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Žmonių valia stipresnė už ginklus 

Valdas Adamkus kalba Nacionalinėje filharmonijoje. 

Vilnius, rugpjūčio 30 d. (ELTA) 
— Tik okupantams palikus Lietuvą 
atsivėrė tikrosios galimybės kurti vi
savertį, orų ir europietiška gyveni
mą, pabrėžė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas ketvir
tadienį Laisvės dienos proga sureng

tame renginyje Nacionalinėje filhar
monijoje. 

Keturioliktą kartą Lietuva nau
jus mokslo metus pasitiko be sveti
mos kariuomenės. 1993 m. rugpjūčio 
31 dieną, artėjant vidurnakčiui, pa
skutinis ešelonas su sovietų kariuo

menės kariais pervažiavo Lietuvos 
sieną. Iš Lietuvos buvo baigti išvesti 
sovietinės armijos daliniai. 

„Minime Laisvės dieną ir ketu
rioliktąsias metines įvykio, po kurio 
mūsų valstybė tapo nepriklausoma 
ne tik teisiškai, bet ir faktiškai. Pri
simename ir vertiname šią istorijos 
pamoką, kurios išvada paprasta: teisi 
ir teisinga žmonių valia visada stip
resnė už galingiausius ginklus. O bū
ti su tiesa — tai ir yra būti iš tikrųjų 
laisviems", — sakė prezidentas. 

Daugelis iš mūsų čia esančių ge
rai atsimena, ką veikė ir ką reiškė 
svetima jėga Lietuvoje, kreipdamasis 
Į susirinkusius Laisvės dienos minė
jimo dalyvius pabrėžė šalies vadovas. 
Pasak jo, svetima kariuomenė ne tik 
sėjo ir didino visuomenės nerimą bei 
abejones, ji trukdė normaliam darbui 
valstybės viduje ir trikdė užsienio po
litiką. Todėl, prezidento nuomone, 
tik okupantams palikus Lietuvą atsi
vėrė tikrosios galimybės kurti visa
vertį, orų ir europietiška gyvenimą. 

,,Ir, beje, — deramai įprasminti 
savo laisvę. Nukelta į 6 psl. 

Uspaskichas vis dar nori t a p t i Seimo nariu 
Vilnius, rugpjūčio 31 d. (Alfa.lt) 

— Darbo partijos (DP) atstovai penk
tadienį Vyriausiajai rinkimų komisi
jai (VRK) įteikė savo kandidato Dzū
kijos vienmandatėje rinkimų apygar
doje Viktoro Uspaskicho pareiškinius 
dokumentus. 

Prieš šią procedūrą surengtoje 
spaudos konferencijoje „darbiečiai" 
pripažino, kad V Uspaskichas sąmo
ningai pažeidžia įstatymą dėl gyvena
mosios vietos deklaravimo. 

Atsakydamas į klausimą V Us-
paski<!ho advokatas Vytautas Bučius 
pareiškė, kad jo ginamasis žino apie 
Lietuvos įstatymų reikalavimą į už
sienį išvykus ilgiau kaip pusei metų 
deklaruoti naują gyvenamąją vietą. 
Tuo metu V Uspaskichas nėra dekla
ravęs gyvenamosios vietos Maskvoje. 
„Jis gyvenamąją vietą yra deklaravęs, 
kaip ir buvo, Kėdainiuose. Manome, 
kad tai jo pasirinkimo teisė", - sakė V 
Bučius. 

Advokatas stebėjosi, kad Lietu
vos pareigūnai, žinodami, jog V Us
paskichas nesilaiko šio įstatymo rei
kalavimo, jo nenubaudžia bauda. 

VRK pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas priimdamas į Seimo narius 
pretenduojančio V Uspaskicho doku
mentus jo atstovų teiravosi, kur pa
sirašyti dokumentai, ar pats kandi
datas juos pildė. Kėdainių milijonie
riaus rinkimų štabo vadovė Dangutė 
Mikutienė. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

•Iš ateitininku gyveninio 
(p. 2, 10) 
•Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. Vytautas Eringis 
(p. 4-5) 
•Žiaurumas — abejingas 
kitų skausmui (p. 5, 8) 
•Indija sparčiai ginkluojasi 
(p. 7) 
•Kaip KGB kovojo (7, 
pabaiga) (p. 11) 
•Renginių kalendorius. 
Rugsėjis (p. 13) 
• „Grožis tebūva mūsų 
gyvenimo alfa ir omega" (p. 
14) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Seimo narė pas i rašė p o 
an t i va l s t yb in i u k r e i p i m u s i 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. (BNS) 
— Politikai smerkia Seimo Valstiečių 
liaudininkų ir pilietinės demokratijos 
frakcijai priklausančios Irinos Ro-
zovos poelgį, kai ji pasirašė po atviru 
laišku, skirtu Vladimir Putin ir Eu
ropos Parlamentui, kuriuo prašoma 
apginti rusakalbių teises Baltijos 
valstybėse. 

Taline susirinkę Baltijos šalių ru
sakalbių atstovai laišku kreipėsi į Ru
sijos prezidentą Vladimir Put in ir 
Europos Parlamentą prašydami ap
ginti rusakalbių teises Baltijos šalyse. 
Laišką pasirašė ir 20 Lietuvos pilie
čių, tarp kurių buvo ir Seimo narė 
Irina Rozova. 

Tėvynės sąjungos vicepirmininkė 
Rasa Juknevičienė teigia, jog Seimo 
narė I. Rozova nedelsdama turėtų at
šaukti savo parašą. 

„Seimo narė I. Rozova davė prie
saiką sąžiningai dirbti Lietuvai, to-

Seimo narė Irina Rozova 2006 m. pri
siekė tarnauti Lietuvos valstybei. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

dėl reikėtų žiūrėti, ar toks advokata
vimas Rusijai nereiškia priesaikos 
sulaužymo. Valstiečiai liaudininkai 
tokį poelgį turėtų labai rimtai įver
tinti",— sako R. Juknevičienė. 
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Rugsėjo 1 - o] i — 
svarbi diena 
Lietuvoje 

Kristina Aksamitai tė 
Alfa. l t 

Mokslo ir žinių diena sostinės 
moksleivius šiemet gali nustebinti, 
nes mokyklos rugsėjo pirmajai ruošia 
specialias programas. Joms kviečia
mi svečiai iš Vyriausybės ir kitų įstai
gų, mokiniai kuria pasirodymus ir, 
be abejo, nepamirštamos mokyklų 
tradicijos - mokytojų ruoštų valgių 
pristatymas, tautiška giesmė ir 
sveikinimų kalbos. 

Kasmet rengiama rugsėjo pirmo
sios šventė, mokyklos atstovų tei
gimu, rodos, jau nebegali nustebinti, 
tačiau pasistengus įmanoma sugal
voti ką nors netikėto. „Šiais metais 
mūsų situacija išskirtinė, savotiška. 
Mums pastatė bendrabutį, jo atida
rymas pirmadienį. Mokslo metus ati
tinkamai jame ir pradėsime. Per-
kirpsime juostelę, paklausysime pa
linkėjimų", - išskirtinę šventės pro
gramą dėstė Vilniaus statybininkų 
rengimo centro direktorius Juozas 
Baranauskas. 

Tačiau mokykla nepamiršta ir 
savo tradicijos kasmet pasikviesti į 
šventę statybininkus. „Turime fir
mą, su kuria artimai bendradarbiau
jame ir šiais metais jos darbuotojai 
žadėjo ateiti", - priduria J. Bara
nauskas. Tradicijų laikomasi ir ki
tose Vilniaus mokyklose. 

Šeškinės vidurinės mokyklos pa
vaduotojos ugdymui Audronės Janic-
kienės teigimu, rugsėjo pirmosios 
proga Nuke l t a i 6 psl. 
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Iš Ateitininkų gyven imo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateit is.org 

Sendraugių 
stovykla -

dviem 
žvilgsniais 

Sendraugiu ateitininku stovykla įvyko Ameri
kos lietuvių Romos katalikų federacijos sto
vyklavietėje Dainavoje liepos 29 - rugpjūčio 5 
d. Savo įspūdžius aprašo dvi dalyvės: viena 
jaunutė ateitininkė, antra - sendraugė. 

Siga Kisieliūtė 

s 

Tai ypatinga stovykla, 
būti, ir su draugais, ir 

endraugių stovykla yra Ateitininkų šeimos stovyk
la, kuri vyksta kas vasarą Dainavoje. Čia dalyvauja 
ne tik vaikai, bet ir jų tėvai bei seneliai! 

Mes šioje stovykloje daug kuo užsiimam. Iš ryto, po 
pusryčių, visi vaikai nuo 3 iki 15 metų bendrauja su savo 
bendraamžiais, o tėvai klausosi paskaitų. Mano grupės 
vaikai, 12 ir 13 metų amžiaus, žuvavo, žaidė golfą ir kitus 
žaidimus, talkininkavo įvairiuose darbuose, dalyvavo 
sporto žaidynėse, o paskutinę dieną praleido laisvai prie 
ežero. Mano mėgs
tamiausias užsi
ėmimas buvo spor
to turnyras. Mes 
žaidėm kvadratą, 
futbolą, mėtėm 
krepšinio kamuolį ir lenktyniavome. Mano komanda, 
žalioji, laimėjo antrą vietą. Man taip pat patiko laisva
laikis, praleistas prie ežero — pirma pažuvavome, tada 
įšokome į ežerą paplaukti. 

Po pusryčių ir po pietų yra laisvalaikis. Per lais
valaikį galime daryti ką tik norime. Aš dažniausiai ben
draudavau su savo draugais „paauglių kambaryje" (kam
barys, skirtas vaikams 13 metų ir vyresniem). 

Po laisvalaikio yra laikas keliauti į ,,kitą pusę". Gal 
kam neaišku, kas ta „kita pusė"?! Dainavoje yra Spyglio 
ežeras. Kitoje jo pusėje nuo gyvenamųjų namelių yra 
paplūdimys. Kai einame maudytis, tai nužygiuojam į kitą 
Spyglio pusę! Kitoje pusėje žmonės veikia ką nori — gali
ma plaukti Spyglio ežere, šokti nuo nardymo lentos, žais
ti tinklinį, žuvauti, pirktis ledų iš krautuvėlės, šaudyti 
strėles iš lankų ir t.t. 

Po maudymosi yra pavakariai. Dažniausia duoda 
vaisių pavalgyti. 

nes galiu 
su šeima. 

Po pavakarių vyksta vaikų antras užsiėmimas ir tėvų 
antra paskaita ar pokalbis. Mano amžiaus vaikai dalyva
vo vaidinimo būrelyje. Audrė ir Kęstutis Nakai paruošė 
mus suvaidinti labai įdomų vaidinimą apie lietuvybę. 
Paskutinį stovyklos vakarą jį suvaidinom visai stovyklai. 
Labai gerai pasisekė. 

Po vakarienės vykdavo vakarinės programos, kurias 
pravesdavo Vija Underytė ir Vaiva Laniauskaitė. Vieną 
naktį žaidėm „Taškų taškus" — komandomis žaidėme 
„Deal or no deal", „Jeopardy", „Pictionary" ir kitus. 

Kitą naktį vyko kaimo konkursas. 
Mano kaimas vadinosi „Likučiai", nes 
buvome paskirti paskutiniai. Kiekvie
nas kaimas sukūrė savo himną, vėlia
vą, šokį, šūkį ir pateikė tris to kaimo 
geras savybes. Midaus Mėnulio kai

mas laimėjo. Kita kartą vyko „Vaikų globos vakaras". 
Mums rodė skaidres iš keturių studenčių — Kristinos 
Quinn, Reginos Cyvaitės, Linos Aukštuolytės ir Daivos 
Ragaitės — kelionės į Lietuvą padėti vargšams vaikams. 
Po to žiūrėjome filmą „Invisible Children" apie skurs
tančius vaikučius Ugandoje. Tą naktį šv. Mišios buvo 
laikomos prie ežero kranto. Tai buvo labai įspūdingas 
vakaras! 

Vakarinei programai pasibaigus, visa stovykla susto
ja ratu, kunigas pasako vakaro maldą ir visi, susikryžiavę 
rankas, sugieda „Dar viena diena štai baigias". Tada 
pavalgom naktipiečius (dažniausiai puodukas pieno ir 
pyragaitis) ir nukeliaujam į barakus miegoti. 

Labai džiaugiuosi turėdama progą dalyvauti Sen
draugių stovykloje. Tai tikrai ypatinga stovykla, nes galiu 
būti ir su draugais, ir su šeima. Laukiu jau kitų me-
tų! 

Ateitininkiškų šeimų savaitė Dainavoje 
Aldona Kamantienė 

Besukant mašinai į Dainavos keliuką ir artinantis 
link Baltųjų rūmų, jau tave sveikina pažįstami, 
besišypsantys veidai. Ir tuojau pat pasijunti, kad 

tikrai čia priklausai, čia turi būti, šioje didelėje Sen
draugių ateitininkų šeimoje. Įsikraustau į man ir draugei 
skirtą kambarėlį berniukų barake. Įsikuriu ir einu 
pasidairyti aplinkui. Dabar dar daugiau pasitvirtina tas 
ateitininkiškos šeimos jausmas, kai beveik su visais sutik
tais gali apsikabint, lyg su giminėmis. O ši šeima šiais 
metais tikrai didelė: pasiekė rekordinį dalyvių skaičių — 
220 žmonių, kurių gal pusę sudaro jų atžalos. Anksčiau 
susitikdavo čia trys kartos - seneliai, tėveliai ir vaikeliai. 
Dabar senelių skaičius jau mažėja. Vieni jau iškeliavo į 
amžinuosius Tėvo namus, kiti senatvės negalių prislėgti. 
Juos dažnai prisimename šv. Mišiose. 

Diena paprastai prasidėdavo su aštuntos valandos ry
tinėmis Mišiomis, kurias aukojo stovyklos kapelionas, 
kun. Gintaras Vitkus, SJ, paberdamas vieną kitą svarią 
mintį per dieną pagalvoti. Tėveliai ir seneliai rinkosi 

Mišioms, leisdami savo atžaloms dar pusvalandį pas
nausti. Su kunigo Gintaro pagalba gilinomės į kiekvienai 
dienai skirtus Mišių skaitinius. Dariui Polikaičiui pa
dedant giedojome įprastines stovyklos giesmes, meldėmės 
kiekvienos dienos intencijomis. Kai diena pasitaikydavo 
labai karšta, Mišias atidėdavome vakarui, po senoliu 
ąžuolu, prie ežero. Tada susirinkdavo visa stovykla, net ir 
patys mažiausi ir sklisdavo „Viešpatie leisk man by
rėti"... ar „Sutelk visus" ... giesmių garsai, kurių aidas 
nukeliaudavo per Spyglio ežerą tolyn... Kiek daug vasarų 
po šiuo milžinu ąžuolu melstasi, giedota, klausyta... Jis 
visuomet toks pat didingas ir stiprus... 

Po pusryčių, prieš vaikams iškeliaujant į jų 
užsiėmimus, visi drauge praleisdavome pusvalandį dai
nuodami. Dariui Polikaičiui pritariant akordeonu, dainuo
davome senas, o kartais ir labai naujas dainas. Kai vaikai 
su savo vadovais išsiskirstydavo, tėveliai ir seneliai eidavo 
į rytinius pokalbius, paskaitas, kurių buvo daugybė. 

Nukelta į 10 psl. 

Nuotraukoje: š. m. Sendraugių 
ateitininkų stovykloje, Dainavoje, 
straipsnelio autorė tarp draugių. Iš 
k.: Andrėja Siliūnaitė, Siga Kisie
liūtė, Emilija Pranckevičiūtė, va
dovė Svaja Mikulionytė ir Vilija 
Aleksaitė. Nuotr. Dainos Čyvienės 
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APIE ŠV GRIGALIŲ NYSIETĮ 
Ankstesnėse bendrosiose audien

cijose popiežius Benediktas XVI 
mokė apie du didžiausius IV amžiaus 
Bažnyčios daktarus - Bazilijų ir 
Grigalių Nazianzietį, Kapadokijos 
vyskupą. Šio trečiadienio audiencijos 
katechezėje Ganytojas apžvelgė dar 
vieną iškilią pirmųjų amžių Baž
nyčios asmenybę - šv. Grigalių Ny-
sietį. 

Šv. Grigalius Nysietis gimė 335 
metais, o jo vyresnis brolis šv. Bazi
lijus jam buvo kaip tėvas ir mokyto
jas. Šv. Grigalius pasižymėjo dideliais 
mąstymo gabumais bei ypatingu iš
mintingumu. Baigęs mokslus, su
kūrė šeimą ir ėmėsi mokyti kitus. Vė
liau, sekdamas savo brolio šv. Bazi
lijaus ir sesers Makrinos pavyzdžiu, 
visiškai atsidavė asketiniam gyveni
mui, o dar vėliau buvo išrinktas ir 
Nysos vyskupu. Šv. Grigalius buvo 
uolus vyskupas ir greitai pelnė 
krikščionių bendruomenės pagarbą, 
tačiau eretikų buvo apkaltintas ne
tinkamu turto tvarkymu, dėl ko turė
jo trumpam palikti Nysos vyskupiją. 
Ypač po Bazilijaus mirties, šv. Griga
lius buvo aktyvus Bažnyčios gyveni
me - dalyvavo įvairiuose sinoduose, 
prisidėjo sprendžiant nesutarimus 
tarp Bažnyčių bei buvo vienas iš 
pagrindinių 381 metų Konstantino
polio Susirinkimo, kuris apibrėžė šv. 
Dvasios dieviškumą, dalyvių. Be kita 
ko, buvo gavęs įvairių oficialių pa
reigų net iš paties imperatoriaus 
Teodozijaus. Taip pat parašė įvairių 
teologinių veikalų, pasakė labai svar
bių homilijų, o 394 metais dalyvavo 
dar viename Konstantinopolio sino
de. Tačiau mums lieka nežinoma tik
sli šv. Grigaliaus Nysiečio mirties 
diena. 

Šv. Grigalius labai aiškiai suvokė 
savo teologinių studijų tikslą - rasti 
šviesą, kuri padėtų pasirinkti tik tai, 
kas yra vertinga. O tai jis rado 
krikščionybėje, kurios dėka galima 
sekti dieviškąja prigimtimi. Savo 
aštriu protu ir plačiomis filosofi
nėmis bei teologinėmis žiniomis Ny
sos vyskupas gynė krikščionių tikė
jimą nuo klaidatikių, kurie neigė 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios dieviš
kumą ar nepripažino Kristaus žmo
giškumo. Šv. Grigalius Nysietis taip 

pat yra žymus dvasingumo mokymu. 
Visa jo teologija buvo ne akademiniai 
svarstymai, bet dvasinio gyvenimo 
išraiška. 

Komentuodamas Šventąjį Raštą, 
jis daugiausia dėmesio skyrė žmo
gaus sukūrimo temai. Kūrinijoje 
įžvelgė Kūrėjo atspindį ir joje matė 
kelią link Dievo. Sv. Grigalius taip 
pat yra parašęs svarbų veikalą apie 
Mozę, kurį pristato kaip žmogų, ke
liaujantį link Dievo. Mozės kopimas į 
Sinajaus kalną šv. Grigaliui tampa 
įvaizdžiu mūsų žmogiško gyvenimo 
kilimo link tikrojo gyvenimo, link 
susitikimo su Dievu. Komentuoda
mas žmogaus sukūrimą, išryškino, 
jog Dievas sukūrė mūsų prigimtį, 
kuri yra dieviškojo grožio bei amžino 
gyvenimo atspindys. Žmogus buvo 
Dievo pagerbtas ir pastatytas aukš
čiau už bet kurį kitą kūrinį. 

Ne dangus buvo sukurtas pagal 
Dievo paveikslą, ne mėnulis, ne 
saulė, ne žvaigždžių grožis, niekas 
kitas, kas atsiranda kūrime. Tik tu, 
žmogaus siela, buvai sukurta pagal 
bet kokį intelektą viršijančią pri
gimtį, pagal nenykstantį grožį, buvai 
paženklinta tikru dieviškumu, tapai 
palaiminto gyvenimo buveine bei 
atvaizdu tikrosios šviesos, į kurią 
žvelgdama tampi tuo, kuo yra Die
vas, nes tavo tyrumo atspindys yra 
to, kuris yra tavyje. Nėra nieko didin
gesnio, kas galėtų būti prilygintas ta
vo didybei, - citavo Ganytojas vieną iš 
Grigaliaus Nysiečio homilijų tekstų. 

Apmąstykime šį žmogaus išaukš
tinimą. Taip pat pažiūrėkime, kaip 
žmogus sugadintas nuodėmės. Pa
bandykime grįžti į pradinę didybę. 
Tik jei Dievas yra, žmogus pasiekia 
šią savo tikrą didybę. Taigi, - tęsė 
Ganytojas, - žmogus savyje atpažįsta 
dieviškos šviesos atspindį, apvalyda
mas savo širdį vėl tampa pradiniu 
skaidriu Dievo atvaizdu ir gali matyti 
Dievą. Todėl žmogaus tikslas yra 
Dievo kontempliacija ir tik joje jis gali 
rasti pasitenkinimą. Šv. Grigalius 
Nysietis šiandien mus moko, kad 
visiškas žmogaus išsiskleidimas yra 
šventumas, kuris tampa šviesa ki
tiems ir visam pasauliui. 

Pagal „Vatikano radijq" parengė 
N. Šmerauskas 

Šv. Grigalius Nysietis 
(335-394?)-
Kapadokijos teologas, 
Šv. Bazilijaus brolis. 
Šv. Grigalius 
nesimokė nė 
viename iš 
helenistinio 
pasaulio centru, 
tačiau jam nemažai 
įtakos padarė graikų 
Platono. Porfirijaus. 
Plotino veikalai bei 
ankstvvųju krikščioniu 
Origeno. Filono. 
brouO Sv. Bazilijaus 
darbai. Todėl 
Šv. Grigaliaus Nysiečio 
raštuose susipina 
tiek filosofinės, tiek 
teologinės ižvalgos, 
perteiktos raiškia 
retorika, jam 
nesvetimas alegorinis 
kalbėjimo būdas. 

GYVENIMO PASIEKIMŲ 
ĮVERTINIMAS IR 

PASKATA ATEIČIAI 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš mėnesio pabaigą savo darbovietėje turiu užpildyti ateinančio 
mėnesio darbotvarkę, pažymėti, kuriomis dienomis dirbsiu. 
Žiūriu į rugsėjo mėnesį ir jame pažymėtas šventes. Rugsėjo 3-ioji 

- Darbo diena. Rugsėjo 9-oji - Senelių (tų, kurie turi vaikaičių ar anūkų, 
o ne senukų su lazdele) diena. Už dviejų dienų - Patrioto diena, man net 
negirdėta. Kas svarbiausia, ir kalendoriuje nėra išspausdinta, bet pieštu
ku mano jau pažymėta, yra rugsėjo 15 diena. Tą dieną pasibaigia JAV LB 
Kultūros tarybos skelbiamo kultūrinių premijų konkurso terminas. Taigi 
dar nevėlu šiais metais siūlomas premijų kategorijas peržiūrėti ir pasiū
lyti savo kandidatus. 

Savo pranešime spaudai JAV LB Kultūros taryba prašo apie siūlomus 
kandidatus pateikti kuo daugiau informacijos. Reikia apibūdinti jo/jos 
nuopelnus lietuviškoje kultūrinėje veikloje, taip pat pridėti kandidato 
adresą ir telefono numerį. Siūlomi kandidatai pristatomi atit inkamoms, 
specialiai sudarytoms komisijoms. Pristatant kandidatą reikia duoti ir 
savo pavardę bei adresą. Šįmet bus skiriamos keturios premijos po 1,000 
dolerių. Premijų mecenatai yra Lietuvių fondas ir JAV LB Krašto valdy
ba. 

Dailės premija - skiriama JAV lietuviams dailininkams, kurie daly
vauja kultūrinėje veikloje. Dailės premija apima visas meno formas: tapy
bą, grafiką, skulptūrą, fotografiją, keramiką ir teksti lę-audinius. 
Komisijos pirmininkė - Dalia Slenienė, PLC Lietuvių dailės muziejaus 
direktorė. Adresas: Dalia Slenienė, 12421 Archer Ave., Lemont, IL 60439. 

Muzikos premija - skiriama JAV lietuviams muzikams, kurie daly
vauja kultūrinėje veikloje. Muzikos premija apima dainos ir muzikos vie
netus, kompozitorius, dirigentus, solistus ir muzikos instrumentalistus-
atlikėjus. Komisijos pirmininkas - Faustas Strolia. Adresas: Faustas Stro-
lia, 15325 Seąuoia St., Oak Forest, IL 60452. 

Spaudos darbuotojo-bendradarbio premija - skiriama tiems, kurie 
dalyvauja JAV lietuviškoje spaudoje. Ypatingas dėmesys skiriamas tau
tiškumo, bendruomeniškumo, lietuvių telkinių veiklos, Lietuvos valsty
bingumo temoms. Apima žurnalistus, spaudos darbuotojus (koresponden
tus) bei redaktorius, kurie gauna tik minimalų atlyginimą, o ne pilną algą. 
Spaudos darbuotojo komisijos pirmininkas - Petras Petrutis. Adresas: 
Petras Petrutis, 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636-1039. 

Tautinių šokių mokytojo/s premija - kandidatą parenka Lietuvių tau
tinių šokių institutas, kurio pirmininkė yra Danguolė Varnienė. Adresas: 
Danguolė Varnienė, 3165 Harmony PI., La Crescenta, CA 91214. 

Prieš kurį laiką šioje skiltyje buvo rašyta apie grįžtamąjį ryšį ir jo 
svarbą visuomeninėje veikloje. Šios kultūrinės premijos duoda progą tą 
grįžtamąjį ryšį pabrėžti, jį simboliškai užbaigti. Turime daug dailininkų, 
muzikų, spaudos darbuotojų, tautinių šokių mokytojų, kurie savo srityje 
dirba, nes yra įsitikinę savo pastangų svarbumu. Daugelis, jei ne visi, 
dirba iš meilės savo pasirinktai sričiai. Drąsiai galima sakyti, kad niekas 
nedirba dėl Kultūros tarybos skiriamų premijų. Tuo pačiu premijos gavi
mas iš savo bendradarbių, savo srities kolegų yra malonus pripažinimas, 
tarsi draugiškas patapšnojimas per petį. Premija simboliškai sako, kad 
atliekamas darbas yra ne tik pastebėtas ir įvertintas, bet ir skatinamas 
ateityje. 

Yra susidariusi graži tradicija premijomis pagerbti ilgus metus vieno
je ar kitoje srityje dirbusius ir pasižymėjusius asmenis. Ne kartą, atrodo, 
premijos skyrimas vienam ar kitam asmeniui yra jo ar jos gyvenimo kūry
binių pastangų įvertinimas ir apdovanojimas. Aišku, tai yra gražu ir tęsti
ną. Tuo pačiu norėtųsi, kad kartas nuo karto į siūlomų kandidatų sąrašus 
būtų pažiūrėta šiek tiek iš kitos pusės. Siūloma pagalvoti apie parinkimą 
ne tik jau spėjusių savo srityje pasižymėti, bet ir atkreipti dėmesį į dar 
daug ateityje žadančius kandidatus. Svarbu būtų ne vien pripažinti 
gyvenimo pasiekimus, bet ir duoti stiprią paskatą ateities užmojams. 

Paskutinis žodis taikomas plačiajai lietuvių visuomenei. Turi te privi
legiją ir malonią pareigą siūlyti savo mėgiamus asmenis vienai ar kelioms 
premijų kategorijoms. Komisijų darbas bus vieną iš siūlytų asmenų 
parinkti, bet kandidatų siūlymai gaunami iš kandidatus pažįstančių, juos 
gerbiančių ir norinčių siūlomuosius matyti laureatų eilėse. 

Premijų kategorijos, komisijų adresai pateikti jūsų dėmesiui bei pato
gumui. Belieka atrasti laiko ir noro savo kandidatus pasiūlyti. Atminkite, 
kad rugsėjo 15-toji - paskutinė diena siūlyti kandidatus. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO 
Vytautas Eringis 

Onutė ir Vytautas Eringiai sumainę aukso žiedus 1955 m. Baltimore. 

Kitas nepamirštamas įvykis - vėl 
prie tų Lietuvių namų. Į Baltimore 
atsikėlęs Vytautas Volertas labai at
gaivino Lietuvių Bendruomenės veik
lą, o tuo laiku ir man, ir Eringiui ta 
Bendruomenė buvo nei šilta, nei šal
ta. Ir taip mums einant iš Lietuvių 
namų, jau prisipliurpus alaus, sulai
ko mus V Volertas. Kviečia grįžti, nes 
Bendruomenės susirinkimas už pus
valandžio. Mudu ir vėl kaip susitarę, 
tik išsišiepėm ir pamojom rankom: 
„prie ko čia mes". Kad supyks visada 
santūrus Volertas ir kad išdroš mums 
pamokslą. Į susirinkimą nenuėjome, 
bet man įstrigo jo žodžiai, kad iš 
Jūsų kartos nieko nebus". Nežinau, 
ar jis tai pasakė pyktelėjęs ar są
moningai norėdamas pasibelsti į mū
sų sąžines. Įstrigo tie jo žodžiai ir 

many pasiliko. Pasiliko taip, kad po 
metų įsijungiau į Bendruomenę. 1965 
m. tapau apylinkės pirmininku ir nuo 
to laiko iš LB darbo nepasitraukiau. 
Atrodo, tie žodžiai paveikė ir Vytautą 
Eringį, nes jis po dešimtmečio pe
rėmė apylinkės pirmininko pareigas 
ir jai vadovavo veik 30 metų. Iš tikro, 
tai ne vien tik V Volertas traukė jau
nimą į visuomeninę veiklą. Tuo laiku 
Baltimore gyvenantis poetas Kazys 
Bradūnas su žmona dažnai kviesda
vo ateitininkišką jaunimą kavutei ir 
pokalbiams į savo kuklius namus, o 
mums išeinant į kariauna padarė iš-
leistuves. Gi Julius Silgalis, 15 metų 
vadovavęs Baltimore apylinkei, ne
paliovė prašęs Vytauto ir manęs per
imti vairą. 

IUOZAS GAILA 
ga i la i @ver izon. net 

Gražią birželio popietę nutempė 
mane žmona į prie Baltimore miesto 
esančią, palyginti brangią pensininkų 
gyvenvietę. O ne, ne apsižiūrėti vie
tos apsigyventi, bet į ten vykstantį 
kamerinio Baltimore choro koncertą. 
Koncertas vyko didžiulėje ir tikrai 
gražioje, vadinamoje „The Beautiful 
Our Lady of the Angels" koplyčioje. 
Kaip man įprasta, ir bažnyčioje per 
Mišias, ir koncertuose, aš dažnai pa
skęstu savo mintyse. Paskendau ir 
čia, tačiau mane pažadino nuostabiai 
graži daina „Soneto de la Noche". Ne 
tiek kompozitoriaus Morten Laurid-
sen muzika, kiek poeto Pablo Nerudo 
žodžiai, nors chorui dainuojant ang
liškai „When I die..." Mintyse juos 
verčiau į lietuvių kalbą: „Kai aš mir
siu, norėsiu išvysti tavo kviečių spal
vos rankas, kad dar kartą jos paliestų 
mane. Norėčiau pajusti jų švelnumą, 
lydėjusį mane gyvenime..." Tą rytą 
kalbėjau su Onute Eringiene, kurios 
vyras - Vytautas jau daugiau nei 
mėnesį gulėjo ligoninėje ir daktarai 
neteikė daug vilčių jam išgyti, tad tos 
dainos žodžiai mano mintyse nukėlė 
mane pas jį, gulintį sunkios ligos 
patale ir ją - j į beslaugančią. 

* * * 

Su Vytautu Eringiu susipažinau 
1947 m. vienoje moksleivių ateitinin
kų stovykloje Vokietijoje, anglų oku
puotoje zonoje. Po to dar susitikome 
mano ruoštame moksleivių ateitinin
kų suvažiavime Diepholz, Vokietijoje, 
prieš jam išvykstant į Ameriką. Abu 
nustebome, kai po poros metų man 
atvykus Amerikon vėl abu susitiko
me. Šį kartą Baltimore kur jis su tė
vais, sese Onute ir broliais Antanu ir 
Stasiu buvo apsigyvenęs. Po kelių 
mėnesių, tą pačią dieną abu buvome 
pašaukti į kariuomenę. Grįžę iš ka
riuomenės, abu kartu laikėme JAV 
pilietybės egzaminus, po to mūsų ke
liai šiek tiek išsiskyrė. Jis įsidarbinęs 
greitai sukūrė šeimą, o aš pasirinkau 
studijas ir gerokai vėliau vedžiau. Bet 
vėl sutapimas: abu išauginome po 

dukrą: jis Sandrą, aš - Nidą. 

* * * 

Choras dainuoja: „Aš norėčiau, 
kad tu paliestum visa, ką mano meilė 
tau suteikė. Norėčiau, kad mano še
šėlis praslinktų pro tavo garbanas ir 
kad visi matytų, kokia buvo mūsų 
meilė..." Man kaip filme sugrįžta 
mūsų jaunystė. Abu svajojome su
kurti lietuviškas šeimas, bet išei
davome ir su amerikietėmis. Kartą 
išsikviečiau dvi fabriko, kuriame 
dirbau, sekretores į pasimatymą, 
tuo laiku sakydavome į „deitą" 
(date). Viena jų, išvydusi Vytautą, ap
dovanojo jį komplimentu: „You ought 
to be in movies". Iš tikro, jis buvo 
išvaizdus vaikinas ir išsirinko, mano 
manymu, vieną iš gražiausių Bal
timore lietuvaičių - kybartietę Onutę 
Majauskaitę. Mudviem esant ka
riuomenėje ir susirašinėjant, veik 
kiekviename laiške jis rašydavo, kaip 
Onės išsiilgęs ir laukia grįžimo iš 
Korėjos dienos. Aišku, nebuvo ir ji 
jam abejinga, nes atsisakė besiper-
šančio amerikiečio bankininko sū
naus, ištekėdama už tada fabriko 
darbininko, bet lietuvio. 

Prisimena man ir kitas įvykis, 
kuriuo gal nereikėtų girtis. Vieną šeš
tadienio popietę, neseniai mums grį
žus iš kariuomenės, einant į Baltimo
re Lietuvių namus, prie durų mus pa
sitiko keletas senyvo amžiaus vyrų, 
bekaišiojančių kažkokius lapelius. 
Paėmėme, padėkojome. Skaitome, 
kad tai kvietimas į Pažangiųjų (taip 
sukomunistėję senieji lietuviai emi
grantai save vadino) pikniką. Kad 
perpykome ir abu net nesusitarę pra
dėjome tuos lapelius traukyti iš jų, 
draskyti, mėtyti. Šie šaukė, kad juos 
kryžiokai užpuolė, o mes savo ruožtu 
rėkėme, kad kraują kariaudami su 
komunistais liejome, mūsų giminės 
Sibire kenčia, o komunistai Ame
rikoje piknikauja. Kiek pamenu, iš
vaikydami vienam kitam ir į pastur
galį įspyrėme. Išvaikę senukus komu
nistus, gėrėme alų Lietuvių namuose, 
jausdamiesi tartum Lietuvą nuo ko
munistų būtume išvadavę. Ech, ta 
jaunystė. 

i> k a i r e s V. Mutr)x E r ' r g r * Juo7rTS GtfilrV U n u t r F r m g i p n r Birutė Gai l ienė. 
J Ga i l os archyvai. 
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Nainys, Julius silgalis (miręs 1977 m.). 
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* * * 

Baltimoriečiai įprato matyti V 
Eringį per dešimtmečius vedantį kas
metinius Vasario 16-sios minėjimus, 
dirbanti per metinius festivalius prie 
knygomis ir įvairiais leidiniais ap
krauto LB informacinio stalo. Jo 
darbuose didžiausia talkininkė buvo 
jo žmona. Ko neatliko apylinkės 
valdyba - atliko ji. Vytautas, vado
vaudamas Baltimore LB apylinkės rf*"*^ 
valdybai, laikėsi dėsnio, kad LB turi * "*"""*" 
ne varžytis su kitomis vietinėmis 
organizacijomis, bet tik joms talkinti. 
Ir taip du kartus Baltimore vyko 
Siaurės Amerikos lietuvių sporto 
varžybos, bet jas suruošė ne LB 
apylinkė, bet Algis Veliuona su 
sportininkais; Lietuvai laisvėjant 
Baltimore aktyviai veikė „Free Lit-
huania" komitetas, bet jam vadovavo 
ne vietinė LB, o tuo laiku Baltimore 
apsigyvenusi dr. Onilė Seštokienė-
Vaitkutė. Apskritai, Vytauto vado
vaujama apylinkės valdyba vengė 
renginių, galinčių pratuštinti valdy
bos iždą, nes iždo lėšos kiekvienų me
tų gale buvo skiriamos vietinėms or
ganizacijoms ir spaudai paremti. 

* * * 

Taip kaip atsargus buvo Eringis 
LB veikloje, taip jis buvo atsargus ir 
savo asmeniniame gyvenime. Jau
nystėje neprikalbinau jo stoti į uni
versitetą, senatvėje neprikalbinau 
bent kartą aplankyti Lietuvą, nors 
jos labui jis plušo visą gyvenimą. Bu
vo jis sėslus, nemėgo važinėti, keliau
ti už Baltimore ribų. Tačiau vietoje 
mėgo vaišes, nepraleido jokių vieti
nių renginių. Po kiekvienos lietu
viškos radijo valandėlės jos vedėjai 
susilaukdavo jo skambučio su padėka 
ir pagyrimu, parašiusieji žinutę į 
laikraštį susilaukdavo jo liaupsių. 

Mėgo jis žmones, o jie mėgo jį. 
Eringiai buvo kviečiami i visų vestu
ves, sukaktuves, baliukus. Vytautas 
buvo sveikas, dirbo net persiritęs per 
septyniasdešimtmetį. Pradėjęs savo 
„auksinius metus", pajuto skausmus 
nugaroje ir kojose. Atsidūrė ligoninė
je palyginti lengvai nugaros operaci
jai. Deja, po pavykusios operacijos jį 
ištiko tulžies pūslės uždegimas. Pa
vyko ir ši operacija, bet sekė plaučių 
uždegimas, kurį jis taip pat nugalėjo. 
Tačiau daugiau nei du mėnesius ligo
ninėje praleidusio išvarginta Vytau
to Eringio širdis neišlaikė ir liepos 20 
d. jis užgeso. 

• * * 

Šiandieną kait inant Maryland 
saulei, tikrai būčiau sulaukęs Vy
tauto skambučio, kad, kaip ir kiek
vienos vasaros pabaigoje, jis išvyksta 
į savo ir jo dukters šeimos įsigytą 
vasarnamį prie Atlanto vandenyno. 
Deja, vyks tik jo našlė Onutė. Vėl 
prisimenu koplyčioje girdėtos dainos 
„Soneto de la Noche" posmą: 

Aš norėčiau, kad tu gyventum, 
kai aš užmigęs tavęs lauksiu. 

Aš norėčiau, kad tu girdėtum 
vėjo šniokštimą, 

kad justum jūros orą, jūros, 
kurią mudu mylėjome. 

Aš norėčiau, kad tu ir toliau 
vaikščiotum pajūrio smėliu, 

kuriuo mudu abu 
vaikščiodavome. 

Edmundas Albrechtas skaitytojams pristato savo knyga »Jhe Key of Damascus". 

Žiaurumas - abejingas kitų skausmui 
AUREL1IA TAMOŠIŪNAITE 

Neseniai „Drauge" buvo išspaus
dintas Edmundo Petrausko straips
nis apie Edmundą Albrechtą ir jo 
knygas. Slapyvardžiu ,,The Silver 
Fox" pasirašinėjantį Kanados lietuvį 
paklausėme apie kūrybą, gyvenimą, 
įkvėpimą ir šeimą. 

- J ū s ų gyvenime buvo visko -
va ikystėje matėte Antrojo pa
saulinio karo baisumus, teko pa
sitraukti iš Lietuvos i Kanadą, 
vėl iau darbo reikalais keliavote 
po daugel} pasaulio šalių, kovo
jo te su J u s užklupusia liga. Kaip 
Jūsų gyvenimas atsispindi roma
nuose? 

- Aš norėčiau kiek patikslinti Jū
sų teiginį. Į Kanadą mes atvykome ne 
tiesiogiai iš Lietuvos, bet iš Prancū
zijos. Po karo emigravome iš Vokieti
jos į Prancūziją, kur gyvenome iki 
1952 metų. Čia aš baigiau pradinę 
mokyklą. Artimųjų pagalba pavyko 
gauti vizą ir atvykome į Kanadą. 

Vieno iš savo skrydžių metu su
tikau rašytoją. Besišnekučiuojant kal
ba nukrypo apie rašymą. Nepamenu 
šio rašytojo vardo, bet jis patarė man, 
kad jei kada nors nuspręsiu imti 
plunksną ir rašyti, turėčiau rašyti apie 
tai, ką tikrai žinau. Aš manau, kad 
daugelio rašytojų darbuose iš dalies 
atsispindi jų asmenybė bei gyvenimas. 

Draugai ir pažįstami, kurie per
skaitė mano knygas, teigia, kad pa
grindinio veikėjo charakteryje randa 
mano asmenybės bruožų. 

Mano knygose aprašomos tikros 
vietos, kuriose aš dirbau arba į kurias 
keliavau. Kai kurie nutikimai kny
gose yra nutikę ir man pačiam, tačiau 
kiek kitokiomis aplinkybėmis. Savo 
nutikimus sujungiau su fikcija, kad 
pasakojimas būtų įtikinamas ir rea
listiškas. 

Nuo savo vaikystės turiu daug 
prisiminimų. Supratau, kad nesvarbu 
kokios rasės yra žmogus: baltasis, 
juodasis, geltonasis ar raudonasis. 
Žiaurumas peržengia rasę, religiją, 
lytį ir yra visiškai abejingas kitų 
skausmui. Rodos, kad pagrindinis 

žmogaus rūpestis yra tik jis pats ir jo 
artimiausia šeima. 

Technologiškai žmonija juda į 
priekį dideliais šuoliais. Mes nespė
jame su šiuo procesu. Moraliai - mes 
vis dar, rodos, esame viduramžiuose, 
kai žiaurumas ir žudymai buvo nor
malus reiškinys. Mes pakeitėme savo 
žodžius į gražiau ir estetiškiau skam
bančius, pvz., žmonių grupės ,,etni
niu valymu ar perkėlimu" mes šian
dien vadiname genocidą. 

Tiesą pasakius, matau proš
vaistes šiame pasaulyje. Tai tam tik
ros asmenybės, kurios švyti kaip dei
mantai kasdienybėje. Galėčiau para
šyti knygą apie savo patirtis, jeigu tu
rėsiu laiko, turbūt įtrauksiu jas į sa
vo būsimas knygas. 

- Kaip pradėjote rašyti? Kas 
pastūmėjo, įžiebė kūrybinę ki
birkštį? 

- Per visą savo gyvenimą daug 
kartų buvau klaustas, kodėl aš neap
rašau savo gyvenimiškos patirties. 
Tai mane ne kartą privertė susimąs
tyti, tačiau darbas atimdavo visą 
mano laiką ir energiją, tad rašymui 
nieko nelikdavo. Realybė, asmeninė 
patirtis ir tikri žmonės ne visada yra 
geras išeities taškas. 

Kai išėjau į pensiją, tapau Cana-
dian Business Development Bank 
(BDC) ir Canadian Executive Service 
Organization (CESO) konsultantu. Si 
patirtis man leido dirbti įvairiose 
užsienio šalyse taip pat su vietiniais 
Kanados gyventojais. Turėjau dau
giau laisvo laiko ir pamažu prisimi
niau seną pokalbį lėktuve su minėtu 
rašytoju, tad nutariau pabandyti. 

- Turbūt nedauge l i s mūsų 
skaitytojų yra susipažinę su Jūsų 
kūryba. Kaip galėtumėte trum
pai ją pristatyti: apie ką rašote, 
kokios temos Jus labiausiai do
mina, ką skaitytojams savo kny
gose norite pasakyti. 

- Esu išleidęs du romanus. „The 
Key of Damascus" (Damasko raktas) 
išleista „Publish America" leidyklos. 
JAV ją galima įsigyti Amazon.com bei 
Barnes & Noble knygynuose. Kana

doje galima nusipirkti kai kuriuose 
interneto tinklalapiuose bei Chapters 
and Coles knygynuose. 

Romanas apie amerikietį, gyve
nantį Briuselyje, Belgijoje, kuris neti
kėtai suranda keistą krikščionių re
likviją. Relikvija paslaptinga ir pavo
jinga. Romane veiksmas vyksta dau
giausia Izraelyje, bet persikelia ir į 
Vokietiją bei Belgiją. 

Knygoje vaizduojama amžina 
gėrio ir blogio kova, žmonių gobšumas 
bei religinė mistika. Šiuo romanu 
siekiu atskleisti, kad blogis ir gėris 
egzistuoja ne tik žmonių mintyse, bet 
ir kaip dvi savarankiškos esybės. 

Romanas „The Hidden" (Slėpi
nys) išleistas „Saga Books". Knygą 
galima rasti jų tinklalapyje pagal 
pavadinimą. Įsigyti galima taip pat, 
kaip ir „The Key of Damascus" -
internete arba knygynuose. 

Pagrindinis šios knygos veikėjas 
- tas pats, kaip ir „The Key of Da
mascus". Tik šįkart jis grįžta namo į 
Čikagą. Viena krikščionių vadovų 
grupė paprašo ji parvežti į Romą 
prieš daugelį amžių iš jų požemių din
gusią relikviją. Pirmiausia jam tenka 
keliauti į Vatikaną, Ispaniją ir Lie
tuvą, kad surinktų reikiamą informa
ciją ir surastų šią relikviją Artimuo
siuose Rytuose. Tačiau viena tarp
tautinė organizacija turi savų kėslų ir 
nori šią relikviją gauti pirmiau. 
Romano pabaiga tikrai nustebins 
savo netikėtais vingiais, j kuriuos bus 
įtraukti visi veikėjai. 

- Esate l ie tuvis , tad kaip 
l ie tuviškumas atsispindi Jūsų 
knygose? Ar stengiatės šį moty
vą kaip nors išryškinti, ar tie
s iog natūraliai įpinate? 

- Knygoje „The Key of Damas
cus" lietuviška kilmė ar tautybė nie
kur neminima. „The Hidden" atsklei
džia, kad pagrindinis veikėjas gimė 
JAV lietuvės motinos ir amerikiečio 
tėvo šeimoje. Jis truputį kalba lietu
viškai, nes šios kalbos jį išmokė sene
lė. Kai jis grįžta į savo protėvių na
mus (Lietuvoje), pajunta keistą savu
mo jausmą, kurio nejautė nė vienoje 
iš keliautų šalių. Nukelta į 8 psl. 

\ 
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Mokytojas Įamžina Mažosios 
Lietuvos paveldą 

Rugsėjo 1-oji Lietuvoje žymi mokslo metų pradžią. 

Rugsėjo 1-oji — svarb i d iena 
Atkelta iš 1 psl. 
kasmet pakeliama valstybės vėliava 
ir giedama tautiška giesmė. 

O štai Jėzuitų gimnazija stengia
si nepamiršti kelių tradicijų. Viena 
jų, rugsėjo pirmąją švęsti Šv. Kazi
miero bažnyčioje, kita - mokytojų pa
gamintų valgių pristatymas. Po jo pa
tiekalai smagiai ragaujami mokyklo
je. „Turime svajonę išleisti mokytojų 
patiekalų knygą", - šypsosi gimnazi
jos direktorius Virgilijus Saulius. 

Į svečius kviečiami ir 
Vyriausybės atstovai 

Tam, kad mokyklos šventės pro
grama būtų dar įvairesnė į rugsėjo 
pirmosios paminėjimą mokyklose 
kviečiami-ir įvairūs svečiai. Štai Jė
zuitų gimnaziją tradiciškai sveikina 
Alumni - buvę mokiniai. Taip pat 
gimnazija visuomet stengiasi kviestis 
žmonių iš Švietimo ir mokslo minis-
terijos. „Šiais metais dar neaišku, ar 
jų bus, nes šventė vyks šeštadienį", -
abejoja V Saulius. 

Šeškinės vidurinėje mokykloje 
tradiciškai svečiuose turėtų būti So
cialinės apsaugos ir darbo ministrė 
arba jos patikėtinė. 

O štai į Statybininkų mokyklos 
bendrabučio atidarymą, direktoriaus 
teigimu, žada atvykti Vyriausybės 
atstovai. „Iškilmingame atidaryme 
net premjeras žadėjo dalyvauti. Toks 
pažadas yra, bet garantuoti, kad taip 
ir bus dar negaliu", - sako direkto
rius J. Baranauskas. 

Nors Pelėdos pradinės mokyklos 
ministerijų ar Vyriausybės atstovai 
nedžiugins, mokinukams vaidinimą 
surengti pakviesti Raganiukės teatro 
personažai. 

Mokyklos šventėje dėmesys 
pirmokams 

„Mes nieko nesamdome, ruošia
mės savo pajėgomis", - tvirtina Šeš
kinės vidurinės mokyklos direkto

riaus pavaduotoja A. Janickienė. 
Anot jos, rugsėjo pirmąją daug dėme
sio skiriama pirmokėliams. „Dvylik
tokai veda pirmokus į klases. Vyksta 
pirmoji pamoka. Dvyliktokai planuo
ja mažiesiems staigmenų, bet čia dar 
paslaptis", - šypsosi A. Janickienė. 

Pelėdos pradinėje mokykloje taip 
pat pirmokėliai džiaugsis pirmuoju 
skambučiu ir pamokomis bei vyriau
sių mokyklos mokinių - ketvirtokų -
dovanotais suvenyrais. Tačiau tai dar 
ne viskas, ką ruošia mokiniai. „Vėliau 
jie patys šoks, deklamuos", - žada 
pradinės mokyklos direktoriaus pa
vaduotoja ugdymui Elvyra Vaiciuke-
vičienė. 

Mokinius l inksmins pučiamųjų 
orkestras ir choras 

Pasak Žemynos gimnazijos direk
toriaus pavaduotojos K. Arvasavičie-
nės jų mokykloje rugsėjo pirmosios 
programą veda dvyliktokai. „Apie ją 
detaliai dar negaliu papasakoti, nes 
jie dar repetuoja, dirba su ta progra
ma", - apgailestauja gimnazijos pava
duotoja, tačiau priduria, kad jau da
bar aišku, jog per šventę koncertuos 
mišrus mokyklos choras, vadovauja
mas muzikos mokytojos Saados Mi-
šeikytės. „Šis choras atliks dalį dai
nų, kurias pristatė Dainų šventėje", -
pasakoja K. Arvasavičienė. Taip pat 
mokinius linksmins mokinių pučia
masis orkestras „Jovaras", vadovau
jamas Indrės Vėlavičiūrės ir Ugniaus 
Vaiginio. 

Sveikinimo kalbos nenyksta 

„Kalbos greitai atsibosta, todėl jų 
nėra daug", - teigia Šeškinės vidu
rinė mokyklos direktoriaus pavaduo
toja A. Janickienė. Nepaisant to, kad 
sveikinimo kalbos, pašnekovų tei
gimu, daugumai nuobodžios, mokyk
los jų neatsisako. Šeškinės vidurinės 
mokykloje sveikinimo žodį vėl tars 
direktorius. 

Uspaskichas nori tapti Seimo nariu 
Atkelta iš 1 psl. 

Loreta Graužinienė sakė, jog V 
Uspaskichas dokumentus pildė pats 
joms matant Maskvoje. 

„Darbiečiai" VRK įteikė doku
mentą, kad V Uspaskichui per rinki
mų kampaniją atstovaus advokatas V 
Bučius. Z. Vaigauskas jo teiravosi, ar 
jis kalbės ir per televiziją kandidato 
vardu. „Ar nežadate duoti priesaikos 
už kandidatą?" - ironizavo VRK pir
mininkas. 

L. Graužinienė jam padarė pasta
bą, jog tokia svarbia tema juokauti 
pareigūnui nevalia. 

Klaipėda, rugpjūčio 31 d. 
(ELTA) — Klaipėdos Eduardo Balsio 
menų gimnazijos istorijos mokytojas 
Norbertas Stankevičius rengiasi ne 
tik naujiesiems mokslo metams, bet 
ir leidybai parengė nuotraukų albu
mą „Trys miestai", kuriame įamžinti 
Mažosios Lietuvos istorijos pamink
lai. 

Albumo autorius apgailestauja, 
kad didžioji Mažosios Lietuvos dalis 
ir daugelis architektūros paminklų 
Rusijai priklausančioje Karaliaučiaus 
teritorijoje yra beveik neprižiūrimi. 
Daugiausia dėmesio Kaliningrade 
skiriama Rusijos istorijai, ypač 
karinei — jos paminklai prižiūrimi 
geriau nei kiti, o XDC a. statyti gyve
namieji namai, technikos statiniai ir 
net gotikinės XTV—XVI a. bažnyčios 
nyksta, rašo „Vakarų ekspresas". 

Albume, kurio išleidimui finan
suoti istorikas iki šiol kaupia menkai 
skiriamas lėšas, apžvelgiami trys 
Mažosios Lietuvos miestai. Autorius 
pasirinko Darkiemį (Oziorsk), Girda-
vą (Železnodorožnyj) ir Frydlandą 
(Pravdinsk), kuris lietuviškai vadin
tas Romuva. Visi jie vos kelis kilo
metrus nutolę nuo Lenkijos sienos. 

N. Stankevičiaus nuotraukose 
matyti, kad laikui bėgant statiniai vis 
giliau klimpsta į užmarštį. Albume 
šių dienų kadrai sugretinami su išli
kusiais senaisiais pastatų ir vietovių 
atvaizdais. Išbyrėjusios detalės, iš
ardytos būdingos vokiškos raudonų 
plytų sienos ir krūmokšniais apžėlu
sios niūrios bažnyčios atrodo egzotiš
kai. „Pagavęs save patiriant tokį 
įspūdį, t ikriausiai turė tum pasi
džiaugti, kad akis nėra pratusi prie 
aplaidumą ir istorinį nedėmesingu
mą iliustruojančių vaizdų, nors ir 
mums yra kur stiebtis", — sako N. 
Stankevičius. 

Istorikas pastebi, kad vertingą 
vokišką technikos paveldą — kanalų 
šliuzus, vandentiekio bokštus, kitus 
statinius, fabrikų ir dvarų pastatus 
minėtuose miestuose būtų galima 
pritaikyti šių laikų reikmėms. „Pui
kiai tiktų estų, latvių ir suomių pa-

Tarp VRK įteiktų dokumentų 
yra ir V Uspaskicho pareiškimas, kad 
jis neturi jokios kitos, išskyrus Lietu
vos, pilietybę. 

„Darbiečiai" Z. Vaigausko taip 
pat paprašė antspauduoti kiekvieną 
jų įteiktą dokumentą. 

VRK pirmininkas „darbiečiams" 
siūlė savo kandidatą įkalbėti grįžti į 
Lietuvą rinkimams. Tačiau D. Miku-
tienė žurnalistams sakė, jog V Uspas
kichas grįš tik tada, kai laimės rin
kimus Dzūkijos vienmandatėje apy
gardoje. 

Anksčiau grįžti jis nenori. 

vyzdys: ten nežiūrima, švedų, vokie
čių ar carų laikais pastatyti pastatai 
— saugoma viskas, nes to reikalauja 
mokslas ir bendražmogiškas išprusi
mas. Jau vien XTX a. statiniai yra 
vertinami, o ankstesnių laikų — pri
lyginami stebuklui. 

Deja, aptariamame regione pa-
veldosaugos įstatymų nėra. Pasiseka 
dažniausiai tik kokiai buvusiai mo
kyklai ar ligoninei, kuri pereina švie
timo ar sveikatos institucijų žinion ir 
yra prižiūrima", — pasakoja istori
kas. 

Jo žiniomis, palyginus su Lietu
vos paveldo būkle, Karaliaučiaus sri
tyje istoriniai statiniai menkiau per
kami ir saugomi, esama tik pavienių 
pritaikymo atvejų. Pavyzdžiui, 1926 
m. pastatytoji Frydlando hidroelek
trinė dar prieš penkerius metus, at-

Istorįjos mokytojas Norbertas Stanke
vičius. Eltos nuotr. 

rodė, yra pasmerkta nunykti, o 
dabar ji yra nupirkta energetikos 
bendrovės, rekonstruota ir gamina 
elektros energiją, panaudodama 
gerus Alnos upės vandens išteklius. 

Žmonių valia stipresnė už ginklus 
Atkelta iš 1 psl. 
Būtent tada naują veiklos etapą pra
dėjo mūsų krašto apsaugos sistema, 
diplomatinis korpusas. Būtent tada 
smarkiai pasikeitė kitų valstybių po
žiūris į Lietuvą, o mūsų valstybingu
mas žengė tvirtą žingsnį tvirtybės 
link", — prisiminė prezidentas V 
Adamkus. 

Šalies vadovas teigė, kad labai 
nenorėtų girdėti „saviniekos gaidos 
— esą nemokame naudotis laisve, gal 
net nesame jos verti". „Žinoma, gali
me ir privalome tvarkytis geriau ir 
pažangiau žengti į priekį. Bet prisi
minkime, iš kur, su kokia skaudžia 
patirtimi į savo laisvę atėjome, paly
ginkime savo padėtį su kitomis vals
tybėmis ir turėsime sutikti: padaryta 
tikrai nemažai. Ir šalies dabarčiai, ir 
augančioms mūsų piliečių kartoms", 
— pažymėjo šalies vadovas. 

Laisvės diena gražiai sutampa su 
naujųjų mokslo metų pradžia, sakė 
jis. „Ne kartą kalbėjau, kad laisvė, 
mokslas ir švietimas — glaudžiai su
sijusios, neatskiriamos vertybės. Ta
čiau čia slypi ir grėsmė, kad dvi šven
tės gali užgožti viena kitą. Jaunimui, 
moksleiviams, būtina žinoti, kodėl 
Laisvės dieną minime būtent rugp
jūčio 31-ąją", — priminė prezidentas. 

Pasak jo, ši diena turėtų būti 
svarbus patriotinio auklėjimo akcen
tas ir tokia pat iškalbinga bei lemtin
ga tėvynės istorijos data, kaip Kovo 
11-oji ar Sausio 13-oji. 

Prieš septyniolika metų, prisi
minė prezidentas V Adamkus, buvo 
daug abejojančių galimybe atkurti 
nepriklausomybę, prieš keturiolika 
metų — galimybe atsikratyti sveti
mos kariuomenės. „Tačiau gyveni
mas liudija, kad drąsa veikti realizuo
ja pačias ambicingiausias idėjas. Ne
užmirškime to, kurdami savo valsty
bę", — paragino jis, kviesdamas nebi
joti ir didžiuotis savo laisve. 

Penktadienį, minint Laisvės die
ną ir Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos keturioliktąsias metines, 
Krašto apsaugos ministerijoje pris
tatyta Ingos Arlauskaitės ir Ra
mintos Kšanytės-Armstrong knyga 
„Okupacinė kariuomenė Lietuvoje". 

Knygą pristatė šio projekto ini
ciatorius, Genocido ir rezistencijos 
tyrimo departamento direktorius is
torikas Arvydas Anusauskas ir au
torė, istorikė I. Arlauskaitė. 

Vilniaus universiteto jaunų isto
rikių parengta knyga nagrinėja temą, 
kuri ilgą laiką buvo apeinama. 
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I nd i j a sparč ia i g ink luo jas i 

Indijos kareiviai treniruojasi šaudykloje. 

Aušra Radzevičiūtė 
Geopolitika.lt 

60-ąsias nepriklausomybės meti
nes neseniai šventusi Indija jau kuris 
laikas ne tik neabejotinai išsiveržė į 
regione pirmaujančiųjų šalių gretas, 
bet ir neslepia savo ambicijų įsitvir
tinti pasaulinėje arenoje kaip nauja
sis ,Jėgos centras". Politinis, ekono
minis ir karinis Indijos potencialas 
rodo, kad „supervalstybių" statusas 
greit priklausys nebe įprastiems žai
dėjams - ši šalis ne tik dinamiškai 
vystosi, bet ir sparčiai ginkluojasi. 
Devinto dešimtmečio pabaigoje ta
pusi branduoline valstybe, Indija sa
vo interesus pasirengusi ginti ne tik 
tarptautinių organizacijų tribūnose, 
bet ir jėgos metodais. Žinoma, jei to 
prireiks. 

Indijos kariuomenės strategai 
nieko nevynioja į vatą ir atvirai pri
pažįsta, kad pagrindiniai galimos 
grėsmės šaltiniai - Kinija ir Pakis
tanas. Su pastaruoju ilgą laiką vyko 
ginklavimosi varžybos, Islamabadui 
ginklus tiekė JAy Deliui - SSSR. Po 
šaltojo karo pabaigos Washington 
azartas apginkluoti Pakistaną priblė
so, šiandien JAy kaip ir daugelis kitų 
ginklų bei karinės technikos ekspor
tuotojų, noriai siūlo savo produkciją 
Indijai, kuri perka daug ir visko. JAV 
Valstybės departamento atstovai tiki
na, kad amerikiečių kompanijos nori 
ne tik parduoti Indijai ginklų, bet ir 

tapti ilgalaikėmis partnerėmis. San
tykiai tarp šių valstybių stiprėja, ta
čiau oficialusis Delis toli gražu nesi
ruošia pulti į vienintelės partnerės 
glėbį. 

Indijos „širdinga draugystė" su 
Sovietų Sąjunga didžiąja dalimi buvo 
sąlygota jau ne kartą girdėtos rūsčios 
tiesos: kai neturi draugų, negali per 
daug rinktis. Ypač - politikoje. Sovie
tai daug padėjo Indijai karinėje srity
je, tačiau sugriuvus SSSR ryšiai ta rp 
valstybių gerokai atšalo. Dabar In
dijos ir Rusijos bendradarbiavimas 
pamažu atgauna buvusią dinamiką ir 
tai naudinga abiem šalims. 

Anot Rusijos vicepremjero ir gy
nybos ministro Sergej Ivanov, strate
ginė partnerystė su Indija paremta 
ant sutapusių kertinių šių valstybių 
interesų. 

Pirma, Indija ir Rusija netur i 
jokių antagonistinių prieštaravimų -
neegzistuoja teritorinės pretenzijos, 
nėra pasienio problemų ir 1.1. 

Antra, tarp Rusijos ir Indijos sie
nų atsirado „ypatingų interesų zo
na", kuri gali sukelti rūpesčių abiem 
valstybėms ir tapti grėsme abiejų ša
lių vidaus stabilumui. 

Trečia, ir Rusija, ir Indija siekia 
panašių geopolitinių tikslų - pakeisti 
pasaulio įtakos centrus. Vakarų eks
pertai prognozuoja, kad iki 2015 me
tų Rusija, Kinija ir Indija de facto su
darys geopolitinį susivienijimą, kuris 
turėtų atsverti Vakarų, ypač - JAy 

B a g d a d a s , rugpjūčio 31 d. 
(AFP/BNS) — Irake nuo JAV vado
vaujamos invazijos pradžios 2003 
metų kovą žuvo mažiausiai 200 žur
nalistų ir žiniasklaidos darbuotojų, 
penktadienį savo pranešime nurodė 
Paryžiuje įsikūrusi žurnalistų orga
nizacija „Reporteriai be sienų". 

Šią savaitę Irake žuvus JAV tele
vizijos CBS vertėjui Anwar Abbas 
Lafta, šioje šalyje gyvybės netekusių 
žiniasklaidos darbuotojų skaičius pa
siekė 200, pažymima pranešime. 

A. A. Lafta kūnas buvo rastas 
pirmadienį, praėjus penkioms die
noms nuo jo pagrobimo Bagdade. 

Nuo 2007 metų pradžios Irake 
žuvo mažiausiai 49 žurnalistai ir ži
niasklaidos darbuotojai, nurodė orga
nizacija. 

Pasak jos, 73 proc. žuvusių žur
nalistų buvo atakuoti tiesiogiai. 

„Šis skaičius yra kur kas dides
nis negu per kitus karus, kuriuose 
žurnalistai tapdavo atsitiktinėmis 

aukomis", — teigė organizacija. 
Anot jos, 80 proc. žuvusiųjų su

daro Irako žurnalistai, kurių daugu
ma dirbo užsienio žiniasklaidos kom
panijoms. Taikiniais juos pasirinko 
ginkluotos grupuotės. Neretai jos net 
nemėgina reikalauti išpirkos ir tie
siog nužudo pagrobtuosius taip neva 
bausdami juos už bendradarbiavimą 
su užsieniečiais. 

„Dauguma iš 200 aukų žuvo 
Bagdade (110 atvejų) ar netoli jo (34 
atvejai). Dar 45 žurnalistai žuvo 
Siaurės Irake, pirmiausia Mosulo ir 
Kirkuko miestuose", — teigė ji. 

Iš viso Irake per pastaruosius 
ketverius metus buvo pagrobti 84 
žurnalistai ir žiniasklaidos darbuoto
jai, iš kurių 64 proc. sudarė irakie
čiai, nurodė organizacija, pridūrusi, 
kad tik maždaug pusė jų paleisti. 

Mažiausiai 27 žurnalistai tapo 
egzekuciją primenančių nužudymų 
aukomis, dar 14 tebėra pagrobėjų ne
laisvėje. 

dominavimą pasaulio politikoje. 
Bet grįžkime į pradžią: Indija 

ginkluojasi. 2007-2008 m. šios šalies 
gynybos biudžetas padidintas net 12 
proc. - iki 21 milijardo JAV dolerių. 
Indija perka ginklus, karinę techni
ką, laivus ir investuoja milžiniškus 
pinigus į karinių technologijų kū
rimą. 

Dėl teisės parduoti Indijai savo 
karinę produkciją varžosi JAy Iz
raelis, ES ir, žinoma, Rusija - apie 40 
proc. eksportuojamos ginkluotės ji 
siunčia į Indiją. 

Per pastaruosius 40 metų Rusija 
Indijai pardavė ginklų už beveik 30 
mlrd. JAV dolerių. Vien tik 
1990-1996 m. sudarytų sandorių ver
tė - 3,5 mlrd. JAV dolerių. Nepaisant 
paaštrėjusios konkurencijos Indijos 
ginkluotės rinkoje (ji atsirado po 
SSSR griūties, nes prireikė diversifi-
kuoti įsigijimo šaltinius), Maskva ti
kisi išlaikyti stabilias pozicijas ir tai 
neva garantuoja ilgalaikio karinio 
techninio bendradarbiavimo progra
ma iki 2010 m. 

Be to, prieš dvejus metus Delis 
pakeitė tarptautinių pasiūlymų įsigy
jant ginkluotę užsienyje nuostatus ir 
numatė, kad ne viską lemia geriau
sios sąlygos ir kainos: ne mažiau 
svarbu - politiniai ir geopolitiniai 
motyvai. 

Rusija mano, kad tai jai naudin
ga, ir skuba tuo naudotis. Pagaliau 
nereikia užmiršti ir to, kad, be naftos 
ir dujų, Rusija pelningai eksportuoti 
gali nebent ginklus. Nors be kuriozų 
neapsieinama ir šioje srityje: šių me
tų kovą laikraštis „Argumenty ne-
deli" parašė, kad šalies aukščiausius 
vadovus pasiekė žinios, jog rusišką 
ginkluotę Indija perka 30-50 proc. pi
giau nei pačios Rusijos kariuomenė... 

Praėjusiais metais Rusijos kari
nės pramonės atstovai paskelbė, kad 
parduos Indijai pačios moderniausios 
ginkluotės už beveik 10 mlrd. JAV 
dolerių. Agentūros ARMS-TASS duo
menimis, Maskva taip pat pasiūlė In
dijai sukurti kompleksinę priešrake-
tinės gynybos sistemą. 

Taip pat iki šių metų pabaigos 
Rusija tikisi nusiųsti į Indiją pirmuo
sius iš 80 sraigtasparnių Mi-17-1B 
(kontrakto suma - 600-800 mln. JAV 
dol.). 

Šiandienis Indijos karinių sraig
tasparnių parkas sukomplektuotas iš 
Mi-8 bei Mi-17. Rusų generolai gi
riasi, kad šie sraigtasparniai puikiau
siai užsirekomendavo per karo veiks
mus tarp Indijos ir Pakistano 1999 
m., mat yra pritaikyti kalnuotoms 
vietovėms. 

Neseniai Indija paskelbė norinti 
įsigyti iki 190 daugiaplanių naikintu
vų, kurie skirti MRCA (Multi-role 
combat aircraft) programai. 

Be jokios abejonės, sukruto ne 
tik Rusija, bet ir JAV bei Vakarų Eu
ropos gamintojai. 

Ne ką prastesnis užsakymas nu
skambėjo ir iš Indijos karinių jūros 
pajėgų būstinės: šalis ketina nusi
pirkti 33 naujus laivus ir 6 povande
ninius laivus, kurie būtų skirti eko
nominių Indijos interesų apsaugai ir 
gynimui. Ekspertų manymu, indų 
karinis laivynas įeina į geriausių pa
saulyje dešimtuką. 

Savo ruožtu Rusijos naujienų 
agentūra ITAR- TASS praneša, kad šį 
rudenį tikimasi pasirašyti kontraktą 
dėl pardavimo Indijai apie 350 šiuo
laikinių rusiškų tankų T-90. 

Šie išvardyti vykstantys ir su
planuoti ginkluotės bei karinės tech
nikos pirkimo atvejai - toli gražu ne 
visi. 

Rusijos specialistai atkreipia dė
mesį, kad Indija jau nebenori vien tik 
pirkti gatavos karinės produkcijos, o 
yra suinteresuota įsigyti leidimus jai 
gaminti savo šalyje, taip pat - daly
vauti bendrose programose. 

Remiantis Rusijos gynybos mi
nisterijos pranešimais, iki 2009 m. 
šalys žada kartu sukurti penktosios 
kartos naikintuvą, taip pat tęsiamas 
bendras darbas kuriant ir gaminant 
naujausios kartos sparnuotąsias ra
ketas. 

Taigi šiuolaikinė Indija - tai ne 
tik Bolivude sukurti širdį draskantys 
filmai apie meilę, šventosios karvės 
ar gurmaniški patiekalai, dažnai ap
rašomi šios šalies ir užsienio rašyto
ju-

Indija šiandien - ambicinga geo
politikos žaidėja, mėgstanti pabrėžti 
esanti vienintelė demokratinė valsty
bė regione. 

Irake — 200 žuvusių žiniasklaidos 
darbuotojų 

8801 78th Ave BHdgeview, I I 60455 TtU 1 70$ $99 9680 
Fax. 1 708599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://Geopolitika.lt
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgiįa. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
VMMMJOH ta funMfįttyu HJLM aulheattvoar. 

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

10400 75 St.. Kenosha^VVI 53142 
(262) 948-6990 

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

Š e i m o s d a k t a r a i i r c h i r u r g a i 
10811 W. 143 r d St Oriand Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

Žiaurumas - abejingas kitų skausmui 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber Te le fonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
Heaitn # Ma n u a | jnė terapija 
* ' e n t € r • Chiropraktika 

• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 
Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydyto ja 

6420 West 127th Street. Palos Heights, IL 60463 

SI 
Dr. Vida 1. Puodžiūniene 

Healthy Connection 
Chhupractic & Rehab OHc 

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

patarimai. 

16547 W. 159 Street 
Lockport, 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 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS j. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, M D SC 
Obstetrics & Cynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners G rovė, IL 60515 

630-8529400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūsles ištrūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 7 7 3 - 8 3 4 - 8 6 2 2 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
Ttm DALIAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
EJk Grove: 847-718-1212 
www.ill inoispain.com 

Akių ligos 

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

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Ho ly Cross Hosp i ta l , #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. EUGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 

Tel. 773-585-2802 
Valandos pagal susitarimą kasdien, 

išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6 9 1 8 W . Archer Ave. S t . S Ir 6 

Ch i cago , IL 6 0 6 3 8 
Te l . 773-229-996 5 

Valandos pagal susitarimą 

Džiaugiamės, jog ir toliau aukojami p in iga i 
.Seklyčios" remontui / / * 

Pinigus remontui 24 ir 27 dienų paaukojo: 
40 dol. — Ema Shobrys. 
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų auką! 

Atkel ta iš 5 psl. 
Kelionės j Lietuvą metu, jis pa

vartoja keletą lietuviškų žodžių, ta
čiau daugiausia su savo šeimininkais 
kalba angliškai. Visiems sutiktiems 
žmonėms jis prisipažįsta, kad jam 
lengviau kalbėti angliškai, tad lietu
viški žodžiai daugiau įterpti norint 
perteikti šalies atspalvį. 

Per savo keliones į Lietuvą, jau 
atgavus nepriklausomybę, aš norėjau 
pamatyti tas vietas, apie kurias tiek 
pasakojo mano tėvai. Jos man pasi
rodė labai įdomios ir tai padėjo man 
berašant. 

Kadangi pagrindinis veikėjas 
moka šiek tiek itališkai ir ispaniškai, 
jis, kai keliauja po Italiją ar Ispaniją, 
taip pat vartoja ir šių kalbų žodžius. 

- Knygas pa s i r a šo t e slapy
vardž iu . Kodėl pas i r inko te t a ip 
rašy t i? 

- Nusprendžiau rašyti slapy
vardžiu, kad galėčiau išlaikyti nors 
kiek privatumo. Buvau nutaręs an
trąją knygą pasirašyti tikruoju var
du, tačiau po knygų pasirašymo, kai 
žmonės sužinojo mano tikrąjį vardą 
ir pavardę, sulaukiau daug skambu
čių iš nepažįstamųjų, kurie norėjo su 
manim aptarti jų verslo problemas. 
Jie visiškai nesidomėjo mano rašymu, 
tik kaip nemokamai gauti konsultaci
ją. Tad nutariau rašyti pseudonimu ir 
kiek įmanoma išlaikyti anonimiš
kumą. Neatsisakau žmonėms padėti, 
bet ne taip visuotinai, kitaip būčiau 
likęs dirbti konsultantu BDC ir CESO. 

- Kodėl s lapyvardžiu pasir in
ko te bū t en t „The Silver Fox" (Si
d a b r i n ė lapė)? 

- Pradėjau žilti gana jaunas. Sa
vo karjeros pradžioje buvau paaukš
tintas dirbti vadovu vienoje parduo
tuvių, pardavinėjančių ūkio mašinas, 
krovininius automobilius ir kitą įran
gą. Parduotuvėje dirbo 40 žmonių. 

Kartą atėjo vienas pirkėjas ir pa
sakė mano sekretorei, kad norėtų pa
sikalbėti su senu vyruku, kuris dirba 
biuro gale ir parodė į mane. „Sida
brine lape", - pasakė jis. Si pravardė 
taip ir prilipo man visam gyvenimui 
ne tik toje darbovietėje, bet ir kai 
dirbau užsienyje. Priežastis, kodėl ši 
pravardė taip tiko, ta, kad aš sugebė
davau nukakti į atokiausias pasaulio 
šalis bei galėdavau visada puikiai 
išsisukti bei išspręsti pačias sunkiau
sias situacijas. Kartą prieš baigiant 
sudaryti labai svarbų sandėrį su Bra
zilijos vyriausybe ir privačiu banku, 
brazilai mūsų garbei surengė vaka
rienę. Sėdėjau šalia bankininko, ku
ris pasisuko į mane ir paklausė: „Ar 
Jūs žydas?". „Ne, - atsakiau. - Aš 
krikščionis." „Aš neklausiau jūsų re

liginių pažiūrų", - patikslino šis. Tad 
pasakiau: ,,Aš lietuvis". Viskas, ką jis 
pasakė, tebuvo: „Mmmm?" 

- Laisvai k a l b a t e l i e tuv i ška i , 
t a č i a u p a s i r i n k o t e r a š y t i ang l i š 
ka i . Ar b a n d ė t e r a š y t i l i e tuv iš 
ka i? 

- Lietuviškas mano išsilavinimas 
- tai dvi klasės, baigtos DP stovyklo
je Wiesbaden, Vokietijoje. Fonetiškai 
kai ką užrašyti galiu, bet gramatiškai 
tai perskaityti tu rbū t būtų labai sun
ku. Kadangi negaliu gramatiškai tai
syklingai rašyti lietuviškai ir nelabai 
numanau, kas patiktų skaitytojams 
Lietuvoje, todėl ir nerašau šia kalba. 

Lietuviškai kalbu todėl, jog kad 
ir kur gyvenome visame pasaulyje, 
visada namuose kalbėjome lietuviš
kai. Kol išmokau kitų užsienio kalbų, 
mano tėvai visada teigė, jog mes tu
rime niekada nepamiršti savo šaknų 
ir gimtinės. Mano tėvas 1918 metais 
buvo savanoris Nepriklausomybės 
kovose ir visada jau tė prieraišumą 
gimtinei. Kelias, kuriuo mes pateko
me į Kanadą buvo ilgas ir varginan
tis. Iš tiesų mes ne palikome Lietuvą 
1945 metais, o 1942 metais buvo iš 
jos deportuoti nacių. Mano tėvas bu
vo paimtas dirbti į Vokietiją, nes jis 
atsisakė bendradarbiauti su vokie
čiais Lietuvoje. Vienintelis dalykas, 
kuris išgelbėjo mūsų gyvybes, jog mes 
kilę iš vienos Saksonijos vokiečių šei
mos. Kitaip - šiandien aš turbūt jau 
nebūčiau čia rašęs. Mūsų protėviai 
atvyko į Lietuvą viduramžiais. 

- Gal g a l ė t u m ė t e d a u g i a u pa 
pasako t i a p i e s a v e , savo p o m ė 
gius, šeimą. T u r i t e s ū n ų i r duk
rą, gal j i e t a i p p a t n o r i p a s u k t i 
J ū s ų pėdomis i r p r a d ė t i r a š y t i ? 

- Gyvenu London, Ontario, Ka
nadoje. Mano tėvas, motina ir senelė 
mirė prieš daugelį metų. Turiu tris 
seseris, dvi vyresnės ir viena jaunes
nė. Visos gyvena London. Pusantrų 
metų už mane jaunesnis brolis mirė 
2002 metais. Kiti du jaunesni broliai 
gyvena Ontario. Su žmona Noreen 
turime dukrą Lisa ir sūnų Augustus. 
Abu vedę. 

Vaikai yra išreiškę norą rašyti, 
tačiau šiuo metu jie visi stengiasi 
išlaikyti savo šeimas. Galbūt kai jie 
išeis į pensiją ir turės daugiau laisvo 
laiko, nuspręs patys paimti plunksną 
į rankas. 

Tačiau mano jauniausias anū
kas, kuriam septyneri, nesustoja pa
sakojęs istorijas. Galbūt, kai paaugs, 
jis pradės rašyti dar prieš išeidamas i 
pensiją. Kartą kai močiutė jo pa
klausė, iš kur jis t raukia visas šias is
torijas, jis atsakė: „Negi tu nežinai? 
Jos ateina iš mano galvos". 

E d m u n d a s A l b r e c h t a s (s tov i p i r m a s iš" k a i r e s ) su s a v o š > i m a 

http://www.illinoispain.com
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Vertikaliai : 
1. Bažnytinės muzikos forma (JAV juodaodžių giedami evangelijų teks

tai). 2. Harisono Fordo suvaidintas personažas ... Džounsas. 3. Užeigos 
namai, smuklė. 5. A. Diuma nuotykinis romanas „... d'Armantalis". 6. Lie
tuvos valstiečių vienkinkis išeiginis vežimas. 7. Didelės skepetos pečiams, gal
vai apsigaubti. 8. Kvepianti dovana. 9. Kareivio „kojinės". 10. Vaškiniai ... 
sparnai. 11. Azijos stepėse paplitęs driežas nelūžtančia uodega. 18. Budistų 
kulto kalba. 19. Vikrus paukštelis trumpais sparnais, puriomis plunksnomis. 
20. Tas, kurio šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. 21. XVI a. italų skulptorius, 
auksakalys ir rašytojas Benvenutas ... . 22. Mechanikos dalis, tirianti pu
siausvyrą. 23. ... jūros neišsemsi. 24. Nejudrus augalo pavidalo jūrų duo
bagyvis. 25. Požeminio pasaulio upė graikų mituose (neapykantos upė). 27. 
Mykolo Sluckio romanas „... obuolys". 28. Stebuklinga dvasia germanų mi
tologijoje. 33. Dėžė, į kurią metami balsavimo biuleteniai. 34. Miestas Mažei
kių rajone. 39. Algimanto Puipos filmas „... diena" (1975 m.). 40. Kailinis van
dens graužikas. 42. Plakta kiaušinienė su miltais ir pienu. 43. Organo maža
kraujystė. 44. Namo „kepurė". 45. Informacijos kiekio vienetas. 46. „Dyku
ma" kitaip 47. Priežodis: „... ir Dievą mylėk". 48. Niežėjimą kelianti liga. 
49. Laimės simbolis. 

Hor izonta l ia i : 
1. XIX a. rusų kompozitorius klasikas Michailas ... .4 . Įšalimas, pašalas. 

8. Moterų korsetas, aptempiantis krūtinę ir juosmenį. 12. Kaimas Vilniaus 
rajone. 13. Laikas nuo Užgavėnių iki Velykų. 14. Baltų istorinė sritis (į šiaurę 
nuo Dauguvos). 15. Nedidelis baldas, sudarytas iš atvirų lentynėlių, knygdėtė. 
16. Balio Sruogos drama „... paunksmė". 17. XVII a. Nyderlandų filosofas 
(1632-1677). 20. Dviejų sportininkų varžybos. 23. Žalias, nesuvytęs šienas. 26. 
... - gera byla. 28. Lietuvos naujienų agentūra. 29. Kaimas Jonavos rajone, 
Abraomo Kulviečio gimtinė. 30. Ramus, be rūpesčių gyvenimas. 31. Tautų 
grupė, kuriai priklauso vengrai. 32. Mėlynai žydintys augalai, dažnai minimi 
lietuvių liaudies dainose. 33. Iškilumas skydo viduryje. 35. „Yra ..., kur upės 
teka linksmai tarp girių ūžiančių" (R Vaičaitis). 36. Apsaugok, Viešpatie, nuo 
..., maro ir bado. 37. Rašytojas ir lakūnas Antuanas de ...-Egziuperi. 38. Upė 
Marijampolės rajone, Šešupės dešinysis intakas. 41. Alyvmedinių šeimos 
medis kieta, lanksčia mediena. 45. Saldžioji bulvė. 50. Sienų apmušalai. 
51. Kieta ar puri Žemės plutos medžiaga. 52. Istorinė sritis Centrinėje 
Europoje (Alpėse). 53. Seniau - pirklių susivienijimas. 54. Švedų vaikų rašy
toja ... Lindgren. 55. Žemę rausianti nariuota žieduotoji kirmėlė. 56. Tuščias, 
paviršutiniškas žmogus, vaidinantis rafinuotą. 57. Matadoras (kitaip). 

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange
liuose. 

„D raugo" kryžiažodį Nr. 019 teisingai išsprendė ir 
atsakymus mums atsiuntė: 

Laima Jake la i t i enė . Evergreen Park, IL 
Vida Bučmienė, Cleveland, OH 
J a d v y g a Savickas, Nashua, NH 
Živilė Buivydas, Worth, IL 

Ačiū sprendėjoms už mums atsiųstus atsakymus. Visiems skaitytojams 
primename, kad kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; ei. paštu - redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

Dantų gydytojai 

Dr . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų g y d y t o j a 

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

10 S. 640 S. Kingeiy Hwy, Wiowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbroo1c, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELĖ, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

70M73-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 

Dantų gydyto ja 

15543 VV. 127th St. 

Suite 101 , Lemont, IL 

Tel . 630 -243 -1010 

Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
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 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

TRYLIKOS M E T Ų PATIRT IS 
pe rs i kė lė į nau ją k a b i n e t ą 

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Tel. 847-692-2303 

w w w . p a r k r i d g e s m i l e s . c o m 
P i l n a d a n t ų p r i e ž i ū r a : 

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

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook, IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

D r . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 VV. 111 StChkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

^lSM^MSMM^ISMSISMSMSMSISM^MSJ^M^JSMSBM^MSM^ISM^M^M^M\ši 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

VTCISTOURR y^r^rnisi 
40-24 235th Street 

s 

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

Ruošiame 2008 m. keliones 
i Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl informacijos skambinti Ritai Penčylienei 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKACOIE 
Rita Penčylienė tel/fax 708 923 0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708^03-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

-- ii. -_. -l"±"i.-l:l~_ -^y2I^5M^2I^M^MQM^^M^QM^M^I^M^^^^M^^M^^\ 

mailto:ja@draugas.org
http://www.parkridgesmiles.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

Kun. Antanas Saulaitis ir Paulius Jankus, apsupti jaunų stovyklautojų, uždega laužą Sendraugių ateitininkų stovykloje, Dainavoje. 

Sendraugių stovykla sendraugės akimis 
Dainos Čyvienės nuotr. 

Atkelta iš 2 psl. 

PASKAITOS 
Dirbant su Lietuvos neįgaliaisiais 

Pirmasis pokalbis buvo Vito Underio, kuris 
daug metų dirbdamas neįgaliųjų mokytoju (Special 
Education) Detroit mokyklose, vyksta kiekvieną 
vasarą, kartu su APPLE organizacija į Lietuvą ir 
ten dirba neįgaliųjų vaikų stovyklose. „Mes visi 
norime priklausyti, mes visi norime dalyvauti", -
pradėjo savo pokalbį Vitas. Priklausyti yra jaus
mas, dalyvauti — būti dalis ko nors. Kalbėtojas 
apibrėžė skirtumus t a rp sistemos ir bendruo
menės. Sistemoje dalyvaujame pagal taisykles, o 
bendruomenei priklausome. Vitas kėlė klausimą, 
kaip vaikus su negalia galime geriau įjungti į ben
druomenę, juos integruoti? Net ir Amerikos mo
kyklose dar nėra pilnos integracijos, tuo labiau neį
galiųjų. Savo pokalbį Vitas pailiustruodavo įdo
miomis skaidrėmis ar filmuku iš darbo Lietuvoje 
bei iš savo darbo su neįgaliaisiais Amerikoje. 

Aukštojo mokslo reforma 
Kitas tos pačios dienos kalbėtojas buvo stovyk

los kapelionas Gintaras Vitkus, SJ, kuris šiuo metu 
yra Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi. Kun. 
Gintaras mato būtiną reikalą reformuoti Lietuvos 
aukštąjį mokslą, kuris šiuo metu yra prastos koky
bės. Valdžia žada padėti, bet... mažai iš jos su
laukiama pagalbos. Finansavimo reikia ieškoti iš 
kitur, net iš pačių studentų. Iki šiol Lietuvoje ka
talikiškų universitetų nėra, nors yra fakultetai. 
Teologiją studijuoja gana daug žmonių, nors dalis 
iš jų ateina į teologijos fakultetą, kai kitur neįsto-
ja. Katalikiškų vidurinių mokyklų yra tik dvi: tai 
Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos. Yra trys ku
nigų seminarijos: Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje. 
Pagrindiniai vaiko ugdytojai yra šeima, mokykla ir 
bažnyčia. Šeima šiuo metu yra pažeista dėl tėvų 
priklausomybių, nedarbo, apatijos ar emigracijos. 
Alkoholis žudo šeimas. Alkoholis pardavinėjamas 
nepilnamečiams. Visuomenės požiūris į kunigus 
yra prastas. Mokytojų karta sensta, o naujų mažė
ja, nes maži atlyginimai ir trūksta autoriteto. Dau
giausiai mokytojai yra dalykiški ir nesiima auklėji
mo programų. „Turime skatinti vertybių ugdymą 
Lietuvos jaunimui", - baigė savo pokalbį kun. Gin
taras. 

Lietuvių emigracijos 
Antradienio kalbėtojas buvo Ramūnas As

trauskas, šiuo metu dirbantis užsienio tarnyboje 
prie Lietuvos konsulato Čikagoje ir dabartinis 
Lietuvių fondo pirmininkas. 

„Kokia yra lietuvių emigracijos visuomenė?", 
klausė Ramūnas Astrauskas. Pirmoji emigracijos 
banga prasidėjo prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Tai 
buvo žmonės ieškantys laisvės ir geresnio ekono

minio gyvenimo. Jie jungėsi statydami lietuviškas 
bažnyčias ir mokyklas. Jų palikuonys yra dabar
tiniai „Vyčiai". Antroji banga buvo pabėgėliai nuo 
sovietų okupacijos. Dauguma jų buvo inteligentai 
ir jų vizija buvo išlaikyti lietuvybę Amerikoje. Jie 
steigė lituanistines mokyklas, organizacijas, laik
raščius, žurnalus, rašė knygas ir beldėsi į Ame
rikos valdžios duris, norėdami atkreipiant dėmesį į 
sovietų okupuotos Lietuvos padėtį. Antroji emi
grantų banga, „dypukai", natūraliai mažėja. 

Trečioji emigrantų banga prasidėjo Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Jie yra ekonominiai 
emigrantai ir jų tikslas yra įsikurti Amerikoje, tu
rėti darbus, išlaikyti šeimas. „Apie grįžimą namo 
dar nėra laiko galvoti", - sakė kalbėtojas. Dirb
damas konsulate mato, kad kai kurie grįžta čia 
nepritapę, arba apsisprendę grįžti, bet tai yra ma
žuma. Tarp antrosios „dypuku" bangos ir naujųjų 
emigrantų susidarė „vakuumas", nes šios dvi ban
gos turėjo kitas Lietuvos apleidimo priežastis ir 
kitus tikslus, sakė Ramūnas Astrauskas. Gyveni
mas emigracijoje yra toks, kokį mes jį susikuriame. 
Tarp šių dviejų bangų skirtumai turi mažėti. Jie 
palengva tirpsta, pvz., bendri tikslai lituanistinėse 
mokyklose. 

„Kokia bus lietuviška visuomenė už 10 metų?" 
— klausė kalbėtojas. Ar turime kokias išlikimo 
strategijas? Prieš keturiasdešimt metų buvo pri
kurta daug organizacijų. Naujieji emigrantai jose 
nesusigaudo. Ką reikia daryti? Gal reiktų pertvar
kyti dvasinę ir materialinę bazę, kad visi sutilp
tume. 

apie lietuviškų parapijų, savanoriškos veiklos, 
lietuvių kalbos svarbą. 

Šv. Rašto diskusijos 
Pašnekesių vietą nulemdavo oras. Kai būdavo 

per karšta salėje sėdėti, rinkdavomės po Dainavos 
didžiuoju ąžuolu. Taigi po ąžuolu vyko ir kitas, ne 
mažiau svarbus ir įdomus pašnekesys apie šv. 
Raštą. Jį pravedė Danutė Sirgėdienė ir Andrius 
Kazlauskas. Danutė pateikė gana išsamią studiją 
apie šv. Rašto istoriją ir sudėtį. Senasis Testamen
tas tai žydų Tora, psalmės, pranašų knygos. 

Naujasis Testamentas buvo perduodamas 
žodžiu. Jėzaus apaštalai pradėjo užrašinėti tik 15-
20 metų po Kristaus. Sv. Raštas, tiek Senasis, tiek 
Naujasis Testamentas yra svarbūs šv. Mišių ele
mentai. Tai Dievo žodis, kurį girdime skaitant per 
kiekvienas šv. Mišias. S v. Mišios yra pagrįstos šv. 
Raštu. 

v 

„Sv. Mišiose susilieja dangus ir žemė", - sakė 
Danutė. Andrius Kazlauskas pasakojo, kad jis Sv. 
Rašte randa atsakymus į visus jo gyvenime 
kylančius klausimus. Tik reikia mokėti juo naudo
tis. Atsakymų į kylančius klausimus skaitant šv. 
Raštą galime ieškoti ir internetiniame „google". 
Sv. Rašto skaitymas įprasmina mūsų gyvenimą, sa
kė Andrius. Kalbėtojai atsinešė su savimi daug 
knygų, kurios padeda šv. Raštą skaityti bei jį 
suprasti. 

(Aldonos Kamantienės straipsnio tęs inys bus 
kitą savaitę) 

Svarbus klausimas yra ką 
paliksime kitoms kartoms? Gal 
reiktų kurti kultūros centrus, kaip 
daro kitų tautybių emigrantai? 
Reikia įsipareigoti, imtis atsako
mybės, būti pragmatiškiems, tęsė 
kalbėtojas. 

Būdamas dabartiniu Lietuvių 
fondo pirmininku, kalbėtojas šiek 
tiek palietė ir fondo reikalus, kurie 
susiję su šių dviejų emigracinių 
bangų tikslais. 

Per Lietuvių fondą, šeštadie
nines mokyklas, sportą, organiza
cijas, bandoma pajusti visuome
nės pulsą. Dėl visų mūsų bendro 
labo, ką reiktų daryti, kad įtrau
ktume daugiau naujųjų emigrantų 
į lietuvišką veiklą, klausė prele
gentas ir tuojau pat siūlė atsaky
mus, kad reikia trečiabangius pa
lengva draugiškai traukti į parapi
jas, sportą, ir t.t. Po šio pokalbio 
buvo tęsiamos įdomios diskusijos 

Vakaronė Čikagoje-. 
Susitikimas su Ateitininkų 
federacijos pirmininku 

Penktadienį, rugsėjo 7 d., 7 v.v. 
Ateitininku namuose, Lemont 

Atvykęs iš Lietuvos Ateitininkui federa
cijos pirmininkas Vygantas Malinaus
kas kalbės tema: „Katalikui inteligen-
tŲ vaidmuo bei jos ateities perspek
tyvos Lietuvos visuomenėje". Po pas
kaitos — diskusijos ir pabendravimas. 

Čikagos ateitininkai sendraugiai 
kviečia visus Čikagos ir apylinkių lietu
vius dalyvauti. Vygantas Malinauskas 
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Kaip KGB kovojo prieš 
lietuvius „nacionalistus 

ALEKSAS VITKUS 

#/ 

Nr.7 

Savo ruožtu, užsienio diplomatai 
ir žurnalistai, lankantys Vilnių, ėmė 
drąsiau bendrauti su jiems žinomais 
nacionalistais, iš kurių gaudavo 
šmeižikišką informaciją, vėliau nau
dojamą propagandai. 

Vienas iš nacionalistų priešiškos 
veiklos metodų — kenkėjiška veikla 
be organizacinio įforminimo. Nacio
nalistai, susitarę veikti faktiškai su
darytoje grupėje, formaliai nerenka 
lyderio, neformina įstatų, neturi pro
gramos, slapyvardžių, slaptažodžių ir 
pan. Tai naudojama siekiant už
maskuoti organizuotą anti tarybinę 
veiklą. Praktikoje toks veiklos meto
das trukdo KGB dokumentuoti na
cionalistinę veiklą, rinkti įrodymus 
apie objektyviai vykdomą nusikal
timą, vėliau patraukti kal tuosius 
baudžiamojon atsakomybėn. 

Atvirai nekviesdami versti Ta
rybų valdžios ir vengdami atviros 
antitarybinės propagandos, naciona
listai verčia prijaučiančius savaran
kiškai apmąstyti aptariamus klausi
mus, pakiša politiškai kenksmingas 
išvadas, pataria klausytis užsienio 
radijo programų kaip papildomos 
informacijos šaltinio. 

Vaigauskui labai užkliūna kleri
kalai, kunigai-ekstremistai. Prisi
dengdami rūpesčiu lietuvių tautos 
morale, jie bando įteigti t ikintie
siems, kad dėl nusikaitimų ir gir
tuoklystės kalta esama tvarka, „pri
mesta" rusų ir bedievių. Autorius 
skundžiasi, kad nuo 7 dešimtmečio 
vidurio iki pastarųjų metų KGB 
susiduria su klerikalų ir nacionalistų 
bandymais ideologiškai veikti jau
nimą ir inteligentiją, įsiskverbiant į 
kraštotyros ar net turistines draugi
jas ar klubus. Pastebėjus krašto
tyrinėje veikloje šiuos negatyvius 
reiškinius, respublikos KGB ėmėsi jų 
agentūrinio ištyrimo, informacijos 
rinkimo apie ten vykstančius proce
sus. Tai netrukus davė teigiamų 
operatyvinių rezultatų. Buvo išaiš
kinti labiausiai priešiški kraštoty
rininkai, siekę tam judėjimui suteikti 
nacionalistinį pobūdį. 

Neįstengus jų kitaip nutildyti, 
buvo leista emigruoti tokiems disi
dentams kaip režisieriui Jurašui ar 
literatui Tomui Venclovai (mirusio 
tarybinio rašytojo ir visuomenės vei
kėjo sūnui). Pastarasis, kurį autorius 
pavadino nevykėliu, Amerikoje išvys
tė aktyvią priešišką veiklą. Prie to 
prisidėjo ir kiti. 

Lietuvoje buvo sukurtas „Kata
likų teisių gynimo" komitetas. Kai 
kurie komiteto nariai, tokie kaip ku
nigai Svarinskas, Tamkevičius, nu
važiavę į Maskvą, susitiko su rusų 
disidentų sukurto „Krikščionių teisių 
gynimo" komiteto atstovais. Bend
roje spaudos konferencijoje buvo 
„apšmeižta" TSRS valdžia dėl tikin
čiųjų teisių laužymo. Komitetų va
deivos kreipėsi į Romos popiežių ir 
JAV prezidentą, prašydami pradėti 
kampaniją tarptautinei konvencijai 
pasirašyti „ginant tikinčiųjų teises 
TSRS". 

Paskutiniu laiku, rašo Vaigaus-
kas, buvo pastebėta nauja politinės 
veiklos forma, veikianti jaunimą ir 
inteligentiją — tai buv. buržuazinių 

partijų lyderių ir valstybės aparato 
tarnautojų „memuarų" ir „prisimi
nimų" platinimas. Lietuvoje išleista 
Solženycin, Sacharov ir kt. veikalų 
vertimai ir net kai kuri literatūra iš 
buržuazinių ar vokiečių okupacijos 
laikų. Joje buvo kritikuojami pagrin
diniai marksistinės-lenininės ide
ologijos teiginiai, šmeižiama socia
listinė demokratija, nacionalinė Ta
rybų Sąjungos ir TSKP politika. 

Ką daro KGB norėdama 
sulaikyti laisvėjimo apraiškas? 

Tą vis sunkėjančią padėtį supra
to Tarybų valdžia, TSKP, taip pat ir 
Lietuvos KP CK. Buvo suformuluoti 
nurodymai, kaip veikti, siekiant už
kirsti nacionalistų ir su jais susiblo
kavusių elementų veiklą. Prieita prie 
išvados, kad svarbiausia yra užkirsti 
kelią nusikaltimui ir naujų asmenų į 
nusikalstamą veiklą įtraukimui. 

Kadangi pastaruoju metu 
(1986—?) teismai jau nevengia rei
kalauti iš KGB tikrų kaltės įrodymų, 
Vaigauskas skundžiasi, jog išaiškinus 
nacionalistus dažnai sunku doku
mentais įrodyti jų kaltę. Tie sunku
mai užtęsia bylos eigą. O nacionalistai 
tuo laiku veikia, įtraukia naujus as
menis. Čia paaiškėja naujausia KGB 
klasta, duodanti geriausius rezulta
tus. Yra paskelbiama medžiaga apie 
amoralų nacionalistų elgesį, prie to 
pridedant dar ir apkaltinimą nebū
tais kriminaliniais nusikaltimais. 
Kartais paleidžiami gandai, esą jie 
yra KGB agentai, o tai yra ypatingai 
veiksminga kompromituojant kuni
gus tikinčiųjų akyse. Tai nuima nuo 
jų „kovotojų už tautos laisvę" aure
olę, jie pasirodo kaip paprasti nusi
kaltėliai, kuriam laikui sumažėja jų 
aktyvumas ir veiksmingumas. 

KGB požiūriu, verta dėmesio 
praktika, kai profilaktinėms priemo
nėms panaudojami buv. nacionalis
tinių grupių vadai ir buržuazinės Lie
tuvos politinių partijų lyderiai, ku
riuos emigracinių organizacijų vado
vai stengiasi panaudoti savo propa
gandiniams tikslams. Čia Vaigauskas 
pateikia garsų J. Keliuočio pavyzdį, 
kurį perpasakosiu beveik ištisai. 

KGB daug metų tyrė grįžusį iš 
kalėjimo vieną iš buržuazinės Lietu
vos krikščionių-demokratų lyderių, 
filosofijos mokslų kandidatą J. Ke-
liuotį. Jis 1930 m. įsteigė ir iki 1940 
m. buvo žurnalo „Naujoji Romuva" 
vyr. redaktorius. Ten jis vedė teorinę 
kovą su LKP, marksistiniu-lenininiu 
mokymu. Atlikęs bausmę, Keliuotis 
vėl ėmė bendrauti su daugeliu buv. 
Lietuvos veikėjų, tarp kurių buvo po
puliarus. Jis susirašinėjo su užsieniu, 
iš ten gaudavo lėšų pragyvenimui ir 
daug antitarybinės literatūros. Pa
naudodamas savo visuomeninio ir 
politinio darbo patirtį, Keliuotis su
gebėjo suburti studentų grupę, kurio
je buvo kurstomos nacionalistinės 
nuotaikos. 

Stengiantis sutrukdyti šią Ke
liuočio veiklą, KGB panaudojo labai 
patyrusius agentus mokslininkus, 
kurie pastoviai veikė Keliuotį savo 
atkakliais argumentais, kol po dvejų 
metų kruopštaus darbo, Keliuočio 

pažiūros pradėjo krypti į „teigia
mą "pusę. Pagaliau jis viešai pasisakė 
už socialistinės tikrovės pranašumą 
prieš kapitalistinę. Jo straipsnis apie 
tai sukėlė didžiulį politinį rezonansą 
respublikoje ir užsienyje. 

KGB operatyvinio darbo svarbus 
baras yra jaunimo apsaugojimas nuo 
spectarnybų ir užsienio ideologinių 
centrų, taip pat ir nacionalistinių bei 
klerikalinių elementų įtakos, anti
tarybinių jaunimo veiksmų užkirti
mas. KGB visuomet stengėsi, kad jų 
agentais taptų dėstytojai ir mokyto
jai, treneriai ir įvairių būrelių bei 
ansamblių vadovai, kurie, pastoviai 
dirbdami su jaunimu, gali aktyviai 
veikti, kad būtų išvengta politiškai 

kenksmingų apraiškų. 
Apibendrinant respublikos čekis

tų veiklą, sakoma, kad ji įtikinamai 
rodo, jog tik pastoviai tiriant opera
tyvinę padėtį, laiku išaiškinant nau
jus elementus ir jų veiklą, nuolat to
bulinant kontražvalgybinį darbą, ga
lima sulaukti gerų rezultatų kovoje 
su buržuaziniu nacionalizmu. Vis 
dėlto knygos pabaigoje Vaigauskas 
prisipažįsta, jog nepaisant priimtų 
teisinių, propagandinių, profilaktinių 
ir kt. agentūrinių-operatyvinių prie
monių, galutinai nutraukti antitary-
binių-klerikalinių dokumentų leidy
bos kol kas nepavyko. 

Pabaiga. 

Emos ButkeviOOtės krikštynos Grane Rapics lietuvių Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. \š kairės: mama Eiga Butkevičienė, krikšto tėtis Edmundas 
Paalksnis. Emos tėtis Rimas Butkevičius, krikšto mama Joianta Paalksnienė 
ir Kcoona; *L,rv Denn«? M O T O * . k r i k i to aoelgai - edei ;e :u . •_ ks ze. 

Vilniuje vykusioje Šėmos šventėje LR Seimo aikštėje susitiko Vilniaus 
arkivyskupijos direktorius Linas Kukuraitis su žmona, Angelė Nelsienė ir 
dr. Nijolė Kukuraitienė su anūke ant rankų. 

Alwąys with Flowers 
- Visada ivležios egzot inis ir aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinis ir progines kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazonines gėlės 
- Atributikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokyliu saliu dekoravimas 
- Celės visoms progoms i Lietuva 

1120 State S t., Lemom, IL 
Te 1. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswlthnowers.com feMora 
www.alwaysw1thflowers.net FTD 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

http://www.alwayswlthnowers.com
http://www.alwaysw1thflowers.net
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NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IM D E P E M D E NT RE ALTO J<S 
OF ILLINOIS INC. 

1
Peter Paulius 
708 214 5284 

Reda Blekys 

A p t a r n a u j a m e Čikagą i r j os a p y l i n k e s 
d a u g i a u k a i p 25 m e t u s 

GREIT PARDUODA 
-rch^=r First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

BANKCSD 

*K-::>s~.-,-
BROKERACfc 

V I D A M . <į? 
S A K E V I C I U S TZm' 

Real Estate C o n s u l t a n t 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas 

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

IŠNUOMOJA 

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BUTAS 
Br i gh ton Park ra jone . 
Yra uždaras k iemas. 

Elektra, du jos i r š i ldymas 
ieina i nuomą. 5400 mėn 

Skambinti 7 7 3 - 3 7 6 - 6 2 5 6 

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 

Spa Cons tan t ine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėt i leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696 

P a r t - t i m e R N 
Doctors office 12 - 8:30 P.M. 

Fax resume 
708-^23- 7 9 1 5 

P a r d u o d a m a s d a r b a s 
Čikagos p i e t i n i a m e 

p r iem ies ty je su g y v e n i m u 
7 d . 2 4 v a i . 

Tel . 7 7 3 - 4 7 4 - 6 0 1 2 , I n g a 

PRIEŽIŪRA 

LIETUVIŠKI 
„ANGELŲ SLAUGOS NAMAI" 
puiki slauga, žemos kainos 

Tel. 708-207-5023 
708-387-2067 

Audrius Mikulis 
Is t Choice Real Propertys 

I 

Tei.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

i įvairus nekilnojamas turtas: 
Nemokamas įkainavimas 

1 * Nemokama rinkos analizė 
! * Pirkimas g 

* Pardavimas 
* Surandame 

.optimaliausią finansavimą 

GnMK, Accent 
Homefinders 21 

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

NAMŲ REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S Kedzie Chkago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

tSTIMATt 

C 7 dienos 
per savaite 

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 

ĮVAIRUS" 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

ĮVAIRUS 

* Energ inga moter is , turinti patirties, 
atliekanti masažą, vairuojanti, ieško 
kompanįonės darbo. Gali gyventi kar
tu. Tel. 630-518-1072. 

* M o t e r i s p r i ž i ū r i v a i k u s savo 
namuo-se Orland Park rajone. Tel. 
773-704-3755. 

* Moter is ieško darbo seneliu priežiū
roje su grįžimu namo. Tel. 708-691-8650. 

* Ieškau k a m b a r i o k ė s / o kartu nuo
motis 3 mieg. namq Naperville rajone. 
Tel. 312-819-1683. 

* Ieškau k a m b a r i o k ė s kartu nuomo
tis 2 mieg. buto Lemonte. Tel. 708-228-
8003. 

D R A U D I M O 

PASLAUGOS 

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU], SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th SL, 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

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 

I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. 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.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

\ autotradeusa. com 

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

flSfels^dolsris^corf. 

PIGIAUSI AVIABILIETAI Į LIETUVĄ IR EUROPA 
KEPYKLA IR DELIKATESAI 

6216 W. Archer Ave., Chkago, IL 60638 
Tel. 773-581-8500 

• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
C h k a g o , IL 60610 

312-644-7750 
p i r m . - penkt . 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v .p .p . 

608 VV. Roosevelt, 
Chkago , 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. 

mailto:amikulis@usa.com
file:///Vest
http://www.racinebakery.com
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RUGSĖJIS 

Rugsėjo 2 d., sekmadienf: 
Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemont ruošia gegužinę. 
Pradžia 12 vai. 

Rugsėjo 7 d., penktadienį: Či
kagos ir apylinkių lietuvių visuomenė 
kviečiama į vakaronę Ateitininkų 
namuose, Lemont. Vakaronėje su 
paskaita ,,Katalikų inteligentų vaid
muo bei jos ateities perspektyvos 
Lietuvos visuomenėje" dalyvaus 
Ateitininkų federacijos pirmininkas 
Vygantas Malinauskas iš Lietuvos. 
Pradžia 7 vai. v. 

— Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, rengiamas tautodailininkų iš 
Lietuvos Dalios Kerpauskienės ir 
Vytauto Pastarnoko parodos atidary
mas. Pradžia 7:30 vai. v. Atidaryme 
dalyvaus autoriai. 

Rugsėjo 7-9 d.: Pasaulio lietu
vių centre, Lemont įvyks 54-asis San
taros-Šviesos suvažiavimas. Pradžia -
10 vai. r. Registracija nuo 9 vai. r. 

Rugsėjo 16 d., sekmadieni : 
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, Lemont Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misija ruošia Pabendravi
mo pietus. Pradžia 12:30 vai. p. p. 

— Ateitininkų namuose (12690 
S. Archer Ave., Lemont, IL) įvyks dr 
Jono Šalnos medžio išplaukų (šiekš
tų) skulptūrų paroda. Pradžia 12:30 
vai. p. p. Įėjimas nemokamas. 

— Lietuvių fondo valdyba visus 
maloniai kviečia į LF rengiamą 13-
tąjį Golfo turnyrą „Old Oak Country 
Club" (Homer Glen, IL) golfo aikš
tyne. Daugiau informacijos tel. 630-
257-1616 arba tinklalapyje: www.li-
thuanianfoundation.org. 

Rugsėjo 21-23 d.: JAV LB 
XVIII Tarybos antroji sesija. Ruošia 
JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. 

Rugsėjo 28-30 d.: Šv. Vincento 

Pauliečio lietuvių katalikų bažnyčia 
Girardville, PA paminės 100 metų 
jubiliejų. 

Rugsėjo 30 d., sekmadieni: 
organizacija „Vaiko vartai į mokslą" 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont ren
gia tradicinius lėšų telkimo pietus 
„Derliaus pietūs". Pradžia 12:30 vai. 
p. p. Vietas prie stalų galima užsi
sakyti tel.: 708-301-5881 (Nijolė 
Nausėdienė). 

SPAUS 

Spalio 5 d., p e n k t a d i e n į : 
Lituanistikos tyrimo ir studijų cen
tras kviečia į savo sukaktuvinį 25-
mečio renginį-parodą Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Pradžia 7 
vai. v. Paroda tęsis iki spalio 19 d. 

Spalio 6 d., šeš tadienį : Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks „Drau
go" pokylis. Pokylyje dalyvaus Lie
tuvos Respublikos ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga. Meninę programą 
atliks Boston vyrų sekstetas. Bilietus 
į pokylį prašome įsigyti iš anksto 
„Draugo" administracijoje. 

Spalio 7 d., sekmadienį: Lie
tuvių dailės muziejuje, Lemont, po šv. 
Mišių įvyks rašytojo, humoristo An
tano Gustaičio minėjimas. Paskaitą 
apie A. Gustaitį skaitys Virginija Pap
lauskienė iš Kauno Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus, eiles skaitys 
aktorius ir režisierius iš Los Ange
les Algimantas Žemaitaitis. Rengia 
„Margutis II". Pradžia 12:30 vai. 

Spalio 13 d., šeštadienį: Pa
saulio lietuvių centre bus surengtos 
„Venecijos naktys" — pokylis su 
„Bravo" maistu, brolių Svabų links
ma muzika ir „Dainavos" ansamblio 
vyrais. Renginio pelnas bus paskirtas 
centrui išlaikyti. Pradžia 6 vai. v. Bi
lietus galima užsisakyti tel.: 630-655-
2485 (Regina Griškelienė). 

Spalio 14 d., sekmadienį: Jau

nimo centro didžiojoje salėje įvyks 
Putnamo seselių rėmėjų pietūs. 

— Pasaulio lietuvių centre, Le
mon t įvyks Danutės Januškienės 
paskaita „Prigimtinis kvėpavimas — 
sėkmės ir sveikatos pagrindas". 
Pradžia 12:30 vai. p. p. 

S p a l i o 17 d., t reč iadienį : 
„Seklyčioje" 3 vai. p. p. Danutė Ja
nuškienė skaitys paskaitą, paremtą 
jos neseniai išleista knyga „Prigim
tinis kvėpavimas — sėkmės ir svei
katos pagrindas". 

Spal io 21 d., sekmadienį: Jau
nimo centre su spektakliu „Reikia 
arklio" viešės Los Angeles dramos 
sambūrio teatras. Rengia „Margutis 
ir. 

— Pasaulio lietuvių centre Le
mont, IL 12 vai. p. p. apie žmonių su 
negalia padėtį Lietuvoje kalbės Vitas 
Underys iš Detroit, MI. Ruošia Korp! 
Giedra. 

— Lietuvos Dukterų draugija 
ruošia rudens vakarienę, kuri įvyks 3 
vai. po pietų Camelot salėje (8624 W. 
95th Street , Hickory Hills, IL). 
Skambinti tel.: 708-599-5727 arba 
708-499-4845. 

Spalio 26 d., penktadienį: Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre 
įvyks Reginos Benson tekstilės paro
dos atidarymas. Pradžia 7:30 vai. v. 

Spal io 27 d., šeš tad ien į : Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
įvyks Knygos mylėtojų klubo susitiki
mas. Pradžia 7 vai. v. 

LAPKRITIS 

L a p k r i č i o 3 d., š e š t a d i e n į : 
Lietuvių fondo 45-čio pokylis Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 

Lapkrič io 4 d., sekmadienį: 
Mišios už Lietuvių fondo mirusius 
narius ir jų artimuosius. 

— Lietuvių dailės muziejuje, Le
mont įvyks literatūros popietė su 

rašytoja punskiete, dabar gyvenančia 
Lietuvoje, Birute Jonuškaite. Rengia 
„Margutis II". Pradžia 12:30 vai. p. p. 

Lapkričio 11 d., sekmadienį: 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL įvyks 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos III 
tomo pristatymas, kuriame kalbės 
Danutė Bindokienė. Ruošia Mažosios 
Lietuvos fondas. 

Lapkričio 17d.. šeštadienį: Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus kvie
čia pažiūrėti filmą. Pradžia 7 vai. v. 

Lapkričio 25 d., sekmadieni : 
Čikagos Ramovėnai Šaulių namuose 
ruošia Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 89-erių metų paminėjimą. 

— PLC Fondo salėje vyks pia
nistės Frances Kavaliauskaitės (Co-
valesky) labdaros koncertas. Ruošia 
JAV LB Lemonto apylinkė. Pradžia 1 
vai. p. p. 

— Ateitininkų namuose įvyks 
Leono Kriaučeliūno 10-ties metų 
mirties minėjimas ir supažindinimas 
su jo visuomenine veikla. 

GRUODIS 

Gruodžio 2 d., sekmadien i : 
Jaunimo centro didžiojoje salėje įvyks 
Jaunimo centro 50-mečio sukakties 
pokylis. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vyks Metų žmogaus po
kylis. Skambinti tel. 773-582-6500. 

Gruodžio 8 d., š e š t a d i e n į : 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
vyks šiaudinukų Kalėdų eglutei kūri
mo užsiėmimas. Pradžia 2 vai. p. p. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį : 
Jaunimo centro didžiojoje salėje ren
giama ateitininkų Kūčių šventė. 

Gruodžio 22 d., šeš tad ien į : 
lietuvių meno ansamblis „Dainava" 
rengia kalėdinį koncertą Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marąuette Park. 

Jeigu norite, kad JŪSŲ ruošiamas renginys patektu į „Draugo" 
„Renginiu kalendorių", siuskite informaciją redakcijai adresu: 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 606029 arba 
ei. paštu: redakcija@draugas.org 
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Spalio 26 d„ penktadieni, 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje, jaunimo centre 

jvyks 
REGINOS BENSON 

tekstilės parodos atidarymas 

http://www.li-
http://thuanianfoundation.org
mailto:redakcija@draugas.org
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Artėjant rudeniui 
Liko kelios dienos ir sveikinsim 

rudenėlį. Tai daugybės darbų pra
džia. Brighton Park bendruomenė 
taip pat suaktyvins savo veiklą. 

Vasaros pradžioje susirinkusi Ta
ryba padėkojo ilgametei Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkei Salomė
jai Daulienei už jos paaukotą savo gy
venimo dalelę, už gražius ir prasmin
gus darbus. Visų prašoma, ji sutiko 
likti Taryboje. Išsirinkome naują pir
mininką. Tai Vytautas Senda, atvy
tos iš Punsko į Kanadą, o iš jos į 
Ameriką. Punske jis dirbo visuome
nini aarDa rarp lietuvių. Gyvenda-

ghtoo Par-k jau devynerius 
;vc a<:.. _- parapijos narys, 
lami jo aktyvumu, laukiame 

Audrė Budrytė pasibaigus spektakliui 

„Grožis tebūva mūsų 
gyvenimo alfa ir omega yy 

LAIMA APANAViCIENE 

Trečiadienį, rugpjūčio 29 d., 
PROP Theatre, 3502 North Elston 
Ave., Chicago, kur šiuo metu vyksta 
„Rhinoceros" teatro festivalis 2007, 
Audrė Budrytė teatro mėgėjus pa
kvietė į premjerą - monospektaklį 
„Une Baye". Spektaklis pastatytas 
pagal knygą „Unė Babickaitė-Grai-
čiūnienė. Laiškai. Amžininkų atsimi
nimai" (sudarytojai Linas Broga ir 
Romaną Brogiehė). Režisierė ir Une 
vaidmens atlikėja - Audrė Budrytė. 

Nudžiugino Audrės pasirinkimas 
- spektaklis apie moters gyvenimo 
kelionę nuo Paryžiaus scenų iki Si
biro lagerių. Jau nuo vaikystės svajo
jusi „skrajoti", suradusi savyje ak
torės talentą, Unė (prototipas Uršulė 
Babickaitė-Graičiūnienė, kuriai sce
nos vardą sugalvojo žinomas lietuvių 
rašytojas Balys Sruoga) keliauja po 
pasaulį. Rusija, kur ji studijuoja 
teatro meną, Amerika, kur ji sutinka 
savo gyvenimo draugą, pradeda fil
muotis Holywood aikštelėse, tačiau 
dėl akių turi mesti tą darbą, Pary
žius, kur ji susitinka su garsiuoju re
žisieriumi Teodor Komisarževskij, 
Londonas. Atrodo gyvenimas - ro
žėmis klotas. Pagaliau vėl Lietuva, 
vėl savasis teatras. Į Lietuvą grįžta 
1936 m., vadovauja šaulių sąjungos 
teatrui, dirba Panevėžio teatre, pas
tato tris spektaklius. 

Bet - gyvenimas apsiverčia 
aukštyn kojomis. Daugelį lietuvių 
ištikusi tragedija neaplenkia ir Unės 
- ji ir jos vyras nuteisiami ir išvežami 
į Sibirą. Net ir Sibire Unė išlieka ak
tore. Ji visada su savimi nešiojasi 

mažytį Blok tomelį, o sunkiai dir
bančioms moterims skaito Puškin ei
les. Pasirodo ir Sibiro platybėse rei
kalingas menas. „Grožis tebūva mū
sų gyvenimo alfa ir omega, tebūva 
mūsų religija. Tikrasis grožis nieko 
neigiamo neprileis prie mūsų. Tik 
kilnios sielos patraukia ir sužavi", -
šie kažkada Unės pasakyti žodžiai, 
Audrės Budrytės pakartoti spektak
lyje, dar kartą patvirtina, kad Unei 
menas, grožio siekimas buvo svar
biausi gyvenime. 

Deja, iš Sibiro Unė į Lietuvą grįž
ta viena, jos vyras miršta, jo mirtį ji 
skaudžiai išgyvena. 1961 m. staigi ir 
netikėta mirtis sukrečia Unės drau
gus. Oficiali versija - kraujo užkrėti
mas įsidūrus į pirštą. 

Audrės vaidyba - puiki. Ypač 
antroje spektaklio dalyje. Aktorė ir 
režisierė puikiai susidorojo su savo 
vaidmeniu. Jos sukurta Unė - mote
ris, per visas gyvenimo negandas su
gebėjusi išsaugoti meilę menui. Ačiū 
Audrei, suteikusiai mums, žiūro
vams, puikių akimirkų. 

Vienintelio gaila - žiūrovų, atė
jusiųjų pasižiūrėti Audrės darbo -
nedaug. Tad noriu paraginti pjesės 
nemačiusių ir neskaičiusių U. Babic-
kaitės atsiminimų knygos, nuvykti į 
PROP Theatre ir pasižiūrėti šį puikų 
spektaklį. Spektakliai: trečiadieniais 
9 vai. v. rugsėjo 5, 12 ir 19 dienomis ir 
ketvirtadieniais 7 vai. v. rugsėjo 6, 13 
ir 20 dienomis. 

Spektaklio trukmė: 1 valanda. 
Spektaklis vaidinamas anglų kalba. 
Bilietus galite įsigyti tel: 773-267-
6660. Daugiau informacijos: 

UneProject@hotmail.com 

gražių darbų. 
O kiti Tarybos nariai pasiryžę 

taip pat nesnausti ir lietuvių gyveni
mą paįvairinti įdomiais renginiais. 

„Draugo" dienraščio skaitytojus 
ir visus visus kviečiame apsilankyti 
mūsų Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, kur 
pamaldos vyksta kiekvieną sekma
dienį 10 vai. ryto. Po Mišių mūsų ka
vinėje vyksta pabendravimas. 

Taip pat kviečiame nepraleisti ir 
mūsų bendruomenės renginių, apie 
kuriuos skelbsime „Drauge". 

Esate visi kviečiami ir laukia-
~A< n - mi. 

Apolonija Steponavičienė 

Salomėja Daulienė (su gėlėmis) apsupta JAV LB Brighton Park apylinkės 
valdybos narių. Autorės nuotr. 

POLITIKA, LITERATŪRA, KNYGOS IR 
MUZIKA APTARTA KĄ TIK IŠLEISTAME 

„LITUANUS" ŽURNALE 

Žiūrova i D r ;e4 spektakl i susidomėję skaito p r o g r a m ė l e . Pirmoje e i lė je 
C .j ^ Anvsiene an t ro je ei^ je K kaires: Algirdas ir Raminta Marcher ta i bei 
' ^odo ras ir Ritone Rudaičiai Laimos Apanavičienes - „C ' -O-JKOS 

Lietuvos Prezidento 2002 metų 
rinkimai, Rolando Pakso apkalta ir jo 
pašalinimas iš Prezidento pareigų, 
Rusijos įtaka šioje krizėje, yra Ri-
chard Krickus aptariama ką tik pasi
rodžiusiame „Lituanus" žurnalo nu
meryje. Krickus, eilę metų profeso
riavęs University of Mary Washing-
ton ir US Marine Corp University, 
šiuo metu yra dienraščio „Lietuvos 
rytas" komentatorius tarptautinių 
santykių klausimais. Nors straipsnio 
apžvalga baigiasi 2004-aisiais metais, 
Rolandui Paksui vėl besiskverbiant į 
Lietuvos politiką, straipsnis lieka ak
tualus, primenant skaitytojui jo pa
šalinimo priežastis. 

Naujame „Lituanus" leidinyje, 
Tomas Venclova analizuoja Adomo 
Mickevičiaus Lietuvos krašto samp
ratą ir jo įtaką lietuvių literatūrai ir 
kultūrai. Leidinyje taip pat galima 
susipažinti su Australijoje gyvenan
čios Lidijos Šimkutės naujausia poe
zija. Recenzuojama Giedriaus Su
bačiaus parašyta knyga apie lietuvių 
pavaizdavimą rašytojo Upton Sinc
lair knygoje „The Jungle" (Džiung
lės) ir Algimanto Taškūno knyga apie 
sunkią kovą už lituanistikos kursų 
įvedimą Australijos universitetuose. 

Muzikos srityje, pristatoma nau
ja kompaktinių plokštelių (CD) serija 
apimanti Lietuvos muzikos klasikus. 
Pirma tos serijos kompaktinė plokš
telė skirta Vlado Jakubėno kūri
niams, kurie eilę metų Lietuvoje bu
vo primiršti, bet dabar sukelia daug 
susidomėjimo. 

„Lituanus" leidžiamas anglų kal
ba nuo 1954 m. ir jį užsisako įtakin

giausi pasaulio universitetai ir biblio
tekos. Tikslas - išsamiau supažin
dinti svetimtaučius su Lietuvos is
torija ir kultūra. Keturiskart per 
metus išeinančio žurnalo prenumera
tos kaina - tik 20 dol. Prenumera
tos adresas: Lituanus Foundation, 
Inc. 47 W. Polk St. Suite 100-300, 
Chicago, IL 60605. Taip pat galite 
kreiptis internetu: 

admin@Lituanus.org. 
„Lituanus" interneto svetainėje 

www.lituanus.org taip pat galite 
rasti seniau išleistus straipsnius. Dar 
galime nemokamai pasiūlyti nau
jiems prenumeratoriams mūsų ypa
tingą leidinį apie lietuviškas liau
dies dainas ir kompaktinę plokštelę 
„Transformation of Lithuanian 
Song". 

Dkv 

LITUANUS 
THE UTHUAMUkN OUARTCRLY VOLUME 53:3 (20CT. 

!N THIS 1SSU6: 

THE PftESIDEMTlAt CfttSiS iN 
UTHUANU: fT3 KOOTS ANO THE 
«USSUNFACTO« 

POETU* 

NATIVE REALM REVtS)TED: 
MtCKIEVVtCZ'S UTHUANU ANO 
fcUCKIEWtCZ « UTHUANIA 

BOOXREVt£WS 

mailto:UneProject@hotmail.com
mailto:admin@Lituanus.org
http://www.lituanus.org
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Kauno Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia (dar žinoma kaip Kauno 
soboras) stovi rytiniame Laisvės alėjos gale. 

Kauno Sobore pakvipo dažais 
Laisvės alėjos simboliu vadina

mame Kauno Sobore, kitaip - Kauno 
Sv. Archangelo Mykolo (Įgulos) baž
nyčioje, šiomis dienomis ėmė kara
liauti restauratoriai. 

Šventovės, kuri jau prašyte pra
šėsi remonto, atnaujinimui lėšų skyrė 
Vyriausybė. Tiesa, ne tiek, kiek jų 
reikėtų. 100 tūkstančių litų parama 
griūvančiam kultūros paveldui prik
lausančiam pastatui - lyg lašas jūro
je. Vienintelės Lietuvoje karininkų 
bažnyčios rektorius, karo kapelionas, 
kunigas Tomas Karklys nuogąstavo, 
kad už tokią pinigų sumą pavyks 
restauruoti tik mažą dalelę pagrin
dinio bažnyčios kupolo. 

,,Visų restauravimo darbų sąma
ta yra 8 milijonai litų, pati paban
dykite įsivaizduoti, kiek darbų gali
ma atlikti už 100 tūkstančių litų", -
„15min" žurnalistei siūlė kunigas T. 
Karklys. 

Daugiau nei šimtmetį Laisvės 
alėjos simbolio statusą turintis pas
tatas paskutinįjį kapitalinį remontą 
regėjo daugiau kaip prieš 30 metų, 
dar sovietiniais laikais. Nuo to laiko 
kosmetiniu remontu būdavo atgai
vinamos tik kritinės pastato vietos. 

Ant Soboro stogo plušantis res

tauratorius patikino, kad bažnyčios 
restauravimas - specifinis darbas, 
reikalaujantis ypatingų įgūdžių, spe
cialių licencijų ir itin kokybiškų me
džiagų. 

Kauno miesto Savivaldybės ad
ministracijos Kultūros paveldo sky
riaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis 
tikino, kad bendra senųjų pastatų 
Kaune padėtis paskutiniu metu gerė
ja. „Nors ir mažais žingsneliais, ta
čiau einame pirmyn, bet ne atgal", -
sakė R. Miliukštis. Valdininkas pri
siminė, kad dar prieš kelis metus 
einant Vilniaus gatve buvo nejauku 
matyti pastatusvaiduoklius, o dabar 
jie jau remontuojami, o kai kurie net 
ir visai restauruoti. 

Kauno arkivyskupijos atstovas 
spaudai Darius Chmieliauskas savo 
ruožtu teigė, jog bažnyčiai priklau
sančių pastatų būklė Kaune yra labai 
įvairi. „Neseniai buvo kapitališkai 
suremontuotos Sv. Gertrūdos ir Sv. 
Mikalojaus bažnyčios. Pradėta re
montuoti ir Katedra, atsinaujino Sv. 
Antano bažnyčia. Visi pastatai re
montuojami pagal išgales", - sakė D. 
Cmieliauskas. 

Balsas.lt 

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. 

CERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

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

Palos-Gaidas 
F U N E R A L HOME 

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

(708)974-4410 

PADĖKA 
A t A 

ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ 
Mūsų mylima mamytė, močiutė, promočiutė ir uošvė iškeliavo į 

amžinuosius namus 2007 m. rugpjūčio 11d. Palaidota Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šalia anksčiau iškeliavusio vyro kpt. Andriaus 
Juškevičiaus. 

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. dr Arvydui Zygui už jautrų 
atsisveikinimą su lietuviškomis tradicijomis ir maldas, koplyčioje. 
Dėkojame už laidotuvių šv Mišias, pamoksle gražiai prisimintą jos 
gyvenimo kelią. 

Gilią padėką reiškiame Vaclovui Mažeikai už atsisveikinimo pra-
vedimą. Nuoširdžią padėką reiškiame atsisveikinusiems su velione 
koplyčioje: ALTS valdybos pirmininkui Petrui Bučui, ALTS Čikagos 
skyriaus pirmininkei Matildai Marcinkienei, L.S.S. skautininkių 
„Sietuvos" draugovės vardu v.s. fil. Jolandai Kerelienei, ALTo Cice
ro skyriaus pirmininkui Stasiui Dubauskui ir Vydūno fondo valdy
bos pirmininkui fil. prof. dr. Vytautui Černiui. Dėkojame Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos pirmininkui Edvardui Sulaičiui už atsisveiki
nimą raštu. Nuoširdžiai dėkojame skautininkių garbės sargybai fil. 
dr. Vilijai Kerelytei, fil. Svajonei Kerelytei, s. Valerijai Plepienei ir s. 
Nijolei Balzarienei. 

Širdingai dėkojame solistei Audronei Gaižiūnienei už didingai 
skambančias klasikines giesmes šv. Mišių metu. Dėkojame muzikui 
Ričardui Šokui už vargonų muziką koplyčioje ir šv. Mišių metu. 

Reiškiame nuoširdžią padėką karstą nešusiems dr. Vincui Sta-
niškiui, Jurgiui Kolosovui, Ramojui Vaičiui, Leonui Maskaliūnui. 
Dėkojame už gėles, užprašytas šv. Mišias ir išreikštas užuojautas 
raštu ir spaudoje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie palydėjo mūsų mylimą mamytę į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkus už dėme
singą, malonų patarnavimą. 

Liūdinti še ima 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

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 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly o f Roseland" "Family Owned & Operated 

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 PHONES 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1 800 994 7600 
www.petkusfuneralhomes.com 

http://Balsas.lt
http://www.petkusfuneralhomes.com
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•„Draugo" pokylis jvyks spal io 6 
d., šeštadienį, Willowbrook pokylių 
salėje. Kviečiame ir kitas organizaci
jas paremti vienintelį išeivijoje dien
raštį „Draugas". Bilietus galite įsigy
ti „Draugo" administracijoje, tel. 
773-585-9500. Pokylyje dalyvaus Lie
tuvos Respublikos ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga. Meninę programą 
atliks vyrų sekstetas iš Boston (va
dovė Daiva Navickienė). 

•Cicero lietuvių telkinyje r u g 
sėjo 9 d. rengiama Tautos ir Dangiš
kos Motinos Marijos gimtadienio 
šventė. 9 vai. r. Šv. Antano bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios. Po jų -
parapijos salėje vaišės ir programa, 
kurią atliks Liubomirą Šniurevičienė 
ir Virginija Mauručienė, talkinant 
Vilmai Meilutytei. JAV LB Cicero 

apylinkės valdyba visus kviečia at
vykti į prasmingą ir džiugią šventę. 

• Grandieč ia i kv ieč ia jaunimą 
įsijungti į „Grandies" ansamblio gre
tas. Kviečiame registruotis sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., 6 vai. v. Registracija 
vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 

• D a k t a r o Jono Šalnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

•Lituanist ikos tyrimo ir studijų 
centras spalio 5 d. 7 vai. v. kviečia į savo 
sukaktuvinį - LTSC 25-mečio - renginį 
- parodą Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki spalio 19 d. 

2007 m. rudens semestrą PLB Lituanistikos katedra 
University of Illinois at Chicago siūlo šiuos kursus studentams: 

•Lietuvių kalba pradedantiesiems (Elementary Lithuanian 101) - pir
masis lygis, dėstys vizituojanti dėstytoja iš Lietuvos, dr. Violeta Kalėdaitė. 

•Aukštesnio lygio lietuvių kalba (Intermediate Lithuanian 103) - dr. 
Violeta Kalėdaitė 

•Lietuvos kultūra (Lithuanian Culture 115) - prof. Giedrius Subačius 
•Lietuvių proza tarptautiniame kontekste (Lithuanian Prose Fiction 

in International Context 130) - prof. Violeta Kelertienė 
•Naratologija (Studies in Lithuanian Romanticism 550) - prof. Violeta 

Kelertienė 
Profesoriai G. Subačius ir V Kelertienė taip pat dėsto laisvai pasirenkamus 

kursus studentams patogiu laiku. 
UIC studentai gali lankyti Lituanistikos katedros kursus ir gauti įskaitas/ 

kreditus už lietuvių kalbą ir literatūrą kaip šalutinę šaką (minor). Taip pat ka
tedroje galima išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą (placement tęst), kuriuo bus 
įskaityta antroji užsienio kalba. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis: 
slav-balt@uic.edu 

Nors studijų metai jau prasidėjo rugpjūčio 28 d., registruotis galima iki rug
sėjo 7 d. Lauksime! 

SKELBIMAI 

Advokatas 
jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 7 7 3 7 7 6 - 8 7 0 0 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 
gibaitis@aol.com 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

• „Dieviško Kryžiaus" Lietu
vos benamių paramos fondui „The Oak 
Tree Philanthropic Foundation" (Dr. 
Dana Maciūnas Mockus Pres. ir CEO) 
atsiuntė $5,000 auką. „Dieviško Kry
žiaus fondas I" anoniminio mecenato 
yra {kurtas po PLB fondo skėčiu ir me
cenato pageidavimu Lietuvoje fondui 
vadovauja kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, o JAV — Indrė Tijūnėlienė. Už 
pagalbą Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems nuoširdžiai dėkojame. 
„Dieviško Kryžiaus Fondas I" („Di-
vine Cross Fund for the Home-
less I"), 414 Freehauf St., Lemont, 
IL 60439, tel . (630) 243-7275. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas našlai
čiams, beglobiams ir invalidams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: Aldo
na Ješmantienė $2,400 studentų pa
ramai, Oak Tree Philanthropic Foun
dation (Dr. Dana Maciūnas Mockus 
Pres. ir CEO) $1,000, Jolanta Haupt-
man $50 a.a. Tado Balčiūno atm., 
Juozas ir Zita Saurusaičiai $50 a.a. 
Narimanto ir Onutės Karašų atmini
mui. Labai ačiū. „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid), 414 Freehauf 
St., Lemont, IL 60439, tel. (630) 
243-7275 arba (630) 243-6435. 
Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

PRANEŠIMAS IR KREIPIMASIS 
Rugpjūčio 28 d., antradienį, buvo apvogta „Draugo" 

raštinė. Vagis išnešė čekius už dienraščio prenumeratą ir 
kitus „Draugui" atsiųstus čekius. 

Todėl prašome tų skaitytojų, kurie čekius už prenume
ratą, „Draugo" knygynėlio knygas, loterijos bilietus ar 
aukas yra pasiuntę tarp rugpjūčio 20 ir 27 dienų, kreiptis 
į „Draugo" raštinę tel.: 773-585-9500 arba ei. paštu: 

rastine@draugas.org. 

Jei „Draugo" prenumeratoriai sulauks antrojo para
ginimo susimokėti už dienraščio prenumeratą, vadinasi, 
Jūsų čekis buvo pavogtas. 

v 

Įvykį toliau tiria Čikagos miesto policija. 
Dėkojame už Jūsų supratimą ir kantrybę. 

„Draugo" raštinė 

Jaunimo centras švęs 50-metį 
Šių metų gruodžio 2 d., sekmadieni, Jaunimo centro didžiojoje 

salėje vyks Jaunimo centro pokytis. Šiemet Jaunimo centras švenčia 
sukaktuvinę 50 metų šventę. Šiai šventei pažymėti bus išleistas proginis 
leidinys, kuriame galėsite pasveikinti Jaunimo centrą arba įdėti 
reklamą apie savo veiklą. 

1 psl. kaina - 100 dol., pusė - 50 dof., ketvirtis - 25 doi. Laiškuti ir 
ček| prašome siųsti iki spalio t d. adresu: Lithuanian Yout Center, 5620 
S. Ciaremont Ave., Chicago, IL 60636-1039. 

Iš anksto dėkojame. 
Jaunimo centro taryba 

Tarptautinių J. Brahmso bei 
Elyse Meyer ir Haussman konkursų 

£į Vokietijoje laureatas, 
^ Lietuvos Meno Akademijos 

lektorius, smuikininkas Ir 
kompozi tor ius 

mtmm 
sekmadienį, 

rugsėjo 9 d . , 1:30 vai. 

koncertuos 
Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lietuvių Dailės Muziejaus Saiėje 
(14911 127th. St., Lemont 60439) 

630 .8814679 minimali 
.i u k d $15 

PROGRAMOJE Pasaulio klasikų ir moderniųjų 
Lietuvos kompozitorių kūriniai 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
„VAKARAS VENECIJOJE" 

Kviečiame Jus į mūsų metinį renginį, kuris įvyks 
spalio 13 d., šeštadienį, 6 val.v. 

Gros populiarus brolių Švabų orkestras. 

Bilietus prašome įsigyti iki spalio 6 d. 
Bilietai parduodami PL centre rugsėjo 9,16,23 i r 30 dienomis 

po 9 vai. r. ir prieš bei po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Bilietus gal i te užsisakyti ir tel . 630-655-2485 

(Regina Griškelienė). 

Su PLC rėmėjo kortele būsite pavaišinti v ienu gėr imu. 
Laukiame Jūsų ir dėkojame už centro rėmimą. 

Iki smagaus pasimatymo! 
Rengėjai 

mailto:slav-balt@uic.edu
http://www.johngibaitis.com
mailto:gibaitis@aol.com
mailto:rastine@draugas.org

