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Ne vien k a r ū n a ke l ias 
į nepr ik lausomybę . 
Popiežiaus Lietuvoje 
aps i lankymo sukak t i s . 
LB XVII ta rybos sesija. 

3 psl. 

Komiteto „Vaikai" 
p raneš imas . Senel is 
pas t a t ė pasakų namelį . 
Nauja kardiologe. 

4 psl. 

Šio pr iedo pus lap iuose : 
„Į laisvę" studijų 
sava i tė Alytuje. Mirė 
E lena Dauguvie tytė . 
Pr i s imintas j>oetas. 
P ian i s to A. Žlabio 
laimėjimai. Vy tau ta s 
Juozapa i t i s vėl JAV-se. 

Dešimt Dievo įsakymų. 
Žiemkenčių bare l iuose . 

5 psl. 

Mirė lietuvių ki lmės 
ak tor ius . 

7 psl. 

Prasidėjo Draugo fondo 
rudens vajus. Naujas 
koplytstulpis PLC. 

8 psl. 

Sportas 
* Lietuvos rinktinė po 

dramatiškos kovos penkta
dienį laimėjo Europos vyrų 
krepšinio čempionato, vyks
tančio Švedijoje, pirmąsias 
rungtynes B grupėje, po pratę
simo nugalėjusi Latvijos 
komandą 92:91 (14:23, 20:17, 
24:18, 23:23: 11:10). Lietuvių 
pergalę lėmė taiklūs Šarūno 
Jasikevičiaus baudų metimai. 
likus 3.8 sekundės iki pratęsi
mo pabaigos. Latviai dar spėjo 
surengti atsakomąjį puolimą, 
tačiau metimas ir jo pakartoji
mas buvo netikslūs. 

* Maskvoje vyks tanč io 
Europos dvirač ių treko 
čempionato jaunių (17-18 me
tų) vaikinų komandų 4 km per
sekiojimo lenktynėse Lietuvos 
rinktinė, kuriai atstovavo Gedi
minas Bagdonas, Andrius Bui-
vidas, Ignas Konovalovas ir 
Justas Volungevičius, iškovojo 
bronzos medalius. 

* Lietuvos l engvos ios 
at le t ikos federacijos draus
mės komisijos sprendimu, leng
vaatletė iš Šiaulių Rasa Draz-
dauskaitė už dopingo vartojimą 
diskvalifikuota dvejiems me
tams, o jos treneris Česlovas 
Kundrotas gali būti pašalintas 
iš Lietuvos bėgimų vyriausiojo 
trenerio pareigų. Šią vasarą 
Lenkijoje Europos čempionato 
dienomis lietuvės organizme 
rasta draudžiamo preparato 
stanozololo pėdsakų. Europos 
jaunimo 1,500 m bėgimo vice
čempione tapusios R. Draz-
dauskaitės pageidavimu Drez
deno (Vokietija) laboratorijoje 
buvo ištirtas B mėginys. J is 
taip pat buvo teigiamas Spor
tininkė Drausmės komisijai vėl 
neigė vartojusi draudžiamus 
preparatus. Tai tvirtino ir jos 
treneris. Česlovo Kundroto tei
gimu, bėgikė naudojusi JAV pa
gamintus maisto papildus, kū
ne galbūt turėjo dopingui pri
skiriamų priemaišų 

Popiežius Jonas Paulius II 
laimina Lietuvą 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) 
— Popiežius Jonas Paulius II, 
prisimindamas savo viešnagę 
Lietuvoje prieš 10 metų, at
siuntė apaštališką palaimini
mą Lietuvos žmonėms. 

„Daugybės iššūkių, kuriuos 
tikintiesiems iškelia moderni 
visuomenė, akivaizdoje Kris
t aus mokiniai pasaulyje turi 
būti šviečianti šviesa ir pasū-
danti druska. Tad šiandien 

Penktadienį popiežiaus apaštali
nės kelionės 10-metį minėjo Vil
niaus lenkų bendruomenė ir Lie
tuvos akademinė visuomenė. Ta 
proga Vilniaus Šventosios Dvasios 
bažnyčioje buvo atidengta popie
žiaus apsilankymui įamžinti skirta 
atminimo lenta, aukotos šv. Mi
šios. Tomo Bauro ELTA nuotr. 

krikščionys privalo drąsiai pri
siimti įsipareigojimą naujajai 
evangelizacijai, praradusiems 
pirminę priklausymo Kristui 
prasmę grąžinti suvokimą, kad 
jie yra gyvi Naujosios Sandoros 
tautos nariai", rašo popiežius 
laiške Vilniaus arkivyskupui 
metropolitui kardinolui Aud
riui Juozui Bačkiui. 

Popiežius rašo, kad jam 
„labai malonu prisiminti maty
tas vietoves ir sutiktus žmones, 
ypač Vilniuje, apsilankius Auš
ros vartų šventovėje ir Anta
kalnio kapinėse, taip pat Kau
ne". „Iš naujo išgyvenu netoli 
Šiaulių, Meškuičiuose, taip pat 
jūsų tautos Marijos šventovėje 
Šiluvoje pat ir tus jausmus", ra
šo Jonas Paulius. 

Ypatingai šiltai jis prisime
na apsilankymą prie Šiaulių 
esančiame Kryžių kalne. „Ar 
galėčiau nesijaudinti prisimin
damas Kryžių kalną? Ši įtaigi 
vieta Lietuvos krikščionims 
primena visos tautos ugningą 
tikėjimo liudijimą, tautos, be
siremiančios pagrindiniu Dievo 
meilės žmonijai simboliu — 
meile, iki galo apreikšta Jėzaus 
Kristaus kančia, mirtimi ir pri
sikėlimu. Tie kryžiai primena 
mums siaubingus išbandymus, 
kuriuos teko patirti lietuviams 
sunkiausiais istorijos laikotar
piais. Nukelta į 7 psl. 

Rusija paskelbė susitaikymą su 
Lietuva dėl naftos telkinio „D-6" 

Maskva-Vilnius, rugsėjo 5 
d. (BNS) — Rusijos gamtos iš
teklių viceministre Irina Oso-
kina Maskvoje pareiškė, kad 
Rusija Lietuvos vyriausybės 
prašymu pateikė išsamią infor
maciją dėl naftos telkinio ,,D-6" 
Baltijos jūroje ekologinės eks
pertizės, o Lietuva atsisako pre
tenzijų dėl naftos gavybos šia
me telkinyje. 

Viceministrės teigimu, Lie
tuvos pareigūnai patenkinti Ru
sijos pateiktais paaiškinimais. 

Tačiau Lietuvos aplinkos 
min i s t r a s Arūnas Kundrotas 
penktadienį sakė, kad Rusijos 
pareigūnės teiginiai „per anks
tyvi". „Rusijos pateiktos me
džiagos įvertinimo dar nėra ir jo 
nebus iki kitos savaitės pabai
gos, kai , susipažinę su medžia
ga, paskelbsime išvadas", sakė 
A. Kundrotas. 

Lietuva diplomatiniais ka
na la i s gavo Rusijos gamtos 

išteklių ministerijos išleistą 60 
puslapių leidinį „Ekologinė eks
pertizė ir poveikio gamtos ap
linkai įvertinimas", kuriame su
dėti įvairūs ministerijos doku
mentai, o t a rp jų ir apibendrin
tos išvados dėl „D-6" telkinio 
poveikio aplinkai. 

Konservatoriai s iūlo į 
derybas s u Rusija įtraukti 
prezidentą Valdą Adamkų 

Opozicinės Tėvynės sąjun-
gos-konservatorių frakcijos ats
tovai susitikime su aplinkos ap
saugos ministru A. Kundrotu 
pasiūlė į derybas su Rusija dėl 
planuojamo naftos telkinio 
į traukti UNESCO „geros va
lios" ambasadorių, buvusį prezi
dentą Valdą Adamkų. 

V. Adamkus y ra žinomas 
aplinkosaugininkas, ilgą laiką 
dirbęs, o vėliau ir vadovavęs 
JAV penktojo regiono (Vidurio 
Vakarų) Aplinkos apsaugos 
agentūrai. Nuke l ta į 7 psl. 

fopiezius -joną 
n„mis metu. 

Paulius II viešnagės Lietuvoje 1993 metų rugsėjo 4-< 
Vladimiro Gulevičiaus 'ELTA! 

D a u g i a v a i k ė m s 
m o t i n o m s s i ū l o m a 
m o k ė t i v a l s t y b i n ę 

p e n s i j ą 
Parlamentaras Pranas Vil

kas siūlo motinoms, pagimdžiu
sioms ir išauginusioms bei ge
rai išauklėjusioms 7 ir daugiau 
vaikų, mokėti II laipsnio vals
tybinę pensiją. 

Pagal dabar galiojančius įs
tatymus tokią pensiją gauna 
motinos, pagimdžiusios ir iš
auginusios daugiau kaip 10 vai
kų. 

Pasak P. Vilko, parengti šią 
pataisą paska t ino blogėjanti 
Lietuvos demografinė padėtis. 

Dabar II laipsnio valstybi
nę pensiją gauna motinos, už
auginusios 10 ir daugiau vaikų, 
o motinos, pagimdžiusios ir už
auginusios bei gerai išauklėju
sios 7 ir daugiau vaikų, yra ap
dovanojamos ordinu „Už nuo
pelnus Lietuvai". (BNS) 

„Diplomatų skandalas": 
atleistų pareigūnų skundai atmest i 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (Elta) 
— Penktadienį posėdžiavusi 
Valstybės paslapčių apsaugos 
koordinavimo tarpžinybinė ko
misija nutarė netenkinti penkių 
buvusių diplomatų skundų dėl 
jiems atimtos teisės dirbti su 
valstybės paslaptį sudarančia 
informacija. 

Tai nu ta r ta įvertinus Vals
tybės saugumo departamento 
i VSD) pateiktą operatyvinio ty
rimo medžiagą. 

Tarpžinybinė komisija pa
vedė VSD specialiai komisijai 
išslaptinti tą dalį operatyvinės 
medžiagos, kuri nepakenk tų 
tolesniam tyrimui. 

Apie priimtą sprendimą ko
misija informuos pareiškėjus — 
buvusius diplomatus Gediminą 
Šiaudvytį, Gintarą Rokaitį, 
Darių Ryliškį, Liną Valentuke-
vičių ir Ričardą Ramošką. 

..Diplomatų skandalas" pra
sidėjo liepos mėnesį. Susipaži

nęs su VSD teikimu panaikinti 
diplomatams leidimus dirbti su 
valstybės paslapt į sudarančia 
informacija, užsienio reikalų 
min i s t r a s A n t a n a s Valionis 
liepos mėnesį priėmė šių parei
gūnų a t s i s t a tyd in imo prašy
mus. 

Dalis atleistųjų diplomatų 
jau kreipėsi į teismą, reikalau
dami pr ipažint i , jog tarnybos 
su t a r t i s su ja i s esą buvo 
nu t r auk ta neteisėtai . 

Iš pareigu atleistas Kauno muitinės 
viršininko pavaduotojas 

Vilnius, rugsėjo 5 d. (BNS) 
— Muitinės departamento di
rektorius Rimutis Klevečka už 
pareigūno vardo diskreditavimą 
iš pareigų atleido Kauno terito
rinės muitinės viršininko pava
duotoją 42 metų Gediminą Ga-
natauską. 

Tarnybinis ty r imas buvo 
pradėtas, kai Kauno apylinkės 
te ismas muit ininką nušal ino 
nuo užimamų pareigų, į tarus 
nusikalstama veikla, susijusia 
su tarnyba. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) tur imais duo
menimis, Nuke l ta į 7 psl . 

K a u n o „ į žymybe i " 
s i ū l o m a s k i r t i ke l e r iu s 

m e t u s ka l ė j imo 
Kaunas , rugsėjo 4 d. (BNS) 

— Kauno nusikaltėlių autori
tetu vadinamą 46 metų Henri
ką Daktarą už tarpininkavimą 
išperkant vogtus automobilius 
prokurorai siūlo įkalinti pus
šeštų metų. Nuke l ta i 7 psl. 

Europos Sąjunga galėtų 
padengti dalį Lietuvos ir 

Lenkijos „elektros tilto" kaštų 
Vilnius , rugsėjo 5 d. (BNS) 

— Europos Sąjunga (ES) galėtų 
padengti 10 procentų Lietuvos 
ir Lenkijos elektros tinklų su
jungimo su Vakarų Europa pro
jekto išlaidų, po susitikimo su 
prez identu Rolandu P a k s u 
penktadienį sakė Europos Ko
misijos (EK) pirmininko pava
duotoja, komisarė santykiams 
su Europos Parlamentu, t r ans 
porto ir energetikos reikalams 
Loyola de Palacio. 

Komisarės teigimu, techni
nių galimybių studijai dėl Bal
tijos energetinio žiedo ES jau 
skyrė 11 mln. eurų (38.5 mln. 
litų), dar lėšų bus skirta ki tais 
metais. 

Pasak L. de Palacio, darbas 
dėl t inklų jungties prasidės 

Lovola de Palacio 

kitais metais. Techninių gali
mybių studijai ES gali skirti iki 
50 proc. reikiamų lėšų, 10 proc. 
— konkretaus projekto įgyven
dinimui. 

Nuke l ta į 7 psl. 

Seimo vadovas ir premjeras kaltinami 
sąmokslu prieš „tautos prezidentą" 

Vilnius , rugsėjo 5 d. (BNS) 
— Ryšių su kriminaliniais vei
kėjais neslepiantis ir spaudimu 
te isėsaugininkams į tar iamas 
radikalios Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) vadovas, parla
mentaras Vytautas Šustauskas 
apkaltino Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską ir premjerą Al
girdą Brazauską „politiniu są
mokslu prieš tautos prezidentą 

Rolandą Paksą". 
„Vos tik Lietuvoje atsirado 

pirmas valdžios žmogus, kuris 
peržengė valdininkų-politikų-
pareigūnų neliečiamumo ribą 
'aš nematau tavęs, tu nematai 
manęs', kuri tęsėsi nuo pat Ne
priklausomybės atkūrimo pra
džios, KGB pulkininko sūnus 
Seimo pirmininkas A. Paulaus
kas Nuke l ta į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Remia«fs AFP. Reuter AP, imersax. fTAR-TASS. BNS 

žinių agentOrų praneSimsts) 

E U R O P A 
Riva Del Garda, Italija. 

Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministras Jack Straw 
penktadienį išreiškė viltį, jog 
vieningas susi tar imas dėl JAV 
siūlomo Jungtinių Tautų <JT) 
Irako rezoliucijos projekto, ku
riuo Vašingtonas siekia dides
nės ta rp taut inės bendruome
nės paramos a tkur ian t taiką 
pokariniame Irake, gali būti 
pasiektas. Rusija. Prancūzija ir 
Vokietija griežtai atsisakė pa
remti naujausią JAV pasiūly
mą išplėsti J T įgaliojimus Ira
ke, tačiau Britanijos ministras 
teigė, kad ne t rukus prasidės 
diskusijos, turinčios išspręsti 
esamus nesutar imus. 

Londonas Per pasalą Ira
ke žuvo britų sprogmenų žino
vas 53 metų lan Rimell. dirbęs 
humanitar inėje išminavimo 
programoje, penktadienį prane

šė ją vykdžiusi organizacija 
„Minės Advisory Group". Įvy
kio metu buvo sunkiai sužeis
tas ir jo irakietis bendradarbis. 

Londonas. Tibeto dvasinis 
vadovas Dalai Lama po beveik 
50 metų trukusios tremties su 
dideliu džiaugsmu grįžtų į 
gimtąjį Tibetą, jei Kinija leistų 
jam tai padaryti be jokių iš
ankstinių sąlygų, teigė j is 
penktadienį Didžiosios Brita
nijos laikraščiui „The Guar
dian". 1959 m. jis paliko Pota-
los rūmus ir pabėgo į Indiją, kai 
Kinijos pajėgos Lhasoje su
triuškino nepavykusį sukilimą. 
Šiemet rugpjūčio 29 d. Kinijos 
pareigūnai teigė, kad jei Dalai 
Lama grįžtų iš tremties, vargu 
ar jam būtų leista gyventi šiuo
se puošniuose rūmuose, kurie 
stūkso ant aukštos kalvos pa
čioje Tibeto sostinės širdyje. 

Roma. Korupcija kaltina
mas Italijos premjeras Silvio 

Berlusconi iškoneveikė teismi
niu tyrimu užsiimančius Itali
jos teisėjus. ..Imantis tokio dar
bo, reikia būti psichiškai ne
sveikam, reikia turėti psichinių 
problemų. Jie ta ip daro todėl, 
kad antropologiškai išsiskiria 
iš visos žmonijos", sakė S. Ber
lusconi. Prieš 10 metų politinę 
karjera praėjęs Italijos milijar
dierius, žiniasklaidos magnatas 
S. Berlusconi yra kal t inamas 
teisėjų papirkinėjimu 1985 me
tais, siekiant sau pa lankaus 
sprendimo dėl vienos firmos 
privatizavimo. Premjeras nei
gia jam pateiktus kalt inimus. 

S t o k h o l m a s . Seniaus ias 
Skandinavijoje Lundo univer
sitetas žengs žingsnį į nežino
mybę ir įkurs pirmąją Šiaurės 
Europoje parapsichologijos, 
hipnologijos ir aiškiaregystės 
katedrą. Para i škas ka tedros 
vedėjo vietai užimti jau padavė 
beveik 30 kandidatų, t a rp jų — 
savamokslis iš Indijos ameri
kietis Heaven Lord („Dangaus 
Viešpatis"). Hipnologija — tai 
mokslas tyrinėjantis miegą ir 
hipnozę 

J A V 

V a š i n g t o n a s . JAV Kong
reso nar ia i ketvirtadienį pa
reiškė, kad prezidentas George 
W. Bush gaus tuos dešimtis mi
lijardų dolerių, kurių turėtų pa
reikalauti ateit ies operacijoms 
Irake, tačiau kai kurie demok
ratai perspėjo, kad pirmiausia 
pabandys priversti prezidentą 
užsitikrinti daugiau pagalbos iš 
t a r p t a u t i n ė s bendruomenės. 
Balt iesiems r ū m a m s besiruo
šiant pateikt i neeilinį finansa
vimo prašymą, kur iame bus 
ka lbama m a ž d a u g apie 65 
mlrd. dolerių sumą, Kongrese 
daugumą turinčių respubliko
nų vadovai pareiškė, kad jie su
tiks skirti tuos pinigus. 

V a š i n g t o n a s . Artėjant 
an t ros ioms rugsėjo 11-osios 
metinėms, „ai Qaeda" kovotojai 
gali mėginti surengti naujus iš
puolius pr ieš JAV. FBI kovos 
su terorizmu skyriaus vadovo 
pavaduotojas Larry Mefford 
mano, kad ,.al. Qaeda" kelia 
daug rimtesnį pavojų negu pa
vieniai ekst remis ta i , tokie, kaip 

pavyzdžiui, „Vašingtono snai
peris", terorizavęs Ameriką 
praėjusiais metais. JAV Terito
rinio saugumo departamentas 
ketvirtadienį taip pat neatmetė 
galimybės, kad ši organizacija 
gali rengti naujus išpuolius. 

Vašingtonas. Prezidentas 
George W. Bush ketvirtadienį 
pareiškė, kad JAV vis dar lau
kia, kada galės pasirinkti mo
mentą suvesti sąskaitas dėl 
rugsėjo 11-osios teroro atakų su 
į ta r iamu jų organizatoriumi 
Osama bin Laden. „Laiko tėk
mė neišdildys skausmo ir žalos, 
kuri buvo padaryta mūsų žmo
nėms Mes visada prisiminsime 
tuos, kurie buvo taip žiauriai 
nuo mūsų atskirti. Meldžiame 
Dievą suteikti ramybę žuvusie
siems, kurių drąsa ir ryžtas 
įkvėpė mūsų tautą", sakė prezi
dentas. 

IRAKAS 
Bagdadas. JAV ginkluoto

sios pajėgos surengė operaciją 
Irako dykumose ir surado 12 
„žemė-oras" klasės rake tų , 
10,000 sviedinių, 100 reaktyvi

nių granatsvaidžių ir tris mino
svaidžių sistemas. Operacijoje 
dalyvavo 1,000 kareivių ir 98 
sraigtasparniai. 

Tikri tas . JAV gynybos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
penktadienį asmeniškai susipa
žino su koalicijos poreikiais 
saugumui I rake užtikrinti . 
Kreipdamasis į JAV karius, 
gynybos sekretorius sakė, kad, 
nepaisant kariuomenės netek
čių, jiems puikiai sekasi kovoti 
su Iraką valdžiusios partijos 
„Baath" likučiais. 

Bagdadas. Naujasis Irako 
užsienio reikalų ministras Ho-
shiyar Zebari paragino didžiau
sias karo su Iraku priešininkes 
— Prancūziją, Rusiją ir Vokie
tiją — prisijungti prie tarptau
tinių taikos palaikymo pajėgų 
ir padėti užtikrinti taiką vals
tybėje. J i s teigė, kad irakiečiai 
nemano galį sulaukti tinkamos 
pagalbos iš valstybių, kurių 
ginkluotųjų pajėgų galia atsi
lieka nuo JAV. „Žinoma, arabų 
taikdariai padėtų labai daug, 
tačiau efektas būtų ne tas 
pats", sakė ministras. 
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e-adresas: draugas@ate i t is .org 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
DAINAVOJE (II) 

RŪTA GAŠKIENĖ 
Tęsiame Rūtos Staniškytės Gaškienės aprašymą ap ie Sendraugių stovyklą, 
įvykusią š.m. l iepos 13-20 d . Da inavo je . Pereitą šeštadienį skai tėme apie 
stovyklos ruošą, rengė jus i r da rb in inkus , o čia susipažinsi te su smagia i i r 
kūrybingai pra le is tomis p i r m o m i s d ienomis . 

Šių metų Sendraugių stovykloje, dainuoja vieni... iš k: Marius Laniauskas, 
Giedraitis, Andrius ir Lionė (Bradūnaitė) Kazlauskai. 

Rimas Aukštuolis, Kastytis 
Nuotrauka Rūtos Gaškienės 

Sendraugių stovyklos ren
gėjai stengėsi atsižvelgti į 
visus penkis ateitininkų 

principus ruošdami temas pas
kaitoms, kad kiekvienam klau
sytojui būtų ko nors įdomaus 
pasiklausyti. Neišsigąskite to 
žodžio „paskaitos," nes stovyk
loje tiek pat diskutuojama ir 
aktyviai dalyvaujama kiek 
klausoma paskaitų! Gal tiksliau 
pasakyti ne paskaitos, o „proto 
mankštinimas," nes tas kasryti-
nis laikotarpis, skirtas suau
gusiems, mokė mus, informavo 
mus, išjudino mus ir sukėlė 
naujų minčių. 

vaikams, prisidėjo prie laužų ir, 
pasikeisdamas su Rita (Neve-
rauskaite) Giedraitiene, vado
vavo giedojimui šv. Mišių metu. 

Pirmadienio vakarinė pro
grama—„pagonių laužas" buvo 
pravestas Tado Kulbio, kuris 
jau daug metų mūsų lauža-
vedys. Jam talkino „vaidilos" ir 
„vaidilutės" (vadovai ir vado
vės), o pasirodymus apie pago
nių laikus Lietuvoje sugalvojo ir 
išvaidino kūrybingos šeimos. 

Suguldžius jauniausius sto
vyklautojus, kas vakarą dar vy
ko programa naktibaldoms: šį 

genyse, kai žmonės meditavo, 
nesvarbu, kokia jų religija," 
buvo viena įdomi mintis. 

Stovyklautojai pasisakė, 
kad šios knygos mintys nieko 
neatima, o tik praturtina mūsų 
tikėjimą. Per savo biologinį su
dėtį mes bandome suprasti Die
vą ir patirti Jo buvimą. Petras 
V. Kisielius gražiai palygino, 
kad pats Dievas mus tokius 
sukūrė, tarsi įmontavęs tele
foną, tarp Jo ir žmogaus. 

Antradienio vakarinė pro
grama „Mindaugo krikštas ir 
pirmieji krikščionys" — tai šei
myninis susikaupimo vakaras ir 
Mindaugo karūnavimo 750 me
tų sukakties paminėjimas. Pro-

„Be akordeono beveik neaps ie ina nė viena stovykla". Bendras dainavimas Sendraugių stovykloje. Iš k. Matas 
Čyvas, Lukas Lan iauskas , Gytis Mikulionis, Nerijus Aleksa, Andrius Giedraitis, Algis Aukštuolis, Andrius 
Urbaitis, Ju l ius Kasn iūnas i r Dar ius Polikaitis. Nuotrauka Rūtos Gaškienės 

Senel ių p a s a k o s , d a i n a v i m a s ir 
n a k t i b a l d ų ž ū k l ė 

Pirmadienio „paskaita" bu
vo tęsinys pernai metų popu
liarios temos „senelių pasakos". 
Šįmet savo jaunystę prisiminė 
Aldona Kamantienė, Arvydas 
Barzdukas ir Vacys Kleiza, ku
rie visi su savo jaunom šeimom 
kadaise stovyklaudavo Sen
draugių stovykloje, o dabar jau 
su savo vaikaičiais stovyklauja. 
Jolita (Kisieliūtė) Narutienė 
moderavo šį pokalbį. Prisimi
nėm, kaip mūsų tėvai ir seneliai 
buvo priversti pasitraukti iš 
tėvynės, kurią manė tik laikinai 
palieka. Klausėmės, kaip šie 
prelegentai kūrėsi Amerikoje: 
kokius neįprastus darbus dirbo, 
kaip telkėsi lietuvių kolonijose, 
steigė mokyklas, ir išlaikė lie
tuvybę, nes jiems buvo savaime 
aišku, Kad taip turi būti... 

Kas rytą paskaitų metu 
vaikams vyko užsiėmimai: 
rankdarbiai, sportas, dainavi
mas. Be akordeono beveik neap
sieina nė viena stovykla. Ačiū 
Dariui Polikaičiui, kad taip 
mielai dalinasi savo meile muzi
kai (net jo dukters vardas Dai
na! I. Darius pravedė dainavimą 

vakarą Andrius Kazlauskas 
pravedė turistinę kelionę „gam
ta nakties metu". Tai tik turin
tiems prožektorius ir nebi
jantiems uodų! Po to, dar 
mažesnė grupelė naktibaldų (11 
vaikų ir keletas tėvų) ėjo šamų 
žvejoti, mat, jie minta naktį. 
Nors šamų regėjimas silpnas, jų 
uoslė gera, o, be to, ilgi ūsai 
jaučia masalą. Žvejai, naudo
dami „smirdantį masalą", suga
vo net penkis šamus. 
M ū s ų s m e g e n y s k a i p t e l e f o n a s 
i r d v e j o s k r i k š t y n o s 

Antradienį Vita (Musonytė) 
Aukštuolienė pristatė santrau
ką knygos, kurią iš anksto no
rintieji perskaitė: „Why God 
Won't Go Away". Vita, „atsto
vaudama" autoriams, paaiškino 

• jų mintis ir net išvertė knygoje 
naudojamus biologinius termi
nus tėvų pranciškonų žodyno 
dėka. Dalyviams patiko, kaip ji 
supaprastino žmogaus smegenų 
biologinę sudėtį ir gydytojų au
torių tyrinėjimus—kokie fiziški 
pasikeitimai pasirodo smege
nyse, kai žmonės išgyvena 
dvasinius momentus ar kai sti
priai meldžiasi. „Tie patys pa
sireiškimai pasikartojo sme-

gramoje išvaidinti Lietuvos 
istorijos momentai. Lukas La
niauskas vaidino karalių Min
daugą, o kiti vadovai ir stovy
klautojai: lietuvius, kryžiuočius, 
palydovus, vyskupus ir popie
žių. Žiūrovams keliaujant nuo 
vieno vaizdelio prie kito, gražiai 

dainuoja ir ki t i D a n u t ė Si rgedienė , Vita Aukštuolienė, Rasa 
K^snuiniene, Daiva Kisielienė ir Eglė Lamauskif>np 

Nuotrauka Rūtos Gaškienės 

Kun. Adomavičius karūnuoja 
Mindaugą—Luką Laniauską. 

Nuotrauka Paul iaus Jankaus 

smuikavo jaunučiai. Vakaro 
programoje dalyvavo Kisielių 
šeima. Lietuvninkų, Siliūnų ir 
Kulbių jaunimas. 

Dar labiau Lietuvos krikš
tui skirtą vakarą praturtino 
staigmena — tikros krikštynos! 
Prie Spyglio ežero pakrantės 
kun. Adomavičius suteikė Krik
što sakramentą mažajam Ado
mėliui. Dainos (Žliobaitės) ir 
Andriaus Anužių sūneliui. 
Krikšto tėvai: Daina (Tijū-
nėlyte) Siliūnienė ir Paulius 
Jankus, buvo apsirengę tauti
niais drabužiais, o visa Sen
draugių stovyklos šeima dalyva
vo ir priėmė naują sielą į 
krikščionių bendruomenę. 

Jaunųjų ateitininkų 
globėjų sąskrydis 

Rudenį žąsys skrenda į šil
tuosius kraštus, vaikai grįžta į 
mokyklą, o ką veikia jaunučių 
kuopų globėjos?—Jos renkasi 
Čikagon į globėjų sąskrydį! 

Šių metų rugsėjo 19-21 d., 
Jaunųjų ateitininkų centro val
dyba ruošia antrąjį jaunučių 
globėjų sąskrydį. J centro val
dybos kvietimą entuziastingai 
atsiliepė visos darbščios mote
rys, globojančios jaunučių kuo
pą savo mieste. Iš Philadelphi-
jos atvyksta Violeta Razgaitie-
nė, iš Clevelando Regina Idze-
lienė ir Ramunė Totoraitienė, iš 
Detroito Alma Jankienė ir Rita 
Giedraitienė, iš Los Angeles Vi
ta Vilkienė ir iš Čikagos Rasa 
Kasniūnienė ir Laima Alek
sienė. 

JAS CV narės Vita Aukš
tuolienė (iš Cincinnatti) ir 
Živilė Vaitkienė (Clevelandas) 
taip pat atvyksta į sąskrydį 

Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos veikla klesti pasišventusių 
globėjų ir centro valdybos rū
pesčio dėka, todėl svarbu globė
joms sueiti kartu ir pasidalinti 
idėjomis bei rūpesčiais, išgirsti 
centro valdybos siūlymus. Sa
vaitgalio bėgyje aptarsime kaip 
geriausiai įgyvendinti ŠAAT 
metinė temą, Pajuskime Šven
tosios Dvasios ugnį per katali
kiškąją akciją ir evangelijos pa
žinimą. Kalbėsime apie „Tilto 
projektą" (Šiaurės Amerikoje ir 
Lietuvoje veikiančių kuopų su
siporavimą), pasidalinsime idė
jomis susirinkimų pravedimui, 
iškyloms ir projektams, aptar
sime JAS aplinkraščio/laikraš
tėlio galimybes. 

Jaunųjų ateitininkų centro 
valdyba (pirm. Ona Daugirdie
nė, narės Laima Aleksienė, 
Vita Aukštuolienė, Daiva 
Kisielienė, Jolita Narutienė, 
Grasilda Reinytė, Živilė 
Vaitkienė) laukia visų globėjų, 
atvyksiančių į sąskrydį, ir dži
augiasi jų ryžtu dirbti su jau
nimu puoselėjant ateitininkų 
idealus. 

Živilė Vaitkienė 

Susilaukta 605 parašai 
Dirsytės peticijoms 

Paskutinio mėnesio bėgyje, 
iki rugpj. 30 d., iš keturių tar
pininkų gauta 605 parašai Ade
lės Dirsytės peticijoms. Per Pet
rą V. Kisielių, iš Dainavos sto
vyklautojų gauta 144 parašai. 
Per Žibutę Vaičiūnienę, iš 
Hamilton, Kanados, susilaukta 
147 parašai. 

Iš ateitininkų kongreso da
lyvių Kaune, per Nijolę Balčiū
nienę, gauta 159 parašai. Iš 
kun. dr. Kęstučio Trimako gau
ta 155 parašai, daugiausia iš 
Čikagos. 

Peticijų rinkimo punkte da
bar jau turima 6,257 parašai. 
Parašai iš JAV sudaro 67 proc. 
visų gautų parašų; iš Kanados 
20 proc.; iš Lietuvos 13 proc. 

Plačiau apie peticijų vajų 
galima pasiskaityti ateitininkų 
tinklalapyje www.ateitis.org. 
Pasirašytas peticijas prašome 
siųsti Romualdui Kriaučiūnui, 
1816 Tecumseh River Road, 
Lansing, MI 48906 USA. 

Visi Čikagos moksleiviai 
kviečiami į susirinkimą 

Čikagos ir Lemonto mok
sleivių ateitininkų kuopa pra
deda naujuosius veiklos metus 
sekmadienį, rugsėjo 14 d. Ren
kamės Pal. Matulaičio Misijoje 
11 vai. ryto šv. Mišioms. Po 
Mišių važiuosim į Čyvų namus 
tęsti veiklos pradžią. Kvie
čiame visus gimnazistus, kurie 
domisi ateitininkų veikla prisi
jungti! Daugiau informacijos 
suteiks kuopos globėjas Marius 
Polikaitis (630) 257-2022 arba 
kuopos pirmininkas Algis 
Bielskus (708) 788-6208. 

Čikagos jaunučiams ir 
jų tėveliams 

Čikagos Daumanto-Dieli-
ninkaičio Jaunųjų ateitininkų 
kuopos pirmas susirinkimas 
bus rytoj, sekm., rugsėjo 7 d., 
Ateitininkų namuose 10:15 vai. 
ryto (tuoj po 9:00 vai. vaikų šv. 
Mišių, Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijoje.) Kviečiame naujus 
narius, nuo darželio amžiaus 
iki aštunto skyriaus. 

Daugiau informacijos su
teiks kuopos globėjos Laima 
Aleksiene 708-442-5869, ar Ra
sa Kasniūnienė 708-403-4988. 

EDMUNDAS VENAS, M.DM S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, i L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos paga! susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AMU. LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

V1DASJ.NEMICKAS,M.D. 
KARLXX.OGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pOslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-6230 
wvwxxrtyfo(Siigstyandb(eestheairxor 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medica' ciinic 
10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Siiver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 
Dr. LINA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

Tel. 773-735-7730 
10 S. 640 S. Kingety Hwy. VVIovvbrook 

Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKB, MD 

SCOTT GREENVVALD, MD 
Illinois Pain Treatment institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrcva 847-718-1212 

ir Lbertyvte. www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

S 
Dr. Vida I.PuodžiQnienė 

Healthy Connection 
__•• Criopractic & Rehab 

One 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street 

Stite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St., Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr, RIMAS NOVICKIS^ 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINĖ IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaros. kaWo. go^os gtauamų 

(ir migrenos), sporinių traumų specafestas 
6645 W. Stanley Ave., 

Berwyn, IL 60402. 
Tel. 708-484-1111. 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills. IL 

1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

L INAS S I D R Y S , M.D. 
Ak ių l igos / Ch i rurg i ja 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
T e l . 708 -636 -6622 

4149 W. 63rd. St. 
T e l . 773 -735 -7709 

C a r d i a c D iagnos is , L T D . 
6 4 1 7 W . 87 St. 

O a k L a w n , IL 60453 

Tel. 708-233-5630 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Healtn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika,manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, Bridgevievv, L 60455. 
Tel . 708-594-0400. 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus 

Dr. ALGIRDAS KAVALI0NAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

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

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St Chfcago, L 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTLĮ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Highway 

Willowbrook. IL 60527 
Tel. 630-323-2245 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocines ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M.SALIKUS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.ateitis.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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ARTĖJA J A V L B XVII TARYBOS SESIJA 
Paskutinis JAV LB XVI 

Tarybos prezidiumo posėdis 
įvyko rugpjūčio 14 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL. 
Čia buvo smulkiai apsvarstyta 
būsimos JAV LB XVII Ta
rybos pirmos sesijos darbo
tvarkė ir įvairūs rinkimai, ku
rie įvyks pirmos dienos metu. 
Atsižvelgiant į tarybos narių 
pasirinkimą, buvo tarybos na
rių suskirstymas į komisijas 
bei pakvietimas komisijų pir
mininkų. Posėdyje buvo aptar
ta JAV LB Krašto valdybos 
veikla, Pasaulio Lietuvių l i 
tas seimas, įvykęs Vilniuje 
š.m. liepos 7-11 d., ir daug 
kitų reikalų bei pasiūlymų. 

JAV LB XVII Tarybos 
pirma sesija kviečiama rug
sėjo 13-14 d. Omaha, NE. Se
sijos išvakarėse, rugsėjo 12 d., 
6 vai. vakare, Šv. Antano pa
rapijos salėje vyks susipažini
mas su naujais tarybos nariais, o 
8:30 vai. v. ten pat įvyks sim
poziumas tema „Kas toliau?" 
Simpoziumo kalbėtojai bus Lie
tuvos Respublikos amb. Vy-
gaudas Ušackas, JAV LB XVII 
Tarybos prezidiumo pirm. Regina 
Narušienė, JD, JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Algimantas 
Gečys ir Dalia Giedrimienė. 

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 
7:30 vai. ryte vyks registracija 
ir pusryčiai, o 8:30 vai. pra
sidės darbas. 

Pirmo posėdžio metu bus 
išrenkamas JAV LB XVII Ta
rybos prezidiumas, sudaromos 
nominacijų ir mandatų komi
sijos. 

Antrame posėdyje išgirsi
me JAV LB Krašto valdybos 
pirm. A. Gečio ir kitų KV na
rių pranešimus. Po to bus pri-
stat; ca praeitų metų LB veik
los apyskaita ir ateinančių 
metų sąmata, kurias reikės 
patvirtinti ir priimti. 

Trečiame posėdyje išgirsi
me Garbės teismo pranešimą, 
Kontrolės komisijos praneši

mą, o taip pat ir Lietuvos Res
publikos Seimo, JAV LB komisi
jos bei Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pranešimus. Visus 
juos aptarsime ir priimsime. 

Ketvirtasis posėdis skiria
mas tarybos komisijų pasitari
mams. Komisijų, pagal JAV 
LB-nės plačią veiklą, yra net 
dešimt. Tai Ekonominių, Fi
nansinių, Jaunimo, Kultūros, 
Organizacinių, Religinių, So
cialinių, Sporto, Švietimo ir 
Visuomeninių reikalų komisi
jos. Po pasitarimų šios komisi
jos bendram — plenumo tary
bos posėdžiui pristato rezoliu
cijų pasiūlymus, už kuriuos 
taryba balsuoja. 

Šeštadienio vakare įvyks 
džiaugsmo vakarienė, kurios 
tema „Džiaugiamės Lietuvos 
pakvietimu į NATO". 

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 
penktame posėdyje, nominaci
jų komisija pristatys kandida
tus į JAV LB Krašto valdybos 
pirmininko postą. Tada išgir
sime jų pasisakymus ir įvyks 
rinkimai. Taip pat bus renka
mi 5 tarybos nariai į LR Seimo 
ir JAV LB komisiją, 5 nariai ir 
3 kandidatai į Garbės teismą, 
3 nariai į Kontrolės komisiją. 

Šeštame ir septintame po
sėdžiuose tarybos komisijų pir
mininkai pristatys komisijų 
posėdžiuose svarstytus rezoliu
cijų pasiūlymus tarybos plenu
mo, t.y. bendram, posėdžiui 
juos aptarti ir nubalsuoti. Šios 
rezoliucijos bus LB veiklos 
gairės būsimiems metams. 

Aštuntame posėdyje bus nu
tarta, kur kitais metais vyks 
JAV LB XVII Tarybos antroji 
sesija. Taip pat yra skirta lai
ko apylinkių pirmininkų nuo
monių pareiškimams, prašymams 
bei pasiūlymams išgirsti. 

Sesijos uždarymas įvyks 5 
vai. po pietų. 

Birutė A. Vindašienė 
JAV LB XVI Tarybos 
prezidiumo sekretorė 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 6 d., šeštadienis 

Danutė Bindokienė 

Ne vien karūna kelias į 
nepriklausomybę 

m • 
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Šv. Tėvas Jonas Paulius II, prieš dešimt metų lankydamasis mūsų tėvynėje, išlipęs iš lėktuvo Vilniaus oro uoste, 
pabučiavo Lietuvos žemę. Eltos nuotr. 

PRIEŠ DEŠIMTMETĮ JONAS PAULIUS II 
PABUČIAVO LIETUVOS ŽEMĘ 

JAV LB XVI Tarybos sekretorė, ilgametė JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos pirm. Birute A. Vindašienė (viduryje), už savo visuomeninę veiklą š.m. 
liepos pabaigoje buvo apdovanota padėkos raš tu . Iš dešinės — Illinois val
stijos ižd. Maria Pappas . suruošusi iškilmes. Jono Tamulaičio nuotr. 

Nepamirština trijų iškilių 
datų greta: rugpjūčio 31-ąją iš 
Lietuvos pasitraukia paskuti
nis okupacinės kariuomenės 
dalinys, rugsėjo 1-oji — tradi
cinė mokslo metų pradžios 
šventė ir drauge Laisvės die
na, o rugsėjo 4-ąją sukanka 
dešimt metų, kai popiežius 
Jonas Paulius II atskrido į 
Lietuvos sostinę. 

„Nepaprastai jaudindama
sis ką tik pabučiavau Lietuvos 
žemę. — dėkojau Dievui už 
man duotą malonę atvykti pas 
jus. Trokšte troškau aplankyti 
ypač man brangią jūsų žemę! 
(...) Ši jūsų žemė brangi visai 
krikščioniškai tautai, pasklidu
siai penkiuose žemynuose! 
Lietuva — tyli liudininkė 
karštos meilės religijos laisvei, 
kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, 
yra visų kitų žmogiškų ir 
visuomeninių laisvių pagrin
das", — kalbėjo Jo Šventenybė 
Vilniaus oro uoste. 

Kitą dieną per pamokslą 
Vingio parke šventasis Tėvas 
šią mintį pakartojo su nuo
skauda: .Karštai troškau aplan
kyti Lietuvą 1987 metais. Ta
da šventėte savo protėvių 
Krikšto šešių šimtų metų ju
biliejų. Šios kelionės troško 
taip pat jūsų vyskupai ir visa 
Lietuvos Bažnyčia. Kadangi 
tatai nebuvo įmanoma pada
ryti, — jūs patys gerai žinote 
priežastis, — dėkoju Dievui, 
kad šiandien galiu būti su Ju
mis šiame mieste, jūsų sostinėje". 

Apaštališkojo Sosto dėme
sys Lietuvai buvo vienas iš 
veiksnių, spartinančių laisvėji
mo procesus okupacijos metais 
ir, be jokios abejonės, daręs stip
rią netiesioginę įtaką Rusijos 
Federacijos kariuomenės pasi
traukimui iš Lietuvos. Mat, 
Jono Pauliaus II moralinis au
toritetas, drįsčiau teigti, yra 
bene didžiausias mūsų epo
choje ir pripažintas visame pa-

EDMUNDAS SIMANAITIS 

šaulyje. Kalbėdamas diploma
tiniam korpusui rugsėjo 5 d. 
Apaštalinėje nunciatūroje Vil
niuje, popiežius taip įvertino 
nusikalstamo suokalbio, kuris 
gavo juodosios dienos vardą, 
pasekmes: „Tautos atmintyje 
turi išlikti neigiami kai kurių 
praeities diplomatinių sąjun
gų rezultatai. Didžiųjų valsty
bių interesai niekada neturi 
priversti mažos valstybės tap
ti svetimos galios satelitu arba 
atimti iš laisvos tautos valią 
pačiai nuspręsti savo bendrą 
likimą. Didžiosios valstybės 
neturi teisės ant mažos valsty
bės piliečių užkrauti sunkų 
svetimųjų jungą. Kiekviena 
valstybė, ginanti savo suve
renumą, turi ginti ir kitų 
tautų nepriklausomybę. Tik 
šitaip visas žemynas gali 
sulaukti politinio stabilumo 
bei demokratijų sustiprėjimo, 
ir taikos tarp visų žmonių ir 
tautų. (...) Iš tiesų jokia tauta 
negali suklestėti, jei visos da
bartinės jėgos nesusitelks tar
nauti nacionalinei ir tarptau
tinei žmonių bendrijai". 

„Po kiekvieno reikšmingo 
visuomeninio pasikeitimo žmo
gaus elgesys ir siela būna žaiz
dota", — kalbėjo Šventasis 
Tėvas, paminėdamas sąžinin
gumą, garbingumą, darbštu
mą, pasitikėjimą, kilniadvasiš
kumą, teisingumo ir atsako
mybės jausmą, o ir kitus „nau
jojo žmogaus" būdinguosius 
bruožus bei teigdamas, kad „jų 
įgyvendinimas yra svarbiau
sia naujo žmogaus ugdymo 
prielaida". 

Posovietinės visuomenės 
moralė iš tiesų yra sužalota. 
Žaizdos jaučiamos iki dabar. 
Sveikstama lėčiau, negu norė
tųsi. Maža to, esant labai ryš
kiems teigiamiems poslin
kiams nacionalinio saugumo 
stiprinimo srityje, jaunosios 
kartos moralės ir pilietiškumo 

reikalai lieka problematiški. 
Neišvengiamos globalizacijos 
reiškinys — iš Vakarų plūs
tanti pseudokultūra reikalau-
te reikalauja skirti daugiau dė
mesio Šv. Tėvo paminėtų 
„naujojo žmogaus" bruožų 
ugdymui. 

Šv. Jono bažnyčioje buvo 
ištarti žodžiai, kurie buvo ir 
liko ypač aktualūs okupanto 
represijas patyrusiems tėvy
nainiams, ne mažiau ir plačia
jai visuomenei: „Praeityje — 
ilga ir skausminga istorija. 
Todėl jaučiame nenumaldomą 
būtinybę žvelgti į ateitį. Kad 
šių, be galo ilgų dešimtmečių 
patirtis mus praturtintų, isto
rinė atmintis negali būti iš
trinta. Šiuo laikotarpiu ir jūsų 
šalis patyrė žiaurią diktatūrą, 
kuri teisingumo ir lygybės 
vardu paniekino asmens, vi
suomenės laisvę ir orumą. Kaip 
visa tai galėjo atsitikti? (...) 
Čia ne paskutinė priežastis — 
kovingasis ateizmas, iš kurio 
marksizmas sėmėsi įkvėpimo. 
Ateizmas užgavo ir patį žmo
gų, nes trypė jo orumo 
pagrindą..." 

Mėginimų ištrinti istorinę 
atmintį ir po trylikos laisvės 
metų netrūksta, kaip ir ban
dymų ją subjauroti, liaupsi
nant kolaboravimo patirtį 
Mokslų akademijoje ar Frank
furto knygų mugėje propaguo
jant „skandalo poetiką", o iš tiesų 
— Lietuvos laisvės kovų be
prasmiškumą ir kautynėse žu
vusių karių ar okupanto nu
kankintų kovotojų niekinimą. 

Romos popiežiaus apsilan
kymas mūsų krašte — išskir
tinės svarbos istorinis įvykis 
ne tik tikinčiųjų bendruo
menei, bet ir Lietuvos visuo
meniniam bei politiniam gyve
nimui. Jono Pauliaus II prieš 
dešimtį metų padaryti apiben
drinimai neprarado aktualu
mo ir šiandien. 

Lietuvos valstybingumo — 
Mindaugo karūnavimo — 750 
metų jubiliejus savaime mūsų 
žvilgsnį kreipė į praeitį, nes 
pabrėžė pirmuosius lietuvių 
tautos žingsnius į Vakarų Eu
ropą ir valstybės saugumą, 
nors visiems tų žingsnių kryp
tis tuomet patiko, ne visi at
viru glėbiu priėmė tai, ką jų 
pirmasis karalius siūlė. Šian
dien skeptikai bando tvirtinti, 
kad Mindaugo motyvai, sie
kiant krikšto ir karūnos iš Ro
mos popiežiaus, nebūtinai bu
vo susieti su krikščionybės 
mokslo trauka. Bet tai nelabai 
svarbu. Tiek Mindaugas, tiek 
vėliau kai kurie Lietuvos val
dovai dėjo pastangas, kad val
stybė būtų ir laisva, ir saugi. 

Praslinkus maždaug porai 
šimtmečių, panašiais tikslais 
vainikuotis Lietuvos karaliu
mi ryžosi ir Vytautas Didysis. 
Kaip Mindaugo laikais iš 
kryžiuočių ir kalavijuočių, Vy
tautui valdant, Lietuvai grėsė 
pavojus ypač iš lenkų, kurie po 
Jogailos vedybų su karalaite 
Jadvyga jau nebeslėpė savo 
tikslų — visą Lietuvos terito
riją sujungti su Lenkija. Ka
raliaus vainikas būtų buvęs 
sėkminga užtvara nuo lenkų 
ar kurių kitų grobuonių kai
mynų kėslų. Tačiau Vytauto 
karūnavimui iškilo kliūtys ir 
jis negalėjo pakartoti kara
liaus Mindaugo laikų įvykio. 

Rugsėjo 8-oji prieškarinėje 
nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo švenčiama kaip tautos 
šventė, nepaisant, kad iš 
esmės ji žymėjo neišsipildžiu
sius Lietuvos ir Vytauto Di
džiojo lūkesčius. Tas pralai
mėjimas galbūt skatino dar iš
kilmingiau ją švęsti, kaip tam 
tikrą atkirtį Lenkijai, kuri tuo 
metu jau buvo paglemžusi 
Lietuvos sostinę su nemaža 
teritorijos dalimi. Vilniaus 
krašto lietuvių vargai ir 
laisvosios Lietuvos tautiečių 
pasipiktinimas lenkų elgesiu 
(prisidėjo ir tai, kad lenkai 
Vytautui vežamą karaliaus 
karūną paglemžė ir iškilmių 
dieną ji savo kelionės tikslo 
nepasiekė), kurstė priešišku
mą ir dar didesnį Vytauto pa
stangų amžiams atskirti Lie
tuvą nuo Lenkijos įvertinimą. 

Tautos šventę daugiau 
kaip pusšimtį metų iškilmin
gai, nors graudžiai, šventė ir 
užsienio lietuviai (daugelyje 
vietų ir dabar ji švenčiama). 
Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę 1990 m.. Tautos šven
tė buvo „atmesta", ją pakei
čiant Valstybės diena liepos 6 

d. Kadangi Liepos 6-oji sim
bolizavo Lietuvos laimėjimą, o 
rugsėjo 8-oji — pralaimėjimą, 
atrodė logiška tą dieną įpras
minti valstybine švente. 

Tačiau pastaruoju metu 
tiek Lietuvoje, tiek kai kur ir 
šioje Atlanto pusėje pasigirsta 
nerimą keliančios nuomonės, 
kad nėra ko per daug didžiuo
tis savo tautos praeitimi, jos 
valdovais ar jų pasiekimais. 
Juk jie taip pat ruošė žygius į 
svetimas žemes, siekė užkari
auti kuo didesnius kaimyni
nių valstybių plotus, tad kuo 
gi skyrėsi nuo kitų imperialis
tinių valdovų? Lietuva šian
dien turi žvalgytis ne atgal, o į 
priekį, į ateitį, kurią užtikrins 
įsijungimas į tarptautines va
karietiškas organizacijas. Jei
gu dėl to reikėtų atsisakyti ir 
savo tautinės tapatybės, tai 
būtų nelabai didele kaina už 
visuotinį saugumą ir „euro
pietiškumą". 

Kyla klausimas: kam nau
dingiausia skleisti tokias min
tis, propaguoti tą vadinamą 
tarptautiškumą? Kas labiau
siai nori, kad lietuviai nesigi
lintų į savo praeitį, nesidi-
džiuotų savo sena, garbinga 
tauta? Ką daugiausia žeidžia 
net užuomina apie patriotiš
kumą, tėvynės meilę, pagarbą 
jos istorijai? Manome, kad 
atsakymus kiekvienas nesun
kiai atrasime... 

Tačiau rugsėjo 8-oji lietu
vių tautai turi ir kitą, dar 
svarbesnę prasmę. Tai ypatin
ga Dievo Motinos Marijos 
šventė. Nors ji švenčiama vi
sos Katalikų Bažnyčios, bet 
Lietuvai ji juolab reikšminges
nė, nes ant jos žemės prieš 
kelis šimtmečius stovėjo Švč. 
Mergelės Marijos koja, ant jos 
krito Dievo Motinos ašaros. 
Kokia nuostabi Dievo malonė 
suteikta mūsų tėvynei! 

Šiandien tikintieji ne tik iš 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio, 
gali nuvykti į Šiluvą, pamatyti 
akmenį, ant kurio stovėjo 
Švenčiausioji Mergelė, pasi
melsti šventovėje, pastatytoje 
apsireiškimo vietoje. 

Karalių pastangos gelbėti 
savo tautą nuo priešų ne vi
suomet yra sėkmingos. Dievo 
Motinos užtarimas ir globa 
niekad tikintiesiems nekėlė ir 
nekels abejonių. Ne kartą Lie
tuva patyrė tą ypatingą Mari
jos globą ir pagalbą. Rugsėjo 
8-osios, Dievo Motinos gimimo 
dienos proga, kreipkime į ją 
savo mintis ir maldas, paves
kime jos tolimesnei globai 
savo tėvynę. 

LIETUVIŠKUMO ŽENKLŲ 
BEIEŠKANT 

DOVILĖ PETKŪNAITĖ, 
RITA KUCHARČIKAITĖ 

Nr.6 
Paprašėme dėstytoją trum

pai pakomentuoti „Metų" kal
bą, jai būdingus, išsiskirian
čius bruožus. J. Girdzijauskas, 
šiek tiek pamąstęs, atkreipė 
dėmesį į kalbos turtingumą, 
neišpasakytą spalvingumą, 
nepaprastą subtilumą ir, anot 
L. Rėzos, žodynai nėra užfik
savę tokio lietuvių kalbos 
lobyno, koks atsiskleidžia 
„Metuose". Dar daug „Metų" 
kalbos ypatybių galima būtų 
išvardinti, be jokios abejonės, 
ši poema — didelis lietuvių 
tautos turtas. 

Pasakodamas profesorius 
tiesiog spinduliavo energija. 
Nejaugi jis nepavargo po visą 
dieną tr_Kusios talkos Tol
minkiemyje? Tačiau J. Girdzi
jauskas džiaugsmingai atsa
ko: „Galiu laisvai džiaugtis, 

varnas ganyti...". Bet... Trum
pam dėstytojo veide šmėkšteli 
skausmo šešėlis. „Kartais ap
ninka liūdnos mintys apie to 
krašto žmonių likimą, juk visą 
lietuvių tautą galėjo ištikti 
tokia lemtis, kaip ir Done
laičio krašto žmones, — ne
daug tetrūko, buvome jau ant 
slenksčio... Kai pradedi galvo
ti apie tos žemės istoriją, ap
ninka elegiškos nuotaikos..." 
— pasiguodžia profesorius. Ir, 
lyg norėdamas patvirtinti 
savo nuogąstavimą, kreipiasi į 
mus, nelaukdamas atsakymo: 
„O jūs, smalsuolės, ar išgir
dote bent vieną lietuvišką 
žodį, nutolusios nuo Done
laičio bažnyčios?" 

Mes tylime. Ir tik po va
landėlės vel kažkuriai išsprūs
ta klausimas: „Tai ko čia iš 

visų Lietuvos kampelių suva
žiuoja tokia minia talkininkų, 
jei vietiniams visai nerūpi? 
Juk daugelis talkininkų nėra 
nei literatai, nei kito meno 
žinovai'. Ir štai vėl dėstytojo 
veide atsiranda nuoširdi šyp
sena. Jis mus patikina, jog 
spekuliantai čia nevažiuoja. 
Tolminkiemyje susirenka žmo
nės, išlaikę tautinio solidaru
mo jausmą, suvokiantys Done
laičio žemės puoselėjimo svar
bą. 

Na. o pabaigoje profesorius 
pasidžiaugia, jog Tolminkie
mis nepaprastai keičiasi: pir
mą kartą atvykęs į Donelaičio 
žemę. rado tik griuvėsius, neš
varų, pribėgusį alyvos tvenki
nį — karo suniokotą miestelio 
vaizdą. 0 šiandien visa Done
laičio bažnyčios aplinka švyti 
nuo mūsų meiles ir pagarbos. 

Mūsų autobusas lengvai 
riedėjo namų pusėn. Netilo ja
me važiuojančiųjų šnekos ir 
linksmas juokas. Žmonės, ro
dos, buvo ne pavargę po tal
kos, o stebuklingai atsigavę, 
pasisėmė jėgų ir kupini įspū

džių. Mes, išgirdusios talki
ninko Algimanto Savickio bal
są, klausėmės jo pasakojimo 
nuotrupų. Be galo smalsu, kuo 
šis žmogus susijęs su Done
laičio žeme, ką veikia kasmeti
nėje talkoje. 

„Šiuo metu stengiamės 
įkurti Rusijos federacijos au
tonomiją, lietuvių kultūros 
bendriją. Atsirado vadas, ku
ris suvienijo lietuvius, — 
baigėsi nuolatiniai kivirčai. 
Rusijos vyskupas Kundrase-
vičius patarė paprašyti, kad į 
Donelaičio žemę būtų paskirta 
kuo daugiau kunigų, nes tuš
čiose vietose jau skiriami len
kų kunigai", — pasakoja A. 
Savickis. 

Sužinojome, jog lenkų ku
nigų yra net apie dešimt, kai 
koplytėlių iš viso — aštuonioli
ka (koplytėlėje sutelpa apie 
100 žmonių). Kadangi tokiuo
se centruose, kaip pavyzdžiui, 
Įsrutyje ar Gumbinėje, gyvena 
daug lietuvių, tai pamaldas 
lietuviškai laikantis kunigas 
yra nepaprastai reikalingas. 

„Čia mes neturime nė vie

nos lietuvių mokyklos ar 
darželio. O tik kai kuriose mo
kyklose keli dalykai dėstomi 
mūsų gimtąja kalba". Taip lie
tuvių vaikai surusėja, pamirš
ta savo šaknis. Tėvai kuo gra
žiausiai lietuviškai kalba, mel
džiasi ir dainuoja, o vaikai net 
nemoka „labą dieną" pasakyti. 
Tai be galo skaudus dalykas, 
kad dar visai jaunučiams 
neleidžiama mokytis taip. kaip 
mokėsi jų tėvai. Tautiškumas 
nustumiamas į šalį. 

Džiugu, kad nors lietuvių 
bendrijų darbas Karaliaučiuje 
ryškus: „Įkūrėme žemaitišką 
ansamblį 'Penkie vaike', į ku
rio repeticijas kiekvieną sek
madienį susirenka apie dvyli
ka žmonių. Vis dėlto yra dar 
keletas tokių savo gimtosios 
žemės bei kalbos mylėtojų, 
kurie nesusitaiko su lietuviš
kumo stoka ir neplaukia pas
roviui, o visomis jėgomis sten
giasi išlaikyti ir puoselėti 
tradicijas", — tęsia pasakotojas. 

Algimantas Savickis čia 
atvažiavo gyventi dar 1962 
metais, dirbo žemės ūkio 

valdyboje, rūpinosi melioraci
jos darbais. Vėliau 10 metų 
dirbo gamtos apsaugos komi
tete vyriausiuoju inspektoriu
mi. Jis, kaip lietuvis, džiau
gėsi, galėjęs užimti vieną 
aukštesnių pareigų. Užtat ka
riškių lietuvių buvo tikrai 
daug: admirolų, generolų, o 
apie 1978 m. tarnavo keturi 
generolai ir apie 40 pul
kininkų lietuvių. 

„Gerai prisimenu savo dė
dę — rašytoją Jurgį Savickį..." 
— sako A. Savickis. Jo prisi
minimai be galo šviesūs, malo
nūs. Kai mūsų kalbintasis 
gimė. jam dėdė kai ką pado
vanojo — visos dovanos tebė
ra. Jaučiama, koks brangus 
buvo dėdė. Visa. kas su juo su
sieta, nepaprastai svarbu. 

Algimanto Savickio šeima 
gyveno kaime, prie Gausantės, 
tarp Ariogalos ir Seredžiaus. 
Dabar Juodaičiuose tėvų na
mas nuverstas. ..Pasilikusį vie
ninteli ąžuolą kolūkio pir
mininkas nukirto parketui...'" 
Kaip ironiška: vienam žmogui 
senas medis reiškia labai 

daug. simbolizuoja savo tėvų 
šaknis, sukelia neišdildomus 
prisiminimus, o kitam — tai 
tik medžiaga grindims. Anks
čiau medis tiesė savo plačias 
šakas į saulę, dangų, o dabar 
jo paskirtis — jausti žmonių 
kojas. Tačiau ir kelmas nėra 
pamirštas: „Kai rašytojo ger
bėjai atvyksta į minėjimus, —-
sako sūnėnas, — garbingiau
sia vieta — ąžuolo kelmas". 

Ūkis Algimanto Savickio 
tėvo — 88 hektarai, iš jų 30 ha 
(tos sodybos) išdalino po 3 ha. 
kaip žaliąjį plotą — taip sody
bos vieta pateko į tą zoną. 
todėl negalima jos atsiimti. O 
A. Savickis labai norėtu tą že
mės gabalėlį nuolatos purenti, 
suteikti džiaugsmo čia besi
lankantiems. 

Karui prasidėjus, rašyto 
jas Jurgis Savickis rankraš
čius bei savo biblioteką iš 
Kauno atvežė į Pagausantį. į Al
gimanto tėvo namą <„0 namas 
gerai suremontuotas: pirma 
čia buvo vokiečių štabas, pas
kui — rusų "i. 

Bus daugiau 
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MŪSŲ ŠEIMOSE 

NAUJA LIETUVAITE KARDIOLOGE 
Gražu, kai mūsų tarpe 

atsiranda jaunų, ryžtingų ir 
aukšto mokslo siekiančių 
žmonių. Viena tokių yra Gailė 
Karina Sabaliauskaitė, M.D., 
kuri šiemet liepos mėn., įsigi
jo kardiologės specialybę. Dr. 
Gailė buvo vienintelė mo
teris, išrinkta iš visų kandi
datų specializuotis Loyola 
universiteto kardiologijos sky
riuje. Ji taip pat yra kvalifi
kuota Illinois valstijos vidaus 
ligų srityje. 

Dr. Gailė pasirinko dirbti 
su „Midvvest Heart Specia-
lists" Dovvners Grove prie
miestyje — Good Samaritan 
ligoninėje. Ji taip pat turi 
teisę dirbti Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoni
nėse vakariniuose priemies
čiuose. Dr. Gailė domisi bran
duoline kardiologija, moterų 
ir atletų širdies ligomis bei 
..echocardiography". 

Pereitais metais Gailė su
kūrė šeimą su Garret Morrell. 
kuris, kartu su Gailės tėvais 
Antanu ir Gene Sabaliaus-

COLORADO BARAVYKAI! 

Kazimieras Kedainis su dukraite Emilija priėjo pastatyto Pasakų name-

PASAKŲ NAMELIS EMILIJAI 
Daugelis mūsų turi slap

tas svajones ir troškimus, 
mums patinkančius užsiėmi
mus. Tik per kasdieninius 
darbus ir rūpesčius vis neran
dame atliekamo laiko savo 
pomėgiams, vis atidedame ki
tai dienai, mėnesiui, metams. 
Ir kaip miela, atėjus atosto
goms ar tiesiog išėjus užtar-
nauton pensijon, pasinerti 
savo mėgiamon veiklon. Vieni 
mūsų sodininkauja, kiti meis
trauja, dar kiti keliauja, kny
gas skaito, parodas ir koncer
tus lanko. 

Žavimės žmonėmis, kurie 
sugeba savo kūrybinę energi
ją realizuoti nepakartojamom 
ar tiesiog netradicinėm for
mom. Viena jų — Kauno 
Kolegijos medienos gaminių 
ir baldų dizaino dėstytojas 
Kazimieras Kedainis. Gerai 
išmanydamas savo amatą ir 
specialybę, savo žinias jis 
puikiai pritaikydavo asmeni
niame gyvenime. Ne vienus 
namus Lietuvoje puošia jo 
projektuoti ir paties paga
minti baidai. O ir jo namuose 
gali rasti ne tik rankdarbių, 
baldų, bet ir jo rankomis 
austų juostų, jo piešinių. 

Šį pavasarį K. Kedainis 
buvo atvykęs į Čikagą — ap
lankyti ir pasidžiaugti pirma 
ir kol kas vienintele anūke 
Emilija Kristina, medicinos 
daktarų, šiuo metu Michael 
Reese ligonines medicinos 
rezidentų. Daliaus Kedainio ir 
Rasos Liesionytės — Kedainis 
dukra. Vaikų paprašytas jis 
ėmėsi gan sudėtingo, bet jam 
labai įdomaus projekto — pa
statyti savo anūkei žaidimų 
namelį. Ir ne bot kokį. o tokį. 
kuris būtų kupinas lietuviškos 
dvasios, suderintų lietuvišką 
puošyba su mažosios Emilijos 
pamėgtais gyvūnais ir pasa
komis K. Kedainis praleido 
keletą savaičių, perversdamas 
dešimtis anūkėlės pasakų 
knygų, rinkdamas idėjas. 

nupiešdamas keletą namelių 
projektų, daugybę įvairių 
ornamentų ir herojų. 

Kiek užsitęsus viešnagei, 
K. Kedainis pats sukonstravo 
ir pastatė žaidimų namelį, 
nupiešė ir išpjaustė ornamen
tus, pasakų herojus. Virš durų 
puikuojasi mažosios Emilijos 
katinėlis, ant stogo vėjo kryp
tį rodo tikra lietuviška raga
na, duris saugo du smai
lianosiai batuoti nykštukai 
— Raktininkas ir Žibintinin-
kas, jau neminint kitų pjaus
tinių. 

K. Kedainis sugrįžo į Lie
tuvą. Jis liko labai patenkin
tas tiek netradiciniu nameliu, 
tiek (neverta net minėti!* savo 
anūkėlės džiaugsmu, jame 
žaidžiant. Jo artimiausiuose 
planuose glūdi ketinimai ne
apsiriboti šiuo nameliu, bet 
pratęsti lietuviškų statinių 
vaikams idėją. Jo užsibrėž
tame projekte ..Lietuviškas 
vaikystės sodas", jau numaty
ta vieta lietuviškam malūnui 
(dar nežino, vėjiniam ar van
dens malūnui), lietuviškoms 
sūpynėms, šuliniui, pjausti
niais puoštiems baldeliams. 

Šios Kalėdos K. Kedainiui 
bus itin įsimintinos: jo pla
nuose slypi ilgai planuotas 
išėjimas užtarnauton pensijon 
ir pakartotinė viešnagė Ame
rikoje. Jo paties žodžiais ta
riant, negali būti geresnio 
laiko praleisti su šeima ir tuo 
pat metu įgyvendinti savo 
kūrybinius projektus. Juo la
biau, kad tojau seniai laukia 
jo ištikimiausia gerbėja — 
mažoji Emilija. Na. o jei jau 
taip atsitikų. kad, pastačius 
„Lietuvišką vaikystės sodą", 
dar liktų laiko, jis mielai 
sutiks papuošti ir draugų 
namus. 

Linkime jam kraičio kūry
binių minčių ir kuo geriausios 
sėkmes' D.K. 

Gailė Karina Sabaliau 

kais, sesute Dalia, broliu Vik
toru ir močiute bei draugais, 
džiaugiasi Gailės sėkmingais 
pasiekimais, linkėdami nau
jai kardiologei sėkmės gydant 
širdeles. 

G. S. 

Dr. Jonas Adomavičius patenkintas šypsosi, kad Marijos Remienės, 
nepaisant visų rūpesčių, darbų ir jų sukeliamos įtampos, kraujospūdi? 
visgi neaukštas. Dr. Adomavičius maloniai aptarnavo ..Draugo" vasaros 
šventes svečius, norinčius pasitikrinti sveikatą. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
IMCAI C, 

.ANiAN VVOPID VVIDE DAttv 

Juzelė ir Kazys laukaič ia i ..Draugo" vasaros šventėje siūlė lankytojams 
..pasaldinti gyvenimą' savo pačių bitininkystes medumi. 

E. šulaičio nuotr. 

REMIGIJA PRAŠO PAGALBOS 
..Draugo" moderatorius 

kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC. gavo laišką iš Klaipėdos 
universiteto pirmojo kurso 
Meno fakulteto studentės 
Remigijos Auškalnytės su 
prašymu paskelbti „Drauge" 
jos ir visos jos šeimos nepa
prastai sunkią būklę. „Gal 
atsiras kokie geradariai ir 
padės man nors ligos gydy
mui. Sergu reaktyviniu art
ritu, kenčiu žiaurius sąnarių 
skausmus. Esu 18 metų, esa
me 12 vaikų šeima. Būname 
kartais ir be duonos. Baigiau 
muzikos mokyklą, bet kas iš 
to. kad dabar esu ligonis. Gal 
Dievas padės, nes mūsų 
Scimūįe Jis visuomet buvo ir 
yra garbinamas, ypač Jo 
Mamute Marija". 

Remigijos Auškalnytės 
adresas: Jauniaus 5-A-16. 
Kvėdarna LT - 5934. Šilalės 

Remigija Auškalnytė. 

rajonas. Lithuania. Galima 
aukas siųsti tiesiai jai pačiai 
arba per kun. Viktorą Rimšelį 
„Draugo" adresu. 

Kun. V.R. 

Kai Regina ir Albertas 
Vaitaičiai pakvietė grybauti į 
Denver, Colorado, Lilė ir aš 
sėdom į automobilį ir po 1,025 
mylių ats iradome prie jų 
namo durų. Rytojaus dieną 
išsiruošėme į kalnus. Pava
žiavę 240 mylių, atsidūrėme 
„Vilkupyje" (Wolf Creek). Pir
mos trys dienos buvo tragiš
kos — nėra grybų. Pirmą die
ną — kiek suradom — tiek ir 
suvalgėm! 

Mūsų laimei, sutikome 
girininką, kuris užtikrino, 
kad už 40 mylių, dviejų mylių 
ruože, baravykų — nors veži
mais vežk. Išdundėjome ir, 
įkopę į 11,000 pėdų aukš
tumą, pasipylėme po mišką. O 
grybų! Vien tik baravykai! 
Pakelėje — didieji (kurių jau 
neberinkome), toliau — vidu
tiniai (patys skaniausi viri
mui) ir galų gale — ma
žučiukai (tinkami marinuoti). 
Per valandą pririnkome pusę 
sunkvežimėlio ir grįžom namo 
pavargę: valyti, virti, košti. 
vėl virti, pakuoti ir šaldyti. 
Vaje, kiek darbo! Nuėjom 
gulti 2 vai. ryto, bet patenkin
ti laimikiu. Ak. tas žmogaus 
godumas! 

Kitą rytą vėl važiavom 
grybauti. Vėl prigrybavom pu
sę sunkvežimėlio. nors kojos 

Prisirinkę Colorado baravykų (iš kairės): 
Juzėnienė ir Albertas Vaitaitis. 

Leonus Maskuliunas. Lilė 

vos benešė, nugara nebelaikė. 
Įsivaizduokite, kad prieš kiek
vieną baravyką teko atsi
klaupti (!) prieš jį nupjaunant. 
Koks nusižeminimas! Bažny
čioje sėdžiu ten. kur nereikia 
klauptis — stovima, o čia prieš 
tą baravykėlį klaupiesi. 

Ir vėl valėme, virėme, ko-
šėme, vėl virėme, pakavome ir 
šaldėme iki pat 3 vai. ryto. Bet 
grįžome namo netušti — su 
šaldvtais baravvkais. 

Kai pirmose dienose nesi
sekė grybauti, nutariau pamė
ginti savo laimę žvejojant. To 
niekam nepatariu! Ten di
džiausia diskriminacija. Al
bertas, vietinis Colorado gy
ventojas, pagavo 8 žuvis, o aš 0! 
Tiesa, ne viena žuvis pasisvei
kino, čiuptelėjo už kabliuko, 
parodė uodegą ir sudiev. Di
džiausias išjuokimas Illinois 
valstijos gyventojo. 

Leonas M. 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Smulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773^*76-2655; fax. 775-436-6906 

K O M I T E T O „VAIKAI" (CHILDREN) 
P R A N E Š I M A S JAV LB XVII TARYBOS 

P I R M A J A I SESIJAI 
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Lietuvos įstatymų siste
mai keičiantis, keičiasi ir įvai
kinimo taisyklės. Gerėjanti 
Lietuvos ekonomika turi įta
kos bešeimių vaikų globai. 

Naujagimių mažėja. Prie
žastys yra kelios. Jaunimo 
emigracija ieškant geresnio 
gyvenimo ir gimdymo vengi
mo informacija yra turbūt 
pagrindinės šio liūdno fakto 
priežastys. 

Per 2002 metus į užsienį, 
įskaitant JAV, įvaikinimui 
buvo išleisti 29 vaikai. Šiemet 
planuojama išleisti 30 vaikų. 
Dauguma įvaikintų pageidau
ja vaikučių ne vyresnių kaip 
3-jų metų. kas irgi riboja 
įvaikinimui tinkančių vaikų 
skaičių. 

Naujoji Įvaikinimo tarny
bos direktorė Odita Tarvy
dienė mus informavo, kad, to
bulinant bešeimių vaikų gy
venimo sąlygas. įteisinta tai
syklė, kad globotojai Lietu
voje negali priimti daugiau 
kaip penkių vaikų. Jų pa
ramos mokestis — 500 litų 
per mėnesį už vaiką lieka tas 
pats. Ribojant prižiūrimų 
vaikų skaičių tikimasi, kad 
pagerės jų gyvenimo sąlygos. 

Visa sistema yra centrali
zuota — įvaikinimas galimas 
tik per Įvaikinimo tarnybą. 
Ankstyvesnė sistema, leidusi 
įvaikinti vaikus per rajonų 
administraciją, kas vedė prie 
sistemos piktnaudojimo, yra 
griežtai uždrausta. 

Užsienyje gyvenantys 
įvaikintojai negali pradėti 
proceso, kol kūdikis nepa
siekia 6 mėnesių amžiaus. 
Kadangi procesas trunka apie 
6 mėnesius, užsienyje įvaikin
ti vaikai nepasieks savo nau
jos šeimos iki vienerių metų 
amžiaus. Įvaikinimo tarnyba 
nedaro užsieniečių įvaikinto-
jų kvalifikacijos tikrinimo — 
ji pasikliauja jų krašto už
tikrinimais, kad įvaikintojai 
yra tinkami. Tačiau perspė
ja, kad kai kurie teisėjai pro

ceso metu domisi ir kelia 
įvaikintojų kvalifikacijos 
klausimą. Viena aplinkybė, 
greitinanti visą procesą, yra, 
jei įvaikintojai sutinka pa
imti brolius ar seseris. Toks 
kelių vaikų įvaikinimas yra 
daromas išimtinai pagreitintu 
būdu. Teismo išlaidos yra 100 
litų, priežiūros namai mielai 
priima, bet nereikalauja au
kos, siejamos su įvaikinimo 
procesu. 

Lietuvoje gyvenantiems 
įvaikintojams duodama proga 
su vaiku susipažinti ir apsi
prasti. Jei nepasiseka, tokiems 
įvaikintojams pasiūlomas kitas 
vaikas. Šiuo metu yra apie 300 
įvaikinimui kvalifikuotų vai
kų. 2002 metais Lietuvoje bu
vo įvaikinta apie 80 vaikų. Apie 
2 proc. vaikų kenčia nuo al
koholio sindromo, kuris neiš
gydomai sulėtina protinį ir 
kūninį vystymąsi. Sutikimą 

atiduot vaiką įvaikinimui turi 
pasirašyti abu tėvai. 

Vienas gal apsunkinan
tis faktas yra tai kad įvaiki
nimo tarnyba, vaikui sulau
kusiam 18 metų. jo ar jos pra
šymu padeda jiems surasti jų 
biologinius tėvus. Nors įvai
kinimo dokumentai yra laiko
mi slapti, bet vaikui prašant 
tarnyba sudaro sąlygas biolo
ginių tėvų ir vaikų susitiki
mui tarnybos įstaigoje. 

Naujas reikalavimas as
menims JAV. kurie nori gauti 
pirmenybę dėl lietuviškos kil
mės, yra įrodymas, kad tėvai 
dalyvauja lietuviškoje veiklo
je. Tai užtikrina, kad vaikai 
augs lietuviškoje šeimoje. 

Tarnyba šiuo metu turi 
reikalų su aštuoniomis JAV 
įvaikinimo agentūromis. Jos, 
direktorės nuomone, yra ne
vienodo patikimumo ir efek
tyvumo. Sistema nėra lanksti 
ir daug žmonių pradeda ieš
koti vaikų kituose kraštuose, 
kurių teisinės sistemos yra 
palankesnės ar prieinames
nės (legaliai ar kitaip) sve
timšalių įvaikinimui. 

Nors Įvaikinimo tarnyba 
ragina mus įsigyti įvaikinimo 
agentūros teises, mes ribo-
jamės informacijos teikimu 
įvaikinimo agentūroms ir 
interesuotiems individams. 
Tų paklausimų būna labai 
daug — mes atsakome dau
giau 80 paklausejų per metus. 

Alė Kėželienė 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininke Birute Jasai t iene (vidury
je) š.m liepos mėnesį Illinois valstijos ižd. Maria Pappas rūpesčiu ruoš
tame tautinių grupių veikėjų pagerbime, už savo nuolatinę veikla buvo 
apdovanota padėkos raštu. Su Birute (iš kaires ' I';it Michalski, Maria 
Pappas atstove etniniams reikalams, ir Illinois valstijos ižd. Maria 
Pappas. Jono TamulaiCio nuotr. 



ŽIEMKENČIŲ BARELIUOSE 
LIBERTAS KLIMKA 

Gailia rudens rasa nu
praustose pievose, tose, kur 
drėgnesnės, arčiau ežerų ir 
upelių pakrančių, šiuo metu 
pražysta įdomi gėlelė. Bo
tanikų ji vadinama pelkine 
mandrauninke; kukli ir 
grakšti: ant ilgoko plono 
stiebelio, kiek žemiau jo vidu
rio; išsiskleidžia baltas, nuo 
kiekvieno vėjo gūsio suvirpan
tis, žiedas. Jo vainiklapiai 
turi žalsvas radialines gysle
les, nuo kurių žiedas atrodo 
dar trapesnis, — tarsi druge
lio sparneliai. Mandraunin-
kės grožį lietuviai įvertino, 
prigalvodami jai ir kitokių 
poetiškų vardų: tai laukų nuo
taka, jaunoji, laukinis per-
lelis, žvaigždutė. Dažnai šis 
augalas pavadinamas ir 
Panelės Švenčiausiosios gėle. 
Juolab netrukus Rugsėjo 8-
oji, pagal bažnytinį kalen
dorių Švč. Mergelės Marijos 
gimimo diena. Žemaitijoje 
šventė vadinama Šiline, nes 
toli garsėja Šiluvos atlaidai 
prie stebuklingojo Apsireiš
kimo akmens. O ir vienas iš 
rugsėjo mėnesio vardų yra 
šilinis. Kitur Lietuvoje rug
sėjo 8-oji tradiciškai vadina
ma Sėmene: apie šį laiką 
pradedamas pagrindinis mū
sų žemdirbystėje darbas — 
žiemkenčių sėja. 

Tinkamą sėjos metą 
ūkininkams nurodydavo gam
toje vykstantys reiškiniai, 
pavyzdžiui, kai gervės pulkais 
į pietus patraukia, praneš
damos apie savo didžiąją 
kelione sidabro trimitų bal
sais. Arba tilvikai, bėginėda
mi po rudeninio arimo dir
vonus, ima šaukti laibais 
balseliais: „Pilk. pilk!" Atseit, 
laikas pilti grūdus į dirvą. Su 
šiuo svarbių svarbiausiu 
žemdirbio darbu sutampa 
žvaigždžių Sietyno kulminaci
ja: apie vidurnaktį jis aukš
čiausiai pakyla. Lyg aušros 
Sietynas turi ateiti į pietų 
pusę. Kad su šiuo astrono
miniu reiškiniu derinta sėja, 
minima ir prūsiškųjų papro
čių istoriografijoje. Pasak 
aukštaičių, geriausias laikas 
žiemkenčių sėjai — trečioji 
mėnulio pilnaties diena, ir ta 
savaitės diena, kurią yra 
gimęs pats sėjėjas. Tačiau 
pasėlių kenkėjai mažiau 
rugius puola, jeigu pasėta 
senugalyje. Visiškai netin
kanti mėnulio jaunatis , — 
šiaudas silpnas išaugąs ir 
rugiai „išrinzga". Dar būdavo 
žiūrima, kad pustų šiaurės 
vėjas, danguje plauktų smul
kūs garbanoti debesėliai, rytą 
tvyrotų tirštas rūkas ir gau
siai iškristų rasa. 

Nuo sėjos priklauso, ar 
bus kitąmet duonos, todėl 
šiam darbui reikia ypatingos 
atidos. Daugybė- senovinių ti
kėjimų siejama su šio darbo 
pradžia. Sėtuve išsmilkydavo 
švęstais žolynais, prie jos per
petės pririšdavo į skepetaitę 
įmazgytos šv. Agotos duonos 
kriaukšlelį, gabalėlį graudu
linės žvakės. — nuo visokių 
nelaimių saugos javus. Sėjos 
rytą visa šeimyna pusryčiau
davo būtinai drauge, tada 
bandos vilkas baisūnas neiš-
grobstys. Ar tik kuris iš vaikų 
nepamatys apie namus voverę 
besisukinėjant? Nekoks tai 
ženklas, žiemkenčių derlius 
gali būti menkas. Seįejas. išei
damas į lauką, vilkdavosi 
švarius lininius marškinius, 
kurių nekeis.lavo iki užbaigs 
sėją. Be to. neskųsdavo barz
dos, kad želmenys butų 
tankesni ir stipresni. Liaudiš
kųjų papročių tyrinėtojai et
nologai šį tik"jima skiria si-
milinės arba panašumo magi
jos sričiai: žmogus save. savo 
veiksmus sutapatina su gam
toje vykstančiais reiškiniais. 
Prieš išeidamas į lauka, sėjė

jas trumpam prisėsdavo ant 
„zaslano", persižegnodavo. 
Kuo anksčiau pradės, tuo ge
riau. Saugodavosi, kad kai
mynas „neužsėtų". Tada der
lumas gali perbėgti į kaimyno 
barus. Dėl šios priežasties 
sėjos metu nieko iš namų 
neskolindavo, — ūkio sėkmė 
kartu išeisianti, o kaimyno 
banda vasarą vis į pasėlius 
„įmaurosianti". Nekepdavo 
tądien duonos, nekirpdavo 
avių. Viskas dėl to panašu
mo... Darbą stengdavosi 
užbaigti iki saulės laidos, nes 
manyta, kad mėnuliui apšvie
tus sėklą, javai bus dirsėti. Ir 
nakčiai negalima palikti 
akėčių lauke, — Rytų Lietu
voje tikėta, kad tada per visus 
metus nė viena mergina iš 
sodžiaus neištekėsianti. Visą 
sėją reikėtų užbaigti iki tol, 
kol ims gelsti ištisai berželių 
svyruoklių kasos. Ir koks ste
buklingas tas mažas rugio 
grūdelis, — išaugina brandžią 
varpą, kuri maitina vieną 
žmonių kartą po kitos... 

Taigi, vienas svarbiausių 
kaimo darbų lietuviškame 
paprotiniame kalendoriuje 
yra susietas su Švč. Mergelės 
Marijos švente. XVII amžiaus 
pradžios mediniuose runų 
rašmenimis išraižytuose ka
lendoriuose ne viena diena 
pažymėta gražiu žiedeliu, — 
tai Dievo Motinos šventes. Ir 
visos labai reikšmingos kaimo 
gyvenimo tėkmei, atliepian
čios svarbius pokyčius gamto
je. Štai tos šventės: sausio 1-ji 
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DEŠIMT DIEVO 
ĮSAKYMŲ 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Besiruošiant sėjai. 

— Švč. Dievo gimdytojos 
diena; vasario 2-ji — Grab
nyčios: kovo 25-ji — Blovieš-
čiai, Apreiškimas Švč. Mer
gelei Marijai: liepos 16-ji — 
Škaplierinė: rugpjūčio 2-ji — 
Angelinė; rugpjūčio 5-ji — 
Snieginė; rugpjūčio 15-ji — 
Žolinė; rugsėjo 8-ji — Sėmenė 
arba Šilinė, gruodžio 8-ji — 
Švč. Mergelės Marijos Ne
kaltasis prasidėjimas. Iš viso 
devynios, reikšmingas skai
čius prosenoviškajame baltų 
kalendoriuje. 

Įdomu, kaip gi atsitiko, 
kad Švč. Mergelės Marijos 
kultas taip gražiai pritapo prie 
lietuviškųjų papročių? Juk 
pikčiausi mūsų tautos priešai 

viduramžiais — Kryžiuočių 
ordinas — turėjo Švč. Marijos 
vardą! Nuožmūs riteriai dėko
davo jai šventomis giesmėmis 
už pergales prieš pagonis 
lietuvius. O per pusantro šimt
mečio trukusį karą su ordinu 
lietuviai neteko gal milijono 
savo gentainių. Šio istorinio 
paradokso sprendimas, turbūt 
glūdi tame, kad Švč. Marijos 
kultas po Lietuvos krikšto 
pakeitė žemdirbių bendruo
menėje nuo seno išplėtotą 
žemės deivės garbinimą. Že
mės motina, derlumo skatinto
ja, pasak istoriografinių šal
tinių, mūsuose buvusi Žemy
na; latviuose ji vadinta Mara. 
Ir net išliko užrašytų maldelių 
šiai dievybei. Pavyzdžiui, ku-

Viktoro Kapočiaus nuotrauka. 

nigas M. Pretorijus Įsrūties 
apylinkėse girdėjęs taip sa
kant: „Mieloji žemele, Žemy
nėle žiedkele, duok žydėti 
rugiams, kviečiams, miežiams 
ir visiems javams, būk mums 
maloninga deivė ir atsiųsk pas 
mus savo angelus, kad jie 
nuvytų piktąjį pavyduolį". J. 
Brodovskio žodyne, sudary
tame XVIII a. pradžioje, yra 
toks tekstas: „Brandžią varpą, 
Žemynėle žiedkele! Išlaikyk 
sveikatoje ir gėrybėje, palai
mink valgį, gėrimą, pasėlius ir 
akėjimus, apsaugok nuo alka
no žvėries". Dabar lietuviai 
maldomis kreipiasi į Švč. 
Mergelę Mariją, prašydami 
palaiminti jų rankų darbus ir 
apginti nuo skriaudos. 

Smagu nuo pirmos minutės 

Skambint i į 

Lietuvą 1 5 . 9 c e n t a i m i n u t e i 

Kanadq 4 .9 c 

JAV 4 ,5 c 

Vokieti ją 4 . 9 c 

UK 4 .9 c 

Lenkija 8 .9 c 

Rusiją 9 .9 c 

• Patikimas ryšys 
• Be mėnesiniu mokesčiu 
• Be kontrakto bei išankstinio mokesčio 
• Nereikia pakeisti savo dabartinės tol imo skambinimo 

kompanijos 
• Ta pati žema kaina 24/7 
• Skambinkite iš bet kurio telefono per visą JAV - iš mobilaus, 

viešo automato, iš draugu ar iš viešbučio 

Užsiregistruokite šiandien ir pasinaudokite šia mūsų reklamai 

Vartodami kodą DR072803, gausite 50 minučių nemokamai skambinti JAV ribose. 
Ši lengvata siūloma tik naujiems klientams ir galioja iki 2003 m. rugpiūčio 31 d. 

^tLUDT 
WORtD DISCOUVT TELGCOMMUNfCATIONS 

1-888-353-0808 
www.mywdt.com 

Niekas šiame pasaulyje 
nėra tiek laimingas, kad ne
trokštų laimingesnio gyveni
mo. Visi žino, kad ir viso pa
saulio taptum laimėtoju, grei
tai baigsis šio pasaulio gyveni
mas su mirtimi. O kas tada 
bus? Vienas jaunuolis pri
siartino prie Jėzaus ir paklau
sė: „Mokytojau, ką gera turiu 
daryti, kad įgyčiau amžinąjį 
gyvenimą?" Jėzus atsakė: „Jei 
nori įeiti į gyvenimą, laikykis 
įsakymų... Nežudyk, nesveti
mauk, nevok, melagingai ne
liudyk, gerbk savo tėvą ir mo
tiną, mylėk savo artimą kaip 
save patį" (Mt. 10, 16-19). 
Taip trumpai paaiškino Kris
tus jaunuoliui, kad reikia 
laikytis dešimt Dievo įsa
kymų, kurie buvo paskelbti 
paties Dievo per Mozę. 

„Aš esu Viešpats, tavo 
Dievas, kuris išvedžiau tave iš 
Egipto žemės, iš vergijos na
mų. Neturėsi kitų dievų, tiktai 
mane. Nedirbsi sau drožinio 
nei jokio paveikslo, panašaus į 
tai, kas yra aukštai danguje ir 
kas yra čia, žemėje ir, kas yra 
vandenyje, po žeme. Jiems 
nesilenksi ir jų negarbinsi, nes 
aš Viešpats, tavo Dievas... 
Nenaudosi piktam Viešpaties, 
savo Dievo, vardo, nes Vieš
pats nepaliks nenubausto to, 
kuris naudoja piktam jo var
dą... Gerbk savo tėvą ir moti
ną, kad ilgai gyventumei 
krašte, kurį Viešpats, tavo 
Dievas, tau skiria. Nežudysi. 
Nesvetimausi. Nevogsi. Neliu
dysi melagingai prieš savo ar
timą. Negeisi savo artimo na
mų: negeisi savo artimo 
žmonos ar vergo ir vergės, ar 
jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas 
priklauso tavo artimui (Iš. 20, 
1-17). Šitie įsakymai yra skel
biami viso pasaulio žmonėms, 
nes visi atsiradome šiame 
pasaulyje su valia Dievo, kuris 
yra viso pasaulio, dangaus ir 
žemės Kūrėjas. Visi mūsų 
įstatymai remiasi dešimčia 
Dievo įstatymų. Visi teismų 
nutarimai, valstybių santykių 
sudarymai turi pagrindus Die
vo dešimtyje įsakymų. Tik ne
dorėliams ir bedieviams gali 
atrodyti, kad žmonių gyveni
me tie Dievo įstatymai ne
reikalingi. 

Turbūt bedieviai pradėjo 
kaltinti vyriausiąjį teismą. 
kad nepaiso, jog Montgomery. 
Alabama, valstybinėje nuosa
vybėje stovi Dešimties Dievo 
įsakymų paminklas. O tai esą 
prieš konstituciją, nes Baž
nyčia atskirta nuo valstybės. 
Visų pirma, tai yra visiems 
žmonėms priminimas, ypač 
vyriausiam teismui, kad nu
tarimai būtų teisingi ir kad 
darbai prieš Dievo Dešimtį 
įsakymų yra blogi ne tik die
viškoje šviesoje, bet blogi ir 
kenksmingi valstybei. Žino
ma, vagims, paleistuviams, 
žmogžudžiams labai nepatin
ka tie Dievo įstatymai. 

Daugybei žmonių prieši
nantis, vyriausias teismas 
nutarė tą Dievo įsakymų 
paminklą pašalinti iš aikštės į 
kitą — nežinomą vietą. Na, ir 
kas dabar laimėjo? Išeitų, kad 
dabar galima vogti, žudyti, 
paleistuvauti, ko tik pikti pa
geidimai reikalauja, nes žmo
gaus laisvos valios niekas ne
tramdo. 

Tik tų Dievo įsakymų vyk
dymu, kaip Kristus moko, gali 
laimėti amžiną gyvenimą. 
Bedieviai sako. kad šioje že
mėje Dievas yra nereikalin
gas, nes Jo išvis nėra. Atseit, 
tik patsai žmogus viską gali 
laimingai sutvarkyti. Tai yra 
neišmanėlio kalba. Teisingai 
Šv. Rašte yra pasakyta: „Be

protis tarė sau — nėra Dievo" 
(Ps. 52). Kad Bažnyčia atskir
ta nuo valstybės, tai nereiškia, 
kad jos žmonėms nereikia nei 
tikėjimo, nei religijos, nei mal
dos jų gyvenime. Dabar Ame
rikoje yra uždrausta vieša 
malda vaikams mokykloje. 
Atrodo, kad Amerika žygiuoja 
susinaikinimo keliu. Prieš 
penkiasdešimt metų galėjai 
palikti savo automobilį visai 
nakčiai neužrakintą. Taip pat 
ir namus galėjai palikti ne
užrakintus. Tada nebuvojokio 
pavojaus. Dabar visi žinome, 
kaip yra viskas pasikeitę. 
Moterys negali saugiai nei 
dieną, nei naktį mieste ir kur 
nors atviroje vietoje vaikščioti. 
Moterų seksualiniai išprievar
tavimai ir žudymai skelbiami 
kasdien žiniasklaidoje. 

Visa, kas vyksta pasaulyje 
ir mūsų aplinkoje, mes išaiš
kiname vien tik žmonių doru 
ar nedoru veikimu. Šv. Petras 
visus mus perspėja: „Būkite 
blaivūs, budėkite! Jūsų prie
šas velnias kaip riaumojantis 
liūtas slankioja aplinkui, 
tykodamas ką praryti? (1 Pt. 
5-8). Visi pasaulio karai, ne
paprasti žmonių žiaurumai, 
tikinčiųjų persekiojimai ir 
kankinimai vyksta su velnio 
pagalba. Ir dešimties Dievo 
įsakymų paminklas velniui 
labai nepatiko. 

Fiodoras Dostojevskis 
(1821-1881) yra devynioliktojo 
amžiaus žymiausias psicholo
gas rašytojas, kurio veikale 
.,Broliai Karamazovaf, pagrin
dinė kūrinio idėja yra išreikš
ta Dimitrijaus žodžiais: „Die
vas su velniu kovoja žmogaus 
širdyje", ir ši kova vyksta viso
je pasaulio istorijoje. F. Dos
tojevskis negalėjo suderinti 
Dievo buvimo tikrovės su blo
gio tikrove. Brolių Karama-
zovų tarpe veikė ir velnias, 
kuris, paklaustas, ar yra Die
vas, atsakė: .Balandėli, neži
nau". Būtų galima daug knygų 
parašyti, jeigu būtų atskleista 
velnio veikla žmonijos istorijo
je. 

Kai apaštalai paklausė 
Jėzų. koks Jo atėjimo ir pa
saulio pabaigos ženklas. Jėzus 
jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad 
jūsų kas nesuklaidintų. Daug 
kas ateis su mano vardu ir 
sakys: Aš Mesijas, ir daugelį 
suklaidins. Girdėsite apie 
karus ir karų gandus. Žiū
rėkite, kad neišsigąstumėte, 
nes reikia, kad tai įvyktų. Bet 
tai dar ne galas. Tauta sukils 
prieš tautą ir karalystė prieš 
karalystę. Vietomis bus bad
mečių ir žemės drebėjimų. 
Tačiau visa tai — tik kentė
jimų pradžia" I Mt 23, 3-8). Tai 
įvyks su velnio siautėjimu 
mūsų žemėje, kaip įvyko 
paties Kristaus kančia ir mir
tis ant kryžiaus su šėtono 
įkvėpimu, jo pagalba žydų 
tautos vyresniesiems. Ir de
šimties Dievo įsakymų pamin
klo išgabenimas iš aikštės, 
kur visi žmonės galėjo pa
matyti ir paskaityti, kas ten 
parašyta. įvyko ne be velnio 
veiklos. 

Visa tai svarstant, nieko 
kito nerasime šventose kny
gose parašyta ir patarta, kaip 
tik ką jaunuoliui Kristus 
pasakė: „Jei nori įeiti į gyve
nimą < amžinai laikykis įsa
kymų: nežudyk, nesvetimauk, 
nevok, melagingai neliudyk, 
gerbk savo tėvą ir motiną, 
mylėk savo artimą kaip save 
patį" 'Mt. 10. 17-19). O tai yra 
Dešimt Dievo įsakymų, kurių 
vykdymu mos ruošiamės įeiti į 
Viešpaties Dievo karalystę 
amžinam gyvenimui. 

http://www.mywdt.com
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Siūlo darbą j 

,303 TAXI" 
Reikalingi taksi vairuotojai su 

minimalia anglų kalba. 
Apmokome. Atlyginimas nuo 
$500 (per savaitę) ir didesnis. 

Tel. 847-368-8914; 
847-366-9783, Jurijus, arba 

atvykti 709 N. Main St., Mount 
Prospect, IL. 60056. 

Major taxicab co. looking for 
qualified cab drivers 

to service south suburbs. 
To apply please 

call 847-414-5623. 

Ieškau vidutinio amžiaus mo
ters, galinčios prižiūrėti senuką 
ir gyventi kartu.Reikia vairuoti 
automobilį. Aušra Padalino, tel. 

773-767-2400, palikti žinutę. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti j 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

Reikalinga masažistė 
darbui offise. 

Northvvest suburbs. 
Tel. 847-962-1158. 

PARDUODA 

Kraustymosi paslaugos 

M O V I N G 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

G E D I M I N A S 
708-387-9144 

Parduodamas šviežias šių metų 
grynas bičių medus. Galima 
gauti ir po pamaldų Lemonte. 

Tel. 630-323-5326, 
Kazvs Laukaitis. 

Platinkite „DRAUGĄ' 
D R A U G A S 

I * . - -. <• . 0 A I L 

Pirmą kartą... 
prenumeruo jant D R A U G Ą (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 me tams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesč iu ( D R A U G A S , 4545 W. 63 St., Chicago, !L 
60629) . 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

j VILNIUS 2003 
SKRYDŽIAI iš įvairių JAV miestų. 

Grupės ir pavieniai keliautojai 
i PIGIAUSIOS KAINOS!!! 
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40-24 235 th Street Douglaston, NY 11363 
Te l . 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Fax. 718-423-3979 
E-mai l : vyt tours@earthl ink.net 
W e b site: www.vyt is tours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mai l : pency lar@comcast .net 

D ė n e s i o ! 13 dienų kelionė laivu ir t raukiniu į A L A S K Ą 
2004 m. l iepos 12-24 d. Skambint i Ritai. 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414: E-mail: broneb@aol .com 
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/NORĖJAU PRANEŠTI, KAD 
DABAR GALĖSITE MAN 
PASKAMBINTI PIGIA U!!! 

A Jįr C 24HRS.7DAYS 
^ Cl J 775631-1833 
^ ISSSSSo 312-371-1837 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

Profesionaliai atliekami plytelių, 
durų, apvadų, langų, spintelių dar

bai. Statomi balkonai. įrengiami rūsiai. 
10 metų patirtis. 

Tel. 630-789-2364 po 5 v.v.; 
630-865-7058 mob. 

STASYS CONSTRUCTION 

„HV'AC of Hinsdale". Taisome 
namų šaldymo įrenginius bei 

krautuvių šaldytuvus. 
Tel. 630-880-7080 (mob.); 

Fax. 630-323-0218. 
Kęstutis Laukaitis. 

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

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

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

MONLMENTAL CONSTRUCTION 
INC. Geriausios kainos ir kvalifikuotas 
darbas. Naujų ir senų grindų instalia

vimas, šlifavimas ir dažymas. Yra 
draudimas. Nemokamas įvertinimas. 

Tel. 773-386-2096. 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding". atliekami cemento, 
„plumbing"" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Siūlo išnuomoti 

Išnuomojamas 2 miegamųjų gražus. 
naujai dekoruotas butas su šaldytuvu. 

krosnimi, oro vėsintuvu, vyresnio 
amžiaus žmonėms Marųuette Rd. ir 
Spaulding St. Tel. 708-656-6599. 

I šnuomojamas apšildomas 
4 kambar ių . 

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security" 

Tel. 773-434-4543 

Išnuomojami 1 ir 2 mieg. butai 
Summtit rajone bei Studio 

Lemonte. Tel. 708-476-1155 ar 
708-476-1184. 

Butai pensininkams modernūs. 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis. 
Lietuviškoje aplinkoje, Marijos 

Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Kreipkitės: Vilią 

Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, CT 06277. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas su 
šiluma Oak Lawn rajone. 

Kaina S775/mėn. 
First Rate Real Estate, Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

Palikti žinutę. 

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

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

$ 
&& 

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W. Rocsevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 

P A D E D A M E Į S I G Y T I A U K C I O N U O S E 
T E L : 7 0 B - 5 9 9 - 9 6 B 0 , 6 3 0 - 7 * 7 4 - 1 1 9 2 

Alvvays With Flovvers 
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštės 
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 

• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida 

• Krepšeiiai ir vainikai laidotuvėms 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Savaitgaliais dirbame PLC Lemonte 9 v.r.-2 v.p.p. 
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje 
• www.aiwayswithflowers.com 

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604 

TIKI^^H 
^min į L I L T I 

!p<^)b=A^lPr\i 

DĖMESIO! DĖMESIO? 

Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau 

skelbtis la&raštyfe 

brangiai kainuoja? 

Ne beda. 

DRAUGAS jūsų skelbimą 

išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 

773-585-9500 ar užsukti j 

DRAUGO administraciją 

adresu 4545 W. 63 St, 
Chicago, IL 60629. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

Paslaugos fotografams 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
K MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

D a r b o vai . : kasd ien n u o 8 
v.r . ik i 6 v.v.; šeš tadieniais 

n u o 8 v.r. iki 4 vvp.p.; 
s ekmad ien i a i s u ž d a r y t a . 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

Draudimo paslaugos 

' S T A T E FARM INSURANCE 
• DRAUDIMAI 
I Automobilio, namų, 
I gyvybės ir sveikatos 
I Agentė Barbara Murray 
I Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai 
I 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 
I 708-423-5900 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBBJQ NAMU SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Kirpėjų paslaugos 

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

atlieka chemini sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus. 
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649. Regina 

Parduoda 

Parduodu atnaujintą DVARĄ !4 mylių nuo 
Kauno centro Statytas 18S7 m. brolių 

Frenkeliu. 1928 m. - 1940 m. buvo prekybos 
departamento direktoriaus Norkaičio nuosavy-
bė.Tuo laikotarpiu dvare mėgdavo baliavoti 
prezidentas Antanas Smetona su ministenais 
Dvarui priklauso 40.453 m* žemės su parku-
Yra trys tvenkiniai, kuiie sujungti kanalais 

Viso — 800 m- ploto ir juose gyvena žuvys. 
Dvaras — 1.061 m: ploto, ilgis 29 metrai, plo
tis 16 metrų. Pilnai sutvarkytas pirmas aukštas. 

kuname ? miegamieu. virtuvė, skalbykla, 
drabužinė, holas, svetainė ir sale. Antras aukš

tas neįrengtas Po rūsiam yra skliautimai 
rūsiai. Pastatas iš raudonų plytų, tinkuotas, yra 
6 masinu garažas. Visas vidus padarytas naujai 

ir labai gerai Kaina 5600.000. 
Savininko" tel. 011-370-698-20307. 

Audrius Mikulis 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 :s0awai 

E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas * 
* Pardavimas , J 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

O * * , i GnMHji Accent 
—:=^~1~£* Homefinders 
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 patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

Pro -Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vtfce.Mai: 773354-7820 I 
Fax: 708-361-9618 

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

DANA Š Č E R B A I T Ė MAYER 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemėssklypą.Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunantfinansinę paskolą. 

O ' F L A H S R T Y REALTORS 
& 8 U 1 L D E R S . Inc. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

G R A Ž I N A JONAVIČIENĖ 
7 0 8 - 4 3 0 - 1 0 0 0 
7 0 8 - 5 9 8 - 6 5 0 1 

m o b . 708 -203 -5242 
j o n a v i c i u s @ h o m e . c o m 

GREIT PARDUODA 
J j T i - — Landmark " l * i properties H 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

Drake 
Dtd 

lt Again! 
* J > EOSJ> " I G U * I * 3 Opportumty 

5 S.Prosoeci, Oarenoon 
Hills, HSmots 60514 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės j 

Drake Realtor 

Lolita Rasimaviciute 
R E A L T O R 

4 7 0 5 S. C i l b e r t A v e . 
LaCrange, IL 6 0 5 2 5 

• Mielai atsakysiu į visus su nekilnojamu turtu 
susijusius klausimus. 
• Padėsiu ne tik įsigyti ar parduoti nuosavbę. 
bet ir gauti finansavimą bei atlikti rinkos analizę. 

Tel. 708 612 8573 mob. 
E-mail: iolita.rasima@century21 .com 

dfinortgage- Y v t f t S K c l l l V S 
Loan Consultant 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje ; r 4tKN&tĖ& 
• Labai prieinamos sąlygos ' f | p ^ ^ J p -
• Greitas ir tobulas patarnavimas Į Į Į F ~" J~WKI 
• Skambinkite man šiandien: Hm' ^ ž S i 

Nemokamai: (888)-733-9070 1 ' f V 
vytas.keblys@citigroup.com ^ S 

4724 W. 103 rd ST. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-7900 
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA • WWW.MAZEIKA.COM 

B3CEMT INSTJBANCE AGENCT 
4315 W. 63 rd St. CHICAGO. IL 60629 • 773-735-3400 

4724 W. 103 rd ST.. OAK LAWN, IL 60453 • 708-422-3922 
DRAUDIMO AGENTAI 

TURGUS Valentinas Krumplis 

HALINA 
1-708-4S358S3 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai 

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teisės - CDL 

CAROLINA JANITORIAL, Inc. 
1 -708-837-8904 
Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambarių tvarkymas 
ir padavė|os 

LEONID 
2881 N MiKvaukee 

1-773-395 8820 
kalba rusiškai, angliškai 

Įvairūs darbai 

MARINA 
1-847 329-0202 

kalba rusiškai, angliškai 
namu, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
to tax payer" informaci]a dė! taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

1VA 
1708-499 9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

TERESA 
1-773 545 379S 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

NIKĄ 
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai 

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W Belmont. Chicago, IL 

CHEPOVS 
Domestic Agency, Ine 

1 -847^03-6439 
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai 

DRAUGO b iu l e t en i s 
TURGUS 

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

vardas. 

aavardė. 

3dresas-

nws'.2$-

tetef • 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

Tai - Jūsų laikraštis 
* M ū t l D *>Of O* 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamuiu 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekviena diena. 
Minute Maid 7562 N Milvvaukee, 
Chicago, IL 60631 1 847 647-
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido. 

Siųsk i t e paš tu a r b a f aksu : 
DRAUGAS 

4545 W. 63 St . 
Ch icago . IL 60629. 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
http://www.aiwayswithflowers.com
mailto:amikulis@usa.com
http://worldnet.att.net
mailto:jonavicius@home.com
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
http://WWW.MAZEIKA.COM


Popiežius Jonas Paulius II laimina Lietuvą 
karūnavimo 750-ąsias metines, menė, turinti spindėti ištikimy-
Būtent jis suvienijo jūsų valsty- be Evangelijos mokymui ir degti 
be su Kristaus kryžiumi ir troš- uolia meile, vienijančia ją su 
ko, kad valstybė, gyvendama 
pagal krikščioniškus principus, 
dar glaudžiau įsilietų į Europos 
žemyną", teigia popiežius. 

Jis pažymi, kad „tai reika
lauja, kad ir šiandien Lietuva 
nepamirštų savo krikščioniško
sios tapatybės ir savo turtingų 
tradicijų ir gebėtų jomis prisi
dėti prie viso žemyno lobyno. 
Tokios atsakomybės imtis ypač 
pašaukta katalikų bendruo-

Rusija paskelbė susitaikymą su Lietuva dėl naftos telkinio „D-6" 
teritoriją. priklauso jos kompetencijai. 

Opozicinės frakcijos atsto- Konservatoriai atkreipė dė-
vai pasigedo „politinės valios" ir mesį, jog „LUKoil" galėtų pa
ragino ministrą, kalbant su 
Rusija, vartoti „kietesnį balsą". 

A. Kundrotas nesutiko, jog 
vyriausybei trūko politinės va
lios, tvirtino, jog jo vadovauja
ma ministerija atliko tiek, kiek 

Atkelta iš 1 psl. 
Būtent tuomet prie Šiaulių sto
vintys kryžiai tapdavo neišsen
kančiu vidinės galios šaltiniu, 
leidusiu toliau priešintis vilian
tis geresnės ateities", rašo po
piežius. 

Jis sveikina Lietuvos gyven
tojus, nusprendusius prisijungti 
prie kitų tautų, susivienijusių į 
Europos Sąjungą. „Lietuva žen
gia keliu, grąžinančiu ją į didelę 
Europos valstybių šeimą, kuriai 
ji visuomet priklausė. Neseniai 
minėjote karaliaus Mindaugo 

Bažnyčia". 
„Su šiais jausmais, patikė

damas šią mylimą tautą galin
gajam Švenčiausiosios Mergelės 
užtarimui, siunčiu jums, jūsų 
vyskupams, kunigams ir tikin
tiesiems ypatingą apaštališkąjį 
palaiminimą, kupiną nesibai
giančių dangaus malonių", bai
giamas popiežiaus Jono Pau
liaus II sveikinimas visiems ti
kintiesiems. 

Atkelta iš 1 psl. 
Kaip vieną galimų argu

mentų derybose su Rusija buvęs 
konservatorių vadovas Vytau
tas Landsbergis pasiūlė susieti 
„D-6" telkinio naudojimo klau
simą su derybomis dėl panaudo
to raketų kuro gabenimo iš Ka
raliaučiaus srities per Lietuvos 

sekti vienos didžiausių naftos 
bendrovių „Royal Dutch/Shell' 
pavyzdžiu. Pastaroji paskelbė, 
jog nenaudos naftos gręžinių 
vietose, įtrauktose į UNESCO 
pasaulinio paveldo sąrašą. 

MIRĖ FILMŲ AKTORIUS, ANKSČIAU 
DIRBĘS KASYKLOSE 

DRAUGAS, 2003 m. rugsėjo 6 d., šeštadienis 

ES galėtu padengti dalį Lietuvos ir Lenkijos „elektros tilto" kaštų 
Atkelta iš 1 psl. 

Lietuvos bei Lenkijos elekt
ros tinklų sujungimo projekto 
vertė yra 434 mln. eurų (1.499 
mlrd. litų). 

Iš viso Lietuva iki 2013 me
tų numato įgyvendinti 2.172 
mlrd. eurų (7.5 mlrd. litų) ver
tės transporto (geležinkelių, au
tomobilių kelių bei uostų) pro
jektų, kuriems norėtų gauti ir 
ES struktūrinių fondų paramą. 

L. de Palacio pažymėjo, kad 
papildomų lėšų tinklų sujun
gimui galima gauti iš Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
ko. Ji pasidžiaugė, kad Lietuva 
ir Lenkija jau ėmėsi žygių dėl 
šių projektų finansavimo iš šio 
šaltinio. 

Komisarė pabrėžė, kad Vil
niuje aptariami tarptautiniai 
projektai — greitkelio „Via 
Baltica", geležinkelio „Rail 

Baltica", Lietuvos ir Lenkijos 
elektros tinklų sujungimas — 
yra svarbūs visam Šiaurės Eu
ropos regionui. 

Ji sveikino Lietuvos suma
nymu šiomis dienomis Vilniuje 
surengtą trijų Baltijos valsty
bių, Suomijos ir Lenkijos vy
riausybių vadovų, taip pat šiuo 
metu ES pirmininkaujančios 
Italijos transporto ministro su 
sitikimą šiuo klausimu. 

Seimo vadovas ir premjeras kaltinami sąmokslu prieš „tautos prezidentą" 
surinks įrodymų, jog V. Šus
tauskas bandė daryti spaudimą 
teisėsaugininkams pagarsėju
sioje byloje dėl narkotikų ir va
liutos kontrabandos, jam gali 

Atkelta iš 1 psl. 
panoro šį žmogų — Lietuvos 
Respublikos prezidentą Rolan
dą Paksą — izoliuoti ir 'įkalinti' 
Prezidentūroje (apriboti Prezi
dento galias)", rašoma penkta
dienį išplatintame pareiškime. 

„LLS kviečia tautą, nežiū
rint politinių įsitikinimų ir tau
tybės, paremti vilties preziden
tą r,olandą Paksą kovoje su ge
rai organizuotu politiniu nusi
kalstamu susivienijimu, kuris 
veikia valstybiniu mastu visose 
valdžios institucijose, ir inici
juoti referendumą prezidento 
galioms sustiprinti", rašo V. 
Šustauskas. 

Sovietmečiu už chuliganiz
mą kalėjime sėdėjęs ir teistumą 
nuo rinkėjų nuslėpęs V. Šus
tauskas rašte ragina neleisti 
,juodosioms jėgoms" įkalinti 
Prezidentūroje R. Pakso, nes, 
priešingu atveju, „buvęs LKP 

CK administracinių organų 
priežiūros skyriaus instrukto
rius A. Paulauskas ir buvęs 
LKP CK pirmasis sekretorius A. 
Brazauskas sugrąžins Lietuvą į 
Berijos ir kolūkių laikus". 

Prieš kelias dienas laiške 
prezidentui A. Paulauskas su
abejojo, ar esama teisinio pag
rindo veikti prezidento vado
vaujamai Užsienio politikos 
koordinacinei tarybai. Seimo 
pirmininkas pasiūlė arba tary

bą panaikinti, arba tinkamai 
teisiškai reglamentuoti. 

A. Paulauskas interviu Lie
tuvos radijui sakė manąs, kad 
V. Šustausko pareiškimas gali 
būti susijęs su Generalinės pro
kuratūros tiriama byla dėl gali
mo politinio spaudimo teisė
saugai. Šioje byloje yra minimas 
ir V. Šustauskas. 

A. Paulauskas liepą yra pa
reiškęs, kad, jeigu prokurorai 

būti paskelbta apkalta. 
Minėtoje byloje vienas iž 

įtariamųjų yra Kauno nusikals
tamo pasaulio autoritetu vadi
namo Henriko Daktaro sūnus 
Enrikas, kuris yra ir V. Šus
tausko vadovaujamos LLS na
rys. 

Tuo tarpu prezidentas R. 
Paksas, komentuodamas V. 
Šustausko pareiškimą, per savo 
spaudos tarnybą pareiškė, kad 
„kiekviena politinė partija turi 
teisę išsakyti savo poziciją vi
sais aktualiais šalies klausi
mais". 

Pareiškime pažymima, kad 
„prezidentas R. Paksas mano, 
kad bet kuri politika yra galima 
tik Konstitucijos rėmuose". 

Iš pareigų atleistas Kauno muitinės viršininko pavaduotojas 
Atkelta iš 1 psl. 
pareigūnas susijęs su vienos 
uždarosios akcinės bendrovės 
veikla, kai neteisėtais būdais 
buvo išvengiama mokesčių už į 
Lietuvą įvežamus naudotus au
tomobilius. 

Įtariama, kad ši bendrovė 
įveždavo automobilius neva per

dirbti, tuo išvengdama mokes
čio už importuojamus automobi
lius, tačiau iš tikrųjų jie būdavo 
parduodami įvairiuose Lietuvos 
automobilių turguose. 

Pareigūnų duomenimis, 
bendrovė 2002-2003 metais ga
vo du leidimus laikinai įvežti 
perdirbti 1,000 naudotų auto

mobilių, kurių orientacinė vertė 
būtų apie 17 mln. litų. 

Importuojamų šių automo
bilių pridėtinės vertės mokes
čiai sudarytų apie 3 mln. litų. 
Pareigūnų duomenimis, leidi
mus įvežti automobilius davė G. 
Ganatauskas, nors tai nebuvo jo 
vadovaujama darbo sritis. 

Charles Bronson, filmų 
aktorius, gimęs Ehrenfeld, 
PA, mirė šių metų rugpjūčio 
30 d., sulaukęs 81-nerių metų 
amžiaus. Velionio tėvai — 
ateiviai iš Lietuvos. Tėvas ilgą 
laiką dirbo anglių kasykloje. 
Šeimoje augo 15 vaikų. Char
les buvo vienuoliktasis iš eilės. 
Šeima gyveno gana skurdžiai. 
Tėvas, tikriausiai pakirstas 
sunkaus ir pavojingo darbo, 
mirė. Charles, tuo metu tebu
vo 11 metų amžiaus. 

Jaunasis Charles, truputį 
ūgtelėjęs, pasekė savo tėvo 
pėdomis — pradėjo dirbti ka
syklų požemiuose. Tačiau jis, 
norėdamas pasiekti šviesesnį 
rytojų, ėmė svajoti apie gali
mybę patekti į teatrą. To siek
damas, persikėlė į Philadel-
phijos miestą, kur pradėjo 
dirbti „Play and Players" gru
pėje. Pradžioje dirbo fizinį 
darbą, o paskui pasinaudojo 
jam pasiūlytais smulkesnių 
scenos vaidmenų atlikimais. 

Kiek vėliau, nusidanginęs 
į Los Angeles, gavo pastovesnį 
darbą filmų gamybos pra
monėje. Tačiau, kaip sakoma, 
per naktį netapo filmų akto
riumi. Teko patirti ir šilto, ir 
šalto. Visgi jis atkakliai siekė 
užsibrėžto tikslo. Prisiminda
mas savo gyvenimo anksty
vesnes dienas, ne vieną kartą 
pasakęs: „Aš negalėjau ir da
bar negaliu nieko prarasti, nes 
aš anksčiau buvau beveik 
viską praradęs". 

K a u n o „ į ž y m y b e i " s i ū l o m a s k i r t i k e l e r i u s m e t u s k a l ė j i m o 

Atkelta iš 1 psl. 
Tokią bausmę H. Daktarui 

prokurorai pasiūlė ketvirtadie
nį Kauno apygardos teisme 
baigtoje nagrinėti automobilių 
vagysčių, išpirkos už juos rei
kalavimo ir tarpininkavimo by
loje, kurioje jis kaltinamas tar
pininkavimu išperkant vogtus 
automobilius. 

Be H. Daktaro, byloje auto
mobilių vagystėmis ir išpirkos 
už juos reikalavimu dar kaltina
mi Evaldas Mačius, Raimundas 
Koženiauskas, Gintaras Mon-
girdas. Arūnas Pauliukas ir Ai
das Lietuvninkas. Jie dėl 8 me
tų senaties termino nuo baus
mių už automobilių vagystes at
leisti, o už turto prievartavimą 
jiems siūloma skirti puspenktų 

metų laisvės atėmimo bausmes. 
Byloje, kuri nagrinėta apie 

dvejus metus, yra 15 nukentė
jusiųjų. 

Į bylą sujungta 13 automo
bilių vagysčių, 1994-1996 me
tais įvykdytų Kaune. 

Kaltinimai teisiamiesiems 
daugiausia grindžiami valsty
bės saugomų liudytojų brolių 
Sauliaus ir Žydrūno Čiapų pa
rodymais. 

Kaltinamųjų advokatai teis
mui teigė, kad brolių liudijimai 
nepatikimi ir nenuoseklūs, taip 
pat gynėjai stebėjosi, kodėl su 
policija pradėjusiems bendra
darbiauti Čiapams buvo leidžia
ma toliau organizuoti dešimčių 
automobilių vagystes bei reika
lauti už juos išpirkos. 

H. Daktaras ankstesniuose 
teismo posėdžiuose yra teigęs, 
kad brolių Čiapų apskritai ne
pažįsta, o jų parodymus pavadi
no niekiniais. 

Valstybės išlaikomi ir sau
gomi liudytojai broliai Čiapai 
dar 1995 metais sutiko bendra
darbiauti su teisėsaugininkais 
ir liudijo prieš H. Daktarą, kai 
jis buvo teisiamas prieš 6 me
tus. 

1997 m. vasario 13 d. Vil
niaus apygardos teismas H. 
Daktarui skyrė 7.5 metų laisvės 
atėmimo bausmę. 2001 metų 
spalį jis buvo paleistas į laisvę 
kaip tris ketvirtadalius baus 
mės atlikęs ir gerai besielgian 
tis kalinys. 

* Istorinį įvykį — Lietu
vos įstojimą į Europos Są
jungą (ES) — lydės kainų šuo
lis. Specialistai spėja, kad 
brangs įvairios prekės ir paslau
gos. Agituodami už ES politikai 
apie tai žmonėms nekalbėjo, o 
pabrėžė, kad Lietuvą tuoj už
plūs milijonai iš įvairiausių fon
dų. Tačiau pirmaisiais narystės 

ES metais Lietuva greičiausiai 
negaus jokių lėšų ar paramos, o 
į ES biudžetą, pasak Finansų 
ministerijos, jau kitais metais 
turės sumokėti apie 500 mln. 
litų. Ši suma jau numatyta vals
tybės biudžete. (R-Elta) 

* Vilniaus banko prezi
dento pa t a rė j a s Gitanas 
Nausėda pažymėjo, kad Lie

tuvos pragyvenimo lygis yra 
maždaug 7 kartus žemesnis už 
ES valstybių. Apskaičiuota, jog 
vidutinis atlyginimas Lietuvoje 
siekia 1,125 litus, arba 325 eu 
rus, o ES valstybėse — daugiau 
nei 7,000 litų, arba 2,000 — 
2,500 eurų. G. Nausėdos teigi
mu, šis skirtumas turėtų išsily
ginti per 10-12 metų. (R-Elta) 

1954 m. pakeitęs savo 
pavardę, ėmė vadintis Bron
son. Pagaliau 1958 m. jam te
ko pirmaeilis vaidmuo „Ma-
chine Gun" filme. Paskui sekė 
filmai „The Magnificent Se-
ven", „The Great Escape", 
„The Battle of the Bulge", ir 
daug kitų filmų. Tačiau jam, 
truputį perfrazuojant lietuvių 
liaudies dainą, „kažko lyg trū
ko, kažko lyg buvo negana". 

Prancūzų aktoriaus Alain 
Delon kviečiamas, atvyko į 
Paryžių. Čia, vėliau Romoje ir 
Madride, jam atsivėrė nauji 
keliai, naujos galimybės. Po 
poros metų Charles Bronson 
tapo prancūzų, italų, ispanų ir 
kitų europiečių numylėtiniu. 
Gyvendamas Europoje, sėk
mingai dalyvavo daugelio 
filmų pastatymuose. Sulaukęs 
50 metų amžiaus, sugrįžo į 
JAV. 1971 m. jam buvo pri
pažintas pasaulyje populia
riausio aktoriaus titulas. 

Charles Bronson, deja, 
neturėjo nieko bendra su JAV 
lietuviais. Tačiau jis neslėpė 
savo lietuviškos kilmės. Prieš 
keletą metų, kalbėdamas su 
žurnalistais, jis išsitarė: „Aš 
turiu daug draugų, visgi ne
turiu nei vieno tikro draugo". 

Toks Buvo Charles Bron-
son-Buchinski, gal net lietu
viškiau skambančios Bačinsko 
pavardės savininkas. Kažin, 
ar nederėtų jį laikyti saviškiu? 

p.ptr. 

KOKIAS ETIKETES REIKĖS KLIJUOTI ANT 
MAISTO PRODUKTŲ 

Siekiant, kad žmonės val
gytų sveikesnį maistą, Eu
ropos Komisija pasiūlė su
griežtinti maisto produktų 
etikečių žymėjimo taisykles, 
kurios neleistų skelbti infor
macijos apie vieno ar kito pro
dukto tinkamumą sveikatai. 
Komisijos siūlymai, kuriems 
smarkiai priešinasi maisto 
bendrovės, yra kada nors iki 
šiol buvę griežčiausi reikalavi
mai kovoje su klaidinančia 
etikečių informacija. Europos 
Komisijos taisyklės pasirodė 
praėjus savaitei po Amerikos 
maisto ir vaistų valdybos, kuri 
licencijuoja maisto produktų 
ir vaistų gamybą, paskelbtų 
naujų nuorodų. 

Naujų taisyklių esmė 
tokia: ar šokolado gamintojas 
gali piršti šokolado plytelę, 
tvirtindamas, kad ji sutvirtins 
jūsų kaulus, nes šokolade 
gausu kalcio; ar javainių ga
mintojai gali tvirtinti, kad, 
pusryčiaudami javainiais. per 
porą savaičių numesite 2 kg 
svorio, — aiškino komisijos 
įgaliotinis sveikatos klausi
mais, pridurdamas, kad nau
jos taisyklės visiškai nereiš
kia, kad koks nors produktas 
bus uždraustas. Tiesiog ga
mintojai negalės apgaulingais 
pažadais vilioti pirkėjų. 

Naujos taisyklės, kurias 
dar turės patvirtinti Europos 
Parlamentas, reikalauja, kad 
etiketėse visus užrašus apie 
vieno ar kito produkto, gėrimo 
ir maisto pakaitalą, atitin
kančius specialius mitybos 
reikalavimus, turės patvirtin
ti Europos Maisto saugumo 
valdyba. 

Pagal naujus reikalavi
mus, alkoholinių gėrimų eti
ketėse negali būti išvis jokios 
informacijos apie teigiamą 
poveikį sveikatai. Įrašo, kad 
produktas padeda kontroliuoti 
svorį ar numesti vieną ar kitą 
kilogramą, irgi negali būti. 

Taisyklėse labai konkre
čiai nurodoma, kokį produktą 
galima žymėti, kaip liesą, tu
rintį mažai cukraus ar 

druskos. Pasak komisijos, tai 
padėtų išvengti tokios apiben
drinančios ir klaidinančios 
informacijos etiketėse, kaip, 
pavyzdžiui, liesas ar nuriebin-
tas pienas, kas vis dėlto gali 
reikšti, kad produkte yra 
riebalų. Šimte gramų produk
to gali būti tik pusė gramo 
riebalų ar cukraus. 

Pasak komisijos sveikatos 
įgaliotinio, tai bus didžiausia 
permaina maisto produktų 
žymėjime Europoje. 

Organizacijos, propaguo
jančios sveiką maistą, sveiki
na šias Komisijos taisykles, 
teigdamos, kad galų gale pri
pažįstama, jog kai kurie pro
duktai neatitinka sveikos mi
tybos reikalavimų. Bet iki per
mainų lentynose dar laukia 
ilgas kelias. Naujoms taisyk
lėms priešinasi pirmiausia 
maisto bendrovės, tvirtinda-
mos, kad visi gamintojai, 
kurie gali įrodyti, jog vienas ar 
kitas produktas gali pagerinti 
savijautą ar sveikatą, gali būti 
nurodyti ir etiketėje. Bet 
ekspertai sako, kad tokiais 
tvirtinimais bendrovės tik 
siekia padidinti prekybą ir 
pelną. Pavyzdžiui, kai sulčių 
gamintoja „Tropicana" paskel
bė, kad jos apelsinų sultyse 
gausu kalcio, sulčių buvo par
duota dvigubai daugiau. Taip 
yra ir su produktais, ant kurių 
etikečių nurodoma, kad ten 
yra mažiau druskos, cukraus 
ar riebalų. Tokios nuorodos, 
pasak komisijos, gali paska
tinti žmones valgyti daugiau 
tokių produktų. 

Jei taisyklės vis dėlto bus 
patvirtintos, jos įsigalios 
2005-aisiais metais. Pagal 
dabar galiojančias ES maisto 
produktų ir sveikatos taisyk
les gamintojai etiketėse turi 
nurodyti visas produktų su
dedamąsias dalis, nurodant jų 
kiekį. Naujosios taisyklės tu
rėtų suteikti pirkėjams dar 
tikslesnę ir moksliškai pa
grįstą informaciją apie mais
tines vieno ar kito produkto 
savybes. 

„Laisvosios Europos" radijas 

A t A 
JURGIUI LELIUGAI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo mamai ZOFI
JAI, broliui POVILUI, seseriai VANDAI ŽU
TAUTIENEI, jų šeimoms bei visiems artimie
siems. 

Irena ir Teodoras Mitkūs 

Brangiam tėveliui 
A t A 

STASIUI JANKONIUI 

Brangiai mamytei 
A t A 

BRONEI KIZLAUSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, seses giedrininkes GIED
RĘ ŽUMBAKIENE ir GIEDRĘ KONČIENĘ bei 
jų šeimas, giliai užjaučiame ir dalinamės jų ne
tekties skausmu. 

Korp! Giedra 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
MARCjUETTE PARK 2533 W. 71 ST. 

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

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

ALL PHONES 
CHiCACO 1-773-476-2345 

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

www.petkusfuneralhomes.com 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 W . 143 St. 
ALL PHONES 

1-708-430-5700 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd. 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W.95 S t 9900 VV.143 St. 
Oak Lavvn, IL Orland Park. IL 

12401 S. Archer Ave. 
(& Derbv Rd.) 
ALL PHONES 
1-773-523-0440 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuves visoje 
Amerikoje. ,,Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, 

žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų 
popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 
spaustuve negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas ..Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui ..Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti ..Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti. 

ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite ,,Draugą", kuns palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus .Draugo" spaustuvei. 

Juk ,,Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas. 
todėl nėra kito toko, išeiviją jungan&o. veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

ilKŽ= 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE . 
DR. JONO IR JANINOS ŠALNŲ 

KOPLYTSTULPIS PLC 

Violeta Urmana (Kundry) su Placido Domingo 'Parsifal) po R. VVagner 
operos „Parsifal" Vienos valstybinėje operoje. 2001 m. 

„Lietuvių kilmes mezosoprano Violetos Urmanos debiutas Amerikos 
scenoje buvo ryškiausias epizodas. Savo šokoladiniu balsu ir dievišku 
kvėpavimu antrajame veiksme Urmana sukūrė magiškų akimirkų" buvo 
rašoma „San Francisco Examiner" 1998 m. spalį po San Francisco operos 
spektaklio „Tristanas ir Izolda". 

Violetos Urmanos koncertas Morton gimnazijos auditorijoje vyks 
rugsėjo 21 d. (J. Sterling Morton H.S. Auditoria, 2423 So. Austin Blvd., 
Cicero, IL.). Bilietus galima įsigyti „Seklyčioje" (2711-15 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629); tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6909. Sekma
dieniais bilietai parduodami Lemonte, Pasaulio Lietuvių centro vestibiu
lyje, po 9 ir 11 vai. šv. Mišių. Dėl bilietų ir aukų galima kreiptis į organi
zacinio komiteto narę Ireną Kriaucehūnienę tel. 630-734-9626 arba 
adresu, 806 Kenmare Dr., Burr Ridge IL 60527. 

„Seklyčioje" rugsėjo 10 d., 
2 vai. p.p., trečiadienio po
pietėje lankysis Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius. Trečiadienio popiečių 
lankytojai nekantriai laukė 
šios progos. Maloniai kvie
čiami prisijungti visi. 

Beverly Shores , LN, Šv. 
Onos bažnyčioje lietuviškos 
šv. Mišios vyks rugsėjo 14 d., 
1 v. p.p., - vieną sekmadienį 
anksčiau - dėl Violetos Urma-
navičiūtės koncerto rugsėjo 21 
d., į kurį daugelis vietos lietu
vių rengiasi važiuoti. Mišias 
aukos kun. Kazimieras Amb
rasas, SJ, kuris jau grįžta į 
Lietuvą. 

Silvija Vėlavičienė, Na
cionalinės M. Mažvydo biblio
tekos Lituanistikos skyriaus 
vedėja, rašo apie Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro inter
nete puslapį: ,,Puslapis tikrai 
yra puikus. Jame galima rasti 
tikrai daug reikalingos infor
macijos. Jau ne kartą naudo
jausi periodikos katalogu. 
Lauksime, kad ir kiti puslapio 
skyriai bus paieškiniai. Svei
kinu atlikus tokį reikalingą 
darbą ir perėjus į naują infor
macijos teikimo lygmenį. Lin
kiu tolesnės sėkmės". Jeigu 
norite išsamiau susipažinti su 
LTSC, prašome aplankyti in
ternete svetainę 
www.lithuanianresearch.org 

Pal . J u r g i o Matulaičio 
misijos vaikų šv. Mišios pra
sidės rugsėjo 7 d. 9:00 v. r. ir 
vyks beveik kas mėnesį, 
pirmąjį sekmadienį (sekite 
..Draugą"). Kviečiame visus 
vaikus, tėvelius, senelius ir 
vaikus mylinčius. Laukiame 
tėvų su idėjomis: kaip pa
puošti aplinką, kaip vesti 
Mišias, kaip kurti visuotinę 
maldą ir pan. Norime kaip 
viena katalikų šeima ne tik 
kartu garbinti Dievą, bet ir ar
timiau prisidėti prie šv. Mišių 
aukos. Skambinkite ses. Lai
mutei 630-243-1070 arba Gra
sildai 708-352-3405. 

Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Pras idė j imo pa
rapijos lietuvės šeimininkės 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, kvie
čia jus pusryčiams mokyklos 
Mozerio salėje, 4420 S. Fair-
field Ave., nuo 8 vai. r. iki 12 
vai. p.p. 

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parap i j a rugsėjo 7 d., 
sekmadienį, kartu su Šiluvos 
atlaidų pradžia pradeda ir 
„kavutės" sezoną. Turėsime 
galimybę pabendrauti su sve
čiu kun. Arvydu Liepa. 

„Spindul io" tautinių šokių 
grupė laukia naujų ir buvusių 
šokėjų! Jaunių (8-11 skyriaus 
jaunimo) ratelio registravimas 
vyks rugsėjo 7 d., sekmadienį, 
nuo 5 iki 6 v.v., PLC žemu
tinėje salėje. Studentų ratelio 
registravimas vyks rugsėjo 7 
d., 6:30 v.v., PLC. „Spindu
liukų" (vaikų ratelių) regist
ravimas ir pirmoji repeticija 
vyks rugsėjo 15 d., pirma
dienį, 6:30-7:30 v.v., Lietuvių 
fondo salėje, PLC. Priimami 4-
7 skyriaus vaikai. „Spindulio" 
šokėjai dalyvaus Šokių šven
tėje, įvyksiančioje 2004 m. lie
pos 3 d. Negalintys dalyvauti 
registravime arba turintys 
klausimų skambinkite Rasai 
Poskočimienei 708-301-4439. 

Vytau to Didžiojo šaulių 
r i nk t i nė rugsėjo 7 d., sekma
dienį, rengia Tautos šventės 
minėjimą, kuris prasidės šv. 
Mišiomis Brighton Parko Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo bažnyčioje 10 v. r. 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 gatvė. 

Šiluvos a t la idai Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo pa
rapijoje Marąuette Parke -
rugsėjo 7-14 d. Švč. Mergelės 
Marijos užtarimo prašysime: 
pirmąją dieną, sekmadienį, 
šeimoms ir parapijiečiams ge
radariams: pirmadienį - ka
riams, šauliams, politiniams 
kaliniams ir tremtiniams: ant
radienį - politikams, valdinin
kams, verslininkams ir darbi
ninkams; trečiadieni - kuni
gams, vienuoliams ir kitiems 
Dievui pasišventusiems; ket
virtadienį - kultūros, švietimo 
bei žiniasklaidos darbuoto
jams; penktadienį - medici
nos, socialiniams darbuoto
jams bei ligoniams; šeštadienį 
- vaikams bei besimokan
tiems, ateitininkams ir skau
tams; sekmadienį - Tėvynei 
Lietuvai, tautai, Čikagos ir 
viso pasaulio lietuviams. Šv. 
Mišios aukojamos 9 vai. rytą 
ir 6:30 vai. vakare, o šešta
dienio vakare - įprastine tvar
ka - 5 vai. v. 

JAV LB apyl inkės ir 
ALTo Cicero skyr iaus val
dybos rugsėjo 7 d., sekma
dienį, rengia Tautos šventę Ci
cero, IL. 9 v. r. - šv. Mišios Šv. 
Antano bažnyčioje; po Mišių 
parapijos salėje - LR generali
nio konsulo Čikagoje Arvydo 
Daunoravičiaus paskaita. 

Šv. P r a n c i š k a u s seserų 
v ienuolyno rėmėju, metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį. Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave., 
Chicago, IL, prie „Draugo". 

Atgimęs atriektos žemės 
gabalėly, 

Kaip relikvija šventos 
Duonos, 

Amžinas Rūpintojėli, 
Tu svečioj šaly, 

Parimęs vėl rymosi 
lietuviškoj širdy. 

Eis pro koplytstulpį 
žmonių srovė, 

Maldų eilė ant sparnų 
angelų 

Užpildys erdvę, pasieks 
Tave, 

Prašys nepalikti jų be 
dangaus trupinių... 

J o n a s Šalna 

Pasaulio lietuvių centro 
lankytojai galėjo pastebėti, 
kad kiemelyje, kiek toliau nuo 
mažesnių koplytėlių, stovi ki
tas — didelis koplytstulpis. 
Tai dr. Jono ir Janinos Šalnų 
dovana centrui. Šalnai yra 
pasižymėję meno mylėtojai ir 
yra patys meno kūrėjai. Dr. 
Jonas yra parašęs poezijos 
knygų, nupiešęs daug meniš
kų paveikslų ir iš rastų befor-
minių šaknų sukūręs meniš
kus kūrinius, o Janina jaunys
tėje buvo pasinėrusi į dainos 
meną. 

— J ū s , būdamas medici
nos daktaru , da r atrandate 
laiko domėtis pasal in ia is 
užsiėmimais? 

— Būti daktaru nėra leng
va. Diena iš dienos susiduri 
su žmonių kančiomis, jų 
skausmais ir jų rūpesčiais. 
Visa tai veikia ir gydytojo 
sielą. Norint nukreipti mintis 
kitur, esi priverstas ieškoti iš
eities. Aš išeitį radau mene, o 
žmona Janina — dainavime. 

— Teko dalyvauti Jūsų 
suruoštose meno parodose 
ir poezijos knygų prista
tyme. Kaip suder inote tas 
meno šakas su daktaravi 
mu? 

— Tapyba ir poezija pra
dėjau domėtis kiek vėliau, 
prieš tai buvau įnikęs į šaknų 
išraiškos meną. Dar gyvenda
mas Lietuvoje, lenkų okupuo
tame Vilnijos krašte, Švenčio
nių apylinkės miškuose stebė
davau medžių šaknų susipy
nimus, kurie man atrodydavo 
gyvais kūriniais, lygiai kaip 
žiūrėdamas į debesis gali su
sikurti visokius daiktus pagal 
savo vaizduotę. Atvykęs į 
Ameriką ir važinėdamas po ją, 
mačiau įvairiausių pavidalų 
šaknų, kurios mano vaizduo
tėje prilygo tam tikrai tikre
nybei. Atsipalaidavimui nuo 
slegiančių minčių pradėjau va

lyti šaknis bei kelmelius ir 
kurti vaizdus. Su šiais šaknų 
kūriniais esu dalyvavęs dau
gelyje parodų, pvz., Čikagos 
Jaunimo centre, Portrage, 
Wisconsin ir apylinkių mieste
liuose. Beveik visus savo kū
rinius esu pasiuntęs į mano 
fimtinę, Švenčionis, Lietuvą, 

venčionių „Nalšos" muziejų. 
— J ū s kultivuojate ir 

k i t a s m e n o š akas , kaip vis
ką, suderinate , ar jos „nesi-
pjauna"? 

— Menas yra vaizduotės 
išraiška. Kokiu menu beužsi-
imsi, pirmiausia jį turi pamėg
ti, turėti lakią vaizduotę ir 
mokėti išreikšti. Ar ji atitiks 
žiūrovo vaizduotę, pasilieka 
klausimas. 

— J ū s ir žmona Janina 
savo gyvenvie tė je , Port
rage, Wisconsin, buvote pa
statė- didžiulį , meniškai pa
darytą koplytstulpį, kurį vė
liau padovanojote Pasaulio 
l ietuvių centrui . 

— Lietuva yra vadinama 
„kryžių ir smūtkelių" kraštu. 
Lietuva kryžius pradėjo staty
ti po Mindaugo apsikrikštiji-
mo ir Lietuvai įsijungus į Va
karų pasaulį. Tuometiniai 
dvasininkai kryžių iškėlė kai
po kančios simbolį. Lietuva, 
būdama apsupta priešų ir jų 
terorizuojama, patirdavo daug 
kančių. Savęs nusiraminimui 
ir kartu padėkai, išvengus di
desnių nelaimių, statydavo 
kryžius, o vėliau ir didesnius 
koplytstulpius. Išėjęs į pensi
ją, sūnums išėjus į gyvenimą, 
kaip padėką Dievui nutarėm 
pastatyti didingą koplytstulpį. 
Jo statybai pasikviečiau me
nininką Povilą Tamulionį, at
vykusį iš Lietuvos, kuris iš
statė savo medžio drožinius 
Čiurliono meno galerijos pa
talpose. Prie šio koplytstulpio 
statybos menininkas dirbo 
apie porą mėnesių, nes jis 
turėjo būti meniškai išdroži
nėtas, su trimis stogais. Že
mutinėje pakopos dalyje buvo 
drožiniai, vaizduoją šv. Kazi-

Pianis tas Rimantas Ving
ras koncertuos rugsėjo 14 d., 
sekmadienį, 12:30 v. p.p. (po 
11 vai. šv. Mišių), Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, IL, 
PLC žemutiniame aukšte. 
Šiaulietis pianistas siekia mu
zikos daktaro laipsnio Univer-
sity of Cincinnaty konserva
torijoje, yra koncertavęs ne tik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje. 
Šiuo metu yra universiteto 
operos fakulteto akompania-
torius. Su žmona Vijole, kuri 
yra specialioji pedagogė, dir
banti su sutrikusio intelekto 
vaikais, augina sūnelį Kris
tupą. Savo honorarą R. Ving
ras aukoja Lietuvos vaikų la
bui. Visus kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bus kavutė ir užkandėliai. Iš 
anksto bilietus galima įsigyti 
Pasaulio lietuvių centre 
rugsėjo 7 d. po šv. Mišių. 

Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė rugsėjo 7 d., 12 v. 
p.p. Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. Skanus maistas, 
linksma muzika, loterija. Ma
loniai visus kviečia PLC rengi
nių komitetas. 

mierą, Kristų, nešantį kryžių, 
lietuvišką Rūpintojėlį ir Auš
ros Vartų Mariją. Aukštuti
niuose stogeliuose menininkas 
patalpino Lietuvos mėgia
miausius apaštalus. 

— Kokia medž i aga buvo 
panaudota šio koplytstul
pio statybai? 

— Kadangi šis kūrinys tu
rėjo stovėti lauke, kurį supo 
įvairios oro permainos, me
džiaga turėjo būti atvežta iš 
Kalifornijos kalnų, o kryžių 
nukaldino kalvis — meninin
kas. Aš su žmona Janina ir 
menininkais įdėjome daug 
darbo, panaudodami geriau
sias statybos medžiagas, kad 
koplytstulpis galėtų „globo
ti" mūsų gyvenvietę daugelį 
metų. 

— Kodėl š is meno kū
rinys tapo išrautas iš jūsų 
miškingos ir kalvotos gy
venvietės, esančios Wiscon-
sin valstįjoje? 

—Planuoji viena, bet gy
venimas diktuoja savo. Šioje 
vietovėje išgyvenome daug 
metų, nors sūnus gyvena Port
rage miestelyje ir verčiasi ad
vokatūra, bet pasiilgome lietu
viškos veiklos. Tik dėl šitos 
priežasties turėjome palikti 
miškingoje vietoje esančią gy
venvietę ir atsikelti į Čikagos 
priemiesčius. 

— Su Jumis atkeliavo 
ir šis didingas koplytstul
pis, kurį padovanojote Pa
saulio lietuvių centrui? 

— Išsikeldami iš anksty
vesnės gyvenvietės, nenorė
jome palikti mums labai mielo 
kūrinio žmonėms, kurie šito 
meno neįvertina ir gal net ne
turi supratimo, ką jis vaizduo
ja. Su nemažomis pastango
mis šį kūrinį atsigabenome į 
PLC sodelį, kad būtų įstatytas 
į „lietuvišką žemę". Kūrinys, 
išbuvęs daug metų besikei
čiančioje oro atmosferoje, rei
kalavo nuodugnaus pataisy
mo. Prie šio kūrinio atnaujini
mo daug valandų įdėjo dr. Ro
mas Povilaitis, Kazys Kreivė
nas ir dar keletas asmenų, ku
riems šis darbas buvo prie šir
dies, nes priminė Lietuvos 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, l t 60629 
Te!.: 773-585-9500 

PRASIDĖJO DF RUDENS VAJUS 
papildomais Draugo fondo dešimtmečio 

veiklos jubiliejinis rudens va
jus prasidėjo š.m. rugsėjo 3 
dieną, išsiunčiant JDraugo" 
skaitytojams JAV ir Kanadoje 
šio vajaus laiškus. Artimu me
tu vajaus laiškai bus pasiųsti 
mūsų lietuviškoms organizaci
joms, kurios per dešimtmetį 
per Draugo fondą rėmė 
JDraugą". 

Aukų rinkimo vajų turime 
nemažai. Dauguma jų yra 
skirti labdarai Lietuvoje. 
„Drauge" skaitome padėkas už 
aukas, pridedamas prie atnau
jinamų prenumeratų bei prie 
loterijos bilietų. Jos padeda 
JDraugo" leidybai, tačiau ne
padeda sudurti „galo su galu", 
kalbant apie pajamas ir 
išlaidas. Jau daug metų, kai 
tas „galų sudūrimas" „Draugo" 
administravime ir leidyboje 
tenka Draugo fondui, kuris iki 
šiol sumokėjo JDraugo" leidy
bai 616,537 dolerius. 

Ši DF suma yra paimta iš 
Draugo fondo pagrindinio ka
pitalo investavimų pelno. 
JDraugui" prašant kas metai 
apie 80,000-100,000 dolerių 
paramos iš Draugo fondo, to 
metinio pelno nebeužtenka. 
Kad galėtume padengti pa
imtą kapitalo dalį, reikia vajų 
ir papildomų DF narių ir 
rėmėjų įnašų. 

Ar šis jubiliejinis vajus gali 
būti paskutinis, ar ne paskuti
nis, priklausys nuo vajaus 
laiškų gavėjų dosnumo, nuo 

na ir ar. OOT 
prie padovanoto koplytstulpio. 

kryžių, koplytėlių meistrus, 
kurie gražino Lietuvą savo dar
bais. Neveltui Lietuva yra va
dinama „kryžių šalimi". Reiš
kiame padėką Bronei Nainie
nei ir Algiui Sauliui už jų
dviejų pagalbą ir patarimus, 
kad šitas koplytstulpis galėtų 
priminti tolimą tėvynę Lietu
vą. 

Asmenys, besinaudoją Pa
saulio lietuvių centru, yra dė
kingi dr. Jonui ir Janinai Šal-
nams už padovanojimą dalelės 
Lietuvos, kuri primins tėvynė-

.etuvių centro sodelyje, Lemonte, IL, 

je paliktus kryžius, koplyt
stulpius, gražiai išpuoštus 
Dievo namus ir kaimo meni
ninkų išskaptuotus Rūpintojė
lius. 

„Giesmė bažnyčioj šalia 
Tavęs, kvėpuos šventumu lie
tuviška banga... 

Kai nieks nematys, įeisi 
pro uždaras duris... kai žmo
nės grįš pro tave, vėl rymosi 
mūsų širdyse ir koplytstulpio 
viršūnėje". Jonas Šalna. 

Kalbėjosi Antanas Paužuolis 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135SLaSaBe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
J o n a s Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

atsiliepimo su 
įnašais. 

Pavasario vajaus atsiliepi
mai buvo geri. Reikia tikėtis, 
kad rudens vajaus atsiliepi
mai bus dar geresni, švenčiant 
Draugo fondo veiklos de
šimtmečio jubiliejų. JDraugą" 
geriausia remti per Draugo 
fondą, kuris visus labai prašo 
atsiliepti su didesniu ar 
mažesniu įnašu į Draugo fon
do jubiliejinį vajų. 

VASAROS ĮNAŠAI 
DRAUGO FONDE 

Su 200 dolerių: 
Dr. Petras ir Auksė Kaufma-

nai, garbės nariai, iš viso 
1,300 dol., Annandale, VA 

Donatas ir Marian Greb, 
garbės nariai, iš viso 3,205 
dol., Piemont, CA. 

Su 100 dolerių: 
Uršulė Astrienė, iŠ viso 405 

dol., Grand Rapids, MI. 
Su 50 dolerių: 
Msgr. Rev. Antanas Ber-

tašius, garbės narys, iš viso 
2,575 dol., Putnam, CT. 

Genovaitė Mačiūnienė, a.a. 
dr. V. Maciūno atminimui, iš 
viso 580 dol., Philadelphia, 
PA. 

Julija Smilga, iš viso 650 
dol., Chicago, IL. 

Su 20 dolerių: 
Algis Vydas, iš viso 40 dol., 

East Holden, ME. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. Fondo iždininkas 

• P r i e š užs isakydami 
pamink lą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti 
ir įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip jau buvo jūsų pageidau
ta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsona i . Tel . 773-233-
6335. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago. IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Highland Ave., Tower 2, Sufte 400 

DoNvners Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage. Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

• Baltic monuments, 1108 
Amber Drive, Lemont, IL, 
60439. Prie pat PL Centro. 
Tel. 630-243-0791. Leonidą 
ir Gediminas Kazėnai.Pagei-
daujant atvykstame į namus. 

• Namams pirkt i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Justino Kirvelaičio gimtadie
nio proga Jean Radzevičius 
$30, bei Justinas ir Vilūne 
Kirvelaičiai $70; kun. Vytas 
Memenąs $1,000; Dainius Žu
kauskas $70; Stasys Rudys 
$40; Jonas Kavaliūnas $120; 
JLietuvių pagalbos fondas„ 
Santa Monica, CA per pirm. 
Albiną Markevičių $1,000 me
tams paremti 4 vaikučius; 
„American Express Retiree 
Assoc." of Phoenix, AZ per išd. 
Shirley Healy a.a. Hedy Na-
vasatis atm.; anoniminiai (D) 
$600. Labai ačiū, „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089, tel. (847) 
537-7949. TAX ID #36-
3003339. 

• DĖMESIO! VIDEO 
APARATU SAVININKAI! 
Norėdami tikrai kokybiškai 
išversti video įrašus iš 
Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreip
kitės į INTER-VIDEO 3533 
S. Archer Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas, 

http://www.lithuanianresearch.org
mailto:Gibaitis@aol.com

