus 
kartus galime pavadinti karais už laisvę. Iš 
karų ir žmogaus kraujo gimė naujos nepriklau
somos valstybės. 

Laisvė žmogui yra brangiausias tur tas . J i 
yra jo asmens nepriklausomybe. Dėl tos nepri
klausomybės septynioliktame šimtmetyje paju
dėjo daugybė žmonių iš Britanijos salų ir 
Vakarų Europos į naująją žemę — Ameriką. Čia 
jie norėjo laisvai pagal savo įsitikinimus Dievą 
garbinti ir žinoti, kad jų vaba nė kiek nėra 
žemesnė už Anglijos karalių ar Prancūzijos 
imperatorių valią. 

Kai Anglijos kolonijoje, Šiaurės Amerikos 
rytuose, buvo vis nekreipiama dėmesio į žmo
gaus teises ir kai kolonistams išsekė kantrybė, 
vis be pasekmių besiskundžiant prieš Anglijos 
karalių, Amerikos kolonijos pasiskelbė laisva ir 
nepriklausoma tauta. 1776 m. liepos 4 d. buvo 
Kontinento Kongreso pasirašyta Nepriklau
somybės paskelbimo aktas. Kaip visur, taip ir 
čia, buvo laisvės ir nepriklausomybės karai. 
Reikėjo nepriklausomybės aktą išpirkti krauju 
ir gyvybe. 

Liepos 4 d. pasirašytojo Nepriklausomybes 
akte vedamoji mintis yra ta, kad žmogus turi 
nenusavinamas teises, o toms teisėms ap
saugoti yra įsteigiama valdžia, gaunanti galią iš 
žmonių sutikimo. Ta mintis, po kuria pasirašė 
Kongreso nariai, buvo žmogaus laisvės apgy
nimui ir tikrosios demokratijos įkūrimui. 
Demokratijos valstybės įsteigimu buvo garan

tuota asmens laisvė, o nepriklausomybės pa
skelbimu užtikrinta laisvė Jungtinėms valsti
joms. Kaip daugiau kaip prieš porą šimtų metų, 
taip ir dabar, Amerikos krantus daugiausia 
pasiekė tie, kuriems pritrūko laisvės savajame 
krašte ir tėvų gimtinėje. Vėliau atvykusius 
senieji vadindavo „grinoriais", bet vienų ir kitų 
vaikai išaugo šio krašto laisvės dvasioje. Laikas 
visus sulygino. Dabar vaikai didžiuojasi savo 
tėvų praeitimi ir važiuoja lankyti jų senosios 
gimtinės. 

Anuomet laisvės kovų metu Amerikoje ne
buvo tų patogumų, kokius dabar turime. Ame
rikietis tada buvo neturtingas. Jis gyveno be 
apsidraudimo prieš mirtį ir nelaimes, bet dėl 
meilės laisvei ir kraštui j is buvo didelis patrio
tas. Visai kitas vaizdas šiandieną. Jungtinių 
Amerikos Valstijų laisvasis žmogus, tiesa, dirba 
nelengvai, bet gyvena patogumų aplinkoje. 
Niekad nepraradęs laisvės, dažnu atveju jis jos 
neįvertina. Jis įpratęs yra iš savo tėvynės gauti, 
o mažai, ar gal net visai nieko, jai neduoti. 
Todėl prez. John F. Kennedy savo rinkiminėj 
kampanijoj ragino amerikiečius neklausti, ką 
jie iš Amerikos gali gauti, bet klausti, ką jie jai 
gali duoti. Regis, čia kaip tik ir slypi patriotiz
mas, kokio mes pasigendame Amerikoje po 
dviejų šimtų metų. Galbūt Amerikos politikų 
savo krašto reikalų nepaisymas bus privedęs 
prie milijonų žmonių atidavimo komunizmo 
vergijon. Regis, reikėtų mums grįžti prie anų 
laikų patriotizmo dvasios, — prie liepos 4-osios 
laisvės dvasios, kuri mums lietuviams iš esmės 
yra ta pati, kaip Vasario 16. 

Kai priešai norėjo Pennsylvanijos generolą 
Reed papirkti, siūlydami jam 50,000 dolerių, šis 
jiems atsakęs, kad jis esąs labai neturtingas, 
bet Anglijos karalius nesąs toks turtingas, kad 
galėtų jį nupirkti. Taigi jo patriotizmas buvo 
didesnis už visus Anglijos turtus. Amerikos 
patriotizmas yra kilęs iš meilės laisvei, kuri 
padarė Jungtines Amerikos Valstijas pasaulyje 
didžiausia jėga. 

Švenčiant Liepos 4 d., prisimena ir mūsų 
laisvės atgavimo dienos Vasario 16, ir po žiau
riausio persekiojimo 1941 m. Birželio 23 ir Kovo 
11. Mums tos dienos brangios. Bet per 50 metų 
komunizmas taip sunaikino visą mūsų tautą, 
kad, minėdami laisvės atgavimo dienas, mes 
daugiau verkiame, nei džiaugiamės. 

VIENO GYVENIMO FRAGMENTAS 
BRONIUS ŽALYS 

Nr.13 

Iš karto nedrąsiai, paskum vis garsiau suskam
bėjo viena, antra, trečia dainelė. Norvegų dainos 
perdėm linksmos, melodijos gražios, pavasariškos 
(ir dainininkė neprasta — geltonplaukė, mėly
nakė). Mano vardo ištarimas, atrodo, sudarė 
problemų, tad, pasitarusios su seseria TiŲa, 
nutarė mane vadinti Rolfu... Vėliau lošėm šaš
kėm, kol neatėjo daugiau svečių, ir aš grįžau at
gal į stovyklą. 

1945 m. saus io 7 d. 
Sekmadienis. Šiandien po pietų mūsų grupė, 

susidedanti iš Mary, jos sesers Tillos, dar vienos 
jaunos norvegaitės ir mūsų, trijų lietuvių, buvom 
išėję pašliūžinėti po kalnus. Pakilom gana aukš
tai, net už statomosios geležinkelio linijos. J kalną 
lipti buvo pusė velnio, bet pakalnėn... Kai tuo 
tarpu mūsų norvegės nurūko kaip žaibas, tik su-
mirgėdamos pro medžius... Dėlto į stovyklą grį
žau tik su išsukta ranka. 

Kad norvegai geri pašliūžininkai — nedyvai. 
Čia vaikas, kai tik atsistoja ant kojų, atsistoja ir 
ant pašliūžų. Sako, kad tėvas, vaikui dar ne
gimus, perkąs 3 daiktus būsimam šeimos nariui: 
finką, kuprinę ir pašliūžas. 

Sausio 9 d. 
Šiandien iš kaimyninio bataliono (2000 km) 

gavome naujų „Lietuvių" laikraščio numerių. Šio 
laikraščio priede — „Karys", Nr. 5 — radau kores
pondenciją, antrašte Nepamiršo ir mūsų", pasi
rašytą „Karys Alfredas Kirkilionis"... Baisiai 
įdomu, galgi dar susitiksime .mielas drauguži'" 
(Buvo slaptoje vokiečių policijoje, ir man teko nuo 
jo nukentėti!..) 

Sausio 21 d. 
Išėjo pirmasis numeris laikraštėlio „Pašvais

tė", jame beveik vienas humoras Visus tekstus 
reikėjo pateikti, išvertus į vokiečių kalbą, bata
liono .cenzūrai". 

Sausio 23 d. 
Tyliai krinta snaigės. Mažytės, gražutės 

snaigės. Jų milijardai — begalybė! Kalnai pa
dengti metriniu šių baltučių kristalėlių sluoks
niu. Medžiai, pastatai, kalnų granito uolos — vi
sa, visa balta. Kol užlipi kirstiniais laiptais j dar
bovietę kalne, ant pečių ir kepurės jų prikrinta 
ištisa pusnis. 

Dabar ramu ir jos lengvai, tyliai plauko' Bet 
kai pakyla vejas, šiaurus, švilpiąs nuo kalnų 
viršūnių, iš tarpukalnių, kai aukštąsias kalnų 
keteras uždengia juodi debesys — tada tu pa
žiūrėk, kaip šios gražutės snaigės šoka! Už treje
to žingsnių savo draugo, bežygiuojančio siauru 
kalnų takeliu, nematysi, o atsilikęs ir prisišaukti 
negalėsi — viesulo gaudimas viską nustelbs. Šal
tis ir vėjas degins skruostus, lįs po drabužiais, 
trukdys žingsniuoti... Tuo atveju ir geriausi 
keiksmai negelbsti: Laimingas esi tokią valandą, 
būdamas šiltame stovyklos barakų kambaryje, 
arba kalnų darbovietės būkle. 

Jau užvakar pietuose aukštesniąsias kalnu 
viršūnes nušvietė beartėjančio saulėtekio žaros. 
Greit ir mes saulutę pamatysime, nors. pagal vo
kiečių pasakojimus, bjauriausia žiemos dalis dar 
tik ateina — ligšiol buvusi tik įžanga į tikrąją žiema 

Bet lietuvis kietas. Nepalaužė jo kieti likimo 
smūgiai, nepalauš ir žiauri šiaurės žiema. Buvo 
sunku — dainavome, bus dar sunkiau, dar gar
siau skambės mūsų daina. Bet palūžti — ne mums' 

Vakare nuaidi lietuviškų dainų melodijos — 
tai mes grįžtame iš darbo atgal į barakus, nors 
pavargę, nors alkani, bet su daina. 

„Cit, neverk, jauna mergele, mes sugrįšim, mes 
sugrįšim, šilko skarą, gintarėlius, dovanosim tau..." 

Klausosi parimę kalnai, pakalnėse augančiom 
pušys, iš atšlaitėse susigūžusių kalnų sodybų klau
sosi geltonplaukės šiaurės mergaitės stebėtinai 
gražios dainos, o ji, užburiančiai žavi, nuplaukia per 
kalnus, per fiordus, lyg norėtų pasiekti tuos klonius, 
tas lygumas, kur ji buvo gimusi Bus d a u g i a u . 
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TRYS Š IMTAI KILOMETRŲ 
I RAKI ETIŠKA GELEŽINIO VILKO 

GATVE 
BNS naujienų agentūros korespondentas lankėsi Irake 

Š a i b a - B a s r a - V i l n i u s , 
birželio 27 d. Daug geriamo 
vandens — dar praėjusios 
savai tės pradžioje t a i a t rodė 
svarbiausia, vykstant į Irako 
dykumą, ku r birželio antroje 
pusėje t e m p e r a t ū r a pavėsyje 
pakyla iki 55 laipsnių, o sau
lėkaitoje — net iki 70. 

Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministerijos kvie
t imu Pietų Irake apsilankė ke
tu r i žurna l i s ta i iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Danijos. 
Septynių dienų kelionėje žur
nal is tams teko patruliuoti su 
daugiatautės koalicijos kariais , 
l ankyt i s irakiečių namuose , 
susitikti su Pietų Irako poli
t ikais , verslininkais, visuome
nės veikėjais. 

Kelionės dienomis BNS 
korespondentui nuolat kildavo 
pagunda manyti , kad vasaros 
ka i t ra danų ir lietuvių taikda-
r iams kelia daugiau nerimo nei 
saugumo padėtis bataliono at
sakomybės zonoje ir kasdieniai 
patruliavimo rūpesčiai. Tačiau 
praėjusios savai tės įvykiai, 
kur ių centre ats idūrė Danijos 
batal iono t a ikdar ia i , visiškai 
išsklaido galimas iliuzijas, kad 
Pietų Irake išpuoliai prieš tarp
tau t inės koalicijos pajėgas ne
gresia. 

Danų ir lietuvių karių tra
dicinio patruliavimo maršru te . 
Dajiro miestelyje praėjusį ket
virtadienį atvykęs ištirti dviejų 
irakiečių žūties priežastį, danų 
pa t ru l i s pa teko į įnirt ingą 
kryžminę ugnį, ne t ikė ta i įsi-
plieskus konfliktui t a rp dviejų 
genčių. Patrulius teko evakuoti 
a tvykus iam pas t ip r in imui . 
Penktadienį Basros priemiesty
je Hartoje, pravažiuojant danų 
konvojams, nuotoliniu būdu 
buvo susprogdintos dvi bombos. 
Per minėtuosius inc identus , 
kur iuose , p i rminia is duome
nimis, Lietuvos taikdariai neda
lyvavo, kariškių ir civilių aukų 
išvengta tik per plauką. 

Vos prieš savaitę, Baltijos ir 
Danijos žurnalis tams su danų 
kariais važiuojant per minėtąjį 
Hartos priemiestį, ta ikdar ia i , 
demons t ruodami geranoriš
kumą ir pasit ikėjimą vietos 
gyventojais, nus i imdavo šal
mus , o Dajire, užsukę pas vie
t inės genties šeichą, Lietuvos 
patruliai ir BNS koresponden
tas buvo vaišinami rytietiška 
arbata. 

t i s , d u l k ė s i r 
v a n d u o 

Daugiatautėse taikos įtvir
t inimo pajėgose t a rnau jan tys 
Lietuvos kariai per „standar
tinį", 9-10 valandų t runkant į 
patrulį, kepinant kaitr iai dyku
mos saulei, neretai išgeria po 
8-10 litrų vandens. Po įkaitusia 
neperšaunama liemene upeliais 
va rvan t p raka i tu i , persmel
kiant karš tam vėjui, vandens 
gėrimas — vierjfintelis būdas 
išvengti dehidratacijos. J i gali 
atsėlinti nepastebimai — staiga 
apsunks t a k ū n a s , pras ideda 
haliucinacijos, ištinka šilumos 
smūgis, ir nuo mirties gah išgel
bėti tik skubi medikų pagalba 
Todėl karinėse bazėse geriamo 
vandens daug ir jo nemokamai 
rasi visur — valgyklose, gyve
namosiose ir tarnybinėse patal
pose. Vietinį vandenį gerti 
draudžiama, kariškiai ir tarp
tau t in i s personalas geria tik 
buteliuose iš Kuveito, Jungtinių 
Emyratų, Saudo Arabijos at
vežtą vandenį. 

Ketvirtąjį tarnybos mėnesį 

pusmetį trunkančioje misijoje 
baigiantys 53 Lietuvos būrio 
LITCON-5 (Lithuanian Contin-
gent, Lietuvos kontingentas) 
kariai priskriti Didžiosios Bri
tanijos atsakomybės sektoriui, 
ir tarnauja Danijos batalione 
DANCON. Lietuviai gyvena 
„Danevang" stovykloje, kuri 
įsikūrė milžiniškoje tarptau
tinės koalicijos aprūpinimo ba
zėje, buvusiame Irako karinia
me aerodrome Šaiboje, maž
daug už 20 kilometrų į pietus 
nuo antrojo pagal dydį Irako 
miesto — Basros. Šaibos bazės 
dydis įspūdingas — ilgesnis nei 
2 kilometrų asfaltuotas pakili-
mo-tūpimo t a k a s tarnauja, 
kaip bazės pagrindinė gatvė, 
šalia kurios išsidėstė kelios 
didelės karinės stovyklos, virš 
kurių plevėsuoja Didžiosios 
Britanijos, Danijos, Lietuvos, 
Čekijos, JAV ir kitų valstybių 
vėliavos. 

Nepaisant to, kad įtvirtini
mai juosia visą Šaibos bazę, 
kiekvienos valstybės stovykla 
— atskiras bastionas su pyli
mais, užtvarom, šaudymo liz
dais, bokšteliais. Beveik kiek
viena šalis papuošė savo stovyk
los įvažiavimą trofėjine buvusio 
diktatoriaus Saddam Hussein 
karine technika — pabūklais, 
šarvuočiais. Danai akcentą savo 
stovyklai papuošti parvilko iš 
dykumos — tai pamestas visiš
kai sveikas sovietinės gamybos 
tankas „T-50" — nors sėsk ir 
važiuok. 

Buitis danų stovykloje mak
simaliai užtikrina misijoje tar
naujančių karių patogumą. Ka
riai gyvena po du-t r is nedide
liuose nameliuose, kuriuos 
aušina vėsintuvai . Nameliai 
surikiuoti po dvi eiles — „gat
vėmis", kurių kiekviena pa
krikštyta savaip, ir kiekvienoje 
jų gyvenantys kariai bando 
savaip suteikti savo „gatvei" 
jaukumo. Šarvuočius „Pirran-
ha" vairuojantys danai savo • 
namelių eilę pavadino „Piranijų 
įlanka", o lietuvių būrys savo 
gatvę pakrikšti jo „Geležinio 
vilko" vardu. Sutemus, gatvės 
pavadinimas „Iron Wolf Street" 
šviečia raudonai, lyg viliodamas 
pavakaroti nagingų lietuvių 
suręstoje pavėsinėje. 

„Kiekvienas iš penkių tar
navusių būrių kažką palieka 
savo pamainai . Radę LIT-
CON-4 mums paliktą verandą, 
mes ją uždengėme stogeliu, nuo 
saulės saugo iš nendrių pinti 
kilimai, kuriuos susimetę po 
dolerį kitą, nusipirkome iš 
irakiečių", — pasakoja LIT
CON-5 Durininkas, jaunesnysis 
puskarininkis Darius Stanaitis. 

Pavėsinėje vakarais susi
renka visi nuo užduočių laisvi 
kariai. Jie per sienoje išradingai 
įmontuotą televizorių žiūri 
palydovinės TV programas, 
DVD filmus, lošia šachmatais 
arba šnekučiuodamiesi „užku
ria slibiną" — rūko vaisinį ta
baką per rytietišką vandeninę 
pypkę — kaljaną. 

Čia pat šaldytuve — didelės 
vėsaus vandens atsargos, joms 
galioja nerašyta taisyklė „pa
ėmei butelį — įdėk naują", bei 
puskepalis naminės lietuviškos 
duonos, kurios lauktuvių prieš 
kelias savaites atvežė Lauko 
pajėgų vadas. 

Bazėje galioja sausas įstaty
mas, parduotuvėje galima įsi
gyti tik bealkoholinio alaus. 
Kariai nus ta ty tomis valan
domis maitinasi erdvioje val
gykloje. Maistą, kuriame gausu 
daniškos vir tuvės patiekalų. 

gamina privačios bendrovės iš 
Indijos virėjai. Kaip būdinga 
daugumai nuolatinių karinių 
bazių, patiekalai įvairūs, mais
tingi, pa t iek iama labai daug 
šviežių daržovių. 

Kiekvienos „gatvės" gale — 
dušais ir tualetais. Praustis 2-4 
kartus per dieną — ne praban
ga, o būtinybė. Vandenį padeda 
taupyti specialūs čiaupai. Ypač 
paisoma rankų švaros — Irake 
klesti gausybė sunkių infek
cinių ligų, todėl kiekvienoje 
prausykloje, be muilo, pakabin
ti indai su medicinine dezin
fekuojančia pasta. Tokia tvarka 
galioja visose be išimties 
sąjunginių pajėgų Irake bazė
se. 

Bazėje yra ligoninė, nemo
kamas in temeto centras karių 
susirašinėjimui su namiškiais, 
taip pat galima už pinigus pa
skambinti namo iš telefono ka
binų. Ryšiui su namais Lietuvos 
kariai k a s mėnesį gauna po 80 
litų priedą, tačiau šios sumos 
realiai pakanka tik keliems 
lakoniškiems skambučiams. 
Laisvalaikiu lietuviai mielai 
„pumpuoja geležis" didelėje 
sporto salėje arba gaivinasi 
negiliame, bet ganėtinai ilgame 
— 12 metrų baseine. 

„Batalione tarnaujantys 
danų žvalgai — vyrai nesmul
kaus sudėjimo, bet jie labiau 
linkę pabėgioti, tuo tarpu, kai 
pamatai linguojančią raume
ningą figūrą, gali lažintis, kad 
lietuvis eina", — komentuoja 
bataliono štabe tarnaujantis 
vyresnysis leitenantas Liutau
ras Mickevičius. Pats jis kasryt 
auštant , kol nekaršta, uosto 
taku nubėga keletą kilometrų. 

Pastarosimis dienomis ba
zėse paskelbtas aukščiausiojo 
lygio — „raudonas" — kaitros 
pavojus, kariai raginami patau
soti jėgas sportuojant, vengti 
saulėkaitos. Nepaisant to, teko 
matyti „ekstremalais" pramintų 
danų, kurie išsineša loveles į 
lauką ir kaitinasi saulėje karš
čiausiomis valandomis. 

LITCON-5 savo misiją pra
dėjo vasario pabaigoje, kai Irako 
pietuose dienomis sušildavo vos 
iki 10—15 laipsnių, o naktimis 
prireikdavo megztinio ir striu
kės. „Kartą pavasarį naktį 
budėjome dykumoje, pasienyje 
su Iranu. Niekad iki tol nema
niau, kad Irake įmanoma taip 
sušalti", — su šypsena prisime
na LITCON-5 būrio vadas, 
vyresnysis leitenantas Evaldas 
Arbataitis. 

Kiekvieno bazės gyventojo 
nedraugas — dulkės. Nevalomi 
paviršiai per dieną kitą nugula 
storu dulkių sluoksniu. Dar 
nemalonesnės — smėlio audros. 
Atviruose visureigiuose patru
liuojantys kariai neretai pakliū
na į karšto pietinio vėjo — ara
biškai „sarki" — keliamus smė
lio debesis. BNS koresponden
tas pats patyrė, kad be specialių 
akinių ir kaukės, kad neapak-
tum. privalai visiškai užsimerk
ti, šnervės sukietėja, burnoje 
girgžda smėlis. „Šarki" — lyg 
milžiniškas plaukų džiovintu
vas, kaitinantis ir akimirksniu 
išdžovinantis ir be to su kaitra 
kovojantį kūną. 

LITCON-5 būrio kariai, at
vykę irakietiškos žiemos pabai
goje, neturėjo aklimatizacijos 
problemų — orai kito palaips
niui. Tačiau rugpjūčio pabaigo
je, kai atvyks pamaina — būrys 
LITCON-6, karštyje atsidūru
siems naujokams bus sunku 
Todėl atvykstantiems v.v-ar.i 
kar iams taikoma kelių dienų 

aklimatizacijos programa. 

Saugumo padėtis 
ir 

ka ina „už galvą" 

LITCON-5 būrio pagrindas 
— Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Kęstučio bataliono Taura
gėje kariai, t a ip pat kariai 
atrinkti iš kitų brigados 
„Geležinis Vilkas" padalinių bei 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų. Dalis būrio karių turi 
tarptautinių misijų, taip pat ir 
Irake patirtį. 

Lietuvos kariuomenės va
dovybė karių Irake misiją 
apibūdina lakoniškai — patru
liavimas, eskortavimas, sargy
ba bazėje, objektų apsauga. 
BNS korespondentas turėjo ga
limybę sudalyvauti viename 
standart iniame" patruliavime. 

Lietuvių atsakomybės zona 
prasideda už kelių dešimčių 
kilometrų nuo bazės. Tai — di
dingas Šat ai Arabo upės, į 
kurią susilieja Tigras ir Eufra
tas, slėnis už keliasdešimties 
kilometrų į šiaurę nuo Basros, 
taip pat dykumų plotas pasieny
je su Iranu. Lietuviai patruliuo
ja Bagdado kryptimi nusi
driekusiu greitkeliu Nr. 6, ku
riame gausu įvairių incidentų. 

Paprastai patrulio sudėtyje 
du automobiliai — danų per
duoti nešarvuoti visureigiai 
„Mercedes Benz \ pasak lietuvių 
karių — „labai geri, patikimi 
automobiliai". Misijos pradžioje 
dėl tarpgentinių vaidų į greit
kelį Nr. 6 buvo leidžiama va
žiuoti tik šarvuočiais, o lietu
viams buvo paskirtas kitas 
patruliavimo maršrutas. 

Kaip pasakojo Danijos 
bataliono vadas pulkininkas 
Henrikas Lyhne, po eilinio 
aštraus konflikto tarp Halaf ir 
Garamši genčių, tarptautinės 
koalicijos pajėgos vasario pa
baigoje surengė didelę operaci
ją, kurios metu trys britų kuo
pos ir danų batalionas apsupo ir 
tikrino kaimus. 

Per operaciją konfiskuota 
didelis kiekis Kalašnikovo 
automatų, kulkosvaidžių, mi
nosvaidžių ir granatsvaidžių. 
Irakiečiai tebeslepia nemažai 
ginklų, kurių po Saddam Hus
sein režimo žlugimo galima 
buvo rasti bet kur, tačiau 
sąjungininkų operacija Šat ai 
Arabo slėnyje pagerino saugu
mo padėtį. Netrukus po jos buvo 
surengta taikos konferencija, 
kurioje dalyvavo iš visos Basros 
provincijos atvykę 21 įtakingas 
ir gerbiamas šeichas, Irako poli
cijos ir armijos, tarptautinių 
pajėgų atstovai. 

Pulkininkas H. Lyhne, su 
žurnalistais bendravęs dar 
prieš praėjusios savaitės inci
dentus, sakė, kad „nors padėtis 
pastaruoju metu buvo rami, ir 
mes prie to pripratome, viskas 
gali pasikeisti per sekundes, 
todėl negalima atsipalaiduoti 
net stovykloje". „Net ir matyda
mi pagerėjimą, mes jokiu būdu 
neatsipalaidavę, nepraradę 
budrumo, mes pasiruošę rea
guoti į bet kokius pasikeitimus", 
— BNS pasakojo LITCON-5 
būrio vadas vyr. leitenantas E 
Arbataitis. Todėl ir per įprastą 
patrulį, kuriame dalyvavo BNS 
korespondentas, buvo paisoma 
visų saugumo procedūrų Iš 
Lietuvos atskridęs žurnalistas 
jautesi pagerbtas ir ypač akylai 
saugomas — visureigį vairavo 
pats būrio vadas, priešakinio 
Saulio vaidmenį atliko kariškių 
;r civiliu santykius kuruojantis 

vyr. ltn. L. Mickevičius, o džipo 
saugą užtikrino daugiatautinės 
divizijos vadavietėje Basroje, 
viešųjų ryšių centre dirbantis 
vyr. ltn. Tomas Auželis. Prie
kyje ir iš paskos važiavo dar du 
visureigiai su kulkosvaidi
ninkais. 

Pasak būrio vado, vieni 
pagrindinių nestabilumo Basros 
provincijoje požymių — genčių 
vaidai, kriminalinių gaujų šėlio
j imas, dažnai pasitaikantys 
žmonių grobimai ir transporto 
priemonių užgrobimai. 

Šat ai Arabo upės slėnyje 
dominuoja kelios gentys, tarp 
kurių didžiausios — Garamši, 
Hallat ir H am ar. Šių genčių 
tarpusavio konkurencija neretai 
perauga į nesantaiką ir net gin
kluotus konfliktus, kuriuos 
numalšinti pavyksta tik atvy
kus daugiatautinių pajėgų grei
tojo reagavimo būriui. Žmones 
ir automobilius dėl išpirkos 
neretai grobia i r pragyvenimo 
šaltinių neturintys, dykumose 
gyvenantys arabai . 

Užsieniečiui nelengva su
prasti, jog Pietų Irako provinci
joje galioja „akies už akį" įstaty
mas, todėl už genties nario 
nužudymą gresia atsakomasis 
nužudymas, susišaudymai kyla 
dėl pagrobtų gyvulių. 

Kilus konfliktui tarp gen
čių, kviečiamas tarpininkauti 
neutralios genties kilmingas 
atstovas — šeichas. Dažniausiai 
per tarpininkavimą susitariama 
dėl išpirkos už padarytą žalą. 
Buvo atvejų, kai kompensaciją 
už padarytą žalą ir atimtas 
gyvybes mokėjo tarptautinės 
pajėgos. 

Tarptautinių pajėgų vado
vybė pripažįsta, kad dėl kom
pensacijų su vietiniais derėtis 
tenka, nes ta i neretai padeda 
užtikrinti kar ių saugumą. „Ži
nant ginklų paplitimą, gyvento
jų nepasi tenkinimas dėl pa
darytos j iems žalos gali sukelti 
mums rimtų saugumo prob
lemų", — žurnal is tams sakė 
Danijos bataliono vadas pul
kininkas H. Lyhne. 

Baltijos ir Danijos žinias-
klaidai lankant is Basroje, danų 
kariškiai buvo patekę į ginčą. 
Irakiečiai apkaltino danų pat
rulių konvojų Hartos vietovėje 
sukėlus avariją, kurioje, jų tei
gimu, žuvo 11 žmonių. Karo 
policija pradėjo tyrimą, ar tikrai 
nederamas visureigio manevras 
išprovokavo sausakimšo mikro
autobuso ir lengvojo automo
bilio susidūrimą. Kariškiai tei
gia, kad civilių gyventojų aukų 
galėjo būti nuo 5 iki 9. 

Ypač keistai atrodo sutapi
mas, kad būten t Hartoje, vie
tovėje, kur kariškiams buvo lei
džiama nusiimti šalmus, ma
žiau nei po savaitės danų kon
vojai pateko į pasalas — prie jų 
automobilių buvo susprogdintos 
bombos. 

Patrulis 

Lietuvių vilkstinė rieda 
greitkeliu Nr. 6. Būrio vadas 
iškėlė kelias užduotis — pake
liui surinkti informaciją iš Irako 
policijos atstovų, surengti kelis 
patikrinime postus, aplankyti 
pasienyje su Iranu neseniai iš
kilusią irakiečių užkardą 

Pirmasis sustojimas — prie 
vieno iš daugelio patikrinimo 
punktų Už betoninių barikadų 
slepasi nedidelė policijos stotis 
ir ugniagesių postas. Policijos 
stočiai vadovaujantis kapitonas 
svečių nesitikėjo — vyr ltn E 
Arbataitis ir žurnalistas poli

cininką užtinka nusiavusį ir 
žiūrintį televizorių. 

„Alibabų, pagrobimų, užgro
bimų yra?" — klausia Lietuvos 
karininkas. „Alibabomis" arabai 
vadina banditus ir plėšikus. 

„Alibaba ne, pagrobimai, 
užgrobimai — taip", — laužyta 
anglų kalba atsako irakietis. Jis 
parodo pastarųjų incidentų 
vietas. 

Palyginti neblogu, šiek tiek 
išdaužytu kebu Lietuvių konvo
jui riedant pro šiukšlėmis ir 
buitinėmis atliekomis užvers
tus kaimelius, į dvokiančias 
pakeles pasitikti išbėga vaikai. 
J ie l inksmai moja, šypsosi, 
prašo vandens ir pinigų. „Maku, 
maku" (nėra), — atsakome 
j iems. Visureigiuose esančių 
vandens atsargų šimtams vaikų 
neužteks, o priešaky — dar 
kelios valandos patruliavimo 
dykumų keliais. Taikdarius 
sveikina ir suaugusieji, jie 
moja, šypsosi, spaudžia savo 
automobilių signalus, mirksi 
šviesomis. 

Šis draugiškumo įspūdis 
apgaulingas — kitą dieną, BNS 
žurnalistui važiuojant džipu su 
danais, mašina buvo apmėtyta 
kiaušiniais , o keli paaugliai 
rodė nepadorius gestus. 

Kitas sustojimas — už keblų 
dešimčių kilometrų, Dajiro 
miestelyje, kur gyvena 76,000 
žmonių. Iš policijos stoties 
išeina keli kitų šalių žurnalis
tai , todėl policijos viršininkas 
neatrodo užkluptas netikėtai ir 
gerai nušlifuotomis frazėmis 
raportuoja apie pagerėjusią 
saugumo padėtį, pasitaikančius 
pavienius incidentus. 

BNS korespondentui pasi
siūlo surengti ekskursiją po 
policijos stotį, parodo tardymo 
kabinetą, ginklinę, poucininkų 
poilsio kambarį, nesutrinka 
paklaustas , ar daboklėje yra 
sulaikytųjų, ir kviečia užsukti į 
kambarį, virš kurio durų ara
biškai ir angliškai užrašyta 
„kalėjimas". 

Du sulaikytieji, pasak poli
cijos vadovo, „nusikaltėliai" 
pašoka nuo skudurų, kurie 
patiesti ant betoninių grindų. 
Atskiras užkaboris — primity
vi išvietė. Kamera švari, nes 
ir visa policijos stotis nese
niai rekonstruota. Vienas vyras 
sulaikytas įtarus dalyvavi
mu susišaudyme tarp genčių, 
kitas — autoavarijos, kurioje 
nukentėjo keli žmonės, dalyvis. 
Neriame pro duris atgal, kad 
neužgautume sulaikytųjų jaus
mų. 

Policijos vadas mielai po
zuoja prie skelbimo lentos, ku
rioje iškabintos sugautų pagro
bėjų nuotraukos, komentuoja: 
„šis kalėjime bus labai ilgai". 

Būrio vadas E, Arbataitis 
nurodo pasukti prie turtingiau 
atrodančio namo, kuriame 
gyvena šioje vietovėje dominuo
jančios Garamši genties šei
chas. Haj Hassan san Qassim 
— aukštas , žilabarzdis, išdi
džios laikysenos ir kilnių veido 
bruožų, perkopęs šeštą dešimtį 
vyras — pakviečia į vidų. Ger
biant papročius, tenka nusiauti, 
įsitaisyti ant kilimais išklotos 
aslos. 

Namų šeimininkas pasiūlo 
svečiams nusisegti neperšauna
mas liemenes ir šalmus — ga
rantuoja saugumą. Būrio vadas 
linkteli — juk lauke likę pat
rulio vyrai saugo namo pe
rimetrą. 

Pokalbyje prie arbatos 
šeichas per vertėją patvirtina iš 
policijos jau girdėtas žinias, jog 
rajone palyginti ramu, pasi
taiko pavienių žmonių ir ma
šinų pagrobimo atvejų. Tačiau 
šeichas nerimauja, kad vietos 
gyventojai nepatenkinti dėl ke
turis mėnesius vėluojančio 
maisto davinio Miltų, aliejaus, 
ryžių, arbatos davinys, kur: 
skirsto Irako valdžia — svarbi 
paspirti? darbo ir pajamų ne
turint iems irakiečiams, nors 
juodojoje nnkoje už atitinkamą 
karna galima įsigyti bet ko 

Vilkstinė pontoniniu tiltu 

pervažiuoja į kairįjį Šat ai 
Arabo upės krantą. Čia įkurdi
namas laikinas pat ikr inimo 
postas. Visureigiai palieka ne
užblokuotą t ik s iaurą kelio 
juostą, ir t ikrina priešpriešiais 
atvažiuojančius automobilius. 
Vairuotojai ir keleiviai prašomi 
išlipti, apieškomi, atidžiai ap
žiūrimi automobilių salonai ir 
bagažinės. 

Keliuose automobiliuose 
draudžiamų daiktų — pirmiau
sia ginklų — nerandama. 

Išsukęs iš pagrindinio kelio, 
konvojus važuoja tolyn nuo pau
pio žalumos, į sausą ir karštą 
dykumą. Dar prieš du dešimt
mečius čia, iki pat Irano sienos 
driekėsi datul ių plantacijos, 
užliejamų pievų drėgmė garan
tavo didelius derlius. Tačiau 
derlingos žemės buvo sunaikin
tos per 1980—1988 metais 
vykusį karą tarp Irako ir Irano. 
Saddam panaudojus cheminį 
ginklą pasienyje, dešimtys 
tūkstančių hek ta rų datulių 
palmių sunyko, ir dykuma 
akimirksniu užkariavo šį plotą. 
Saddam paver tė pasienį su 
Iranu ištisinių gynybinių įtvir
tinimų zona. Ištisus 30 kilo
metrų iki pasienio kas 100-200 
metrų įrengta vis nauja įtvirti
nimų linija — grioviai, apkasai, 
pylimai, specialios kalvos arti
lerijai ir raketinei technikai. 
Abipus asfaltuoto kebo dešimtis 
kilometrų driekiasi prieštan
kinių ir pr iešpėst inių minų 
laukai. Vienišas obeliskas skel
bia, kad per karą su I ranu šiose 
vietovėse žuvo 17,000 irakiečių. 

Artėjant sienai , gausėja 
susprogdintos ir sudegintos 
šarvuotos technikos — sovie
tiniai ir prancūziški t anka i , 
sumaitoti pabūklai. 

Siena su I ranu — lyg li
niuote vertikaliai iš šiaurės į 
pietus žemėlapyje nubrėžta li
nija. Vietomis sieną ženklina 
pylimas, kai kur griovys. 

Asfaltuotas kelias virs ta 
išdaužytu vieškeliu, iš smėlynų 
iškyla vos prieš kelis mėnesius 
pastatyta Irako sienos apsaugos 
tarnybos užkarda. J i primena 
stilizuotą viduramžių pilį — 
sienos, apvalūs dantyti bokštai. 
Už sienos, Irane — lyg veidrodi
nis šios užkardos atspindys — 
labai panaši, tik senesnė, nušiu
rusi pilaitė. 

Pasieniečiai buvo nuėję po
pietinio pogulio, tik bokštelyje 
stypčioja vienas sargybinis. 
Užkardos vadas seržantas tiki
na, kad pasienio režimas saugo
mas, kontrabandininkams ke
lio nėra. Realybė Irake kitokia 
— dauguma pasienio gyvento
jų žino t akus ir vieškelius 
per minų laukus ir nuolat 
gabena kont rabandą — nuo 
maisto prekių iki buitinės tech
nikos. 

Nuo užkardos prasideda 
patrulio kelias atgal. Kelias
dešimt kilometrų dykuma, su
žaliavusi Šat ai Arabo oazė, 
greitkelis. Čia surengiamas 
naujas automobilių patikrini
mas. Ilgai laukti laimikio ne
tenka. „Toyota" kuria važiuoja 
irakiečių šeima, lietuviai aptin
ka du pistoletus — sovietinį TT 
ir itališką „Beretta". Pusamžis 
vyras tikina juos tur įs savigy
nai ir išsitraukia leidimą — tik 
vienam ginklui. Irakietis mal
dauja grąžinti jam ir antrąjį, 
tikina turįs jam leidimą namie. 
Tačiau E. Arbataitis nebesidera 
— TT konfiskuojamas, arabui 
išrašomas dokumentas — jei 
tikrai turi leidimą, gali jį at
vežti į Šaibos bazę, pateikti 
karo policijai, tuomet jis ginklą 
atgaus. 

Besileidžiant saulei lietuvių 
patrulis grįžta prie bazės vartų. 
Visureigių kilometrų matuok
liuose — nauji 300 kilometrų, 
tarnybos Irako keliuose kas
dienybė Net rukus technikai 
imsis mašinų priežiūros, pat
rulio vadai pildys raportus, o 
kariai skubės \ dušus atsigai 
vinti po saulėkaitoje ir dulkėse 
praleistos dienos 
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ŠVENTĖ 

Maryte Sandanaviėiūte Xewsom su sūnumi Aleksu Luku. 

Aleksas Lukas Newsom, 
Marytės Sandanavičiūtės ir Ro-
bert Newsom sūnus, gyvenan
tis, Beverly Hills, California, 
birželio mėnesį atšventė dvi 
prasmingas šventes: baigė 
UCSB, University of California 
San ta Barbara , įsigydamas 
bakalauro laipsnį cum laude 
politinių mokslų ir užbaigęs 
ROTC, Reserve Officers Trai-
ning Corps programą, jam buvo 
suteiktas antro leitenanto laips
nis JAV kariuomenėje. Už pa
sižymėjimą moksle ir karinėse 
pratybose, jis buvo apdovanotas 
„Superior Cadet ir Distingui-
shed Military Graduate" pažy
mėjimu, „Marshall Award" pre
mija ir įvairiais vadystės žy
menimis. Visoje Amerikoje šį
met ROTC mokslus baigė be
veik penki tūkstančiai kadetų. 

Aleksas Amerikos vakari
niame regione užima pirmą 
vietą, o visose JAV yra trečias 
iškil iausias kadetas. Studjų 
metu jis užbaigė elitinį Ame
rikos Specialiųjų pajėgų karinį 
povandeninį nardymo kursą — 
„Special Forces Combat Diver 
Qualification Course" John F. 
Kennedy Special Warfare Cen-
ter and Scholl. Tai šešių sa
vaičių labai intensyvus apmo
kymas nardyt i giliame van
denyne kovą imituojančiomis 
sąlygomis, reikalaujantis, ypa
tingų įgūdžių: fizinės ištvermės, 
geros orientacijos, plaukimo ri
zikos pažinimo ir greitos reakci
jos. Už parodytą gabumą šioje 
srityje, kitais metais jam teko 
apmokyti kitus kandidatus, 
konkuruojančius patekti į nar
dymo programą. Apdovanojimo 
iškilmėse pulkininkas John 
Simpson atkreipė svečių dėmesį 
į šį Alekso pasiekimą, retai pa
sitaikantį kadetų gretose, nes 
kursą daugiausia lanko jau 
prityrę, kovą matę kareiviai. 
Praeitą vasarą Aleksui teko 

praleisti mėnesį Amerikos bazė
je Pietų Korėjoj ir atlikti leite
nanto darbus. 

Jis keletą metų vadovavo 
savo batalionui „labai tinkamai 
pavadintam „Surfriders Bat-
talion", įvairiose pratybose, 
tarpuniversitetiniuose Ranger 
Challenge ir žymiame Bataan 
Death March maratone, kuria
me kareiviai bėga 26.2 mylias 
dykumose su visa apranga. Šis 
maratonas mini Antro pasau
linio karo JAV kareivius, kurie 
buvo japonų priversti žygiuoti 
Bataan iki mirties. Vadovau
damas savo komandai, šiame 
maratone net du kartus laimėjo 
pirmas vietas. 

Šalia mokslo ir karinių 
pratybų, Aleksas priklausė uni
versiteto triatlono komandai ir 
neseniai sėkmingai užbaigė 
San Diego maratoną. 

Aleksas yra baigęs Los 
Angeles Šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą, priklausė atei
t ininkams, nuo mažens yra 
uolus skautas vytis, šoka 
„Spindulio" jaunimo ansambly
je , dalyvavo šokių šventėje 
Lietuvoje, prisideda prie jauni
mo renginių Jo tolimesnis ke
lias veda į Ft. Benning. Georgia. 
kur tęs karininko studijas ir 
tolimesnį elitinio „Ranger" vie
neto lavinimą. Ilgesnei stažuo
tei paskirtas į Amerikos bazę 
Vicenza, Italijoje, kur tarnaus 
173 Airborne Brigade. Kadangi 
Aleksas laisvai kalba lietu
viškai, tikisi, kad šis sugebėji
mas gali pasitarnauti ateityje 
bendradarbiavimui su Lietuvos 
kariuomene. 

Juo didžiuojasi tėveliai, 
seserys Sigita ir Inga, giminės 
bei gausus būrys draugų ir Los 
Angeles lietuvių. Sveikiname 
Aleksą už tokią ištvermę, pa
siekimus ir nenumaldomą 
linksmą būdą. 

AR 

LIBERTAS KLIMKA 

Petrinės lietuviškame kai
me - antroji iškili vasaros šven
tė po saulėgrįžos. Daug kur 
Lietuvoje vyksta šventųjų 
Petro ir Povilo (Pauliaus) 
atlaidai. Šv. apaštalų titulo yra 
Kauno arkikatedra, bažnyčios 
Šiaulių, Panevėžio, Molėtų, 
Ukmergės miestuose; Andrio
niškio, Apytlaukio, Babtų, 
Bartninkų, Čedasų, Darbėnų, 
Karkažiškės, Krinčino, Lydu
vėnų, Naujojo Strūnaičio, 
Nemajūnų, Platelių, Stalgėnų, 
Užuguosčio. Vilūnų, Žagarės, 
Žeimelio, Žygaičių miesteliuo
se. Ir buvusiame vyskupystės 
centre Varniuose. Žmonės taip 
sako apie dangiškuosius glo
bėjus: „Šventas Petras yra rak
tininkas, o šventas Povilas -
raštininkas; jie abudu dangaus 
vartus saugoja ir dangun įlei
džia"'. Todėl dažnai šv. apaštalų 
skulptūriniai atvaizdai statomi 
abipus kaimo bažnytėlių durų 
arba prie pagrindinio altoriaus. 
Šv. Petras liaudiškoje ikono
grafijoje vaizduojamas su raktu 
rankoje, Šv. Paulius - su knyga. 

Dienos nuo Joninių iki 
Petrinių vadintos kupolinėmis. 
Kupolės - tikriausiai bendrinis 
vaistažolių arba burtams su
skintų gėlių puokštės pavadini
mas. Gi tarpušventis - pats 
šienapjūtės metas. Nė vienas 
kaimo darbas taip smagiai, su 
tokia giedra nuotaika nebūdavo 
dirbamas kaip šienavimas dal
giais. Juk pats vasaros gražu
mas, gyvybės gamtoje šėlsmas. 
Todėl tokios puikios šiena
pjūtės dainos, vadinamos va
liavimais: jos vyrų išdainuo
jamos tęs iamai , lėtai, kad 
plauktų per visas paupių lan
kas, sugrįžtų aidu nuo miško. 

O gamtoje vis tik jau gali
ma pastebėti tam tikrus pa
sikeitimus: diena pradėjo trum
pėti. Nuo saulėgrįžos prarasta 
šviesiosios paros dalies net 
keturios minutės. Ir tas trum
pėjimas vis spartės.. . Pasak 
prosenovinių vaizdinių, Sau
lutė palieka dangaus kalną, 
nebeužkopia į jo viršūnę. Pas
kutinį kartą per Petrines ji 
teka šokdama, pasirėdžiusi 
margaspalviais rūbais. Bet tą 
rytmečio stebuklą gali pama
tyti tik tyros sąžinės... ir ne 
miegaliai, nes saulė pakyla 4 
valandą ir 45 minutės (tai 
Vilniuje). 

Po Petrinių gegute nustoja 
kukuoti: ar tai pavirstanti va
nagėliu, ar tai užspringstanti 
miežio akuotu. Jei dar tektų 
vėliau kada išgirsti jos neri
mastingą „kuku-kuku" - blo
gas ženklas: kiti metai būtų 
nederlūs, sunkūs žmonėms. 
Pagal senolių pastebėjimus, po 

Petrinių prasidedanti lietinges-
nė vasaros pusė. Tik volungė 
užgiedos, ir lyja... Mat volungė 
troškulį malšina tik rasa nuo 
medžių lapų, jai uždrausta 
gerti iš upelių, nes tingėjo 
kartu su kitais paukščiais juos 
kasti. Todėl nuolat ir prašanti 
Dievo lietaus. To paties nori ir 
sėjikas, nes jam už tinginystę 
galima gerti tik nuo akmens. 
Plonas ir gailus jo balselis: 
„Lyk, lyk!" 

Petrinių šventę kaimo žmo
nės senovėje laikė labai svar
bia, tad jau išvakarėse nedirb
davo sunkesnių darbų ir imda
vo pasninkauti. Kas to nesilai
kys, sakydavo, gaii" skaudžiai 
nukentėti. Šventasis Petras į 
dangų neįsileis arba Perkūnas 
namus įtrenks, o gal ir tą 
bėdžių lauke dirbantį nuspirs. 
Šieno į kupetas nekraudavo, o 
moterys baltinių nevelėdavo, 
antraip visokie parazitai na
mus užpultų. Štai kokie t ie 
lietuvių liaudiški tikėjimai: 
juose ir senosios religijos aidai, 
ir viduramžių krikščioniški 
vaizdiniai. Mokslo kalba ta i 
vaidinama sinkretizmu. Ir ma
žai Europoje rasime tautų , 
kurių etninėje kultūroje šis 
bruožas būtų toks ryškus. 

Kalendorinių papročių ty
rinėtojai mano, kad Petrinėmis 
kitados užsibaigdavo balt iš
kasis vasarvidžio apeigų ciklas. 
Latviai per šią šventę dainuoja 
Joninių (Ligo) ketureilius, tik 
Janio vardą pakeičia į Peterį. 
Jeigu Janio vardines vadino gė
lių diena, tai Petrinės yra lapų 
diena, o Peteris - „lapainis". 
Apie abiejų švenčių vienodas 
apeigas rašo ir M. Valančius 
„Palangos Juzėje". Gi pagoniš
ką jų kilmę patvirtina XVIII a. 
Vilniaus jėzuitų kolegijos mi
sionierių pranešimai. Juos pa
piktino vietinių žmonių dvi die
nas ir dvi naktis gamtoje, ant 
paupių kalnelių trunkanti šven
tė, kurios metu pirmieji valgio 
kąsniai numetami, o gėrimo 
nuliejama artimųjų vėlėms, 
prašant gero oro ir derliaus. 

Dar ne taip seniai gražią 
Petrinių tradiciją turėjo mūsų 
sostinė Vilnius. Antakalnyje, 
prie nuostabiosios šventųjų 
Petro ir Povilo bažnyčios po šv. 
Mišių vykdavęs ypatingas ker
mošius. Vilnijos krašto kaimų 
audėjos suveždavo čion mar
gąsias lovatieses, baltąsias dro
beles, žvaigždėtus abrūsus. 
Akys raibdavo, tarsi pilnoje 
žiedų pievoje. Visą aikštę užs-
tatydavo vežimais, iš kurių ir 
būdavo prekiaujama. Tai užfik
suota pirmųjų Vilniaus foto
grafų nuotraukose. O po at
laidų, po turgaus susiburdavo 
padainuoti ir pažaisti vaizdin
gose Antakalnio kalvose, pušų 

Birželio 2> d., u^tadienį, Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. 
Čikagoje, kunigas Rimvydas Adomavičius pakrikštijo Vitalijos ir Giedriaus Sireikiu atžala Oresta 
Iena Sirt iki Nuotraukoje K kairės: Giedrius Sireikis. Vitalija Sireikis, kun. Rimvydas Adomavičius su 
md/uo]ti ( Mota !"ni; knUto tėveliai Birutė Kugaudienė, Dainius Kugauda ir vyresnysis Orcsto bro
lis Deividas Lino Tumelio nuotrauka 

BIRŽELIO MINTYS 
Birželio šviesiais 
Vakarais 
Su ilgesio didžio 
Sparnais 
Lakioja mintis 
Nerami 
Į gimtą šalelę 
Toli. 
Sapnuojasi saulės 
Laukai apšviesti, 
Banguojan ti jura 
Melsva ir skaidri, 
Pušelės prie kopų. 
Ošimas miškų 
Prie ežero Gylio, 
Kražantės krantų, 
Kur Kražiai senieji. 
Ištvermingi ir drąsūs 
Žemaičiai 
Apšlakstė krauju 
Juodą žemę 
Už tiesą 
Ir laisvę vaikų. 

Aldona Ragaž inska i t ė 
J a k š e v i č i e n ė 

Ottawa. IL 
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„DRAUGAS" 
KELIAUJA KARTU S U 
JAV P R E Z I D E N T U (8) 

Atkelta iš 3 psl. 

paunksmėje. Skambėdavo lie
tuviškos ir gudiškos dainos. 
Merginos ten burdavo iš rak
tažolių, dar vadinamų šv. Petro 
rakteliais. Taip pat ir iš bo
ružėlės skrydžio: padės ant 
delno ir ... skrisk! Į kurią pusę 
ir ar toli, - ten likimas merginą 
pavilios. Kurios gudresnės, ty
liai boružėlės paprašydavo: 
„Skrisk kur duonelė baltesnė". 
Įdomūs ir kiti šio vabalėlio var
dai: barbutė, putpelikė, šašytė, 
Dievo Marytė ar Katrytė, Dievo 
karvutė. Bet svarbu, kad ją 
vadino ir petrute, petreliu. 
Bernai juokdavosi iš merginų 
būrimo, mėgdžiodamiesi: „Pet
reli, bėk, bėk! Tavo vaikai rėk, 
rėk! Šaukštai, bliūdai nemaz
goti, po suoleliu sukavoti". 
Vaikai iš boružėlės skrydžio 
spėdavo orus. Patupdo ant pirš
to galo ir klausia: „Maryt, 
Katryt, kada bus pagada? Rytoj 
ar seredoj, ryt ar poryt?" Ant 
kurio žodžio nuskrenda, to ir 
reikia tikėtis. 

Petrinių mugės sugrįžimas 
į miesto gyvenimą būtų pagei
dautinas: juk tai senojo Vil
niaus tradicija. Vėl atgimtų 
audėjų menas, galėtume ir pa
tys juo pasidžiaugti, ir sve
čiams parodyti. O jų kasmet 
daugės, juk Vilnius paskelbtas 
2009-ųjų metu Europos kul
tūros sostine. 

Didžiausia problema, pasak 
Lebedkos, kad Baltarusijoje la
bai mažai turtingų žmonių, ku
rie pasirengę investuoti į savo 
tautos laisvę: „Mūsų šalies tra
gedija yra ta, kad teturime vie
ną oligarchą ir tas pats valdo 
Baltarusiją", — sakė opozicijos 
atstovas. Jis taip pat išreiškė 
padėką Lietuvai bei jos prezi
dentui už parodytą paramą, 
ypač sudarant progą bendrai 
kalbėtis su JAV Valstybės sek
retore dr. Rice. Lietuvos para
ma taip pat sklinda per žinia-
sklaidą, radijo laidas. Dėkingas 
ir prez. Bush už dėmesį Bal
tarusijai. Priminė, kad prez. 
Lukašenkos pirmalaikis grįži
mas iš Maskvos rodo jo susirū
pinimą. 

Čečėnų p r o t e s t a s 

Maždaug 50 žmonių susi
rinko prie policijos užtvaros 
Tbilisi centre. Vienas plakatas 
skelbė: „Amerika, išgelbėk Če
čėniją ir Rusiją nuo Krem
liaus!", o čečėnų atstovas mums 
pasakė: „Mes pabėgėliai ir 
vargšai, norėtume pasakyt i 
prez. Bush, kad nesame teroris
tai, kad tikrieji teroristai sėdi 
Maskvoje". 

Rusijos karines pajėgos su 
Čečėnija, kuri yra prie Gruzijos 

sienos, pastarąjį dešimtmetį 
kovoja beveik be pertraukos. 
Maskva teigia, kad šis konflik
t a s , pareikalavęs dešimčių 
tūkstančių gyvybių, yra tarp
tautinio karo su terorizmu da
lis. 

Atokiau matėme ir armėnų 
vėliavą bei kitus protesto plaka
tus, bet laikas ir žmonių mase 
neleido su jais susitikti. 

Likus tik pusantros valan
dos iki skrydžio atgal į Vašing
toną, su kolega olandu pa
vaikščiojome po senamiestį, kur 
turėjome progą pasigrožėti ap
linka ir žmonių elgesiu. 

Prez. Bush išvykus iš Gru
zijos, vietinė saugumo tarnyba 
gegužės 11 d. Tblisyje kalbėjo 
apie „sprogimui neparengtą 
granatą", kuri r a s t a Laisvės 
aikštėje, apie 50 metrų nuo tri
būnos. Anot saugumo tarnybos 
vadovo, granata nekėlė pavo
jaus , nes ja nekenksminga pa
darė gruzinų ir amerikiečių 
saugomo pareigūnai. 

Prieš prezidento kalbą į 
aikštę buvo įmanoma patekti 
tik pro metalo detektorių, ta
čiau dėl žmonių spūsties bar
je ras buvo panaikintas. Visgi 
prez. George W. Bush kalbėda
mas stovėjo už neperšaunamo 
stiklo, tad jam sprogimas būtų 
buvęs nepavojingas. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 

THE L I T H U A N I A N WORLD-W!DE DAILY 

JAV LB Kraš to v a l d y b o s 
Social inių re ika lų t a r y b a 

Ruošia: A ldona Š m u l k š t i e n ė 
2711 West 71 Street, 
Chicago. !L 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

KAS ŽINOTINA GAUNANT 
PENSIJAS IR DIRBUSIOJO 
POMIRTINES IŠMOKAS 

(tęsinys) 

„Sočiai Security" adminis
tracija nemokamai teikia įvai
rius patarimus, uždarbio prane
šimus, išduoda „Soc. Security" 
korteles, sutvarko pavardės pa
keitimus. 

„Soc. Security" laikas nuo 
laiko informuoja žmones apie 
naujesnius pasikeitimus. Kiek
vieną sausio mėnesį jūsų išmo
kos yra padidinamos automa
tiškai sąryšyje su pragyvenimo 
pabrangimu. 

Taip pat pranešama asme
nims, pasiekusiems pensijinį 
amžių, kiek jie gali papildomai 
uždirbti ir gauti „Soc. security" 
išmokų. Uždarbio suma keičiasi 
kasmet. 

Paprastai „Soc. Security" 
įstaiga siunčia raštiškus prane
šimus, bet kartais įstaigos tar
nautojas gali atvykti ir į namus. 
Jis parodys savo ID kortelę, kad 
jis tikrai yra „Soc. Security" tar
nautojas prieš kalbėdamasis su 
jumis apie jūsų išmokas. Jei 
abejojate atvykusiojo tapatybės 
tikrumu, paskambinkite į „Soc. 
Security" įstaigą ir paklauskite, 
ar tas tarnautojas buvo siųstas į 
jūsų namus. 

Yra labai svarbu tuojau 
pranešti apio pasikeitimus jūsų 
gyvenime „Soc. Security" įstai
gai. Nepranešus, jums gali būti 
permokama; jei taip atsitinka, 
„Sočiai Security" atsiima, kas 
jums nepriklauso. Jei nepra-
nešate laiku, arba jei sąmo
ningai pateikiate neteisingą 
informaciją, jūsų išmokos gali 

būti sustabdytos. Pirmą kartą 
prasižengus išmokos sustabdo
mos 6 mėnesiams, antrą kartą -
12 mėnesių ir 3-čią kartą - 24 
mėnesiams. 

Pranešimus „Sočiai Secu
rity" įstaigai galima padaryti 
paskambinant, parašant ar 
atvykstant į įstaigą. Turėkite 
visada po ranka „claim num-
ber". Jei gaunate išmokas, 
kurios remiasi jūsų darbu, jūsų 
„claim number" yra tas pats. 
kaip ir jūsų „Soc. Security" nu
meris. Jei gaunate išmokas, 
remiantis kito asmens darbu, 
jūsų „claim number" yra įrašy
tas kiekviename laiške, kurį 
„Soc. Security" siunčia j ums 
informuojant apie jūsų gauna
mas išmokas 

Informaciją, kurią suteikia
te kitai valdžios įstaigai, gali 
būti tos įstaigos perduota „Soc. 
Security", bet jūs vis tiek turi te 
pats pranešti „Soc. Security" 
įstaigai apie pasikeitimus 

Jei dirbate, „Soc. Security" 
paprastai prašo pranešti, kiek 
numatote tais metais uždirbti. 
Jei vėliau pasirodo, kad jūsų 
uždarbis buvo didesnis ar ma
žesnis, negu numatytas, pra
neškite apie tai kiek galima 
greičiau, kad būtų galima pa
tikslinti išmokas. 

Pagelbėti gali „Soc Secu
rity" knygele _Working and get-
ting Sočiai Security at the šame 
time" (psl. 12-13). Jei persikelia
te gyventi į kitą vietą, tuojau 
praneškite „Soc. Security" įstai

gai naują adresą ir telefoną. 
Reikia pranešti net ir tuo atve
ju, jei jūsų išmokos yra siunčia
mos tiesiog į banką, nes „Soc. 
Security" reikia jūsų tikslaus 
adreso, kad galėtų siųsti pra
nešimus ir kt. informaciją. Išmo
kos bus sustabdytos, jei „Soc. 
Security" negalės susisiekti su 
jumis. Adresą galite pakeisti ir 
per kompiuteri www.socialse-
c u r i t y . g o v / c h a n g e a d d r e s s / 
h tm 

Jei šeimos nariai , gaunan
tys išmokas, persikelia kartu 
su jumis , p raneški te jų pa
vardes. 

Taip pat užpildykite adreso 
pakeit imo kortelę pašte . Jei 
pakeičiate bankų ar atidarote 
naują sąskaitą, praneški te 
_Soc. Security". Tai galima 
padaryt i „online", jei turi te 
JPIN" ir slaptažodį. Arba galite 
praneš t i telefonu. „Sočiai 
Security" pasi t ikr ins , ar tai 
t ikrai jūs . Kada skambinate 
šiuo reikalu, turėkite po ranka 
seną ir naują banko sąskaitų 
numerį Užtrunka nuo 30 iki 60 
dienų pakeisti šią informaciją 
Neuždarykite senosios banko 
sąskaitos, kol nesa te t ikras. 
kad jūsų išmokos jau yra 
siunčiamos naujosios banko 
sąskaitos numeriu. 

Jei a ts i t inka ta ip . kad 
asmuo nebepajėgia tvarkyti 
savo pinigų, reikia pranešti 
_Soc. Security". Tada tos 
išmokos gali būti siunčiamos 
giminaičiui ar kitam asmeniui, 
kuris apsiima panaudoti pini
gus išmokas gaunančiojo rei
kalams. Toks asmuo vadinasi 
„representative payee" iapie tai 
neseniai buvo rašy ta šiame 
skyriuj' 

Žmones, kūne turi įgalio
jimą — „power of attorney" 
netampa automatiškai „repre
sentative payee". 

(bus d a u g i a u ) 
(Medžiaga pagal _What You 

Need ,To Know When You GtH 
Retirement Or Survivors B 
fits") 

http://www.socialse-
http://curity.gov/changeaddress/
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D R A U D I M O PASLAUGOS 
N A M Ų R E M O N T O IR STATYBINĖS PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSURANCE •-
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašvkhe Rasos — kalba lietuviškai, 
5710 W . 9 5 St . , O a k L a w n , IL , 

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 U , SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

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

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

HUTO, NflMHI, UERSLHS, 
SUEIKBTH, GVUVBE 

Aukšto lygio . f I x T . 
aptarnavimas, a I f \ A 

patikimas , l u l , n 

dn MBdtaM* 
draugiška 
atmosfera 

GRINKEVIČIUS 
INSURANCE ACENCY 

3743 PRAIR1E AVE, BROOKFIELD, (L 60513 

Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: agrinkev@amfam.com 
24 vai. pranešti apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

Remontuoju: 
•namų pamatus, šalinu vandens pratekėjima 
•vandent ieki ir kanalizaciją 
•eiektros instaliaciją 
Kloju plyteles ir parketą. Statau sauso 
t inko pertvaras. Atlieku dažymo darbus. 
'Dirbu kokybiškai ir nebrangia i , tur iu 
i lgametę patir t į . Tel. 3 1 2 - 3 6 3 - 7 9 8 7 

•••ĮVAIRŪS 

D Ė M E S I O ! 
Nesenia i a t v y k o t e 

i eško te d a r b o ar b o t o , 
tač iau ske lb t i s la ik raš ty je 

b r a n g i a i kafartoofa? 
Ne b ė d a . 

DRAUCAS Justi skelb imą 
išspausdins n e m o k a m a i . 

Te re i k i a p a s k a m b i n t i 
t e L 773-S85-950G 

a r užsuk t i j DRAUGO 
a d m i n i s t r a c i j a adresu 

4 5 4 5 W . 6 1 St. , 

P A R D A V I M A S IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA A T S T O V Y B E 

2346 W . 69th Street 
Tel . 773-776-1486 

Kas žadate vykti j gražiąją Maine 
valstija ir norite pamatyti Bar Harbor' 
Acadia National Park/Freeport, t t . , 

mielai kviečiami apsinakvoti 
Bay Meadows Inn, Belfast, Maine, 

šalia Penobscot Bay. 
Tel: 8 0 0 3 3 5 - 2 J 7 0 

Web: www.baymeadowsinn.com 
E-mail: bbmi@baymeadowsinn.com 

Nuoširdžiai priimsime1 

Valentinas ir Kristina Kurapka, Savininkai 

DRAUGAS 
»>. a.N (VCH.O * : t OAlLf 

Www. autotradeusa. com 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ ! 
T e L 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archar A ve.. Chicago. 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas — ,,catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 

w v 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Ciark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 VV 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.f 
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VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

TOTOJJK 

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Vilniaus Dienos, turistinė kelionė 2005 m. rugsėjo 8-19 d. 
Skambinti Ritai 

Rita Penčylienė tevfax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

ė Barakauskienė tet. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414. E-mail: mamabar3@aol.com 

Į'gBsraMagjBBjaBirJiaaiBi ifągjBiBJBi E 
'h 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Keriae Chicago, tt. 60629 
Prekyba, rtstaiavmas, aptatnavriiits 

Licensed — Bonded— Insured 

C oienoi 
per savaitę 

773-778-4007 
773-531-1833 

A M B E R C O N S T R U C T I O N C a 
D e n g i a m i s togai , kalamas 

„siding", at l iekami cemento . 
„p lumbing" bei 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 CONSTRUCTION 

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

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

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

Kraustymosi paslaugos 
MOVING 

Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

nere ika l ingus 
da ik tus , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

Aivvays W I t h Flovvers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
* Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos konsultacijos - nemokamos) 
• Dovana 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. S t a t e St . ; T e l . 6 3 0 - 2 5 7 - 0 3 5 9 
j u s t i c e 8 0 1 5 W . 7 9 St . ; T e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje i r visame pasaulyje. 

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

miens 
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5 S Prospect. Clarenoon 
H,lls. Illinois 60514 

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

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnoiamojo 

turto įkainavimas. 
Pneš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės j 

Orake HMtoir 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vok* Mab 7733547820 
Fax: 708-361-%18 

E-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 

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

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

i Audrios Mikulis r>*« i 
| 1st Choice Realtors —^^-21 , 
I TeL. 630-205-9262 • 

E-mail: amikulis@usa.com 
{vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas g — j H f e 
* Pardavimas -4pmf j f i į n 
* Surandame .--~*^?3ie f-

optimaliausią finansavimą 

GREIT PARDUODA 
•jjįjrz. , First Landmark Realty 

773-590 -0205 
7 0 8 4 2 5 - 7 1 6 0 

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

TeL 773-736-7900. 

K a l i f o r n i j o s k a l n u o s e . 
Reika l ing i ne rūkan tys virėjai , 

padavė ja i , b a r m e n a i , valyto ja i . 
Ang lų kalba bū t i na . 

Jud i th 2 0 9 - 9 6 5 - 3 6 6 2 
arba 2 0 9 - 9 6 5 - 3 8 6 3 . 

R E I K A L I N G I 
„ T R U C K " V A I R U O T O J A I . 

d a r b u i p ie t ryč ių r a j . 
G e r o s d a r b o są lygos . 

Atlyginimas SO.37-S0.38 už mylią. 

T e l . 8 4 7 - 9 0 3 - 2 1 4 2 

DALIA'S įdarbinimo agentūra 
s iū lo d a r b u s p r i e senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

LN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have work permit. 

drivers license and car. 
Call Comfort keepers 

847-215-8103. 

Malė caregiver needed 
i in Madison, Wisconsin. This is not a 

typica! !tve-in situation: the caregiver 
wiil be on call. The family will provide 

an apartrnent. Dream job! Fluent 
English, dnver, experience, references. 
Call Good People at 608-223-0073. 

R e i k a l i n g i 2 ž m o n ė s 
(2 mo te rys ar vyras ir moter is ) 

namų va l ymu i Naperv i i le . 
Tu rė t i a u t o m o b i l i . A t l yg in imas 

S350-500/sava i te i . 
T e l . 6 3 0 - 3 4 1 - 4 2 4 2 , 

ka lbame ir rusiškai. 

HOUSEHOLD HELP REFERRAL 
AGENCY 

ELDERLY CARE — CAREGIVERS, COMPANIONS 
NANNiES, BABYSiTTERS, HOUSEKEEPERS 
Live i n , come and go. 

T e l . : ( 6 3 0 ) 7 1 8 - 1 9 7 0 
Licensed-Bonded- Insured 
Kalbame lietuviškai 

* Moteris ieško darbo pažiūrėt senus 
žmones. Vairuoja, kaba angliškai, turi 
rekc*rwidacijas. Tel. 773-568-6436 arba 
312-927-0436. 

* Moteris gaii pakeisti bet kokią dieną ar 
išleisti atostogų. Nevairuoju. Tel. 773-
254-7918. palikti žinutę. Valia. 

* Moteris ieško darbo ar gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną arba ištęsti atosto
gų . Vairuoja, tegalūs dokumentai. Siūlyti 
ir kitus variantus. Tel. 773-863-8473. 

* Jaunas vyras gali pavaduoti pora 
mėnesių prie pagyvenusių žmonių arba 
savaitgaliais. Tel. 773-383-4301. 

• • • ĮVARUS 

* 50 metų moteris su dokumentais 
vairuojanti, ieško darbo nuo antros vai. 
po pietų . Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 708-717-6388. 

' Reikalingas vyras prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmogų dienos metu darbo 
dienomis. Pageidautina buitinė anglų 
kalba. Tel. 773-480-6903. 

Skelb imu skyr iaus 

t*L i-m-sas-950© 

OnkJfc. Accent 
Homefinders 

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

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

P a g e r 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

A S T A T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar- * 

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

VIDA M. m SSSSSt SAKEVICIUS 
Real E s t a t e C o n s u l t a n t 
Nekilnojamojo turto 

pirkimas, pardauimas 
708-889-2148 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MFJGĖJAMS 

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 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
1-2 mieg . naujai suremontuoti 
butai. 1 m i e g . — $ 6 7 0 - 5 7 1 0 r 

2 mieg. — S770-S810. 
T e l . 6 3 0 - 9 1 0 - 0 6 4 4 , Janą . 

I Š N U O M O J A M A S 

g r a ž u s 4 k a m b . bu ta s 
u ž Marquette Rd. ir 66 Pi. 

T e L 7 0 8 - 6 5 6 - 6 5 9 9 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & VV'hipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773405^6193. 

* Moteris ieško darbo žmonių priežiūro
je Vterpuett Parke ar pietiniuose rajo
nuose. Galiu išleisti atostogų. Galiu 
gyventi kartu. Nuvairuoju. ŽaRa korta, 
rekomendacijos, silpna anglų kalba. 
Tel. 708-253-7180. 

'Reikalinga moteris, išteisti atostogų 
nuo liepos 5 d. iki rugpjūčio 11 d moters 
priežiūrai Minimali anglų kaba. vairuoti 
automobilį. S90/d. Tel. 630-894-3070. 

V-. HcROJAIS PLEPĖKITE DAŽNIAU IR ILGIAU t t ! ! 

IS VvU; IN M O B I L A L S - TIK 11.9 CT.I LIETUVA 
u-* rįk.-ier iu rUJu b-\ e I . ITCOM ist 1992 

R R . I M R L O K i T F S IIFTUVTŠKAI 708- ,8 f i -0 \ ^6 
Naudodami LITCOM remiate ii 
/ A. . f t r t / < M .t.^ . » / i r */. w t / / c t r . f .' *---. /"... f f • • J y f _ f r r r - . 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" 
SPAUSTUVĖS PATARNAVIMAIS 

Dienraštis ..Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
SDaustuveje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaus

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

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

organizacijų adresais, pasirinktais šokiais. 
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 vadovybe pasinaudoti ,,Draugo" spaustuvės | 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų rr sužinoti, 
ką mūsų spaustuvė gali Jums suteikti. 

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

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, tšerviją jungiančio, veiksnio, 

kaip „Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

D R A U G A S 

4S4S vV 6 i Street Chicago. IL 60629 
Tpi 77} 585 9500 Fax 773 585 8284 

y\ _ 

mailto:agrinkev@amfam.com
http://www.baymeadowsinn.com
mailto:bbmi@baymeadowsinn.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:amikulis@usa.com


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR, fnterta*, ITAR-TASS. BNS 

EUROPA 

VATIKANAS 
Ortodoksų Bažnyčių vado

vai ketvirtadieni sveikino popie
žiaus Benedikto XVI pareikštą 
tvirtą siekį atkurti krikščionių 
vienybę ir pareiškė pasiryžimą 
atnaujinti teologini dialogą su 
Katalikų Bažnyčia. Konstanti
nopolio patr iarchas Baltra
miejus I įtikino kitas Ortodoksų 
Bažnyčias paskirti delegatus į 

' jungtinę teologų komisiją. Kiek
viena Ortodoksų Bažnyčia pa
skirs po du delegatus. Benedik
tas XVI yra pareiškęs, kad at
kurti vienybę su ortodoksais yra 
vienas svarbiausių jo popiežia
vimo tikslų. Sakydamas pa
mokslą šią savaitę Benediktas 
XVI paragino jo klausiusius or
todoksų prelatus atkreipti dė
mesį į tai , kas juos vienija su 
Roma, o ne į tūkstantmetį trun
kančius nesutarimus. 

BERLYNAS 
Vokietijos kancleris Ger-

hard Schroeder penktadienį pa
siekė savo tikslą pralaimėti bal
savimą parlamente dėl pasiti
kėjimo jo vyriausybe, kuris tu
rėtų suteikti jam galimybę ru
denį įvyksiančiuose rinkimuose 
mesti iššūkį konservatyvių 
krikščionių demokratų vadovei 
Angelą Merkei. Nepasitikėji
mas socialdemokratų vyriau
sybe buvo pareikštas balsų san
tykiu 296:51. Dar 148 deputatai 
susilaikė. Nors visuomenės nuo
monės apklausų rengėjai mano, 
kad pirmalaikiai rinkimai gali 
nutraukt i G. Schroeder septy
nerių metų kadenciją, problemų 
persekiojamas kancleris sakė, 
jog jam reikia šių rinkimų, kad 
gautų naują rinkėjų mandatą. 

LONDONAS 
Europos Komisijos pirmi

ninkas Jose Manu ei Barroso iš
reiškė naujų abejonių dėl Euro
pos Sąjungos (ES) konstitucijos 
ateities, kai šį dokumentą atme
tė prancūzų ir olandų rinkėjai, 
pareiškęs, kad bendrija jos ne
turės dar ne vienerius metus. 

Europos Komisijos vadovas iš
samiau nekomentavo, kas, jo 
nuomone, laukia konstitucinės 
sutarties, kurią turi patvirtinti 
visos 25-ios bendrijos narės, kad 
ji įsigaliotų. Be to, J. M. Barroso 
sakė, kad Didžiosios Britanijos 
premjeras Tony Blair pirminin
kavimą ES perima „kritiniu 
momentu". Pasak J. M. Barro
so, T. Blair turi stengtis, kad jo 
pozicija būtų visapusiška, nes 
tik tai padės išspręsti nesutari
mus. 

įranga, filmais, muzikos įrašais 
ir žaidimais", pareiškė JAV tei
singumo departamentas. Kratos 
buvo atl iktos JAV, Kanadoje, Iz
raelyje, Prancūzijoje, Belgijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, 
Nyderlanduose, Vokietijoje, Por
tugalijoje ir Australijoje. 

RUSIJA 
: 

JAV 

WĄSHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush pareiškė norįs išsiaiškinti, 
ar išrinktasis Irano prezidentas 
Mahmoud Ahmadinejad iš tik
rųjų vadovavo 1979 m. JAV am
basados apsiausčiai, kaip tvirti
na kai kurie buvę įkaitai, tačiau 
neigia iraniečių pareigūnai. Ke
li amerikiečiai, kurie JAV' am
basadoje Tehran buvo laikomi 
įkaitais, sakė atpažinę ultra-
konservatyvių pažiūrų M. Ah
madinejad kaip užpuolikų va
deivą. Tačiau du iraniečiai, ku
riems teko svarbus vaidmuo 
šturmuojant ambasadą, sakė, 
kad jis įkaitų dramoje nedalyva
vo. JAV prezidentas įspėjo M. 
Ahmadinejad, kad jis su Eu
ropos vadovais laikysis bendros 
pozicijos dėl Irano branduolinių 
ambicijų. 

Pasiryžę atkakliai kovai su 
neteisėtais filmų, muzikos įrašų 
ir programinės įrangos kopijas 
platinančiais interneto piratais, 
JAV ir dar dešimties valstybių 
teisėsaugos pareigūnai surengė 
kratas įtariamų piratų biuruo
se, sulaikė mažiausiai keturis 
asmenis ir konfiskavo neteisėtų 
kopijų gamybai naudojamą 
įrangą. Operacijos, kuri buvo 
pradėta šios savaitės viduryje, 
tikslas yra „sutrikdyti ir išar
dyti nemažai pirataujančių nu
sikalstamų organizacijų, kurios 
neteisėtai platina ir prekiauja 
internete piratine programine 

MASKVA 
Rusija ir Kinija sprendžia, 

surasdamos priimtinų kompro
misų, praeities problemas ir to
bul ina bendradarbiavimo me
chanizmus, po Rusijos ir Kinijos 
deklaracijos pasirašymo pareiš
kė Rusijos prezidentas Vladimir 
Put in. Rusijos ir Kinijos aukš
čiausio lygio derybose „mes 
sprendžiame, laikydamiesi savi
tarpio pagarbos, problemas, ati
tekusias mums iš praeities, taip 
pat nuolat tobuliname bendra
darbiavimo tvarką ir formas", 
sakė V. Putin. Jis pabrėžė, kad 
patvir t inę sienos sutartį, „mes 
užvertėme šį mūsų bendros is
torijos puslapį ir dabar galime 
sutelkti dėmesį į konkretesnius 
k l a u s i m u s bei perspektyvius 
projektus ir uždavinius". 

AZIJA 

KABUL 
JAV pajėgos vis dar negali 

suras t i amerikiečių žvalgymo 
komandos , kuriai į pagalbą 
skrido specialiųjų pajėgų sraig
tasparn is , sudužęs Afganistano 
rytuose esančioje Kunar provin
cijoje. Nors JAV7 pajėgos nežino, 
kur yra ši komanda, nėra jokios 
priežasties manyti, kad jos na
riai, apie kuriuos paskutinį kar
tą buvo išgirsta prieš pat antra
dienį įvykusią sraigtasparnio 
avariją, buvo nužudyti ar pa
imti į nelaisvę. Amerikiečiai tei
gia negalį patvirtinti ar paneigti 
Talibano atstovo Abdul Latif 
Hakimi pranešimo, kad prieš 
tai, kai buvo numuštas sraigtas
parnis MH-47 ir žuvo visi 16 juo 
skridusių karių, sukilėliai nu
žudė septynis JAV „šnipus". 

A. Valionis: valstybė nužeminta iki gubernijos 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Adamkus ministrės spren
dimą įvertino kaip neatsakingą, 
pabrėždamas, kad užsienio poli
tikos formavimas — ne žemės 
ūkio ministrės galioje. Prezi
dento V. Adamkaus manymu, 
premjeras A Brazauskas turėtų 
įvertinti žemės ūkio ministrės 
K. Prunskienės akibrokštą. 

Tačiau premjeras A. Bra
zauskas pareiškė, kad Lietuvos 
užsienio politiką formuoja „ne 
tik užsienio reikalų ministras". 

„Užsienio reikalų ministras 
gali turėti savo poziciją, bet už
sienio politiką formuoja ne tik 
užsienio reikalų ministras. Aš jo 
visiškai nekritikuoju, jis turi sa
vo poziciją ir aš visuomet ją ger
biu. Bet bendra pozicija turėjo 
būti aptarta ir Prezidentūroje, 
ir Vyriausybėje tų, kurie pagal 
Konstituciją formuoja ir vykdo 

Lietuvos užsienio politiką. Aš 
čia nematau kažkokio akibrokš
to, ypatingo įvykio — na. nuva
žiuos į svečius", sakė A. Bra
zauskas. 

Vyriausybės vadovas taip 
pat sakė, jog asmeninius kvieti
mus dalyvauti minėjime Kali
ningrade yra gavę daugelis įvai
raus rango pareigūnų, išskyrus 
prezidentą, premjerą ir Seimo 
pirmininką, tačiau apie tokius 
kvietimus pats A. Brazauskas 
sakė nieko nežinojęs. 

Labai kritiškai K. Pruns
kienės sprendimą vykti į Kali
ningradą įvertino Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto di
rektorius Raimundas Lopata. 
„Šiuo atveju ministrė, kuri Ka
liningrade atstovaus net ne Že
mės ūkio ministerijai, o maisto 
pramonės subjektams, tiesiog 

spjauna šalies vadovui į veidą, 
prisidengdama premjero autori
tetu. O tai reiškia — valstybės 
interesų nepaisoma", sakė Tarp
taut in ių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius. 

Pasak R. Lopatos, negalima 
naudotis politine suirute Lie
tuvoje tam, kad galėtum per
žengti savo kompetencijos ribas. 

„Reikia suvokti, kokiame 
geopolit iniame lauke Lietuva 
šiuo metu yra, ir bet koks neat
sak ingas , nea tsargus elgesys 
g r i auna Lietuvos autoritetą. 
Reikia įvertinti visas aplinky
bes i r žinoti, kad užsienio politi
ką formuoja kompetentingi as
menys", sakė R. Lopata. 

Politologas, be to, patarė K. 
Prunskienei „pasirinkti geres
nius viešųjų ryšių specialistus ir 
išmokti lietuviškai rašyti pa
reiškimų tekstus". 

A. Paulauskui nepriimtina Seimo narių migracija 
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) 

— Seimo pirmininkas ir Nau
josios sąjungos vadovas Artūras 
Paulauskas tvirt ina neprita
riantis Seimo narių „migracijai" 
iš vienos frakcijos i kitą, nors 
pripažįsta, kad Seimo Socialli
beralų frakcija „medžioja" nau
jus narius. 

„Medžiojimas naujų frakci
jos narių vyksta, bet man as

meniškai jis nelabai priimtinas. 
Manau, kad žmonės, kurie iš
rinkti, ypač pagal partijų sąra
šus, jų deleguoti, turėtų iki galo 
tvarkingai įvykdyti savo įsipa
reigojimus", sakė A. Paulaus
kas. 

Pasak jo, svarbiausia yra 
motyvai, kodėl žmogus palieka 
frakciją, ir koks tų frakcijų ideo
loginis panašumas. Kitos frakci

jos a r partijos pasirinkimas, A 
P a u l a u s k o manymu, galimas 
tuo atveju, kai jos ideologiškai 
nėra tolimos. 

Ketvirtadienį parlamenta
ras Albertas Sereika iš Seimo 
Liberalų demokratų frakcijos 
perėjo į Seimo Socialdemokratų 
frakciją motyvuodamas siekiu 
aktyviau, produktyviau ir nau
dingiau veikti. 

G. Šurkus balionu užskrido ant kumelės 
Vilnius , liepos 1 d. (BNS) 

— Nušalinto prezidento Rolan
do Pakso buvusiam patarėjui 
Gintarui Šurkui nepavyko skry
dis ne tik politikoje. Prieš keletą 
dienų jis patyrė nesėkmę ir 
skrisdamas oro balionu. Patyręs 
oreivis leisdamasis Alytaus ra
jone užskrido ant pievoje besi

ganančios kumelės ir ją suža
lojo, rašoma „Lietuvos ryte". 

Kumelė, kuriai veterinari
jos gydytojas nustatė raiščių pa
tempimą bei kelio sąnario už
degimą, dabar gydoma. 

Ūkininkai vargsta netekę 
svarbiausios pagalbininkes dar
buose Penkerių metų Kaštone 

ganėsi Valiūnų kaimo pievoje 
Buvo maždaug 10 valanda va
karo, kai žmonės lauke išgirdo 
keistoką ūžimą. 

Išbėgę į kiemą jie išvydo pa
žeme sklendžiantį oro balioną. 
J is priartėjo prie besiganančios 
kumelės ir rėžėsi į gyvulį. Šis 
apvirto aukštyn kojomis 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
LISUTĖ 

BLINSTRUBAITĖ 
Mylima ir Brangi Lisute, 

Tave labai, labai mylėjome ir mylėsime iškeliavusią 
Amžinybėn, nes Tavo meilė — Mūsų, Mūsų meilė — 
Tavo. 

2005 m. liepos 4 d. sukanka dvidešimt penkeri metai, 
kai mūsų brangi ir mylima dukrytė, sesutė, anūkėlė, buvo 
pašaukta į Amžinąjį poilsį Viešpatyje. 

Prašome gimines ir pažįstamus tą dieną prisiminti 
Lisute savo maldose ir mintyse. 

L i ū d i n t y s tėvai , b ro l i s , senel ia i i r giminės 
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Mylimai Mamytei 
A t A 

MARIJAI PLAČIENEI 
išėjus į amžinybę, sūnų v.s. fil. GINTARĄ PLAČĄ, 
LSS Brolijos vadijos narį su žmona ALDONA, 
anūkus JULYTĘ, PETRĄ ir KRISTĄ, dukrą LAI
MUTE BOOTH su vyru HARRY ir anūkę REBEC-
CA bei visus artimuosius, šią skaudžią netekties 
valandą nuoširdžiai užjaučiame. 

LSS Seserijos vadija 

Nebeišverksi, nepakeisi nieko. 
Iš ten... nei žodžio, nei žinios... 
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus, 
Bet tu liksi su mumis visados 

A t A 
DR. ANTANUI LABOKUI-VALIS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dr. ALDONAI 
LABOKIENEI-VALIS. Dalinamės kartu su ja 
skausmu. 

Krikštasūnis Darius Nausėdas 
ir Nausėdų šeima 

PAMINĖTAS L. TRU1KIO 
100 METŲ JUBILIEJUS 

Gegužės 26 d. Švč. Jėzaus 
Širdies (Šančių) bažnyčioje 
Kaune paminėtas žymaus dai
lininko ir scenografo Liudo 
Truikio 100 metų jubiliejus. Ta 
proga Kauno miesto simfoninio 
orkestro fmeno vadovas ir diri
gentas Pavelas Bermanas) 
muzikantai atliko J . Naujalio, 
V. A. Mocarto. E. Grigo kūri
nius. Po to švęstoje Eucharis
tijos liturgijoje melstasi už 
dailininką bei visos Truikių 
šeimos mirusiuosius. 

Šiuo renginiu taip pat pa
minėtina dail. L. Truikio Šančių 
bažnyčioje kurtos freskos „Ar
kangelai" restauracijos pradžia. 
Ta proga Šančių seniūnas Ar
vydas Rymeikis t rumpai ap
žvelgė spalvingą dailininko ir 
scenografo, dar prieškariu pel
niusio pasaulinį pripažinimą, 
biografiją. Seniūnas atkreipė 
dėmesį, jog Liudas Truikys 
nepaprastai daug prisidėjo pri
pildydamas tiek Kauno, tiek ir 
visos Lietuvos elitinio meno 

aruodą. „Todėl džiugu, — sakė 
seniūnas, — kad šioje bažnyčio
je jo tapyta freska 'Arkangelai' 
įvairių institucijų dėka po res
tauracijos pradės antrąjį savo 
gyvenimą". 

Freska bus restauruojama 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento, Kauno m. savi
valdybės bei Šančių parapijos 
lėšomis. Šios parapijos klebonas 
kun. Virginijus Veprauskas 
dėkojo visiems puoselėjantiems 
dail. L. Truikio, kurį dvasi
ninkas lygino su M. K. Čiurlio
niu, paveldą ir teigė, jog „mes 
vis dar nepakankamai suvo
kiame šio ypatingos vertės kul
tūrinio palikimo bei tinkamai 
neįvert iname paties Liudo 
Truikio". Restauravimo darbai 
t ruks iki šių metų lapkričio 
mėnesio, o kitą pavasari vėl bus 
pratęsti ir užbaigti iki 2006 m. 
rudens. Darbus atliks UAB 
„Restauravimo projektai". 

BŽ, 
2005 m. Nr . 11 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
PETRAS 
BLEKYS 

1 9 1 1 . 1 2 . 1 8 - 2 0 0 5 . 7 . 1 1 

Jau praėjo vieni metai, kai mūsų mylimas tėvelis ir 
senelis pabaigė šio pasaulio kelionę — jos džiaugsmus ir 
vargus. Dabar jis kar tu su savo žmonele Ona, ilsisi pas 
savo kūrėją, Dievo palaimoje. 

Mes, savo širdyse ir mintyse prisimename tėvelio be
galinę meilę vaikams ir anūkams, laiku ištartą gerą žodį, 
stiprias jo rankas, mus laikančius tvirtai šiame gyvenimo 
kelyje. 

Sūnus Petras norėtų, kad visi jo giminės ir draugai 
prisimintų tėvelį šventose Mišiose, kurios bus laikomos 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje sekmadienį, lie
pos 10 d., 10:30 vai. ryto. 

Nu l iūdęs liko s ū n u s P e t r a s su še ima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A _ 
SOFIJA BELIŪNIENĖ 

KIKILIENĖ 
Praėjo jau metai, kai 2004 m. liepos 3 d. amžinybėn 

išėjo mylima žmona, motina ir močiutė, giliame liūdesyje 
palikdama vyrą Aleksą Kikiią, dukterį Rimą Beliūnaitę ir 
dukterį Dalią Steponaitienę, jos vaikus Petrą ir Kristiną, 
Kanadoje, gimines Lietuvoje, daug draugų ir pažįstamų 
Amerikoje, kurie visuomet su meile, ilgesiu ir pagarba 
mini šviesų velionės atminimą. 

Metinių proga šv. Mišios bus aukojamos liepos 3 d., 
sekmadienį, 10:30 vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marąuette Park, Chicago. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Sofiją savo maldose. 

L iūd in t i šeima 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER A VE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER A VE. (& 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 ) 

T e l . 1-800-994 7600 
w i 1 v w . p e t k u s f u n e r 3 f h o m e s . c o m 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMU DIREKTORIAI 

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

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

CERALD F. D A I M I D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

SERVING L ITHUANIAN COMMUNfTIES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
(LACKAVICiUS) 

Funeral Home's 
9 2 3 6 S. ROBERT5 RD 

HiCKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708 430 5700 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 

& ALL SUBURBS 

Prenumeruokime Ir skaitykime 
„DRAUGĄ"! 

DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

LIETUVIU LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Tu r i l a i d o t u v i ų pa ta l pas v isose Č i kagos m i e s t o 
a p y l i n k ė s e i r p r i e m i e s č i u o s e 

P a t a r n a v i m a s 24 va i 

http://wi1vw.petkusfuner3fhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE &&&* 

GERBIAMI „DRAUGO" SKAITY
TOJAI, ketvirtadienį, birželio 30 
d. ..Draugo" redakcija nedirbo 
dėl priežasties, nepriklausan
čios nuo žmonių a r technikos. 
Po rytinės audros, redakcijos 
pas ta tas neteko elektros - ne
veikė kompiuteriai, spausdintu
vai ir visa kita technika. Dėl 
šios priežasties „Draugo" penk
tadienio laidos nebus. Atsipra
šome ir linkime J u m s gero ir 
prasmingo Nepriklausomybės 
dienos savaitgalio. 

JULIUS VAINAUSKAS, penkio
likmetis Danos ir Sauliaus Vai
nauskų sūnus iš Madison, WI, 
išskrido į Lietuvą dalyvauti VII 
Pasaul io lietuvių žaidynėse. 
Krepšininkai jau žaidė Kaune, 
Biržuose, Palangoje, Vilniuje ir 
Radviliškyje. 

LIETUVIŲ FONDO RAŠTINĖ 
vasaros metu dirbs nuo 9 v.r. iki 
3 v.p.p. LF adresas : 14911 
127th S t , Lemont, IL 60439, 
tel. 630-243-1813. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopa kviečia į narių susirin
kimą, kuris įvyks liepos 9 d., 
šeštadienį, 3 v.p.p. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ 
skyrius vasarą bus uždarytas, 
iki rugsėjo 2 d. 

LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba kviečia visus į vasaros 
gegužinę, kuri įvyks liepos 10 
d., po 11 v.r. šv. Mišių PLC 
sodelyje. Sumanios šeimininkės 
vaišins šašlykais ir kitais gar
dumynais; gaivinantys gėrimai 
suteiks žvalumo ir energijos 
smagiems šokiams bei žaidi
mams. Veiks turtinga loterija. 

RUGPJŪČIO 7-13 DIENOMIS 
Dainavoje vyks tradicinė Mo
kytojų tobulinimosi kursų sa
vaitė. Šiais metais didžiausias 
dėmesys sk i r iamas dėstymo 
metodikai. Kviečiame visus 
mokytojus dalyvauti stovyklos 

darbe. Norint užsiregistruoti 
prašome skambinti Giedrei Sa-
vukynienei, tel. 630-305-8182 
arba Audronei Elvikienei, tel. 
630-435-6349. Registracija būti
na. 

JŪSŲ AUKA - ALKANŲ VAIKŲ 
parama! Labai ačiū sako Lie
tuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė" (Sunlight Orphan 
Aid) 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. 

RAKO MIŠKAI ŠAUKIA VISUS 
lietuvių skautus dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje, kuri 
įvyks liepos 10-20 dienomis. 
Norintys daugiau informacijos 
prašome kreiptis p a s Rasą 
Aleksiūnienę, tel. 708-423-6503 
arba e-paštu: rasa203@com-
cast.net. Taip pat informaciją 
galima rasti in te rne te : 
wTvw.budek.org. 

DVIDEŠIMT TREČIĄ KARTĄ 
vykstančiai LB Kultūros premi
jų teikimo šventei jau sudarytas 
specialus komitetas, siūlysian
tis kandidatus premijoms: 
dailės - Dalia Šlenienė, žurnal
isto - Danutė Bindokienė, teat
ralo - Vitalija Sireikis, muziko 
- Faustas Strolia, radijo pro
gramų - Algis Zaparackas ir 
tautinių šokių mokytojos - Rasa 
Poskočimienė. Premijų teikimo 
šventė įvyks lapkričio 13 d. 
Čikagoje. Premijų kandidatus iš 
JAV gyvenančių ta rpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame laiške reikia siųsti kan
didato vardą, pavardę, adresą, 
telefoną ir trumpą siūlomo kan
didato veiklos aprašymą. Siūly
mus siųsti LB Kultūros tarybai, 
adresu: 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154 iki rugsėjo 1 
d. Premijų mecenatas - Lietu
vių fondas. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, I I 60629 
Tel.: 773-585-9500 

J O N I N I Ų SAVAITĖ 
JAV SOSTINĖJE 

VASARA DRAUGO FONDE 
Vasara, su savo malonu

mais gamtoje yra poilsio ir 
atostogų metas. Vasara yra ke
lionių metas tėviškės, artimųjų 
ir įdomių kraštų aplankymui. 
Vasara yra jaunimo stovyklų 
metas įrengtose stovyklavietėse 
ir šiaurės Amerikos miškuose. 

Draugo fondas neturi vasa
ros lėšų telkimo vajaus, bet 
fondo raštinė atostogų neturi ir 
labai mielai priims pavėlavu
sius pavasario vajaus įnašus, 
gautus jau vasaros metu. 

Vasaros kelionės po Lietuvą 
ar įdomius tolimus kraštus, jų 
įspūdžiai ir nuotykiai yra įdomi 
medžiaga ,,Draugo" skaityto
jams, su įdomiomis nuotrau
komis ir įdomiais pasakojimais. 
„Draugo" redakcija lauks tokios 
bendradarbių medžiagos, kuri 
labai t iks skaitymui rudens 
vakarais, arba vasaros prisi
minimams. 

— Jūsų plati informacija 
apie Draugo fondo pavasario 
vajaus eigą parodo, kad lietu
viškos spaudos išsilaikymui 
išeivijoje reikalinga kasdieninė 
parama, — rašo vienas Draugo 
fondo garbės narys, pridėda
mas 200 dol. čekį, linkėdamas 
šimto nuošimčių sėkmės. 

Dauguma mūsų išeivijos 

lietuviškų laikraščių nebepajė
gia apmokėti spaudos leidybos 
išlaidas iš gaunamų pajamų. 
„Draugo" leidybai paremti yra 
Draugo fondas su nariais, gar
bes nariais ir rėmėjais. Draugo 
fondo ruošiami pavasario ir 
rudens lėšų telkimo vajai, per 
juos gautos lėšos ir jų investavi
mo pajamos labai padeda 
„Draugo" leidybai, kur is po 
keturių metų švęs šimtąjį gim
tadienį. 

Kad sulauktume „Draugo" 
šimtojo gimtadienio, turime 
vasaros metu pasiruošti sėk
mingam Draugo fondo lėšų 
telkimo 2005 m. rudens vajui, 
į kurį rugsėjo mėn. kviesime 
visus „Draugo" skaitytojus. 

P a v a s a r i o va jaus įnaša i 

S u 100 d o l e r i u : 
Zita Zvirzdys, g a r b ė s na rė , 

iš viso 1,100 dol. Lacey, WA. 
Albinas ir Gražina Reške-

vičiai, g a r b ė s na r i a i , iš viso 
1,800 dol. Omaha, NE. 

Dr. Petras Jokubka, garbės 
n a r y s , iš viso 2,100 dol. St. Pete 
Beach, FL. 

Visiems širdingai dėkojame. 

F o n d o i žd in inkas 

Ieško artimųjų 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL 773-585-9500 

Mano brolis, Pranas Grinčius, išvyko iš Lietuvos 1911 m. 
spalio mėnesį. J is gyveno Šakių apskrityje, Rėžgalių kaime. 
Būdamas JAV vedė lietuvaitę ir susilaukė dviejų dukrų bei sūnaus 
Stepono. Žmonos ir dukrų vardų nežinome, gyveno jie Brooklyn 
mieste. 

Yra išlikęs brolio atsiųstas bažnyčios adresas Brooklyn (259 
No 5th St., Brooklyn, N.Y.). Parašiau bažnyčios klebonui 3 laiškus 
ir nusiunčiau nuotrauką, tačiau jokio atsakymo negavau. Gal kas 
žinotų, apie mano brolio šeimos likimą. Pranas Grinčius yra miręs, 
bet likę giminės. 

Mano adresas: 
Ona Vaitkevičienė 
71392 Sudargas, Šakių rajonas, Lietuva. 

Joninių savaitė (birželio 
mėn. 22—25 d.) Jungt in ių 
Amerikos Valstijų sostinėje 
Vašingtone buvo gausi lietu
viškais kultūriniais renginiais: 
Hirshhorn muziejuje eksponuo
jami žymaus lietuvių meninin
ko Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio darbai, Lietuvos 
Respublikos (LR) ambasadoje 
koncertavo grupė „Aktorių 
trio", o populiariame, šalia 
Vašingtono įsikūrusiame, vasa
ros koncertų paviljone Wolf 
T rap pasirodė žymi lietuvių 
pianistė Mūza Rubackytė. 

„Džiaugiuosi, kad ši turtin
ga lietuviškais kultūriniais 
renginiais savaitė supažindins 
vašingtoniečius bei JAV sosti
nės svečius su lietuvių meni
ninkų kūriniais, bei suteiks 
galimybę dar labiau išplėsti 
lietuviškos kultūros gerbėjų 
Vašingtone ratą", — sakė Lie
tuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas. 

Birželio mėn. 22 d. garsia
me Vašingtono Hirshhorn 
muziejuje ir skulptūrų sode 
(Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden) at idaryta 
paroda „Vizualinė muzika 
1905—2005" (Visual Music), 
kurioje tarp kitų menininkų 
pristatomi genialaus lietuvių 
dailininko ir kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio (1875—1911) darbai. 
Parodos atidaryme dalyvavo 
ambasadorius V. Ušackas. 

Specialiai iš Čiurlionio mu
ziejaus Kaune atgabenti ir bus 
eksponuojami du M. K. Čiur
lionio paveikslai iš ciklo „So
nata Nr. 6" (Žvaigždžių sonata): 
^ l l egro" bei „Andante" (1908). 
Žymaus lietuvių dailininko dar
bai Jungtinėse Amerikos Vals
tijose eksponuojami pirmą 
karta. 

Paroda „Vizualinė muzika" 
į Vašingtoną atkeliavo iš Los 
Angeles. Paroda surengta ben
dradarbiaujant Hirshhorn ir 
Los Angeles Šiuolaikinio meno 
muziejui. Parodoje pristatomi 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
C h i c a g o , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

ToU free 24 hr . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200. I>emont. FL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

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

L35 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60303 
Gabrooe konsultacijos šeštadieniais 

N a m a m s p i rk t i p a s k o l o s 
^duodamos mažais mėnes i -
iniais įmokėjimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l F e d e r a l Sa-
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . Tel . (773) 847-7747 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja Rosa Zidelis, FL už $50. 
Ši auka buvo skirta psichinės 
sveikatos programai Lietuvoje. 
L i thuan ian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, P a l o s He igh t s , IL 
60463. Tel . 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www. lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pasky
rė ŽIV/AIDS ir Narkotikų pre
vencijos programoms Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Edvvard 
Leugoud, CA. $50 — Mark Bell, 
TN $15 — Zinaida Katiliškis, 
IL. L i t h u a n i a n Mercy Lift, 
P.O. Box 88, P a l o s Heights , 
IL 60463. Tel . 708-636-6140. 
Tax ID #36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www. lithuanianmercylift.org 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lavvrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

• D Ė M E S I O ! VIDEO 
A P A R A T U S A V I N I N K A I ! 
Norėdami t ikrai kokybiškai 
išverst i video į rašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
s i s temos į amerikiet iškąją 
NTSC ir a tvirkščiai , kreip
kitės į ENTER-VIDEO 3533 

sekmadienj, liepos 24 d. 
Nek Pr. Mar i jos Seserų 

t v ienuolyno sodyboje 

*sBš» PUTNAM, Connecticut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuviu Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruotos Šv. MIŠIOS 
- Pagrindinis celebrantas: 

Kunigas Vytautas Cedvainis 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai, sportas 

3:00 Neringos stovyklautoju PROGRAMA 

4:30 Didžiųjų dovanu TRAUKIMAS 

H l " i. IL S. A r c h e r Ave . , 
>j^r>' t.-1 T7:^rn<r.nn9L 

Sav. P e t r a s Bernotas. 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus! 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pasky
rė šelpimui tuberkulioze (TB) 
sergantiems ligoniams Lietu
voje. Aukojo: $100 — Teresa 
Poškus, TX. $75 — Robert Si-
mon, MA. $50 — Elona ir 
Charles Haskell, FL. $35 — 
Anthony Rusilas, NY. $25 — 
Evelyn ir Adam Mickevičius, 
CA. $5 — Jonas Prakapas, 
CA.L i thuan ian Mercy Lift, 
P.O. Box 88, Pa los He igh t s , 
H. 60463. Tel . 708-636-6140. 
Tax ID #36-3810893. 
lithuanianmercylifb@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $35 
— Anthony ir Helen Yakaitis, 
NY. $25 — Thomas Kudzma, 
NH; Bethanne Jomantas, MI; 
Joseph ir Kristina Masiulis, IL; 
John ir Birute Kascukas, IL: 
Lili ir Pranas Šimkus, MA; dr. 
Birutė ir Klaudijus Pumputis, 
IL. $15 — Frances Kelsheimer, 
IL; Beatriče ir Ferdinand Luc
ką, NY; Irene ir Vladas Kilius, 
NY; Anna Lukesh, CA; Elena 
Jasaitis, FL; Zigmas Dicpini-
gaitis, NY; Palmer ir Rita 
Zavodny, OH; Tomas ir Sandra 
Bagdas, NJ. $10 — Augustinas 
ir Olga Dumbra, MI. L i thua
n i a n Mercy Lift, P .O. Box 88, 
Pa los He igh t s , IL 60463. Tel . 
708-636-6140. T a x ID #36-
3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

» L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja Jean Warren. CA už $100 
auką. Ši auka buvo skirta pa
dėti Sveikatos švietimo progra
mai Lietuvoje. Li thuanian Mer
cy Lift, P .O. Box 88, Palos 
Heights , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax H) #36-3810893. 
lithuanianmercylift@y ahoo .com 
www.lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja Bob ir Nancy Bernotai-
tis, OH už $95 auką. Ši auka 
buvo skirta padėti vaikams su 
negalia nupirkt i autobusėlį. 
L i t h u a n i a n Mercy Lift. P.O. 
Box 88. Pa los Heights , IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 
Uthuanianmercylifb@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pasky
rė įgyvendinti vaikų dantų prie
žiūros programai Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Edward Leu
goud, CA. $50 — Donna Ko-
walski, CT; Elona ir Charles 
Haskell, FL. $25 — Irena Uk-
nalis. PA. $20 — Aldona M i 
si'jlir.ms. NY Lithuanian Mer
cy Lift, P.O. Box 88. Palos 
Heights . IT 60463. Tel- 708-
836-6140. Tax ID *36-3810893. 
lithuanianmercylift@yahoo .com 
www.lithuanianmercylift.org 
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JIISU LANGAS I PASAULI 
JŪSŲ TILTAS I TĖVYNE 

40-ies pasaulyje garsių meni
ninkų kūrinių, sukurtų pačiais 
įvairiausias meninės išraiškos 
būdais — tai ir tapyba, ir foto
grafija, filmas, šviesos bei erd
vių instaliacijos, kompiuterinė 
grafika. Paroda siekia pri
statyti daugybę Įvairių vizua
linės muzikos formų, interdisci-
plinarųjį meną, atspindintį 
abstrakcijos, spalvos ir muzikos 
sąveiką. Paroda Hirshhorn 
muziejuje veiks iki š.m. rugsėjo 
11d. 

2005 m. birželio 23 d., ket
virtadienį, LR ambasadoje 
Vašingtone koncertavo žinomi 
Lietuvos bardai — aktoriai Kos
tas Smoriginas, Olegas Dit-
kovskis ir Saulius Bareikiš. 
„Aktorių trio" atliko dainuo
jamosios poezijos, baladžių ir 
teatrinių dainų programą. 

Koncertas ambasadoje Va
šingtone yra labdaros renginys: 
visos renginio metu surinktos 
lėšos bus skirtos našlaičiams 
Lietuvoje. 

Koncertą rengė Lietuvos 
ambasada Vašingtone ir Čika

goje įs ikūrusi labdaros organi
zacija Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė". Ši organizaci
ja j au daugelį metų remia beglo
bius va ikus , našlaičius dau
giavaikes še imas, ne įgal ius 
vaikus Lietuvoje, o taip pa t stu
den tus , y r a įkūrus i a t s k i r ų 
globotinų vaikų rėmimo pro
gramą. 

Birželio 25 d., šeštadienį, 
šalia Vašingtono įs ikūrusiame 
vasa ros koncer tavo paviljone 
Wolf T r a p koncertuos žymi 
l ie tuvių p ian is tė Mūza Ru
backytė. Kar tu su JAV Nacio
naliniu simfoniniu orkestru j i 
atliko F . Liszt koncertą pia
ninui Nr. 1. Koncerto dir igentas 
Leonard Slatkin. Koncerte ta ip 
pat skambėjo Mendelson „Va
sarvidžio nak t i e s s apnas" i r 
Mahle r simfonija Nr . 1 
(„Titanas"). 

M. Rubackytė yra v iena 
originaliausių F. Liszt bei XX 
amžiaus Rusijos kompozitorių 
kūrybos interpretatorių. 

K. V a š k e l e v i č i u s 

* C ! * / 1 A * Liepos 9 diena, 7 vai. vakaro, 

•Mjfrfr Jaunimo centre, Čikagoje, 

Muzikinės satyros ir humoro grupės „ŠA" 
Antrasis pasispardymas 

Vokalinė-instrumentalinė, vaidybinė-ultranachalinė programa 

„Visur gerai, kol mūsų nėra! / / 

Įėjimas-$14.99 auka 
.Nusivylusių, piktų tr o m ž i n j i nepatenkintų asmenų 

Reabilitacijos centro" įkūr imui 

Bt!~*tai fm duodat i 

Krju*uve4e}c „l<<^uveie". . i thtwman P * J / J Sakery & Deli 'VMrguette p j rke) , Kavine?? . .Br jvo ' f l e m o r t e ) 

3M0t 20OŽ mokslo metų užbaigimo proga. Maironio litu-
anKtirrvv *n^kvkl-s - i ^ k i r u ^ atsisveikino su vU-nunlika metų 
Šioje mok) k i ru dirbusia 6 sk. mokyto ja Silvija Radviliene. 

\ I L tr.uik M< ^ur< v 6 sk. moky to jos padėjėja Grasina 
Miloru'jcfH1 ir Mokytoja Silvija Radvil ienė. 
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