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Emigracijos banga jau grasina Lietuvos ekonomikai 

Sportas 
* Ke tv i r tad ien į antro

s ios Europos futbolo čem
pionato B grupės antrojo ra
to rungtynės tarp Kroatijos ir 
Prancūzijos r inkt inių baigėsi 
lygiosiomis 2:2. Prancūzijos fut
bolininkai pirmavo, kai Igor 
Tudor (22 min.) nukreipė ka
muolį į savo vartus, tačiau kro
atai antrajame kėlinyje ne tik 
išlygino (pasižymėjo Milan Ra-
pajič), bet ir po Dad Prš įvarčio 
persvėrė rezultatą. Paskutinį 
tašką rungtynėse padėjo David 
Trezeguet 64-ą minutę išlygi
nęs rezultatą. Po šio susitikimo 
Prancūzijos rinktinė su 4 taš
kais vėl tapo grupės pirmūne ir 
tašku lenkia Anglijos futbo
lininkus. 

* L i e t u v o s o l impinė 
krepšinio r inkt inė pergalin
gai pradėjo ketur ių koman
dų žaidynes Italijoje. Ne pačios 
stipriausios sudėties žaidžianti 
Europos čempionė Lietuvos ko
manda ketvirtadienį pirmosio
se rungtynėse 85:78 nugalėjo 
Prancūzijos krepšininkus bei 
tapo žaidynių pirmūne. 19 taš
kų nugalėtojams pelnė Linas 
Kleiza, 14 — Donatas Slanina, 
13 — Simonas Serapinas. 

Naujausios 
žinios 

_~—.—__——__— 
* Darbo part i ja prezi

dento r i n k i m u o s e nerems 
nė v ieno kandidato . 

* Vyriausioji r inkimų ko
misija patvirt ino galutinius 
Europos parlamento ir pirma
laikių prezidento rinkimų pir
mojo rato rezultatus. 

* Švedijos karo akademi
ją baigia penki Lietuvos ka
riūnai 

* Per metus Lietuvoje la
biausiai pabrango sve ika tos 
priežiūra bei t ransportas. 

* Kandidatų apranga ro
do norą įtikti m a s ė m s , verti
na įvaizdžio žinovai. 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Gegužės pradžioje Lie
tuvoje prasidėjusi emigracijos 
banga neslūgsta. Gerai vertina
mi lietuviai darbuotojai itin pa
klausūs Europos Sąjungos vals
tybėse, kur yra šimtai tūkstan
čių laisvų darbo vietų ir moka
mas kelis kartus didesnis atly
ginimas nei Lietuvoje. 

Tuo tarpu mūsų valstybėje, 
kaip rodo statistika, tinkamų 
darbuotojų jau dabar yra ma
žiau nei laisvų darbo vietų. Be 
to, padirbėti svetur norėtų iš
vykti dar beveik trečdalis gy
ventojų. 

Žinovų vertinimu, jeigu to
kia ryški emigracijos tendencija 
išsilaikys ir toliau, ekonomikos 

laukia sunkumai, rašo „Res
publika". 

„Manau, kad tokia situacija 
kelia grėsmę Lietuvai, jos eko
nominiam augimui. Jeigu anks
čiau padėdavau Anglijos darb
daviams susirasti lietuvių dar
buotojų, dabar tokios informaci
jos stengsiuosi neteikti. Per li
kusį tarnybos laiką sieksiu pa
daryti viską, kad lietuvių į Ang
liją išvyktų kuo mažiau", sakė 
komercijos atašė Didžiojoje Bri
tanijoje Alfredas Šlekys. 

Diplomatas užsiminė, kad į 
jį dažnai kreipiamasi ieškant 
stomatologų, santechnikų ir ki
tų darbuotojų. 

Švedija taip pat atvėrusi sa
vo darbo rinką naujosioms Eu

ropos Sąjungos valstybėms, ta
čiau į šią valstybę lietuviai ne
plūsta. 

Pasak diplomatės, daugiau
siai lietuvių į Švediją atvyksta 
sezoniniams žemės ūkio dar
bams. Šioje valstybėje jaučiama 
ir statybininkų, dailidžių, sta
lių, medicinos personalo paklau
sa. 

„Pastaruoju metu rinkoje 
pastebimai didėja "darbuotojų 
paklausa ir mažėja jų pasiūla. 
Jeigu tokios tendencijos išsi
laikys ilgiau, darbdaviai bus 
priversti sukurti geresnes sąly
gas darbuotojams ir pakelti at
lyginimus", kalbėjo Lietuvos 
darbo biržos direktorius Vidas 

Pasak Laisvosios rinkos ins
tituto žinovo Donato Demskio, 
vis labiau jaučiamas darbuotojų 
trūkumas, nors tuo pat metu 
išlieka aukštas nedarbo lygis. 
Tai rodo, jog darbo pasiūla ne
visiškai ati t inka paklausą -
darbdaviai ieško kvalifikuotų ir 
pasirengusių dirbti darbuotojų, 
o būtent tokie turi daugiau gali
mybių įsidarbinti užsienyje ir 
emigruoja. 

Pastaruoju metu ypač su
mažėjo jaunų bedarbių. Kaip 
rodo tyrimai, ieškančio darbo 
jaunimo gali dar sumažėti. Su
siklosčius palankioms sąly
goms, iš Lietuvos išvykti norėtų 
dar 28 proc. gyventojų — daugu
ma jaunesni nei 35 metų. 

Konservatorius 
ragina tirti 

rinkimų vaizdo 
reklamą 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Seimo konservatorius 
Jurgis Razma ragina Lietuvos 
radijo ir televizijos komisiją 
(LRTK) bei Valstybės saugumo 
departamentą (VSD) ištirti, ar 
Europos parlamento ir pirma
laikių prezidento rinkimų kam
panijų metu nebuvo naudojama 
pasąmonę veikianti reklama — 
vadinamasis „25-ojo kadro" bū
das. 

Viename iš rašinių Lietu
vos spaudoje, kuriuo remiasi J. 
Razma, teigiama, jog žmogaus 
akis nepastebi 25-ojo kadro per 
sekundę, bet jo poveikis išlieka 
ir veikia panašiai kaip hipnoze. 

24 kadrai per sekundę — 
tai tradicinis kino juostos grei
tis, būtent tiek vaizdo dalių lei
džia užfiksuoti realiu greičiu 
judantį objektą, nei palėtintai, 
nei pagreitintai. Televizijoje 
vaizdas taip pat įrašomas, per 
vieną sekundę fiksuojant 24 va
dinamuosius „rėmelius". 

Konservatoriaus nuomone, 
naudojant 25-ąjį kadrą galima 
ne tik daryti įtaką rinkėjų pa
sirinkimui, bet ir paskatinti 
žmones nusikaltimams, teroriz
mui, o tai turėtų rūpėti ir VSD. 

Jis pats teigė neturįs įro
dymų, jog rinkimų kampanijos 
metu rodytose vaizdo reklamo
se buvo naudotas „25-asis kad
ras", bei pridūrė, jog tokių būdų 
galėjo griebtis tos partijos ar 
kandidatai, kur ie naudojasi 
Rusijos konsultantų paslaugo
mis. 

Europos Sąjungos valstybių vadovai per šias dienas tikisi susitarti dėl naujosios Europos konstitucijos. Lietuvai 
konferencijoje Briuselyje atstovauja ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas. Nuotr.: A Brazauską sveikina 
Prancūzijos prezidentas Jacąues Chirac. EPA-ELTA nuotr 

Rolandas Paksas atsisakė partijos vairo, 
liberaidemokratai toliau krinka 

Vilnius, birželio 18 d 
(BNS) — Per apkaltą nuo prezi
dento pareigų nušalintam Ro
landui Paksui atsisakius užimti 
paties įkurtos Liberalų demo
kratų partijos vadovo postą, jo 
bendražygis Henrikas Žukaus
kas sustabdė savo įgaliojimus 
partijos pirmininko pavaduotojo 
ir valdybos nario postuose. 

„Aš atėjau su Rolandu ir su 
Rolandu noriu dirbti, bet dabar 
partijoje vadovauja žmonės, ku
rių iš viso joje neturėtų būti. Aš 
kalbu apie Remigijų Ačą", pažy
mėjo jis. 

Skandalingai iš R. Pakso 
patarėjų turėjęs pasitraukti R. 
Ačas šiuo metu užima Liberalų 
demokratų partijos atsakingojo 
sekretoriaus postą. 

H. Žukausko teigimu, jo ap
sisprendimą nulėmė ir tai, jog 
R. Paksas atsisakė sugrįžti va
dovauti savo paties įkurtai par
tijai. 

..Mano noras ir prašymas 
buvo. jog R. Paksas būtų parti
jos pirmininku, bet jis atsisakė", 
sakė H. Žukauskas. 

..Manau, kad tai yra viena 
didžiausių politinių klaidų". 

pridūrė jis. 
R. Pakso aplinkos teigimu, 

buvęs prezidentas atsisako 
užimti Liberalų demokratų par
tijos pirmininko postą, nes norė
tų vadovauti stambesniam poli
tiniam dariniui, kuris galėtų 
bendrai dalyvauti Seimo rinki
muose. 

I tokį politinį darinį galėtų 
įeiti Liberalų demokratų parti
ja, Respublikonų partija, visuo
meninis judėjimas „Už teisin
gumą ir demokratinę Lietuvą" 
bei Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga. 

A. Savickas švenčia 85 metų 
jubiliejų 

Socialdemokratų gretose — 
gausu V. Adamkaus rėmėjų 

Vilnius, birželio 18 d. 
(ELTA) — Garbingą 85 metų 
jubiliejų atšventęs vienas gar
siausių lietuvių tapytojų Au
gustinas Savickas jaučia didelį 
užsispyrimą ir vidinę energiją 
dirbti — tapyti didžiules dro
bes, rašyti ir leisti knygas apie 
dailę. Ketvirtadienį Vilniaus 
rotušėje atidaryta 36 drobių ju
biliejinė paroda, iki šiol A. Sa
vicko tapybai nebūdinga šviesa 
ir ryškumu užliejusi visas paro
dų rūmų erdves. 

Naujausiose dailininko dro
bėse vaizduojami bibliniai per
sonažai, angelai, didžiaakės 
moterys, vaikai ir gėlės. 

Tapytojas rengia ir naują 
knygą apie Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio paveikslų 
stebuklus. 

Apie tūkstančio puslapių 
apimties knygoje A. Savickas 
stengiasi pažvelgti į M. K. 
Čiurlionio dailės kūrinius ne 
kaip meno teoretiko, o iš tapy
tojo pozicijų. 

Autorius nevengia ir pakri
tikuoti garsiausio lietuvių me
nininko: „Iš M. K. Čiurlionio 

Augustinas Savickas 
Mykolo Ambraso (ELTA) nuotr 

padarė stabą ir nemato jo silp
nesnių pusių. Jo kūryboje būta 
ir gan miesčioniškų, paviršuti
niškų dalykų. 

Vis dėlto turime pripažinti, 
kad Čiurlionis yra stipriausi;! 
'korta' lietuvių dailėje", sake A 
Savickas, ir anksčiau tyrinėję-
M. K. Čiurlionio kūrybą, nuta 
pęs paveikslų ciklą jo gyvenimo 
ir kūrybos motyvais. 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Valdančiosios Lietu
vos socialdemokratų partijos 
'LSDP) vadovybės atstovas pa
reiškė, kad partijos gretose yra 
daugiau remiančiųjų Valdą 
Adamkų antrajame prezidento 
rinkimų rate, nei jo konkurentę 
Kazimirą Prunskienę. 

Pastaroji, pasak LSDP tary
bos nario parlamentaro Justino 
Karoso, partijoje yra vertinama 
nevienareikšmiškai. 

..Žmonės dar nėra pamiršę, 
kad K. Prunskienė mus išdavė, 
po Seimo rinkimų įkūrusi ats
kirą frakciją", sakė J.Karosas. 

K. Prunskienė į Seimą 
2000-aisiais buvo išrinkta vien
mandatėje Molėtų-Švenčionių 
rinkimų apygardoje, bet jos va
dovauta Naujosios demokratijos 
partija į Seimą ejo kartu su Lie
tuvos demokratine darbo parti
ja, Lietuvos socialdemokratų 
partija ir Lietuvos rusų sąjun
ga. 

Pastarosios trys partijos po 
rinkimų Seime sudarė Social
demokratinio susivienijimo 
frakciją, o K. Prunskienės parti

jos nariai kartu su Valstiečių 
partijos atstovais sudarė ats
kirą frakciją. 

Tuo tarpu kitas LSDP va
dovybės atstovas Česlovas Jur
šėnas sakė, kad „gerų darbų" 
buvo padaryta tiek su kadenciją 
baigusiu prezidentu V. Adam
kumi, tiek su buvusia premjere 
K. Prunskiene, tačiau taip pat 
būta ir keblumų su abiem. Jis 
taip pat teigė, esą K. Pruns
kienė yra socialdemokratams 
ideologiškai artimesnė kandida
tė. 

Pasak Č. Juršėno, galutinį 
sprendimą dėl paramos kandi
datams partija priims atsižvelg
dama į 60 partinių organizacijų 
nuomonę. 

J. Karosas tuo tarpu mano, 
kad „būtų veiksmingiau, jeigu 
del paramos kandidatams savo 
nuomonę pasakytų ne partijos 
organai, bet jos vadovai, parti
jos pirmininkas". 

Jis prognozavo, jog Social
demokratų partijos nar iams 
bu.-- pasiūlyta patiems laisvai 
apsispręsti dėl paramos kandi
datams. 

Seimas raginamas greičiau 
priimti Politikų etikos kodeksą 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Laikinasis preziden
tas Artūras Paulauskas ir Vy
riausiosios tarnybinės etikos 
komisijos pirmininkas Algirdas 
Meškauskas paragino politikus 
paspartinti jau dvejus metus 
rengiamo Politikų etikos ko
dekso priėmimą. 

„Sudėtinga priimti tokį ko
deksą, kuris uždėtų apynasrį 
patiems politikams. Ir tai yra 
priežastis, kodėl j au dvejus me
tus paruoštas kodekso projek
tas vis dar yra tobulinamas, 
nuolatos atsiranda naujų pa
keitimų, o priimto dokumento 
dar neturime", po A. Meškaus
ko ir A. Paulausko susitikimo 
penktadienį sakė pastarojo ats
tovas spaudai Arvydas Žilins
kas. 

A Meškauskas teigė, kad 
Politikų etikos kodeksas, taip 
pat ir Valstybės tarnautojų eti
kos kodeksas yra būtini, nes 
Valstybės tarnybos įstatyme 
įrašytų nuostatų yra akivaiz
džiai per mažai. 

VTEK pirmininkas tikisi, 
kad Politikų etikos kodeksas 
bus priimtas dar per šio Seimo 
kadenciją, nes po rudenį vyk
siančių Seimo rinkimų kodekso 
priėmimas gali dar labiau už
sitęsti. 

Šiame kodekse įrašytos 
nuostatos dėl politikų elgesio, 
tyrimų, susijusių su netinkamu 
jų elgesiu, numatyta įsteigti 

Algirdas Meškauskas 
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 

etikos komisijas savivaldybėse, 
kurios t i r tų savo politikų veiks
mus, taip pat numatytos baus
mės ir apribojimai dirbti vals
tybinėje tarnyboje kartą j au 
nubaust iems politikams. 

„Mes, peržiūrėję įstatymų 
nuos ta tas , tu r ime pripažinti , 
kad būt ina pildyti tiek Valsty
bės ta rnybos įstatymą, tiek 
Viešųjų ir privačių tikslų deri
nimo valstybinėje tarnyboje įs
tatymą, kitaip būtų sudėtinga 
Europos par lamento nar iams 
taikyti įs tatymo nuostatas", sa
kė A. Meškauskas . 

Valstybės tarnybos įstaty
mas politikams priskiria prezi
dentą, premjerą. Seimo narius, 
ministrus, savivaldybių tarny
bų narius , merus ir merų pa
vaduotojus. E P nariams nepa
tenkant į politikų sąvoką, neį
manoma prižiūrėti, kad jie ne
pažeistų Viešųjų ir privačių 
tikslų der inimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo. 

K. Prunskienės sėkmę nulėmė 
„paksininkai' 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Parlamentarės Kazi-
miros Prunskienės sėkmę prezi
dento rinkimų pirmajame rate 
daugiausia lėmė Konstituciją 
pažeidusio buvusio prezidento 
Rolando Pakso parama, sutaria 
politologai ir sociologai. 

Tačiau, žinovų nuomone, 
pastarosiomis dienomis prasi
dėjęs R. Paksą remiančios parti
jos pakrikimas gali sujaukti 
rinkėjų nuomonę, ir jie antraja
me rate išvis neis balsuoti. 

Bendros Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos rinkos ir viešo
sios nuomonės tyrimų bendro
vės „Baltijos tyrimai" vadovė 
Rasa Ališauskienė sakė, jog. jos 
nuomone, prezidento rinkimų 
pirmojo rato išvakarėse R. Pak
so pareikšta parama K. Pruns
kienei pridėjo apie 9 procentus 
balsų. 

Anot sociologės, beveik puse 
R. Pakso rėmėjų buvo neapsi
sprendę, kurį kitą kandidatą 
paremti, tačiau labiausiai buvo 
linkstama prie K. Prunskienės. 

Požiūriui, kad R. Pakso pa
rama buvo lemiama K. Pruns
kienei, pritaria ir Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto 

dėstytojas, politologas Lauras 
Bielinis. 

„Tačiau R. Pakso šalininkai 
nėra vienintelis veiksnys. Ma
nau, kad K. Prunskienei savo 
balsus atidavė i r dalis socialde
mokratų rinkėjų, kurie nubau
dė savo kandidatą Č. Juršėną", 
sakė politologas. 

Politologo L. Bielinio verti
nimu, liberaldemokratų pakri
kimas gali turėt i tam tikrą įta
ką R. Pakso rėmėjams, kurie 
norėtų balsuoti už K. Prunskie
nę. 

„Kai iš partijos išeina jos 
elitu laikomi žmones, gali reikš
ti, kad pas ime t imas partijos 
viršuje gali persimesti į apačią. 
Rinkėjai gali tapti abejingesni. 
vadinasi, gali išvis nebalsuoti 
per rinkimus", sakė politologas. 

Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vilmo-
rus" vadovas sociologas Madas 
Gaidys sakė nemanąs, kad in
trigos R. Pakso šalininkų greto
se turės didelės įtakos antrajam 
rinkimų ratui . 

„K. P runsk ienė liks K. 
Prunskiene. J i susiformavo sa
vo įvaizdį, per pirmąjį ratą. ir 
pasikeitimai jai nelabai gresia", 
sakė sociologas. 

Prie KraSto apsaugos ministerijos surengtoje ceremonijoje Lietuvos ka
riuomenės Lauko pajėgų vadovybei buvo iškilmingai įteikta kovinė vėlia
va. Simboliškai vėliavą prie koto pritvirtino vyriausiasis kariuomenes ka
pelionas pulkininkas leitenantas Juozas Gražulis, vyriausiasis ginkluo
tųjų pajėgų vadas laikinasis prezidentas Arturas Paulauskas, krašto ap
saugos ministras Linas Linkevičius, kariuomenes vadas generolas majo
ras Jonas Kronkaitis. Vėliavos įteikimo proga.iš patrankų aidėjo salves. 

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr 
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 

M e d ž i a g ą s iųst i : 

V i d a i K u p r y t e i c / o D raugas 

4 5 4 5 W 63 St Ch i cago , IL 6 0 6 2 9 

e -adresas : d raugas@ate i t i s .o rg 

Čikagos ir jos 
apylinkių ateitininkų 
Š E I M O S Š V E N T Ė 

Čikagos a t e i t i n i n k ų Še imos šven tė je š iems j a u n i a m s a t e i t i n i n k a m s b u v o į t e i k t i ž e n k l i u k a i . Iš k. p i r m o j e eilėje: 

I n d r ė B ie lsku tė , R imas Grybauskas , V i ja K a s n i ū n a i t ė , Ž a r a K i s i e l i ū t ė , R i t a K u š e l i a u s k a i t ė . I I e i l ė j e : K r i s t ė Lapkutė, 

Aleksas M e i l u s , Aleksas Sadauskas, M a r i j a Z i m k u t ė . 

V isos n u o t r a u k o s I r e n o s Šatkauskienės 

Prelatas U r b o n a s p r a v e d a j aunų jų a t e i t i n i n k ų įžod į Č ikagos Še imos šventė je . P i rmo je e i lė je : k u o p o s g l o b ė j o s 

Rasa Kasn iūn i enė , L a i m a A l e k s i e n ė , I n e t a Ind raš iū tė , A n d r i u s Lelis, M o n i k a Satkauska i tė , Vasar is Balzekas, 

A n g e l y t ė A n n a r i n o , Te r i ukas Pe t ry . A n t r o j e e i lė je : Dar i ja S i l i ūna i t ė , Kovas Pol ika i t is , G r e t a Z i l y t e , M a t a s Lapkus , 

T o m a s Čyvas. 

Kun. Stasio Ylos „Ateiti- Mišiose dvelkė jaunatviška 

ninku vadove" nemažai dvasia. Pamokslo metu, kun. 
rašyta kaip pravesti Paliokas, S.J. priminė prieju-

'un. Stasio Ylos „Ateiti
ninkų vadove" nemažai 
rašyta kaip pravesti 

organizacijos šventes. Laikyda
miesi jo išdėstyta senąja atei
tininkų tradicija, Čikagos ir jos 
apylinkių ateitininkai užbaigė 
veiklos metus Šeimos švente 
pirmąji mėnesio sekmadienį, 
birželio 6 d. Šventė pradėta Šv. 
Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. Kuopų vėlia
vas ir simbolines aukas įnešė 
jaunieji ateitininkai, nuo ma
žiausių jaunučių iki subrendu
sio studento. Jaunučiai ir jau
niai kandidatai nešė savo su
kurtus pagal metinę temą „Pa
juskime Šv. Dvasią" plakatus. 
Kiti nešė aukas vaizduojančias 
Šv. Dvasios dovanas, dar kiti 
kun. Ylos „Ateitininkų vadovą", 
jaunučių ir moksleivių žen
kliukus ir juostas. Per Mišias 
giedojo jaunimo choras. 

šiems prie altoriaus vaiku
čiams, bei savo vietose liku
siems suaugusiems apie Šven
tąją Dvasią, jos svarbą ir 
reikšmę mūsų gyvenimuose. 

Po Mišių, visi rinkosi į Pa
saulio lietuvių centro didžiąją 
salę iškilmingam posėdžiui. Įne
šamos kuopų bei draugovių vė
liavos. Iškilmingą posėdį pra
vedė Rasa Kasniūnienė, Dau
manto - Dielininkaičio jaunųjų 
ateitininkų kuopos globėja. 
Prelatas Urbonas pravedė 
jaunučių ir moksleivių įžodžius. 
Kita jaunųjų kuopos globėja 
Laima Aleksienė, pristatė jaun
uosius ateitininkus, kurie tą 
dieną davė jaunučių įžodį, ir 
tuos, kurie buvo pakelti į jaunių 
eiles. Visi dalyviai paskaitė 
Ateitininkų credo. 

Moksleiviams įžodžio pro
gramą pravedusi Dainė Quinn 
pristatė naujus moksleivius bei 
jų darbščius kuopos globėjus. 
Marių Polikaitį ir Liudą Lands
bergį. O globėjai padėkojo Dai
nei Quinn, kuri prieš metus pa
siūliusi moksleivių ateitininkų 
paruošimo tematiką, mielai su
tiko tą programą pravesti ir 
vykdyti. 

Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos pirm. Ona Daugirdienė pa
sveikino įžodi davusius ir gra
žiai atsisveikino su abiturien
tais baigusiais pradinę mo
kyklą, palinkėdama, kad jie 
noriai ir sėkmingai pereitų į 
moksleivių ateitininkų gretas. 
Ji išreiškė viltį, kad Dievas 
padės jiems įžodžio žodžius 
ištesėti. Po to. ji pranešė, kad 
Šiaurės Amerikos ateitininkų 
taryba išrinko ateinančių veik
los metų temą — „Knygnešių 

Nau ja i pr is iekusie j i m o k s l e i v i a i a t e i t i n i n k a i : Da ina A n n a r i n o , Da iva G y l y t ė , Da ina N o r u š y t ė , Siga P o s k o č i m a i t ė , 

G i n t a r ė Radv i la i tė , D a i v a R a g a i t ė , A lg i s Grybauskas, Paul ius Riškus, V incas Sidrys, Ramūnas Stanč iauskas 

pėdomis, su kalba ir kūryba". 
Pasak Onos Daugirdienės ta i 
bus priminimas spaudos atgavi
mo Lietuvoje sukakties, ir pas
kata jaunimui bei jų tėveliams 
branginti lietuvių kalbą . 

Su moksleiviais abiturien
tais atsisveikino kuopos globė-
jas Marius Polikaitis. J i s pasi
džiaugė baigiančiais, gėrėjosi jų 
subrendimu ir pastebėjo, kad 
nepaisant visokiausių mokslei
viams peršamų vilionių ir pigių 
pramogų, šie Čikagos moks
leiviai pakar tot inai ir dažnai 
pasirinkdavo dalyvauti turinin
goje a te i t in inkų veikloje. J i s 
kvietė aštuntokus ateiti į moks
leivių ateitininkų eiles. 

Moksleivių centro valdybos 
pirm. Liudas Landsbergis svei
kino abi tur ien tus ir pr iminė , 
kad a te i t in inkų veikla nesi
baigia su gimnazijos meta i s . 
Panašiai kalbėjo ir S tuden tų 
atei t ininkų centro valdybos 
pirm. Živilė Bielskutė primin
dama visiems šventės daly
v ė m s , kad ateitininkų principai 
yra viso gyvenimo kelrodis. Pa
siryžimas ir da rbš tumas auga 
per ištisus veiklos metus . J i vi
siems palinkėjo, kad ate inantys 
veiklos metai būtų dar sėkmin-
gesni už praėjusius. 

Ateit ininkų h i m n u užsi
baigė oficialioji Šeimos šventės 
dalis ir perstačius kėdes, visi 
nekantriai laukė j a u tradicija 
tapusios muzikinės programos, 
surežisuotos Rasos Poskočimie-
nės ir išvaidintos pasišventusių, 
daug repeticijų lankiusių moks
leivių a te i t in inkų. Šių metų 
spektaklis pavad in t a s „I Le-
monti". pagal Ponchielli operą 
„I Lituani". įžygiavo kryžiuo
čiai, tada lietuviai, suvaidino 
karą, tada meilę. Viskas vyko 
muzikine forma, rymuojančiom 
eilėm, o žiūrovai plyšo iš juoko! 

Linkime moksleiviams, vai
dinusiems Skaidriūno ir Barbo
ros, Svajonės ir Jurgio, Bernar
do ir Šarūno roles bei visiems 
kitiems vaidinusiems mokslei
viams sėkmes tolimesniems žy
giams per muzikinės dramos 
pasaulį. Vaidinimėlyje svarbiai 
žynio rolei buvo į t r auk ta s ir 

KVIEČIAME Į STUDIJŲ DIENAS 
Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo 5-7 d. Dainavos stovyklavietėje 

K a s k v i e č i a m i ? 

I šį savaitgalį kviečiami visi, ne vien tik nuo seno save vadinę ateitininkais, bet \r tie. kurie 
norėtų susipažinti su ateitininkų sąjūdžiu ir prasmingai praleisti savaitgalį Dainavos gamtoį< 
Ypač raginame dalyvauti studentus. Visi bus draugiškai ir šeimyniškai priimti. 

K o k i a s a v a i t g a l i o t e m a ? 

Š. m. studijų dienų tema - „Šios dienos gyvenimo iššūkiai ateitininkų principams" Paskaitos 
ir pašnekesiai bus apie įvairius nūdienos rūpesčius, kaip antai: grėsmės Lietuvos nepriklausomy
bei, nutautimo pavojus Europos sąjungos šalims. Bažnyčios autoriteto reikšmes menkėjimas, 
pasaulinės ekonomikos reiškiniai ir pan. Programos detalės bus netrukus paskelbtos 

K a i p r e g i s t r u o t i s ? 

Registracija šiam savaitgaliui prasideda dabar Užsiregistruoti ir užsakyti kambarį praSoiK 
siųsti 65 dol. užstatą Jonui Kazlauskui, 9313 Oxford Trail, Brecksville. OH 44141 Siunčiant, 
pridėkite ir šia informaciją: šeimos narių (ir svečių1 vardus ir amžius ir e-pašto adresą arb;i tel. 
fono numerį. Kaina suaugusiems yra 65 dol. už kambarį ir 65 dol už maistą. (Studentams ir 
kams bus duodama nuolaida.) Čekius rašyti „Lithuarrian Catholic Federation Ateitis. Inc." 

Klausimus apie registraciją atsakys Jonas Kazlauskas ei- paštu stasek@sbrglobal.ni-t topte 
programą—Vytas Maciūnas, el-paštu: VytMOaol.com 

Visus maloniai kvieč ia Š iau rės Amerikos a t e i t i n i n k u t a r y b a 

kuopos globėjas Liudas Lands
bergis, ir šauniai pasirodė kiti 
dainuojantys bei šokantys moks
leiviai. O režisierei ir akordeo
nistei Rasai Poskočimienei visi 
galime padėkoti ir pagerbti už 
jos pasišventimą, vaizduotę ir 
išradingumą dirbant su jauni
mu. Jos sukurt i vaidinimėliai 
užangažuoja moksleivius ir pra
juokina jų tėvus, šeimos narius 
ir visus Šeimos šventės daly
vius. 

Pasibaigus dar vienai Šei
mos šventei, dalis dalyvių išsis
kirstė į namus , o kiti nuvyko į 
Ateitininkų namų gegužinę ska
niai pavalgyti ir išmėginti laimę 
— ar lis, ar nelis... 

— i 

įsidėmėtinos datos 

LIEPOS 4 - 16 
Moksleiviu ateitininku sąjun
gos stovykla. Dainavoje. Regis
tracijos informacija w w w . m e s -
m a s . o r g Yra organizuojamas 
autobusas iš Šokių šventės į 
moksleivių stovyklą. Informa
cija apie tai rasi t moksleivių 
tmkla\ i" tcie 

L I E P O S 1 7 2 5 

Į a u n u j u a t e i t i n i n k ų s ą j u n g o s 

stovykla, Dainavoje 

L I E P O S 2 5 R U G P J Ū Č I O 1 

S e n d r a u g i u a t e i t i n i n k u s t o v y k 

l a , D a i n a v o j e I n f o r m a c i j a : 

R ū t a K u l b i e n e . t e l e f o n u 8 4 7 -

69B-3989. 

R U G S Ė J O 5 7 
S t u d i j ų d i e n o s D a i n a v o j e 

R a m u n ė K u b i l i ū t ė 

Dermatologi jos l igų ir odos vėžio 
specialybė, k o s m e t i n ė chirurgija. 

viso ve ido atj atminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, MD 
120 Center Mali # 318 Oak Brook. IL 

60523 
Tel. 630-571-2630 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midwest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Dovvners Grove, IL 60515 
630-719-1799. 

Priklauso Gooci Samantan. Centrai 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VTZJNAS, M.D, S.C. 
V I D A U S LIGLI G Y D Y T O J A S 

K a l b a m e l ie tuv iškai 
6918 W. Archer Ave. Ste 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Roaci 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DAL IA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

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

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

Joiiet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybe - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Center for Health 
1200 S. York . E lmhurs t . IL 6 0 1 2 6 

630-941-2609 

TEFESE KAZLAUSKAS, M.D. 
VUABUBLYS, M.D. 

Vaikų gydytojos 
900 Ravinia P!.. Orland Park. IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Chnst ligoninėms 

VYTENIS GRYBAUSKAS M D 
SUSAN T LYONS M.D 

Au\u, Nosies. Gerklės 
Ligos Chirurgija 

7350 VV Col lege Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel, 708 361 9199 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
wwwx»nterlwsugeryarxt)r6aslrieallri.com 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Šeimos daktaras ir chirurgas 

Family medica! clmic 
10811 W . 143 S t Oriand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 3t.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy. Wiov\torook 
Tel. 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKiS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD 

Illinois Pam Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausme gydvmo specialistai 

Chicago: 312-726-0800 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 

www.illinoispain.com 

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

Lietuviams su?vart<ys dantis už prieinamą kaną. 
Susitarimui k a t e i anc*škai a i te fefuvSka. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. Vida l.Puodžiūnienė 
Hearthy Connection 
Chirrjpractic & Rehab 

One 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

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

patarimai. 
1000 S. State Street, 

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

Kalbame lietuviškai 

Dr. V.J. VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

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

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akiu ligos ir chirurgija 

1192 VValterSt, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joiiet, IL 60435 

Tel. 815-723-1854 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA. 

AKUPUNKTŪRA. 
nugaros, kaklo, gatves skausmu 

f r migrenos), sportiniu traumų spocafiastas 
6645 W. Stanley Ave 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708-484-1111 

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus Kalbame lietuviškai 

DR. L. PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

9 8 3 0 S.R idge land Ave . 
Ch icago R idge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hosp i ta l . »*410S 

Tel. (773) 884-7960 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

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

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

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTE 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnariu ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.'manualinė terapija. 

akupunktūra. 
6420 W 127 St #106, Pajos Hts, IL 60463 

Te l . 7 0 8 - 2 3 9 - 0 9 0 9 
Kalbame lietuviškai. Vaiandos susitarus. 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadieni 

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

10400 75 St.. Kenosha, Wl 
53142 

(262) 948-6990 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetncs & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. JUČAS 
Odos iigu specialistas gydo odos 

aughus. žaizdas ir išsiplėtusias kom 
venas Kosmetine chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago, L 60855 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S 79 th Ave . . H icko ry Hil ls. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELE, DDS. 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Ka lbame l ie tuv iškai 
10 S 640 K ingery Highvvay 

Willowbrook. IL 60527 
Te l . 6 3 0 - 3 2 3 - 2 2 4 5 

Va landos paga l sus i tar imą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą 

t 
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LIETUVA YRA DIDELIŲ GALIMYBIŲ ŠALIS 
DRAUGAS, 2004 m. birželio 19 d., šeštadienis 

Regina Narušienė. 

Lietuvoje visą mėnesį vie
šėjo JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos pirmininkė 
Regina N a r u š i e n ė . Tuo metu 
Lietuvoje virė įvairios politinės 
aistros, „Draugo" koresponden
tė A. V. Škiudaitė paprašė Re
ginos Narušienės pasidalinti 
įspūdžiais iš Lietuvos gyvenimo 
ir politikos. 

Šios mano kelionės į Lie
tuvą tikslas buvo dalyvauti 
Lietuvių kalbos ir knygos metų 
pagrindiniame minėjime gegu
žės 7 d. Seime. JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Seimo nutari
mu, taip pat buvo įjungta į mi
nėjimo programą, todėl pakvie
timus gavome abi su JAV LB 
Krašto valdybos pirmininke 
Vaiva Vėbraite, abi ir dalyva
vome iškilmingame Seimo po
sėdyje. Buvau šiek tiek nusivy
lusi, kai pamačiau, kad pačių 
Seimo narių dalyvavo gal 22 
procentai. Kalba, lietuviškas 
žodis yra mūsų tautos didžiau
sias turtas . Be kalbos, ar mes 
būtume tauta? Ta mūsų kalba 
yra tokia sena ir garbinga. Tik 
aš nejaučiu, kad ji Lietuvoje 
būtų atitinkamai gerbiama, ką 
rodo ir lietuviškos spaudos 
šimtmečio minėjimas šiemet. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Kanadoje Lietuvių Bendruo
menė išvystė didžiulę progra
mą, kuri tapo visų metų įvykiu. 
Mes gerbiame kalbą ne vien 
minėjimais ir plakatais, bet 
stengiamės ją palaikyti ir gy
venime. Mūsų dienraštis 
„Draugas" keletą kartų per sa
vaitę rašo apie lietuvių kalbą ir 

lietuvišką spaudą. Išeivijoje 
jaučiamas pasididžiavimas savo 
kalba. Galvoju, kad ir Lietuvoje 
gimtajai kalbai reikėtų skirti 
tokio pat dėmesio. Mes prak
tiškai juk tik dabar atgauname 
savo kalbą. 

Gal toks įspūdis man susi
darė Vilniuje, nes štai buvome 
nuvykę į Vilkaviškio krašto 
muziejų, ir ten Lietuvių kalbos 
ir knygos metams radome su
rengtą parodą. Joje buvo at
spindėta lietuvių kalbos ir rašto 
istorija bei pagerbti lietuvių 
kalbos puoselėtojai. 

Kitas įvykis, kurio, važiuo
dama į Lietuvą, nenumačiau, 
buvo Seimo narių skundas Vy
riausiajam administraciniam 
teismui, kuriame buvo skun
džiamas Seimo nutarimas ne
leisti prezidento rinkimuose 
dalyvauti Konstituciją šiurkščiai 
pažeidusiam buvusiam prezi
dentui Rolandui Paksui. Admi
nistracinis teismas savo ruožtu 
kreipėsi į Konstitucinį teismą. 
Mums su vyru teko dalyvauti 
Konstitucinio teismo posėdyje. 
Kadangi mes esame teisininkai, 
buvo labai įdomu sužinoti, kaip 
teismas vystys šį klausimą, 
kaip pasinaudos Konstitucijos 
pirmumu. Dalyvavome apklau
soje ir paskui nutarimo skel
bime. Buvo labai malonu stebėti 
darbą teisėjų, kurių daugumą 
teko pažinoti iš tų laikų, kai bu
vo kuriama Konstitucija. Yra te
kę su jais daug diskutuoti dėl 
būsimos Konstitucijos postu
latų. 

Konstitucinio teismo spren
dimą jau žinome, rezultatai 
buvo gražūs. Mano nuomone. 
šis Konstitucinio teismo spren
dimas buvo vienas svarbiausių 
šių laikų teisėtvarkos sprendi
mų, įtvirtinusių teisingumą. 

Kiekvieną vakarą televizi
jos programose stebėjome prezi
dento ir Europos Sąjungos Par
lamento rinkimų kampaniją. 
Mums buvo labai svarbu pa
matyti, kokie žmonės dalyvauja 
rinkimuose. Ir kas man atrodė 
gan aišku, kad daugelis kandi
datuojančiųjų į Europos Parla
mentą nėra susipažinę su pačia 
EP institucija. Jie kalbėjo apie 
įvairiausius įsipareigojimus, 
teikė programas su pažadais, 
kaip reprezentuos Lietuvą ir 
nesuvokė, kad didelė dalis to, ką 
jie žada, yra niekai. Europos 
parlamentas yra didelis, o Lie
tuvos delegacija bus labai ma
žytė. Daugelis nesupranta, kad 

Lietuvos valstybė, spau
džiama agresyvių kaimynų, bė
gant šimtmečiams patyrė dide
les netektis. Vien per 1939-1991 
metų okupacijas praradome kas 
trečią kaimyną ar giminaitį. 
Valdas . Adamkus savo akimis 
matė sovietinių agentų, agita
torių ir gražiais žodžiais suvi
liotų vietinių kolaborantų 
„veiklos" rezultatus, todėl ryž
tingai pasirinko kovos už Lie
tuvos nepriklausomybę kelią. 

|rodęs savo sugebėjimus 
JAV gamtosaugoje, nedvejoda
mas atskubėjo į pagalbą atsikū
rusiai nepriklausomai Lietuvai. 
Būdamas Lietuvos prezidentu 
daug nuveikė spręsdamas Lie
tuvos problemas, supažindin
damas pasaulio valstybių, orga
nizacijų ir Bažnyčios vadovus 
bei visuomene su vėl atsikūru
sia istoriškai reikšminga val
stybe. 

Turėdamas nepriekaištingą 
pasauline reputaciją ir sulau
kęs gausaus tėvynainių pasiti
kėjimo bei palaikymo, sugeban
tis bendradarbiauti su dau
geliu partijų ir Bažnyčia, Val
das Adamkus yra tinkamiau
sias kandidatas Lietuvos prezi
dento pareigoms, garantuojan
tis, kad Prezidentūroje nebus 
vietos nei nusikaltėlių pasaulio 
atstovams, nei buvusios KGB 

jų norai gali būti išgirsti tik per 
didžiąsias partijas, į kurias įsi
lies Lietuvos atstovai. 
Didžiausia frakcija EP yra 
Europos liaudies partijos frakci
ja, kurią sudaro krikščionys 
demokratai ir konservatoriai . 
Tie, kurie įsilies į šią frakciją, ir 
bus veiksmingiausi Europos rei
kaluose. Buvo aiškiai matyti, 
kad daugelis kandidatų neįsi
vaizduoja, kad E P nėra tipiškas 
parlamentas ir įstatymai nėra 
priimami taip, kaip valstybių 
parlamentuose. Todėl tie paža
dai, kurių kandidatai negalės 
įvykdyti, yra nesąžiningi. 

Ir apskritai , Lietuvos dele
gacijai reikės įdėti daug pas
tangų ir darbo, be to, turės pra
eiti daug laiko, kol lietuviai tu
rės argumentų į t ikint i euro
piečius savo norų ir siūlymų 
pagrįstumu. Teks išmokti dirbti 
koalicijose, kad galima butų 
įgyvendinti savo pageidavimus. 
Bet aš tikiuosi, kad Lietuvos 
žmonės pasirinks teisingai, ir į 
EP pateks pasiruošę žmonės. 
Buvo įdomu per nacionalinę 
televiziją stebėti rodomus deba
tus tarp lietuvos konservatorių 
partijos ir Darbo partijos kandi
datų. Įdomiausias buvo Darbo 
partijos fenomenas, ypač jos 
vadas Viktor Uspaskich. kuris 
kalba, kad rusai geriau mokėtų 
valdyti Lietuvą. Jeigu jis taip 
galvoja, koks lietuvis gali už jį 
balsuoti? Mes tiesiog nega
lėjome patikėti savo ausimis, 
išgirdę, kad Darbo partija turi 
aukštus reitingus. Kaip galima 
po sunkios kovos už nepriklau
somybę tokiam žmogui ir jo 
kompanijai pat ikėt i Lietuvos 
nepriklausomybę!? Tai labai 
gražiai debatų metu išaiškino 
konservatorė Laima Andrikie
nė. Nežinau, ar daug žmonių 
žiūri tokias laidas, bet kandi
datai turėjo galimybę išsisakyti. 

Prezidentinių kandidatų 
prisistatymai man pasirodė šiek 
tiek keisti. Jų diskutuoti klausi
mai dažnai neatitiko šių laikų 
reikalavimams. Kalbėti apie 
Rolandą Paksą, kuris jau yra 
praeitis, ar Konstitucinio teis
mo sprendimą tam ne vieta. 
Reikia diskutuot i apie tuos 
dalykus, kuriuos sprendžia pre
zidentas, kas yra šios instituci
jos kompetencijoje. Gal čia buvo 
kalti ir tų laidų vedėjai, kurie 
nesugebėjo parinkti laidos for
mato ir neleido kandidatams 
išsakyti savo vizijos. Ir spaudoje 
prezidentinių kandidatų pozici

j a nebuvo pakankamai at
skleista. Neigiamos pat i r t ies 
jau turėjome: prezidentas Ro
landas Paksas jau buvo priža
dėjęs visko, ko negalėjo įvyk
dyti, nes neturėjo tokios valios. 
Turiu priekaištų ir visuomenei. 
Žmonės nėra įsisąmoninę, ko
kios yra prezidento galios. O 
šios rinkimų kampanijos metu 
jų žinios nepagilėjo. Prezidentas 
yra moralinis, reprezentacinis 
simbolis. Jeigu šį simbolį prezi
dentas atitiks, tai veiks aplin
kinį pasaulį, darys jam įspūdį. 

Bet gali pasakyti, kad Lie
tuvos žmonės pozityviai žiūri į 
Europos Sąjungą. Dar galima 
just i šventinę nuotaiką. Kai
muose, po kuriuos važinėjome, 
žmonės tikisi, kad gaus pa
ramos ūkininkauti. Žinoma, vi
sų ta parama nepasieks, bet jei
gu nors daliai ūkininkų Europos 
lėšos padės pakilti , išplėsti 
gamybą, ir tai jau bus gerai. Bet 
viskas įvyks ne taip greitai, 
kaip norėtume. Bijau, jeigu 
laukiamas ekonominis pakili
mas nebus greitas, žmonės vėl 
nusivils, nors esu optimistė ir 
matau, kad Lietuva turi didelių 
galimybių. Svarbiausia, kad 
žmonės nebijotų rizikuoti, nes 
šiomis sąlygomis reikia turėti 
drąsos. 

O žmonės keičiasi. J ie daž
nai šypsosi, tapo linksmesni, be
veik kiekvienas turi nešiojamą 
telefoną, dauguma — kompiu
terį. Netgi lietuvių rūbai tapo 
linksmesni, ne tokie niūrūs kaip 
sovietiniais metais. Ir restora
nuose — jau ne vien turistai. 
Gražiai atsistatė Vilnius. Bu
vom Šiauliuose, Panevėžyje. 
Pasikeitimų yra ir ten. Gražiai 
tvarkosi Vilkaviškis, Marijam
pole. Vilniuje stebėjome atstato
mą pastatą po pastato, kasdien 
vis kas nors atverdavo duris. Aš 
manau, kad tie, kurie išvažiuoja 
iš Lietuvos, daro didelę klaidą. 
Lietuva yra didelių galimybių 
šalis. Kai jie grįš, tokių galimy
bių jau nebebus, jų vietos jau 
bus užimtos. Tiesa, kai kurie 
važiuoja, nes neturi kitos išei
ties. Jie dirba kitur ir į Lietuvą 
art imiesiems siunčia pinigų. 
Taip jie remia ir Lietuvą. Aš 
gerbiu tuos žmones, bet matau 
ir tai, kad kai kuriems užsieny
je nepavyks įsitvirtinti, o ir čia 
proga bus praleista. Kiekvienas 
nori save išbandyti, ir tai gerai. 
Kol jauni, tegu bando. Jauni
mas mėgsta riziką. Šiandien jie 
turi tokią galimybę. 

MES — UZ VALDĄ ADAMKŲ 
ar kitų užsienio slaptųjų tarny
bų įtakai, kad Lietuvoje stiprės 
demokratija, bus gerbiami įsta
tymai ir moralės principai, bus 
sprendžiamos visų, ypač var
gingųjų žmonių problemos, kad 
bus vėl atstatytas pasaulinis 
Lietuvos autoritetas. 

Kviečiame balsuoti už ge
riausią kandidatą — Valdą 
Adamkų, kartu pasižadėdami, 
kad mūsų organizacijos padės 
įgyvendinti Valdo Adamaus įsi
pareigojimus. 

Lietuvos Laisvės kovos są
jūdžio prezidiumo pirmininkas 
— Jonas Čeponis; 

Lietuvos partizanų kape
lionas, monsinjoras — Alfonsas 
Svarinskas: 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Vilniaus m. 
skyriaus pirmininkas — Petras 
Gvazdauskas: 

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
sąjungos valdybos pirmininkas 
— Jonas Burokas: 

Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių bendrijos Vilniaus 
m. tarybos pirmininkas — 
Gediminas Daubaras : 

Lietuvos Nepriklausomybes 
gynimo sausio 13-osios brolijos 
pirmininke J a d v y g a Bie
liauskienė: 

Lietuvos moterų lygos 
pirmininke - Ona Voverienė; 

Kandidatas į Lietuvos prezidento vietą Valdas Adamkus (kairėje) ir Seimo 
narys prof Vytautas Landsbergis. .Jono Česnavičiaus nuotr. 

Vyskupo M. Valančiaus 
blaivystes sąjūdžio pirmininkas 
— J u o z a s Kančys ; 

Lietuvos skautų sąjungos 
tarybos pirmininkas — Hen
r ikas Glosas ; 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus 
m. tarybos pirmininkas P e t r a s 
Šakal in is ; 

Lietuvos Sąjūdžio Kauno m. 
tarybos pirmininkas — Zigmas 
Kaz lauskas ; 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus 

m. mokytojų tarybos pirmi
ninkas — Kazys Vidž iūnas : 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus 
m. susivienijimo „Labora" tary
bos pirmininkas — L e o n a s 
Keros i e r iu s 

Adresas ryšiui: Leonas 
Kerosierius, Erfurto g. 46—64, 
LT-04102 Vilnius, Lietuva EI. 
paštas leonaskc@takas. l t 

2004.06.16. Vilnius 

DANUTE BINDOKIENE 

Paskutinė proga žengti atgal 

Ar pirmojo Lietuvos prezidento rinkimų 
rato pasekmės balsuotojus nustebino? 
Galbūt t ik tai, kad į laimėjusių dvejetą 

įsirikiavo Kazimiera Prunskienė. 
Nepaisant Tėvynės sąjungos viltingų pra

našysčių, kad jos kandidatas P. Auštrevičius 
iškils į baigmines rungtynes, iš šalies žiūrint, 
norėjosi pasakyti: be reikalo nusisukote nuo 
Valdo Adamkaus... Tai jokiu būdu nereiškia, 
kad P. Auštrevičius nevertas prezidento vietos. 
Per palyginti neilgą laiką jis užsirekomendavo 
labai teigiamai, parodė gerą nuovoką, 
išprusimą, sugebėjimą bendrauti, derėtis ir 
laimėti. Tik, deja, ne prezidento rinkimus. 

Petras Auštrevičius yra geriau pažįstamas 
Vakarų Europoje, ypač Briuselyje, kaip savo 
tėvynėje, t.y., už sostinės ribų. Provincija jo 
nepažįsta, galbūt net nėra mačiusi. Kaip bal
suos už visai nežinomą žmogų, juo labiau, kad 
opozicija stengėsi piešti kiek galima neigiames-
nį „derybininko su ES" vaizdą, esą jis derybose 
Lietuvos provincijai nelaimėjo tų gėrybių, kur ių 
ji tikėjosi gauti, vos tik Vilniuje suplevėsuos ES 
vėliava. Vis dėlto Auštrevičius, pagal balsų 
skaičių, laimėjo trečiąją vietą. 

Dabar jau Tėvynės sąjunga ir jos buvęs kan
didatas žada remti V. Adamkų. Tikėkime, kad 
ne per vėlai. 

O kaip su premjero A. Brazausko vadovau
jama socialdemokratų partija? Ką ji antrajame 
balsavimo rate rems? Nors A. Brazauskas rodė 
palankumą buvusiam prez. V. Adamkui ir lyg 
buvo pažadėjęs jam paramą, bet visgi social
demokratai surado savo kandidatą — Česlovą 
Juršėną. Koks buvo to tikslas? Nejaugi toks pri
tyręs valstybininkas, kaip A. Brazauskas , 
nenumatė, kad jo partijos kandidatas prastai 
pasirodys rinkimuose? Nors Č. J u r š ė n a s 
Lietuvos vidaus politikos gyvenime — ne nau
jokas, jo pavardė dažnai minima žiniasklaidoje, 
o dabar jis laikinai eina Seimo pirmininko 
pareigas, visgi balsuotojų nebuvo įvertintas ir 
atsidūrė penktojoje vietoje. 

Apie Naujosios sąjungos kandidates, socia
linės apsaugos ir darbo ministrės Vilijos Blin-
kevičiūtės pasisekimą rinkimuose (nepaisant, 
kad ją rėmė laikinasis prez. A. Paulauskas), 
nėra ir ką kalbėti. 

Ir štai mes artėjame prie antrojo balsavimų 
rato. Laikas labai greitai praeis. Spėliojimų, 
kas laimės rinkimus daug, tačiau niekas nedrįs
ta tiesiai šviesiai įvardinti laimėtojo. (Net žiniuo
nėmis ar žiniuoniais čia neverta pasikliauti — 
juk prisimename, ko buvo Paksui vertos gru
zinės Lenos pranašystės apie dvi kadencijas 
Prezidentūroje.) 

Svarbesnis klausimas už tą, kas bus prezi
dentas, yra šis: ar Lietuva žengs pirmyn keliu, 
kuriuo sėkmingai (tiesa, kartais ir kluptelė
dama) keliavo daugiau kaip 14 metų; o gal pa
suks atgal į senosios, rausvosios nomenkla
tūros laikus? Tai juk būtų paskutinis buvusiųjų 
komunistų partijos vadų ar lojaliausių narių 
„pasispardymas" — žūt būt patekti į valdžią. Po 
dabar išrinkto prezidento kadencijos pabaigos, 
dings bet kokia galimybė vėl apmulkinti lietu
vių tautą, kad patikėtų atgyvenusiais pažadais, 
skambiais šūkiais, išmoktais „raudonais 
laikais" ir, pasinaudodami pinigais iš neaiškių 
bei įtartinų šaltinių, rinktų buvusius „senosios 
gvardijos" partiečius. 

Jeigu Prezidentūron pateks Kazimiera 
Prunskienė, tai bus didžiausias senųjų nomenk
latūrininkų laimėjimas. Nenuostabu, kad ją 
taip remia nušalintasis prez. Paksas, milijonie
rius rusas ir tolygūs geradariai. Tai jų „kerštas" 
už statytinio prezidento nušalinimą. Ar K. 
Prunskienė tinka būti prezidente, šiuo atveju 
nelabai svarbu. Svarbiausia —ją išrinkti. 

Prisimenant per dvi savaites „suorganizuo
tą" R. Pakso rinkiminę kampaniją, V. Adam
kaus rėmėjai neturėtų šį kartą snausti ant 
minkštų pirmojo laimėjimo pagalvėlių. Galbūt 
laimėtas mūšis, bet jokiu būdu ne karas. Tik ag
resyvi V. Adamkaus rinkiminė kampanija 
(džentelmeniškumas čia vargiai ką padarys) pa
budins lietuvių tautą iš apatijos. V. Adamkus, 
su visais jam primetamais „minusais", visgi bus 
nepalyginamai geresnis prezidentas, kaip K. 
Prunskienė su jai teikiamais R. Pakso, V. 
Uspaskich ir tolygių rėmėjų atributais. Nejaugi 
lietuvių tauta pamiršo, kas atsitiko, į kokį pavo
jų valstybė buvo įstumta, kai pirmaisiais atkur
tosios nepriklausomybės metais Vyriausybei 
vadovavo Kazimiera Prunskienė'' 

SIS TAS APIE POPIEŽIUS 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.12 

Tai buvo paskutinis kartas, kai pasauliečiai 
valdovai dar galėjo vetuoti kandidatus. Pijus X 
labai kovojo prieš tuo laiku madingą popiežiaus 
vadintą „nuodingų doktrinų begėdišką moder
nizmą". Kiekvienoje vyskupijoje jis sudarė slap
tus savisaugos būrius, kurie turėjo Bažnyčią 
saugoti nuo bet kokių herezijų. Kunigai ir moky
tojai turėjo prisiekti, kad laikysis Bažnyčios lini
jos. Nesuprato popiežius nei tuo laiku atsiradu
sios demokratinės pasauliečių grupes „Katalikų 
akcija", kurią j is laikė pavojinga dėl jos tar iamo 
trūkumo visiškam atsidavimui popiežiaus hierar
chijai. Kažkas panašaus į Wisconsin senatoriaus 
Joseph McCarthy kovą prieš tariamą, bet 
neįrodytą, komunizmą Amerikos valdančiuose 
sluoksniuose. Šiaip Pijus X savo pontifikato svar
biausiu uždaviniu laikė Bažnyčios dvasinį atsi
naujinimą, kurį popiežius išreiškė šūkiu 
„Instaurare omnia in Christo". Tą šūkį prisiėmė 
sau tada ir Lietuvos ateitininkai, įsikūrę 1910 
metais. 

Nors Bažnyčią valdęs tik septynerius metus, 
popiežius Benediktas XV (1914-1922) del savo 
krikščioniškos meilės darbų tapo vienu žy
miausiųjų iki tol buvusių popiežių. Jo pontifi
katas sutapo su I pasauliniu karu. ir jis, veng
damas būti šališku, labai prisidėjo prie abiejų 
kariaujančių pusių karo belaisvių gyvenimo 
palengvinimo. Kai Benediktas XV viešai pa
reiškė, jog karas yra nepateisinamos žudynes, anglai ji 
pavadino „Kraut pope", prancūzai ..pape 
boche". o vokiečiai — „der franzoesische Papst". 
Jo paties tautiečiai, italai jį neužtarnautai pra
vardžiavo „Maledetto" (prakeiktas . užuot tarę 
„Benedetto" (itališku jo vardu — palaimintuoju). 

Savo pirmoje enciklikoje jis pareiškė sustab-
dąs bet kokį modernizmo persekiojimą, ir t a ip pat 
panaikino jo pirmtako įvestą vyskupijų ..šnipų" 
tinklą. „Mano vardas yra krikščionis, o pavarde 
— katalikas". — skelbė naujasis popiežius, saky
damas, kad jam visi jo broliai. Rūpindamasis pa
dėti karo aukoms, jis beveik ištuštinę visa Vati
kano iždą. Lietuvos istorijojejis pasižymėjo visuo 
se kraštuose paskelbęs „Lietuvos dieną", karo 
aukų rinkliavą sušelpti kare nukentėjusi kraštą 

Benediktas X, kaip žmogus, buvo neaukšto 
ūgio, silpnos sveikatos, beveik šlubas ir k> -• 

nesimetriškos veido išraiškos, kas atsitiko jam 
gimstant. Mirė jis gripo epidemijos metu, dauge
lio nesuprastas, kaip vienas humaniškiausių ir 
drąsiausių popiežių. 

Kai Pijus XI '1922-1939) tapo popiežiumi. 
Italija buvo politikos kryžkelėje. Mussolini fašis
tai 1922 metų spalį įžygiavo į Romą ir perėmė 
valdžią. Jis pasiūlė Vatikanui slaptą sandėri, 
pagal kurį Mussolini, žinomas ateistas, sutiko 
priimti katalikybę kaip valstybės religiją, ir 
atsisakė prieš-popiežinės propagandos. Už tai 
Vatikanas turėjo jam atiduoti sąrašą Kataliku 
partijos veikėjų, kuriuos fašistai laike savo 
priešais. Ta partija buvo aprobuota Benedikto 
XV, bandant leisti ir katalikams dalyvauti poli
tiniame Italijos gyvenime. Prasidėjo ilgos derv-
bos, kol 1929 m. buvo pasirašyta garsioji Latera-
no sutartis, pagal kurią Vatikanas tapo nepri
klausoma. 108 akrų didumo, valstybėle. Kad 
kompensuoti buvusios popiežiaus valstybės 
žemių nuostolius. Mussolini įmokėjo į Vatikano 
iždą didelę 105 mln. dolerių sumą. Už tai Vati
kanas pripažino Italijos karalystę su sostine Re 
ma. Vatikanas nesuprato fašizmo kėslų, ir jo ofi
ciozas „L'Osservatore Romano" ekstazės pagau 
tas. paskelbė, jog ..Italija grįžo pas Dievą, o Die
vas — į Italiją". 

Pijus XI, pats pirmasis popiežius, kuris save 
akimis buvo matęs Lietuvą. Jis 1926 m įsteigė 
Lietuvos Bažnytine provinciją, ir jau metais po to 
sudarė su Lietuvos naująja tautininkų valdžia 
konkordatą. Parašė 30 svarbių enciklikų, pasakė 
tūkstančius kalbų ir pasmerkė totalitarinius 
režimus, kaip komunizmą ir nacizmą !„Mit bren-
nender Sorge"). Itališką fašizmą taip aiškiai pas
merkti buvo neįmanoma, bet Pijus XI vis tiek 
drįso pasisakyti prieš fašistines valdžios varzv 
mus. Tai buvo 1937 metai, kai Pijus XI pagaliau 
suprato ir rasizmo pavojus. Pradėjo rašyti apie 
tai naują encikliką, kurios nespėjo baigti Ten 
galima rasti jo neužmirštamus žodžiu* 
„Dvasioje, mes visi esame semitai" Kai Hitlerį-
katalikas, lankėsi Romoje 1938 metų geguži 
Pijus XI demonstratyviai pasitraukė iš Romo.- j 
savo vasaros rezidenciją Castel Gandolfo ir 
neprašytam ..turistui" uždare Vatikano muziejus 

Bus daug iau 

mailto:leonaskc@takas.lt
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MŪSŲ ŠEIMOSE (Ht SKAMBA PIEVOJE DALGELIAI 
Veiklioji visuomenininke 

Nenuilstama darbuotoja Lie
tuvos labui yra ilgametė Ful-

lerton, CA, gyventoja Angelė Nel-
sienė, kurios nuopelnus pažįsta ne 
tik lietuvių visuomenė, bet verti
na ir amerikiečiai. 

Š.m. balandžio 8 d. „Orange 
County Register" la ikraš t is iš
spausdino labai palankų straips
nelį (autorė Barbara Giasone) 
apie Angelės Nelsienės veiklą. 
Ypač pabrėžiama, su kokiu džiaugs
mu ir pasididžiavimu A. Nelsienė 
š.m. kovo 29 d. stovėjo prie Bal
tųjų rūmų, Washington, DC, be
s ik lausydama prez. George W. 
Bush kalbos, sveikinant Lietuvą 
ir kitas, buvusias sovietų okupuo
ta s , valstybes, tapusias NATO 
narėmis. 

A. Nelsienė žurnalistei teigia, 
kad tai ilgų metų ir labai didelių 
pastangų darbo vaisius. .,Dabar 
atsirado galimybė, kad mes (Lietuva) galime 
augti kaip nepriklausoma ir demokratinė valsty
bė, kar tu atnešant pastovumą sritims, kurios yra 
gyvybiškai svarbios pasaulio klestėjimui ir 

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas (kairėje) skaito Lietuvos 
prezidento dekretą, kuriuo Angelė Nelsienė apdovanojama Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Viduryje — 
LR premjeras Algirdas Brazauskas; dešinėje Angelė Nelsienė. 

taikai", — kalbėjo Nelsienė. 
Straipsnis iliustruojamas A. Nelsienės nuo

t rauka, kurioje ji džiaugiasi apdovanojimais, 
Lietuvos ambasadoriaus ta proga įteiktais Wa-
shington DC. 

Tėvo dienos proga Sidrių šeimos vaikai apdovanoja savo tėvą Liną „Šeimos medaliu". Iš kaires: Gaja, Vija, 
Gintas, Vincas, dr. Linas, Saulė, Žiba ir Rimas (trūksta dukros Linos, kuri dirba Bostone). 

Rimos Sidrienės nuotrauka. 

Katalikiškos dvasios stovykla 

Dr. Linas Sidrys, kar tu su žmona Rima, 1992 
m. įkūrė paaugliams anglų kalbos stovyklą 

Lietuvoje. Opus Dei organizacija buvo pakviesta 
administruoti šias stovyklas ir pravesti katalikiš
kos dvasios auklėjimą. Kas vasarą vyksta dvi 

stovyklos berniukams ir dvi mergaitėms. 
Šią vasarą jau tryliktą kartą Lietuvos jauni

mas turi progą pabendrauti ir stovyklauti su 
vadovais iš JAV, Airijos ir Anglijos. 

VYTAUTUI 
KASNIŪNUI— 9 0 

"^"urie šiame krašte įsikūrėme prieš daugiau 
sgu pusšimtį metų, o ypač Čikagos ir 

apylinkių gyventojai, gerai pažįsta Vytautą Kas-
niūną. Jis — žurnalistas, rašęs įvairioje spaudoje, 
jo balsas skambėdavo lietuviškose radijo pro
gramose, jo pavardė būdavo matoma lietuviškų 
organizacijų valdybų sąrašuose, kai kurioms jis 
vadovavo ir dar tebevadovauja. 

Sunku tikėti, kad šis veiklus vyras balandžio 
10 d. atšventė savo 90-jį gimtadienį. Tačiau doku
mentai negali meluoti ir dabar, nors ir kiek pavė 
luotai, noris pasveikinti kolegą Vytautą su šia 
sukaktimi. 

Apie jį 2004 m. balandžio numeryje plačiai 
rašė Vilniuje išeinančios „Žurnalistų žinios". 
Jos paminėjo, kad Vytautas šiandien — seniau
sias Lietuvos Žurnalistų sąjungos narys, įstojęs į 
ją dar 1939 gruodyje. 

Ten išspausdintame LŽS nario žinių lape, 
kurį savo ranka užpilde pats Vytautas, apie save 
jis taip rašo: 

„Gimiau 1914 metais balandžio 10 d. 
Joniškio mieste, Šiaulių apskr. 1926 metais, 
baigęs pradžios mokyklą įstojau į Joniškio gim
naziją, kurioje mokiausi iki 1930 metų birželio 15 
d., 1930 metais rugsėjo 1 d. įstojau į Šiaulių 
mokytojų seminariją ir ją baigiau 1934 metų pa
vasarį J laikraščius pradėjau rašinėti dar bū
damas Joniškio gimnazijoje. Vėliau, kada mo
kiausi mokytojų seminarijoje, pragyvenau iš žur
nalistikos. Nuo 1938 metų lapkričio 1 d. esu 
'Lietuvos aido' reporteris". 

Toliau jo biografijoje minimos studijos Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1941 —1943 
m redagavo „Panevėžio apygardos balsą". Kaip 
ir daugelis jo likimo draugų, artėjant Raudonajai 

armijai j tėvy
nę, 1944-siais 
pasi traukė į 
Vakarus. 

Vokietijoje 
paragavęs pa
bėgėlio duonos, Vytautas Kasmunas visuomet bu-
persikėlė į Či- vo geras kalbėtojas, tos budo ypa-
kaea ir čia at- tybės neprarado, net metams slen-
gaivino savo k a n t E. Šulaičio nuotr. 
lietuvišką veik
lą. Jau nuo 1950-jų jis pradėjo reikštis ..Mar
gučio" radijo programoje. Kiek vėliau Sofijos 
Bracus radijo valandėlėje labai vaizdžiai perduo
davo Lietuvos ilgesį žadinančias mintis „Tėvynės 
vaizdų" skyriuje. Jis taip pat buvo Čikagos, 
„Lietuvių forumo" radijo valandėlės vedėju, buvo 
„Laiškai lietuviams" žurnalo redakcinio kolekty
vo nariu. Redagavo „Tėvynės" laikraštį (Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje organizacijos or
ganą), kuris jau porą metų nepasirodo Yra reda
gavęs „Lietuvį žurnalistą", rašęs ..Drauge" ir 
kitoje spaudoje 

V. Kasniunas yra veikęs ir tebeveikia įvai
riose organizacijose Lietuvių Bendruomenėje, 
BALFo. Korp' N'oo Lithuania, Lietuvių žurnalis
tų sąjungoje, SLA (dar ir dabar jis yra šios se
niausios Amerikos lietuvių organizacijos pir
mininku). 

Sukaktuvininkas k;<rtu su žmona Ieva užaugino 
tr is sunūs, kuru- matomi lietuviškojo veikloje ir 
augina savo vaikus, juos auklėdami lietuviškoje 
dvasioje Palaiko glaudų ryšį su Lietuva ir joje 
lankosi 

Keikia palinkėti šiam, garbaus amžiaus sulauku 
šiam. vyrui dar daug sveikų ir darbingu metų! 

Edvardas Šu la i t i s 

LIBERTAS KLIMKA 

Antaninės, birželio 13-oji, 
kaimo, darbų rate - šiena
pjūtės pradžia. Retas 

darbas su tokia gera nuotaika, 
kitaip smagiai dirbamas. 
Kaime gimusiam tiesiog delnai 
panyžta, pamačius šienpjovius. 
Būtinai pasiprašys pradalgę, 
kitą išvaryti, na tiesiog savo 
malonumui... 

Kitados ka imas turėdavo 
bendras pievas. Tad šienapjūtė 
buvo bendras, talkos darbas. 
Išeidavo vyrai į lankas saulei 
tekant, kai kiekviename rasos 
lašelyje sutviska po mažytę vai
vorykštę. Pats gamtos gražu
mas, pats gyvybines energijos 
šėlsmas. Todėl taip galingai ir 
nuskamba vyrų daina: 

„Valioj mano dalgeli, valioj, 
valioj! 

Nepapustęs dalgelio, 
Nepapjausi šienelio, 
Valioj mano dalgeli..." 

Aidas sugrįžta nuo girios, 
upės šlaitų. Ir iš kito kaimo 
atsiliepia: „Valioj, valioj..." Iš
ties, valiavimas - tai tikra vyrų 
daina. O šienavimas - tikras 
vyriškas darbas. Jei jau paau
gusį bernioką priims į šiena-
pjoviųs - gali save skaityti vy
ru. 

Dalgiu mūsų krašte žolė 
pjaunama nuo labai seniai. 
Archeologai r anda dalgelius, 
įdėtus į vyrų kapus III-IV a. po 
Kristaus palaidojimuose. IX-
XII a. dalgių forma jau labai 
panaši į mūsų laikų. Sakmė pa
sakoja, kad dalgį žmogus gud
rumu išviliojęs iš velnio. O se
nojoje mitologijoje velnio būta 
ir kalviu, ir gyvulių augintoju. 

Įdomu, kad Lietuvoje labai 
skirtingai tveriami dalgiai. Yra 
trys pagrindinės dalgiakočių 
atmainos: su viena rankena 
ties viduriu koto, su dviem 
rankenomis, su viena rankena 
bei ranktūriu. Dviejų rankenų 
dalgis vadinamas glėbiniu, nes 
jį reikia laikyti tarsi glėbyje; 
plonasis galas virš kairės 
rankos. Gi tas su ranktūriu -
tai šunakojis. Vienos rankenos 
dalgiu pjaunama Aukštaitijoje 
ir Dzūkijoje, glėbiniu - šiauri
nėje Lietuvos dalyje, šunakoju 
- Žemaitijoje ir dalinai Suval
kijoje. O tų rankenų pavadi
nimų margumynas! Iš liauno 
medžio išpjautas dalgiakotį ap
juosiantis lankėtas dar vadina
mas balžienėliu, jungu, kojele, 
lankeliu, rankajetu, rankavėtu, 
rukavečiu, runkjutu. Ta ranke
na įtvirtinama priklausomai 
nuo pjovėjo ūgio: pastačius 
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Pjoviau šieną, per visą dieną. 

dalgį, kai geležtė ties kakta, 
rankena turi būti ties juosme
niu. Beje, tokie dalgiai žinomi 
Baltarusijoje ir Rusijoje, net iki 
Uralo; ir visur jie vadinami 
litovkomis; pasirodo, XV-XVI a. 
jie, nusižiūrėjus iš mūsų krašto, 
pakeitė trumpakotes gorbušas. 

Glėbinio ir šunakojo dalgių 
kotas dažniau būna keturkam
pis skerspjūvyje; jais lengviau 
kirsti rugius. Šių rankenos va
dinamos vėlgi įvairiai: kojike, 
koteliu, šūveriu, kriukiu, kukiu, 
šunkoju. Rankenų įtvirtinimo 
vietos taip nustatomos: devyni 
rankos gniaužtai (žiupsniai) 
nuo laibojo galo iki dešinės 
rankenos, keturi - nuo dešinės 
iki kairės. Šiaulių apylinkėse -
penki gniaužtai; gal ten vyrai 
platesni? Manoma, kad šunako-
jai dalgiai pas mus atkeliavo iš 
Mažosios Lietuvos. 

Dalgio geležtis tur i būti 
kieta, bet ne perdaug, - kad pla
kant netrupėtų. Gerumas bū
davo bandomas braukiant pei
liu ar nagu per ašmenis, len
kiant juos arba iš garso: pa
ėmus už smaigalio, suduodama 
per akmenį - geras dalgis skam
ba ilgai, aukštu tonu. 

Senovinis dalgio sujungi
mas su kotu būdas toks: pentis 
dar vadinamas ausimi, bruoža-
ke, pėda, koja, rankele, uodega, 
privyniojama kuo standžiau 
karklo, lazdyno, eglės žieve, va
dinama plėša ar sluoksna. Nau
dota tam reikalui ir odos juos
telė. 

Geležties ašmenys išploni-
nami plakimu. Sakydavo dar, 
kad ašmenis reikia iškalti, iš
tinti. Patarlė sako: „Dalgės tinti 
tingėjo - šienaujant pilvą 
skaudėjo". Geram išplakimui 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkšt ienė 
2711 We$t 71 Street, 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

/ / Sočiai Security" informacija 
tvarkantiems „Soc. Sec." 

išmokas kitiems 
PABAIGA 
„Soc. Security" išmokas ki

tam gali tvarkvti ir organizaci
ja, pvz., slaugos namai, bet ir 
organizacijos turi laikytis „Soc. 
Security" nustatytų taisyklių. 
Esant slaugos namuose, išmo
kos laikomos „collective ac-
count" (bendroje sąskaitoje). 
Sąskaita turi parodyti , kad 
išmokos priklauso jo gavėjui, o 
ne tvarkytojui 'payee). Sąskaita 
turi būti atskirta nuo organiza
cijos sąskaitų. Procentai prik
lauso išmokų gavėjui Orga
nizacija turi vesti dokumentaci
ją kiekvienam asmeniui , dėl 
gautų išmokų ir padarytų iš
laidų. Jei „Soc. Sec." įstaiga 

pareikalauja, tokie dokumentai 
turi būti jai parodyti. 

„Soc. Sec." išmokų tvarkyto
jas kitam asmeniui turi pra
nešti „Soc. Security" įstaigai 
apie šiuos pasikeitimus: 1. apie 
„Soc. Sec" išmokas gaunančio 
mirtį; 2. gyvenamosios vietos 
pakeitimą; 3. darbą, nesvarbu 
kaip mažai beuždirbtų; 4. neį
galaus asmens sveikatos būklės 
pagerėjimą; 5. gaunamą kitą 
valdžios paramą ar gaunamos 
sumos pasikeitimą; 6. išvykimą 
iš JAV 30 dienų ar ilgiau; 7. 
įkalinimą ilgiau kaip mėnesiui; 
8. patalpinimą į protinių ligų 
instituciją teismo sprendimu už 
nusikaltimą, padarytą dei pro-

būtinas priekaliukas. Senovėje 
vartodavo plačius, vėliau papli
to siauri priekaliukai. Ir jie va
dinami skirtingai, bobele, lak-
tele, pentele, prakalu, sriubele, 
tintuku. Priekaliukas turi smai
galį, kuriuo įkalamas į kuolą. 
Dalgis dedamas virkščia -
pakraščio užlenkimu - į apačią, 
plakamas plaktuko storgaliu. 
Gerai atlikti šį darbą yra ne
menkas menas. Net ir plaktuką 
tam reikalui specialų laikydavo; 
vadindavo jį dalgiaplakiu ar 
dalgkaliu. 

Lankų pjovėjui reikia dar 
dviejų įnagių: akmeninio ar 
lietinio dalgiui galąsti, taip pat 
medinio - jau pagaląstiems 
ašmenimis išlyginti. Tas akme
ninis vadinamas galąstuvu, 
gude, pustu, sodokliu, t rūtu; 
medinis - brūkščiu, lentele, 
pustykle. Jį ištepdavo degutu ar 
sakais ir pabarstydavo smėliu. 
Nešiodavo medinėje dėžutėje, 
užkištoje užjuostos. Ta dėtuvė -
tai šliutė, šliokeris, šliuker-
nyčia, šlekernės, šlikės. Tokia 
pavadinimų gausa ir įvairovė 
netiesiogiai rodo. kad lietuvis 
labai kruopščiai rengdavosi dar
bui, puikiai paruošdavo įrankį, 
stengdavosi viską tobulai atlik
ti. Ir patarlių apie dalgį gausu: 
„Dalgis žolei ne brolis", „Su dal
giu giedros nelauk", 

„Koks valgis, toks ir dalgis". 
Na, o dalgis, reikalui esant, 

iš labai svarbaus darbo įrankio 
virsdavo grėsmingu ginklu. 
Kalviai ištiesindavo jų pentis, 
užmaudavo ant ilgesnio ir tvir
tesnio koto. Dalgininkų būriai 
sudarė didesnę pusę Tado 
Kosciuškos sukilėlių pajėgų. 
1794 metų Raclavicų mūšio sėk
mingą baigmę nulėmė dal-

tinės negalios: 9. apie vaiko 
įvaikinimą, ar globos pakeitimą 
vaikui; 10. jei išmokas gaunan
tysis (beneficiary) yra posūnis / 
podukra ir tėvai yra išsiskyrę; 
11. jei daugiau nebetvarkote 
išmokų reikalų; 12. išmokas 
gaunančiam pagalba nebereika
linga; 13. jei tvarkytojas yra nu
baustas dėl sunkaus nusikalti
mo; 14. jei tvarkytojas išsikelia 
kitur gyventi. 

SSI išmokas tvarkantys 
asmenys turi pranešti dar ir 
apie priedinius reikalavimus: 

1. SSI išmokas gaunantysis 
paguldomas į ligoninę, ar se
nelių namus, arba grįžta iš jų. 

2. Vedęs išmokas gaunanty
sis laikinai atsiskiria (sepa-
rate), arba vel sueina kar tu 
gyventi po tokio atsiskyrimo. 

3. Yra pasikeitimų paja
mose ir išlaidose. 

Tvarkančiam kito asmens 
„Soc. Sec " išmokas, gali tekti 
pasirūpinti ir medicininiais pa
tarnavimais Tokiu atveju rei
kia parodyti atitinkamai gydy
mo įstaigai išmokas gaunančio 
asmens Medicare kortelę, arba 
State Medicaid Eligibility Card. 
Reikia vesti dokumentaciją, už
sirašant gydymo išlaidas, kurių 
Medicare. ar Medicaid neapmo-

V. Kapočiaus nuotr. 

gininkų a taka . Jų prisibijodavo 
ir nuožmieji kazokai. Suki
lėliams net buvo išleista moko
moji knygelė „Trumpas mokslas 
apie ietis ir dalgius", kurią 
parašė archi tektas Ch. P. Aug-
neris. Šie pamokymai pravertė 
dalgininkams ir 1861 bei 1863 
m. sukilimuose. 

Ir dar keletas senoviškųjų 
Antaninių dienos kaimo papro
čių. | šventąjį Antaną žmonės 
melsdavosi, ieškodami kokio 
pradingusio, pamesto daikto. Jo 
pagalbos t ikėdavosi j auna
martės, ilgai nesusilaukdamos 
pirmagimio. Ant šv. Antano jos 
dėdavo išaustą juostelę, — tokią, 
kokia perjuosiamas kūdikėlis, 
kai vežamas krikštyti . Biržų 
krašte t ikėta, kad šv. Antanas 
sergsti pasėlius ir sodybą nuo 
pragaištingųjų viesulų. O me
džiotojai t ąd ien nenukabins 
šautuvo nuo sienos: t ikėta, kad 
iššauta ku lka sugrįžtanti į 
vamzdį. Keletą prosenoviškų ti
kėjimų turi bei pirmosios šiena
pjūtės dienos pabaiga. J namus 
žengiančius pjovėjus šeiminin
kė perliedavo vandeniu, - Jkad 
šienapjūtė sausa būtų", lietus 
nesutrukdytų šio svarbaus 
darbo. Padedant dalgius nak
čiai, juos reikėdavę papustyti, — 
antraip laumės ant jų jodinės ir 
ašmenis išlankstys. 

Šienpjovius matome ir lietu
viškame danguje. Tai vienas iš 
labiausiai visų pažįstamų 
žvaigždynų - Oriono juosta. 
Tačiau dabar naktys jau tokios 
šviesios ir t rumpos, kad Šien
pjoviai nebespėja iki aušros pa
tekėti. Paukščių šviesioji Ka
pela - valgio nešėja - skuba jų 
pasitikti. 

ka. Tai ypač svarbu, jei tvarko
mi aklo a r neįgalaus vaiko 
reikalai. 

Jei asmens , kurio išmokas 
tvarkote, pajamos yra žemos, 
Medicare gali padėti užmokėti 
dalį išlaidų. Norint gauti dau
giau informacijos, reikia kreip
tis į vietinę Medicaid įstaigą, 
socialinių patarnavimų, ar šal
pos (welfare) įstaigas. 

Jei nu ta r i a t e daugiau ne-
beatstovauti „Soc. Sec." išmokas 
gaunančiam asmeniui , tur i te 
tuojau p raneš t i „Soc Sec." 
įstaigai, nes jie turi žinoti, ar 
siųsti paramą pačiam asmeniui 
(beneficiary), a r jo išmokų nau
jam tvarkytojui (payee). 

Jei asmuo, kurio „Soc. Sec." 
išmokas tvarkote, numiršta, su
taupyti pinigai priklauso jo pa
likimui (estate) ir turi būti ati
duoti teisėtam jo atstovui, ar 
tvarkomi pagal valstijos įstaty
mus. 

Norint daugiau informaci
jos, skambinti 1-800-772-1213 
nuo ryto 7 vai.r. iki 7 v.v. darbo 
dienomis (neprigirdintiems 1-
800-325-0778). Kompiuteryje 
www.SSA. g o v J p a y e e 

(Informacija - iš „Guide 
For Representat ive Payees" „-

Soc. Sec. - ištaigos leidinio). 

http://www.SSA
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XII-toji Tautiniu 
Susipažinimo Vakaras, liepos 2 d. 8 v.v., Navy Pier, Chicago, IL 
Šokiu Šventė, liepos 3d. 2 vai p.p., Allstate Arena, Rosemont, IL 
Pokylis, liepos 3 d. 7:30 v.v. Hyatt Regency O'Hare, Rosemont, IL 
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Lietuvėlė Pasaulio Lietuviu Centras 
5741 S. Harlem Ave. 14911 127th St., Lemont, IL 
Chicago, IL 60637 Sekmadieniais, 
773-788-1362 nuo 9:00 v.r. iki 12:00 

Seklyčia 
2711 W 71 st Street 
Ch icago, IL 60629 
773-476-2655 

Bilietus galima užsisakyti paštu. Užsakymo formos http://www.javlb.org/ssvente04* tel 312-375-2095 «fax 312-341-9396 • e-mail audrone@att.net 

PAS NENCŲ (SAMOJĖDŲ) ŠAMANĄ 
19871 'metais Kaune, 

Rotušės aikštėje 
28, buvo atidarytas Medicinos 
akademijos, Lietuvos Medicinos 
ir farmacijos istorijos muziejus. 
Jis įkurtas XVI a. statytame 
name, panaudojus entuziastų 
akademijos docentų A. Kaikario 
ir V. Siudiko sukauptus eks
ponatus. 

Spausdiname Medicinos is
torijos skyriaus kūrėjo doc . Vy
t a u t o Siudiko straipsnį apie 
įdomia ir egzotišką ekspoziciją. 

Viename muziejaus rūsyje 
įrengta ekspozicija „Pas nencų 
šamaną". Joje matome šamaną, 
gydantį sergantį vaiką. Ekspo
nuojami ir autentiški nencų 
šamanų daiktai: būgnas, kaukė, 
įvairus amuletai, indas aprū
kyti patalpoms ir ligoniams; į jį 
dėdavo rusenančias anglis, o 
ant jų. — beržo pinties (kempi
nės) gabaliukus. Tais dūmais 
aprūkydavo patalpas, kad 
išvarytų piktąsias dvasias. Ant 
anglių uždėdavo toteminių 
gyvulių: ūdros, rečiau meškos, 
plaukus ir kt. 

Net ir dabar šamanų veikla 
neprarado savo reikšmės. Ša
manizmą tebepraktikuoja kai 
kurios Amerikos, Afrikos, Azi
jos, Polinezijos tautos, jų tarpe 
ir JAV indėnai. 

Žodis „šamanas" atėjo iš 
evenkų (maža tautelė, gyv. 
šiaurinėje Sibiro taigoje) kalbos 
ir nusako išskirtinį, su tam 
tikromis pareigomis ir galiomis, 
asmenį. Greičiausiai tai san
skrito termino, apibūdinančio 
asketo veiklą sramana skolinys. 

Šamanizmo šaknys labai 
gilios. Paanalizavę rasime savy
je vienokią ar kitokią atavistinę 
jo įtaką. Vieni tai vadina 
tradiciniais reiškiniais — pap
ročiais, netgi prietarais , kiti 
mato gilią savo būties nyks
tančią prasmę. 

Nuo praeito amžiaus vidu
rio šamanizmą, kaip savitą 
sveikatos atstatymo praktiką, 
įprasta sieti su paramedicina. 
Tačiau nereikia pamiršti, kad 
asmenys, kurie sugeba naudotis 
šamanu metodais, teikdami 

gydomąją pagalbą, taipogi gali 
atlikti daugelį veiksmų, bū
dingų burtininkams ir žiniuo
niams. Šamanas — tai žmogus, 
kuris skiriasi nuo jį supančių 
žmonių savo gyvenimo būdu, 
neįprastu elgesiu ir sugebėji
mais atlikti stulbinančius 
veiksmus. 

Šamanas, kaip asmenybė, 
formuojamas nuo mažų dienų. 
Tapti juo reikia turėti savitų 
duomenų: tiek fizinių, tiek fizio
loginių, tiek psichinių. Šamanai 
žmogų vertina, kaip įvairių jėgų 
kompleksą. Žmogaus sąmonė — 
tai gyvenimo patirties ir moky
mo pasekmė, taip pat priemone 
pasiekti tik tiek ir tik taip, kiek 
ir kaip mus išmokė šeima, gen
tis ir mūsų pojūčiams prieina
ma aplinka. Žmogaus, ypač 
šamano, pagrindinis gyvenimo 
uždavinys įvaldyti kuo daugiau 
jį supančių ir veikiančių jėgų. 
Jei žmogus valdo tas jėgas, jei 
jis moka pasinaudoti gamtos 
dovana — valia, — jis bus svei
kas. Bet jei pagrindinis žmo
gaus jėgų komplekso veiklos 
koordinatorius — valia — ne
vykdo savo funkcijų, tai išorinės 
jėgos gali iš to komplekso (su
darančio organizmą) vieną ar 
kitą komponentą pasiglemžti. 
Tada žmogus suserga. Žmogaus 
valia laisva, jis gali pasirinkti 
bet kokį gyvenimo būdą. Ša
mano gydytojo pareiga sužinoti, 
kokios jėgos ir iš kur nusineša 
iš organizmo pagrobtą jėgos 
dalį; surasti ir sugrąžinti nu
kentėjusiam, tuo pačiu išgydyti 
ligonį. Dėl to dažniausiai „kalti" 
būna Žemųjų pasaulių veikėjai, 
kurie savo egzistencijos palai
kymui nuolat medžioja žemės 
gyventojų sukauptas jėgas. 
Šamanui tenka naudotis .pasą
monės vežėčiomis", kad galėtų 
patekti į žemuosius pasaulius ir 
surasti iš jo paciento pavogtą 
jėgą. Pašaliečių, stebinčiųjų 
gydymo procesą, akimis tai 
„transo" būklė, į kurią jis paten
ka įvairiais būdais: ar haliucio-
geninių augalų panaudojimu, 
nuo būgno bei traškučių garsų, 
ar bešokant tam tikrus šokius ir 

Sioux indėnų tautelės šamanas gydo ligonį, vartodamas ..šventojo pelyno" 
•sage) šluotelę ir iš gyvulio odos padarytą tarškutį. 

Šiaurės Amerikos indėnų šamanas su visa savo apranga ir gydymui nau 
dojamais „įrankiais". 

pan. Stipresnieji šamanai tą 
procedūrą atlieka be jokių pa
galbinių priemonių; jie sugeba 
pasinaudoti „išėjimo iš kūno 
metodu" (exit out of the body 
experience). 

Kokiais pavadinimais beva-
dintų šamanai įvairių susirgi
mų priežastis, kokius įvaizdžius 
suteiktų jėgų „grobikams", 
pasąmonėje traktuojama, kaip 
jėgų ir įvairių virpėjimų har
monija ir jos pažeidimai. 
Šamanai žino, kaip elgtis jėgų 
pasaulyje. Aplinką, ir save joje, 
jie vertina, kaip jėgą jėgų terpė
je. Jėgų terpės skalėje yra 
vietos ir žmogaus energijai. 
Šamanai gali paveikti ligonio 
biolauką. kurį jie traktuoja kaip 
žmogaus jėgų išraišką. 

Lietuvoje šamanų nebuvo. 
Tai kodėl ši ekspozicija 

įrengta Lietuvos Medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejuje? 

1983 metais, svarstant mu
ziejaus ekspozicijų projektą, 
buvo numatyta įrengti ekspozi
ciją .Religija ir medicina". Tais 
laikais ši ekspozicija turėjo pa
rodyti tik neigiamą religijos 
poveikį medicinai. O mes norė
jome įrengti tokią ekspoziciją, 
kuri būtų įdomi ir atspindėtų 
tikrovę. 

1985 metų pavasarį- daly
vaudamas Vakarų Sibire, Tiu-
menės mieste vykusiame semi
nare, aplankiau Tiumenės sri
ties Sveikatos apsaugos mu
ziejų. Jame pamačiau nencų 
šamanų būgną ir kitus daiktus 

Tiumenės srities šiaurinėje 
dalyje prie Obės upės buvo 
Jamalo nencų autonominė apy
garda (nencai, seniau vadinti 
samojėdais, dar gyvena Archan
gelsko srities Nencų autonomi
nėje apygardoje ir Krasnojarsko 
krašto Taimyro (dolganų — 
nencų autonominėje apygardo
je). 

Nors sovietų valdžia kovojo 
su šamanizmu, kaip ir kitomis 
religijomis, jį ir dabar tebeprak
tikuoja nencai bei kitos Sibire 
gyvenančios tautos. 

Dingtelėjo mintis, kad nen
cų šamanų daiktai labai tiktu 
mūsų muziejui, įrengiant oks 
poziciją „Medicina ir religija" 
Manęs dažnai klausia, koks ry

šys tarp nencų šamanų ir Lie
tuvos? Keliaudamas po 
Tiumenės sritį, mačiau senojo 
Sibiro trakto, kuriuo ėjo ir lietu
viai t remtiniai , l iekanas. O 
Jeloturovske (seniau Tiumenės 
srityje gyveno totoriai, dėl to 
dauguma vietovių pavadinimų 
kilę iš totorių kalbos; rajono 
centre prie Tobolo upės radau 
kapines, kuriose buvo palaidoti 
rusų dekabristai ir 1831 metų 
Lenkijos-Lietuvos sukilimo da
lyviai. Ypač daug lietuvių buvo 
ištremta į Sibirą sovietinės oku
pacijos metais. Dažniausiai jie 
buvo tremiami į tokias vietas, 
kur pasiekti gydytoją buvo labai 
sunku. Man teko kalbėtis su 
lietuviais t remtiniais , kurių 
artimieji kreipėsi pagalbos ir į 
šamanus. Toks yra ryšys tarp 
šamanų ir Lietuvos (nors apie 
tai, anksčiau ne visiems aš galė
jau sakyti). 

Mano prašymu, Tiumenės 
srities Sveikatos apsaugos mu
ziejaus direktorius dr. B 
Vasilenka, 1985 metų vasarą 
nuvykęs prie Šiaurės ledjūrio. 
kur tuo metu klajojo nencai su 
savo elniais, surado arti 50 
šamanų naudotų daiktų Lie
tuvos Medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejui. 1986 m 
eksponatus parvežiau į Kauną. 

1987 metų rudenį, muziejui 
įsikūrus Rotušės aikštėje, mai
šas su šamano daktais buvo 
padėtas į spintą fondų saugyk
loje. Kartą muziejaus ben
dradarbė Regina Astrauskienė. 
paėmusi į rankas iš vielos 
padarytą virgulę (divining rod>. 
vaikščiojo po kambarį ieško
dama, kur geriausiai pastatyti 
darbo stalą. Beeidama pro spin
tą, ji pastebėjo, kad jos virgule 
krypsta į vieną spintą Atida
riusi spintą — pamate maišą su 
šamano daiktais. Muziejaus 
darbuotojai pareikalavo, kad 
išneščiau šamano daiktus, nes 
jie gali neigiamai veikti tame 
kambaryje dirbančius žmones. 

Nutariau įsitikinti, kurie 
šamano daiktai veikia virgule 
Tuo tikslu išdėsčiau šamano 
daiktus į a tskiras septynias 
dėžes, uždengiau jas popieriumi 
ir paprašiau, kad bendradarbė 
eitų pro jas su virgule Virgule 
krypo tik į dvi dėžes. Jas ati 

dengus, pamačiau, kad tose 
dėžėse buvo šamano būgnas ir 
kaukė. Eksperimentą dar kartą 
pakartojome. Minėtai bend
radarbei išėjus iš kambario, aš 
šamano daik tus sukeičiau 
vietomis. Dabar virgule krypo į 
kitas dvi dėžes, kurias ati
dengę, pamatėme, kad jose yra 
šamano būgnas ir kaukė. Tuo 
susidomėjo ekstrasensai (ra-
diostezai). J i e artindami ran
kas prie šamano būgno ir ypač 
šamano kaukės, jausdavo ši
lumą, šaltį a r badymą adatė
lėmis. Stebėdamas mokinius, 
studentus, muziejaus lankyto
jus pastebėjau, kad kai kurie jų 
irgi junta tą patį. Tuos pačius 
pojūčius juto ir inž. Vytautas 
Šliūpas iš Kalifornijos. 1992 
metais lankydamasis muzieju
je. 

Paprašiau vieną žinomą 
skulptorių, gyvenantį Kaune, 
padaryti biustą, ant kurio būtų 
galima uždėti šamano kaukę. 
Tačiau jis, sužinojęs, kad tai ša
mano kaukė, griežtai atsisakė. 

1989 m. Ukrainoje gyve
nantis skulptorius S. Britanas 
muziejui sukūrė Lietuvos ži
niuonės figūrą (iš odontologijoje 
naudojamos plastmasės — pro-
tokrilo). Paprašiau skulptorių 
S. Britaną sukurt i muziejui 
nencų šamano ir sergančio vai
ko figūras. Skulptorius sutiko, 
tačiau tam reikėjo lėšų, kurių 
muziejui trūko. Bet man padėjo 
šamanas... 

Po 1991 m. sausio 13 d. 
kruvinų įvykių Vilniuje, kuo
met buvo užimtas televizijos 
bokštas ir žuvo Lietuvos žmo
nės, vienas įtakingas asmuo 
kreipėsi į mane, jog aš papra
šyčiau šamano, kad jis žiaurius 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešus padarytų neveiksnius. 
Pažadėjo, kad tuomet bus skir
tos lėšos šamano figūros kū
rimui. 

Jo prašymą įvykdžiau. 
Nencų papročiu, prie šamano 
būgno ir kaukės pastačiau tau
relę su degtine ir padėjau 3 
rublius. Laukėme rezultatų. 

1991 m. rugpjūčio mėn. 
Maskvoje sužlugus pučui, iš 
Lietuvos pabėgo aršiausi jos 
priešai. Aš priminiau muzie
jaus darbuotojams, kad šama
nas mūsų prašymą įvykdė, ir, 
jei nebus paskirtos žadėtos 

Blackfoot indėnų tautelės šamanas išsiurbia ligą iš paciento gaJvo? 

lėšos, j is gali griežtai mus 
nubausti. 

Lėšos buvo paskirtos ir 
skulptorius S. Britanas iš Lvovo 
sukūrė šamano ir sergančio 
vaiko figūras. Tenka pastebėti, 
kad S. Britano sukurtos figūros 
neblogesnės už kitose šalyse 
padarytas iš vaško žymių 
veikėjų figūras. 

1992 m. kovo mėn. muzieju
je buvo įrengta ekspozicija „Pas 
nencų šamaną". Šamanas 
aprengtas autent išku nencų 
apsiaustu, nukabintu amule
tais, kurie padeda šamanui , 
atliekant savo darbą. Amuletai 
įsigyti už JAV gyvenančių lietu
vių: dr. V. Avižonytės-Mac-
Comas ir inž. A. Griniaus do
vanotas lėšas. 

Mes renkam medžiagą apie 
šamanų veiklą įvairiose pa
saulio šalyse. Todėl prašome 
muziejaus lankytojų, kurių bū

na ir iš užsienio, padėti mums 
įsigyti šamanų daiktų. 

Kitais metais bus Įrengta 
nauja ekspozicija „XVIII a. 
Lietuvos špitolė" (iki 1842 m. 
stacionarinė pagalba Lietuvos 
gyventojams daugiausia buvo 
teikiama špitolėse, kuriose ligo
nius gydė bei slaugė vienuolės 
ir vienuoliai), jei skulptorius S. 
Br i tanas iš Lvovo sukurs to 
meto gydytojo, vienuolės ir 
ligonės figūras. 

Esame dėkingi JAV gyve
nan t i ems l ie tuviams už tei
kiamą pagalbą. Nuoširdus ačiū 
dr. V. Šauliui už piniginę auką, 
dr. M. Budr ienei , dr. R. 
Kondratui ir inž. V. Šliupui už 
vertingas knygas ir nuotraukas, 
L. Avižonienei už paveikslus, 
vaizduojančius indėnų šamanų 
veiklą, ir ki t iems. Laukiame 
jūsų a p s i l a n k a n t mūsų mu
ziejuje. 

PAŽINTIS SU TRADICINĖMIS RELIGIJOMIS 

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras, 
atsižvelgdamas į katalikų tikybos mokytojų 

poreikius, kiekvienais mokslo metais kviečia pe
dagogus išsamiau pagvildenti tuo laiku aktualią 
temą. Šiais 2003—2004 mokslo metais keturias
dešimt keturi Vilniaus arkivyskupijos mokytojai 
gilino žinias apie tradicines Lietuvos religines 
bendruomenes ir bendrijas 

Šiame kvalifikaciniame seminare, kurį su
darė trys sesijos, pedagogai ne tik klausėsi 
paskaitų, bet ir turėjo galimybę tiesiogiai paben
drauti su tradicinių religinių bendruomenių 
atstovais. Apie šių dienu Lietuvos žydų tradicijas 
ir gyvenimo būdą papasakojo jų centro vadovas S. 
Alperavičius, karaimų tikėjimą ir šiandienines 
problemas pristatė K Firkovičiūtė. Jžvelgti 
bendrystę Kristuje ir tai. kuo domisi bei gyvena 
mūsų broliai krikščionys, padėjo Lietuvos stačia
tikių arkivyskupo sekretorius V Karikovas. 
evangelikų liuteronų reformatų kun A. 
Kvedaravičius. Seminaro dalyviai susipažino su 
Vilniuje esančiais tradicinių Lietuvos religijų 
maldos namais. 

Tuo pačiu metu vyko 9 11 klasių mokslei
viams projektas „Drauge kelyje". Projekto auto

riai siekė suteikti moksleiviams galimybę pažvelgti į 
kasdienę aplinką nauju žvilgsniu: pamatyti šalia 
gyvenančius kitataučius ir ki tat ikius kaimynus ir 
sulaužyti turėtus stereotipus. Dalyvauti projekte 
užsiregistravo 17 mokyklų iš skirtingų Vilniaus 
arkivyskupijos dekanatų. Balandžio 16 d buvo 
paskelbti nugalėtojai. Pirmąją vietą laimėjo 
Lentvario H. Senkevičiaus vidurine mokykla, 
antroji atiteko Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinei 
mokyklai, o trečioji — Visagino .Žiburio" 
pagrindinei mokyklai. 

Apdovanojimų šventė prasidėjo ekumeni
nėmis pamaldomis Šv. Kazimiero bažnyčioje. Pa
maldose dalyvavo katalikų kunigas A Saulaitis. 
stačiatikių kunigas V. Karikovas. evangelikų 
reformatu kunigas T. Šernas . Pagarbint- Viešpatį 
maldomis ir giesmėmis, pasimeldę už krikščionių 
vienybę ir jaunimo dvasinį augimą, šventės 
dalyviai susirinko į Vilniaus arkivyskupijos sielo 
vados centrą. Mons. kun K Latoža kardinolo A 
J. Bačkio vardu pasveikino laimėtojus ir įteikė 
dovanas bei diplomus. Projekto dalyviai agapės 
metu dalijosi įspūdžiais, žaidė ir dainavo 
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Parduoda 

Skubiai parduodamas puiku-. 5 kambarių 
butas Vilniaus centre, apie 110 m : (1185 
kv pėdų) dydžio. 3 aukšte su balkonu. 

Vaizdas į Operos ir baleto teatrų, miesto 
aikštes. Vilniaus ir Gedimino gatves 

Idealus prabangiam gyvenimui. Skambinti 
Stanley 773-582-5143, ESPC, S»eet 219. 

6500 S. Pulaski Rd.. Chicago. 

Siūlo darbą 

SPA CONSTANTINE 
REIKALINGI 
• manikiūristai 

•masažistas-terapistas 
•odos priežiūros srxvialistas/estetikas 

Tel. 708-945-8051, Conie. 

A L S I P — PERFECT 
S T A R T E R H O M E . Ranch 

2 bedroom. New bath. Oak floors. 
Move-in condition. Ali appliances. 

garage. 50x110' bt. S 129.900. CaJl 
773-262-3534 or 773-343-4631. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

„ D r a u g o " s k e l b i m ų s k y r i u s 
Tel. 1-773-585-9SOO 

t NA and ( OMPAMONS 
We are 'ooking fof e\perienced care-
givers (minimum of 2 years vvith an 

agency in home health care) vvilling to 
• rak as live-ins or on vveekends. Part-
time and full-time positions available. 

Dnver's license and available car help-
ful. Mušt speak English and have work 

authonzation paper. 
Call 312-739-9144. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATUi 
txpress> 
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MLNČIAME AIR LARGO IR LAIVE 
LIETUVA. LATVIJA ESTIJA, UKRAINA. BAUARUSUA 
I Š S I U N Č I A M U K I l i K V I l i N A SAVAITĘ. 
P R I S T A T O M I - C A V l i J U I T 1 H S I A I I R A N K A S . 

1400-775-SiND 
iviusų atstovai: 
B r a v o C o f f e e a n d cieli 
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3tfww. autetradeuso. c om 

PADEDAME SURASIT. MUPIRKT1 IR Al \ L/. 'H 
ALTOMOBII.IUS iŠ BET KERK) JAV AEK( K >NO. 
PERSIUNČIAME. AUTOMOBII TUSIR DETALES. 

ATLIEKAME AE 10MOB1L1Ų REMONTĄ ! 
Te l . 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 , 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

ĮVAIRUS 

* V y r a s i r ž m o n a i e š k o 
darbo. Norėtų dirbti ka r iu Do
kumen ta i , automobilis Siūlyti 
įva i r ius v a r i a n t u s . Tel. 630-
915-9229. 
* 4 3 m . m o t e r i s i e š k o darbo 
žmonių pnežniroje a r valvmo 
darbų nak t imis arba gali pa
keisti bet kurią naktį šiauri
niuose rajonuose. Te! 847-338-
2392. 
* P i r k s i u a u t o m o b i l į , ne se
nesni ka ip 1993 metų ir naudo
t a kompiuter į . Tel 847-338-
2392 
* R e i k a l i n g a m o t e r i s , galinti 
pake i s t i nuo biržel io 29 d. 
vakaro iki liepos G d vaka ro 

Pr iva lo ka lbė t i a n g l i š k a i ir 
vairuoti automobil į . Atlygini
mas $ 80 dienai . Tel 773-501-
4316. 
* R e i k a l i n g i ž m o n ė s nak t i 
niam darbui - la ikraščio pris
t a tymui , š i aures -vakarų rajo
nuose. Reika lavimas au tomo
bilis Tel. 773-501-4316. 
* M e d i k ė i e š k o l i g o n i u a r 
vaikų priežiūros da rbo su grį
žimu Į n a m u s . Gal iu pakeis t i 
savaitgaliais Tėl. 847-375-8346 
* Vyras, k a l b a n t i s i tal iškai , su
s ika lban t i s ang l i ška i , prižiu
rta pagvvenusius žmones Gali 
pakeisti bet kur ia sava i t es die
na Te! 77.1-737 J793 

i nereikal ingus 
da ik tus , 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome 

Tel. 708.275.1306, Sigitas 

STATYBOS, 
R E M O N T O 
DARBAI 

Contractor 

Žilvinas Vencius 
Albert Seievi 

ZiL 
C G N S T R U C T l O N 

Work: 312 388-8088; 
815-272-5193 

Cell/fax: 815-744-
5360; 773-581-5920 

www.zilc onstruction.com 

A m b e r cons t ruc t ion Co . 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
„ I . icensed, insured , b o n d e d " 

Skambin t i Sigitui. 
tel . 773-767-1929. 

Š i l d y m a s 
Š a l d y m a s 

6556 S. Kecfcbe Chicago, IL 60629 
Prekyba, nstafavimas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

STASYS CONSTRUCTION 
77$-778-4007 
775-531-1835 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai, 
keramikos plyteles; ..sidings", 

..soffits". ..decks". ..gutters".plokšti 
ir ..shingle" stoaai; cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

Plat ink i te „DRAUGĄ" 

D R A U G A S 
THE LtTMUAMlAN WO(LO-WIDE OAU.V 

ĮVAIRUS 

C./_ 

Perkraustome greitai ir kokybiškai namus, 
butus, ofisus Illinois, o taip pat į visas 

Amerikos valstijas 

630-669-S911 — 
k a l b a m e l i e t u v i š k a i 

6 4 7 - 5 4 1 - 6 8 7 1 ofisas 
8 4 7 5 4 1 - 7 3 9 9 fax 

Dirbame 7 d ienas savaitėje 

ILLCC 113259 MC 
US DOT 868320 

MC 381416 • 

Pigiausi avia-bilietai \ Lietuvą 
gjj ir visą Europą ! 

>&*/?•> 

užsisakykite 
internetu 

JAU DABAR! 

1-800-514-9989 
www.doleris.com 

Ttckets@doleris.com 
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VILNIUS 2004 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

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

I 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tei . 718-423-6161 1-800-77-VYTI S 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthl ink.net 
W e b site: www.vyt istours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

Kelionė laivu aplankant nuostabias Havajų salas 
vasario 27 d., 2005. 

Skambinti Ritai. 

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

^SSSSMS!SISMdSSMSMSSSMSMSSSMSMSSS^MSMSMSSSMSSSMSISM\ši 

K E P Y K L A IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave . , Chicago, IL 60638 

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

K A V I N Ė S 
Kepyk los produkta i ir užkandžia i miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

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

608 W Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

312-957-1994 
pirm - penkt nuo 

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

Išnuomojamas erdvus dviejų 
mieg. butas Riverside raj. Kaina 
$800 į mėn. Taip pat išnuomoja

mas butas rūsyje. 
Tel. 708-447-6659. 

YVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

- butai. 1 mieg.— $600-5640; 
2 mieg. — S680-S720. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

V A C A T I O N IN 
K E N N E B L N K . MAINE! 

F r a n c i s c a n G u e s t H o u s e 
\ e a r Monastery, Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscan2uesth0use.com 

IŠNUOMOJAMAS 
4 kambarių butas M a r ą u e t t e 

P a r k e 
naujesniame name. $550. 

Apšildymas į trauktas į kainą. 
Tel. 773-737-0835 

(VAIRUS 

Rimta šeima prižiūrėtų bei 
padėtų seneliams už suteiktą 

gyvenamąjį plotą. 
Tel. 630-670-8336. 

Paslaugos f o t o g r a f a m s 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REKMENYS RJIDG3RAE\\B 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

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

laboratorijos darbus. 

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

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

D r a u d i m o p a s l a u g o s 

STATE FARM INSURANCE• 
Automobilio, namų. 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agente Barbara Murray 

Prašvkite Rasos — kalba lietuviškai | 
5710 W. 95 St.. O a k Lawn, IL | 

708-423-5900 i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMLJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAIDIM\S 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 \Vest 95th St.. 

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

K r a u s t y m o s i pas l augos 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

DOMESIO! DĖMESIO! 

Neseniai a t vyko te , ieškote 

darbo ar buto, tačiau 
skelbtis la ikrašty je brangia i 

kainuoja? Ne bėda. DRAU 

CAS įūsu skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tei. 
773-585-9500 ar užsukti i 
DRAUGO admin is t rac i ja 

adresu 4545 W 

63 St., Chicago. IL 60629 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

BANKCftS 

HONIG-BELL 

Bus. 630-257-7333 
Voicemale 815-8344313, exL 526 
Cell. 630-257-5893 

ELENA JANUSAS 
• Čikagoje ir priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nemokamas nekilnojamojo tur to 
įkainavimas 

Drake 
Dtd 

lt Again! 

5 S P-csoect. Ciarendon 
Hifls. Illinois 605K 

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

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
pnemiesčiuose 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės t 

Drake Reaftor 

Gnu*. a 
Audr i us Miku l is 
Tel.: 630-205-9262 
Pager. 773-260-3404 ^O"*1*** 
E-mail: amikulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas $ 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

On*Jrj£ 
2! 

P r o - T e a m 

Bus.: 708-361-0800 
YoorMsd: 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

F-mail: 
d.i.ma ver@ worldnet .at t .net 

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

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
D A M T Ę MAYER. Profesionaliai ir 

sa/.iningai patarnauja nuo 1986 m. 
. Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Ontuijį. 
21 

Accent 
Homefinders 

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

Voice Mail 708-233-3374 
F a x 708-423-9235 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja Įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
-a. Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

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

miiidaugasbubliauskas.cendantrnidwe><.corn - 50 valstijų 
PASKOLOS NAMAMS. BANKROTAMS. KREDITO PROBLEMOS 
Kalbu ir rusiškai. 

Nemokamas 
tel. 888-844-9888. 

mobilus 651-343-0286 

C CENDANT 
Mortgage 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 

Tik S65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 

vardą, pavarde, adresą ir telefono numerį kartu su 

mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 

60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP. mtertax, ITAR-TASS. BNS 

•2mių agenfOtų pranešimais) 

EUROPA 

BRIUSELIS. 
Europos Sąjungos (ES) va

dovams nepavyko susitarti dėl 
naujojo vykdomosios Komisijos 
pirmininko — vėlyvą naktį de
rybos nutrūko ir turi būti at
naujintos penktadienį, tačiau 
pasigirdo būgštavimų, kad gali 
nepavykti susitarti ir konstitu
cijos klausimu. Išvargę vadovai 
pradėjo skirstytis prieš 1 vai. 
nakties. Diplomatai sakė, kad 
šioje aklavietėje vėl pasireiškė 
25 narių sąjungą skaldantys ne
sutarimai tarp JAV vadovauja
mo Irako karo rėmėjų ir prieši
ninkų, taip pat — kivirčai tarp 
tų valstybių, kurios pirmenybę 
teikia glaudžiau susietai ES, ir 
tų. kurioms labiau patinka ats
kirų valstybių Europa. Įtakin
gos Prancūzija ir Vokietija tvir
tai rėme Belgijos premjerą Guy 
Verhofstadt, su kurio kandida
tūra Didžioji Britanija trečia
dienį pareiškė jokiu būdu nesu
tiksianti. Europos konservato
riai ketvirtadienį pasiūlė ES už
sienio reikalų komisaro, brito 
Chris Patten kandidatūrą, tikė
damiesi, kad Prancūzija ir Vo
kietija su tuo nesutiks ir G. 
Verhofstadt bei Ch. Patten kan
didatūros nebebus svarstomos. 
Vienas ES diplomatas anksčiau 
sakė. jog nesusitarus dėl kan
didato atmosfera gali taip pa
blogėti, kad vadovai nebesuge
bės pasinaudoti ta pažanga, ku
ri buvo padaryta dėl pirmosios 
konstitucijos. Vis dėlto nepaisy
dami nesutarimų dėl EK vado
vo, vadovai tariasi dėl konstitu
cijos, stengdamiesi atgauti vi
suomenes pasitikėjimą po pasy
vių rinkimų į Europarlamentą 

VIENA. 
JT branduolinės priežiūros 

agentūra penktadienį priėmė 
nutarimą, kuriame smerkia ne
visavertį Irano bendradarbiavi
mą ir ragina jį taisyti savo elge
sį. Galutiniame nutarimo tekste 
sakoma, kad TATENA taryba 
,,smerkia tai, jog, įvertinus visą 
Irano bendradarbiavimą, jis ne
buvo toks išsamus, atliekamas 
laiku ir aktyvus, koks turėjo bū
ti". JAV kaltina Iraną, jog bran
duolinės energetikos programa 
šis dangsto ketinimus pasiga
minti atominę bombą. Iranas 
tai neigia, teigdamas, jog jo pa
grindinis tikslas yra taiki elek
tros energijos gamyba. Ketvirta
dienį Iranas pagrasino atnau
jinti urano sodrinimą, jei TATE
NA jį kritikuos dėl bendradar
biavimo aktyvumo, tačiau teigė 
neketinąs trauktis iš Branduoli
nio ginklo neplatinimo sutar
ties. Irano atstovas branduo
linės priežiūros agentūroje pa
sveikino nutarimą, pažymėda
mas, kad jame nėra .jokių gra
sinimų ir smerkimo", pranešė 
valstybinė Irano televizija. 

MASKVA. 
Maskvos teismas posėdyje 

penktadienį atmetė dar vieną 
..Jukos" prašymą sustabdyti 
Mokesčių ir rinkliavų ministeri
jos (MRM) apeliacinio skundo 
dėl teismo sprendimo išieškoti 
iš bendrovės 99.4 mlrd. rublių 
nagrinėjimą, kol bus paskelbtas 
nuosprendis sujungtoje Mi-chail 
Chodorkovskij ir Platon Lebe-
dev byloje. „Jukos" motyvavo 
naują prašymą tuo, kad buvusio 
.,Jukos" vadovo M. Cho-dor-
kovskij ir jo verslo partnerio P. 
Lebedev baudžiamojoje byloje 
MRM pareikalavo išieškoti iš 

kiekvieno jų po 17 mln. rublių 
mokesčių nepriemokų, kurių jie 
nesumokėjo, naudodamiesi len
gvatomis ir mokėdami mokes
čius vekseliais. Be to, MRM taip 
pat mėgina išieškoti iš „Jukos" 
mokesčius, o mokesčių įstaty
mai neleidžia pakar tot inai iš
ieškoti mokesčius iš skirt ingų 
asmenų, sako bendrovės advo
katai. Po šios dienos teismo po
sėdžio, nepriklausomai nuo teis
mo sprendimo dėl MRM ape
liacijos, sprendimas išieškoti iš 
bendrovės 99.4 mlrd. rublių gali 
įsigalioti. 

J A V 

WASHINGTON, D.C. 
Kovo 2 dieną užsit ikrinęs 

Demokratų partijos kandidato į 
JAV prezidentus vardą senato
rius John Kerry j a u surinko 
daugiau kaip 100 mln. dolerių 
— daugiau kaip milijoną per 
dieną — ir šiuo atžvilgiu pra
lenkęs George W. Bush pasiekė 
naują prezidentinės kampanijos 
lesų rinkimo spar tos rekordą, 
penktadienį rašo „The Wa-
shington Post". J . Kerry kampa
nijos organizatoriai šiuos skai
čius paskelbė ketvirtadienį. J ie 
rodo. kad demokratų kandida
tas kovo. balandžio ir gegužės 
mėnesiais surinko beveik dvi
gubai daugiau lėšų nei G. W. 
Bush — 100.4 mln. dolerių. Da
bartinis prezidentas savo kam
panijai per tą patį laiką surinko 
55.2 milijono. J . Kerry sėkmė 
privertė suabejoti beveik visuo
tinai pr ipažinta pol i t ine ak
sioma, kad demokratų kandida
tas į prezidentus lėšų rinkimo 
srityje negali varžytis su res
publikonų kandidatu . 

Nesėkmė r i n k i m u o s e p o l i t i k u s verč ia d a i r y t i s a m b a s a d o r i ų d a r b o 

Vilnius, birželio 18 d. 
(BNS) — Sekmadienį vykę rin
kimų į Europos parlamentą re
zultatai politikus verčia dairytis 
Lietuvos ambasadorių užsienyje 
darbo. 

Kaip rašo dienraštis ..Lietu
vos rytas", du pagrindiniai So
cialdemokratų partijos rinkimų 
štabo planuotojai — Gediminas 
Kirkilas ir Juozas Bernatonis 
puoselėja viltis gauti ambasa
dorių postus, apie grįžimą į dip
lomatinę tarnybą mąsto social
demokratams atstovaujantis vi
daus reikalų ministras Virgi
lijus Bulovas, anksčiau dirbęs 
Lietuvos ambasadoriumi Ka
zachstane, panašių planų turi 
Naujajai sąjungai atstovaujan
tis užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. 

Socialdemokratų partijos 
vadovybės ir Seimo frakcijos po
sėdžiuose šią savaitę vyko karš
tos diskusijos dėl to. kas kaltas 
dėl prasto pasirodymo preziden
to ir Europos parlamento rinki
muose. Nemažai pylos teko rin
kimų štabui. 

Dienraščio žiniomis, rea
guodamas į šią kritiką, G. Kir
kilas, kuris vadovauja Seimo 
Užsienio reikalų komitetui ir 
turi ambasadoriaus laipsnį, kai 

kuriems partijos bičiuliams at
virai prašita'rė." jog gali numoti 
ranka į vidaus politiką ir išvykti 
vadovauti kuriai nors Lietuvos 
ambasadai užsienyje. 

G. Kirkilas esą skundėsi, 
jog krinka socialdemokratų 
drausmė, todėl prieš Seimo rin
kimus gali būti neišvengta įvai
rių politinių klaidų, nulemsian-
čių prastą partijos pasirodymą. 

„Kol kas tokių planų netu
riu, tačiau jei gaučiau pasiū
lymą dirbti ambasadoriumi, 
galvočiau. Manau, kad mūsų 
diplomatijai reikia patyrusių 
politikų", dienraščiui sakė G. 
Kirkilas. 

J. Bernatonis, kuris, dien
raščio žiniomis, irgi dairosi am
basadoriaus darbo, stengiasi 
pasinaudoti savo sena drau
gyste su partijos vadovu Algirdu 
Brazausku. Šaltinių Seime ir 
Užsienio reikalų ministerijoje 
teigimu, buvęs vidaus reikalų 
ministras J. Bernatonis, kuris 
neturi ambasadoriaus laipsnio, 
jau yra paprašęs premjero pa
ieškoti jam diplomato vietos. 

A. Brazauskas rūpinasi ir 
dabartinio vidaus reikalų mi
nistro V Bulovo ateitimi, teigia 
dienraštis, anot kurio, URM va
dovybė yra sulaukusi premjero 

užuominų apie ta i . jog reikėtų 
paieškoti V Bulovui ambasado
riaus darbo. 

Interviu Lietuvos radijui 
vienas socialdemokratų vadovų, 
laikinasis Seimo p i rmin inkas 
Česlovas J u r š ė n a s sakė , kad 
diskusijų apie diplomatinį dar
bą visą laiką buvo". 

Užsienio reikalų viceminis
tras Justas Vincas Paleckis sek
madienį vykusiuose Europos 
parlamento rinkimuose iškovojo 
europarlamentaro mandatą ir, 
anot C. Juršėno, rengiasi dirbti 
Europos parlamente. 

„Taigi diskusijos yra įvai
rios, o kiek jos yra realios, ne
galiu pasakyti, kadangi nei su 
premjeru, nei su ja is šia tema 
nekalbėjau", sakė Č. Juršėnas . 

C. Juršėnas pabrėžė, kad 
tiek G. Kirkilas, tiek V. Bulovas 
turi tarptautinio bendradarbia
vimo patyrimą. 

Tačiau Č. Ju r šėnas neužsi
minė apie pneš porą metų kilusį 
tarptautinį nesusipratimą, kai 
VRM atstovavęs V. Bulovas per 
į temptas derybas dėl Rusijos 
Karaliaučiaus t ranzi to pateikė 
ES pirmininkavusia i Danijai 
nesuderintus su Lietuvos diplo
matinėmis institucijomis pasiū-
lvmus. 

N a r k o t i k ų k o n t r a b a n d a k a l t i n t i j ū r e i v i a i r e i k a l a u s k o m p e n s a c i j ų 

Wash ing ton . D. C. — 
Vilnius, birželio 18 d. (BNS) — 
Vienuolika Lietuvos jūreivių, 
kuriuos JAV teismas šią savaitę 
išteisino dėl kaltinimų narko
tikų kontrabanda, svarsto gali
mybę pareikalauti JAV valdžios 
kompensacijų už nelaisvėje pra
leistus metus. 

Tai sakė Lietuvos ambasa
dorius Washington. D.C. Vygau-
das Ušackas, kuris ketvirtadie
ni Floridos Tampa mieste susiti
ko su laisvėje esančiais jūrinin
kais. 

Pasak V Ušacko. JAV 
teisėsaugininkai pirmiausia 
turėtų oficialiai atsiprašyti už 

tai, kad beveik metus kalėjime 
laikė nekaltus Lietuvos pilie
čius. 

Ambasadoriaus teigimu, jū
reiviai su savo advokata i s 
svarsto galimybę pareikalaut i 
kompensacijos už per metus ka
lėjime patirtą moralinę ir mate
rialinę žalą. 

Geriausios pasienio sargybos vardas — A u k š t a i t i j o s p a s i e n i e č i a m s 

Vilnius , birželio 18 d. 
(BNS) — Pasieniečių meistriš
kumo varžybose geriausios pa
sienio sargybos vardą iškovojo 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSAT) Ignalinos rinkti
nės komanda. 

„Geriausios pasiomo sargy
bos" varžybose VSAT rinktinių 
komandos iš viso varžėsi 7 

rungtyse. 
Kiekvienos rinktinės ko

mandą sudarė trys pareigūnai 
— pasienietis, vyresnysis pasie
nietis ir žinovas. 

Ignalinos rinktinės koman
da geriausiai pasirodė fizinio 
pasirengimo, pirmosios medici
ninės pagalbos suteikimo bei 
pasienio teisinio režimo užtikri

nimo rungtyse 
Ignalinos pasieniečiai taip 

pat sėkmingiausiai pasirodė ir 
tarnybinio visureigio ..Land Ro
ver" vairavimo rungtyje. 

Antrąją vietą užėmė sienos 
su Baltarusija ruožą saugančios 
Vilniaus rinktines pasieniečiai. 
Trečia buvo VSAT Pakrančių 
npsaugos rinktines komanda 

V. Landsbergis: Lietuva gali 
tapti keisčiausia ES nare 

DRAUGAS, 2004 m. birželio 19 d., šeštadienis 

„Jei prezidento ir Seimo 
rinkimai pasibaigs taip, kaip 
nori ir projektuoja Rusija, 
dalykai gana greit kryps į kitą 
pusę. Neatmestina, kad Lietuva 
bus keisčiausia Europos Sąjun
gos (ES) nare , manipuliuojama 
per Rusijos ambasadą Vilniuje 
ir ES bei NATO struktūrose 
kalbanti Rusijos balsu", teigia 
pareiškime Europarlamento na
rys Vytautas Landsbergis. 

V. Landsbergio manymu, 
tokios „apsitepusios partnerės 
turbūt ir Vakarams nebūtų gai
la, jeigu prorusiškos politinės 
jėgos nusipirktų Lietuvos Sei
me konstitucinę daugumą, at
sisakytų europietiškos parla
mentinės demokratijos". 

V. Landsbergio teigimu, bū
tent tokie tikslai įrašyti Darbo 
partijos programoje, be to, Sei
mo išvaikymu yra grasinęs ir 

nušalintasis prezidentas Rolan
das Paksas. „Šiuo metu jau 
matome cinišką galimų Lie
tuvos vadovų žeminimą, viešus 
reikalavimus ateiti ir nusilenk
ti turtingam dvarponiui. Toliau 
jau bereiktų tik naujos 'liaudies 
vyriausybės' formavimo Rusijos 
ambasadoje kaip Kaune 1940 
metais", cituojami V. Lands
bergio žodžiai Tėvynės sąjungos 
išplatintame pranešime. Anot 
konservatoriaus, „nenorintiems 
Lietuvoje dar vienos Stalino 
saulės, Rusijos žmonių skurdo 
ir beteisiškumo, naujo klūpoji
mo prieš svetimus stabus pra
vartu susimąstyti ne juokais". 
V. Landsbergis ragina sąmo
ningus piliečius kantriai ir as
meniškai kalbėtis su tais žmo
nėmis, kurie „dar pajėgia lietu
viškai mąstyti". 

RAGINA PLĖTOTI AUTENTIŠKĄ KULTŪRĄ 

Popiežius Jonas Paulius II paragino UNESCO prisidėti prie au
tentiškos, taika, teisingumu ir lygybe paremtos kultūros plėtojimo. 
Per audienciją, gegužės 9 d. suteiktą pasiuntiniams, akredi
tuot iems prie šios jungtinių Tautų organizacijos, popiežius 
apgailestavo, kad pažangai šiandien daug kur kliudo karas, skur
das, rasizmas ir išnaudojimas, jonas Paulius H priminė, kad 
Bažnyčia ieškanti dialogo su menu, nes trokšta išaukštinti gyvybės 
dovaną ir pirmiausia liturgiją. To siekdama, Bažnyčia daug 
prisidėjo prie neprilygstamo muzikinio, meninio ir literatūrinio 
paveldo ir per tai — prie kultūros pažangos. Bažnyčia, pasak 
popiežiaus, visada buvo menų ir mokslo draugė. „Meninis 
pasaulio paveldas yra žmogaus kūrybiškumo lobis, tai žmogaus 
proto, dalyvaujančio dieviškojo Kūrėjo kūryboje, liudijimas", — 
sakė jis. 

BŽ 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
. spaustuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaus

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

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

organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 

spaustuvė negaiėtų atlikti. 
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 

parama dienraščiui, ..Draugas" turi atlikti daug papildomų 
spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves 

patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 
ką mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 

Remkite „Draugą", 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. kaiD 

„Draugas". 
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS 

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

J 

Alvvays VVith Flowers 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gčlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egyoiinrs ir aukšto stiliaus aranžuotės 
" Vestuvines ir proginės kompoziciįos (konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėles 
• Bažnvciu pokvliu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuolaida 20°^': 

L e m o n t , 1120 S. State St. ; Tel . 650-257 0339 
Justice 8015 W. 7 9 St.; Tel. 708-594 6604 

Pristatome C ikagoi< ;<>s apylinkėse, JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

www.alwayswithflowers.com 

A f A 
ANTANAS SPRINDYS 

Mirė 2004 m. birželio 14 d., Vilniuje, sulaukęs 97" 
metų. 

Anksčiau gyveno Čikagoje, Floridoje. 
Gimė Ripeikiuose, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Rimvydas, mart i Monika, anūkai 

Mario ir Daniella bei kiti giminės Lietuvoje. 
A.a. Antanas buvo Nepriklausomos Lietuvos operos 

solistas Kaune. J is buvo vyras a.a. Irenos. 
Velionis buvo pašarvotas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčios koplyčioje, palaidotas birželio 16 d. 10 v.r. Kau
no Petrašiūnų kapinėse, šalia žmonos, kuri buvo Kauno 
Lietuvos operos baleto solistė. 

N u l i ū d ę s s ū n u s su še ima 

Jaunimo centro rėmėjai ir Moterų klubo narei 

Af A 
SOFIJAI PLENIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų RIMVYDĄ 
ir žmoną PAMELĄ su šeima, sūnų LIUCIJŲ ir 
žmoną ANNĄ MARIĄ su šeima, svainį ALEK
SANDRĄ PLĖNĮ ir žmoną GENĘ su šeima bei 
kitus gimines. 

Jaunimo centro Moterų klubas, 
Taryba ir Valdvba 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius 

4330 So. California A ve, Ch icago , IL 60632 

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT. 7300 W. ARCHER AVE. 

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

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

ALL PHONES 
C H I C A G O 1 - 7 7 3 - 4 7 6 - 2 3 4 5 

N A T I O N V V I D E TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 
Tel. 1-800 9 9 4 - 7 6 0 0 

MnAnw.petkusfuneralhomes.com 

L I E T U V I Ų L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
S Ą J U N G A 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

NEW LOCATION 
3240 W . 79 St. MARQUETTE PARK 

ALL PHONES 1 - 7 0 8 - 4 3 0 - 5 7 0 0 

DEJVBESIO' DĖMESIO1 Neseniai 

atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tadau skelbtis laikraštyje brangiai 

kainuoja? Ne beda DRAUGAS jūsų 

skeMma išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-585-

9500 ar užsukti i DRAUCO 

administracija adresu 4545 W. 63 

St , Chicago, B. 60629. 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

L 
MUTUAL FEDERAL SAVLMGS \ 

AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICAGO 

2232 WcstCcrmak Road. Chicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stq>ben M Oksas., PrcSident 

Patarnautum Čikagrrs ir Apylinkių Lietuviam* Daugiau Kaip 95 Metus. 

f W ^ 

http://www.alwayswithflowers.com
http://MnAnw.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 

ANTANAS SEREIVA IS KĖDAINIŲ, 
ieško bendrapavardžių, gimi
naičių Amerikoje. Skambint i 
tel. 1-630-926-2010. 

SESELĖS KAZIMIERIETĖS KVIEČIA 
visus į vasaros gegužinę, liepos 
11 d., kuri vyks 2601 West Mar-
ąuette Road, Čikagoje, nuo 11 
v.r. iki 4 v.p.p. Gegužinėje jūs 
galėsite skaniai pavalgyti, pa
klausyti muzikos, pažaisti Bin
go. Atvykite aplankyti seselių ir 
pa silinksminti, įėjimas į šventę 
nemokamas, o automobilius ga
lima bus statyti prie Maria 
aukštesniosios mokyklos. Dėl 
informacijos skambinkite seselei 
Grace Ann, tel. 773-776-1324. 

„SEKLYČIOJE" BIRŽELIO 23 D. 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje paminėsime Tėvo die
ną. Kalbės JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Aušrelė Saka-
laite. Bus meninė programa, 
bendri pietūs. Atvykite! 

BEVERLY SHORES, IN, būna lietu
viškos pamaldos kiekvieno mė

nesio trečiąjį sekmadienį. Šį 
mėnesį jos bus 20 d., 1 v.p.p. 
vietos laiku Šv. Onos bažnyčio
je. Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis, J S . Visi kviečiami. 

BIRŽELIO 20 D., SEKMADIENĮ, 12 
v.p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43 St., Vyt. Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia Joninių šventę. 
Bus linksma muzika, šokiai, lo
terija, skanus mais tas , veiks 
baras. Visi kviečiami pasilinks
minti. 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJI
MAS, Cicero lietuvių telkinyje 
įvyks birželio 20 d., sekmadieni, 
Šv. Antano bažnyčioje. 9 vai. r. 
šv. Mišios, tuoj po Mišių parapi
jos salėje akademinė programa, 
kurioje kalbės LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius. Meninę progra
mą atliks Povilas Strolia. Cicero 
LB valdyba ir ALTo skyrius 
ragina ir kviečia lietuvių vi
suomenę gausiai dalyvauti ir 
nepamiršti savo tautos kan
kinių. 

Dėl pakartotinio balsavimo 
Lietuvos Respublikos 

prezidento rinkimuose 

S. m. birželio 27 d. vyks pakartotinis balsavimas Lietuvos 
Respublikos prezidento rinkimuose. Lietuvos Respublikos 

piliečiai, įrašyti į generalinio konsulato Čikagoje rinkėjų są
rašą (užsiregistravę generaliniame konsulate Čikagoje arba 
balsavę Respublikos prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Eu
ropos Parlamentą, vykusiuose š.m. birželio 13 d.), netrukus 
paštu gaus rinkimų biuletenį ir tris vokus. Jūsų veiksmai bal
suojant: 

1. Pažymėkite pavardę to asmens, už kurį balsuojate, pada
rydami rinkimų biuletenyje atitinkamą žymą. 

2. Užpildę rinkimų biuletenį, įdėkite jį į vidinį voką ir voką 
užklijuokite. 

3. Vidinį voką ir rinkėjo pažymėjimą įdėkite į išorinį voką ir 
jį užklijuokite. 

4. Išorinį voką su jame esančiais rinkimų dokumentais įdė
kite į trečią voką, ant kurio užrašytas generalinio konsulato 
Čikagoje adresas. Voką užklijuokite, užrašykite savo adresą ir 
išsiųskite. 

Balsuojančių paštu balsas bus įskaitytas, jeigu ant voko 
esanti išsiuntimo data bus ne vėlesnė negu birželio 27 d. ir ge
neralinis konsulatas Čikagoje dokumentus gaus iki 2004 m. 
liepos 1 d. 10 vai. ryto. 

Balsuoti taip pat bus galima nurodytu laiku šiuose balsa
vimo punktuose: 

Generaliniame konsulate (211 E. Ontario St., Suite 
1500, Chicago. II 60611); 

2004 m. birželio 21—25 d. nuo 1 v.p.p. iki 5 v.p.p.; 
2004 m. birželio 26 d. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Čiurlionio galeri joje J a u n i m o centre (5600 S. Clare-

mont Ave., Chicago. IL 60636); 
2004 m. birželio 27 d. nuo 7 v.r. iki 8 vai.v. 
Pasaulio l ietuviu c e n t r e (14911 W. 127 th St., Lemont, 

IL 60439); 
2004 m. birželio 27 d., nuo 8 val.r. iki 2 v.p.p. 
Lietuvos Respublikos piliečiai, neužsiregistrave generali

niame konsulate Čikagoje ir nebalsavę Respublikos prezidento 
rinkimuose ir rinkimuose ! Europos Parlamentą, -vykusiuose š. 
m. birželio 13 d. tai pat turės galimybę balsuoti nurodytu laiku 
asmeniškai atvykę į aukščiau nurodytus balsavimo punktus. 

Primename, kad asmeniškai balsuoti atvykę rinkėjai su 
savimi privalo turėti Lietuvos Respublikos pasą 

Informaciją apio kandidatų ; Respublikos prezidentus biog
rafijas, jų programas, informaciją apie rinkimų organizavimą 
galima rasti internete adresu: www.vrk.lt 

Cicero pašventintas Pal. 
Jurgio Matulaičio altorius 

lililKP 1 i * *Hii:' 

SKELBIMAI 
Advokatas 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

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

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

Iš kaires: vysk. Thom Paprocki. kun. 
kienė. 

V 

Sv. Antano bažnyčioje, ku
rią prieš 78 metus savo 
apaštalinio vizito metu 

Amerikoje pašventinto arki
vyskupas Jurgis Matulaitis, 
birželio 13 d. jo garbei buvo pa
šventintas altorius su dabar 
jau palaimintuoju tapusio šio 
dvasiškio statula. 

Vos tik vienas kitas šių iš
kilmių dalyvių atsiminė 1926 
m. birželio 13 d., kuomet Cicero 
lietuviai turėjo neeilinę šventę 
— naujos bažnyčios šventini
mą. J is tai darė su viltimi, kad 
ši šventovė ilgus šimtmečius 
tarnaus mūsų tautiečiams. Ta
čiau, kaip dabar atrodo, ji vis 
labiau slysta iš lietuvių Tankų. 

Ir šiandien lietuviai čia jau 
yra tik kampininkų vietoje, o 
ateityje gali būti dar blogiau. 

Tačiau šis liūdnas faktas 
nesumažino to džiaugsmo, kurį 
pergyveno Cicero lietuviai bei 
jų svečiai atsilankę į šią šventę 
birželio 13—ją. 

Tos dienos ryte lietuviškas 
mišias Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje aukojo Cicero lietu
vių dvasios vadu vadinamas 
kun. dr . Kęstutis Trimakas, 
asistuojamas kun. Viktoro Rim
šelio. 

Šioms iškilmėms pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. K. Tri
makas, nušviesdamas Pal. J. 
Matulaičio reikšme. Kadangi 
tas sekmadienis buvo Kristaus 
Kūno ir Kraujo švente, tai pa
mokslininkas paskyrė minčių ir 
tai temai. 

Ištvermingasis bažnytinis 
lietuvių choras pamaldų metu 
be kitu kurinių sugiedojo gies
mę į šv. Antaną, kurio vardu 
pavadinta parapija ir bažnyčia 
'birželio 13-oji yra Antaninės), 
o pabaigoje giesmę — ..Palai
mintasis Jurgi" 'jos pradžia 
skamba taip: , .Palaimintasis 
Jurgi, uolusis/ir mūsų tautieti 
kilnus!/ Pažvelk iš dangaus į 
savuosius/ Palaimink ir melski 
už mus"). 

Pažymėtina, kad chorui 
vadovavo jau kuris laikas šv. 
Antano parapijos lietuviškoms 
mišioms vargoninkauįanti gabi 
muzikė Jūratė Grahliauskienė. 
Ji sekmadienį išvyko atosto-

V. Rimšelis MIC, dail. Ramojus Mozoliauskas su žmona Janina Mozoliaus-
Jono Kuprio nuotr. 

goms į Lietuvą. 
Pasibaigus mišioms, prie 

altoriaus pasirodė naujasis Či
kagos arkidiecezijos vyskupas 
Thom Paprocki kar tu su para
pijos klebonu kun. James Kas-
tigar. 

Vyskupas čia atliko Pal. J. 
Matulaičio statulos šventinimo 
apeigas, o vėliau susirinkusius 
lietuvius pasveikino ir pasakė 
trumpą kalbą. Jo žodžius lietu
viškai perdavė Aldona Zails-
kaitė. 

Po šių apeigų dalis mūsų 
tautiečių susigrūdo į mažą 
kambarėlį parapijos pastate, 
kur vyksta nuolatiniai sekma
dieniniai subuvimai. Šį kartą, 
klebonui nedavus didžiosios 
salės, buvo galvota nuomoti ją 
kitoje gatvės pusėje esančioje 
valdiškoje mokykloje, bet vė
liau nuo tos minties atsisakyta. 

Nors ir ne visi galėjo į šią 
patalpą patekti , bet programa 
čia buvo tęsiama, kuomet atvy
ko vyskupas T. Paprocki su kle
bonu. 

Kadangi svečiai lietuviškai 
nekalba, tai bent pradžioje pro
grama vyko anglų kalba. Čia 
prabilo Ciceroje gimęs ir augęs 
Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjas adv. Saulius Kuprys. 
J is čia papasakojo apie Palai
mintąjį J. Matulaitį, nušvietė 
1987 m. Romoje įvykusias iškil
mes, kuomet jis buvo paskelb
tas palaimintuoju. 

Kadangi neseniai buvo pa
laidotas JAV prezidentas Ro-
nald Reagan, tai kalbėtojas 

prisiminė kovotojos dėl Lietu
vos laisvės N. Sadūnaitės 1990-
aisiais įvykusį pasimatymą su 
buvusiu Amerikos prezidentu, 
kurio metu jam įteikė savo per
gyvenimų sovietinėje vergijoje 
knygą. J i s pacitavo jautriai 
skambančias ištraukas iš prez. 
R. Reagan laiško N. Sadūnaitei. 

Vysk. T. Paprocki čia pa
sveikino susirinkusiuosius (sa
kė, kad jau moka vieną žodį lie
tuviškai — ačiū). Sužinota, jog 
jis yra lenkų kilmės ir dar tebe
kalba lenkiškai. Vyskupui buvo 
įteiktas Pal. Jurgio Matulaičio 
įrėminta nuotrauka. 

Kuomet vysk. Paprocki iš
ėjo (minėjo, jog dar turi važiuoti 
vizitui į kitą parapiją), jau buvo 
kalbama lietuviškai. Tada minti
mis pasidalino dr. Petras Kisie
lius, kuris prisiminė tuos lai
kus, kada 1935—šiais Mari
jampolėje buvo palaidotas arki
vyskupas J . Matulaitis. Jis pa
žymėjo, jog tada jis kartu su iš
kilmėse dalyvavusiu kun. V. Rim
šeliu mokėsi Marijampolėje. 

Čia buvo ir pasivaišinta 
gausiais užkandžiais. Vaišių 
surengimui vadovavo kun. K. 
Trimakas kartu su trimis mo
terimis: Jone Bobiniene, Mėta 
Gabaliene ir Birute Zalato
riene. Prie jų su maistu talkino 
ir grupelė kitų. 

Vaišėse matėsi būrys sve
čių iš kitur. Jų tarpe buvo ir 
Pal. J. Matulaičio skulptūros 
autorius Ramojus Mozoliaus
kas su žmona Janina. 

Edvardas Šulaitis 

IMIGRACINES TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 
Vairavimo ir Kriminalinių Teisių Specialistas. 

Rastines Čikagoje ir Vv'oodndge 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

•Jūs tapsite v ienas iš
rinktųjų, jei vartosite DIAL 
N"OW telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15.9, 
per JAV 4.9 et. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškas ryšys. 
Kreipkitės vakarais lietuviškai 
į DIAL NOW atstovą su 10 
metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Pasiteiraukite savųjų tarpe — 
greičiausiai jie j au naudoja 
DIAL NOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask-
laidą. DIAL NOW —pat iki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu! 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747 

M^M 
Birželio 13 d., Šv. Antano parapijoje. Cicero, IL vyko Pal Jurgio Matulaičio skulptūros pašventinimas. Iš kairės: 
parapijos klebonas Jautės Kastigar, vysk. Thom Paprocki ir kun. Kęstutis Trimakas. Už jų matosi pal arkivysk. 
Jurgio Matulaičio skulptūra, sukurta dail. Ramojaus Mozoliausko. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL AND CRUISE CONSULTANTS 

Pranešame savo klientams ir draugams kad mūsų agentūra 
persikėlė j naujas, savas patalpas. Prašome atkreipti dėmesį 
) naujus telefono numerius. 

P.O. Box 277 
Palos Park, IL 60464 
Phone: (708) 361-5400 

(800) 462-2584 
Fax: (708) 361-5410 
E-mail: 
gtichicago@yahoo.com 

~ renginių organizatorės: Mėta Gabaliene. Jonė Bobinienė 
usios susirinkusiems svečiams. 

G.T. kolektyvas ir toliau pasiruošęs Jus profesonaliai ir maloniai aptarnauti visuose kelionių reikaluose. 
» Lėktuvų bilietai j Lietuvą, iš Lietuvos ir visur pasaulyje 
9 Turistinės kelionės po Lietuvą 
* Lietuvoje butų nuoma, viešbučiai, transporto nuoma 
* Atostogos Amerikos žemyne 

Mūsų specialybė - Karibų salos, kruizinės kelionės ir Meksika 

• D Ė M E S I O ! VIDEO 
A P A R A T Ų SAVININKAI! 
Norėdami t i k r a i kokybiškai 
išverst i video į rašus iš Lie
tuvoje naudojamos PAL siste
mos į amerikiet iškąją NTSC 
ir a tv i rk šč i a i , k re ipk i tės į 
I N T E R - V I D E O 3533 S. 
A r c h e r A v e . , Chicago, DL 
60609. TeL 773-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

Prof. R. Kubiliaus ir doc. J Sakalaus
kienės klinikos Kaune siūlo paslaugas: 
•DANTŲ IMPLANTAVIMAS 
•MPLANTV BEI DANTV PROTEZAVIMAS 
•DANTV ŠAKNV GYDYMAS ir kt 

Inform JAV t*l 860-529-5115 H>Į>.. 
ged^Li thuanet .com 

Parduodami gražūs 
vyriški tautiniai rūbai, 

austi Lietuvoje. 

Tel. 630-243-9652 

• Sagil's res toranas 6814 
W. 87 St., Burbank, IL 60459, 
tel. 708-598-0685, sveikina vi 
sus tėvelius ir senelius su Tėvo 
diena. Laukiame jūsų ne tik 
per tėvo dieną, bet ir visada. 
Prašau nepamiršti mūsų arba 
susipažinti su mumis, o mes jus 
mielai priimsime ir skaniai pa
maitinsime. Laukiame Irma 
ir Barbara. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrel is dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams ir inval idams vai
kams, daugiavaikėms šeimoms 
bei s tudentams Lietuvoje. Au
kojo: Anoniminiai (D) $100, 
Ona ir Jonas Treška — $20, 
Char les Rackmil $20, dr. 
Remigijus Gaška $5,000 stu
dentų stipendijoms, American 
Foundation for Lithuanian Re
search $200, Baniutė Kronie-
nė $100, Koritz et. ai. Profes-
sional Corporation $100 a.a. 
Jono Dėdino atm. studentų 
stipendijoms; 

R a m i n t o s P u s n i k i e n ė s 
nelaimių ištiktai šeimai Aldona 
ir Mindaugas Klygis paaukojo 
$200 ir darbovietės Illinois Tool 
Works Matching Grant tą sumą 
padidino ir a ts iuntė dar $600. 
Labai ačiū, „Saulutė" (Sunlight 
Orphan Aid) 419 Weidner Rd-, 
Buffalo Grove, BL 60089, teL 
(847) 537-7949. 

• A. a. Marion Stonys 
atminimą pagerbiant Steponas 
Stonys atsiuntė $290 auką, ku
rią suaukojo J.E.L. Marus, S. 
Stonys, R. P. Macnorius, R. R. 
Griškelis. „Saulutė" dėkoja už 
auką padėti vargingai gyvenan
tiems Lietuvos vaikams ir reiš
kia nuoširdžią užuojautą a.a. 
Marion Stonys artimiesiems. 

I „Draugo" AUKOTOJAI 
Dail. Jan ina Marks, Chi

cago, IL, ne tik prenumeruoja 
ir skai to ..Draugą", bet ir re
mia: su p renumera tos a tnau
j inimo mokesčiu a ts iuntė 50 
dol. auką. E s a m e dėkingi. 

A n t a n a s G r i š k e v i č i u s , 
San ta Monica, CA, per mūsų 
nuolat inę bendradarbę Regi
ną G a s p a r o n i e n ę a t s i u n t ė 
„Draugui" 150 dol . auką. Ta
r iame nuoširdų ačiū! 

V i t a l i s J . L e m b e r t a s iš 
S a n t a Monica, Ca, p a r ė m ė 
„Draugą" 150 dol. auką. Pa
r a m a yra labai re ika l inga , 
svarbi ir ve r t inama. Ačiū! 

Alg i s ir V i o l e t a Str ikai , 
La Grange, IL. niekuomet ne
praleidžia progos paremti vie
nintelį l ie tuvišką d ienraš t į , 
leidžiamą už Lietuvos ribų — 
„Draugą". Atnauj indami pre
numera tą , j ie pridėjo dosnią 
100 dol. auką. Dėkojame! 

http://www.vrk.lt
mailto:Gibaitis@aol.com
mailto:gtichicago@yahoo.com
http://thuanet.com



