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Įsibėgėjusi lietuviška 
veikla Philadelphijoje. 
„Lietuvių diena" 
Webster, NJ. Pirmoji 
komunija Detroite. 
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Katalikai JAV 
politiniame gyvenime. 
Kaip JAV prezidentas 
iš sovietų nagų 
ištraukė lietuvį 
dvasininką. 
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„Lietuvos Vaikų 
globos" koncertas 
Bostone. Toronto 
„Gintaras" šoko 
„Lietuvių dienos" 
programoje. 
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Staigių pokyčių laikas 
jau praėjo. 
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Arkivysk. Jurgis 
Matulaitis i r Cicero 
lietuvių bažnyčia. 
Saugokimės karščių. 
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Užsienyje gyvenantys lietuviai rinkimus tėvynėje linkę pamiršti 

Sportas 
* Keliasdešimt žurnalis

tų iš penkiolikos E u r o p o s 
valstybių Prancūzijos savai
traščio „Basket News" rinki
muose geriausiu 2003-2004 m. 
sezono Senojo žemyno krepši
ninku pripažino Kauno „Žalgi
rio" vidurio puolėją Arvydą Sa
bonį. Legendinis 39 metų Lie
tuvos krepšininkas apklausoje 
surinko 386 taškus bei 25 kar
tus anketose buvo įrašytas pir
muoju. Antroji vieta — 361 taš
kas — atiteko Lietuvos rinkti
nės ir Tel Avivo „Maccabi" klu
bo įžaidėjui Šarūnui Jasike-
vičiui. Trečias buvo „Maccabi" 
vidurio puolėjas kroatas Nikola 
Vujčiči (277 tšk.), o Vitorijos 
„Tau Ceramica" (Ispanija) gy
nėjas Arvydas Macijauskas su 
271 tašku liko ketvirtas. 

* Tarptautinės lengvo
sios atletikos federacijų są
jungos paskelbtoje naujoje 
planetos sportininkų vietų 
lentelėje pirmąją tarp disko 
metikų užėmė Sidnėjaus olim
pinis bei 2003 m. pasaulio čem
pionas Virgilijus Alekna. V. 
Alekna klasifikacijoje per sa
vaitę į antrąją vietą nustūmė 
pernai sidabro medalį planetos 
pirmenybėse Paryžiuje (Pran
cūzija) iškovojusį vengrą Ro-
bert Fazekaš. 

* Antradieni Ispanijoje 
vykusiose „Emakumen Sa-
ria" 113 km dvirat ininkių 
lenktynėse antrąją vietą užė
mė ,,USC Chirio Forno D'Aso-
lo" komandai atstovaujanti Jo
lanta Polikevičiūtė. Trečioji vie
ta atiteko Editai Pučinskaitei 
(„S.C. Michela Fanini Record 
Rox"). 

Naujausios 
žinios 

* Nuo l iepos 7-osios Lie
tuvos pi l iečiai i Ukrainą 
vyks be vizų. 

* Lietuvos turistai pano
ro balsuoti Romos centre. 

* Laikinasis prezidentas 
susirūpino Baltarusijoje 
įkalintais Lietuvos versli
ninkais. 

Vi lnius , birželio 9 d. (BNS) 
— Artėjantys prezidento ir Eu
ropos Parlamento rinkimai už
sienyje gyvenančius Lietuvos pi
liečius domina menkai. Pasak 
mūsų valstybės ambasadų i r at
stovybių darbuotojų, tik nedi
delė dalis tautiečių ketina at
likti savo pilietinę pareigą, rašo 
dienrašt is „Lietuvos žinios". 

Jungt inėse Valstijose gyve
nantys ir balsavimo teisę turin
tys lietuviai Europos Parlamen
tą ir prezidentą gali rinkti še
šiose konsulinėse įstaigose Wa-
shington, D .C , Chicago, New 
York, Los Angeles, Seattle bei 
Cleveland. 

Pasak Lietuvos ambasado
r iaus JAV Vygaudo LTšacko, nė

ra tiksliai žinoma, kiek JAV yra 
balsavimo teisę turinčių lietu
vių. Manoma, kad per šiuos rin
k imus čia gali balsuoti apie 
3,000 asmenų. Dėl didelių ats
tumų JAV daugiausia balsuoja
ma paštu. 

Pasak ambasadoriaus , 
2002-ųjų gruodį per prezidento 
rinkimus ambasadoje Washing-
ton, D.C. balsavo 600 rinkėjų, 
vėliau vykusiame referendume 
dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje VVashington, D.C. sa
vo nuostatą pareiškė beveik 900 
rinkėjų. Panašaus jų skaičiaus 
tikimasi ir birželio 13-ąją. Chi
cago balsuojančiųjų būna dau
giau — šiemet čia tikimasi su
laukti apie 1,400 rinkėjų, gene

raliniame konsulate New York 
— maždaug 400. 

Lietuvos ambasados Nyder
landuose patarėja Irena Ūsaitė 
sakė, kad narystė Europos Są
jungoje lietuvių aktyvesniais pi
liečiais nepadarė. Dalyvauti rin
kimuose pareiškė norą 120 rin
kėjų, tačiau manoma, kad rea
liai jų yra 2-3 kartus daugiau. 

I. Ūsaitė pažymėjo, kad il
gesnį laiką Nyderlanduose gy
venantys lietuviai tolsta nuo tė
vynės reikalų, nesidomi ten 
vykstančiais įvykiais, nedaly
vauja lietuviškoje veikloje. 

Prie urnų neskuba ir pasta
ruoju metu į Didžiąją Britaniją 
darbo ieškoti plūstantys tautie
čiai. Anot Lietuvos ambasados 

pirmosios sekretorės, rinkimų 
komisijos pirmininkės Rasos 
Bubelienės, per praėjusius pre
zidento rinkimus čia balsuoti te
atėjo apie 500 žmonių, nors rin
kimų teisę turinčių lietuvių yra 
keliasdešimt kartų daugiau. 

Tik maža dalis Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių ketina pa
sinaudoti balsavimo teise. Pa
sak Lietuvos ambasados Berly
ne patarėjo Tauro Pajaujo, am
basadoje iki birželio 7-osios po
pietės buvo balsavę 548 as
menys. Tikimasi sulaukti dar 
antra tiek rinkėjų. Dalis balsuo
tojų savo pareigą galės atlikti 
Bonoje esančiame konsuliniame 
skyriuje. 

Nors balsavusiųjų ir pla

nuojančių balsuoti tautiečių 
skaičius atrodo nemažas, iš tie
sų Vokietijoje gali gyventi 20-30 
tūkstančių balsavimo teisę tu
rinčių lietuvių. 

Politinį abejingumą paste
bėjo ir Lietuvos konsule Austri
joje Rūta Genienė. 

Šiuo metu 111 lietuvių užsi
registravo dalyvauti rinkimuo
se. 

Konsulės manymu, mažiau
siai antra tiek rinkimų teisę tu
rinčių asmenų ambasados 
slenksčio neperžengs, nes bijo. 
Dauguma lietuvių Austrijoje 
dirba nelegaliai, todėl, jų many
mu, atėjusieji į ambasadą gali 
būti įtraukti į , juodus" sąrašus 
ir perduoti Austrijos policijai. 

K. Prunskienė 
tikisi 

„atgaivinti' 
Konstitucijos 

pažeidėją 
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 

— Kandidatė į prezidentus Ka
zimiera Prunskienė tikisi, jog 
naujasis Seimas priims Kons
titucijos pataisas, kurios leis 
per apkaltą nuo prezidento pos
to nušalintam Konstitucijos pa
žeidėjui Rolandui Paksui kituo
se rinkimuose vėl kandidatuoti 
į valstybės vadovus. 

K Prunskienė tikisi, jog R. 
Paksas pareikš jai savo paramą 
ir paragins savo rėmėjus bal
suoti už ją sekmadienį vyksian
čiuose prezidento rinkimuose. 

Laikinasis 
prezidentas 

vetavo 
įstatymo 
pataisas 

Vilnius , birželio 9 d. (BNS) 
— Laikinasis prezidentas Ar
tū ra s Pau lauskas trečiadienį 
vetavo Vietos savivaldos įstaty
mo pataisas , kuriomis savival
dybių taryboms suteikiama tei
sė skir t i ir atleisti švietimo įs
taigų vadovus. 

P a t a i s a s Se imas priėmė 
praėjusią savaitę. 

,,Aš vetuosiu. Mes manome, 
jog Konstitucija neleidžia pri
imti tokio įstatymo, kuris pri
sk i r tų savivaldybės ta rybai 
išimtinę teisę skirti švietimo įs
taigų vadovus. Mes manome, 
kad tai turėtų daryti vykdomoji 
institucija — administracijos 
direktorius", po trečiadienį ryte 
surengto pasitarimo su švieti
mo ir mokslo ministru Algirdu 
Monkevičiumi, Seimo Švietimo, 
mokslo ir kul tūros komiteto 
pirmininku Valerijumi Simuli-
ku žurnalis tams sakė A. Pau
lauskas. 

..Tokiu būdu būtų suma
žintas politikų kišimasis ski
riant švietimo įstaigų vadovus", 
pr idūrė jis. 

A. Monkevičius tikisi, jog 
Seimas pri tars prezidento veto. 

„Aš tikiuosi, jog dauguma 
Seimo narių pr i tars nuostatai, 
jog reikia išvengti politizavimo, 
sk i r ian t švietimo įstaigų va
dovus", sakė ministras. 

A. Monkevičiaus nuomone, 
švietimo įstaigų vadovų sky
rimą turi lemti konkurso rezul
ta ta i , kurių nebūtina tvirtinti 
savivaldybės taryboje. 

„Vadovai tur i būti skiriami 
skaidria konkurso tvarka", sa
kė minis t ras , pažymėjęs, jog 
konkurso komisijoje yra ir du 
savivaldybės atstovai. 

Konkurso komisijoje ta ip 
pat yra po vieną atstovą nuo 
mokyklos bendruomenės, aps
krities administracijos bei Švie
timo i r mokslo ministerijos. 

Pasi tarime dalyvavęs Savi
valdybių sąjungos direktorius 
Sigi tas Šiupšinskas žurnalis
t ams teigė, jog. sąjungos nuo
mone, taryboms turi būti palik
ta teisė apsispręsti dėl švietimo 
įstaigų vadovų skyrimo formos 

„Švietimas yra savarankiš
ka savivaldybių funkcija. Ski
riant ir atleidžiant švietimo įs
taigų vadovus pagrindinis žodis 
turi būti tarybos. Tik ji pati gali 
apsispręsti dėl skyrimo formos 
— skirt i pati ar perduoti tai ad
ministracijos direktoriui", sakė 
S. Šiupšinskas. 

S. Šiupšinskas taip pat pa
žymėjo, jog Seimo priimtose pa
taisose nėra numatyta galimy
bė savivaldybės tarybai dele
guoti švietimo įstaigų vadovų 
funkciją administracijos direk
toriui 

P. Auštrevičiui — nauji įtarimai 

Nuo pirmosios simbolines plytos įmūrijimo atstatomų Lietuvos valdovų rūmų pietinio ir rytinio korpusų kampe 
kovo viduryje sparčiai pasistūmėta pirmyn — čia jau pradėtos mūryti antrojo aukšto sienos. Pasak Valdovų rū
mus atstatančio „Panevėžio statybos tresto" vadovų, pietinį korpusą numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos. 

Tomo Černi ievo (ELTA) nuotr 

Vilnius, birželio 8 d. (BNS) 
— Prezidento posto siekiančio 
buvusio vyriausiojo euroderybi-
ninko Petro Auštrevičiaus rin
kimų štabas antradienį paprašė 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
užkirsti kelią skelbti kandidatą 
neva šmeižiančią informaciją. 

Tuo tarpu pati komisija ga
vo prašymą ištirti, a r pats P. 
Auštrevičius nepažeidė Prezi
dento rinkimų įstatymo draudi
mo rinkimų kampanijos metu 
naudotis tarnybine padėtimi. 

Dėl to į komisiją kreipėsi Li
beralų ir centro sąjungos atsto
vai, į prezidentus iškėlę buvusį 
valstybės vadovą Valdą Adam
kų. ' 

Vyriausioji tarnybines eti
kos komisija (VTEK) taip pat ti
ria par lamentaro Stanislovo 
Buškevičiaus prašymą nusta
tyti, a r P. Auštrevičius nepažei
dė Viešųjų ir privačių tikslų de
rinimo valstybės tarnyboje 

įstatymo. 
VTEK pirmadienį informa

vo VRK jog nustatė, kad gegu
žės pabaigoje už vyriausybės 
kanceliarijos lėšas laikraštyje 
„Gimtasis Rokiškis" paskelbta
me interviu su P. Auštrevičiumi 
nurodomas nemokamas tele
fonas žemdirbiams pasiteirauti 
dėl pasėlių registravimo yra 
kandidato agitacinis telefonas, 
už kurio naudojimąsi įsiparei
gojo apmokėti jo štabas. 

P. Auštrevičiaus rinkimų 
štabas paprašė VRK imtis prie
monių, jog žiniasklaidoje nebū
tų skelbiamas kandidatą neva 
kompromituojantis tekstas, ku
riame jis kaltinamas dėl dery
bose su Europos Sąjunga pada
rytų klaidų. 

Komisija nusprendė prašy
mo nesvarstyti. „Niekas neturi 
išankstinės cenzūros teisės", sa
kė VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. 

Seimo komitetas nenori tvirtinti 
ministro pasiūlyto atstovo 

prie NATO 
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 

— Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitetas trečiadie
nį dar kartą atidėjo klausimą 
del Lietuvos kariuomenės vado 
atstovo prie NATO kandidatū
ros svarstymo. 

Kai kurie komiteto nariai 
neslepia, jog jiems sukėlė įta
rimų krašto apsaugos ministro 
Lino Linkevičiaus pasiūlyto 
kandidato praeitis. 

I Lietuvos kariuomenės va
do atstovus prie NATO siūlo
mas karinių oro pajėgų (KOP) 
vadas pulkininkas Edvardas 
Mažeikis yra apklaustas kaip 
liudytojas byloje dėl betoninių 
plokščių iš Zoknių oro uosto pa
sisavinimo. 

Komiteto pirmininkas Alvy
das Sadeckas teigė, jog komite
tas nespręs klausimo dėl pa
teiktos kandidatūros tinkamu
mo, kol nebus baigtas šios bylos 
tyrimas. 

„Mes lauksime, kol šioje by

loje bus priimtas procesinis 
sprendimas, o ministerija tegu 
žiūri. Galbūt ji turės kitokių 
minčių", sakė komiteto pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas. 

A. Sadeckas patvirtino, jog 
kai kurie komiteto nariai mano, 
jog ministerija turėtų pasiūlyti 
kitą kandidatūrą. 

„Aš nepritarsiu šiai kandi
datūrai, kadangi paskui ją vel
kasi uodegos — nesvarbu įrody
tos ar neįrodytos", sakė komite
to narys liberalcentristas Algir
das Gricius. 

Be to, jo nuomone, kariuo
menės vado atstovo prie NATO 
kandidatūra turėtų būti pateik
ta po naujojo kariuomenės vado 
paskyrimo. 

Laikinasis prezidentas Ar
tūras Paulauskas jau pasiūlė 
Seimui vietoje kadenciją bai
giančio generolo majoro Jono 
Kronkaičio kariuomenės vadu 
paskirti brigados generolą Val
dą Tutkų. 

Pasienyje su Lenkija ir Latvija 
keleiviai bus tikrinami atlaidžiau 

Laikinai einantis prezidento pareigas Artūras Paulauskas atsisveikino su 
kadenciją Lietuvoje baigiančia Latvijos nepaprastąja ir įgaliotąja amba
sadore Maira Morą A. Paulauskas pasidžiaugė sėkmingai plėtojamais 
kaimyniniais Lietuvos ir Latvijos ryšiais bei pabrėžė, kad, Baltijos valsty
bėms tapus Europos Sąjungos ir NATO narėmis, labai svarbu ir toliau de
rinti tarpusavio veiksmus Nuotr.: Latvijos ambasadore Maira Morą ir 
laikinasis prezidentas A. Paulauskas. Valdo Kopūsto <ELTA> nn̂ tr 

Jurgis Jurgelis 
Valdo Kopūato fELTA) nuotr 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) vadas genero
las Jurgis Jurgelis teigia, kad 
pasieniečiai vis rečiau detaliai 
tikrins vidines Europos Sąjun
gos sienas — su Latvija ir Len
kija — kertančių piliečių doku
mentus. 

Po susitikimo su laikinuoju 
prezidentu Artūru Paulausku 
trečiadienį J . Jurgelis teigė, 
kad pagal Schengen susitarimą 
ir kitus Europos Sąjungos (ES) 
teisės aktus piliečių dokumen
tų tikrinimas prie ES valstybių 
vidinių sienų tur i būti tik mini
malus. 

Jeigu pareigūnams sieną 
kertantis pilietis sukelia kokių 
nors įtarimų, vyksta detalus jo 
dokumentų patikrinimas — pa
sas sutikrinamas su VSAT duo
menų baze, nuskenuojamas, 
taip pat patikrinami transporto 
priemones dokumentai. 

Sumažėjus tikrinimui Lie
tuvos pasienyje, J. Jurgelio tei
gimu, Lietuvos specialiosios 
tarnybos pasigedo informacijos. 

kas, kada ir kiek kartų kirto 
Lietuvos sieną. 

„Specialiosioms tarnyboms 
tai yra iššūkis. Joms yra pato
giau, kad tos duomenų bazės 
būtų tokios pat plačios, kaip 
buvo anksčiau, bet to mums vi
suotinai nebeleidžia daryti 
nauji Europos Sąjungos reika
lavimai", sakė J. Jurgelis. 

Laikinojo prezidento atsto
vas spaudai Arvydas Žilinskas 
teigė, kad, A. Paulausko nuo
mone, ES teisės aktai neturi 
būti pažeidinėjami ir pasienyje 
kontrolė turėtų sumažėti, kita 
vertus, specialiosios tarnybos 
turi rasti būdų, kaip keistis 
turima informacija apie sieną 
kertančius asmenis. 

J . Jurgelis taip pat infor
mavo, kad šiais metais bus 
skelbiami konkursai 220 mln. 
litų vertės darbams, kurie susi
ję su prisijungimu prie Schen
gen sutar t ies , nustatančios 
laisvą judėjimą per sieną tarp 
sutarties dalyvių. 

Tikimasi, kad Lietuva pri
sijungs prie Schengen sutarties 
2008-aisiais metais. 

Didžiausia dalis lėšų — 
130 mln. litų — bus skirta ste
bėjimo, signalinėms sistemoms 
pasienyje su Baltarusija ir Ka
raliaučiaus sritimi įrengti, da
lis lėšų bus skirta radarams ir 
stebėjimo sistemoms pajūryje. 

Be to, lėšų bus skirta pa
sienio apsaugai skirtų šunų pa
rengimui ir mokymui, taip pat 
bus perkami kateriai pakran
čių apsaugai ir Nemuno žemu
piui, visureigiai, 3-4 malūns
parniai. 

J. Jurgelio teigimu, pasie
nio tarnybai įsigijus katerių, 
turėtų sumažėti narų — kurie 
per Nemuną gabendavo kon
trabandinių prekių, dažniau
siai cigarečių — verslas 

A. Paulauskas: 
abejingumas 
gali nulemti 

rinkimų 
rezultatus 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Ragindamas piliečius ak
tyviai dalyvauti sekmadienį 
Lietuvoje rengiamuose pirma
laikiuose prezidento ir Europos 
Parlamento rinkimuose, laiki
nasis prezidentas Artūras Pau
lauskas perspėjo, kad neatėji
mas prie balsadėžių irgi gali 
nulemti rinkimų rezultatus. 

A. Paulauskas sakė, kad at
sisakymas balsuoti ,,yra ne tik 
pilietinės pareigos nevykdy
mas, bet ir tam tikras rinkimų 
rezultatų nulėmimas. Nes iš
rinks tie, kurie atėjo. Balsuos ir 
pasirinks tie, kurie buvo akty-

I vesni, bet ar jie visada padarys 
teisinga sprendimą?". 

A. Paulauskas pažymėjo, 
kad naujojo prezidento kartu 
su Seimu ir vyriausybe laukia 
naujosios Lietuvos užsienio po
litikos krypties tvirtinimas. 

„Gairės, kurias aš prista
čiau prieš keletą savaičių, nu
rodo tam tikras kryptis. į kur 
mes turime eiti, kaip mes tu
rime orientuotis užsienio politi
koje, iškelti tikslai tapti pir
maujančia regiono valstybe, ta
čiau kaip tai įgyvendinti, reikės 
nuspręsti Seimui, vyriausybei 
ir prezidentui kartu", teigė A. 
Paulauskas 

Laikinasis prezidentas Eu
ropos Parlamento rinkimų 
kampanijoje teigė pasigendan
tis aštrumo. 

„Viskas labai gražiai nu
dailinta, o aštresnės diskusijos, 
pastebėjimo, kas yra netiesa, 
kas yra perdėta, kas yra skirta 
mulkinimui, kas — tikros padė
ties parodymui — trūksta", sa
kė A. Paulauskas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADEIPHIA, PA 

ĮSIBĖGĖJĘ PAVASARIO 
RENGINIAI 

Siuntiniai i Lietuvą 
Vos atšventus gegužės 1 d., 

Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero 
lietuviškų parapijų klebono 
kunigo Petro Burkausko 25 me
tų kunigystės jubiliejų, pra
sidėjo įtemptas darbas išsiųsti 
labdaros talpintuvą į Lietuvą. 
Vadovaujant Šv. Andriejaus 
parapijos komiteto pirmininkui 
Jonui Puodžiūnui, nepaisant 
užėjusių ankstyvų karščių, 
pavyko suorganizuoti vyrų tal
ką, kuri gegužės 15 d. „išlaisvi
no " parapijos salę nuo sienos 
iki sienos sukrautų siuntinių. 
Talpintuvas keliauja į Vilnių, į 
Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių bendrijos būstinę, iš 
kurios visi siuntiniai iškeliaus 
pas įvairias labdaros organi
zacijas ir pavienius asmenis 
visoje Lietuvoje. Tai jau bene 
15-as, Šv. Andriejaus parapijos 
suorganizuotas, labdaros tal
pintuvas Lietuvai. 

Pirmoji komunija 
Jau yra nusistovėjusi dau

gelio metų tradicija Šv. Andrie
jaus parapijoje per Motinos 
dieną privesti vaikučius prie 
Pirmos komunijos. Šiais metais 
pirmą kartą prie Dievo stalo 
artinosi penki vaikučiai: Laura 
Jasinskaitė, Robertas Jasins-
kas, Lina Mašalaitytė, Laura 
Matukonytė ir Dominyka Mau-
rickaitė. Po Mišių parapijos 
salėje, prie labdaros talpintuvo 
dar nesuspėtų išvežti siuntinių, 
šių vaikučių šeimos ir artimieji 
suorganizavo vaišes visiems 
Mišių dalyviams. 

„Žodžio kelias" 
Philadelphijoje 

Kultūrinių renginių išsiil
gusiems filadefijiečiams gegu
žės 14-16 d. savaitgalis buvo 
tikra dvasinė atgaiva. Penk
tadienio vakarais nepratę su
važiuoti į bet kokius lietuviškus 
renginius, nenuvylė rengėjų ir 
gausiai susirinko į „Žodžio ke
lias" koncertą paminėti Lietu
viškos spaudos atgavimo šimt
mečio sukaktį. Egidijaus Stan
ciko sudaryta ir kartu su Min
daugu Jankausku atlikta lietu
viško žodžio ir liaudies dainų 
programa sužavėjo dalyvius 
nuo jauniausio iki vyriausio. 
Padėka JAV LB Kultūros tary
bos pirm. Marijai Remienei, 
suorganizavusiai E. Stanciko ir 
M. Jankausko koncertus LB 
apylinkėse, ir Lietuvių fondui, 
parėmusiam lietuviškos kultū
ros puoselėjimą išeivijoje. 

Knygos sut iktuvės 
Visuomenei daug patoges

niu laiku, sekmadienį po Mišių, 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
taip pat su dideliu pasisekimu, 
įvyko rašytojo Vytauto Volerto 
naujausios knygos „Kronikėlės 
senų laikų, naujų laikų" sutik
tuvės ir autoriaus pagerbimas, 
jam gavus Lietuvių rašytojų są
jungos premiją už jo viso am

žiaus l i teratūr inę kūrybą. 
Plačiau apie šį renginį bus at
skirai deramai parašyta. Abi šio 
kultūrinio savaitgalio progra
mas rengė Philadelphijos LB 
apylinkės valdyba, Kultūros 
centras, o V. Volerto pagerbi
mui iniciatyvos ėmėsi Tautodai
lės instituto Philadelphijos sky
rius. 

Mokslo metu užbaigimas 
Sekmadienį prieš Vainikų 

dieną (Memorial Day) laiko
masi tradicijos užbaigti Vinco 
Krėvės LB lituanistinės mokyk
los mokslo metus. Mokslo metų 
baigimo šventė įvyko gegužės 
23 d. Atsisveikinta su viena, 
aštuonias klases baigusia, mo
kyklos abi tur iente — Laura 
Šalčiūnaitė. Laurą sveikino jos 
mokytoja Ir ina Melikova, mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kas Kazys Razgaitis, skaučių 
draugininke Laima Bagdonavi
čienė ir Philadelphijos LB apy
linkės valdybos vardu Teresė 
Gečienė, o LB apylinkės pir
mininkas Daumantas Matulis 
su savo sveikinimu įteikė Lie
tuviškos spaudos atgavimo 
šimtmečio programos „Žodžio 
kelias" disketę, kurią šiai 
sukakčiai paminėti įrašė 
Egidijus Stancikas ir Mindau
gas Jankauskas . 

Šiais mokslo metais Vinco 
Krėvės mokyklai vadovavo Inga 
Čeledinaitė, mokytojavo Da
nutė Krokytė-Gečienė, Irina 
Melikova, Gaja Stirbytė, Gin
tautas Stirbys ir Virgus Voler-
tas. Pastarieji trys šios mokyk
los abiturientai. Tautinius šo
kius mokė Kristina Volertienė 
ir Linas Kučas, dainavimą Ilona 
Babinskienė, o kur tik reikėjo 
muzikos mokyklai talkino akor
deonistė Lynn Cox. Tėvų ko
mitetą sudarė: pirm. Kazys 
Razgaitis, ižd. Linas Kučas, dr. 
Gintarė Gečytė-Akerley ir Vid
mantas Rukšys. Mokyklą lankė 
26 mokiniai. Mokykla išleido du 
numerius laikraštėlio, pavadin
to „Krėvės kampas", ir sausio 
gale suruošė žiemos šventę — 
„Eglutę", į kurią iš savo pokalė-
dinių atostogų atskubėjo, šiek 
tiek spėjęs pailsėti, Kalėdų 
senelis. Vasario 22 d. mokyklos 
mokiniai su dainomis ir šokiais 
dalyvavo Lietuvos nepriklau
somybės šventėje, kurioje jų 
pasirodymas susilaukė šilto 
žiūrovų įvertinimo. Šiuo metu 
Vinco Krėvės mokyklos tautinių 
šokių grupė smarkiai ruošiasi 
dalyvauti XII JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių Tauti
nių šokių šventėje Čikagoje. 

Futbolo turnyras 
Birželio 5 d. Philadelphijos 

priemiestyje Horsham, PA, po 
labai daug metų, įvyko pirmas 
Europietiško futbolo (soccer) 
turnyras, sutraukęs lietuvių ko
mandų iš Philadelphijos, New 
Jersey, New York, Baltimorės, 

DETROIT, Ml 

D; 

S.m. gegiižės 14 d Philadelphijoje ..Žodžio keli.is" programos klausosi dvi 
kartos vietinių lietuvių; anūkas Gintautas Stirbys ir jo senelis Bronius 
Krokys R. Godeikos nuotr. 

„Žodžio kelias" programos atlikėjams Egidijui Stancikui ir Mindaugui Jankauskui dėkoja Philadelphijos LB 
apylinkes valdybos narė kultūriniams reikalams Teresė Gečienė (kairėje) ir Philadelphijos Kultūros centro pirm. 
Danutė Surdėnienė. R i m o G e d e i k o s nuotr. 

Bostono ir net tolimos Minne-
sotos bei Čikagos. Philadelp
hijos sporto klubas „Aras" yra 
sėkmingai surengęs nemažai 
krepšinio turnyrų, bet pirmą 
kartą čia buvo organizuojamas, 
atvirame lauke vykęs, futbolo 
turnyras. Rašant šias eilutes 
dar nebuvo žinoma, kuri ko
manda laimėjo turnyro taurę. 
Smulkiau apie rungtynių eigą 
parašys sporto korespondentai. 

Tą patį vakarą Philadelp
hijos Lietuvių namuose vyko 
visų trijų šokių grupių koncer
tas , parodęs visuomenei jų ruo
šiamą programą XII tautinių 
šokių šventei, kuri įvyks liepos 
3 d. Čikagoje. Koncerte matėme 
j aunų veteranų šokių grupę 
„Žilvinas", kuriai vadovauja Es
tera Bendžiūtė-VVashofsky, jau
nimo grupę „Aušrinė", kuriai 
vadovauja dr. Jurgi ta Matu
lienė, ir Vinco Krėvės lituanis
tinės mokyklos grupę, vadovau
jamą Kristinos Volertienės bei 
Lino Kučo. Visoms trims gru
pėms groja akordeonistė Lynn 
Cox. 

Po šokių koncerto buvo 
linksma Lietuvių jaunimo są
jungos vakaronė ir diskoteka 
„Sveika vasara". Iš visos Ame
rikos suvažiavę, sportininkai ir 
jų palydovai bei vietinis jauni
mas galėjo iki vėlumos links
mintis, skanautis lietuviškais 
cepelinais, užsigerdami lietu
višku alumi, kuris pagaliau ir 
Philadelphijos apylinkėse gau
namas. 

Devintiniu šventė 
Sekmadienį, birželio 13 d., 

Šv. Andriejaus lietuviškos pa
rapijos bažnyčioje, 10:30 v.r. 
šv. Mišios ir po Mišių Dievo 
Kūno ir Kraujo šventės procesi
ja aplink visą bažnyčios bloką, 
bus aukojamos paminėti Lietu
vos Gedulo ir vilties dieną, pri
s imenant visus, kurie buvo 
ištremti į Sibirą, ir tuos, kurie 
žuvo už Lietuvos laisvę. Šias 
šv. Mišias užprašė Philadelp
hijos LB apylinkės valdyba. 
Tikimasi, kad gausiu dalyvavi
mu prisiminsime 1941 m. 
baisųjį birželį bei sovietų vyk
dytus vėlesnius masinius trė
mimus, ir pagerbsime lietuvių 
tautos žuvusiuosius. 

Grįžta į tėvynę 
Philadelphijos LB apylin

kės pirmininkas dr. Dauman
tas Matulis šį rudenį su šeima 
grįžta į Lietuvą. Philadelphijos 
LB. Lietuvių jaunimo sąjungos 
skyrius ir tautinių šokių grupė 
„Aušrinė", kuriai vadovavo dr. 
Jurgita Matulienė, pasiges šios 
patriotiškos ir veiklios šeimos. 
J. Matulienė, bebaigdama dok
torato disertaciją ir augindama 
jauną šeimą, paruošė „Aušrine" 
dviem šokių šventėm — pernai 
vykusioje Lietuvoje ir šiemet 
vyksiančiai Čikagoje. įdomu 
tai, kad .Aušrinėje" su dideliu 
entuziazmu šoka visų trijų emi
gracinių bangų lietuviškas jau
nimas. 

D Matulis vadovavo ir LJS 
skyriui ir apsiėmė pirmininko 
pareigas LB apylinkėje. Šiuo 
metu. turėdamas begalę tarny
binių ir buitinių rūpesčių 
surištu su grįžimu į tėvynę, D. 
Matulis savo pareigas US per-
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DR. T O M A S ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečio paminėjime Philadelphijoje. Iš 
kairės: Lietuvių fondo, atstovė Dalia Jakienė, LB apylinkės valdybos 
sekretorė Marytė Viliamiene, Jolanta Giraitienė, ..Bendruomenės balso" 

.radijo kolektyvo narė Jurga Šakalyte. R. Gede ikos nuotr. 

leido Sauliui Garbaliauskui, 
kuriam talkins Eglė Januškevi
čiūtė ir Joana Gaizelytė-Lacey. 
•Jie visi trys žada dalyvauti ir 
LB apylinkės veikloje. 

Sekmadienį, birželio 27 d. 
nutarta sušaukti visuotinį LB 
apylinkės susirinkimą, kuria
me bus tvarkingai užbaigta 
dabartines valdybos kadencija 
ir išrinkta nauja valdyba. Šiuo 
metu LB apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. dr. Daumantas 
Matulis, vicepirm. Vytas Bag
donavičius, sekretorė Marytė 
Viliamiene, ižd. Carl Kaza-
kauskas, na rė kultūriniams 
reikalams Teresė Gečienė, na
rys sporto reikalams Rimas Ge-
deika, narys technologiniams 
reikalams Kazys Razgaitis. Ex 
officio į valdybą įeina radijo 
programos „Bendruomenės bal
sas" koordinatorė Julija Dan-
tienė ir ižd. Gediminas Dragū
nas bei mokyklos vedėja Inga 
čeledinaitė. Dauguma valdy
bos narių sutiko vėl būti kandi
datais naujai kadencijai. 

Labai svarbu, kad, nepai
sant viliojančios vasaros 
linksmybių, kuo daugiau žmo
nių dalyvautų LB apylinkės 
susirinkime sekmadienį, birže
lio 27 d., po lietuviškų Mišių, 
Šv. Andriejaus parapijos salėje. 
Tikimasi sulaukti naujų minčių 
ir naujų pasiūlymų kitų metų 
LB apylinkės veiklai. Kartu 
bus proga padėkoti Matulių 
šeimai už jų įnašą į mūsų 
apylinkės gyvenimą ir palinkėti 
jiems sėkmės grįžus į tėvynę. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDO_OGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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Kalbame lietuvišKai 
6918 W. Aicher Ave. Sts. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
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4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
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PIRMOJI KOMUNIJA 
kievo Apvaizdos parapijoje 
'Detroite balandžio 25 d. Pir

mąją komunija priėmė Erikas 
Anužis. Nikutis Busuito, And
rius Gobis ir Andrius Luka-
siewicz. Šv. Mišias šventiškai 
išpuoštoje bažnyčioje su pakilia 
nuotaika aukojo naujasis kle
bonas kun. Ričardas Repšys. Jo 
trumpi, aiškūs, gyvenimiški 
žodžiai ir draugiškas pakvieti
mas šeimas su mažais vaikais 
nesidrovėti sėdėti priekyje, nes 
jie yra Dievo mylimieji, rado 
šiltą atgarsį parapijiečių šir
dyse. Tikėkimės, kad toks art i
mas šeimyniškas bendravimas 
atgaivins šį gražų lietuvybės 
židinį ir pritrauks jaunesniąją 
kar ta jame daugiau dalyvauti. 

Padėka priklauso „Žiburio" 
lituanistinės mokyklos tikybos 
mokytojai Ritai Giedraitienei, 
su kantrybe ir pasišventimu 
paruošusiai naujuosius vaikus 
Pirmajai komunijai, taip pa t 
mok. Jolantai Jonutytei, subū
rusiai ir išmokiusiai gražų 8-to 
ir 9-to skyrių dainininkių bū
relį giedoti giesmes, Adai Ši-
maitytei, grojusiai vargonais, 
Astai Pestienei ir Adai Mikštie-
nei. padėjusioms sukurt i iškil
mingą ceremoniją. Visų bendro-

Andrius Lukasievvicz Andrius Gobis 

Nikutis Busui to Erikas Anužis 
mis pastangomis šios Mišios ta
po įspūdinga švente, kurią ilgai 

prisimins joje dalyvavusieji. 
UL 

VVEBSTER. NY 
„Bendruomenės balsas" 

Apie visus Philadelphijos 
lietuviškus renginius ir įvykius 
galima sužinoti klausantis 
„Bendruomenės balso", kuris 
girdimas kiekvieną sekmadie
nį. 9 vai. ryte, iš radijo stoties 
WNWR 1540 AM. Toliau gy
venantys. „Bendruomenės bai
sa" gali girdėti per internetą 
www.wnwr.com 

Buvę filadelfijiečiai Vincas 
ir Ona Šalčiūnai, dabar gyve-
nantvs Floridoje, nepraleidžia 
nei vienos programos ir dažnai 
reaguoja į joje skelbiamas 
žinias. 

Teresė Gečienė 

PIRMOJI „LIETUVIŲ DIENOS" ŠVENTĖ 
saulės Gegužės 16-tą saulės tviskėj ime, žiedų 

mirgėjime 3 vai. p.p. rinkomės į ukrainiečių 
sale VV'ebster, NY, į pirmąją „Lietuvių dienos" 
šventę. Salė erdvi, išpuošta alyvų puokštėmis, skam
banti lietuviška muzika. Scenoje kioskai, menas, 
rankdarbiai, gintaras ir net Rokiškio suris. 

Šventės sumanytojai ir įvykdytojai Rochester 
Lietuvių Bendruomenė. Valdybos pi rmininkė 
Birutė Litvinienė, Rimas Česonis. Regina Juo
deikienė, Giedre Logminaite. Ieva Malašaus-
kienė, Rimvydas Tamoš iūnas . Eugenijus 
Vidmantas. Jų rūpesčių ir darbų šventę vainika
vo dalyvių gausa. Atkeliavo iš toli ir arti . Visų 
bangų lietuviai, jų draugai, jauni ir vyresni. 
Visus jungė lietuviškos šaknys. 

Programoje Toronto tautinių šokių grupė 
„Gintaras". Vadovė Rita Karasiejienė. Tai šven
tės deimančiukas. Be sustojimo visas tuzinas 
šokių su trimis kapelos įtarpais. Šokėjų žingsnio 
lengvumas, kojų miklumas' Šokių įvairumas! 
Visų žiūrovų akys ir lūpos tik džiaugsmu ir 
nuostaba švytėjo. 

Po programos ir prieš vaišinomės trečia-
bangininkių pagamintais skaniais cepelinais, 
kugeliu, dešromis, įvairiais saldumynais ir kava. 

Tikrai švente praėjo šventiškoje, nuotaikingo
je, draugiškoje nuotaikoje. Linkiu LB-ės valdybai 
nepavargti ir su viltimi kitą pavasarį „Lietuvių 
dienos" šventėje vėl visiems susitikti. 

Izabelė Žmuidzinienė 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.wnwr.com


ŽMOGUS, PADĖJĘS IŠKLIBINTI 
„NENUGALIMOS" IMPERIJOS PAMATUS 

JAV prezidento Ronald Reagan dėka išleistas laisvėn iš sovietinio lagerio, mons. Alfonsas Svarinskas turėjo 
progą atvykti į Los Angeles, susitikti su prez. Reagan (kairėje) ir padėkoti už jo rūpestį. Šalia mons. Svarinsko 
— tuometinė Los Angeles LB apylinkės pirmininkė Angelė Nelsienė. kuri suorganizavo svečio susitikimą su JAV 
prezidentu. Nuotraukos iš mons . A. Svarinsko archyvo. 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Praėjusį savaitgalį iš už
jūrio atskriejusi liūdna žinia 
apie buvusio JAV prezidento 
Ronald Wilson Reagan mirtį, 
sukrėtė ir Lietuvos gyventojus. 
Būtent šio iškilaus žmogaus 
ir politiko vadovavimo laiko
tarpiu ėmė bręsti pastebimi po
litiniai pokyčiai pasaulyje, ypač 
Baltijos valstybėse. Ronald Rea
gan pasirinkta nuosekli žmo
gaus teisių gynimo ir tautų išsi
vadavimo iš kolonijinio jungo 
rėmimo politika davė teigiamą 
vaisių. 

Su nuoširdžia meile ir pa
garba buvusio JAV prezidento 
vardą taria ne vienas mūsų 
tautietis, patyręs sovietų rep
resinės struktūros kančias ir 
patyčias. Daugiau nei 21-erius 
Sibiro gulagų metus praėjęs 
politinis kalinys, monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas teigia 
lenkiantis galvą prieš šį didįjį 
žmogų. Daugiau kaip prieš 15 
metų žinomam Lietuvos laisvės 
kovų dalyviui ir puoselėtojui 
teko garbė asmeniškai susitikti 
su pačiu prezidentu R. Reagan. 
Monsinjoro teigimu, tai iš tiesų 
didysis pasaulio Žmogus, Dievo 
Apvaizdos įrankis, narsus kovo
tojas prieš kruvinąjį bolševiz
mą ir sąžiningas kovotojas už 
pavergtų tautų laisvę bei ne
priklausomybę. Būtent jis tame 
permainingame ir sykiu tra
giškame XX amžiuje bene ge
riausiai suprato šią baisiausią 
žmonijos nelaimę ir taikliai ją 
pavadino „Blogio imperija". 

Padė jo išlaisvinti 
tūkstančius laisvės kovotojų 

Skaitytojams priminsime, 
jog ne be JAV prezidento R. 
Reagan pastangų lygiai prieš 16 
metų vergo pančiai buvo nuimti 
ir nuo paties kunigo rankų. Ta
čiau daug iškentėjusiam dva
sininkui sugįžti į tėvynę nebu
vo leista — M. Gorbačiov va

dovaujama sovietų valdžia 1988 
m. rudenį kun. A. Svarinską iš-

priėmęs disidentų grupę iš 
SSRS ir Baltijos šalių, tarp jų 

1988 m. vasarą su oficialiu vizitu į Maskvą 
atvykęs R. Reagan jau žinojo i r apie kunigą A. 
Svarinską, ir apie kitus polit inius kalinius. 

trėmė iš SSRS. Jis netrukus at
vyko į Vakarų Vokietiją, kiek 
vėliau į JAV. Prieš 15 metų, 
1989- ųjų vasarą — Molotovo — 
Ribbentropo pakto pasirašymo 
50-ųjų metinių ir Baltijos lais
vės kelio išvakarėse mons. A. 
Svarinskas buvo priimtas pa
ties JAV vadovo Ronald Rea
gan. 

— Po daugelio metų kančių 
man teko didelė laimė išvysti 
Ameriką — Laisvės ir tikrosios 
demokratijos šalį. Kad aš buvau 
išlaisvintas iš sovietinės imper
ijos nagų ir patekau į šią vals
tybę — didžiulis tuometinio 
JAV prezidento nuopelnas!, — 
prisiminimais „Draugo" skaity
tojams dalijosi mons. Alfonsas 
Svarinskas. Pašnekovo teigimu. 
R. Reagan padarė daug gero ne 
tik jam. Prezidento dėka iš 
komunistų vergijos buvo iš
laisvintas ne vienas sąžinės ka
linys. R. Reagan žmogaus gyni
mo teises iškėlė net iki oficia
laus JAV valstybes politikos lygio. 

Apie sovietų lageriuose ka
linamą Lietuvos dvasininką 
bei kitus Laisvės kovotojus JAV 
vadovas sužinojo iš 48-osios 
Tarptautinės amnestijos gru
pės, įsikūrusios Oregon valstijo
je. Ši grupė rinko duomenis 
apie politinius belaisvius SSRS. 
kitose komunizmo šalyse, mėgi
no ginti jų teises. 1988 m. va
sarą su oficialiu vizitu į Maskvą 
atvykęs R. Reagan jau žinojo ir 
apie kunigą A. Svarinską, ir 
apie kitus politinius kalinius. 
Tą pačią dieną, ten pat jis buvo 

buvo sesuo Nijolė Sadūnaitė, 
Antanas Terleckas. Susitikęs 
su M. Gorbačiov. R. Reagan 
paprašė, kad politiniams kali
niams, tarp jų ir kun. A. Sva
rinskui, būtų suteikta laisvė. 
Paskutinysis sovietų imperijos 
vadovas sutiko tik su sąlyga, 
kad šie žmonės nepasiliktų 
gyventi SSRS... 

Neb lės t anč ios susi t ik imo 
a k i m i r k o s 

Monsinjoras kaip šiandien 
mena tą išlaisvinimo ceremoni
ją ir savo kelionę į laisvąjį Va
karų pasaulį, nors, žinoma, 
jautė didelį kartėlį, kad negali 
pamatyti laisvėjančią, atgims
tančią Lietuvą. 

„Su nuoširdumu prisimenu 
savo atvykimą į Ameriką, Los 
Angeles miestą, kur buvau šil
tai sutiktas ir pagerbtas nuos-

Mons. Alfonsas Svarinskas 1989 
m. viešnagės Amerikoje metu. 

tabaus JAV lietuvių išeivijos 
būrio. Ką gi, 1989 m. rugpjūčio 
22-ąją sužinojau, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bai tarpininkaujant, mane su
tiko priimti pats prezidentas 
Ronald Reagan. Prieš susiti
kimą nepaprastai jaudindama
sis paruošiau savo sveikinimo 
kalbą. Lydimas Los Angeles 
pirmininkės Angelės Nelsienės, 
nuvykome į miesto centrą. Pa
tekome į didžiulį dangoraižio 
tipo administracinį pastatą, 
kur buvo JAV prezidento kabi
netas. 31-ajame aukšte, prie 
kabineto, mūsų jau laukė pre
zidento padėjėja. Ji pasisakė 
kilusi iš lietuvių šeimos, nors 
bendrauti gimtąja tėvų kalba 
nebegalėjo. R. Reagan išvy
dome sėdintį prie savo darbo 
stalo. Mums pasirodžius, jis 
guviai atsistojo ir priėjęs prie 
mūsų šiltai pasisveikino. Mano 
sveikinimo tekstą prezidentui 
išvertė, mane lydėjusi A. Nel
sienė. R. Reagan pakvietė mus 
prie stalo. Įdomu, jog užuot 
planuotų 15 minučių su prezi
dentu kalbėjomės gerą pusva
landį", — pasakojo mons. A. 
Svarinskas. 

Laikas, pasak monsinjoro, 
tirpo kaip žvakė, bet su prezi
dentu spėta pasikalbėti apie 
daugelį svarbių dalykų, ypač 
apie politinių kalinių ir trem
tinių reikalus, sąžinės bei tiky
bos laisvę. A. Svarinskas pri
siminė, kad JAV prezidentas 
buvo mėgėjas ir pašmaikštauti, 
todėl jam papasakojo porą gy
venimiškų epizodų iš sovietinio 
lagerio laikų. R. Reagan daug 
juoko sukėlė mons. A. Svarins
ko pasakojimas apie vieną Ura
lo politinių kalinių ketinimą 
iškrėsti „pokštą" enkavedistams: 

„Mes, esą, tuo metu ruošia
mės rinkti parašus, kad Uralo 
politinių kalinių lageriai taptų 
51-ąja Amerikos valstija. Apie 
tokius ketinimus iš kažkur su
žinoję lagerio prievaizdai pra
dėjo mus ir atvykstančius gimi
nes bei artimuosius kuo kruopš
čiausiai t ikrinti — išrengę 
visiškai nuogai, apžiūrėdavo vi
sus nuo gaivos iki kojų, net in
tymiausių vietų nepralenkdavo. 

Prisiminiau ir 1987 m. pa
baigą, kai lageryje turėjome 
progos per Maskvos televiziją 
pasiklausyti Reagan ir M. Gor
bačiov kalbų. Po R. Reagan 
kalbos mūsų kazarmos su
griaudėjo nuo plojimų. Kiek 
dvasingumo, meilės Dievui ir 
žmogui buvo prezidento kalbo
je! Iš tiesų, Ronal Reagan kar
tu su akademiku Andriej Sa-
charov buvo didžiausi mūsų 
bičiuliai, nuvargintos sielos už
tarėjai. Susitikimui baigiantis, 
R. Reagan man padovanojo 
asmeninį atminimo medalį", — 
šviesius netolimos praeities 
prisiminimus, susijusius su 
birželio 5 d. Amžinybėn iške
liavusiu JAV prezidentu Ro
nald Reagan, mums atskleidė 
mons. Alfonsas Svarinskas. 
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KANADA 

TORONTO PRISIKĖLIMO PARA
PIJOS salėje muzikė Audronė 
Šarpytė surengė savo 50 metų 
gimimo dienai paminėti „Muzi
kinę fantaziją Audroje'" 

Muzikės mokinių būrelis, 
kar tu su vienu 4 metų ber
niuku, atliko porą muzikos kū
rinių. Muzikė Šarpytė kartu su 
„Lyra" kameriniu orkestru at
liko įvairių muzikų kūrinius. 
Muzikės dukra padainavo ke
letą dainų. Susirinkusi pagerbti 
mūsų mielą muzikę, jos gimimo 
dienoje, publika tikrai gerai 
praleido laiką, pasiklausydama 
tokios puikios muzikos. Aud
ronė Šarpytė su orkestru „Lyra" 
dažnai lietuvių minėjimus paį
vairina muzikine programa. Po 
koncerto visi svečiai buvo pa
vaišinti Linkėtina, kad dar 
daug metų linksmintų mus 

tokia profesionalia muzika. 

SPAUDOS ATGAVIMO šimt
metis buvo paminėtas Lietuvių 
namuose KLB krašto ir KLB 
apylinkės valdybų bei L.N.K. 
komisijos dėka. Minėjimą pra
dėjo Aušra Karkienė ir pristatė 
pagrindinę kalbėtoją Gražiną 
Ramoškaitę-Gedienę. kuri kal
bėjo spaudos atgavimo tema. 
Smuiku pagrojo Audronė Šar
pytė (daina be žodžių — 1918 
m.) Rašytojas A. Šileika pristatė 
poetą Sigitą Gedą, kuris yra ir 
„Lietuvos aido" redaktoriaus 
pavaduotojas. Sigitas Geda prie 
muzikos paskaitė savo kūrybos 
eilėraščių. 

Buvo išdėstyta senų laikų 
knygų ir spaudos Dalyviai tu
rėjo progos pamatyti pirmąsias 
išleistas knygas Lietuvoje. 

SV. JONO KAPINIŲ LANKYMO 
diena su t raukė lietuvius iš 
Toronto, Hamiltono ir apy
linkių. Buvo pašventinti nau
jieji paminklai ir Mišios kop
lyčioje atvirame ore. Mišias au
kojo prel. J. Staškevičius (j'S pa
sakė prasmingą pamokslą) ir 
kunigai: A. Simanavičius, OFM. 
E. Jurgutis , OFM, kun K. Kak
nevičius, kun. V. Staškevičius ir 
diak. dr. K. Ambrozaitis. Taip 
pat buvo suruoštos dvi parodos. 

PAGALIAU ATKELIAVO lietu
viškas „Švyturio" alus ir lietu
viška duona. Parduotuvės pra
džioje nesuspėjo pristatyti 
alaus, nes būdavo išperkama ir 
vėl reikdavo laukti kitų siuntų 
atvežimo. Palyginus su kitais 
importuotais gėrimais, lietu
viškas alus yra pigesnis. 

KANADOS DIENRAŠTIS „Globė 
and Mail" išspausdino visą pus
lapį apie turizmą Lietuvoje. 
Aprašė visas žymesnes vietoves 
su iliustracijomis. 

Gal daugiau kanadiečių 
susidomės aplankyti Lietuvą. 

TORONTO PRISIKĖLIMO kredi
to bankelis šiais metais grąžino 
skolintojams ir taupytojams po 
8 proc. už išmokėtas ar gautas 
palūkanas Teikia paskolas 
žemomis palūkanomis. Ir kitais 
metais skolintojai galės laimėti 
po 2,000 dolerių. Bankelis yra 
atdaras visas septynias dienas, 
nemokama mašinoms pasi
statyti vieta. Antras jo skyrius 
veikia Lietuvos Kankinių para
pijoje, Mississaugoje. 

S tasys P r a k a p a s 

SES. ONA MIKAILA1TE 

Katalikai JAV politiniame gyvenime 

Š
iuo metu Amerikoje katal ikai sudaro 22 
proc. visų gyventojų. Dabart inis 108-asis 
Kongresas tur i 150 ka t a l i kų narių: 

Senate 24 katalikai — 14 demokra tų ir 10 
respublikonų; Atstovų rūmuose yra 126 kata
likai — 53 demokratai ir 53 respublikonai. 

Apklausos rodo, jog daugumas JAV kata
likų priklauso demokratų partijai, tačiau j ie ne 
visada balsuoja su partija. Katal ikai aplamai 
nejaučia, jog viena ar kita JAV politinė partija 
iš tikrųjų atstovauja jiems svarbias vertybes ar 
gina jų interesus. 

2000 m. 50 proc. katalikų balsavo už Al 
Gore, o 47 proc. balsavo už George W. Bush, 
(anot vienos apklausos). 2004 m. 48.8 proc. 
katalikų balsuotojų ir 49.3 proc. protestantų 
pasisako, jog jie ketina vėl balsuoti už prez. 
Bush, kuris pasirodė labiausiai religingas prezi
dentas per gana ilgą laiką. J i s viešai mini Dievą 
ir neslepia savo religinių įsitikinimų. 

Amerikiečių laikysena religijos atžvilgiu 
yra gan sudėtinga: pvz., du trečdaliai JAV pi
liečių mano, jog tikėjimas duoda a t sakymus į 
šiuolaikines problemas, bet jų balsavimo įpro
čiai šio įsitikinimo neatspindi. Apklausose 77 
proc. amerikiečių pasisakė, jog jie nepr i tar ia 10 
Dievo įsakymų pašalinimui iš valdiškų pastatų. 
64 proc. nenori, kad musulmonų Koranas būtų 
viešai išstatytas valdiškuose pastatuose. Apie 
JAV teismus krikščionys amerikiečiai galvoja 
taip: 16 proc. teigia, jog teismas palaiko krikš
čioniškus moralės principus; 33 proc. sako, kad 
nepalaiko, o 42 proc. tuo klausimu laikosi ne
utraliai. 

Prieš 11 metų Yale universiteto teisės prof. 
Stephen L. Carter parašė knygą: „The Culture 
of Disbelief" (Netikėjimo kultūra) . Toje knygoje 
jis teigia: „Amerikos ideologija religiją vertina 
kaip ir kitus asmeninės sąžinės reikalus ir todėl 
mes teisingai gerbiam st iprią tradiciją, 
neigiančią valdžios galią kištis į asmens tiky
binius apsisprendimus. Tuo pačiu me tu dauge
lis vadovaujančių politikų, politikos komenta
torių, mokslininkų bei balsuotojų linkę mąstyti, 
jog religinis elementas viešose moralės diskusi
jose yra konservatyviosios dešinės į rankis , 
siekiantis prievarta perkurti amerikiečių visuo
menę. Pastangos išstumti religiją iš politinio 
gyvenimo tačiau mus išvedė iš kelio: savo 
protingu uolumu religiją apriboti nuo dominavi
mo, politikai sukūrė politinę bei teisinę kultūrą, 
spaudžiančią tikinčiuosius tapti kažkuo kitu — 
viešumoje ir net privačiai elgtis ta ip , lyg jų 

tikėjimas j iems neturi reikšmės". 
Plintančios netikėjimo kultūros akivaizdoje 

ypač įdomus reiškinys Amerikoje yra vadina
mųjų krikščionių evangelikų solidarizavimas su 
katalikais. Nemažas evangelikų skaičius mano, 
jog jie turi daugiau bendrų įsitikinimų, ypač 
moralės klausimais, su katalikais negu su kito
mis protestantų grupuotėmis. Tai didžiulė at
maina, įvykusi daugmaž per 40 metų. Apie 
1960 m. dauguma JAV krikščionių fundamen
talistų katal ikų popiežių laikė antikristu, o 
Vatikaną skelbė, siekiantį kontroliuoti kitų 
kraštų valdžias. Dabar dalis evangelikų priima 
popiežiaus Jono Pauliaus II pareiškimus apie 
„gyvybės kultūrą", duodančią pagrindą kovai 
prieš abortus ir eutanaziją. Evangelikai drauge 
su katal ikais remia tėvų teises siųsti savo 
vaikus į privačias mokyklas su religiniu auklė
j imu ir JAV valdžios pareigą jiems padėti finan
siškai (school vouchers). Ne vien katalikai, bet 
ir evangelikai, ir kiti krikščionys, steigia savo 
mokyklas, nes valdiškosioms stinga auklėjimo 
ir ten vaikai žlugdomi morališkai, nepaisant 
tėvų auklėjimo namuose. 

1994 m. evangelikų ir katalikų vadų grupė 
drauge su mokslininkais išleido dokumentą 
„Evangelicals and Catholics Together". Šis yra 
teologinis manifestas, bet drauge ir bendro poli
tinio veikimo pasižadėjimas kovoti prieš mora
lines blogybes ir stiprinti tradicines krikščio
niškų šeimų vertybes. Šis dokumentas sudrebi
no evangelikų pasaulį. Jo pagrindiniai kūrėjai 
buvę katalikų kunigas Richard John Neuhaus, 
žurnalo „First Thines" redaktorius New Yorke 
ir Charles Colson, buvęs prezidento Nixon 
padėjėjas, ir nuteis tas dėl Watergate skandalo. 
Kalėjime jis atsivertė, tapo atgimusiu krikščio
niu evangeliku ir atsidėjo darbui su kaliniais 
bei parašė knygas „Born Again" (1977) ir „Life 
Sentence" (1979). 1998 m. jis susitiko su 
popiežiumi Jonu Paulium II, jam besilankant 
New Yorke. 

Ši evanglikų su katalikais sąjunga bei ryž
tas drauge veikti kuria naują krikščionybės 
sąjungą. Tai vienas puikiausių ekumenizmo 
vaisių. Krikščionių bendradarbiavimas yra 
būtinas daryti rimtą įtaką viešame gvvenime. 
Ilgainiui galbūt ir Lietuvos katalikai pakanka
mai sustiprės, kad galėtų paveikti viešą politinį 
gyvenimą. Tačiau tai negalima daryti prievarta 
ir įsakymais, nes diktatūroje išauklėti žmonės 
baidosi bet kokios prievartos ar spaudimo. 

SIS TAS APIE POPIEŽIUS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.5 

Bažnyčia, su mažomis ir retomis išimtimis, 
buvo pavirtusi t ikra korumpuota, paperkama 
politine institucija. Sekė vienas skandalas po 
kito, pilni pasibjaurėjimo. Meilužės, giminės, 
pinigai, machinacijos ir net ištvirkavimas įsivieš
patavo Petro soste. Laimei, per tuos kelis š imtus 
metų Bažnyčios gilios korupcijos buvo ir 
bandymų Bažnyčią vėl kaip nors atgaivinti ir pa
statyti ant seniai užmiršto. Kristaus rodyto kelio. 

Dvi k r i k š č i o n i š k o s Bažnyč ios 
Toul in Alsace (Prancūzija) vyskupas buvo 

vienas tokių teisiųjų. J is keliavo po Prancūziją, 
Vokietiją ir Italiją, rengė sinodus, kur iuose 
stengėsi reformuoti bent kai kurias, tuo metu jau 
nusistovėjusias tradicijas, kaip pa rdav imas 
vyskupo sosto už geriausią pasiūlymą, ar 
sutikimą su vietinio pasauliečio valdovo 
nuomone. Tapęs popiežiumi, jis pasivadino Leonu 
LX (1049-1054), ir savaip stengėsi toliau aktyviai 
atstatyti nusmukusį Bažnyčios autoritetą. Pagal 
anų laikų papročius, jis tapo ir Bažnyčios valsty
bės kariuomenės vadu. Neprityręs kariškuose 
reikaluose, jis buvo sumuštas normanų. kurie 
buvo tik ką išstūmę musulmonus iš pietinės 
Italijos. Tokie jo nepasisekimai galutinai supyki
no Bizantijos Bažnyčią, ir sudarė progą galuti
niam krikščionių Bažnyčios skilimui į katali
kiškąją Romoje ir ortodoksinę Konstantinopolyje. 

Iki tol popiežius buvo renkamas visaip: jį 
rinko Romos kunigai ir tikintieji, o vėliau jis jau 
būdavo dažniausiai paskir iamas imperatorių, 
karalių ar galingiausių mafijos šeimynų. 
Mikalojui II (1059-1061) pasisekė įvesti naują 
tvarką: popiežių pradėjo rinkti septyni Romos 
pagrindinių bažnyčių vyskupai, kur iuos buvo 
pradėta vadinti kardinolais. Tuos r inkimus turėjo 
patvirtinti Romos kunigai, ir vėliau visi Romos 
tikintieji gatvėse audringu, nors ir neoficialiu 
šaukiamu pritarimu. 

G r i g a l i a u s VII laikai 
Gal vienas garsiausių viduramžių popiežių 

buvo vienuolis Hildebrand, kur is , išrinktas 
popiežiumi, pasirinko vardą Grigaliaus VII 
(1073-1085). Kadangi jo vienuolyną įsteigė ir 
gausiai rėmė dosnus vietinis kunigaikštis, 
Hildebrand ne tik neturėjo piniginių rūpesčių, 
bet ir turėjo progą išvengti politikos machinacijų, 
taip galėdamas rūpintis tik religijos reikalais. 

Grigalius VII buvo pirmas popiežius, kuris iš 
dvasininkų pareikalavo amžino celibato, tuo pot
varkiu suardydamas daugelio kunigu šeimas: jų 
žmonos buvo paskelbtos prostitutėmis, o vaikai 
— nesantuokiniais, neturinčiais teisės į pali
kimus. Iki tol kunigai įvairiais būdais sugebėda
vo sau ir savo šeimoms pasiglemžti Bažnyčios 
žemių. Bet tai nebuvo vienintelė naujojo celibato 
įsako priežastis. 

Nors kunigų celibatas ir jo pildymas įvairavo 
jau nuo pat krikščionybės pirmųjų dienų, yra 
žinoma, kad šv. Petras buvo vedęs, ir kad jo 
žmona net su juo kartu apaštalaudavo. Panašiai 
buvo ir su kitais apaštalais. Šv. Paulius savo pas
toraciniame laiške Titui priminė, kad išrinktieji 
kunigai turėtų būti „vyras ir viena žmona", o ne 
kelios. Iki V šimtmečio net ir vyskupai turėjo 
žmonas, nors ilgainiui, paveikti vienuoliškos dva
sios, ir kai kurie kunigai pajuto platoniško bei 
dvasinio gyvenimo svarbą bei privalumus 
Grigaliaus VII įsakas nebuvo taip lengvai priim
tas visų kunigų. Nemaža jų dalis pasiliko sau 
žmonas, jas vadindami šeimininkėmis, o vaikų 
krūvą — sūnėnais ir dukterėčiomis. 

Grigalius VII nuėjo ir toliau 1075 m. jis 
paskelbė dar vieną įsaką (Dictatus Papae), ku
riame buvo dar kartą pabrėžta, jog popiežius yra 
aukščiau visų vyskupų ir suvažiavimų. Ten net 
buvo tvir t inama, kad Romos Bažnyčia niekada 
neklydo, ir kad popiežius, jo užimamo sosto drka. 
yra gyvas šventasis B u s daugiau 
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TORONTO „GINTARAS" PAKVIPO ALYVŲ ŽIEDAIS 

Koncerto a t l ikė jams i r r ė m ė j a m s dėkoja s e s . H e l e n I v a n a u s k a s . Iš k a i r e s : sol. M a r y t e B i z i n k a u s k a i t e , ses. He len , 
N o r b e r t a s L inger ta i t i s , H e l m u t a s L i n g e r t a i t i s , V y t a u t a s Di lba , B r o n i u s B a n a i t i s , G i n t a s S imona i t i s ir M a r y 
Be rna rdo . 

/ / LIETUVOS VAIKŲ GLOBA" 
iš Bostono 

Jau tapo tradicija Brockton, 
MA, valstijoje, kiekvieną 
pavasarį surengti kon

certą, skirtą paremti organi
zaciją „Lietuvos Vaikų globa". 
Šios organizacijos pirmininkė 
yra seselė Helen Ivanauskas, 
CJC. 

Šių metų koncertas įvyko 
gegužės 1 dieną, šeštadienio 
vakarą, Brocktone, Šv. Kazi
miero bažnyčios salėje. Į renginį 
susirinko apie 200 lietuvių, ne 
tik iš Brocktono, bet ir iš aplin
kinių miestų bei Bostono. Taip 
pat atvyko Bostono Šv. Petro 
parapijos kunigas Steponas 
Žukas ir prelatas Albertas 
Kontautas. Vakare dalyvavo ir 
Nukryžiuoto Jėzaus kongregaci
jos vienuolyno seselės bei kuni
gai Austin Nagle ir Abayneh 
Gebremichael. 

Visą koncerto organizacinį 
darbą atliko Lietuvos Vyčių I 
kuopos nariai, vadovaujami 
pirmininkės Veronikos Bizin-
kauskas. Vyčiai labai gražiai 
papuošė salę ir stalus. Buvo 
paruošti užkandžiai, saldumy
nai. 

Valandą iki koncerto lietu
vaičiai turėjo progos pabend
rauti vieni su kitais. Buvo malo
nu visiems pasimatyti su drau
gai? ir pažįstamais, pasikalbėti 
ne tik apie savo šeimą, bet ir 
apie politiką. Juk gegužės 1-ą 
dieną Lietuva buvo priimta į 
Europos Sąjungą. 

Su dideliu susidomėjimu 
visi laukė vakaro meninės 
dalies. Muzikinę programą 
pradėjo ir vedė solistė Marytė 
Bizinkauskaite ir Helmutas 
Lingertaitis. Jų humoristiniai 
pokalbiai visus žiūrovus links
mino, juokino ir kėlė nuotaiką. 
Vakaras visiems buvo labai 
malonus ir šventiškas. 

Tą vakarą išgirdome 18 
įvairių muzikinių kūrinių. Tai 
lietuviškos bei angliškos dainos, 
••erenados. Jas atliko solistes 
Marytė Bizinkauskaite ir Mary 

Bernardo. Tenoras Maxwell Li 
bei Bostono vyrų seksteto nariai 
(Vytautas Dilba, Gintas Simo
nai t is , Helmutas Lingertaitis, 
Norbertas Lingertaitis. Bronius 
Banai t i s ) . Dain in inkams pri
t a rė pianinu Daiva Navickas. 
Daug plojimų susilaukė broliai 
Da in ius (smuikas) ir Aidas 
(pianinas) Puodžiukai . J ie 
atliko N. Paganini, J Brahms, 
A. Dvarak, E. Grenada kūri
nius. Paskut inę koncerto dainą 
„Ąžuolai žaliuos..." pradėjo 
solistė Marytė Bizinkauskaite. Į 
da inavimą įsijungė visi žiū
rovai. Taip nuotaikingai buvo 
baigtas koncertas. 

Pas ibaigus tokiam ilgam 
koncertui, vyčiai išdalino žiū
rovams po taurę šampano. Pa
baigai visi buvo pakviesti išger
ti kavos. Taip smagu buvo tą 
vakarą visiems lietuviams būti 
toje salėje, kad niekas nesku
bėjo namo. Žiūrovai dėkojo 
dainininkams ir muzikantams, 
norėjo su ja is asmeniškai 
pakalbėti . 

Seselė Helen Ivanauskas 
globos komiteto vardu padėkojo 
publikai už atvykimą į koncertą 
ir pa r amą „Lietuvos Vaikų 
globai". Ačiū koncerto atlikė
j ams , kurie aukojo šį labdaringą 
koncertą. Ses. Helen dėkojo Šv. 
Kazimiero parapijos kunigui 
John Prūsaitis už salę ir daly
vavimą vakare. Dėkojo savano
r iams , kurie papuošė salę ir 
pa ruošė valgius, pa ta rnavo 
žiūrovams. Seselė dėkojo vaka
re dalyvavusiems rėmėjams ir 
visiems rėmėjams, kurių nebu
vo koncerte. J i sakė: „Ačiū, ačiū 
visiems, kurie savo aukomis per 
"Lietuvos Vaikų globą' teikiate 
viltį Lietuvos šeimoms ir jų 
vaikams". 

Todėl norisi parašyti apie 
organizacijos „Lietuvos Vaikų 
globa" per 13 metų nuveiktus 
darbus . O, kad šios organizaci
jos veikla yra labai gera ir pla
čiai žinoma, galima spręsti iš šio 

koncerto programos knygelės. 
Joje yra surašyta net 63 linkėji
mai ir sveikinimai organizacijai 
iš įvairių rėmėjų. Rėmėjai yra 
įvairios organizacijos, bankai, 
parduotuvės bei šeimos ar 
pavieniai asmenys. Labdara yra 
gaunama net iš Californijos ir 
Utah valstijų. Tik šių gerų 
žmonių dėka galime paremti 
Lietuvos šeimas ir jų vaikus. 

Daugumas aukotojų patys 
atveža dėvėtus rūbus ar baldus 
į labdaros sandėlį. Kitas do
vanas patys parsivežam, tik 
reikia mums pranešti . Gau
name ligoninės lovų, čiužinių^ 
invalidų vežimėlių, vaikštynių, 
dviračių, kompiuterių. Daug 
drabužių, avalynės dažų, saldai
nių, kosmetikos, sąsiuvinių ir 
kitų mokyklinių dalykų dovano
ja parduotuvės. Yra siunčiamos 
net piniginės aukos. Kai kurie 
aukotojai yra nelietuviškos 
kilmės. 

Kasmet į Lietuvą ši organi
zacija išsiunčia dešimtis talpin-
tuvų su įvairia labdara. Gegu
žės 19 dieną buvo išsiųstas 158-
tas ta lp in tuvas . „Lietuvos 
Vaikų globos" komitetas dar 
kartą dėkoja visiems aukoto
jams ir pagalbininkams, tvar
kant ir išsiunčiant labdarą. 
Komitetas prašo ir toliau juos 
remti. Labdaros sandėlys yra 
Brocktone, Nukryžiuoto Jėzaus 
kongregacijos vienuolyne. Su
sisiekti galite per ses. Helen 
Ivanauskas. Jos adresas: Sister 
Helen, CJC, 261 Thatcher 
Street, Brockton, MA 02302. 
Tel. 508-588-5070. 

Taip pat galite rašyti ar 
skambinti į Bostoną: Lithua-
nian Children's Relief, Inc., 
Lietuvos Vaikų globa, P.O. Box 
497, 597 E. Broadvvay, So. 
Boston. MA 02127. Tel. 617-
268-6030 ar 617-479-6446. Fax 
617-479-6997 arba 8501 (C) (3) 
Tax Exempt. 

O. S i m a n a v i č i e n ė 

Darbšti mūsų Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 
grąžino „Lietuvių dieną" 

į Rochester, NY, pasikviesdama 
garsiąją Toronto tautinių šokių 
grupę „Gintaras", kuriai va
dovauja Rita Karaziejienė. Ne
galėjo būti geresnės datos, ka ip 
gegužės 15. Šis mūsų miestas 
dar ki taip vadinamas „Lilac 
City" (Alyvų miestu). Čia y ra 
„Highland Park", kurį puošia 
560 rūšių alyvų krūmų. Kaip 
tik tuo laiku ir buvo „Lilac 
Festival", kuris tęsėsi visą 
savaitę su kasdien apie 50,000 
lankytojų iš visos Amerikos ir 
kitų kraštų, pasigėrėti kvepian
čių alyvų aromatu. (Net ir gin-
tariečiai pakvipo alyvų žiedais) 

Raimundas Kiršteinas lyg 
ir davė įvadą „Lietuvių dienai", 
perduodamas tautinių šokių 
muziką „Dainos aido" radijo 
bangomis. O įėję į salę, paju
tome mažą Lietuvos kampelį. 
Lietuviška muzika, ant scenos 
lietuviški dirbiniai, gintaro 
papuošalai, Rokiškio sūris, na, 
ir, žinoma, didžiulės puokštės 
alyvų. Nebuvo ištęstų kalbų. 
LB vicepirmininkas Raimun
das Tamošiūnas supažindino 
žiūrovus su „Gintaro" nuveik
tais ambasadoriškais darbais, 
Rimas Česonis trumpai papa
sakojo apie lietuviškus pap
ročius ir tradicijas angliškai, o 
Giedrė Logminaitė — lietu
viškai. Toliau vairą perėmė 
Rita Karaziejienė. 

Na, ir šoko, sukosi, t rypė 
jos gintarėliai, ištisą valandą. 
Nebuvo jokios pertraukos. Vis
kas taip gabiai ir talentingai 
supinta, tiesiog teko tik žavėtis 
tokiu išradingumu, šokėjų 
grakštumu ir ištverme. O, kai 
reikėjo šokėjams atsikvėpti ( tas 

Toronto t au t in ių šokių grupe „ G i n t a r a s " 

net nebuvo jaučiama), tai jų 
kapela „šokdino" publiką. Iš
skirtina, iš Lietuvos, Pr. Muro 
„Vakaruškos". Visiems labai 
patiko, kai pabaigai gintarie-
čiai šokdino žiūrovus —jaunus, 
senesnius ir mažus vaikučius, 
leisdami pasijusti, kad ir jie 
buvo šios programos dalyviai. 
Žavinga gintarietė išvedė ir šių 
eilučių autorių. Turiu prisi
pažinti, kad nebuvo lengva 
patrepsėti ant vienos kojos. 

Po programos lietuviški 
valgiai — cepelinai, kugelis, 
dešrelės su kopūstais, „napo-
leonas" ir kiti saldumynai. 
Vaišinantis teko išgirsti nuo
monių iš amerikiečių ir jau lie
tuviškai nekalbančių lietuvių. Į 
klausimą, kaip jiems patiko ši 
programa, atsakė „pusiau lietu
viškai: „Very high level", „fan-

S. DALI PAVEIKSLAI KOSTIUMŲ 
KLOSTĖSE 

v 

Žinomos Lietuvos baleto t rupės solistės Jelena Lebedeva ir Olga 
Konošenko visuomenei prisistato netikėtu amplua — debiutuo

ja, kaip drabužių modeliuotojos. Kartu su kolegomis ir bendra
minčiais balerinos sumanė naują jaunimo judėjimą „Trecento 
2004" ir sukūrė pirmąją kostiumų kolekciją „Nupiešk sau gyve
nimą", kurią spalvingai pristatė birželio 4 d. vakarą prie Belmonto 
krioklių Vilniuje. 

Projekto rengėjai siekia per šiuolaikinio šokio meną supažin
dinti jaunimą su modernios, elegantiškos vasarinės jaunimo klu
binės aprangos kryptimi. Naujoji kolekcija, kurią abi balerinos ir 
kostiumų dailininkė Jolanda Imbrasienė kūrė keletą mėnesių, 
pasiūta iš šį sezoną ypač madingo lino, medvilnės ir šilko su šilko-
grafijos būdu atspaustais siurrealisto Salvadoro Dali paveikslais. 
Projektas skiriamas 100-osioms didžiojo ispanų dailininko S. Dali 
gimimo metinėms, o teisė panaudoti paveikslų reprodukcijas 
nupirktas iš S. Dali teatro muziejaus Ispanijoje. 

Pristatant kolekciją, kartu su aštuoniais profesionaliais baleto 
ar t is ta is 25 minučių t rukmės choreografinėje miniatiūroje 
„Trecento 2004" pakviesti dalyvauti ir du „breiko" šokėjai. 
Choreografo Krzysztof Pastoro miniatiūroje skambėjo kompozito
riaus Mindaugo Urbaičio baleto „Acid City" muzika, fotografo 
Michailo Raškovskio fotografijos. (Elta) 

SIŪLO DARBA 

Careg ive r s needed for live-

in positions in VVisconsin. 

SS and DL helpful. 

Call Greg 262-657-8044. 

CNA and COMPAMONS 
We are looking for experienced care
givers (minimum of 2 years with an 

agency in home health care) willing to 
work as live-ins or on weekends. Part-
time and full-time positions available. 
Driver's iicense and available car help
ful. Mušt speak English and have vvork 

authorization paper 
Call 312-739-9144. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
fci**^ SIUSKITE PER 

A 
rress 

Y R A C . A l . l M Y H i 
" U Ž S I S A K Y T I K O N T E I N E R I 

SltžNUAME AIR CABGP. IR LA1H 
LIETUVA. LATVIJA. ESTUA. UKRAINA BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M E K I l i K V I l i N A S A V A I I Lp. 
P K 1 S T A I O M H CiAVKJUl T U S I A U R A N K A S . 

Brockton MA, - koncerto 
izikant u Aulas ir Da in ius P u o d ž i u k a i 

•"aikų g loba" d a i n i n i n k a i M a r y B e r n a r d o ir MaxwolI Li, ta i 

1-800-775-SEND 
I M u s ų a t s t o v a i : 
B r a v o C o f f e c a n d d e l i 
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tastic", J u s t great". Viena lietu
vaitė, gimusi Vilniuje, gyvenusi 
11 m. Maskvoj, o dabar čia Ro
chester, NY, net nežinojo, kur 
yra lietuvių Šv. Jurgio parapija. 

Tiesa, šią „Lietuvių diena" 
šventėme ukrainiečių salėje. 
'Mūsų salė tokiai gausiai 
Toronto „Gintaro" grupei yra 
per maža.) Didelis organizacinis 
darbas ir gera reklama 
sut raukė net 280 žiūrovų. 
(Spėjama, kad jei ne „Alyvų fes
tivalis" butų buvę dar daugiau.) 
Mūsų telkiniui tai jau labai 
daug. Pagrindinio organizato
riaus Rimo Česonio dėka, ši mū
sų šventė buvo aprašyta Roches
ter, NY, dienraštyje „Democrat 
and Chronicle". Pažymėtina, 
kad 80 proc. šio darbo ir triūso 
buvo atlikta trečiosios bangos 
lietuvių. Valio, jiems valio! 

Dar norisi paminėti, kad 
prieš tai atšventėme Turgines 
(jau šešti metai) su iškilmingom 
šv. Mišiom. kurias aukojo kun. 
Domininkas Mockevičius, kuni
gas Kazimieras Gražulis ir 
svečias iš Kanados, mons. 
Edmundas Putrimas. Šia proga 
R. Obalio vadovaujamas choras, 
šalia kitų giesmių, visada gieda: 
„Šventasis Jurgis, mūsų globė
jas / Žmonių vargdienių Jis už
tarėjas/ Todėl nuo amžių šau
kiasi žmonės/ Per šventą Jurgį 
Dievo malonės"'. Parapijos ad
ministratorė Regina Urban su 
padėjėjom visada paruošia pie
tus . Tai vis keletas dolerių 
parapijos išlaikymui. Birželio 5 
„Putino" ir „Volungės" koncer
tas. Laukiame. 

Kostas Mačiu l i s 

S. Dali pave iks i ba le to šokėjų Olgos Konošonko ir J e l enos 
I^ebedevos k o s t i u m ų klostėse . V a l d o K o p ū s t o ( E l t a ) nuot r . 

PASLAUGOS 

; Parduodamas butas 3 -čiame aukšte. 2 ; 
;mieg.. 2 vonios, skalbykla, medinio parketu; 
Igrindys. stoglangis. Įėjimas i balkoną iš vir-I 
t tuvės. vienos mašinos garažas, mašinoms l 
- statymo aikštele Chicago Kidpe miestelyje • 
• (Ridgeland ir 106 gatve) Tel. darbo 630- • 
• 243-8000: namų vak. 708-229-1828. j 

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS 

TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Oncago, IL 60629 

A«3 
Prekyba, inslaiavimas. aptemavrnas 
— Licensed — Bonded— Insured 

C 7 dienos 
per savaite 

773-778-4007 
773-531-1853 

IŠNUOMOJA 

I Š N U O M O J A M A S 
4 k a m b a r i ų b u t a s M a r ą u e t t e 

P a r k e 
n a u j e s n i a m e n a m e . $550 . 

A p š i l d y m a s į t r a u k t a s į ka iną . 
T e l . 773 -737 -0835 

CONSTRUCrlON 

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI 

VVork: 312 388-8088: 
Contractor *ns-272-si93 

Cell/fax: 815-744-

ŽMnas Vencius » • * 773-581-5920 
AJbert Selevi m * /»con«nictton.com 

Pr ie K e d z i e A ve . ir 66 S t . i šnuo 
m o j a m a s I mieg. . ? kambar iu 

butas su š i ldymu ir oro vėsintuvu 
Kaina $420 . Te l . 708 -425-7160 : 

708-275-2070 (moh.). 

Plauname, atnaujiname 
DEKUS 

aparatūros pagalba Lakuojame. 
T e l . 7 0 8 - 4 1 5 - 1 3 4 3 . 

V A C A T I O N I N 
K F . N N E B U N K . M A I N E ! 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
Near Monas te ry . Beach & Shops 

C a l l : 207-967-4X65 
www.f ranc iscancucs thouse .com 

W o o d r i d g e i š n u o m o j a m i 
1-2 m i e g naujai s u r e m o n t u o t i 

bu ta i . 1 mieg .— $ 6 0 7 ; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644. faną. 

STATE FARM 
INSI R A N C E 

A U T O M O B I L I O . 
NA M L . SNKIKALOSIR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ueisie 49 metai) 
Off Mgr Aukse S Kam-. 
Vilma Jarulienc. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviukai 

KRANK Z A P O ! IS 
3208 1/2 West 95th St.. 

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

http://www.franciscancucsthouse.com


Pasaulio naujienos 
(RefTBantiS AFP, fteuters, AP Inierfa*, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentdfti pranešimais) 

— 
EUROPA 

JUNGTINĖS TAUTOS. 
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba antradienį vienbalsiai 
patvirtino amerikiečių ir britų 
parengtą nutar imą dėl Irako 
okupacijos pabaigos birželio 30 
dieną ir įgaliojimų suteikimo 
JAV vadovaujamoms pajėgoms 
užtikrinti taiką valstybėje. Per 
posėdį, kuris vyko sausakimšoje 
salėje, 15-os narių Saugumo Ta
ryba parėmė laikinąją vyriau
sybę Irake. Balsavimas dėl nau
jo nutarimo Irako klausimu įvy
ko po dvi savaites t rukusių 
įtemptų diplomatų derybų, kai 
JAV ir Didžioji Britanija, siek
damos išsklaidyti Prancūzijos 
būgštavimus, paskutinę minutę 
dokumento tekste padarė papil
dymų dėl karo policijos. Nutari
mas atveria kelią rinkimams 
Irake; numatyta, kad jie turi 
įvykti iki 2005 m. sausio 31 d. 
Dokumentas suteikia įgalioji
mus Baghdad vyriausybei kon
troliuoti naftos pajamas, bei ra
gina JT padėti jai surengti rin
kimus, priimti konstituciją ir 
įgyvendinti daug kitų svarbių 
uždavinių. Nutarime laikinajai 
vyriausybei taip pat suteikta 
teisė nurodyti JAV kariams iš
vykti iš valstybės ir aiškiai nu
rodoma, kad tarptautinių pa
jėgų teisė veikti baigsis 2006 m. 
sausį, kai darbą, kaip tikimasi, 
pradės Irako nuolatinė vyriau
sybė. 

BRIUSELIS. 
Marga kraštutinių dešinių

jų, nacionalistų ir euroskeptikų 
partijų minia viliasi, kad žmo
nių nerimas dėl plėtros, imigra
cijos ir Europos jungtinės vals-
tybės-milžinės padės jai šią sa
vaitę perbraižyti Europos poli
tinį žemėlapį. Beveik 349 mln. 
Europos Sąjungos (ES) piliečių 
nuo ketvirtadienio iki sekma
dienio rinks 732 atstovus į Eu
ropos Parlamentą kitai penke
rių metų kadencijai. Prognozuo
jama, kad naujajame parlamen

te vyraus centro dešinieji, o an
troji pagal dydį bus socialistų 
frakcija. Tačiau dėl mažo rin
kėjų aktyvumo griežčiausi Eu
ropos išsiplėtimo priešininkai 
gali pasiekti svarių laimėjimų ir 
tapt i į takinga jėga Europos Par
lamente, nuo kurios net gali pri
klausyti jėgų pusiausvyra nau
jojoje asamblėjoje. Šeštuosiuose 
t iesioginiuose EP rinkimuose 
dalyvaus nemažai gerai žinomų 
politinių figūrų, tarp jų pran
cūzų politikos veteranas Jean-
Marie Le Pen, ksenofobišką po
litiką propaguojančio Nacionali
nio fronto vadovas. ES dešinių
jų stovyklą papildė ir keli nauji 
veidai. Bene patraukliausia as
menybė t a rp euroskeptikų nau
josiose sąjungos narėse yra po
pulis tas Andrzej Lepper, vado
vaujantis lenkų ūkininkų są
jungai „Savigyna". Ši sąjunga 
išgarsėjo Lenkijos kelių ir pa
sienio kontrolės postų blokado
mis, kurios buvo rengiamos 
protestuojant prieš pigių maisto 
produktų importą. 

MASKVA. 
Rusijos Aukščiausiasis Teis

mas trečiadienį panaikino ištei
sinamąjį nuosprendį fizikui Va-
lentin Danilov ir nusiuntė jo by
lą iš naujo nagrinėti į Krasno-
ja rsk krašto teismą kitos sudė
ties teismui. 2003 m. gruodžio 
30 d. Krasnojarsk krašto teis
mas , išnagrinėjęs mokslininko 
bylą dalyvaujant prisiekusiems 
tarėjams, visiškai išteisino V. 
Danilov, kuris buvo kaltinamas 
šnipinėjęs Kinijai. Taigi Aukš
čiausiasis Teismas patenkino 
Krasnojarsk krašto prokura
tūros skundžiamąjį teikimą dėl 
išteisinamojo nuosprendžio V. 
Danilov. Prokuratūros skund
žiamajame teikime buvo nuro
dyti „V. Danilov gynėjų spaudi
mo prisiekusiems tarėjams fak
tai". Aukščiausiojo Teismo teisė
jų nuomone, gynėjai pažeidė 
proceso normas ir neįvykdė kai 
kurių Baudžiamojo proceso ko
dekso normų per teismo procesą 
su prisiekusiais tarėjais. 1999 
m. Krasnojarsk valstybinio uni

versiteto šiluminės fizikos insti
tuto direktorius V. Danilov uni
versiteto vardu pasirašė darbo 
sutartį su Kinijos tiksliųjų ma
šinų gamybos eksporto ir impor
to bendrove pagaminti bando
mąjį stendą palydovų naikinimo 
kosmose procesams tirti ir pa
rengti stendo programos projek
tą. Rusijos federalinė saugumo 
tarnyba apkaltino fiziką šnipi
nėjant Kinijai ir sukčiavimu. 
Savo ruožtu universitetas ap
kaltino mokslininką iššvaisčius 
446,000 rublių. 

„Staigių pasikeitimų 
laikas jau praėjo" 

DRAUGAS, 2004 m. birželio 10 d., ketvir tadienis 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Prezidento George W. Bush, 

kaip vyriausiojo ginkluotųjų pa
jėgų vado, nevaržo JAV ir tarp
tautiniai įstatymai, kuriais 
draudžiami kankinimai, 2003 
m. kovą parengtame nutarime 
teigia jo administracijos teisi
ninkai. 56 puslapių dokumente, 
kuris buvo pateiktas gynybos 
sekretoriui Donald Rumsfeld, 
nurodoma prezidento „visiška 
valdžia vadovauti karui", kuri 
yra viršesnė už tarptautines su
tart is , tokias kaip pasaulinė su
tar t is dėl kankinimų draudimo, 
Ženevos susitarimai, ir kankini
mus draudžiantis JAV federali
nis įstatymas. Kad būtų gerbia
ma prezidento neatimama kon
stitucinė valdžia vadovauti 
karinei kampanijai, kankinimų 
draudimas turi būti supranta
mas kaip įstatymas, netaiko
mas per kvotas, atliekamas va
dovaujantis jo kaip vyriausiojo 
vado įgaliojimais", teigiama iš
vadose. Šį nutarimą ir kitą, pa
rengtą dar 2002 m. pasmerkė 
žmogaus teisių gynėjai, kurie 
JAV administracija kaltino ieš
kant įstatymo spragų tam, kad 
galėtų naudoti kankinimus. 
..Tai tas pats, kas sakyti, jog 
žemė yra plokščia. Tai, ką jie 
daro, atitinka pasakymą, kad 
kankinimų draudimas neįpa
reigoja prezidento", sakė Kons
titucinių teisių centro preziden
tas Michael Ratner. 

Vietoj teismo salės — ligoninės palata 
Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 

— Vilniaus miesto 2-ajam apy
linkės teismui trečiadienį nepa
vyko toliau nagrinėti Seimo pir
mininko Artūro Paulausko ap
šmeižimu kaltinamo Liberalde-
mokratų partijos pirmininko 
Valentino Mazuronio bylos. 

Posėdžio išvakarėse V. Ma-
zuronis savo advokatui telefonu 
pranešė, kad sunegalavo ir at
sigulė gydytis į ligoninę Šiau
liuose, kardiologijos skyrių. 

„Kiek supratau, rimtas su
sirgimas, širdis", sakė advoka
tas Kęstutis Stungys. 

Teismo posėdyje trečiadienį 
liudytojais turėjo būti apklausti 
liberaldemokratai Juozas Im-
brasas. Gintaras Šurkus, buvęs 
sovietmečio disidentas Antanas 
Terleckas. 

Sužinojęs, kad V. Mazuronis 
ligoninėje ir posėdis neįvyks, 
nes, pagal įstatymus, be kalti

namojo jis vykti negali, advo
ka tas K. Stungys pranešė tr ims 
liudytojams, kad jie nevyktų į 
posėdį. 

Teismo salėje taip pat nebu
vo matyti ir nukentėjusiojo, lai
kinojo prezidento Artūro Pau
lausko. 

I posėdį buvo atvykusi vie
nintelė liudytoja — kalbos žino
vė, profesorė Evaldą Jakaitienė. 
Ji yra atlikusi sakinio, dėl kurio 
V. Mazuroniui teko atsidurti tei
siamųjų suole, tyrimą, 

Liberaldemokratų parti ja 
pernai gruodžio 22 išplatino 
partijos pirmininko V. Mazuro
nio pasirašytą pranešimą spau
dai, kuriame, be kita ko, buvo 
rašoma, kad „visiškai ne
sup ran t ami yra Seimo pir
mininko Artūro Paulausko mo
tyvai atsiųsti į mitingą buvusį 
antidemokratinio judėjimo 'Je-
dinstvo ' vadovą Ivanovą. A. 

Paulausko sąsajos su šiuo žmo
gumi jau nuo seno žinomos dau
geliui. Dabartinis Seimo pirmi
ninkas visada geriau sutardavo 
su tokio plauko žmonėmis nei 
su demokratijos šalininkais ar 
disidentais, koks yra mitinge 
kalbėjęs Antanas Terleckas". 

Po šio pareiškimo Seimo 
pirmininkas kreipėsi į prokura
tūrą dėl šmeižto. 

Kalbininkė E. Jakai t ienė 
nustatė, kad sakinys „visiškai 
nesuprantami yra Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko moty
vai atsiųsti į mitingą buvusį an
tidemokratinio judėjimo 'Jedin-
stvo' vadovą Ivanovą", reiškia, 
esą A. Paulauskas į mitinga at
siuntė V. Ivanovą. 

Už apšmeižimą per visuo
menės informavimo priemones 
Baudžiamasis kodeksas numato 
baudą arba areštą, arba laisvės 
atėmimą iki dvejų metų. 

V. Adamkus nepasirašys .,moralinės deklaracijos' 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Valstybės vadovo posto sie
kiantis kadenciją baigęs prezi
dentas Valdas Adamkus nepa
sirašys „moralinės deklaracijos" 
su prieštaringai vertinamu Že
mės ūkio rūmų pirmininku Jo
nu Ramonu, kuris yra įtariama
sis pernykštės kelių blokados 
byloje. 

Tai V Adamkus pareiškė 
trečiadienį po susitikimo su ke
lių žemdirbių organizacijų at
stovais Prezidenturoje. 

„Tai yra priešrinkiminė 
kampanija, ne kas kitas. O su 
žemės ūkio realiomis problemo
mis tai nieko bendro neturi. Pa
sibaigs rinkimai ir visi šitą už
mirš, taip, kad aš tokio rašto ne
galiu pasirašyti, nes tai yra net 
nemoralu", po susitikimo teigė 

V. Adamkus. 
J o teigimu, deklaracijų pa

sirašymas problemų neišspręs. 
„Aš nemanau , kad pasi

rašymas sprendžia problemas. 
Reikalų išnagrinėjimas, įsigili
n imas , pr i ta ikant geriausius 
būdus, kaip žemės ūkį susieti su 
visu Lietuvos ekonominiu gyve
nimu, yra t ikras kelias, o ne 
kažkokių deklaracijų skelbi
mas", sakė kandidatas į prezi
dentus. 

Susitikime su V. Adamkumi 
dalyvavtisi Lietuvos žemės sa
vininkų sąjungos valdybos pir
mininkė Antanina Venskūnienė 
teigė, jog tokias deklaracijas rei
kėtų pasirašinėti jau išrinkus 
prezidentą. 

„Jokie įsipareigojimai ne
reikalingi — čia dirbtinas daly

kas, įsipareigoti gali tada, kai 
jau išrinks. 

Prieš rinkimus nė vienas są
žiningas kandidatas nepasira
šys, o populistas pasirašys ir už 
tai neatsakys", dėstė ūkininkė. 

Minėtąją deklaraciją su J. 
Ramonu jau pasirašė kandida
tai į prezidentus Česlovas Jur
šėnas. Kazimiera Prunskienė ir 
Vilija Blinkevičiūte. 

J. Ramonas yra vienas iš aš
tuonių žemdirbių atstovų, kurie 
stojo prieš Kauno miesto apy
linkės teismą greitkelių bloka
dų byloje. Jiems pateikti įtari
mai dėl riaušių organizavimo ar 
dalyvavimo jose. 

Ūkininkai, reikalaudami di
desnes piniginės paramos že
mės ūkiui, buvo užtverę kelius, 
vedančius j pasienį su Latvija. 

E D M U N D A S SIMANAITIS 

Nuo pat Antrosios Respub
likos gyvavimo pradžios buvo 
aišku, kad po penkių Lietuvos 
okupacijų, patirtų XX amžiuje, 
jungimasis į Vakarų saugios 
gerovės sistemas iš esmės su
stiprintų valstybinį saugumą, 
sudarytų palankias sąlygas plė
toti ekonomiką, puoselėti tau
tinę kultūrą, užtikrinti žmo
gaus ir piliečio teises bei lais
ves. Po kelerių metų šios nuos
tatos tapo aukščiausiais vidaus 
ir užsienio politikos tikslais. 

Pe t r a s Auštrevičius sep
tynerius metus vaisingai dar
bavosi derybose su Europos 
Sąjunga (ES), gindamas Lietu
vos interesus. Lietuvos sutartis 
laikoma viena sėkmingiausių. 
Dabar, kai jau formaliai Lie
tuva yra ES narė, iškyla prak
tiški klausimai, kaip geriau ir 
naudingiau pasinaudoti sutar
ties teikiamomis galimybėmis. 
Kandidatas į prezidentus P. 
Auštrevičius savo rinkiminėje 
programoje akcentuoja keturias 
sritis, kurioms jis skirtų daug 
dėmesio. 

Reikia imtis visų priemo
nių, kad sulygta su ES parama 
kuo greičiau pasiektų Lietuvą. 
Žemės ūkis bus vienas labiau
siai remiamų. Iš visų socialinių 
grupių tik žemdirbiai galės 
gauti tiesiogines išmokas, jei 
bus laiku deklaravę kiek augina 
gyvulių ir pasėlių. Tai labai 
svarbi parama ūkininkams 
konkurencijos sąlygomis. 

Užsienio kapitalo investici
joms atsiveria palankios gali
mybės. Tačiau valdžia turėtų 
rūpintis, kad būtų sudaromos 
palankios sąlygos vidutinio ir 
smulkaus verslo plėtrai. Tai 
naujos darbo vietos, o kartu ir ne-
darbystės mažinimas. Reikia 
pridurti, kad šis socialinis sluoks
nis sudaro valstybės pilietinį 
stuburą. Kol kas šis stuburas 
Lietuvoje dar silpnas. 

Kandidato nuomone, valsty
bės vadovas turi aktyviai ginti 
Lietuvos Respublikos interesus 
užsienyje. Pastarieji metai buvo 
visiems piliečiams sunkios, ta
čiau savaip naudingos patirties 
metai. Kandidato darbas val
stybės tarnyboje leidžia daryti 
išvadą, kad jam tapus valstybės 
vadovu, sumaištis visuomenė
je t ikrai nebus didinama iš 
Prezidentūros, kad nepasikar
tos priešprieša tarp aukš
čiausių valdžios institucijų, kad 
nebus žarstomi populistiniai 
neįgyvendinami pažadai. Kan
didato patir t is valstybiniame 
darbe iš tiesų įspūdinga. P. 
Auštrevičius ėjo atsakingas 
pareigas: ambasadorius, prem
jero patarėjo, Europos komiteto 
prie LRV gen. direktorius, Vy
riausybės kanclerio, Europos 
komiteto prie LRV vadovo, ir 
galiausiai — Vyriausiojo dery
bininko dėl narystės ES. Jo 
darbo rezultatai kelia pasiti
kėjimą ir kartu liudija, jog kan
didatas labai aiškiai suvokia 
valstybės interesų svarbą ir 
geba juos ginti. 

Euroskeptikai dažnai prie
kaištauja jungimosi į ES šali
ninkams dėl galimo lietuvių iš
tirpimo Europos tautų katile. 
Pasigirsta balsų, bandančių pa
rodyti esant paralelę tarp So
vietų Sąjungos ir Europos Są
jungos. Tai nelyginami dalykai. 
Lietuva buvo okupuota pagal 
dviejų imperinių grobikiu SSRS 
ir Vokietijos suokalbį. Okupa
cija Lietuvai niekada nebuvo 
jokia palaima ar išvadavimas, o 
suplanuoto genocido politikos 
pradžia. Ir šito pamiršti nieka
da nevalia, nors iki šiol Vaka
ruose madinga kalbėti tik apie 
nacių piktadarystes, nutylint 
kur kas didesnius komunizmo 
nusikalt imus. Kita vertus , 
NATO ir ES susikūrė, kaip 
atsvara ir atgrasą nuo bolše

vizmo agresijos. Savanoriškas 
įstojimas į ES yra vertintinas 
kaip garantija, kad genocido 
politikai pasikartoti nėra jokios 
galimybės. 

Žinoma, negalima nepai
syti globalizacijos įtakos, kuri 
po įstojimo į ES turės polinkį 
stiprėti. Teigiamas globalizaci
jos padarinys saugumo srityje 
— tai Europos saugumą bei 
pastovumą lemiančių veiksnių 
internacionalizacija. Lietuva 
atvira globalizacijos procesams, 
tačiau šio fakto nereikėtų 
suprasti kaip tautinio savitumo 
nykimo pradžios. Nacionalinio 
saugumo strategija, Seimo pa
tvirt inta 2002 m. gegužę, globa
lizacijos nelaiko grėsme vals
tybiniam saugumui. Atvirkščiai 
— globalizacija suteikia galimy
bę vertingiausius mūsų kultū
ros laimėjimus paversti pasau
lio kultūros dalimi. Ir būtų 
nedovanotina klaida nepasi
naudoti šia galimybe. 

O koks kandidato į prezi
dentus P. Auštrevičiaus po
žiūris į šią, iš tikrųjų lietu
viams aktualią, problemą? Kan
didatas teigia, kad prezidentas, 
lygiai taip pat ir kitos valdžios 
institucijos, turi siekti, kad 
lietuviai išsaugotų savo unika
lią tapatybę ir ją sutvirtintų. 

Euroskeptikai mėgsta pa
brėžti tariamą lietuvių nevisa-
vertiškumą, atseit, ES katile 
t au t a ištirps, tradicijos ir pap
ročiai sunyks. Šiuo baubu 
mėgstama gąsdinti bendrapi
liečius. Ką rodo, pavyzdžiui, 
gyva trisdešimties narystės ES 
metų danų ar airių patirtis? Nei 
vieni, nei kiti neprarado tau
tinio identiteto, netapo kos
mopolitais, o atvirkščiai — 
išsaugodami nacionalines ver
tybes stiprėjo ekonomiškai. 
Todėl teigti, kad lietuviai yra 
„žemesnės kokybės", negeban
tys gerbti ir saugoti savo 
kultūrą, yra neteisinga iš prin
cipo. Pakanka prisiminti mūsų 
Pirmosios Respublikos ekono
mikos ir kultūros pasiekimus — 
lygiavomės su suomiais, su da
nais. O nusikratyti neigiamų 
okupacijos padarinių tur ime 
patys. Tai ir vyksta, tik, deja, 
lėčiau negu norėtųsi. 

Karti paksizmo patirtis pa
rodė, kad mūsų valstybės insti
tucijų bei specialiųjų tarnybų 
nepakankamas dėmesys „arti
mojo užsienio interesams Lie
tuvoje" iš tiesų kėlė didelį pavo
jų teisinės demokratinės vals
tybės pamatams. Išvados pačios 
peršasi. Kandidatas su soviet
mečio nomenklatūros patirti
mi, turėjęs ar šiuo metu turintis 
neaiškių ryšių su nusikaltėlių 
grupuotėmis ar su specialiomis 
užsienio tarnybomis, gaunantis 
paramą iš neskaidrių rėmėjų, 
nemokantis Vakarų kalbų, 
nepriimtinas. 

Daugeliui rinkėjų nelengva 
bus apsispręsti, kuriam kandi
datui — P. Auštrevičiui ar V. 
Adamkui atiduoti balsą. Tėvy
nės Sąjungos pozicija šiuo 
klausimu iki šiol nėra aiški. 
Nors P. Auštrevičius ir skelbiasi 
neužsiangažavęs jokiai politinei 
jėgai, tačiau jo galimybės didžia 
dalimi priklausys nuo santykio 
su Darbo partija, kuri nepri
pažįsta vakarietiškų vertybių. 
Šis politinis darinys siekia 
užimti žlugusių borisovininkų 
vietą. Būtų labai apmaudu, jei 
susvyruotų nuoseklaus valsty
bininko P. Auštrevičiaus pozici
ja. Kandidatas yra išsitaręs, 
kad staigių pasikeitimų laikas 
jau praėjo. Iš tiesų — atėjo 
metas, kai nuosekli ir aktyvi 
veikla visuose baruose gali 
ir tu r i duoti ger iausių re
zu l ta tų . 

Svetimų pranašų ir ap
sišaukėlių tautos gelbėtojų, 
laikas taip pat praėjo, nors jų 
rasis. „Artimas užsienis" tuo 
rūpinosi ir tebesirūpina 

PADĖKA 
Mūsų mylimas tėvelis, senelis, brolis, dėdė, uošvis ir 

svainis 

A f A 
GEDIMINAS SAKEVIČIUS 

atsiskyrė su šiuo pasauliu 2004 m. kovo 23 d. Gyveno Litt-
le Rock, AR, anksčiau Čikagoje. Palaidotas 2004 m. kovo 
30 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Dėkojame kun. Vito Mikolaičiui, atkalbėjusiam mal
das koplyčioje, kun. Donaldui Petraičiui, MIC, kun. Jonui 
Duobai, MIC ir Šv. Kazimiero seselėms, atsilankiusiems 
paguosti nuliūdusius artimuosius. 

Dėkojame klebonui kun. Jonui Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias, už nuoširdžias, pa
guodžiančius bei stiprybę suteikiančius žodžius Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje ir palydėjusiam į kapines. 

Ačiū vargonininkei Jūra te i Grabliauskienei ir solistui 
Algimantui Barniškiui už giesmes bei vargonų muziką. 

Dėkojame karsto nešėjams Mykolui Sakevičiui, Linui 
Danilevičiui, Arnoldui Fernandez, Rimantui ir Ryčiui 
Dumbriams, Vyteniui Žygui. 

Esame dėkingi kun. dr. Jonui Sakevičiui, kuris laido
tuvių rytą koncelebravo šv. Mišias Franciscan Village 
koplyčioje, Lemonte. 

Dėkui kun. dr. Arvydui Žygui, aukojusiam šv. Mišias 
Kauno arkikatedroje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už daugybę gėlių, maldų, užsakytų šv. Mišių, 
užuojautas žodžiu, raštu ir spaudoje. Neapsakomai skau
du dviems artimiesiems apleidus šį pasaulį per tokį 
trumpą laiką (a+a Gedimino žmona a+a Gražina Žygaitė 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 2003 m. spalio 16 d.), tad paro
dytas draugiškumas, nuoširdumas ir paguoda, suteikė 
atramos ir stiprybės nuliūdusiai ir prislėgtai šeimai. 
Esame be galo dėkingi. 

Padėka laid. dir. Donald M. Petkui už rūpestingą pa
tarnavimą. 

Liūdesyje l ieka duktė Vida, sūnūs Kęstutis ir 
Audrius su še imomis ir kiti artimieji 

Af A 
JONUI NAVICKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DAN
GUOLĘ, brolį PETRĄ, dukras RIMĄ ir DALIĄ 
su šeima, podukrą RIMANTĘ, posūnį TADĄ su 
šeima ir visus artimuosius. 

Liūdime su jumis. 

Laima, Ričardas ir Rik Ringiai 
Rita ir Douglas Hopkins 

Af A 
JONUI NAVICKUI 

mirus, Los Angeles Vaikų vilties komitetas reiš
kia gilią užuojautą pirmininkei DANGUOLEI 
NAVICKIENEI, netekus brangaus vyro Jono. 
Lai Jis ilsisi Dievo malonėje. 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 
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Dienraštis ,,Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuvės visoje 
Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas. 

žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų 
oopierių 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 vadovybe pasinaudoti ..Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti. 

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

Juk ..Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 
organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, 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 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLĮ 
„Grandis" 45-metų proga Irena 
Kriaučeliūnienė parėmė 2,000 
dol. auka. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
East Chicago Indiana apylinkės 
valdyba maloniai kviečia 
apylinkės lietuvius į kankli-
ninkų-skudutininkų ansamblio 
koncertą, vadovė Genė Razu-
mienė. Koncertas įvyks š.m. 
birželio 26 d., 3 v.p.p. Lake 
County Indiana Convention & 
Visitors Bureau, 7770 Corinne 
•Dr. Hammond, IN (prie 
Kennedy ir Interstate 94). Įėji
mas nemokamas. Šiuo metu ten 
vyksta paroda, pavadinta „Cul-
tural Connections, One Region 
- Many voices", kur taip pat 
dalyvauja lietuviai menininkai. 
Šeštadieniais auditorijoje vyks
ta įvairios programos. Paroda 
vyks iki liepos 11 d. Tel. 219-
989-7770. 

ČIKAGOS KULTŪROS departa
mentas siūlo nemokamas šokių 
pamokas su gyva muzika Grant 
Parke, adresu: 601 S. Michigan 
Ave., Spirit of Music Garden, 
Grant Park. Nuo birželio 17 d., 
kiekvieną dieną, pasirodys vis 
kiti ansambliai, tautinės šokių 
bei muzikos grupės. Birželio 24 
d. koncertuos ansamblis „So
džius". Atvykite paklausyti ir pa
šokti kartu su ansambliečiais. 

48-Oj l LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 
savaitė, rengiama Lietuvių 

fronto bičiulių, šią vasarą bus 
Dainavoje rugpjūčio 22-29 d. 
Daugiau informacijos apie 
savaitės programą ir paskai
tininkus bus paskelbta vėliau. 

MANIGIRDO MOTEKAIČIO pia
nino mokinių koncertas įvyks šį 
penktadienį, birželio 11 d., 7 
v.v. Jaunimo centro salėje. Po 
koncerto - užkandžiai. Įėjimas 
veltui - visi maloniai kviečiami 
apsilankyti. 

BIRŽELIO 13 D. 1 V.P.P. Jau
nimo centro kavinėje (5600 S. 
Claremont Av., Čikagoje) „Pa
žinčių klubas" kviečia į An
taninių šventę. Skambės links
ma muzika, dainos, šokiai, lo
terija, veiks baras. Kviečiame 
visus, ne tik Antanus ir 
Antaninas, į švente! 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus jau 38 m. rodo geriau
sia, ką turi lietuvių kultūra. 
Dėkojame visiems muziejaus 
rėmėjams. Rėmėjai ir draugai 
kviečiami pažymėti Lietuvos 
įstojimą į Europos Sąjungą ir 
kartu atšvęsti 38-ąjį Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
gimtadienį. Pokylis vyks penk
tadienį, birželio 11 d., 7 v.v. 
Dalyvaus „Kaukės" teatro akto
riai, skambės muzika, bus 
tradicinės lietuviškos vaišės. Įė
jimo mokestis 20 dol. asmeniui, 
38 dol. porai. Užsiregistruoti 
prašoma iki birželio 8 d., tel. 
773-582-6500. 

PRASIDEDA KARSTOS VASAROS DIENOS 

Chicago Department of Public Health, prasidėjus vasaros karš
čiams, siūlo laikytis tam tikrų taisyklių ir reikalavimų: 

* Neikite į lauką, jeigu įmanoma, vidurdienį, kuomet saulė 
karščiausia. 

* Gerkite daug vandens ir natūralių sulčių; venkite alkoholinių 
gėrimų, kavos ir saldžių vaisvandenių. 

* Langus denkite užuolaidomis, tačiau pačius langus laikykite 
atidarytus. 

* Išjunkite elektros lemputes ir elektrinius prietaisus. 
* Vartokite šaltą dušą, šluostykitės šaltu rankšluosčiu. 
* Namuose naudokite oro vėsintuvus. 
* Dėvėkite lengvus, platesnius rūbus. 
* Neskubėkite, nesijaudinkite, mažinkite fizinį krūvį. 
* Nevalgykite „sunkaus maisto". 
* Nepalikite mašinoje vaikų - nei porai minučių! 
* Priminkite visiems šeimos nariams, kad pagalbos atveju nedel

siant skambintų 911. 
Jei laikysitės reikalavimų, išvengsite sveikatos problemų ir 

apsaugosite savo namiškius. 

,Draugo" knygynėlyje 
Antanas Paškus 

IDĖJŲ SAKNKRYZOJE 
Kri t in is skerspjūvis 

Šioje knygoje Antanas Paš
kus nagrinėja šiuolaikinio žmo
gaus religinio pažinimo, huma
nizmo transformacijų, psicho
logijos suartėjimo su religija ir 
nesektantiško tikėjimo proble
mas. Tikimasi, kad „skaityto
jas pajus laiko dvasios pulsą, 
kuriame, atidžiai įsiklausius, 
išgirstama ir Dangaus ir žemės 
kalba'. 

Knygos kaina 6 dol. Norin
tieji įsigyti šią ar kitas knygas, 
skambinkite į „Draugo" knygy
nėlį, tel. 773-585-9500. 
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SKELBIMAI 
N a m a m s pi rk t i paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 W e s t Ce rmak Road. 
Tel. (773) 847-7747 

• PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai nesu
veikia. Paskutines minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, 
kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius"? 
Dažniausiai tai prastas internetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. 
Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) LIT-
COM. Į Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono TIK 11,9 et., o JAV 
— 4,9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių papildomų kodų. 
Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita R e g i s t r u o k i t ė s 
B u l i u m l l i 708-386-0556. Taupykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik naujiems klientams' 

Arkivysk. J. Matulaitis ir Cicero 
lietuvių bažnyčia 

Artėjančio sekmadienio 
iškilmės liudija, kad 
pa la imintas i s arkivysk. 

Jurgis Matulaitis turi kažkokį 
ypatingą ryšį su Cicero lietuvių 
įkurtos parapijos bažnyčia Či
kagos didmiesčio kaiminystėje 
esančiame Cicero mieste. Koks 
yra t as ryšys? 

Tas ryšys yra dvigubas. 
Viena tai , kad Cicero lietuvių 
pastatytą bažnyčią pašventino 
arkivysk. Matulai t is . Antra, 
kad toji bažnyčia priglaudė šio 
palaimintojo arkivyskupo relik
vijas ir toji vieta šoniniame 
altoriuje bus pašventinta ir 
dedikuota šį sekmadienį, birže
lio 13 d. 

A r k i v y s k u p o p a š v e n t i n t a 
b a ž n y č i a 

Ši bažnyčia Amerikoje yra 
vienintelė, kurią palaimintasis 
arkivyskupas pašventino. O 
buvo taip. 

1926 meta is , Jungt inėms 
Amerikos valstijoms švenčiant 
150 metų nepriklausomybės 
sukaktį , Amerikos katalikai 
Čikagoje surengė Tarptautini 
Eucharistijos kongresą, į kurį 
buvo kviečiami kitų kraš tų 
katalikų hierarchijos atstovai. 
Lietuvos vyskupai paprašė ar
kivysk. Jurgį Matulaitį tame 
kongrese juos atstovauti. Lietu
viams pa lankus (nes pats 
anksčiau, 1898 — 1899 metais, 
buvo lietuvių parapijos klebonu 
Brooklyne) tuometinis Čikagos 
arkivysk. kardinolas George W. 
Mundelein pakvietė arkivysk. 
Matulaitį atvykti. Šis atvyko 
laivu, pirma į New York, paskui 
į Washington bei Philadelphia. 
Čikagą pasiekė traukiniu birže
lio 11 d. 

Kaip t ik tuo metu 1926 
metų pavasarį Cicero lietuvių 

nauja bažnyčia buvo baigiama 
statyti. Vos tik sužinojo, kad ar
kivysk. Matulaitis lankysis 
Amerikoje, Cicero parapijos kle
bonas kun. Jeronimas Vaičiū
nas jį pakvietė naują bažnyčią 
pašventinti. Arkivyskupas suti
ko. Jo vizito metu pirmasis di
delis iškilmingas įvykis įvyko 
sekmadienį, birželio 13 d. Kaip 
tik tai buvo Cicero lietuvių pa
rapijos globėjo šv. Antano Pa
duviečio šventė. Rytą arkivysk. 
Matulaitis buvo vežamas auto
mobiliu iš tėvų marijonų namų 
Čikagoje. Atvykstantį pakelyje 
pasi t iko ciceriečių lietuvių 
pusantros mylios ilgio procesi
ja. Arkivyskupas išlipo iš auto
mobilio ir pėsčiomis ėjo proce
sijoje laimindamas žmones 
gatvėje iki pat bažnyčios, kurią 
pašventino, joje atnašavo pir
mąsias Mišias ir pasakė nuos
tabų pamokslą. Bažnyčia buvo 
perpildyta. Daug žmonių buvo 
lauke ir jo pamokslo negalėjo 
girdėti. Po pamaldų, žmonėms 
išėjus, klebonas sukvietė kitus, 
lauke buvusius, ir arkivyskupas 
pasakė tą patį pamokslą bei 
klausytojus palaimino. Vos tik 
visos pamaldos pasibaigė ir 
žmonės išsiskirstė, prapliupo 
lietus. 

Tarptautinio Eucharistijos 
kongreso metu arkivysk. Ma
tulaitis buvo vienas iš garbin-
giausiųjų svečių, bet, kai tik jis 
galėjo, grįždavo pas lietuvius ir 
dalyvaudavo jų sekcijos pro
gramoje. Kongresui pasibaigus, 
liepos ir rugpjūčio mėnesius 
jis praleido lankydamas tas 
lietuvių parapijas Amerikoje, 
kurių klebonai, pagal arkivys
kupo nurodymą, gavę savo vys
kupo pritarimą, jį pakvietė 
atsilankyti. Tokių buvo devynias
dešimt dvi. Cicero šv. Anta-no 

lietuvių parapija buvo vie-nin-
telė, kurios naują bažnyčią 
arkivyskupas pašventino. 

D a b a r š v e n t i n a m a re l ikvi jų 
v i e t a 

O dabartinio įvykio istorija 
yra tokia. Šv. Antano bažnyčios 
priekyje kairiame šone buvo iš
statytos pal. arkivysk. Matu
laičio brangios relikvijos: vys
kupo beretė ir palerina. 

Per žmonių neatsargumą 
su šalia išstatytomis žvakėmis 
kilo nedidelio pobūdžio gaisras, 
kurio metu tos relikvijos ge
rokai apdegė. Klebonas kun. Ja
mes Kastigar lietuviams pasiū
lė likusias relikvijas įdėti į re-
likvijorių (indą ar dėžutę), ku
riam būtų skirta vieta šoni
niame altoriuje, o ant relikvijo-
riaus pastatyti pal. arkivyskupo 
paveikslą ar biustą. Lietuviai 
t am pritarė ir paprašė dail. Ra
mojaus Mozoliausko sukurti ar
kivyskupo biustą. Skulptorius 
sukūrė puikų Palaimintojo 
biustą su lietuviškų kryžių 
fonu. Cicero lietuviai jam yra 
ypač dėkingi, nes jis neėmė 
jokio atlyginimo už savo darbą. 

Biustas su relikvijoriumi 
jau yra Šv. Antano bažnyčios 
šoniniame altoriuje ir laukia 
pašventinimo, kurį atliks Čika
gos arkivyskupijos vikariato 
naujas vyskupas Thomas Pap-
rocki šį sekmadienį, birželio 13 
d., baigiantis 9 vai. ryto lietu
vių Mišioms. Prieš 78 metus tą 
pačią šv. Antano Paduviečio, 
parapijos globėjo, dieną arki
vysk. Jurgis Matulai t is pa
šventino šią bažnyčią. Tam tik
ra prasme dabar jis grįžta į 
šią bažnyčią — dar daugiau, jis 
grįžta į šią gyvą tikinčiųjų lietu
vių bendruomenę. Jis buvo labai 
tolerantiškas kunigas ir rū-

Pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Skulptūra šoniniame altoriuje, Šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. Jono Kuprio nuotr. 

pestingas visų ganytojas; dėl to 
nuoširdžiai rūpinosi ir ki tų 
t au tų tikinčiaisiais. Tad ir ši 
l ietuvių pas ta ty ta bažnyčia 
dabar priglaudžia tikinčiuosius 
ir iš kitų tautų. 

Šventumas nematuojamas 
žmonių garbės matais. Tačiau 
Katalikų Bažnyčia po ilgo ir 
a t i t i nkamo proceso, patikri
nančio kandidatų gyvenimą, 
skelbia palaimintuosius ir šven
tuosius tam, kad jie būtų tikin
čiųjų gyvenimo pavyzdžiu, sek
tini ir gerbiami. Po pirmosios 
pat ikr inimo stadijos oficialiai 
paskelbt i palaimintieji viešai 
gerbiami atskirose vietovėse 
(pvz., gimtinėje, įkurtose vie

nuolijose), o paskelbti šventieji 
viešai gerbiami visuotinėje 
Bažnyčioje. Dieviškoji Apvaizda 
rado kelią palaimintajam 
arkivyskupui būti viešai gerbia
mam tokiu būdu jau už Lietu
vos ribų jo paties pašventintoje 
bažnyčioje. O tas kelias — tai 
laimė per nelaimę, gaisre apde
gusioms relikvijoms rasti vie
tą altoriuje. Tai savotiškas jo 
šūkio išsipildymas: vince 
malum in bono, nugalėk blogį 
gerumu. Dvasinėje ir moralinė
j e plotmėje savo gyvenime jis 
daug kartų blogį yra nugalėjęs 
iš Dievo gautu gerumu. Kaip 
tik dėl to jis jau gerbiamas kaip 
Palaimintasis. Ir kaip tik tame 
jis lieka mūsų visų pavyzdžiu. 

Kun . dr . 
Kęstutis T r i m a k a s 

NE UŽSLĖPTOS PRASMES ŽAVI, O MENINE TIESA! 
Atėjo vasa ra . Kultūrinius 

savaitgalius Čikagoje keičia 
gegužinės, sportiniai renginiai 
bei pasilinksminimai gamtoje. 
Parodų ir koncertų salės sken
dės palaimingoje ramybėje iki 
rudens. 

Rudens sezonas, rodos, 
žada daug įdomių, prasmingų 
renginių. Vien JAV LB Kultū
ros tarybos organizuojamas 
Kultūros premijų teikimas nu
sipelniusiems lietuvių kultūri
ninkams, arba Amerikos lietu
vių Teatro festivalis, vyksiantis 
lapkričio pabaigoje - didieji 
renginiai, sukviesiantys Ameri
kos l ietuvius. O dar tur ime 
galerijų sales, muziejus ir t.t. 

Kuo gi baigėme šių metų 
pavasario kultūrinį sezoną? 

PLC Lietuvių dailės mu
ziejus, birželio 5 d. atidarė ne
paprastai įdomią parodą „Fan

tazija", organizuotą Amerikos 
lietuvių dailininkių draugijos. 
Pasižvalgykime kar tu po 
muziejaus sales. 

Visų pirma į akis krenta 
aukšto meninio lygio darbai, 
pristatyti bene 20 dailininkių. 
Viduryje salės, tiesiog ant ko
lonos, palubėje puikavosi ekst
ravagant iška Vilijos Eivaitės 
instaliacija „Kėdė". Kartais net 
sunku suvokti kurl ink gali 
nunešti laki autorės fantazija. 

Liucijos Kryževičienės ins
taliacijos taip pat traukė lanky
tojų dėmesį. Instaliacijoje „Su
grįžimas į vaikystę" autorė tarsi 
atskleidžia gyvenimo dėsningu
mą, neišvengiamumą, likimą... 

Ant sienų skoningai iška
bintos akvarelės, grafika, teks
tilė, koliažai, o prie jų, nužengę 
laipteliu žemiau, labai origi
nalūs Dalios Šlenienės ir Iza-

Vilijos Eivaitės instaliacija „Kėdė". 

Parodoje. 

belės Stončienės keramikos 
darbai. Tiesa, kai kurie darbai 
datuoti praeito šimtmečio, ta
čiau buvo ir naujų, nematytų, 
sukėlusių daug diskusijų, 
svarstymų, apmąstymų. O juk 
menininko darbas ir yra paro
dyti tiesą, savaip suvoktą, 
interpretuotą, neišgalvotą... 
Parodoje savo darbus pristatė 
dailininkės Vanda Alekna, Ma
rija Ambrozaitienė su labai įdo
miais koliažais pasakų moty
vais, Audi Ambrozaitytė, Nijolė 
Banienė, Ona Čepelienė, Vilija 
Eivaitė, Daiva Karužai tė , 
Ramunė Kelečienė, Danguolė 
Kuolienė, Liucija Kryževičienė, 
Laima Petrulienė, J a n i n a 
Marks, Marija Meškauskaitė, 
Dalia Šlenienė, Zita Sodei-
kienė, Magdalena S tankūne , 
Izabelė Stončienė, Rasa Sut-
kutė, Veronika Švabienė ir 
Giedrė Žumbakienė. 

Ši paroda, kaip ir reikėjo 
tikėtis, pritraukė nemenką būrį 
meno gerbėjų, menininkių gi
minių bei draugų. Amerikos 
lietuvių dalininkių draugijos 
pirmininkė Marytė Meškaus
kaitė tarė kelis padėkos žodžius 
parodos organizatorei. Lietuvių 
dailės muziejaus vadovei Dalei 
Šlenienei, bei tylos minute 
pakvietė pagerbti Amžinybėn 
išėjusias organizacijos nares. 

Amerikos lietuvių dalininkių draugijos pirmininkė Marytė Meškauskaitė; 
užjos Liucijos Kryževičienės instaliacijos. 

Marytė Meškauskai tė ne
tuščiažodžiavo, nes ką daugiau 
bepasakysi, kiekvienas darbas 
kalba pats už save. Beje, Dalia 
Šlenienė paprašė perskaityt i 
laiškelį, kuris moterims dai
lininkėms buvo perduotas kartu 
su dovanėle. Mat tą pačią dieną, 
tuo pačiu metu, Balzeko lietu
vių kul tūros muziejuje vyko 
dailininko Ernesto Žvaigždino 
dailės parodos a t idarymas . 
Menininkas apgailestavo, kad 
negalėjo atvykti į Lietuvių 

dailės muziejų būtent dėl tos 
priežasties. O kaip pagarbos 
ženklą atsiuntė lietuviškų sal
dainių dėžutę „Gabija" mote
rims - kūrėjoms. 

Dėmesingas kolegos poelgis 
moterims, kaip ir visos gėlės 
tądien buvo skirtos meninin
kėms. Ši paroda pasirodė tikrai 
verta dėmesio ir pagarbos ją 
suorganizavusiai Amerikos 
lietuvių dailininkių draugijai. 

Vitalija Pu lok ienė 




