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Lietuva grasina apriboti Kaliningrado tranzitą
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Kaliningrado geležinkelio stotis.
Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS)
— Lietuva įspėjo Rusiją, kad užsitęsus naftotiekio „remontui", dėl kurio
yra nutrauktas žaliavos tiekimas
„Mažeikių naftai", gali būti pradėtas

C. Beresnevičiaus
mirties aplinkybes
tirs apygardos
prokuratūra
Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS)
— Vilniaus apygardos prokuratūros
prokurorai penktadienį perėmė iš po
licijos ikiteismini tyrimą dėl žinomo
rašytojo ir mokslininko Gintaro Be
resnevičiaus mirties.
„Tyrimo metu reikės įvertinti
policijos pareigūnų, transportavusių
G. Beresnevičių, veiksmus, todėl, sie
kiant išvengti šališkumo, ikiteisminis
tyrimas bus atliekamas Vilniaus apy
gardos prokuratūroje", — Generali
nės prokuratūros pranešime cituoja
mas generalinis prokuroras Algiman
tas Valantinas.
Rugpjūčio 6 dieną pradėtą iki
teisminį tyrimą dėl G. Beresnevičiaus
mirties iki tol vykdė Vilniaus miesto
vyriausiojo policijos komisariato Kri
minalinės policijos Nusikaltimų ty
rimų tarnybos pareigūnai.
Policijos pareigūnai jau apklausė
kavinės „Trečiasis brolis" lankytoją,
kuris televizijos kanalo LNK „Ži
nioms" tvirtino matęs, kaip policijos
patruliai neblaivų G. Beresnevičių į
nakvynės namus vežė įgrūdę į auto
mobilio bagažinę, skirtą kinologų šu
nims vežioti.
Policija teigia, esą G. Beresnevi
čius, atvežtas į nakvynės namus, mi
rė vos išlipęs iš automobilio. Tačiau
liudininkas tikina, kad neblaivus ra
šytojas nebūtų pajėgęs nei jlipti, nei
išlipti iš automobilio.
Ekspertai nustatė, jog G. Beres
nevičius galėjo mirti staiga sustojus
širdžiai,
Nukelta j 6 psl.

per Lietuvą einančio geležinkelio remontas ir apribotos Kaliningrado ka
rinio tranzito apimtys,
Naftos tiekimo problemas, dėl
kurių dar liepą nutrūko žaliavos tie

kimas į „Mažeikių naftą", penktadie
nį susitikę aptarė Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos sekretorius Al
binas Januška ir Rusijos ambasados
laikinasis reikalų patikėtinis Dmitrij
Cvetkov. Pokalbio metu taip pat buvo
kalbėta ir apie geležinkelio tarifus.
„Pokalbio metu buvo pažymėta,
kad Lietuva įdėmiai seka situaciją
dėl naftos tiekimo j 'Mažeikių naftą'
ir tikisi, kad vadinamasis naftotiekio
'remontas' greitai baigsis. Tačiau ne
priklausomai nuo naftotiekio funk
cionavimo, įmonė bus ir toliau pasi
rengusi priimti naftą iš jūros", — sa
kė gerai informuotas šaltinis.
Nepaisant liepą nutrukusio naf
tos tiekimo vamzdynu „Družba",
„Mažeikių nafta" sėkmingai apsirū
pina žaliava per Būtingės terminalą.
Rusija tvirtina, kad žaliavos tiekimas
į „Mažeikių naftą" vamzdynu nu
trūko dėl techninių priežasčių, ta
čiau aukšti Lietuvos pareigūnai
įžvelgia ir politinį atspalvį, Maskvai
reiškiant nepasitenkinimą, kad įmo-

V. Uspaskichas bando diriguoti DP
Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS)
— Rusijoje besislapstantis Darbo par
tijos. (DP; įkūrėjas Viktoras Uspaski
chas, nors atsistatydino iš partijos
pirmininko pareigų, toliau bando di
riguoti „darbiečiams".
Rengdamiesi partijos tarybos po
sėdžiui DP nariai sulaukė specialaus
buvusio vadovo laiško, rašo dienraš
tis „Lietuvos žinios".
Laiške V Uspaskichas nurodo, ką
vietoje jo rinkti Darbo partijos vado
vu — į Lietuvą dėl teisėsaugos atlie
kamo tyrimo neskubantis grįžti poli
tikas paramą reiškia jam lojaliai lai
kinajai partijos vadovei, buvusiai par

lamentinės DP frakcijos seniūnei Lo
retai Graužinienei.
Sutikimą kandidatuoti j DP pir
mininkus be laikinosios partijos va
dovės L. Graužinienės yra davę Sei
mo pirmininko pavaduotojas Vydas
Gedvilas ir Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas, DP vicepirmi
ninkas Antanas Bosas.
V Gedvilas neslėpė nuoskaudos,
kad buvęs partijos pirmininkas iš
skyrė L. Graužinienę.
Seimo pirmininko nuomone, nei
damas jokių pareigų DP ir rašyda
mas laiškus iš Rusijos buvęs partijos
vadovas elgiasi nekorektiškai.

nė parduota ne Rusijos, o Lenkijos
bendrovei „PKN Orlen".
Šią savaitę premjeras Gediminas
Kirkilas pareiškė, kad jam nors ir ne
sinori tikėti, jog tai lemia politiniai
dalykai, tačiau jis pastebintis, kad
„yra vis daugiau tokių ženklų".
Vilnius perspėja, kad esant to
kiai situacijai, artimiausiu metu gali
prasidėti Rusijai svarbaus geležinke
lio ruožo, kuris eina į Kaliningrado
sritį, remontas.
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
• Iš ateitininkų veiklos.
•Pasaulio lietuviai
pasigenda valstybės
institucijų veiklos.
•Kaip apsisaugoti
patiems ir apsaugoti savo
turtą.
•Pranešimas Marąuette
parko gyventojams.
•Jubiliejinė šventė
Vyžuonose.
•Knygos „Lietuvių
pėdsakai Amerikoje"
pristatymas
• Čikagoje ir apylinkėse.
Valiutų santykis
1 USD — 2.686 L T
1 EUR — 3.452 L T
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Minimos A. Sakalausko žūties metinės

Artūras Sakalauskas
LRS nuotr

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS)
— Kitą savaitę Lietuvoje bus mini
mos parlamento gynėjo Artūro Sa
kalausko žūties 15-osios metinės.

Sekmadienį 12 vai. dienos už A.
Sakalauską bus aukojamos šv. Mišios
Alytaus Angelų sargų bažnyčioje.
Pirmadienį vakare šv. Mišios už
žuvusį gynėją bus aukojamos Vil
niaus įgulos Šv. Ignoto bažnyčioje,
vėliau minėjimas persikels prie pa
minklo A. Sakalausko žūties vietoje
A. Goštauto gatvėje, ties Seimo rū
mais.
Minėjimą organizuoja Lietuvos
kariuomenės krašto apsaugos sava
norių pajėgos.
Aukščiausiosios Tarybos gynėjas
A. Sakalauskas žuvo 1991 m. rugpjū
čio 21 dieną per sovietų okupacinių
pajėgų išpuolį.
Po mirties A.Sakalauskas apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio
ordinu, Vyčio Kryžiaus ordino
žvaigžde, Sausio 13-osios atminimo
ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa
vanorių sąjungos nario ženklu.
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Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org

Sveikiname X V Ateitininkų federacijos kongresą
Panevėžyje, Lietuvoje!
Mintys pasvarsčius kongreso šūkį:
„Kristuje gyvenkime ir kurkime!"
Vincas Kolyčius
KRISTUJE GYVENKIME IR darydami, mes turime į nieką neatKURKIME! Tai 15-to Ateitininkų
sižvelgti, prieš nieką nesustoti, kad
kongreso, kuris vyksta šį savaitgalį ir mūsų „laisvės" amžiuje mums reiPanevėžyje, šūkis. Nors ir labai noriu ketų katakombas kastis ir į jas „perkongrese dalyvauti, bet negaliu, nes sikraustyti".
tik prieš kelias savai
„Šį pirmą ir didžiau
tes grįžau iš Lietu
sią mūsų uždavinį at
vos, kur visą birže
liksime tuomet, — rašė
lio mėnesį kalbėjau
Dovydaitis, — kai savo gy
įvairiuose susirinki
venimu parodysime, kad
muose apie tą patį
mes ne tokie, kaip kiti,
Jėzų Kristų. Tai ma
kad mes vadovaujamės
no metinė misijinė
kitokiu mokslu, kitokiais
kelionė, kurią Dievas
principais, klausome kito
visada laimina. Šiais
kio mokytojo, siekiame ki
metais visą laiką ne
tokio tikslo, kad šiame at
šiojau prisisegęs atei
sinaujinimo procese Kris
tininkų ženklelį ir
tus mums yra realiausias
daug kam reikėjo pa
iš visų realybių". Tai žo
aiškinti, kas tie atei
džiai, pasakyti prieš 95
tininkai yra. Grįžęs
metus — greitai švęsime
pradėjau galvoti apie
šimtmetį — bet jie nėra pa
tą kongreso šūkį:
senę ir dar tinka mums
„Kristuje gyvenkime V i n c a s Kolyčius
šiandien. Būti ateitininku,
ir kurkime!' Tuoj pat
reiškia eiti su Kristumi,
prisiminiau Siaurės Amerikos ateiti nesvyruojant ir nedelsiant. Anksčiau
ninkų atsišaukimą, pradedant 2005- ateitininkai gynė Kristų tiesioginio
2006 veiklos metus: „Gyvenkime, puolimo metu, šiandien ateitininkai
kurkime, veikime per Kristų!" turi veikti nesidomėjimo metu. NeSkamba visiškai panašiai. Prisimenu sidomėjimas yra tik vienas būdas,
dar 10-ąjį Ateitininkų kongresą,
kuris įvyko Čikagoje
lygiai prieš 25 metus,
1981 m. rugsėjo 3-7 d. A T E I T I N I N K A S yra Dievo Karalystės
To kongreso šūkis bu žemėje kūrėjas ir gynėjas.
vo: „Ateitis Kristui ir
Lietuvai!" Ačiū Die ATEITININKAS yra Kristaus meilės dės
vui, kad mes nepa nio vykdytojas praktiniame gyvenime
mirštame savo šūkio:
„Visa atnaujinti Kris ATEITININKAS yra moderninės kultūros
tuje!" Šiandien mato jungėjas su Krikščionybe, atnaujindamas
me, kad visi nori pa
saulį atnaujinti, tik šiq kultūrą Kristaus dvasia
nesutaria dėl būdų,
— A. Maceina
dėl krypties, dėl prie
monių. O mes! Kas mes esame? Vieno
bėgio mašina, nežinanti nieko dau kuriuo piktoji dvasia sukyla prieš
giau, kaip tą vieną Kristų? Gyve Dievą. Todėl mums ateitininkams
nimas toks šakotas, o Kristus toks yra privalu stoti į kovą su šituo nesipaprastas savo atsakymuos. Kaip domėjimu, ji pergalėti. Prof. Antanas
mes suprantam Kristų? Atleisk Maceina 1949 m. „Ateityje" parašė
mums, Dieve, jei mes Jį tik mokyklos ilgą straipsnį: „Kas yra ateitinin
kas?" Nors jis rašytas prieš 57 metus,
vadovėliuose tepažinom.
jis aktualus ir mūsų laikams. Straips
Ką norėjo pasakyti Paulius, šauk nio pabaigoje jis susumuoja kas yra
damas: „visa atnaujinti Kristuje!" Ir ateitininkas: „Ateitininkas yra Dievo
kam tą frazę pakartojo Pijus X? Ir Karalystės žemėje kūrėjas ir gynėjas.
kodėl Dovydaičiui atėjo į galvą įrašyti Ateitininkas yra Kristaus meilės dės
tuos žodžius „Ateities" puslapiuos nio vykdytojas praktiniame gyveni
1911 metais? Šią progą noriu vėl me. Ateitininkas yra moderninės kul
pacituoti Dovydaičio žodžius: „Jeigu tūros jungėjas su Krikščionybe, at
mes drįsome ištarti, kad Kristus — naujindamas šią kultūrą Kristaus
Dievas yra mūsų Alfa ir Omega, kad dvasia". Mąstant apie šio 15-to Atei
Kristus yra pirmas ir paskutinis tininkų kongreso šūkį, norisi tikėti,
mūsų gyvenimo tikslas, kad mes kad taip, kaip mūsų sąjūdis išliko iš
pasiryžome viską atnaujinti Kris tikimas Kristui per 95 metus, jis liks
tuje, — tai kad neprieštarautumėm ištikimas ir toliau šiame visuotinės
savo žodžiams, kad nepasiliktume stabmeldystės potvynyje. Ateitinintusčiais pagyrūnais — veidmainiais, kija turi išlikti ne tik nepaliesta, bet
būtinai turime parodyt, ir kiek ga- galinga jėga šį potvynį užtvenkti ir jo
lint greičiau, kad Katalikų Bažnyčios bangas nustumti atgal, pirmoje paKristus, Dievas — Žmogus, yra šaulio istorijos scenoje pastatydama
mums tikriausias FAKTAS. Ta darbą Kristaus Šviesa. Garbė Kristui!

Sendraugių stovykloje Dainavoje močiutės ir anūkės: Aista Kazlauskaitė ir Stasė
Kazlauskienė, Aldona Kamantienė ir Regina Čyvaitė. Stovykla vyko š.m. liepos
23-29 d..
Nuotrauka Dainos Čyvienės.

Savaitė sendraugių stovykloje
Aldona Kamantienė
Automobilis, kaip tas senas ark
lys, žinodamas kelią, bematant įsu
ko į Dainavos keliuką. Kiek kartų
šiuo keliuku važiuota! Nors ir „sen
draugių" stovykla, bet joje jaučiasi
daug jaunatviškos gyvybės. Vaikų
gerokai per šimtą, nors sendraugių
močiučių ir senelių jau mažėja. Čia
atvyksta tie, kurie nepabūgsta Dai
navos nepatogių lovų, uodų ir šiais
metais ypatingų karščių. Nepaisant
nepatogumų, savaitė praėjo puikiai ir
paliko gražius prisiminimus. Garbė ir
padėka šios savaitės stovyklos rengė
jams, kurie jau daug metų uoliai ir
ilgai dirba, kad ši stovykla visapu
siškai pavyktų.
Stovyklautojus dvasiniai stiprino
stovyklos kapeliono kun. Gedimino
Jankūno atnašaujamos kasdieninės
šv. Mišios ir puikūs penkių minučių
pamokslėliai. Matėsi gero pamoks
lininko savybės. Kad pagautų vaikų,
o gal ir suaugusių dėmesį, jis pradė
davo pamokslus linksma pasaka ar
padavimu iš kurio iškildavo gražus
pamokymas. „Nesvarbu, kas pasaky
ta, svarbu, ką išgirdote", — buvo vie
nas pagrindinių siūlų, kuris driekėsi
per jo pamokslus. Kun. Gediminas
drąsino siekti šviesos, kuri yra Jėzuje
Kristuje.
Stovyklos programų suorganiza
vimas buvo puikus. Vaikai, susi
skirstę būreliais pagal amžių, per die
nas buvo gražiai užimami. Tėvai įsi
pareigojo bent vienam pusdieniui
paruošti įdomius užsiėmimus savo
vaikams. Per žuvavimą saulei tekant,
vaikai sužinojo, kokios žuvys gyvena
Spyglio ežere ir su kokiais prietaisais
jas galima pagauti. Mankala ir šach
matų turnyrai, uogienės virimas, le
dų namuose darymas ir jų valgymas,
tilto su virvėmis pastatymas, raketų
statymas yra vieni iš daugybės už
siėmimų, kuriuose vaikai uoliai daly
vavo. Visus vaikus, tėvelius ir se
nelius jungiantys renginiai buvo:
„Joninių laužas", vakarinis susikau
pimas, švenčiant „Žolinę" ir išsa
kant jų reikšmę bei papročius, ypač
Lietuvoje. Nepamiršta atšvęsti ir
Dainavos įkūrimo penkiasdešimt
metį, kuris buvo užbaigtas su įdomiu

raketų šaudymu, kurios nuskaidrino
ir apšvietė Dainavos dangų.
Tęsinys kitą šeštadienį
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PASAULIO LIETUVIAI PASIGENDA LIETUVOS
ATSAKINGŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ
AKTYVESNĖS VEIKLOS
KĘSTUTIS PRANCKEVIČtUS
Likus vos savaitei iki didžiosios
vasaros šventės - Žolinių, į žalumą
paskendusią mūsų tėvynės sostinę
Vilnių po 3 metų pertraukos vėl su
sirinko Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) XII seimas. Netoli sos
tinės centro įsikūrusiame viešbutyje
"Šarūnas" 165 atstovai, susirinkę iš
36 pasaulio šalių tris dienas aktyviai
svarstė, diskutavo ir ginčijosi lietuvių
kalbos, kultūros bei kitais aktualiais
tautinės gyvasties išsaugojimo klau
simais.
Būtina išsaugoti tautinį
tapatumą
Po PLB vėliavos pakėlimo ce
remonijos Nepriklausomybės aikš
tėje, mūsų šalies Parlamento rū
muose Įvykusiose PLB XII seimo
atidarymo iškilmėse gausiai susi
rinkusius delegatus bei svečius pa
sveikinęs Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus priminė, jog toli nuo
tėvynės gyvenantiems tautiečiams
reikia tvirtos atramos, aktyvios bend
ruomenės, kuri padėtų išsaugoti lie
tuvišką tapatumą, neleisianti, kad
gimtąją kalbą ir kultūrą užgožtų
svetimos tradicijos.
„Reikia ieškoti naujų veiklos
būdų. Pastaruoju metu iš Lietuvos
išvyko gausus būrys mūsų tautiečių,
tačiau tai nereiškia, kad išvykdami iš
Lietuvos atsižadame savo tėvynės.
Esu Įsitikinęs, jog Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė sugebės priimti naujus
iššūkius ir taps visus vienijančia lie
tuvių bendruomene", — teigė pre
zidentas Valdas Adamkus.
Remiantis statistikos šaltiniais,
per 16 nepriklausomybės metų iš
Lietuvos j įvairias šalis išvyko per
400 tūkst. mūsų gyventojų. Dauguma
jų išvyko į JAY o prieš porą metų
atsivėrus Europos Sąjungos sienoms,
didžiausias emigrantų srautas plūs
telėjo j Didžiąją Britaniją, Airiją ir
Ispaniją. PLB atstovai pripažino, jog,
atsižvelgiant į naujus iššūkius, bū
tina ieškoti ir naujų veiklos būdų. Be
abejo, vienas jų buvo ir išliks pagrin
dinis - kaip išsaugoti toli nuo tėvynės
gyvenančių tautiečių lietuvybę, plė
toti ryšius su protėvių kraštu, telkti
bendruomenes kilniems ir nesa
vanaudiškiems tikslams.

Po iškilmių atidarymo PLB
seimo delegatai ir svečiai netrukus
persikėlė į kitą miesto dalį - Šni
piškes, kur ir veikia, prieš 14 metų
garsaus krepšininko Šarūno Mar
čiulionio iniciatyva įsteigtas, viešbu
tis. Posėdžiams ilgesnį laiką ener
gingai pirmininkavęs PLB Garbės
teismo atstovas Algis Rugienius tu
rėjo nubraukti devintą prakaitą, kad
perpildytoje Konferencijų
salėje
įsivyrautų rimtis ir darbinga aplin
ka. Be įvairiausių pranešimų, PLB
seime buvo išklausyta ir patvirtinta
12 pareiškimų, rezoliucijų, jose
kreipiamasi į Lietuvos valdžią dėl
SSSR okupacinės valdžios žalos at
lyginimo mūsų valstybei, taip pat ki
tas svarbias rezoliucijas.

tokią mokyklą!" — argumentavo G.
Žemkalnis.

Naujos bendruomenės keičia
PLB veidą

Pranešėjo nuomone, emigracijos
iš Lietuvos problema galėtų būti
sprendžiama tiktai pačioje Lietuvoje,
keliant šalies ekonominę gerovę,
mažinat korupciją ir žadinant visuo
menėje patriotinius jausmus. Tiek
Lietuvos valstybės, tiek PLB svar
biausias tikslas — už tėvynės ribų
gyvenančių tautiečių lietuvybė. Pa
sak G. Žemkalnio, to turime siekti,
glaudžiau bendradarbiaudami su
Lietuvos valstybinėmis bei visuome
ninėmis institucijomis. Lietuvybės
išlaikymas yra galų gale ir galimo
tautiečių sugrįžimo garantas.
Po įdomaus pranešimo, pertrau
kėlės metu pakalbintas G. Žemkalnis
mūsų skaitytojams paminėjo ir vieną
pakankamai rimtą problemą —
trūksta būtent to glaudesnio bend
radarbiavimo su Lietuvos valstybės
atsakingomis institucijomis. Žinoma,
kad prie Vyriausybės veikia Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentas,
bene vienintelis dar aktyviau besirū
pinantis į svečias šalis emigravusių
tautiečių reikalais. Tačiau juk to per
maža! Kaip žinome, Lietuvos aps
krityse dar veikia ir skyriai, kurie
turėtų domėtis užsienio politikos,
turizmo klausimais, taip pat ir iš šių
apylinkių į užsienį išvykusių kraš
tiečių reikalais, palaikyti su jais
glaudesnius ryšius, rinkti ir kaupti
informaciją apie jų gyvenimą ir veiklą
svetur. Deja, pasak G. Žemkalnio,
tokios veiklos požymių net nematyti!
„Galbūt apskrityse ir savivaldybėse
palaikomi tik pavieniai, labiau as
meniniai kontaktai su išvykusiais
žmonėmis, tačiau svarbios ir ak
tualios informacijos mes iš viso
negauname", — sakė G. Žemkalnis.

Savo ataskaitiniame pranešime
kadenciją baigęs PLB valdybos pir
mininkas Gabrielis Žemkalnis ypa
tingai akcentavo nepriklausomos Lie
tuvos valstybės ir už jos ribų gy
venančių tautiečių integralumo stip
rinimą ne žodžiais, o konkrečiais
darbais įrodyti, kaip yra saugojamos
ir puoselėjamos tautinės vertybės bei
tradicijos. O kaip jos yra saugojamos
ir puoselėjamos, PLB vadovui teko
pačiam asmeniškai išvysti ir įsiti
kinti, per tuos kelerius metus ap
lankius įvairius užsienio kraštus, kur
veikia lietuviškos bendruomenės.
Vienur dėl ekonominių, kitur dėl
politinių motyvų, vystyti ir' plėtoti
savo veiklą nėra lengva, tačiau kūry
binio entuziazmo ir veržlumo, pat
riotinių jausmų kupini tautiečiai
visur stengiasi išsaugoti lietuvybės
židinį.
Buvęs PLB valdybos pirmininkas
be kita ko pastebėjo, kad įvairiose
pasaulio šalyse, ypač ES teritorijoje,
besikuriančios naujos bendruomenės,
dar neturinčios organizacinės patir
ties, tačiau nestokodamos entuziaz
mo ir naujų idėjų, keičia PLB veidą.
Prelegentas prisiminė ir spaudoje
neretai gvildenamus rūpesčius, neva
tuose kraštuose, kur dar tik kuria
mos bendruomenės, nėra lituanis
tinių mokyklų... „Priešingai, tik
pažvelkime į Airijos bei Ispanijos
lietuvių bendruomenes, kur per
trumpą laiką spėta įkurti ne vieną

Buvęs PLB pirmininkas
Gabrielis Žemkalnis

Jaunimas neatsilieka
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Kitame turiningame pranešime
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) valdybos pirmininkė Dalia
Henke nušvietė per 3-ejus metus
nuveiktus nelengvus ir sudėtingus
darbus. Jos nuomone, lietuvybės ži
dinį galima išsaugoti per tris pa
matines veiklos sritis - švietimą, kul
tūrą ir sportą. Būtent per jas ak
tyviausiai ir reiškiasi išeivijos jau
nimas, beje, veikiantis net 20 pa
saulio šalių.
Pasaulio lietuvių jaunimo vadovė
prisiminė ir apie neseniai Lietuvoje ir
užsienyje kilusias diskusijas - kur
rengti PLJS kongresus. ,,Šiuo klau
simu esame sulaukę daug ne-vien-

prasmiškų siūlymų ir argumentų.
Na, kad tokie renginiai vyktų tik
Lietuvoje, tos idėjos šalininkai mo
tyvuoja tuo, jog svetur gyvenantiems
tautiečiams būtų tarsi savotiška pas
kata nepamiršti lietuvybės ir ją
išlaikyti, be to, ir išlaidų, organi
zuojant kongresus, būtų mažiau, o
išleisti pinigėliai atitektų Lietuvos
biudžetui... Tačiau, antra vertus,
mūsų išeivijos lietuviai neturi Lie
tuvoje koordinuotai ir patikimai vei
kiančių institucijų, su kuriomis būtų
galima aktyviau bendradarbiauti,
palaikyti nuolatinius ryšius, be to,
sudėtingi ir organizaciniai reikalai.
Na, ir galų gale, svetur gyvenantys
jaunieji lietuviai ir taip dažnokai
atvyksta į Lietuvą dalyvauti kituose
renginiuose — dainų ir sporto šven
tėse ir kt.", — argumentais dalijosi
Dalia Henke.
Aktualiausiais sielovados klau
simais kalbėjęs prelatas Edmundas
Putrimas, palietė nemažai opių prob
lemų. Apžvelgdamas ilgametę dva
sininkijos veiklą išeivijos baruose nuo
pat pirmosios ir iki paskutiniosios
mūsų tautiečių emigracijos bangos į
JAY prelatas priminė, jog Lietuvos
Katalikų Bažnyčia visais laikais buvo
ir išliko kaip vienas pagrindinių
ramsčių, ugdant ir išlaikant lietuvybę
svetur. Tačiau prelatas E. Putrimas
apgailestavo, jog dabartinė jaunoji
JAV lietuvių karta sparčiai asimi
liuoja, greitai pamiršta savo tėvų,
senelių kalbą bei tradicijas...

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento direktorius
Antanas Petrauskas

Jdomų ir aktualų pranešimą apie
emigracijos problemas išdėstė Tau
tinių mažumų ir išeivijos depar
tamento generalinis direktorius An
tanas Petrauskas. Apie Valdovų rūmų
atkūrimo koncepciją ir įvairias su tuo
susijusias problemas kalbėjo JAV
Lietuvių Bendruomenės Tarybos pir
mininkė Regina Narušienė. PLB
misiją ir viziją plačiau nušvietė PLB
valdybos vicepirmininkė Liuda Rugienienė. PLB seime pranešimus taip
pat skaitė Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen, dr. Eugenijus Jovaiša, žur
nalistas ir populiarių išeivijos te
levizijos laidų vedėjas Arvydas Reneckis, kiti prelegentai.
Nukelta į 5 psl.

DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio-19 d., šeštadienis

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba
2711 West 71 Street
Chicago, IL 60629

Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

KAIP APSISAUGOTI PATIEMS IR
APSAUGOTI SAVO TURTĄ NUO
NUSIKALTĖLIŲ
•Nesinešiokite didelių krepšių ar
rankinių, kurie kaip magnetas trau
kia užpuolikus. Neškitės tik tai, ko
būtinai prireiks, o pinigus ir ver
tingus daiktus laikykite prie savęs
(specialiai įsiūtose vidinėse kišenėse
ir pan.). Venkite brangių papuošalų.
Jei nepasiimsite rankinės, brangaus
laikrodžio ar auskarų, tai niekam
nekils mintis juos iš jūsų atimti.
•Nesinešiokite ginklų, nes, už
puolimo atveju, tie ginklai gali būti
atimti ir panaudoti prieš jus. Geriau
įsigykite ką nors, kas padėtų sukelti
kuo daugiau triukšmo, susidūrus su
užpuolikais (pvz., švilpuką).
•Jei jus užpuolė, nesutrikite ir
pradėkite kuo garsiau šauktis pa
galbos, triukšmauti, kad atkreip
tumėte galimų liudininkų (praeivių,
vietos gyventojų) dėmesį. Jokiu būdu
nesivykite užpuolikų ir nesiprie
šinkite jiems, jei jėgos akivaizdžiai
nelygios. Kaip galima greičiau skam
binkite 911 ir praneškite apie nu
sikaltimą.

Dažnai, kalbant apie kovą su
nusikaltimais bei asmenų ir nuosa
vybės saugumo užtikrinimą, minimos
policijos bei įvairių specialių tarnybų
pastangos, kurios privalo padėti už
kirsti kelią nusikaltimams ir pa
didinti saugumo pojūtį. Dėl policijos
pareigūnų, apsaugos tarnybų darbo
efektyvumo dažnai diskutuojama, jų
tarnautojų parengtis nuolat tobu
linama, kuriamos įvairios bendra
darbiavimo su visuomene programos.
Deja, dažnai nesusimąstomą, jog ap
sauga nuo nusikaltimų taip pat yra ir
kiekvieno iš mūsų atsakomybė ir kad
paprasti, tačiau iš anksto apgalvoti ir
kryptingi, veiksmai daugeliu atvejų
gali padėti išvengti tapimo nusi
kaltėlių auka.
Ypač daug rūpesčių kelia pa
gyvenusių žmonių saugumas, ka
dangi būtent jie, dėl silpnos sveikatos
ir patiklumo, dažnai vilioja įvairaus
plauko nusikaltėlius, ieškančiuslengvo laimikio. Norėtųsi tikėti, jog že
miau pateikiami patarimai, surinkti
iš amerikiečių spaudos, bent iš dalies
bus naudingi skaitytojams, besirū
pinantiems savo ir savo artimųjų
saugumu.

Jei važiuojate automobiliu:
•Visuomet laikykite automobilio
dureles užrakintas, nepaisant to, ar
esate automobilyje, ar iš jo išlipote.
Stenkitės automobilį laikyti tech
niškai tvarkingą ir sekite, kad bake
būtų pakankamai benzino. Taip iš
vengsite nemalonių staigmenų ir
„neįstrigsite" kur nors prastoje kai
mynystėje, staiga sustojus automo
biliui. Jei visgi automobilis sugedo,
sustokite kelkraštyje, įjunkite per
spėjančias šviesas ir laukite pagalbos
automobilio viduje. Patys neišlipkite
laukan ir nesileiskite į kalbas su
jokiais pašaliniais asmenimis, kol
neatvyks policija ar auto pagalbos
tarnyba.
•Sustoję prie STOP ženklų ar
šviesoforo, neišjunkite bėgio, kad,
reikalui esant, galėtumėte staigiai
pajudėti iš vietos. Kur įmanoma,
venkite važiuoti dešinėje automobilių
eilėje, laikykitės arčiau kelio vidurio.

J e i dažnai keliaujate pės
čiomis „pavojingu" laikomo ra
jono gatvėmis:
•Pagal galimybes, stenkitės ne
vaikščioti vieni, netgi šviesiu paros
metu. Pasikvieskite drauge ką nors iš
pažįstamų ar kaimynų, ypač jei nešatės kokių nors vertingų daiktų ar
didesnę pinigų sumą.
•Susiplanuokite iš anksto, kur
tiksliai eisite, tačiau pasistenkite,
kad jokie pašaliniai asmenys apie
jūsų planus iš anksto nesužinotų.
Eidami nuolat stebėkite, kas vyksta
aplinkui, tačiau stenkitės atrodyti
savimi pasitikintys.
•Kiek įmanoma, stenkitės lai
kytis toliau nuo pastatų, tarpuvarčių,
jei einate vakare - rinkitės tik gerai
apšviestas gatves.
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•Jei išlipote iš automobilio, ne
palikite rankinių ar vertingų daiktų
jo viduje. Jei viduje nebus kas traukia
nusikaltėlių akį, tai labai sumažins
įsilaužimo į automobilį galimybę.
•Sugrįžę į automobilį, prieš sėsdamiesi įsitikinkite, kad viduje nieko
nėra.
•Niekada nesutikite pavežti
jokių pakeleivių, išskyrus labai gerai
pažįstamus asmenis.
J e i tvarkote reikalus banke:
•Daugelis nusikaltėlių tiksliai
žino, kada yra paštu gaunami pensijų
čekiai bei kada vietiniai gyventojai
yra įpratę naudotis banko pas
laugomis, ir pasirenka būtent tą laiką
savo kėslams įgyvendinti. Stenkitės
kaitalioti savo dienotvarkę, būti kiek
galima labiau nenuspėjami, o ge
riausiai - pakalbėkite su savo banko
tarnautojais, kaip galėtumėte pen
sijos čekį pakeisti tiesiogine perlaida
(direct deposit), kuomet pinigai iš
kart atsidurtų jūsų sąskaitoje be
papildomos kelionės į banką.
•Niekuomet nenuimkite nuo
savo sąskaitos pinigų kam nors ki
tam. Nesileiskite į kalbas su sukčiais,
kurie prisistato banko tarnautojais ir
prašo jiems perduoti tam tikrą sumą
pinigų - jokio banko tarnautojai to

niekada nedarytų. Netikėkite jokio
mis ašaringomis istorijomis bei „grei
to praturtėjimo" planais. Jei kyla
įtarimų dėl kieno nors priekabia
vimų, iškart kreipkitės į savo banką
ar policiją.
• J e i banke pasiėmėte didesnę
sumą pinigų, venkite juos rodyti
aplinkiniams. Jei naudojatės ATM
mašina, esančia lauke, įsitikinkite,
kad jūsų niekas nestebi.
•Laikykite vertingus daiktus ir
dokumentus ne namie, o banko sau
gyklose (safe deposit box).
Kaip bebūtų sunku priprasti
nepasitikėti aplinka, ypač gyvenus
kaimynystėje daugelį metų, prieš jai
tampant "pavojinga" (kaip, pvz., Či
kagos Marąuette
Park
rajone
gyvenančių lietuvių atveju), svarbu
suvokti, jog jūsų saugumo neuž
tikrins vien pasitikėjimas policija ar
tuo, kad patys esate geranoriški ir
niekam nelinkite pikta. Deja, realybė
yra skaudi ir dažnai būtina imtis
atitinkamų veiksmų, kad pasijus
tume saugesni. Todėl nedvejokite pa
sinaudoti šiais patarimais bei pasi
dalinti jais su pažįstamais ir kai
mynais.
Parengė
Vaida Maleckaitė

PRANEŠIMAS
ČIKAGOS MARQUETTE PARK
GYVENTOJAMS!
Pastaruoju metu padaugėjus pagyvenusių žmonių užpuolimų bei
apiplėšimų atvejų Marąuette Park rajone, JAV LB Socialinių reikalų taryba,
drauge su Marąuette Park apsaugos tarnyba, kviečia vyresniuosius lietuvius
skambinti telefonu (773)-925-llll ir pranešti, jei reikia nuvykti į banką ar
atlikti kitus svarbius reikalus kaimynystėje. Apsaugos tarnybos darbuotojai
atvyks į jūsų namus ir palydės iki reikiamos vietos. Šia paslauga gali naudotis
visi vyresnio amžiaus, silpnos sveikatos žmonės, gyvenantys Marąuette Park
apsaugos aptarnaujamoje vietovėje. Apsaugos t a r n y b o s d a r b a s Marąuette Park rajone apima rajono dali, e s a n č i ą t a r p S. Kedzie Ave. ir
S. Bell Ave. geležinkelio bėgių (Rytų i r Vakarų ribos) bei t a r p
pietinių 67 - tos ir 75 - tos gatvių (Šiaurės i r P i e t ų r i b o s ) .
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VILNIUS 2006
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš
įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai.
PIGIAUSIOS KAINOS!!!

V5E
v/U. M J
40-24 235th Street Douglaston, N Y 11363
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

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

ATSTOVYBĖ Č1KACOIE
Rita Penčylienė tel/fax 708 923 0280

1

m

ikH '

I ? • M .«rk ••• M • <•« t
|.!

"iŠ

i'.~

f

%
V\ , H o w

II-M.-IIK

Springs.

4<,-

ft-hl

II
|

M)4*»

1

E-mail: pencylar@comcast.net

Bronė Barakauskienė tel. 708 403-5717
Fax 708 403 4414; E-mail: m a m a b a r 3 @ a o l . c o m
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PASAULIO LIETUVIAI PASIGENDA
LIETUVOS ATSAKINGŲ VALSTYBĖS
INSTITUCIJŲ AKTYVESNĖS VEIKLOS
Atkelta iš 3 psl.
Paskutinę darbo dieną PLB XJI
seimas išrinko naują PLB valdybą,
Kontrolės komisiją ir Garbės teismą.
J naująją PLB valdybą buvo išrinkti:
Regina Narušienė (JAV), Angelė
Vaičiūnienė (Kanada), Petras Mak
simavičius (Lenkija), Loreta Paulaus
kaitė (Ispanija), Arūnas Teišerskis
(Airija), Jurga Vidugirienė (Airija),
Dalia Henke (Vokietija), Inga Janui-

Margumynai
Į Lenkiją atskridęs
turkų lėktuvas
supainiojo oro uostus

tytė-Lanchas (Prancūzija), Birutė
Nenartavičiūtė (Rusija) ir Dalia
Giedrimienė (JAV). PLB Garbės
teismo nariais - Algis Rugienius
(JAV), Kazys Zdanius(Australija) ir
Gintautas Želvys (Rusija). Kontrolės
komisijos nariais - Angelė Nelsienė (JAV), Mažvydas Michalauskas
(Prancūzija) ir Algimantas Gečys
(JAV). Kitą dieną naujoji PLB
valdyba savo pirmininke išrinko ak
tyvią ir nenuilstančią
lietuvių
išeivijos ir visuomenės veikėją Reginą
Narušienę.
PLB seimas tik Lietuvoje

Naujoji PLB pirm. Regina Narušienė

Skaitytojams priminsime, jog
PLB veiklos ištakos siekia ankstyvus
pokario metus — 1949-birželio 14 d.,
kai buvo paskelbta Lietuvių Charta.
Aukščiausiasis PLB organas yra Sei
mas. Pirmasis PLB seimas posė
džiavo 1958 m. liepos 28 - 31 d. New
York. II PLB seimas vyko 1963
rugpjūčio 30 - rugsėjo 1 d. Toronto
(Canada); III — 1968 m. rugpjūčio 30
- rugsėjo 2 d.New York; IV — 1973 m.
rugpjūčio 30 - rugsėjo 2 d. Washingron, DC; V — 1978 m. birželio
30 - liepos 4 d. Toronto; VI — 1983
m. birželio 26 - 30 d. Čikagoje; VII —
1988 m. birželio 28 - 30 d. Toronto;
VIII — 1992 m. liepos 1-4 d. Lemont
(netoli Čikagos); IX — 1997 m. liepos
1-5 d. Vilniuje (Lietuva) ir Punske
(Lenkija) (beje, šiame Seime nu
spręsta, kas 3 metus PLB seimą

Yra užsilikusių pranešimų, kad Rietavo de
kanate 1853 m. raštingų žmonių buvo 11,298, o po
10 metų jau 24,330. Žemaitija anais laikais buvo
pralenkusi ne tik kitas Lietuvos, Lenkijos, juo la
biau beraštės Rusijos, sritis, bet ji galėjo lygintis su
daugeliu Vakarų Europos kraštų" (V. Biržiška).
eatskiriamai Valančius rūpinosi ir Lietuvos
katalikybe. Per jo vyskupavimo metus buvo
pastatytos 25 naujos mūrinės bažnyčios ir 20 me
dinių. Jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą
752,303 jaunuoliams, taigi beveik visai to meto
lietuvių tautos jaunajai kartai. Be paliovos Va
lančius leido knygas, šiuo laikotarpiu daugiausia
katalikiškas. Pats Valančius surašė savo išleistas
knygas bei knygutes: jų buvo 42. Jų tiražas ir dabar
yra stebinantis. Štai dvi daug pasakančios iš
traukos iš Valančiaus sąrašo:
Nr. 6 „Živatas Kristaus arba istorija Naujoje
istatime — parašiau ir dovanojau spaustuvininkui
žydui, kuris 1853 m. atmušė 45,000 egz.
Nr. 10 ,Apej brostwa blaiwistes" — Parašiau
1858 m. Zavadskis atmušė 40,000 egz., bet vyriau
sybė neleido pardavinėti.
Sakoma: „Valančius sukūrė Lietuvos liaudies
mokyklą, išmokė ją skaityti". Pats vienas jis būtų
negalėjęs to įveikti. Laimei jis mokėjo sutelkti apie
save daugelį lietuvių, kuriems tėvynė buvo brangi.
Svarbiausieji iš jų buvo: Daukantas, Ivinskis, Ake
laitis, Dovydaičiai, Tatarė, Ugianskis, Kašarauskas, Račkauskas, Stulginskis, Juška, Andrijauskis,
Sidaravičius ir daug kitų.
Kun. Martynas Sidaravičius, nors būdamas su
valkietis, į kunigus įsišventino Varniuose, pas
vysk. Valančių. Vyskupas jį pakvietė pasilikti Var
niuose, būti jo „dešiniąja ranka", padėti dirbti Lie
tuvos dorinio, švietimo ir blaivinimo darbą. Kun.
Martynas sakė, kad jis būsiąs nelaimingas, užsi
daręs tarp 4 sienų, jis bevelijo judėti po parapijas
savo tėviškėje. Be abejo, Valančiaus įtaka padarė,
kad kun. Sidaravičius, rusams uždraudus spaudą,
tapo įžymiausiu spaudos „kontrabandininku",
žmonių vadinamas Knygnešių tėvu. Gyvendamas
paprūsėj, Sudargo miestelyje, jis papirkdavo rusų
muitininkus ir gabeno knygas vežimų vilkstinėmis.
Pats svarbiausias Valančiaus bendradarbis
buvo Simanas Daukantas. Su juo Valančius susi-
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Airijos Lietuvių Bendruomenės pirm.
Jurga Vidugirienė

rengti tik Lietuvoje — autor. past.); X
— 2000 m. rugpjūčio 16-20 d. ir XI
PLB seimas 2003 m. liepos 7-11 d.
PLB posėdžiavo Vilniuje.
Pirmuoju PLB valdybos pirmi
ninku 1958 m. buvo išrinktas Kana
doje gyvenęs aktyvus lietuvybės puo
selėtojas Jonas Matulionis (1898 1980), beje, kilęs iš Alytaus apskri
ties, Žiugždų kaimo, Kriokialaukio
valsčiaus. PLB skirtingais metais
vadovavo dr. Jonas Sungaila, Stasys
Barzdukas, Bronius Nainys (va
dovavo 2 kadencijas), Vytautas Kamantas (išbuvo net 3 kadencijas) ir
kt.

VYSKUPAS
MOTIEJUS VALANČIUS
Dr. RIMVDAS SIDRYS
Nr. 2
pažino dar Petrapilyje. Valančius skatino Dau
kanto literatūrinę veiklą, pažadėjo paramą Dau
kanto tuo laiku rašomai Lietuvos istorijai išleisti.
Tapęs vyskupu, Valančius pasikvietė Daukantą į
Varnius, padarė jį savo sekretorium, mokėjo algos
22 rublius per mėnesį. Deja, jų būdai nesusiderino,
po 3 metų Daukantas iš Varnių išvažiavo. Gaila,
bet du Lietuvos didvyriai nesugebėjo gyventi po
vienu stogu. Daukantas buvo „aušrininkas", gimęs
daugelį metų prieš „Aušrai" atsirandant. Jis griež
tai skyrė lietuvybę nuo lenkybės, buvo padaręs
apžadą rašyti tik lietuviškai, kaltino lenkus dėl
visų Lietuvos nelaimių. Esą lenkai įvedė Lietuvoje
baudžiavą, pražudė Lietuvos valstybę, klastojo jos
istoriją... Valančius buvo už Daukantą 8 metais jau
nesnis, bet savo užimama vieta žymiai vyresniškesnis ir privalėjo būti diplomatas, turėjo sugyven
ti su visais — lenkais ir rusais — netgi ir su Murav
jovu, su kuriuos jam tekdavo susitikti ir ginčytis.
V a l a n č i a u s vardu Daukantas rašė Vidaus rei
kalų ministerijai, prašydamas leisti įsteigti
lietuvišką savaitraštį „Pakeleivingas". Nors tai
buvo prieš uždraudžiant spaudą, leidimo tam laik
raščiui negavo. Toks pat likimas buvo ir su kitu
bandymu leisti laikraštį „Aitvaras", kurio redakto
rium buvo numatytas Akelaitis.
O gal Daukantas, lenkų priešas, nesugebėjo
suderinti Valančiaus išorinio elgesio su jo esme. Su
bajorais ir dvarininkais jis kalbėdavo tik lenkiškai.
Su savo pavaldiniais kunigais irgi taip pat, nors čia
pat tikrindavo, ar vaikai yra mokomi tikėjimo tiesų
ir elementarių kalbos žinių lietuviškai. Mokytojai
tada būdavo zakristijonai, vargonininkai, baž
nyčios tarnai arba daraktoriai, kuriuos Valančius
pasamdydavo savo lėšomis. Iš 42, jo paties sudary
tame sąraše, 39 knygos yra lietuviškos, viena lat

Turkijos-avialinijų keleivinis lėk
tuvas, kuriuo namo skrido lenkų tu
ristai, vėlų trečiadienio vakarą per
klaidą n u t ū p ė ne Poznanės oro uoste
Lavicuose, o už 24 kilometrų kitoje
miesto pusėje esančiame kariniame
aerodrome, pranešė Lenkijos nau
jienų a g e n t ū r a PAR
Pasak Lenkijos gynybos minis
terijos atstovo Piotro Paszkowskio
(Piotro Paškovskio), tokio atsitikimo
dar nėra buvę.
T u r k ų lakūnė, kuri j Lenkiją
skrido pirmą kartą, patyrė šoką, kai
nutūpusį lėktuvą apsupo kareiviai.
Keleiviai iš lėktuvo nebuvo iš
leisti net dvi valandas. Pasak pačių
turistų, lėktuve buvo tvanku, trūko
vandens, verkė vaikai. Niekas neži
nojo ką daryti, nes nei Įgula, nei aero
dromo kariškiai nebuvo pasiruošę
tokiam susitikimui. Pagal Lenkijoje
veikiančius įstatymus, visi kariniame
aerodrome pasirodę objektai turi būti
sulaikyti.
Nežinia kankino ir oro uoste pa
sitikti parskrendančių turistų su
sirinkusius gimines bei draugus. Ga
liausiai buvo duotas leidimas lėktu
vui pakilti ir skristi į kitą miesto galąT u r k ų l a k ū n ė nebuvo apsvai
gusi. Įvykį tiria speciali komisija.
BNS

viška ir tik 2 lenkiškos, abi tik rankraščiai, niekad
neišspausdinti. Valančius nėra išleidęs nei vienos
savo kūrybos knygos lenkų kalba. Valančiaus dėka
per jo vyskupavimo 25 metus buvo išleista daugiau
lietuviškų knygų, negu per praėjusius Didžiosios
Kunigaikštystės 300 metų.
avo energija ir veikla Valančius nusipelnė
ypatingą žmonių pagarbą, išsiugdė pasi
tikėjimą. Būdamas „Mužikų vyskupu", jis žinojo,
ko valstiečiai iš jo laukia. Buvo pasakojama istori
ja, tapusi legenda, kaip, važiuoja per Žemaitiją
vyskupas Valančius šešetu bėgūnų arklių, o jo
senutė motina pasitikus kalba: „Kam tau, sūneli,
tiek arklių, bėgūnų, dar pasibaidę užmušti gali".
Išlipa vyskupas iš karietos, pabučiuoja motinai
ranką ir sako: „Man, mama, ir vieno pakanka, bet
čia važiuoja vyskupas. Toks j a u mano stonas".
Sykį 1863 m. vyskupas buvo Muravjovo iš
kviestas į Vilnių. Iš Varnių per Šiaulius, Panevėžį,
Ukmergę jis važiavo „kaip pridera jo asmeniui", su
10 arklių. Jį lydėjęs dvasininkas važiavo 3 arkliais.
Už šitą kelionę Valančius pristatė sąskaitą ir rusų
vyriausybė sumokėjo jam 223 rubius ir 94 kapeikas.
Žmonės saugojo, kada vyskupas važiuos lan
kyti parapijų. Susidarė paprotys vyskupą palydėti.
Lydėdavo 100 pasipuošusių raitelių, vidury tarp
dviejų miestelių juos susitikdavo kita palyda. Vė
liau, kai Valančius gyveno Kaune, rusai uždraudė
jam lankyti parapijas, netgi galvojo ištremti jį į
Rusijos gilumą. Apie tai pasklido gandas, gal net su
paties Valančiaus užuomina. Žmonės sujudo, Kau
ną užtvindė tūkstančiai vežimų su valstiečiais, ku
rie norėjo atsisveikinti su Valančiumi. Tai išvydę,
rusai persigalvojo.
Iš to laikotarpio dar viena legenda. O gal tai
nėra legenda!? Vaižgantas aprasoja, kaip tikrą įvy
kį. Pasiturintis ūkininkas Aleksandras Mačiulis
nuvežė savo sūnų, dukrą ir d a r keletą kaimynų vai
kų, į Kauną „dermavonės". Po pamaldų nuvedė vai
kus į vyskupo menę. Kaimietukai nedrąsūs, glau
džiasi pasieniais, tik Mačiulių Jonelis šaukiamas
pribėga prie vyskupo ir užsikniaubia jam ant kelių.
„Kuo tu būsi užaugęs?" — paklausia vyskupas. At
sakymo nežinom, bet Jonas Mačiulis-Maironis ta
po kunigu ir poetu, žadinančiu Lietuvos jausmus
per kelias kartas.
Bus d^uqiau
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Lietuva pasirengusi p r i s i j u n g t i
prie Schengen erdvės
Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS) — sakė šalies vadovo atstovė.
— Vidaus reikalų ministras Raimon
Kaip žinoma, Europos Komisija
das Šukys teigia šiandien nemantan- šiemet „palaidojo" Lietuvos planus
tis kliūčių Lietuvos įstojimui į Schen įsivesti eurą nuo kitų metų sausio dėl
gen erdvę, kaip ir planuojama, 2007 vos per didelės infliacijos.
metų rudeni.
Anot R. Šukio, Europos Sąjungos
„Šiandien galiu pasakyti, kad vi ekspertai jau įvertino Vilniaus ir Pa
sos priemonės yra vykdomos ir teigti, langos oro uostų, Klaipėdos jūrų
kad yra kliūčių nėra pagrindo", — uosto, diplomatinių atstovybių užsie
sakė R. Šukys po penktadienį vykusio nyje pasirengimą vykdyti Schengen
susitikimo su prezidentu Valdu sutarties reikalavimus.
Adamkumi.
Ministras sakė tikintis, kad pa
Pasak prezidento atstovės spau tikrinimų išvados bus teigiamos, nes
dai, susitikime šalies vadovas akcen tokios nuomones reiškiamos neofi
tavo, jog Lietuva turi itin gerai pasi cialiai.
ruošti įsijungimui į Schengen erdvę,
Schengen sutartis numato laisvą
kad „neliktų net teorinių nesėkmės judėjimą per sienas tarp jos dalyvių.
galimybių".
Sprendimas dėl Lietuvos ir kitų ES
Atstovės spaudai teigimu, nors valstybių narių prisijungimo prie
prezidentas yra išgirdęs nemažai pa Schengen sutarties bus priimtas
žadų apie pasirengimą, tačiau iki šiol 2007 metų rugsėjį.
jį pasiekianti informacija kėlė abe
Šių metų pradžioje opozicinė Li
jonių, ar šie pažadai bus įgyvendinti. beralų sąjunga kritikavo Vidaus rei
„Antra nesėkmė po euro įvedi kalų ministerijos nesugebėjimą įsisa
mo, prezidento nuomone, turėtų itin vinti Schengen programos lėšas, kas
neigiamos įtakos Lietuvos prestižui, gali atitolinti Lietuvos įsiliejimą į
ūkio plėtrai ir migracijos procesams", laisvo judėjimo per sienas erdvę.

C. Beresnevičiaus m i r t i e s aplinkybes
tirs a p y g a r d o s p r o k u r a t ū r a
Atkelta iš 1 psl.
perkamosios nuomos būdu — tai yra
tačiau kodėl ji nustojo plakti, lieka policijos nuosavybe jie taps tada, kai
nežinoma.
bus sumokėti visi pinigai. Smarkiai
Nustatyta, kad rašytojas buvo apgirtę asmenys dažnai būna agresy
vežamas
policijos
automobiliu vūs — spardo į mašinų dureles, stik
lus.
,,Volkswagen Passat".
Liudytojas teigia matęs, kad bū
Iš pareigūno, kuris nenorėjo, kad
tent tokio modelio mašina G. Beres jo pavardė būtų skelbta, pasakojimo
nevičius buvo gabenamas į nakvynės galima susidaryti įspūdį, kad neuž
namus.
daro tipo bagažinėse sunkiai apgirtę
Tarnybinį patikrinimą dėl parei žmonės galėjo būti vežiojami.
gūnų veiksmų atliekantys policijos
Sovietmečio Lietuvoje sunkiai
pareigūnai ketina atlikti eksperimen apgirtusius, apsišlapinusius asmenis
tą ir aiškintis — ar telpa žmogus į vežiodavo speciali mašina. Atgabenus
nurodyto modelio automobilio baga girtuoklį į blaivyklą, darbuotojai įlip
žinę, kaip jis ten jaučiasi.
davo į mašiną ir stipria vandens sro
Taip pat pareigūnai ieškos dau ve nuplaudavo vėmalų, šlapimo, iš
giau užeigos „Trečiasis brolis" lanky matų paliktas žymes.
tojų, galinčių patvirtinti ar paneigti
Dabar policininkai apsvaigusius
televizijos surasto liudytojo žodžius.
nešvarius asmenis priversti laipinti į
Kalbintas policijos pareigūnas lengvuosius automobilius.
teigė, kad Vilniaus policija neturi
„Neseniai kaimo
apylinkių
specialių automobilių vežioti smar inspektoriams buvo išdalinti 'džipai'.
kiai apgirtusiems, apsileidusiems ar Kadangi Vilnius — ne kaimas, tokio
agresyviems žmonėms.
negavo. Su tokiu 'džipu' padidintos
Dauguma patrulių tarnyboje rizikos asmenis būtų patogu vežioti",
naudojamų automobilių yra įsigyti iš — sakė policijos pareigūnas.

* Pasaulio studentų orienta
vimosi sporto pirmenybėse Slo
vakijoje penktadieni antrąji ap
dovanojimą — sidabro medalį —
sprinto trasoje iškovojo Lietuvos
rinktinės narys 22 metų VDU stu
dentas kaunietis Simonas Krėpšta.
Jis 3.3 km distanciją su 22 kontro
liniais punktais įveikė per 14 minučių
19,9 sekundės, finiše pralaimėjęs tik
norvegui Oystein Kvaal Osterbo.
Bronzos apdovanojimas šioje distan
cijoje atiteko šveicarui Fabian Hertner. Ketvirtadienį S. Krėpšta auksą
iškovojo vyrų vidutinėje (6.1 km su
21 KP) trasoje.
* Vengrijoje vykstančiose pa
saulio baidarių ir kanojų pirme
nybėse penktadienį 1000 m dis
tancijos pusfinalio plaukimai ne
sėkmingai susiklostė visiems Lietu
vos ekipažams, kurie nepateko į fi
nalą bei pasitraukė iš kovos dėl ap
dovanojimų šioje rungtyje. Vienviete
baidare kaunietis Ričardas Nekrošius

pusfinalyje buvo šeštas, dvivietės ka
nojos ekipažas — Raimondas Labuckas ir Tomas Gadeikis — liko aštun
tas, o baidarininkų keturvietė (An
džejus Radzevičius, Rokas Malinaus
kas, Romas Petrukanecas ir Justas
Vaičiulis) užėmė penktąją vietą.
* Ketvirtadieni Kanadoje
pradėjusiame Ramiojo vande
nyno regiono šalių plaukimo
čempionate užfiksuoti du nauji pa
saulio rekordai. 21 metų amerikietis
Michael Phelps, kuris Atėnų (Grai
kija) olimpiadoje pelnė šešis aukso
medalius, 200 m distanciją peteliške
įveikė per 1 minutę 53.80 sekundės
bei 0.13 sekundės pagerino jam pa
čiam nuo 2003 metų priklausiusį ge
riausią planetos pasiekimą. Australe
Jessicah Schipper 200 m distancijoje
peteliške sugaišo 2 minutes 05.40 se
kundės. Ankstesnis šios rungties pa
saulio rekordas — 2:05.61 sekundės
— nuo praėjusių metų priklausė len
kei Otylija Jedrzejczak.

Prasidėjo bėgimas
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Baltijos kelias

Vilniaus arkikatedros administratorius Ričardas Doveika sveikina „Baltijos kelio"
dalyvius.

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (ELTA)
— Sostinės Katedros aikštėje startavo tradicinio tarptautinio estafetinio
bėgimo „Baltijos kelias" dalyviai.
Bėgimo dalyvius Katedros aikš-

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

tėję pasveikino Vilniaus arkikatedros
administratorius Ričardas Doveika,
Bėgimą pradėję Vilniuje, jo dalyviai sekmadienį finišuos Taline,
prie Estijos parlamento.

Visuomenenė nebetoleruoja „vokelių ti
Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS)
— Visuomenės nepakantumas nele
galiai mokamiems atlyginimams di
dėja, o Valstybinei mokesčių inspekci
jai reikės suteikti daugiau teisių ko
vojant su vadinamaisiais „vokeliais",
teigia Finansų ministerija.
„Būtina suteikti daugiau teisių
mokesčių administratoriui renkant
įrodymus bei tobulinti sankcijų nele
galiai mokantiems darbdaviams sis
temą", — penktadienį susitikime su
Valstybinės mokesčių inspekcijos ats
tovais sakė finansų ministras Zig
mantas Balčytis.
Nuo birželio veikiančiu pasiti
kėjimo telefonu, 623 Lietuvos gyven

tojai pranešė apie „vokeliuose" mo
kamus atlyginimus.
Daugiau kaip trečdalis, arba 228
pranešimai jau išnagrinėti, nustaty
tas 121 administracinės teisės pažei
dimas, 38 tikrintos įmonės jau pa
didino darbo užmokestį, kitos — kon
troliuojamos.
Z. Balčyčio nuomone, Mokesčių
inspekcijos, Finansų ministerijos bei
kitų institucijų bendradarbiavimas
kovojant su „vokeliais" yra būtinas ir
turi būti vykdomas ateityje.
Susitikime nuspręsta toliau stip
rinti šviečiamąją veiklą, skatinančią
neigiamą visuomenės požiūrį į nele
galiai mokamus atlyginimus.

Z. Balčytis atsistatydinti neketina
Vilnius, rugpjūčio 18 d. (BNS)
— Iš atostogų grįžęs finansų minis
tras Zigmantas Balčytis, kurio sūnus
Donatas įtariamas dokumento klas
tojimu ir piktnaudžiavimu tarnyba,
atsistatydinti neketina.
Dienraštis „Lietuvos žinios"
penktadienį rašo, kad ministras pri
sipažino kol kas negalvojantis apie
atsistatydinimą, tokių reikalavimų
jam neišdėstė ir premjeras Gedimi
nas Kirkilas.
„Su premjeru kalbėjausi per
atostogas. Jis paragino neskubėti ir
pasiūlė sulaukti galutinių prokura
tūros išvadų. Nematau pagrindo atsi
statydinti. Būtų etiška neskubėti ir
palaukti, kol bus baigta teisinė proce
dūra ir pateiktas galutinis rezulta

tas"— sakė Z. Balčytis.
Apie interpeliaciją Z. Balčyčiui
atostogaujant prakalbo opozicinės Li
beralų sąjūdžio ir Naujosios sąjungos
frakcijos. Seimo narys Eligijus Ma
siulis teigė tikįs, kad ministras, grį
žęs po atostogų, atsistatydins pats ir
interpeliacijos rengti nereikės.
„Jeigu opozicija parengtų inter
peliaciją, turėčiau dvi savaites pasi
ruošti", — optimistiškai nusiteikęs Z.
Balčytis mano, kad politikai vis dėlto
neskubės. Interpeliacijos procedūra
pradedama, jei jos reikalauja ne ma
žiau kaip 29 parlamentarai.
Z. Balčytis tikino nesidomėjęs,
kuo konkrečiai jį įtaria prokurorai:
„Nenoriu kištis, nes tai būtų vertina
ma kaip spaudimas teisėsaugai.

Lietuva grasina apriboti Kaliningrado tranzitą
Atkelta iš 1 psl.
„Rusijos pusė buvo informuota,
kad artimiausiu metu gali būti pra
dėti kompleksiniai remonto darbai
labiausiai susidėvėjusiuose geležin
kelio ruožuose, vedančiuose į Kali
ningrado sritį, tame tarpe ir atšakoje
Kena—Kybartai. Dėl to gali būti ri
bojamas keleivinių traukinių eismas
bei iki minimumo sumažintas kai ku
rių specialiųjų krovinių, tame tarpe
ir karinių, pervežimas šiame ruože",
— teigė šaltinis.
Prezidento atstovė spaudai Rita
Grumadaitė, paprašyta komentaro,
žurnalistams pareiškė, kad preziden
tas nekomentuos neoficialiu šaltiniu

informacijos.
Anot jos, prezidento nuomone,
tik bendrovė „Lietuvos geležinke
liai", kuri atsakinga už geležinkelių
techninę būklę ir priežiūrą, nutaria
kurioje vietoje ir kokį remontą reikia
atlikti.
„Būtent nuo geležinkelių būklės
priklauso krovinių pralaidumas ir
saugumas. Niekas bendrovei negali
uždrausti to daryti ar kitaip varžyti
jų veiksmus", — pabrėžė R. Gruma
daitė.
Paklausta apie naftos tiekimo
Lietuvai vamzdynais sustabdymą, R.
Grumadaitė priminė, kad esama al
ternatyvių naftos tiekimo šaltinių.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Šiaurės Korėja g a l b ū t rengiasi
branduoliniam bandymui
- >

Viena iš numanomų branduolinio bandymo vietų.
Seoul, rugpjūčio 18 d. („Reuters"/BNS) — Siaurės Korėja, kuri
praėjusį mėnesį nepaisydama tarp
tautinės bendrijos išbandė raketas,
dabar gali rengtis savo pirmajam
branduolinės bombos bandymui,
remdamasi pareigūnais praneša JAV
žiniasklaida.
Analitikai penktadienį sakė, kad
Siaurės Korėja galbūt griebiasi dar
ekstremalesnio būdo priversti tarp
tautinę bendriją, ypač — Jungtines
Valstijas, padaryti nuolaidų šiai skur
džiai ir izoliuotai valstybei.
Tačiau vienas Seoul esantis dip
lomatas, kuris yra susipažinęs su ko
munistinės Siaurės Korėjos branduo
line programa, skeptiškai įvertino
šiuos pranešimus, o JAV pareigūnai
sakė neturintys tokio plano įrodymų.
„ABC News" ketvirtadienį citavo
aukšto rango kariškių pareigūną,
kuris sakė, kad JAV žvalgybininkai
stebėjo įtartiną transporto priemonių

EUROPA

JAV

VARŠUVA
Buvęs Lenkijos prezidentas Lech
Walęsa penktadienį perspėjo, kad ga
li atsisakyti Gdansko miesto garbės
piliečio vardo, jei šio garbingo titulo
neatsisakys vokiečių rašytojas, Nobe
lio premijos laureatas Geunter
Grass. G. Grass, kuris praėjusią sa
vaitę prisipažino, kad Antrojo pasau
linio karo pabaigoje, būdamas pa
auglys, tarnavo SS dalinyje, ketvirta
dienį vokiečių televizijai ARD pa
reiškė, jog nemato priežasčių atsi
sakyti Gdansko miesto garbės pilie
čio vardo. Žengti šį žingsnį rašytoją
ragino L. Walęsa. G. Grass, kuris
1999 metais gavo Nobelio literatūros
premiją, prisipažinimas pribloškė Vo
kietiją ir išprovokavo kritikos bangą
Lenkijoje.

DETROIT
Detroito apygardos federalinio
teismo teisėja ketvirtadienį nu
sprendė, kad George W. Bush admin
istracijos nurodymu vykdoma slapto
piliečių pokalbių telefonu pasiklausy
mo programa, turinti apsaugoti ame
rikiečius nuo terorizmo, pažeidžia jų
pilietines teises. Nutarimą priėmusi
73 metų teisėja Anna Diggs Taylor
pareikalavo, kad Nacionalinio saugu
mo agentūra nedelsdama nutrauktų
JAV karštai aptarinėjamą nesankcio
nuotą pokalbių pasiklausymo pro
gramą, kuri žinoma kaip „Teroristų
stebėjimo programa". 44 puslapių
dokumente A. D. Taylor įrodinėja,
kad tokie veiksmai pažeidžia įstaty
mą, ginantį JAV piliečius nuo nepa
grįstų kratų, taip pat teisę į jų priva
taus gyvenimo neliečiamybę bei žo
džio laisvę.

„Reuters" palydovinė; nuotr.

judėjimą numanomoje bandymo vie
toje Siaurės Korėjoje.
Vienas Valstybės departamento
aukšto rango pareigūnas, kurio pa
vardė taip pat neskelbiama, šiai tele
vizijai sakė: „Žvalgybininkų nuomo
nė tokia, kad bandymas yra realiai
galimas".
Liepą įvykdyti raketų bandymai
buvo laikomi ne tiek karinės galios
pademonstravimu, kiek dažnai nau
dojama priemone atkreipti pasaulio
dėmesį, tačiau pagrindinis Pyongyang tikslas išsikovoti tiesiogines de
rybas su amerikiečiais nebuvo pa
siektas.
„Daugelis ekspertų rūpinosi dėl
galimo Siaurės Korėjos pasirinkimo,
įskaitant branduolinius bandymus ar
kitas karinio provokavimo formas",
— sakė Pietų Korėjos Užsienio rei
kalų ir nacionalinio saugumo institu
to Siaurės Amerikos studijų vadovas
Kim Sung—han.

JT g a v o d o s n i ų p a s i ū l y m ų
Jungtinės Tautos, rugpjūčio 18 sustiprinti šiuo metu Libane esančias
d. („Reuters'VBNS). Jungtinės Tau JT pajėgas UNIFIL, kurias sudaro
tos (JT) gavo reikšmingų pasiūlymų 2,000 karių, dislokuojant iki 13,000
skirti karių pajėgoms Libane, ir šie gerai ginkluotų karių.
pasiūlymai gali sudaryti sąlygas per
Vokietija ir Danija pasiūlė jūrų ir
dvi savaites dislokuoti 3,500 karių pasienio patrulius, o kitos šalys, tarp
avangardą, nors Prancūzija ir atsi jų — Indonezija, Malaizija ir Nepalas,
sakė skirti didelį kontingentą.
siūlėsi skirti sausumos pajėgų karių,
„Pasakyčiau, kad planas pradėjo sakė susitikimo dalyviai. Jungtinės
veikti", — sakė JT generalinio sekre Valstijos padės planavimo ir logisti
toriaus pavaduotojas Mark Malloch kos srityse, žurnalistams sakė JAV
Brown. Jis kalbėjo po ketvirtadienį ambasadoriaus pavaduotojas Alejanįvykusio susitikimo, kuriame dalyva dro Wolff.
vo daugiau kaip 40-ies valstybių, ga
„Žinome kiekybinius rodiklius,
linčių skirti savo karių, atstovai.
bet klausimas tas, kuriuos batalionus
Labai svarbūs yra Italijos, Ispa galime ten nusiųsti iki nustatyto ter
nijos ir Belgijos kariai, nes jie Libane mino, — žurnalistams sakė M. Mal
gali būti dislokuoti labai greitai, iki loch Brown. — Ar tai tie batalionai su
15 dienų termino pabaigos. Šios trys reikiamais sugebėjimais ir reikiama
šalys nagrinėja per susitikimą pateik įranga?"
tą pajėgų veikimo taisyklių projektą,
Prancūzijos prezidentas Jacąues
sakė susitikimo dalyviai.
Chirac sakė, kad nusiųs tik 200 armi
Rugpjūčio 11 dieną priimtoje JT jos inžinierių, kurie prisidės prie tų
Saugumo Tarybos rezoliucijoje ragi 200 kariškių, kurie jau tarnauja
nama laikytis paliaubų ir dislokuoti UNIFIL. Šioms pajėgoms vadovauja
Libane taikos palaikymo pajėgas, ku prancūzų generolas.
rios padėtų libaniečių armijai prižiū
Tarptautinė bendrija tikėjosi,
rėti Izraelio pajėgų pasitraukimą iš kad prancūzai sudarys pagrindinę pa
Pietų Libano po 34 dienas trukusio jėgų dalį.
izraeliečių karo su „Hezbollah" parti
Prancūzijos neapsisprendimas
zanais. Pirmadienį įsigaliojus paliau trikdė JT pareigūnus. Trečiadienį
boms beveik visi karo veiksmai lio prancūzų gynybos ministrė Michele
vėsi.
Alliot-Marie apskritai kritikavo pajė
1701-ojoje rezoliucijoje leidžiama goms suteikta mandatą

platinamas Kopenhagoje bei dar ke
liuose miestuose. Naujieji laikraščiai
yra vieni pirmųjų pasaulyje nemoka
mi dienraščiai, kurie pristatomi į
skaitytojų namus anksti ryte.

LONDONAS
Sąmokslininkų planus sprogdin
ti transatlantinių aviacijos linijų lėk
tuvus asmeniškai sankcionavo „an
trasis žmogus" teroristinėje gru
puotėje „ai Qaeda" — egiptietis Ayman ai Zawahiri. Didžiosios Brita
nijos laikraštis „The Guardian" ket
virtadienį taip pat nurodė, kad at
skleistam sąmokslui netiesiogiai va
dovavo taip pat ir trečiasis pagal ran
gą „ai Qaeda" asmuo Abu Faraj ai—
Libbi. Kaip jau pranešta, Pakistano
specialiosios tarnybos areštavo tie
sioginį šio sąmokslo rengimo koordi
natorių, 25-erių metų Rashid Rauf,
kuris, jų duomenimis, buvo susijęs su
„ai Qaeda".
KOPENHAGA
Danijoje pradėti leisti du į namus
pristatomi nemokami laikraščiai.
Laikraščių grupės „Berlingske Tidende" leidžiamas „Dato" platina
mas Kopenhagos centrinėje dalyje ir
Orhuse, antrame pagal dydį mieste.
Pradinis laikraščio tiražas — 300,000
kopijų, tačiau jau iki rudens žadama
padidinti tiražą iki pusės milijono.
Tuo tarpu laikraštį „24timer" leidžia
laikraščių grupė „Jyllands—Posten/Politiken". Šio laikraščio tiražas
— 500,000 kopijų, ir jis taip pat

WASHINGTON, DC
Tabako pramonė ištisus dešimt
mečius melavo apie kenksmingą rū
kymo poveikį, pareiškė JAV federali
nis teismas, kartu uždraudęs žymėti
cigarečių pakelius tokiais terminais,
kaip „lengvos" („light") cigaretės.
Teisėjos Gladys Kessler nuomone,
cigarečių gamintojai ištisus dešimt
mečius bandė nuslėpti ar kiek įmano
ma nuslėpti informaciją apie kenks
mingą tabako poveikį organizmui.
Nuo 2007 metų sausio 1 dienos JAV
bus uždrausta žymėti cigarečių pake
lius tokiais užrašais, kaip „light",
„ultra light", „low tar", „mild", „na
tūrai".
NEW ORLEANS
Mississipi valstijos federalinis
teismas pareiškė, kad draudimo ben
drovės neturi tenkinti reikalavimų
atlyginti žalą, patirtą dėl uragano
„Katrina" sukelto potvynio, kuris su
griovė dešimtis tūkstančių namų.
Draudikai jau sumokėjo 17.6 mlrd.
JAV dolerių, kompensuodami žalą,
kurią namams sukėlė uraganas. Šis
teismo sprendimas padės draudimo
bendrovėms išsaugoti milijardus JAV
dolerių.

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680
Fax. 1 708-599-9682 Tei. 1 800-775-7363
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D R A U D I M O PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS
D rakė
Did
ItAgain!
fS>

2

Profesionalus
asmeninis
•patarnavimas.
Patirtis mieste ir
priemiesčiuose.
Nemokamas
nekilnojamojo
turto įkainavimas.
Prieš parduodant
ar perkant,
kreipkitės į
Drake Reattor

F:
Office
630-325-2800
Mobile
630-745-7593
630-325-7010

GREIT PARDUODA

KtSIUtVTlAl.
bKoKI K.U.I

9201 S. Cicero
Oak La wn, Illinois 60453

E » * Hou*ng OptXM»«*y

5 S.Prospect, Clareodon
Hills. Illinois 60514

y.'i.vi'-'ifr

Accent
Homefinders

^nr~>.

Business 708-423-9111
Voioe M a i l 708-233-3374

Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

708-889-2148

PASKOLOS

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose.

Mindaugas

L

•
•
•
*
•

1st Choice Real Propertys

I

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

SIŪLO D A R B Ą

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS DR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

•SlUi*N(«

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654

6 5 1 - 3 4 3 - 0 2 8 6 Cell

Audrius Mikulis

RIMAS
STANKUS

t=>
~"

S5

Rcal Estate Consultant
Nekilnojamojo turto
pirkimas, pardavimas

First Landmark Realty

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

VIDA M.
SAKEVICIUS

Tel.: 630-205-9262
E-mail: amikulis@usa.com
Įvairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
*—^r£*~
* Pardavimas
rSįgįmf
* Surandame
optimaliausią finansavimą

mindaugas.m.bubiiauskas@wellsfargo.com
www.wfbm.com/weststpaulbranchmn ...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ĮVAIRUS
VALGYKITE NATŪRALŲ MEDŲ GYVENSITE 100 METŲ
Mano bitelių surinktas medus iš Illinois
pievų i r miškelių yra skanus i r t u r i daug
gydomųjų savybių. Jo galima g a u t i PI
centre gegužinių m e t u . K. Laukaitis
Tel. 6 3 0 - 3 2 3 - 5 3 2 6

r — — — — «— — — — — — — — - • — — i

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namų,
gyvybės ir sveikatos draudimai
Select agentė Barbara Murray
Prašykite Rasos — kalba lietuviškai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL
708-423-5900
NAIVIŲ R E M O N T O IR
S T A T Y B I N Ė S PASLAUGOS

Šildymas
Šaldymas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
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
FULL T I M E
SEASONAL LANDSCAPE
CARDEN HELP VVANTED
IN BURR RIDCE

312-656-2713

MIGLINAS TV

ĮVAIRUS
* 60 m. moteris gali išleisti atostogų arba
ieško darbo lietuvių šeimoje. Buitinė anglų
kalba, rekomendacijos, patirtis, nevairuoja
Tel. 630-553-0980 arba 630-212-9098
* Parduodu automobilj Acura Integra 1994
m. Mechanine greičių dėžė. Kaina $500. Tel.
708-539-3660.
* Moteris ieško darbo su grįžimu namo
Siūlyti jvairius variantus. Tel. 708-691-8650.
* Moteris gali prižiūrėti pagyvenusius žmo
nes, mėgsta gaminti valgyti, anglų kalba bui
tinė, geros rekomendacijos. Tel. 773-5126875
* Moteris ieško darbo su grjžimu namo.
Legalūs dokumentai, vairavimo teisės, patyri
mas, rekomendacijos Tel. 708-691-1906.

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486
Suteikiama privati psichoterapinė
pagalba Niujorke. Konsultuoju
depresijos, imigracijos,šeimos,
karjeros ir kitais klausimais.
Teiraukitės tel. 1-917-517-9296
arba ei. paštu: onapr@yahoo.com
* Kas galėtų padovanoti Bostono lietuviškąją
enciklopediją, literatūros Lietuvos kariuo
menės tema, o taip pat Lietuvos popierinius
pinigus, medalius ir ženklelius (metalinius),
išleistus iki 1939 m., jskaitant ir Klaipėdos
krašto pašto ženklus Tel. 219-872-3129,
Gediminas. Palikti žinutę.

5556 3. Keazie Chicago iL 6062S
^nekytoa. rtstaiavimas, araamavrnas
— Licensed — Bonded— Insured
24
vai. per pjru

7 dienos
per savaite

FBEE
ESTIMATE

773 778-4007
773-531-1833

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Skubiai reikalingi vairuotojai
perkraustytojai, dirbti Skokie
perkraustymo kompanijoje.

Tel. 847-673-3309
Vairuotojai privalo turėti galiojančius
Illinojaus vairuotojo pažymėjimus.

fvvvv. auTctradeusa c o m

vv

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR .MĖGĖJAMS

PARDUODA

Pirkdami pas mus, daug
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų
patogiu „lay~away" planu.
Atliekame visus foto laboratorijos darbus.

Skubiai, be tarpininko. Palos H t s rajone.
parduodamas 7 m. senumo 2 aukštų,
9 k a m b . namas. 4 mieg. + „ d e n " , 2 1/2
vonios, neįrengtas rūsys su įrengta 3/4
vonios, 2 1/2 mašinų garažu. Didelis,
gražiai apsodintas sklvpas su „ p a t i o "
ir „ s h e d " . Kaina $624.900

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

Tel: 708-945-9191

8 v.r. iki 4 V.D.D.;
.
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SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURK) JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Alvvays With Flovvers
Nauja paslauga — atributikos n u o m a pokyliams
• Gėlės visoms progoms, gėlės j Lietuvą
• Egzotinės i r aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės i r proginės kompozicijos

•
•
•
•
•

sekmadieniais uždaryta.
Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

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

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6 2 1 6 VV. A r c h e r A v e . , C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
Tel. 7 7 3 - 5 8 1 - 8 5 0 0
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairus tortai
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje
Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

• Laidotuvių krepšeliai, v a i n i k a i , vazoninės gėlės
• Bažnyčių i r pokylių salių dekoravimas

1120 S. State St., Lemont, IL, t e l . 630-257-0339
8015 W . 79 St., Justice. IL, tel. 708-594-6604
'
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

w w w . alwayswithflowers.com

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 4:30 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 1 v.p.p.
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Chirurgai
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
wwwx»rlBrforsurgeryanlxBasttieattux)m

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENCELE

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

Šeimos d a k t a r a i ir chirurgai
10811 W. 143™* St Orland Park, IL 60467

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

DR. AUŠRINE SCHNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0

Dr. DALIA E CEPELJĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay
WillowbrooR, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

G E D A S M. GRiNIS, M D
Inkstų.pūslės ir prostatos
gydymas bei chirurgija
Aurora Medica Center
10400 75 St.v Kenosha, Wl 53142

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

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

(262) 948-6990

630-941-2609

Dantų gydytoja

Chiropraktika ir
manualinė terapija

Stuburo ir skausmo ligos

Amber
Telefonas ( 7 0 8 ) - 2 3 9 - 0 9 0 9
Health • Manualinė terapija
C«nter • Chiropraktika
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga
• Kraujo tyrimai
• Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija

R.

Kerelytė

Chiropraktikos gydytoja
6420 We$t 127th Street, Palos Heights, IL 6 0 4 6 3

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Bk Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Heatthy Connection
Chropracbc & Rehač Cfiric

Akių ligų specialistai

Manualinė ir fizinė terapija, sporto traumų
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių
gydymas, galvos skausmai ir migrenos,
artritas, dietos ir vitaminų patarimai.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

S

16547 W. 159 Street
Lrxkport.IL 60441
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Ausų, nosies, gerkles
ligos
VYTENIS GRYBAUSKAS M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.
Ausų, Nosies, Gerklės Ligos
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708 361-9199

Širdies ir kraujagyslių
ligos
Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79 th St.
Burbank, IL 60459
Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAHDIOUDGAS-ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
GAIUĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan. Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

Ginekologija
RAMONĄ C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Dovvners Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

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

Tel. (773) 884-7960

Suite 1 0 1 , L e m o n t , IL

Tel. 630-243-1010
Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. GAILE V. ČERNIAUSKAS
DANTŲ

Dr. DANA M. SALIKLIS
Dantų gydytoja
38 Oak Creek Plaza
Mundelein, IL 60060
Tel. 847-949-7300
Valandos pagal susitarimą

persikėlė į naują

•
•
•
•
•
•
•

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai.

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E VVashington, Ste 2401,
Chicago, IL
Tel. 708422-8260

KAIP JŪSŲ
SANTAUPOS

AUGA!

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802

\Atidarykite 14-os mėnesių
sertifikatą

Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį
%

5.50%

EDMUNDAS VENAS, M.D. S.C.

APY

Aukštos palūkanos dabar
Dar aukštesnės — vėliau!

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Galėsite
vieną kartą
sertifikato
procentą
jei procentas
kils*

Valandos pagal susitarimą

Odos ligų specialistai
Dermatologijos ligų i r odos vėžio
specialybė, kosmetinė c h i r u r g i j a ,
viso veido a t j a u n i n i m a s

šio
padidinti,

/

- Personai

RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD

DR. K. JUČAS

implantai
tiltai, karūnos, protezai
vaikų dantų gydymas
šaknies kanalų valymas
chirurgija
parodontozės specialistas kabinete
kosmetinės procedūros — „veneers",
balinimas

STEBĖKITE,

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Odos ligų specialistas gydo odos auglius.
žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas
Kosmetine chirurgija.
3235 W 111 St Cftcago. IL 60655
773-233-0744 arba 773-469-4441

kabinetą

Tel. ( 8 4 7 ) 6 9 2 - 2 3 0 3
www.parkrldgesmites.com
Pilna dantų priežiūra:

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

Vidaus ligos

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

PATIRTIES

318 W . Touhy Avenue
Park R i d g e , IL 6 0 0 6 8

A R A S ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - OHRURGUA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
T e l . 815-741-3220

120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 60523

GYDYTOJA

TRYLIKOS METŲ

815-723-1854

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Road
Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Valandos susitarus

Dr. EUCIjUS LEUS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

Tel.

Dr. V.J. VASARIENĖ
Dantų gydytoja
4817 W. 83 St, Burbank, IL
Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

15543 W. 127th Str.

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRJ DALLASPRUNSK1S, MD
MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir
gydymo specialistai

Dr. LINA POŠKUS
Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 S 640 S Kingery H/vy, Wlowbrook
Tel. 630-323-5050

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

FDIC

f

Garfield Ridge
6162 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
(773) 767-5188

\

Builjing

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439
(630) 257-1400

Personai Banking

Rclarionships^1

Orland Park
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462
(708) 226-2727

*Rate increase based on t h e rate offered for new 12 m o n t h c e r t i f i c a t e accounta a t t i m e o f increase
A n n u a l Percentage Yield (APY) is effective as of .June 19. 2006 and is subjoct to change w i t h o u t notice
M i n i m u m deposit of $250 is r e j j u i r e d to o b t a i n A P Y Penalty m a y be imfmsed for <-;irly w i t h d r a w a l s

www.firstpersonalbank.net
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LIETUVOS M.MONTESSORI ASOCIACUA
LITHUANIAN M.MON1BSSORI ASSOCIATION

Gerb. Stase

Vaišviliene!

Laikas tirpsta kaip žvakė,
Bet lieka šviesa —
Mūsų sielas apšvietus,
9ušildžius dienas.
Garbingo Jubiliejaus proga Lietuvos M. Montessori
asociacijos vardu dėkojame už šviesa, kurie Jūs nešėte
savo prasmingais gyvenimo darbais, už nuopelnus, k u 
riuos palikote Lietuvoje tobulinant Lietuvos švietimo sis
temą, atskleidžiant montessorinio ugdymo proceso ypa
tumus, pagrindines pedagogines nuostatas visaverčiam
Montessori ikimokyklinio ir pradinio ugdymo Įstaigų funk
cionavimui šalies švietimo sistemoje.
Dėkojame ir linkime daug tvirtybės, sveikatos ir sielos
ramybės. Mes su Jumis!
Virginija Skorupskienė
Lietuvos M. Montessori asociacijos prezidentė

WWWWWWWWW

WW

Stasė Vaišvilienė

©

Lufthansa

dolsris
M

r%

PIGIAUSI A V I A B I L I E T A I Į LIETUVA. IR EUROPA

Graži jubiliejinė šventė
Vyžuonose
600 metų sukaktis
Jau anksčiau buvome rašę apie
ruošiamą didžiulę šventę Vyžuonų
miestelyje — 600 metų Šv. Jurgio
parapijos bažnyčios sukaktį. Ji buvo
iškilmingai paminėta liepos pabaigo
je, 3 dienas nusitęsusiais renginiais,
sutapusiais ir su Marijos Magdalietės atlaidais.
Apie šį renginį gavome nemaža
žinių iš privačių žmonių, apie jį
plačiai rašė ir vienas iš didžiųjų Lie
tuvos dienraščių „Lietuvos žinios"
liepos 27 d. laidoje.
Čia sužymėti visi iškilmių punk
tai: renginiai stadione, kultūros
namų salėje, „Tėviškėnų" sambūrio
susitikimas, iškilmingos šv. Mišios,
kurias laikė vysk. Jonas Kauneckas,
sukaktuvinio Rūpintojėlio pašven
tinimas, koncertai ir pan.
Štai, kai kurios ištraukos iš
spaudos puslapių: „Stadionas pil
nutėlis visų kartų žiūrovų. Ūki
ninkai stebisi, kaip kliūtis įveikia
kantrieji darbininkėliai žemaitukai,
regis, pramogoms nesutverti. Mo
terys neatitraukia akių nuo raitelių,
tarp kurių jaunutės merginos ir
moterys. Mažyliai drąsiai ropščiasi
pajodinėti, garsiai čiauškėdami, kad
arkliukas margais šonais, kaip kar
vutė. Ale mat, arklys liepsnojančią
užtvarą peršoka, — neatsistebi garbiaamžis žiūrovas, — taigi, iš de
gančio tvarto tempte neištempsi.
Sodiečių neregėti triukai — Vilniaus
raitosios policijos būrio dovana. Kaip
ir tėviškėno Juozo Vanago vadovau
jamo uteniškių choro 'Indraja' dai
nos, brolių Algimanto ir Rimanto
Vaiginių vadovaujamų kolektyvų
koncertas. Seniūnas Vytautas Vanagos ragino atsiduoti šventės pa
laimai — juk šimtmečių jubiliejus
lemta sutikti išskirtinėms kartoms.

Rūpintojėlis, pastatytas šv. Jurgio baž
nyčios 6 0 0 m. sukakties p r o g a .
R. S t u n d i e n ė s nuotr.

ronka pašventino miestelio vėliavą,
čia vargonavusi ir giedojusi Aukš
taitijos vargonų festivalio direktorė
Zita Lukošiūnienė su soprano balso
dukra Zelma ir saksofonistu sūnumi
Adomu, dovanojo sakralinės muzi
kos koncertą. Po jo daugelis pasuko
poeto Antano Masionio vardo gatvele
į šilo žaluma apsigaubusias kapines
artimųjų kapų aplankyti. Pasak jo
paties eiliuoto žodžio, „išlakiomis
pušimis į Vyžuonų smėlį įaugsiu".
Šitąjį kalnelį, abudu su Broniumi
Radzevičiumi išsirinko amžinam
Programa Kultūros
buvimui tarp savų. Čionai ir pelenų
namuose
sauja iš Amerikos sugrįžusio vyžuoKultūros namų salėje kelių niškio Jono Keramino kapas. Po
kartų paroda. Devintąją dešimtį bažnyčios skliautais padėkos katu
skaičiuojančios
tautodailininkės tės nuskardėjo jo našlei Onutei už
tapytojos Zofijos Bertašienės ir įos paramą vyro gimtinei. Už indėlį pro
dukros Nijolės. Savo mamą, dailia- fesoriaus Algirdo Vyžinto ruošiamai
rangę siuvinėtoją Laimą Uogintienę knygai apie miestelį ir balto akmens
jautriai pristato paauglys sūnus Rūpintojėliui, bažnyčios jubiliejinę
Karolis. O ji tulpelėmis išsiuvinėtu dieną parimusiam šventoriuje. Su
poremiu papuošusi savo tėvelio 600 metų išraiškingu įspaudu. Tarp
ūkininko, fotografuoto siūbuojančių gėlynų, kuriuos vis sudovanoja tė
javų lauke, atminimo nuotrauką. viškėnas selekcininkas Leonas
Prie metalo plastikos Henriko Ora- Juozelskis.
kausko skulptūrėlių šypsosi jo ma
ma Ona. Užkalbinta tuoj pat vedasi į
Sukaktuvinis leidinys
savo namuką kitapus gatvelės. Rodo
pavėlavo
meiliai Genučiu tebevadinamo sū
naus pirmuosius kūrinėlius. „Dar
Šioms iškilmėms turėjo pasi
studijuodamas, šį kalnelį piešė. Ir rodyti didokas leidinys — „Vyžuonos
kai buvo paprašytas sukurti skulp kraštas ir žmonės", kurį spaudai
tūras tėviškėnų rašytojų Broniaus parengė prof. dr. Algirdas Vyžintas.
Radzevičiaus ir Antano Masionio at Tačiau sudarytojui pritrūko laiko ir
minimui — vietą išrinko, būtent, ant jo iki jubiliejaus negalėjo išleisti.
jo, dabartinio Rašytojų kalnelio.
Knyga išeis 1,000 egz. tiražu. LeiSusikaupimo valandą bažnyčioje dykla-spaustuvė „Utenos Indra".
klebonas kun. Eugenijus Stalia- Vyžuonų krašto žmonėms knyga
turėtų būti labai įdomi, nes daugelis
čia galės pamatyti save aprašymuo
se ir nuotraukose.
Taigi gražus jubiliejus jau pra
eityje, dabar belieka laukti knygos,
kurioje, šalia kitų dalykų bus įam
žinta Vyžuonų gyvenvietės ir baž
nyčios 600 metų istorija, gamta, ar
cheologija, švietimas, kultūra, kalba,
įstaigos, visuomeninės organizacijos,
kova dėl Nepriklausomybės ir kt.
Edvardas Šulaitis
R.isvtoiu kalnelis V y ž u o n o s e
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AtA
Dipl. t e i s i n i n k a s
KAZYS JANUTA

AtA
AGOTAI VALAITIENEI
mirus, dukrai IRENAI ir vyrui, AŠF tarybos nariui
JUOZUI POLIKAIČIUI, jų šeimai bei visiems arti
miesiems, gilią užuojautą reiškia
Ateitininkų

Mirė 2006 m. rugpjūčio 15 d. San Francisco apylinkėje, Ka
lifornijoje.
Gimė 1912 m. vasario 14 d., Stripinių kaime, Ylakių
valsčiuje, Mažeikių apskrityje, šešių vaikų ūkininkų šeimoje.
J a m buvo tiktai 5 metai, kada teko pirmą kartą bėgti iš savo
gimtinės — tai buvo per Pirmąjį pasaulinį karą, kai vokiečių—
rusų karo frontas siautė šalia jų šeimos sodybos.
Vidurinę mokyklą baigė Ylakiuose, gimnaziją — Mažei
kiuose, teisę — Vytauto Didžiojo universitete. 1932—1934 m.
buvo žemaičių studentų korp. „Samogitia" pirmininkas. 1936—
1937 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, paskui liko atsargos
leitenantu. Dirbo teismo tardytoju Vilniuje ir Vilkaviškyje.
J i s vienintelis iš savo šeimos paliko ūkininkystę — brolis
P e t r a s perėmė tėvų ūkį Stripiniuose, brolis Stasys perėjo į jų
motinos šeimos, Petrauskų, ūkį Vabaliuose. Trys kiti mirė vai
kystėje. Kazio motina, Kazimiera Petrauskaitė Janutienė, labai
norėjo ir ruošė, kad jis būtų kunigas. Neseniai senyva teta
užklausta, kodėl toks didelis noras siųsti į kunigus, atsakė:
„Tais laikais, tokių stambių ūkininkų šeimoje neišleisti nei vie
no sūnaus į kunigus — tai beveik skandalas!"
1939 metais Kazys susituokė su rašytoja Petronėle Orintaite. 1941 metais jis, žmona, ir tik gimęs sūnus, išvengė
trėmimų Sibiran, nes tą naktį, kai Vilniuje atėjo NKVD jų
ieškoti, bute šeimos nerado. Visi kiti jo ūkininkų šeimos nariai
— virš 10 žmonių — atsidūrė Sibire. Pats Kazys vėliau buvo vo
kiečių paimtas priverstiniems darbams Vokietijoje.
1944 metais, Raudonajai armijai vėl artėjant prie Lietuvos,
šeima traukėsi per Vokietiją į Vakarus — pėsti, sunkvežimiuose
t a r p krovinių. Ūkininko arklių vežamame vežime, kartais
užsilipę ant dar riedančio traukinio vagono. Nakvynė buvo ar
a n t grindų kokioje išbombarduotoje traukinių stotyje, kad ir be
stogo, ar kur rūsyje, ar palėpėje, o jeigu pasitaikydavo pas kurį
ūkininką kluone ant šieno — tai tikra prabanga. Paskutinėm
karo dienom, kai karo fronto linija keitėsi beveik kasdien, vieną
naktį šeima būdavo bombarduojama ir apšaudoma iš ameri
kiečių lėktuvų, kitą naktį jau toje pačioje vietoje įjuos šaudė vo
kiečių artilerija, o Raudonoji armija iš paskos vis lipo ant
kulnų. Kai karas baigėsi, Kazio šeima atsirado Rytų Vokietijos
dalyje, kuri buvo okupuota JAV karių, bet Yaltoje atiduota Sta
linui. Kai po kelių savaičių amerikiečiai kariai pradėjo trauktis,
Kazys su šeima vėl turėjo skubiai bėgti dar toliau į Vakarus.
Po karo, Augsburgo—Hochfeldo lietuvių karo pabėgėlių sto
vykloje, 1948—1949 m. Kazys redagavo ir leido biuletenį
„Dienos žinios". Gyvendamas Augsburge, įdėjo skelbimus
Čikagoje leidžiamam „Draugo" laikraštyje — ieškojo giminių,
t a r p jų savo tėvo jaunesnio Jjrolio, kuris dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą buvo emigravęs Amerikon. Pasirodė, tas dėdė buvo
seniai miręs, tačiau jo našlė atsiliepė ir parūpino dokumentus
Kazio šeimai vykti Amerikon. Amerikiečių kareiviniu transpor
to laivu šeima plaukė per Atlantą. 1949 m. gegužės 31 d. ank
styvą rytą New York uoste, Kazys pakėlė savo septynerių metų
sūnų ir abu užlipo ant denio pamatyti Laisvės statulą.
Čikagoje pirmasis darbas, kaip ir daugeliui karo pabėgėlių,
buvo fabrike. Augsburge buvo baigęs linotipininko kursus ir
kurį laiką dirbo spaustuvėje raidžių surinkėju. Vėliau, baigęs
braižytojų kursus, dirbo firmoje, kuri gamino elektronines kon
troles JAV karo laivynui, pasiekė „electronic designer" profesinį
pažymėjimą. 10 metų išgyveno Čikagoje. 1959 metais Šeima per
sikėlė į Los Angeles, o 2006 m. pavasarį Kazys apsigyveno pas
sūnų San Francisco apylinkėje.
1934 metais pradėjo bendradarbiauti spaudoje. Amerikoje
rašė straipsnius „Naujienoms", „Dirvai" bei kitiems laik
raščiams ir leidiniams. Nors ir sirgo sunkiai, be galimybės pa
sveikti, bet iki galo protas buvo žvalus ir neprarado savo gero
ūpo.
Liūdi sūnus Donatas, marti Barbara, anūkės: Daina, Viltis,
Marcelė, Andrea ir Orinta Janutaitės, giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje.
Žmona Petronėlė Orintaitė Janutienė mirė 1999 metais.
Mišios už a.a. Kazį bus aukojamos Los Angeles Šv. Kazimie
ro bažnyčioje šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 11 vai. ryto.
Palaikai, pagal Kazio pageidavimą bus pervežti laidojimui į
Lietuvą, Ylakių Šv. Roko kapines, ten kur kiti jo šeimos nariai
guli, arti bažnyčios, kurioje buvo krikštytas ir kurioje klapčiuku
tarnavo Mišioms taip labai seniai...
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Šalpos fondo taryba
ir valdyba

AtA
Komp. POVILUI MIELIULIUI
staigiai mirus, gilią užuojautą žmonai DAGNI, duk
rai DAINAI BANDA su šeima, broliams JUOZUI,
FRANKUI, VIKTORUI ir ALFONSUI su šeimomis
reiškia
Komp. Vlado Jakubėno
draugija JAV ir Lietuvoje

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. O AK PARK AVE.
ALL P H O N E S

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI
jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose,
kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. D A I M I D —
nepriklausomas direktorius

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632

1-773-523-0440;

1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1 9 1 6

LACK & SONS
(LACKAVICIUS)

Funeral Home s
9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO
& ALL SUBURBS

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.
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ČIKAGOJE

IR

•„Draugo" knygynėlyje galite
nusipirkti žurnalo „Lithuanian Heritage" liepos/rugpjūčio numerį. Kai
na - 4.95 doi., persiuntimas - 3 dol.
• R u g s ė j o 3 d. Mišios Marijonų
koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Ave.,
Chicago, IL, lietuvių kalba bus laiko
mos paskutinį kartą. Po šios datos 9
vai. sekmadienio ir šventinių dienų
Mišios lietuvių kalba nebebus laiko
mos. Kitos užsakytos 9 vai. r. Mišios
bus aukojamos 7 vai. r.
• K u n i g a s A n t a n a s Gražulis, S J,
aukos šv. Mišias rugpjūčio 20 d. 1
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN. Visi kviečiami.
• R u g p j ū č i o 2 0 d., s e k m a d i e n į ,
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia
visus į linksmą vasaros gegužinę, kuri
rengiama PLC sodelyje, Lemonte.
Bus daug gardaus maisto, gaivinan
čių gėrimų, organizuojama loterija.
Muzikantas Arvydas ir „Baltijos"
pramoginių šokių mokyklos atstovai
šokių mėgėjams tikrai neleis nuo
bodžiauti. Suaugusieji savo vikrumą
ir sumanumą galės išbandyti įvai
riose varžytuvėse. Vaikų lauks susi
tikimas su klounu, piešinių a n t a s 
falto konkursas, badmintono varžy
bos ir daug kitų pramogų. Medicinos
ir kosmetologijos srities specialistės
teiks nemokamas konsultacijas. Bus
daug netikėtumų. Kviečiame visus
ne tik namiškius, bet ir svečius iš kitų
apylinkių atvykti pabendrauti bei
kartu pasidžiaugti gražia vasara.

APYLINKĖ

/.

• Rugpjūčio 26 d. 7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejus,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, malo
niai kviečia į režisieriaus Pauliaus
Budraičio paskaitą apie Lietuvos
teatrą šiandien. Režisierius pasida
lins savo asmeniniais įspūdžiais bei
patirtimi Lietuvoje, kur jis studijavo
ir dirbo nuo 2001 m. Renginys vyks
anglų kalba. Įėjimas nemokamas.
• L i e t u v i ų tautodailės instituto
visuotinis metinis narių suvažiavimas
įvyks rugsėjo 9 d., šeštadienį, 11:30
vai. r. Toronto skyriaus pirmininkės
Aldonos Vaitonienės namuose, 96
Anglesey Blvd., Islington, Ontario,
Canada. Tel. 416-239-3618. Jame ša
lia einamųjų reikalų bus aptariama
LTI ateities veikla. Norint gauti dau
giau informacjos, prašome kreiptis į
LTI valdybos pirmininkę Aldoną Veselkienę tel. 613-359-6159 arba 613359-1160.

Gražus knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje" pristatymas jvyko rug
pjūčio 8 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje. Knygos leidybą iniciavo ir
jos leidybą koordinavo JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė.
Tekstų autorė ir sudarytoja — žurnalistė Audronė Viktorija Škiudaitė.
Algimanto Žižiūno nuotraukoje: (pirmoje eilėje iš kairės) Marija Remienė
ir Audronė Škiudaitė. Antroje eilėje iš kairės: A. Škiudaitės vaikai: Daumantas,
Mantas ir Austė Girininkai ir jos vyras Algis Girininkas.

• R u g s ė j o 10 d., s e k m a d i e n į ,
Rugsėjo 23 d. Lietuvių dailės muziejuje PLC, 12911 127th Street, Le
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
mont, vyks knygos „Lietuvių pėdsakai Amerikoje" pristatymas JAV lietu
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
viams. Renginio pradžia — 6 vai. v. Maloniai kviečiame visus j šį renginį.
ma Šiluvos Marijos šventė. J ą ves
Amerikos lietuvių kunigų vienybės
pirmininkas, prel. Albertas Kontautas. Dienos programa: 10 v. r. — re
SKELBIMAI
gistracija, klausomos išpažintys. 11
v. r. — šv. Mišios ir homilija. 12 v. p.
• „Saulutė", Lietuvos vaikų globos
• „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų globos ko
p. — pietūs. 1:15 v. p. p. — Konferen
m i t e t a s " y r a gavęs šias aukas pa
cija, procesija su rožinio malda vie būrelis dėkoja už a u k a s padėti naš
remti našlaičius: $350 — M. B. Tonuolyno sodyboje, Švč. Sakramento laičiams, beglobiams i r invalidams
wers, VVilmington, DE. $300 — A.
adoracija ir palaiminimas. Apie da vaikams, daugiavaikėms šeimoms
bei
studentams
Lietuvoje.
Aukojo:
Leskys, Henderson, NV; R. Vaitkus,
lyvavimą prašome pranešti iki rug
sėjo 3 d. telefonu: 860-928-7955. Visi tęsiant vaiko metinę p a r a m ą — dr. Paradise Valley, AZ; E. Vasiliaus
Arūnas Gasparaitis $250, Charles
kas, Burr Ridge, IL. $250 — V. Domaloniai kviečiami!
Rackmil $20. A. a. Bronės Macnoriemanskis, Chicago, IL. $200 — dr. A.
•50-ojoje L i e t u v i š k ų studijų s a 
Kelertas, Brookfield, IL; V. Trima
vaitėje rugpjūčio 24 d., ketvirtadienį, • Č i k a g o s lituanistinei mokyklai nės vardu duktė Regina Griškelienė
kas (VVestlake, OH. $150 — „Tauro"
prof. dr. Valdas Samonis iš Toronto reikalingi lietuvių kalbos ir litera $240, Elzbieta Rudienė $240, Ra
klubas (Scranton, PA; R. J. Girnius,
skaitys paskaitą „Globalizacija, emi tūros mokytojai. Prašome skambinti minta Jacobs $240, Milda Landienė
Westford, MA; dr. K Jablonskis,
gracija ir t a u t o s išlikimas". Gar mokyklos direktorei Jūratei Dovi- $240; gimtadienio proga pagerbiant
dr. Joaną Danilevičienę d r . Aldona Westchester, IL; V. Jankus, Delran,
liavos J. Lukšos gimnazijos direkto lienei tel. 630-832-6331.
Juozevičienė aukojo „Saulutei" $75.
NJ; J . Mikūnas, Palos Heights, IL;
rius Vidmantas Vitkauskas rug
Labai
ačiū.
„Saulutė",
(
S
u
n
l
i
g
h
t
A. Nakas, Chipley, FL; V. Pleškienė,
pjūčio 24 d., ketvirtadienį, kalbės • I e š k o m e a s m e n s , gerai nusi
apie dabartinį Lietuvos visuome manančio apie telefonus, kad peržiū Orphan Aid) 4 1 4 F r e e h a u f St., St. Pete Beach, FL; F. Strouphauer,
Lemont, IL 60439, t e l . (630) 243- Pine Grove, PA; V. Suduikis, Laninių organizacijų spektrą. Dr. Ži rėtų sutrikusį telefonų veikimą tėvų
fayette, CO. $100 — JAV LB New
butė Brinkienė iš Los Angeles rug marijonų vienuolyne. Kreiptis į kun. 7275. Aukos nurašomos nuo mokes
čių.
Britain apylinkė, CT; W. J. Kizevich,
pjūčio 25 d., penktadienį, kalbės apie Viktorą Rimšelį, tel. 773-767-1687.
Bartlett, TN; R. J. Pugliese, Medtautinių ir krikščioniškų vertybių
• A.a. Onos Č e r š k i e n ė s atminimą
ford, N J; Yakaitis, Las Vegas, NV;
stiprinimą Lietuvoje.
pagerbiant, jos duktė Vita Memė$50 — R. G. Kazlas, Queens Villanienė „Saulutei" a t s i u n t ė $1,330,
ge, NY; M. Mitchell, Livonia, MI;
SKELBIMAI
kuriuos suaukojo R. I. Blinstrubai,
$25 — J . J . Banks, Auburn, MA.
E. Blinstrubienė, V. A. Memenai, C. $20 — S. Daulienė, IL; J. Žakevi
D. Rudnick, A. J. Bakaičiai, J . D. čius, Chicago, IL. Jūsų nuoširdžios
Advokatas
Advokatas
Gilvydžiai, A. M. Rackai, R. I. Kor
aukos y r a labai vertinamos! Lie
Vytenis Lietuvninkas
Jonas Cibaitis
sakai, L. O. Sabaliūnai, D. Stonienė,
t u v o s N a š l a i č i u globos komite
4536 W. 63 Street
Criminal cases,
V. V. Memenai, A. D. Rackai, J . B. t a s ( L i t h u a n i a n Orphan Care,
Chicago, IL 60629
civil cases and DUI
Sverai, G. Vitienė, P. D. Bielskai, V.
Inc.), 2711 W. 71st St., Chicago,
(Skersai gatvės nuo „Draugo")
6247 S. K e d z i e
R. Petruliai, A. J . Zaparackai, R. E. IL 60629. Tel. 773-476-2655, Fed.
T e l . 773-284-0100.
Avenue
Garbeniai, M. R. Gilvydžiai, J . D. T a x ID #36-4124191.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Jurgučiai, K I. Černiai, V. Rauc
C h i c a g o , IL 60629
kienė, Z. Pajaujis, V. Petrulis, V. J.
Tel. 773-776-8700
Advokatas
• R i m a s J . L u k a s — N J aukojo
Rugieniai, J . I. Orentai, B. Kaspe
ToD free 24 hr. 888-776-6742
GINTARAS P. ČEPĖNAS
$25, padėti Lithuanian Mercy Lift,
ravičienė, A. Osteika. „Saulutė" dė
6436 S.Pulaski Rd.,
Darbo vai. n u o 9 v.r. iki 5 v.p.p.
kuriuos paskyrė šelpimui tuberku
koja už a u k a s p a d ė t i vargingai
Chicago, IL 60629
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.
lioze (TB) sergantiems ligoniams
gyvenantiems vaikučiams Lietuvoje
Tel. 773-582-4500
Lietuvoje. Dėkojame už auką! Lit
ir reiškia nuoširdžią užuojautą Vitai
Advokatas
h u a n i a n Mercy Lift, P.O. Box 88,
Memėnienei bei kitiems a.a. Onos
DARIUS R. DIRMANTAS
P a l o s Heights, IL 60463. Tel. 708Čerškienės artimiesiems.
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių
Namams pirkti paskolos
636-6140. Tax ID #36-3810893.
Specialistas.
Raštinės Čikagoje ir Woodridge.
duodamos mažais mėnesiniais
lithuanianmercylift@yahoo.com
• Rapolas ir D a n u t ė V a l o d k a —
Tel. 877-Gynejas arba
www.lithuanianmercylift.org
įmokėjimais ir prieinamais
FL, aukojo $25, padėti Lithuanian
877-496-3527
nuošimčiais. Kreipkitės \
Mercy Lifl, kuriuos p a s k y r ė cukri
niu diabetu sergantiems vaikams
Mutual Federal Savings,
• S t a s ė s S e m ė n i e n ė s gimtadienio
Lietuvoje. Dėkojam u ž auką! Lit
CHIRURGIJA
2212 West Cermak Road.
proga Gailutė ir Tadas Palioniai au
huanian Mercy Lift, P.O. Box 88,
kojo $40. Ši auka skiriama LML pro
Tel. (773) 847-7747
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708Sandra Rasa Valaitis, M D
gramoms, kurios padeda Lietuvos
636-6140. Tax ID #36-3810893.
šlapimo pūsles inkontinencija.
sergantiems. Dėkojam už auką! Lit
gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas.
lithuanianmercylift@yahoo.com
gydymas bei chirurgija
h u a n i a n Mercy Lift, P.O. Box 88,
www.lithuanianmercylift.org
P a l o s Heights, IL 60463. Tel. 708Priklauso University of Chicago,
SKELBIMŲ SKYRIAUS
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital
636-6140. Tax ID #36-3810893.
TEL. 773-585-9500
Tel. 773-834-8622
lithuanianmercylift@yahoo.com
www.draugas.org
Valandos pagal susitarimą
www.lithuanianmercylift.org

