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Sportas
* Nors sekmadienį Pane

vėžio „Aukštaitįjos” stadio
ne turėtą įvykti lemiamos Na
cionalinės futbolo klubų asocia- 
cįjos (NFKA) A lygos pirmeny
bių rungtynės tarp vietos „Ek
rano” ir Kauno FBK „Kaunas” 
komandų, naujuoju šalies čem
pionu jau skelbiamas FBK 
„Kaunas”. Penktadienį vyku
siame NFKA valdybos posėdyje 
buvo priimtas sprendimas pa
šalinti „Ekraną” iš pirmenybių 
dėl to, kad klubas neatitinka 
NFKA nario statuso.

* Penktadienį Rusijos 
sostinėje prasidėjo dviračių 
treko pasaulio taurės varžybų 
pirmasis etapas. Vienintelė 
Lietuvos atstovė Gintarė Gai- 
venytė moterų sprinto rungties 
aštuntfinalyje nusileido vo
kietei Christin Muche ir į ket
virtfinalį nepateko.

* Antrą pralaimėjimą iš 
eilės JAV NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse patyrė Cle- 
veland „Cavaliers” komanda su 
Žydrūnu Ilgausku, ketvirtadie
nį svečiuose 86:92 turėjusi pri
pažinti antrąją pergalę iškovo
jusių Miami „Heat” krepšinin
kų pranašumą. Lietuvis sve
čiams pelnė 8 taškus.

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos ūkio augimas 
2004-2006 m. bus vienas 
sparčiausių ES.

* Iš Italijos parskraidin
tas šv. Kazimiero paveikslas 
bus eksponuojamas kitą savai
tę.

* Lietuva ir Ispanija pa
sirašė švietimo ir kultūros 
bendradarbiavimo programą.

Valiutų santykis
1 USD — 2.681 LT
1 EUR — 3.452 LT

Aiškėja kairiųjų ir populistų ministrų kabinetas
Vilnius, lapkričio 4 d. 

(BNS) — Socialdemokratams, 
socialliberalams ir populistinei 
Darbo partijai susitarus dėl val
dančiosios koalicijos sudarymo, 
aiškėja ir būsimos koalicinės 
Vyriausybės sudėtis.

LNK televizijos pranešimu, 
neoficialiomis žiniomis, naujaja
me socialdemokratų vadovo Al
girdo Brazausko vadovaujama
me ministrų kabinete socialde
mokratas Algirdas Butkevičius 
turėtų likti finansų ministru, 
socialliberalas Antanas Valionis 
— užsienio reikalų ministru, so

Lietuva ragina 
ES panaikinti 
suvaržymus 

piliečių 
kelionėms

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Lietuva sieks kuo 
greičiau panaikinti sienų su 
kaimyninėmis Europos Sąjun
gos (ES) šalimis kontrolę, kad 
jos piliečiai galėtų nekliudomai 
keliauti iš vienos valstybės į ki
tą.

Tai teigė Europos Sąjungos 
Vadovų tarybos (ESVT) susiti
kime Briuselyje dalyvaujantis 
premjeras Algirdas Brazaus
kas.

ESVT penktadienį patvirti
no daugiametę Hagos progra
mą, kuria siekiama sustiprinti 
laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę ES.

Anot A. Brazausko, sie
kiant panaikinti suvaržymus 
savo piliečių kelionėms, Lietu
vai būtina kuo greičiau tapti 
Schengen erdvės — kelionių be 
pasų kontrolės — nare.

Nors nuo gegužės 1 dienos 
ES nare tapusios Lietuvos pi
liečiai į kitas Sąjungos šalis ga
li keliauti be vizų, tačiau ker
tant sienas, žmonėms reikia ro
dyti savo dokumentus, juos tik
rina pasienio pareigūnai.

Iš saugyklos 
dingo 

radioaktyvi 100 
dolerių kupiūra

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Vilniuje iš krovinių 
transportavimu užsiimančios 
bendrovės pavojingų krovinių 
saugyklos dingo radioaktyvus 
100 JAV dolerio banknotas.

Radiacinės saugos centro 
pranešimu, pinigai yra radioak
tyvūs ir gali sukelti papildomą 
žmonių apšvitą. Tokį banknotą 
laikantis žmogus gali sukelti 
pavojų sau ir aplinkiniams. Eg
zistuoja teorinė galimybė po ke
liasdešimt metų dėl patirtos 
apšvitos susirgti vėžiu, susi
laukti apsigimusių palikuonių.

100 JAV dolerių banknotas 
buvo aptiktas rugsėjo viduryje. 
Vienam Lietuvoje veikiančiam 
bankui priklausantį pinigą bu
vo ketinama pervežti į užsienį.

Suveikus matavimo įran
gai, kurios įrengimą finansavo 
JAV vyriausybė, Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos parei
gūnai dėl padidintos jonizuo
jančiosios spinduliuotės dozės 
galios banknotą sulaikė.

Pinigas buvo įdėtas į voką 
ir saugomas jį gabenusios pavo
jingų atliekų firmos saugykloje.

Spėjama, kad šis radioakty
vus pinigas į Lietuvą galėjo pa
tekti iš radiacija užterštos zo
nos, be to, kažkas galėjo tyčia 
taip radioaktyviai pažymėti pi
nigą, kad sekti gabenamų pini
gų judėjimą. 

cialliberale Vilija Blinkevičiūtė 
— socialinės apsaugos ir darbo 
ministre.

Socialdemokratai Gedimi
nas Kirkilas ir ligšiolinis krašto 
apsaugos ministras Linas Lin
kevičius varžosi dėl vadovavimo 
Krašto apsaugos ministerijai. 
LNK šaltinių teigimu, daugiau 
galimybių turi G. Kirkilas, o pa
starosiomis dienomis į Social
demokratų partiją įstojęs L. 
Linkevičius tikriausiai taps 
naujuoju Lietuvos ambasado
riumi prie Jungtinių Tautų.

Iki šiol Vidaus reikalų mi

Kaune penktadienį prasidėjo antrus metus rengiama paroda „Moters pasaulis 2004”. Mados, stiliaus bei moters 
verslo šventė Lietuvos kūno kultūros akademijos sporto salėje vyks tris dienas. Šiemet parodoje dalyvauja 65

įmonės, tai yra 17 daugiau nei pernai. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

„Jukos" nori įsigyti daugiau 
„Mažeikių naftos" akcijų

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Rusijos naftos bendro
vės „Jukos” valdoma įmonė 
„Mažeikių nafta” penktadienį 
patvirtino, jog didžiausia jos ak- 
cininkė „Yukos Finance” pa
teikė prašymą įsigyti naujos lai
dos „Mažeikių naftos” akcijų.

Išsamiau pranešimo „Ma
žeikių nafta” nekomentuoja.

Rusijos valdžios į kampą 
įsprausta ir ant bankroto 
slenksčio atsidūrusi naftos ben
drovė „Jukos”, turinti 53.7 proc. 
Lietuvos naftos įmonės akcijų, 
ketvirtadieni pranešė spalio 29-

Moksleivių parlamentas 
rinkosi į pirmąją sesiją

Moksleivių parlamento sesija. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr.

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(ELTA) — I pirmąją sesiją Sei
me susirinkęs III Lietuvos mo
kinių parlamentas penktadienį 
išsirinko valdybą ir prezidentą, 
susitiko ir diskutavo su Seimo 
nariais.

„Demokratiškai renkamas 
moksleivių parlamentas neturi 
analogų nė vienoje šalyje. Da
lyvaudami rinkimuose moks
leiviai susipažįsta su demokra

nisterijai vadovavęs Virgilijus 
Bulovas dėl šio posto varžosi su 
ministerijos sekretoriumi Eval
du Gustu. Aplinkos ministru ga
li likti socialdemokratas Arūnas 
Kundrotas, o švietimo ir mokslo 
— socialliberalas Algirdas Mon
kevičius.

Socialdemokratas Zigman
tas Balčytis turėtų vadovauti 
Susisiekimo ministerijai. į su
sisiekimo ministro postą preten
duoja ir Darbo partijos kandida
tas — Kėdainių meras Viktoras 
Muntianas.

Darbo partijos vadovas Vik

ąją pareiškusi norą įsigyti dar 
9.72 proc., Mažeikių naftos” ak
cijų.

Pasak spaudos, „Jukos” 
prašymas gerokai nustebino Vy
riausybės pareigūnus. Valdžia 
kol kas nežino, kokie šio spren
dimo argumentai, nes „Jukos” 
šiuo metu turi didelių finansi
nių problemų.

,,’Jukos’ bankrutuoja, tad 
kam mes parduodame akcijas? 
Be to, neaišku, ar ji turi pinigų”, 
sakė premjero patarėjas Sau
lius Spėčius. Tačiau Vyriausybė 
nagrinės „Jukos” prašymą.

tinių rinkimų procedūromis, o 
jų atstovai įgyja praktinio darbo 
parlamente įgūdžių, mokosi at
sakomybės ir savarankiškumo”, 
sakė Pilietinių iniciatyvų centro 
direktorius Girvydas Duoblys.

Spalio pradžioje vykusiose 
III Lietuvos mokinių parlamen
to rinkimuose dalyvavo 800 mo
kyklų. Per 200,000 balsavusių 
moksleivių į parlamentą išrinko 
95 atstovus. 

toras Uspaskichas ir jo pava
duotojas Antanas Bosas minimi 
kaip kandidatai į ūkio ministro 
postą.

Psichoterapeutas Kazys Re- 
meikis ir profesorius Žilvinas 
Padaiga varžosi dėl Sveikatos 
apsaugos ministro posto. Teisi
ninkas Gintautas Bužinskas 
numatytas užimti teisingumo 
ministro kėdę.

Prie koalicijos besįjungian- 
čiai Kazimiros Prunskienės 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partįjų sąjungai siūlo
mas žemės Nukelta į 5 psl.

Nauji butai per 
pusmetį 

pabrango
Vilnius, lapkričio 5 d. 

(BNS) — Naujos statybos gyve
namojo būsto kainos dėl per 
mažos pasiūlos ir aktyvesnės 
užsienio investuotojų veiklos 
per pastaruosius šešis mėne
sius padidėjo maždaug 10-15 
proc., o senos statybos butų kai
nos išlieka stabilios, teigia Bal
tijos šalių nekilnojamojo turto 
agentūra „Ober-Haus”.

Agentūros parengtoje Lie
tuvos nekilnojamojo turto rin
kos apžvalgoje tvirtinama, kad 
naujos statybos butų kainos 
Vilniaus miegamuosiuose rajo
nuose pastarąjį pusmetį pakilo 
vidutiniškai apie 100-200 litų 
už kvadratinį metrą.

Viena iš pagrindinių kainų 
kilimo priežasčių naujos staty
bos butų rinkoje yra vis dar 
menka sklypų daugiabutei sta
tybai pasiūla, žemės paskirties 
keitimo suvaržymai bei gerokai 
sudėtingesnė sklypų detaliųjų 
planų ruošimo procedūra.

Dėl šių priežasčių didžiau
sia naujų butų pasiūla yra Vil
niaus gyvenamųjų rąjonų pa
kraščiuose. Naujos statybos na
muose populiariuose miesto ra-' 
jonuose — Pašilaičiuose, Fabi
joniškėse, Baltupiuose, Jeruza
lėje — bei prestižiniuose rajo
nuose ir centrinėje dalyje nauju 
butų pasiūla yra labai maža.

Prestižiniuose miesto rajo
nuose ir naujos, ir senos staty
bos butų kainos išaugo viduti
niškai 10-15 proc., o mažesnių 
butų Senamiestyje vietose kai
nos tam tikrais atvejais padi
dėjo net 20-25 procentais.

Dabar už mažesnius butus 
(iki 60 kvadratinių metrų) Se
namiestyje prašoma 5,000 — 
6,000 litų už kvadratą, presti
žinėse gatvėse butų kaina sie
kia 7,000 — 9,000 litų už kvad
ratą.

Lietuvos prezidentas 
pasveikino JAV vadovą

Vilnius, lapkričio 4 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino JAV va
dovą George W. Bush, preziden
to rinkimuose perrinktą antra
jai ketvertų metų kadencijai.

„Esu tikras, kad svari Jūsų 
politinė pergalė leis jums tęsti 
pradėtus darbus, prisidės prie 
jūsų šalies žmonių gerovės ir 
draugiško bei prasmingo JAV 
bendradarbiavimo su pasaulio 
bendruomene,” rašoma V. 
Adamkaus laiške JAV vadovui.

Šalies vadovas išreiškė įsi
tikinimą, kad G. W. Bush sėkmė

Seimas pradėjo tvirtinti ES 
Konstituciją

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS)— Seimas penktadienį 
pradėjo Europos Sąjungos (ES) 
Konstitucįjos patvirtinimo pro
cedūrą, kurtą tikimasi pabaigti 
jau kitą ketvirtadienį.

63 parlamentarams balsa
vus už, 4 — prieš ir 1 susilai
kius, Seimas po pateikimo pri
tarė įstatymui dėl ES Konsti
tucijos patvirtinimo.

ES Konstitucijai, kaip ir ki
toms tarptautinėms sutartims, 
patvirtinti reikia ne mažiau 
kaip 57 balsų, jeigu nėra dau
giau balsavusiųjų prieš.

Jei Konstituciją pavyks pa
tvirtinti kitą ketvirtadienį, Lie
tuva taps pirmoji iš 25 ES 
Konstituciją pasirašiusių vals
tybių, kuri ją būtų ir patvirtinu
si.

„Manau, jog Lietuvos žmo
nės strategin; sprendimą būti 
Europoje jau priėmė referendu
mu. Šiandien jums tik tenka 
patvirtinti šį Lietuvos žmonių 
sprendimą”, pristatydamas įs
tatymą dėl ES Konstitucijos pa
tvirtinimo sakė užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis.

J. Lapinskaitės „Stiklo šalis" 
— didžiajame ekrane

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(ELTA) — Penktadienio vakarą 
sostinės „Lietuvos" kino teatre 
surengta režisierės Janinos La
pinskaitės vaidybinio filmo 
„Stiklo šalis” pagal rašytojos 
Vandos Juknaitės to paties pa
vadinimo apysaką premjera.

Tai žinomos dokumentinių 
filmų kūrėjos debiutas vaidybi
niame kine. Subtilioje kino dra
moje vaidina Jurga Kalvaitytė, 
Povilas Budrys, Urtė Sėjūnaitė, 
Antanas Venskus, Aldona Janu
šauskaitė.

Jaunos šeimos dramatišką 
istoriją pasakojančio filmo cen
tre — provincijos miestelyje su 
vyru ir dukra gyvenanti mote
ris. Antrojo vaiko gimimas, sun
ki kūdikio liga, iš mylimo žmo
gaus sklindantis šaltis jaunos 
moters kasdienybę pripildo ne
rimo, baimės ir laukimo. Vyras 

Iki lapkričio 8 dienos Klaipėdoje viešės septyni penktadieni atvykę karo 
laivai-minų medžiotojai iš NATO valstybių bei penki Baltijos karinei jūrų 
eskadrai priskirti Estįjos, Latvijos ir Lietuvos laivai. Eito* nuotr.

rinkimuose paskatins platų ir 
sustiprėjusi bendradarbiavimą, 
kurį Lietuva ir JAV plėtojo per 
pastarąjį dešimtmetį.

„Tikiu, kad per ateinančius 
metus mes sutelksime savo pas
tangas ir jėgas, kad mūsų politi
nis bei asmeninis dialogas būtų 
intensyvesnis ir tuo pačiu pri
sidėtų prie euroatlantinio ben
dradarbiavimo gilinimo ir plėt
ros. Tvirta Lietuvos ir JAV 
draugystė ir abipusė parama 
buvo ir liks neatsiejama mūsų 
valstybių ir žmonių santykių 
dalis,” pabrėžia V. Adamkus.

UR ministro teigimu, yra ir 
istorinis argumentas, kodėl Lie
tuva turėtų būti viena pirmųjų, 
patvirtinusių ES Konstituciją.

„Mes buvome polonizuoti, 
praradę savo elitą, dalinti, oku
puoti, visą laiką vaikščiojome 
šešėlyje. Dabar atėjo laikas drą
siai pakelti galvą ir patiems 
kurti savo ateitį. Mums reikia 
atsikratyti to baudžiauninko 
komplekso”, sakė jis.

Tuo tarpu, opozicinės Libe
ralų ir centro sąjungos bei ma
žumai priklausančios Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjungos atstovai pasiūlė 
palikti sutarties patvirtinimą 
naujam Seimui, kuris susirinks 
į pirmąjį posėdį lapkričio 15 die
ną.

Atsakydamas į Seimo narių 
Drtekaištus, jog visuomenė ne
žino ES Konstitucijos sutarties, 
A. Valionis siūlė jos nuostatas 
dėstyti mokyklose kartu su Lie
tuvos Konstitucija.

„Mūsų tikslas, kad kiekvie
nas Lietuvos pilietis būtų ne tik 
daugiau lietuvis, bet ir daugiau 
europietis”, sakė A. Valionis.

negali suprasti ir pateisinti 
žmonos psichologinės būsenos, 
jo manymu, ardančios šeimos 
ramybę. Stiprėjanti įtampa 
skaudžiai atsiliepia septynme
tės dukros gyvenime.

Pasak J. Lapinskaitės, fil
mo siužete nėra aistrų, o V. Juk
naitės proza laikoma artima mi
nimalistinei japonų haiku stilis
tikai — japonų kultūroje viskas 
vyksta tarsi viduje. Operato
riaus Algimanto Mikutėno nu
filmuotoje kino juostoje įtaigiai 
kuriama vienatvės, liūdesio, vi
dinio šalčio atmosfera. Filmo 
įtaigą sustiprina ir dailininko 
Augio Kepežinsko darbas.

Daugelio kino festivalių pri
zininkė J. Lapinskaitė iki šiol 
yra sukūrusi dokumentinius te
levizijos filmus „Aktas”, „Iš avi
nėlių gyvenimo”, „Venera su ka
tinu” ir kitus.

http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 6 d., šeštadienis DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Iš Ateitininkų 

Gyvenimo
Medžiagą siųsti:

Vidai Kuprytei c/o Draugas 
4545 W 63 St Chicago, IL 60629 
e-adresas: draugas@ateitis.org

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tueadays 
following Monday observance of legal Holidaya aa well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send address chauges to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą neaiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

PASIKALBĖJIMAS SU 
VYGANTU MALINAUSKU

Jaunas, bet ilgametis ateitininkas, advokatas, 
dabartinis Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas 

atsako į Ramunės Kubiliūtės užduotus klausimus.

— Jau eini antrą kaden
ciją kaip Ateitininkų Fede
racijos tarybos pirmininkas. 
Kas pasikeitė nuo pirmos 
kadencijos? Kas liko pana
šiai?

— Reikėtų patikslinti. Praė
jusioje kadencijoje AF tarybos 
pirmininku tebuvau nepilnus 
metus, kuomet šias pareigas 
perėmiau iš Petro Kimbrio. 
Man regis, kad didelių-pasikei
timų nuo to laiko neįvyko. 
Žinoma šios kadencijos AF tary
bą sudaro daugiau jaunesnės 
kartos ateitininkų. Pastaruoju 
metu AF taryba vis daugiau 
imasi ne tik diskutuoti žodžiu 
aktualius mūsų sąjūdžio gyva
vimo klausimus, bet ir teikti 
patarimus ateitininkijai doku
mentų bei gairių pavidalu. Gera 
pradžia buvo padaryta jau 
praėjusioje kadencijoje, kuomet 
AF tarybą priėmė ir išplatino 
Ateitininkų vadovo etikos ko
deksą bei Pareiškimą dėl atei
tininkų stovyklų. Šiuo metu yra 
rengiamos Ateitininkų ugdymo 
gairės, kurios turėtų kuopų 
globėjams padėti geriau suvokti 
ateitininkų ugdymo uždavinius 
bei iššūkius mūsų laikmečio 
situacijoje.

— Kokie AFT ryšiai su 
AF valdyba? Su SAAT ir

Ateitininkų federacijos tarybos vice-pirm. Vidas Abraitis, Dvasios vadas 
vysk, jonas Kauneckas, Kontrolės komisijos narys Saulius Girnius ir Ateiti
ninkų federacijos tarybos pirm. Vygantas Malinauskas.

Nuotrauka Ramunės Kubiliūtės

kitur užsienyje gyvenan
čiais ateitininkais?

— Manau, kad šiuo metu 
AF tarybos ir valdybos santy
kiai yra dalykiški ir konstruk
tyvūs. Su užsienio ateitininkais 
AFT ryšius daugiausiai palaiko 
per savo narius atstovaujančius 
užsienyje gyvenančius ateiti
ninkus. Džiugu, kad yra palai
komi bent minimalūs kontaktai 
tarp kraštų. Tačiau norėtųsi, 
kad jie būtų labiau intensyvesni 
ir apimtų kuo daugiau narių.

— Ar Lietuvos ateiti
ninkai supranta AFT rolę?

Padėka
Ateitininkų namų rėmėjui, a.a Antanui Sabaliui mirus, 

jo atminimui $100 Ateitininkų namams spalio mėn aukojo 

Aloyzas ir Ramutė Aidžiai iš Bethesda, MD.

Širdingai dėkojame.
Ateitininkų namų valdybos vardu, 

Raminta Marchertienė

Ateitininkų namai • Ateitis Foundation 
12690 S Archer Avenue • Lemont, llllnols 60439

Jei ne, kodėl? Ar ta rolė 
pasikeitė ar liko panaši, 
kaip buvo anksčiau atei
tininkuos istorijoje?

— Iš tiesų dabartiniai AF 
įstatai numato dvejopą AFT ro
lę ateitininkijoje. Viena vertus 
AFT yra dalis „checks and ba- 
lances” sistemos ateitininkų or
ganizacijoje. Kita vertus AFT 
uždavinys (manau, kad tai pa
grindinis uždavinys) duoti atei
tininkų sąjūdžiui gaires, įžval
gas ir paskatas veiklai dabarti
nėse sąlygose. Ar Lietuvos atei
tininkai supranta AFT rolę pri
klauso tiek nuo pačios AFT 
aktyvumo, tiek nuo ateitininkų 
gebėjimo matyti mūsų organi
zacijos veiklos didįjį „paveiks
lą“. Atrodo, kad dabartinė ten
dencija yra ta, jog AFT bando iš 
organizacijos struktūrinio orga
no rolės pereiti į sąjūdžio idė
jinio vadovo rolę. Kitaip tariant 
iš vien tik AF valdybos patarėjo 
tapti visų ateitininkų patarėju 
veiklos ir ideologiniais klausi
mais.

— Kokie piemumai, ma
nytum, šiuo metu turėtų la
biausiai rūpėti bendrai atei
tininkams?

— Manau, kad Lietuvoje 
pagrindinis.’ iššūkis ateitinin
kams yra tas pats, kaip ir 1911 

metais - atkurti Lietuvos jauni
mo sąmonėje integralią krikš
čionišką pasaulėžiūrą. Tikrovė 
yra tokia, kad ne tik mes kuria
me istoriją, bet taip pat istorija 
kuria mus pačius. Gyvename 
laikmetyje, kuriame vyrauja 
idėjos bandančios revizuoti 
pačius krikščioniškos pasaulė
žiūros pamatus. Dar daugiau ši 
revizija bandoma įgyvendinti 
praktiškai socialinėje ir politi
nėje plotmėje. Deja ne tik jauni
mas apskritai, bet ir nemaža 
dalis ateitininkų nesąmoningai 
savo pasaulėžiūroje vadovaujasi 
postmodernizmo idėjų sufor-

Čikagos jaunieji ateitininkai. Spalio 23 d. šie vyrai darbavosi apie Ateitininkų namus, Lemonte — grėbė lapus, 
tvarkė namų kiemą. Iš kairės Vidas Kulbis, Tomas Čyvas, Grigas Zimkus, Vitas Polikaitis, Kovas Polikaitis, Matas 
Blekys, Mantas Naris ir Andrius Blekys. Nuotrauka Dainos Čyvienės.

Kas naujo www.ateitis.org?
Ateitininkų tinklavietėje vis rasit ko paskaityti

A
teitininkų tinklavietė, 
peržengusi penktuosius 
gyvavimo metus, tebe
sivysto, tebeauga, tebesikeičia. 

Verta karts nuo karto surinkti 
www.ateitis.org intemetinį 
adresą ir pasižiūrėti. Ten, lyg 
archyve, yra laikomi „nuo seno” 
(kompiuteriniu laiku penkeri 
metai ilgas laikas!) paruošta 
medžiaga, bet ir nuolatos yra 
pridedami nauji straipsniai, 
nuotraukos, žinios ir tarybų 
bei valdybų atsišaukimai.
Apie Detroitą

Neseniai ateitininkų tin
klavietėje buvo įdėta plačiai 
aprašyta Detroito ateitininkų 
istorija ir įdomūs daviniai, bei 
vadovų ir globėjų sąrašai. 
Pranas Zaranka, kuris save 
apibūdina korespondentu ir 
kupletų eilėdariu, dažnai pasi
rašiusiu P. Nato slapyvardžiu, 
paruošė 97 puslapių Detroito 
ateitininkų istoriją, prasidėju
sią su pirmuoju sušauktu susi
rinkimu 1949 m. iki dabar. Šį 
visą veikalą (kuris yra PDF for
mate) galite pasiskaityti inter
nete, ar sau atsispausdinti. 
Penkerius metus Pranas Za
ranka rinko medžiagą iš „Atei
ties”, „Draugo”, „Darbininko” ir

muotomis pamatinėmis
nuostatomis nesuvokdamas, 
kad jos ne tik nesutampa su 
krikščioniška pasaulėžiūra bet 
dažnai jai prieštarauja. Nors 
gal tai ir nėra labai akivaizdu, 
tačiau manau egzistuoja tie
sioginis priežastinis ryšys tarp 
pasaulėžiūrinio nenuoseklumo 
(pasaulėžiūros fragmentišku
mo) ir krikščionių visuomeninio 
neveiklumo bei kūrybinio sek- 
lumo.

— Ar ateitininkai moka 
įrodyti savo organizacijos / 
sąjūdžio unikalumą pasauli
nėje katalikų arenoje?

— Pastaruoju metu buvo 
nemažai ateitininkų kontaktų 
su giminingomis katalikų jau
nimo organizacijomis Europoje. 
Ir manau, kad šių kontaktų 
metu ateitininkai savo bendra
minčiams Europoje pasirodė 
įdomus bei saviti. Deja tenka 
pripažinti, kad nors ir turime 
turtingą bei gilią tradiciją, šiuo 
metu esame pasidavę šiuolaiki
nėms dvasinėms bei minties 
srovėms panašiai, kaip ir kitų 
kraštų katalikų pasauliečių są
jūdžiai. Tam, kad įrodyti savo 
unikalumą neužtenka tik turėti 
unikalią istoriją, tradiciją bei 
ideologiją. Reikia parodyti jog 
iš tiesų vadovaudamiesi savo 
idėjomis sugebame keisti ir 
atnaujinti šiuolaikinę visuo
menę.

— Kokios ateitininkijos 
perspektyvos? Lietuvoje? 
Užjos ribų?

Detroito kuopos laikraštėlių. 
Tai įrodymas, kad yra prasmin
ga aprašyti savo veiklą šiame 
„Iš ateitininkų gyvenimo” sky
riuje „Drauge”!
Kai du stos...

Vienas iš šios tinklavietės 
redaktorių, Romualdas Kriau
čiūnas, regūliariai pasidalina 
savo mintimis sn interneto 
skaitytojais, ir jan yra sukaup
tas nemažas pluoštelis jo įžval
gų įvairiom temom. Pereitą mė
nesį pasirodė naujas jo straips
nis kaip efektingai dirbti grupė
je. Šį straipsnį vertėtų pas
kaityti visiems ateitininkų vie
netams, ypač narių skaičiumi 
mažesniems, nes čia, anot auto
riaus, jis pateikia „įrankius ir 
priemones ką nors suorgani
zuoti”. Ne be reikalo yrą sako
ma, kad „Kur du stos, visados, 
daugiau padarys!”

Pasirausius, po šią plačią 
tinklavietę, rasit visokių įdomy
bių. 0 jei jausite, kad ko trūks
ta, patys prisidėkite savo 
straipsniais, žiniom, kūryba ir 
nuotraukomis. Jūsų medžiagą 
visuomet mielai priims tinklo 
meistras Pranas Pranckevičius 
pranas@ateitis.org

Ką tik pasibaigus Ateiti
ninkų federacijos Palangos 
konferencijai 1997 metų vasarą 
turėjau progą pasikalbėti apie 
ateitininkijos rūpesčius su dr. 
Vytautu Vygantu. Be kitų da
lykų jis kalbėjo apie tai, jog šiuo 
metu ateitininkams svarbu ak
tyviai dalyvauti ten, kur vyksta 
įvykiai nulemiantys mūsų tau
tos, visuomenės, Bažnyčios 
ateitį. Kitaip tariant būti ne vi
suomeninio, kultūrinio, dva
sinio gyvenimo periferijoje, bet 
centre. Manau, kad nuo to ar 
mums tai pavyks padaryti pri
klausys mūsų sąjūdžio per
spektyvos tiek Lietuvoje, tiek 
už jos ribų.

— Vieną kartą lankeisi 
JAV-se, pirmosios AFT pir
mininko kadencijos metu. 
Gal kada vėl galvoji lanky
tis pas Šiaurės Amerikos 
ateitininkus?

— Pirmą kartą lankiausi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
dar 1992 metais. Tuomet turė
jau puikią progą susipažinti ir 
susidraugauti su Los Angeles 
ateitininkais. Visada su dideliu 
malonumu prisimenu šią ir vė
lesnes viešnages. Taip labai ge
rus įspūdžius ir prisiminimus 
paliko apsilankymas Chicago 
būnant AFT pirmininku. Yra 
minčių apsilankyti JAV-se atei
nančių metų vasarą. Tad jei 
Dievas duos ir palankiai susi
klostys aplinkybės tikiuosi ap
lankyti Šiaurės Amerikos Atei
tininkus.

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 
$55.00

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur. (U.S.) $65.00 $50:00 $38.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas: administracija@draugas.org

SUSIRINKIMAI
ČIKAGOS MOKSLEIVIŲ
Čikagos Kun. Lipniūno/ 

Prez. Stulginskio moksleivių 
kuopos susirinkimas įvyks kitą 
šeštadienį, lapkr. 13 d. Ateiti
ninkų namuose. Susirinkimas 
prasidės 6:30 iki 9:30 v.v. Visi 
moksleiviai kviečiami daly
vauti.

ŠALPOS FONDO NARIŲ
Ateitininkų šalpos fondo 

metinis narių susirinkimas 
vyks š.m. lapkričio 20 d., Ateiti
ninkų namų, Lemonte, apatinė
je salėje. Registracija 2:30 vai.

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
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 Avė, Tower 2, Suite 400 

Downera Grove, IL 60515 
630-719-4709.

Priklauso Good Samaritan, Centrai 
DuPage, Edward ir Elmhurst ligoninėms.

EDMUNDAS V121NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Ste 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS 

Dantų gydytoja 
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 708-598-2131 

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

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

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

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

Valandos pagal susitarimą

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

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

630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL

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

VYTENIS CRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYONS. M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės 
Ligos — Chirurgija 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

1 Tel. 708-361-9199

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330: 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerfotsugeryarxfaBaslhealth.com

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St„ 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708423-5155.

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

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge 

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

Tel. (773) 884-7960

Dr. VILIUS MIKAITIS 
šeimos daktaras ir chirurgas 

Famlly medlcal cllnlc 
10811 W. 143 St. Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 708-460-2500

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. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

4635 W. 63 St.jChicago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Krigety Hwy, VVBcMriook
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
llllnols Paln Treatment Institute 

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

skausmo diagnozės Ir 
gydymo specialistai 

Elgln: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
www.llllnoispain.com

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualinė terapija, 

akupunktūra.
6420 W127 St #106, Patas Hts, IL 60463 

Tel. 708-239-0909
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

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

Lietuviams sutvarkys danBs už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai aiba lietuviškai. 

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E VVashlngton, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260

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

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142

(262) 948-6990

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers Grove, IL 60515 

630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

■PHH Dr. Vida I.PuodžlOnlenė
Healthy Connectlon 

\j —■ Chkopracdc&Rehab

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

patarimai.
1000 S. Stata Street, 

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

Kalbame lietuviškai

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas Ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, L 60655 
773-2334)744 arba 7734894441

Dr. V.J. VASAITIENĖ

Dantų gydytoja 
4817 W. 83 St, Burbank, IL

Tel. 708-423-6114
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St, Lemont, IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854

Dr. DALIA E CEPELĖ, DDS.
Dantų gydytoja 

10745 Winterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą

DR. AUŠRINĖ' ŠCHNEIdER " 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highvvay 

Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 
MANUALINE IR FIZIOTERAPIJA, 

AKUPUNKTŪRA, 
nugaras, takto, gataoe skausmų 

(ir migrenos), aportkiuj traumų spocakastas 
6645 W. Stanley Avė 

Berwyn, IL 60402 
Tel. 708 - 484-1111

Dirbame kasdien, savaitgaliais — 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

vidasj.nėmickas’.m.d.
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

Dr. DANA M. SALIKUS
Dantų gydytoja 

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

Valandos pagal susitarimą

mailto:draugas@ateitis.org
http://www.ateitis.org
http://www.ateitis.org
mailto:pranas@ateitis.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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http://www.llllnoispain.com


DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 6 d., šeštadienis 3Mirusiųjų prisiminimas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
š.m. spalio 31 d. Prie Steigėjų 
paminklo (ii kairės) Antanas 
PauŽuolis, Birutė Matutienė, 
ALTo centro valdybos pirm. 
Saulius Kuprys, kun. Jonas 
Kuzinskas, ALTO Čikagos sky
riaus pirm. Evelyn Oželienė, 
Algis Begis. Vainiką prie 
paminklo mirusiųjų atmi
nimui šiemet padėjo ALTo 
atstovai — S. Kuprys ir E. 
Oželienė.

Jono Kuprio nuotr.

SLAPTOJO RIBBENTROP — MOLOTOV PAKTO 
ATIDENGIMAS

VYTAUTAS VOLERTAS

Ribbentrop — Molotov slap
tas paktas (1939.08.23), pas
merkęs Lietuvos valstybę, vė
liau ilga bolševikine okupacija 
sužalojęs lietuvių tautinius 
bruožus, buvo slepiamas po 
devyniais SSRS užraktais. 
Viešumon jis iškilo prieš sovietų 
valią, Kremliui kietai protes
tuojant. Jj surado ir atidengė 
ne istorikas, bet advokatas. 
Šiandieniniai istorikai, ypač 
liberalai, dažnai stengiasi So
vietų Sąjungą baltinti, žmonijai 
pragaištingus jos veiksmus už
slėpti, antikomunistines pas
tangas nuvertint arba jas tam
siomis spalvomis vaizduoti, 
todėl galima suabejoti, ar tasai 
paktas būtų paaiškėjęs, jei pir
mieji jo ženklai būtų pakliuvę 
tarp abejotino istoriko pirštų.

Pakto buvimas ir jo turinys 
paaiškėjo garsiojo Nuemberg 
teismo metu, kai karo laimėto
jai kartu su didžiuoju nusi
kaltėliu prieš žmoniškumą 

• (SSRS) teisė karo pralaimėtoją, 
nacinę Vokietiją.

Tarp kaltinamųjų sėdėjo ir 
Rudolf Hess, buvęs Hitlerio 
pavaduotojas, karo metu lėktu
vėliu (1941. 05.10) pabėgęs į 
Angliją. Pabėgo niekam nepra
nešęs, net "žmonai neišsitaręs. 
Norėjęs — taip jis tvirtino — 
su Anglija taikiai susitarti ir 
bendromis Anglijos bei Vokie
tijos jėgomis pribaigti SSRS. Jį, 
kaip kriminalinį karo nusi
kaltėlį, nubaudė kalėti iki jo 
amžiaus galo. Tarptautinio 
karinio tribunolo sprendimas 
buvo paskelbtas 1946.10. 01.

Pirmasis Hess gynėjas (dr. 
von Rohrscheidt) susilaužė koją 
ir jo vietoje buvo paskirtas dr. 
Alfred Seidl. Šis ir ištraukė 
Ribbentrop — Molotov paktą į 
viešumą. Kaip tai įvyko, smul
kiai aprašė J. Bernard Hutton 
savo knygoje „Hess”. (The Mac- 
millan Co., N.Y., N.Y., 1970). 
Čia sutrauktai atpasakosiu akto 
atidengimo eigą, kaip ji yra 
išdėstyta minėtoje knygoje.

Tarp kitų kaltinimų Hess 
buvo ir šie: sąmokslas sukelti 
grobuonišką karą; nusikaltimai 
prieš taiką. Ir štai vieną dieną,

Spalio 6 d. popietę pamink
linėje Prisikėlimo bažnyčioje 
Pietų Korėjos banko Dallant 
Bank, Ine. prezidentas Duck-su 
Kang perdavė Kauno miesto 
dekanui bei šios parapijos kle
bonui kunigui Vytautui Griga
ravičiui oficialų laišką, kuriuo 
pranešama apie šio investicinio 
banko skirtą 10,000 JAV dolerių 
(apie 28,000 litų) auką šven
tovės atstatymui.

Duck-su Kung teigimu, jam 
tenka didelė garbė perduoti šią 
paramą Prisikėlimo bažnyčiai, 
kuri yra visų Lietuvos piliečių 
viltingos ateities simbolis. Pietų 
Korėja, išgyvenusi panašią 
prievartinės okupacijos istoriją, 
suvokia Lietuvos kančias ir 
negandas, tekusias iškęsti

po ilgo varginusio pokalbio 
kalėjime su jo klientu Hess, dr. 
Seidl ruošėsi jau eiti iš kalėjimo, 
kai jis netyčia išgirdo Goering 
ir Joachim von Ribbentrop, taip 
pat kalėjime laikomų, pokalbį. 
Ribbentrop patikėjo Goering 
paslaptį: kai jis 1939 m. buvo 
Maskvoje pasirašyti Vokietijos 
— Sovietijos sutarties, pasi
rašė ir slaptą dokumentą, ku
riuo sovietų sferoje buvo palik
tos Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, rytinė Lenkijos dalis 
ir Rumunija. Ribbentrop taip 
pat Goering pasakęs, kad nuo 
pat jo arešto pradžios rusai 
liepę apie šį dokumentą tylėti; 
taip jam būsią lengviau.

Dr. Seidl apsidžiaugė: jei 
sugebės įrodyti, kad toks doku
mentas yra, Stalinas ir Sovietų 
Rusija bus vienodai kalti gro
buoniško karo sąmokslu. Tada 
galės reikalauti, kad Hess būtų 
išteisintas arba apkaltintas 
Stalinas ir kiti Kremliaus 
didikai.

Kaip šitai įrodyti? Dr. Seidl 
pradėjo ieškoti žmonių, kurie 
delegacijoje su Ribbentrop 1939 
m. rugpjūčio mėn. vyko į Mask
vą. Tuo metu, kai visos komu
nikacijų sistemos buvo sukriku- 
sios, šis uždavinys buvo labai 
sunkus. Tačiau laimingu atveju 
surado dr. Friedrich Gaus, 
buvusį vieną iš užsieno reikalų 
ministro pavaduotojų ir minis
terijos ambasadorių. Taip, jis 
prisipažino buvęs Maskvoje ir 
prisimenąs slaptą protokolą, 
tačiau neturįs jokios nuovokos, 
kaip būtų galima gauti to doku
mento nuorašą. Jis tik žinąs, 
kad visi svarbūs Vokietijos 
dokumentai buvo mikrofilmuoti 
ir perduoti amerikiečiams.

Dr. Seidl iš amerikiečių 
nieko nesitikėjo, jei turėtų nau
dotis tik oficialiais keliais. Bet 
jis apie šį dokumentą kalbėjo ir 
kalbėjo visiems aukštiems JAV 
pareigūnams Vokietijoje, ku
riuos tik buvo sutikęs. Paga
liau vieną dieną, kai dr. Seidl 
ėjo iš teismo, prisiartino vo
kiškai kalbąs karininkas JAV 
uniforma, padavė paprastą užk
lijuotą voką ir dingo. Voke 
advokatas rado ieškomo pakto 
nuorašą. Bet tai nebuvo foto

PIETŲ KORĖJOS BANKO AUKA 
PRISIKĖLIMO ŠVENTOVEI

Sovietų Sąjungos okupacijos 
metais, ir užjaučia dėl to. „Todėl 
dabar drauge su Lietuvos 
Respublikos piliečiais, atgavu
siais laisvę ir nepriklausomybę, 
mes džiaugiamės ir švenčiame 
šią nuostabią galimybę įsitrauk
ti į Lietuvos ateities kūrimą”. 
Ceremonijoje dalyvavusius 
Kauno miesto merą A. Garba- 
ravičių bei parlamentarę R. 
Juknevičienę D. Kang čia pat 
patikino „padarysiąs viską, kad 
tęstųsi jų ištikimos partnerys
tės ryšiai tiek su Kauno miestu, 
tiek ir su Lietuvos Respublikos 
valdžia”.

Kun. V. Grigaravičius pa
dėkojo D. Kang už paramą, 
įteikęs padėkos raštą, kuą. V. 
Grigaravičius pabrėžė, kad tai 

kopija, tik paprastas nuorašas 
be jokio oficialaus antspaudo. 
Gal tai falsifikatas? Su juo dr. 
Seidl nu-skubėjo pas dr. Gaust, 
kuris tada pasirašė ilgą doku
mentą, atpasakojantį Maskvoje 
vykusias derybas ir patvirtinan
tį, kad ši pakto kopija yra tikra.

Gindamas Hess ir 1946.03. 
30 apklausinėdamas Ribben
trop, dr. Seidl užspyrė jį dėl 
1939 m. Vokietijos — Sovietų 
Sąjungos slapto susitarimo. 
Ribbentrop nenoriai pripažino, 
kad toks slaptas susitarimas 
buvo. Nustebę teisėjai sulaikė 
dr. Seidl nuo tolimesnio Rib
bentrop klausinėjimo. Tačiau 
dr. Seidl pareiškė, kad jei 
Tribunolas jam neleis atskleis
ti susitarimo turinio, jis rei
kalaus, kad liudininku būtų 
iškviestas Molotov, SSRS užsie
nio reikalų ministras, nes į 
Antrojo pasaulinio karo konspi
raciją buvo įveltas ir vienas šio 
Tribunolo kaltintojas, taigi 
SSRS.

Iš karto ant kojų pašoko 
SSRS kaltintojas generolas Ro
man Rudenko ir pareiškė: „Šis 
teismas svarsto pagrindinių 
Vokietijos nusikaltėlių bylą, o 
ne sąjungininkų užsienio poli
tiką”. Manoma, kad jis pats apie 
paktą nieko nežinojo, tačiau 
suvokė, kad vyksta SSRS ne
malonūs dalykai.

Tribunolo teisėjai po pasita
rimo leido apklausinėti kaip liu
dininką buvusį Vokietijos užsie
nio reikalų ministrą baroną 
von. Weizaecker. Šis teismui 
nupasakojo pakto turinį ir 
pasakė: „To pakto fotografinę 
kopiją laikiau savo asmeni
niame seife ir tuojau jį atpa- 
žinčiau, jei man parodytų”. Dr. 
Seidl rengėsi jau paduoti doku
mento kopiją, bet teisėjai po 
pasitarimo pareiškė, kad turi
mo dokumento originalas yra 
nežinomas ir negali būti naudo
jamas kažkoks jo nuorašas. Tuo 
baigėsi pakto svoris Tarptau
tiniame tribunole.

Dr. Seidl pasauliui paskel
bė, kad egzistuoja slaptas 
Ribbentrop — Molotov susitari
mas ir kad štai jo rankose yra 
susitarimo turinys. Drama
tiškas Vokietijos — Sovietų 

pirmas kartas, kai Tautos šven
tovei aukoja oficialūs užsienio 
asmenys. Po to klebonas banko 
prezidentui bei jį lydėjusiai de
legacijai trumpai papasakojo 
šventovės istoriją, aprodė 
bažnyčią, užvedė ant jau baigto 
remontuoti stogo terasos.

Šiuo metu Prisikėlimo baž
nyčioje baigiami vidaus tinkavi
mo darbai, artimiausiu metu 
numatoma pradėti dengti šven
tovės grindis. Pasak kun. V. 
Grigaravičiaus, viešosios įstai
gos „Paminklinė bažnyčios 
atstatymo taryba” direktoriaus, 
„tikimasi, kad bažnyčia bus 
pašventinta, kaip ir planuoja
ma, dar šiais metais per 
Kalėdas”. Šią vasarą pašventin
ta bažnyčios stogo terasoje

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Įamžinkime 
Amžinojo poilsio vietą

Sąjungos slapto pakto atskleidi
mas buvo milžiniškas smūgis 
Stalino prestižui visame pa
saulyje. Paktas rodė, kad Vo
kietija ir Stalinas buvo lygiai 
kalti negarbingoje konspiraci
joje grobti mažas tautas. O vė
liau, 1966.05.18, dr. Seidl Hess 
reikalu išsiuntė peticiją kara
lienei Elžbietai II, JAV prezi
dentui, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybės pirmi
ninkui. Šioje peticijoje buvo 
įjungtas ir visas slapto susita
rimo tekstas, kaip pagrindinis 
įrodymas, kad SSRS taip pat 
buvo agresorius. Taigi istorija 
išaiškėjo be istorikų.

Tačiau mūsų smalsumas 
kelia klausimus. Kas buvo tasai 
neaukšto rango amerikietis 
karininkas, kuris dr. Seidl per
davė voką su pakto nuorašu? 
Kur jis tą nuorašą gavo? Dr. 
Seidl apie tai nekalba, tačiau 
reikia manyti, kad jis paslaptį 
žinojo, bet negalėjo apie tai pra
bilti. Jo pokalbiai su aukštais 
JAV pareigūnais apie pakto 
'egzistavimą, matyt, atkreipė 
vieną įtakingųjų okupacijos 
asmenų dėmesį. Tas ir bus 
parūpinęs pakto nuorašą nuo 
Vašingtone esamo dokumento, 
tačiau dr. Seidl uždraudęs apie 
tai kalbėti.

Antras neaiškumas: kaip 
dr. Seidl taip lengvai kalėjime 
nugirdo Goering ir Ribbentrop 
pokalbį? Juk tie du kaltina
mieji, reikia manyti, tarėsi 
atsargiai.

Ir trečias, atsakymo neturįs, 
klausimas: kodėl vakariečiai, 
žinodami Sovietų Sąjungos 
nusikaltimus, su šiuo krimina
listu kartu sėdo už teisėjų sta
lo? Kodėl jie, sužinoję Vokietijos 
ir SSRS slaptus susitarimus, 
kuriais nepriklausomomis bu
vusioms tautoms yra paneigta 
laisvė, laisvės paneigimui pri
tarė? Ar ne iki šios dienos 
deklaruojama, kad laisvė esanti 
demokratijos ir pagrindas, ir 
tikslas? Tai kokia demokratija 
tada vyravo Anglijoje ir JAV? 
Kokia vyrauja šiandien? Ar tik 
nebus laisvė tų milijonų, kurie 
savo galia išrenka aukščiausią 
pareigūną ir visus žemesnius?

S
 v. Kazimiero lietuvių kapines mūsų tau
tiečiai, net ir toli nuo Čikagos gyvenantys, 
žino. Visoje Amerikoje vargiai rastume 
lietuvių, kurių artimesni ar tolimesni giminės, 

pažįstami, draugai nėra palaidoti didžiausiose 
lietuvių kapinėse už Lietuvos ribų.

Senos tai kapinės — šiemet pažymėta jų 
šimto metų sukaktis. Sakoma, kad Šv. 
Kazimiero kapinėse palaidota per 60,000 lietu
vių ar su lietuviais artimą ryšį turėjusių (pvz., 
nelietuvių kilmės jų šeimos narių) mirusiųjų. 
Dažnai nusiskundžiame, kad tikro lietuvių 
skaičiaus Čikagoje (ar Amerikoje) nežinome, 
bet nesunku patikrinti, kiek jų ilsisi Čikagos 
miesto pietinėje dalyje esančiose Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Dar prieš maždaug penkiasdešimt metų, 
kai iš Vokietijos atplūdo didžioji lietuvių emi
grantų banga, išvyta iš tėvynės II pasaulinio 
karo ir artėjančio bolševikų pavojaus, Šv. 
Kazimiero kapines supo platūs ūkininkų 
laukai, miškeliai, tušti žemės plotai. Dabar 
aplinka pasikeitė: visur nauji, net prabangūs 
namai, parduotuvės ir kitokios didmiesčio 
žymės. Tačiau Šv. Kazimiero kapinės liko rami, 
žaliuojanti oazė miesto šurmulyje. Įvažiavus 
pro vartus, pasitinka paminklų gretos, sumirga 
pavardės: vienos tebeprisimenamos, kitos 
niekad negirdėtos, dar kitos — užmirštos. Kiek 
visuomenės veikėjų, rašytojų, poetų, muzikų, 
menininkų, dvasininkų ir eilinių žmonių jau 
rado poilsį šiame Amžinybės mieste! Ir kone 
kasdien graudžiai suskamba kapinių koplyčios 
varpas, sutikdamas pro vartus įslenkančią 
automobilių vilkstinę, atvežančią dar vieną 
„įnamį” Mirusiųjų miestan.

Kapinės lietuvių pasaulėjautoje bei tradici
jose yra gyvųjų ir mirusiųjų bendravimo vieta. 
Skirtingi šio krašto papročiai ilgainiui privertė 
mus prisitaikyti, daug ko atsisakyti. Čikagos 
arkidiecezijai, kuriai faktiškai priklauso visos 
miesto katalikų kapinės, taigi ir Šv. Kazimiero, 
visoms joms taiko vienodas taisykles, reikalau
ja laikytis tų pačių nuostatų. Nors mūsų tau
tiečiai gerbia Bažnyčios hierarchų nurodymus, 
tačiau ne su visais galėjo sutikti, o kai kuriems 
stipriai pasipriešino. Kad lietuviškosios reli

ginės ir tautinės bendruomenės teisės būtų 
apsaugotos ir ginamos, prieš maždaug 37 m. 
įsteigtas pasauliečių komitetas, kurio pirmi
ninkas šiuo metu yra Algis Regis. Komitetui ne 
kartą praeityje teko nesutikti su arkidiecezija 
dėl mirusiųjų laidojimo ir kitų apeigų kapinėse. 
Į šias akcijas gausiai jungėsi lietuviškoji 
visuomenė ir bendromis pastangomis pasiekda
vo laimėjimus.

Čikagos lietuviams Šv. Kazimiero kapinės 
yra labai svarbios. Jas nuolat lanko ne vien ten 
palaidotų artimieji, bet ypatingomis progomis 
vyksta pamaldos, apeigos, kapinių paminklais 
domisi istorikai, antropologai, įvairūs tyrinėto
jai. Tad galima sakyti, kad kapinės yra svarbios 
mums asmenine, tautine ir visuomenine 
prasme.

Prieš porą savaičių „Draugo” laiškų skyriu
je buvo išspausdintas Algio Regio laiškas, nu- 
siskundžiantis, kad Lietuvių fondas atsisakė 
skirti lėšų leidiniui apie Šv. Kazimiero kapines 
jų 100 m. sukakties proga paruošti. Esą para
mos neskyrė dėl to, kad „remiami projektai turi 
apimti kuo platesnius bendruomenės sluoks
nius”. Laiško autorius rašo: „Mes negalime 
suvokti, kokie dar ‘platesni bendruomenės 
sluoksniai’ galėtų pasireikšti ištiso šimtmečio 
lietuviškame pasaulyje už tėvynės ribų, kaip 
šių kapinių gyvųjų ir mirusiųjų patirtis”.

Lietuvių fondas kasmet gauna daug 
paramos prašymų, daug jų ir patenkina. 
Dažniausiai tai dėmesio verti ir lietuviškiems 
reikalams pasitarnaujantys projektai. Kodėl LF 
pelno skirstymo komisija nesuvokė, kad šio 
Amžinojo lietuviško miesto įamžinimas yra 
svarbus projektas, tikrai sunku suprasti. 
Kadangi Šv. Kazimiero lietuvių kapinės šiemet 
mini savo 100 m. savo istorijos sukaktį, kadan
gi jos taip tampriai susietos su mūsų gyvąja 
visuomene, kurios nemaža dalis yra LF nariai 
(o kiek tų narių jau ilsisi Šv. Kazimiero ka
pinėse...), rodos, būtų logiška paremti tokio lei
dinio paruošimą ir išleidimą. Tikrai, kaip prilei
džia ir A. Regis savo laiške, čia turi būti 
kažkoks nesusipratimas ar klaida, kurią, reikia 
tikėtis, LF nedelsiant atitaisys.
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įrengta koplyčia. Tačiau kun. V. 
Grigaravičius atkreipė dėmesį, 
jog turimų lėšų tikrai neužteks 
norint visus reikalingus darbus 
užbaigti, tad žmonės vis dar gali 
aukoti Prisikėlimo šventovės 
atstatymui: pvz., paskambinę 
telefonu 8 900 80019 paaukoti 
dešimt litų, o paskambinę tele
fonu 8 900 70019 — penkis 
litus; norintys paaukoti didesnę 
sumą, pinigus gali pervesti į 
Viešosios įstaigos „Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios atstaty
mo taryba” sąskaitą: a/s 
LT927300010076659246, AB 
Bankas Hansa — LTB Kauno 
reg. sk., kodas 73000.

Bažnyčios žinios, 
2004 m. Nr. 19

Į jį kautynių metu buvo sutelkta puolančių 
bolševikų ugnis. Kodėl gynimosi pozicija parinkta 
su gamtine kliūtimi užnugaryje, savanoriams 
buvo nesuprantama. Juk tai prieštaravo pės
tininkų gynimosi dėsniams. Matyt, įvertinęs 
tokią padėtį, pirmo bataliono pirmos kuopos 
vadas kapitonas Bareišis prieš pat kautynes 
atsisakė vadovauti. I jo vietą paskirtas leitenan
tas Bistrickas. Antrajame pasauliniame kare toks 
gynimosi variantas būdavo taikomos stabdomo
siose kautynėse. Buvo aukojami kariuomenės 
daliniai, kad pagrindinės jėgos užimtų naujas 
pozicijas tolimesnei gynybai. Matyt, vokiečių 
vadovybė nusprendė savanorių pulką padaryti 
atsparos punktu. Toks lietuvių batalionų išdėsty
mas, neturint atsitraukimo galimybių, vertė 
kautis iki paskutinio šovinio. Taip ir įvyko.

Stabdomosiose kautynėse prie Sedos dalyva
vo pirmo savanorių pulko, kuriam vadovavo 
Alfonsas Urbonas, batalionai. Pirmam bata
lionui, sudarytam iš keturių kuopų, vadovavo 
kapitonas Puodžiūnas, vėliau žuvęs kautynėse.

Pirmai kuopai, pakeitęs kapitoną A. Bareišį, 
vadovavo leitenantas Bistrickas, žuvęs kovoje 
prie Bistričių (palaidotas Salantuose). Antrajai 
kuopai vadovavo leitenantas V. Kačergis, trečiai 
— leitenantas A. Zapkus. Kiekvienoje kuopoje, 
įskaitant jos vadą, buvo po šimtą trisdešimt sep
tynis karius. Ketvirtos kuopos vadas buvo zara- 
sietis kapitonas P. Počebutas, taip pat žuvęs 
Sedos kautynėse. Jis kartu su bataliono vadu 
palaidotas Sedos kapinėse, greta pulkininko 
Mečio Kareivos.

Pirmas savanorių batalionas užėmė stab
domųjų kautynių pozicijas maždaug per du šim
tus metrų į rytus nuo miestelio, dešinėje pusėje. 
Toliau į šiaurę, ežero link, buvo išsidėstęs antra
sis. Pirma ir antra kuopos užėmė gynimosi pozi
cijas Telšių — Pievėnų — Tirkšlių kelių 
sankryžose. Joms ir teko pagrindinis bolševikų 
tankų ir pėstininkų smūgis. Trečia bataliono 
kuopa buvo palikta rezerve. Ji tūnojo netoli 
bažnyčios. Tarp pirmos ir antros kuopos, vieške
lio Pievėnai — Telšiai teritorijoje, buvo apsika

susi kapitono Počebuto vadovaujama sunkiųjų 
ginklų kuopa. Ji turėjo 82 mm kalibro minos
vaidžių, 3 prieštankinius 75 mm kalibro pabūk
lus ir 6 vokiškus naujus sunkiuosius kulkos
vaidžius S.S. — 42. Jais buvo galima iššauti 1,200 
šovinių per minutę. Bolševikai juos vadindavo 
„električeskije pulemioty”. (Daugiausia nuostolių 
puolantiems bolševikų pėstininkams padarė 
minosvaidžiai). Į šiaurę nuo sunkiųjų ginklų kuo
pos, prie ežero, gynimosi pozicijas buvo užėmęs 
antras batalionas.

Tokia buvo savanorių gynimosi situacija. O 
prieš kokią puolančių bolševikų laviną jie turėjo 
laikytis? Bolševikų generolo V. Karvelio 
duomenys: „Fronto jėgos (daugiau kaip 50 divi
zijų, taip pat dalis aviacijos) per šešias naktis 
buvo pergrupuotos ir sutelktos iš Rygos rajono 
Klaipėdos kryptimi. Slapta buvo perkelta apie 
pusę milijono žmonių, 9,300 pabūklų ir minos
vaidžių, 1,340 tankų bei savaeigių artilerijos 
pabūklų, taip pat įvairios armijos bei fronto užnu
gario tarnybos”.

Pirmo bataliono antros kuopos vadas leite
nantas V. Kačergis atsiminimuose rašė: „Spalio 6 
d. pavakarėje lijo smulkus lietus. Vieškeliu nuo 
Mažeikių per Sedą traukėsi voros vokiečių. Tai 
sumuštos armijos Kurše daliniai. Rytuose, 
Šiaulių kryptimi, buvo regimi lietuviškų sodybų 
gaisrai ir girdimas kovos ūžesys. Ten, ore, vyko 
vokiečių ir rusų lėktuvų kautynės. Priešo žvalgy
bos lėktuvai sklandė ir Sedos erdvėje, ir tokiomis 
gūdžiomis aplinkybėmis, neturint kaimynų nei 
dešinėje, nei kairėje, nei artilerijos paramos, 
lietuvių rinktinės vyrai be baimės stovėjo ugnia
vietėse prie ginklų. Nuotaikos buvo geros, visi 
įtemptai laukė, pasirodant nekenčiamo priešo — 
rusiškojo Lietuvos okupanto.

Nepriklausomos Lietuvos mokyklose išauklė
tas patriotinis jaunimas — moksleiviai, studen
tai, buvę policijos tarnautojai, užgrūdinti neprik
lausomybės kovos įvairių laipsnių savanoriai 
karininkai bei kareiviai ramiai stovėjo prie gink
lo prieš siaubą ir vergiją nešančią Raudonąją 
armiją. Bus daugiau.
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MUSŲ ŠEIMOSE ftyfy
„PLECHAVIČIUKAS" IŠ ČIKAGOS

„Draugo” rugsėjo 29 d. nu
meryje buvo spausdintas straips
nis apie gen. Povilo Plechavi
čiaus 1944 m. sudarytą ir va
dovautą Lietuvos vietinę rink
tinę. Su įdomumu straipsnį per
skaičiau ir prisiminiau visai 
šviežią vieno buvusio „plecha- 
vičiuko” pasakojimą apie save. 
Tai buvo Anicetas Grinius iš 
Čikagos priemiesčio, šį rudenį 
su sūnumi Ričardu lankęsis 
Lietuvoje. Beje, apie jų vieš
nagę spalio 14 d. numeryje rašė 
Kaune leidžiamas savaitraštis 
„Tremtinys”. Žinutėje iš Gar

liavos rašoma, kad jie, varpi
ninkai, dalyvavo susitikime su 
dr. V. Kudirkos idėjų puoselėto
jais Kauno apskrityje - varpi
ninkais ir kudirkaičiais, apžiū
rėjo partizano Juozo Lukšos 
muziejų ir Lietuvos išeivių 
rezistencijos centrą. Renginyje 
Ričardas Grinius buvo priimtas 
į draugijos narius. Kudirkaičiai 
dėkojo Aldonos ir Aniceto Gri
nių šeimai už nuolatinę paramą 
rengiant vasaros stovyklas bei

Anicetas Grinius, džiaugiasi išsaugojęs Lietuvos Vietinės rinktinės 
pažymėjimą.

Prisimenu inž. Adomą Mickevičių (1930-2004)
Skaudi žinia atėjo, kad po 

sunkios ligos, spalio 23-ją 
dieną iš mūsų tarpo pasitraukė 
darbštusis inž. Adomas Mic
kevičius. Gerai prisimenu savo 
bendraamžį kolegą, nes drau
gavome ir dažnai gyvenime 
kartu keliavome per penkias
dešimtį metų.

Adomas gimė Klaipėdoje 
1930 m. rugpjūčio 16 d. Karo 
metu pasitraukęs iš Lietuvos, 
Munchene baigė lietuvišką 
gimnaziją. Atvykęs į JAV su 
tėvais, seserimi ir keturiais 
broliais, apsigyveno Omahoje. 
Persikėlęs į Čikagą, studijavo 
elektros inžineriją ir 1958 m. 
gavo diplomą Illinois Techno
logijos institute. Aktyviai veikė 
su skautais, buvo Skautų 
akademikų Korp! Vytis pirmi
ninkas. Lygiagrečiai veikė ir 
kitose lietuviškose jaunimo bei 
kultūros organizacijose: pirmi
ninkavo JAV ir Kanados I jau
nimo kongreso rengimui; buvo 
lietuvių studentų sąjungos 
pirmininkas; Akad. skautų 
„Mūsų Vytis” žurnalo vyr. re
daktorius ir daugelio laikraščių 

Prisimenant Š.m. spalio 10 d. 
vykusi „Draugo" 95 m. sukak
tuvini pokyli Martlniųue salė
je, Čikagoje, iš kairės: nuola
tiniai „Draugo" talkininkai, 
kur tik talkos reikia, Vytautas 
ir Stefutė Prialgauskai, mūsų 
bendradarbis Viktoras ir ČLM 
mokyklos mokytoja Rūta 
Jautokai.

Jono Kuprio nuotrauka.

leidžiant kudirkaičių laikraštį 
„Varpo gausmas”.

Bet grįžkime prie „plechavi- 
čiukų”. „Draugas” rašė, kad 
gyvų beliko apie 200, o buvo 
užsiregistravę net 19,500. Kai 
kurie iš jų vokiečių buvo su
šaudyti, kiti išvežti į darbus 
Vokietijoje, treti patys pasi
traukė į Vakarus, dar kiti, likę 
Lietuvoje, kovojo partizanų bū
riuose, ten žuvo arba buvo 
ištremti į Sibirą ar įkalinti.

J mano klausimą, kodėl Ani
cetas Grinius tapo „plechavi- 
čiuku”, jis atsakė: „Mano tėvas 
buvo 1918 m. Lietuvos savano
ris kūrėjas. Ir sūnus kai ką 
paveldėjo”.

Reikia priminti, kad 1943 
m. Lietuvos generaliniai tarėjai 
ir Tautos taryba oficialiai 
atmetė okupacinės vokiečių 
valdžios pasiūlymą steigti lietu
višką SS legioną ir pasisakė už 
lietuviškos tautinės kariuo
menės steigimą. Kariuomenei 
turėjo vadovauti lietuviai 
karininkai ir ji turėjo veikti tik

Inž. Adomas Mickevičius.

bendradarbis. Savo profesijoje 
dirbo Čikagoje, vėliau 3 metus 
praleido Rytų Pakistane, 7 
metus Brazilijoje ir, grįžęs į 
JAV, apsigyvenęs Burlingame, 
Kalifornijoje, dirbo su Inter- 
national Engineering Co. San 
Francisco mieste.

Adomas turėjo didžiulę ir 
gerai pripažintą patirtį prie 
pasaulinio garso hidroelektri
nių projektų - buvo konsultan
tu Itaipu-Rio Parama, Brazi

Lietuvos teritorijoje ir ginti ją 
nuo Raudonosios armijos. Tais 
pat metais imta organizuoti 
kariuomenę, kuri pavadinta 
Vietine rinktine. Ją pavesta 
organizuoti brig. gen. Povilui 
Plechavičiui. 1944 m. vasario 3 
d. generolas pradėjo rinkti 
štabą, paskyrė apskričių ko
mendantus ir atsakingus už 
rinktinės kuopą steigimą.

O toliau jau išklausykime 
liudininko Aniceto Griniaus 
pasakojimo, kas dėjosi Suval
kijoje.

- Jaunesnių kaip 18 metų į 
Vietinę rinktinę neimdavo, - 
pasakojo A. Grinius, - todėl, 
kai tik man sukako 18-ka, nuė
jau ir užsirašiau savanoriu. Ne 
visus priėmė, reikėjo pereiti 
komisiją. Užrašymas vyko Gra
žiškiuose, kur veikė ir komisija. 
Po mėnesio gavau šaukimą. 
Priėmė be jokių ceremonijų. 
Tėvas nenorėjo, kad eičiau į 
Plechavičiaus rinktinę, nes 
ūkyje buvau parankinis. Mat 
vyriausias brolis studijavo 
Kauno universitete Kauno uni
versitete mediciną, jauniausias 
brolis buvo dar vaikas. Sesuo - 
prie mamos. Labai jau norėjau 
būti kareiviu. Kaip čia tėvas 
sulaikys, jeigu ir pats toks 
buvo. Mano laimei, papuoliau į 
Vilkaviškio komendantūrą. 
Komendanto būryje mūsų buvo 
50 vaikų. Aš buvau jauniau
sias. Mus patalpino seminarijos 
rūmuose. Gražūs buvo rūmai. 
Dabar pravažiuodamas pro šalį 
net nepastebėjau, kad kokie 
rūmai būtų. Sako, prie sovietų 
tuose rūmuose buvo įrengta 
siuvykla.

Mokė mus daugiausia ka
riuomenės Statuto, nes netu
rėjome ginklų, pradžioj neturė

lijoje ir Trijų Tarpeklių (Three 
Gorges) Yangtze upės Kinijoje 
darbų. Abu projektai - tai 
patys didžiausieji hidroelek
triniai pasiekimai pasaulyje.

Asmeniškai su Adomu 
pirmą kartą susipažinau lygiai 
prieš penkiasdešimtį metų, 
kada jis, atvykęs iš Omahos, 
entuziastiškai sutikdavo pa
groti akordeonu Čikagos lietu
vių jaunimo pobūviuose. Kartu 
buvome Akademinio skautų 
sąjūdžio nariai, dalyvavome 
daugelyje stovyklų bei iškilų, 
darbavomės „Lituanus” žurnalo 
labui. Vėliau, man išvykus dar
bams į Rytų Pakistaną, pavyko 
prikalbinti Adomą su žmona 
Lina (Kaminskaitė) ir dukrele 
Vilija atvykti į Dacca. Čia per
gyvenome Indijos-Pakistano 
1965 metų karą. Daccoje gimė 
jų antroji dukrelė Ingrida, 
kurios krikšto mama tapo 
mano žmona Vanda. Mums 
išvykus darbams į Bangkoką, o 
jiems į Braziliją, kurį laiką ne
simatėme. Bet 1973 metų va
sarą jis grįžo į JAV, į Šiaurinę 
Kaliforniją, ir, apsigyvenęs 

jome ir uniformų. Kadangi 
mane paskyrė į pirmą gretą, tai 
mes keturiese greitai gavome 
vokiečių žandarmerijos unifor
mas. Vokiečiai jas atvežė ir 
numetė. Mes persisiuvom, su- 
sitvarkėm, užsisiuvom lietu
viškos kariuomenės ženklus. 
Taip pirma greta buvo unifor
muota. Baisūs kareiviai... Lai
kėmės iki vokiečiai pradėjo 
„plechavičiukus” pulti.

Buvau patenkintas, nes 
man iki namų - Sodėnų kaimo 
Pajevonio valsčiuje - buvo tik 
12 kilometrų. Turėjau atsivežęs 
armoniką, dviratį, šeštadie
niais parvažiuodavau namo. 
Kai gavau uniformą, parva
žiuodavau uniformuotas, Rau
donieji į mane žiūrėjo kaip į 
fašistą. Mat uniforma buvo 
vokiška, tik su lietuviškais 
ženklais. Lietuviškas rusai 
buvo sunaikinę.

„Plechavičiukus” pirmiau
sia buvo imta naikinti didžiuo
siuose miestuose, mūsų kurį 
laiką nelietė. Bet vieną dieną, 
valgydami pietus, gavom teleg
ramą, kad Marijampolėje mū
siškius drasko: 2 nušovė, tarp 
jų Juodkojį, mano pažįstamą, 
kitus areštavo, įsodino į va
gonus ir išvežė į Vokietiją dar
bams priešlėktuvinėje tarnybo
je. Mūsų būrio vadovybė - 
būrio vadas Labutis, būrinin- 
kas pusk. Stasys Geldauskas, 
puikus vyras iš mano krašto, iš 
Gražiškių - liepė mums pasi
dalinti į dvi dalis - po 25 - ir 
eiti į skirtingas plento puses. 
„Bandykit išsilaikyti, - sakė, - 
bet negrįžkit į kazarmus”.

Turėjom po šautuvuką - 
Pirmojo pasaulinio karo laikų, 
prancūzišką, ir po kelis šovi
nius. Tokie buvo mūsų ginklai. 
Kai kas turėjo atsivežęs savo 
revolverius. Aš neturėjau, o iš 
šautuvuko kas iš jo...

Susirinkę sausio pabaigoje, , 
išsiskirstėme gęępžės pabaigo
je.

Užėjom šešiese pas pažįs
tamą Vilkaitį netoli Vilka-

Burlingame mieste, tapo mūsų 
artimiausiu lietuvių kaimynu. 
Man išvykus darbams į Saudo 
Arabiją, kartkarčiais tenai 
atvažiuodavo Adomas ir apsi
stodavo pas mus. Per paskuti
niuosius kelis jo gyvenimo 
metus rečiau besusitikdavome, 
bet artimesnių ryšių nenu
traukėme. Kelis kartus me
tuose maža grupelė lietuvių 
draugų susieidavome pavalgyti 
bendrus pietus, susitikdavome 
per Šiaurinės Kalifornijos Lie
tuvių bendruomenės susirin
kimus, kartkarčiais matyda
vomės Kohl Mansion (kurios 
viena iš direktorių-talkininkių 
buvo jo žmona Lina) rengia
muose koncertuose bei šiaip 
privačiuose susiėjimuose.

Adomas visada buvo links
mas, draugiškas, šnekus. Net ir 
paskutiniaisiais gyvenimo mė
nesiais, pakirstas sunkios ligos 
ir operacijų, nenustojo vilties. 
Tokį Adomą mes prisiminsime 
visada. Ilsėkis amžinoje ramy
bėje, mielas kolega Adomai.

Vytautas J. Šliūpas, P.E.

Anicetas Grinius viduryje su kudirkaičiais.

viškio. Ten įlindom į šiaudus ir 
pernakvojom. Rytą civiliai apsi
rengę, neuniformuoti, spren
dėme ką daryti. Nusprendėme 
grįžti į tėviškę. Parėjau pėsčias. 
Mama nusigando - kas dabar 
bus, vokiečiai pagaus ir su
šaudys. Galėjau stoti į vokiečių 
dalinius, kitus taip ir prijungė, 
bet aš nenorėjau. Po kokios 
savaitės įsidrąsinau ir dviračiu 
nuvažiavau į Vilkaviškį, pa
žiūrėt, kas ten dedasi. Budintis 
komendantūroje išsigando - 
velnias čia tave atnešė, dar 
pagaus. Pasiėmiau savo armo
niką, kitus daiktus ir grįžau.

'...Ėmė rytais į Vakarus 
traukti vokiečių kariuomenė. 
Mūsų sodyboje buvo daug me
džių, todėl kiekvieną pavakarę 
čia sustodavo vokiečių ešelonai 
poilsiui. Pernakvodavo ir rytą, 
saulei tekant, vėl traukdavo 
tolyn. Taip ėjo gal tris savąites.

Tėtis ragino trauktis į Va
karus ir mus. Sakė, mūsų visų 
laukia Sibiras arba sušaudy
mas, nes tėtis į bolševikus iš

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Ruošia: Aldona Šmulkštlenė 
2711 We$t 71 Street, 
Chlcago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

APIE NAUJĄ 2005 M. 
MEDICARE KNYGĄ

Neseniai buvo išsiuntinėtas 
vyresniesiems naujas Medicare 
leidinys „Medicare & You 2005”, 
kuriame paaiškinti naujausi 
pakeitimai: Medicare pripažin
ta nuolaidų vaistams kortelė, 
600 dol. kreditas už 2004 m. ir 
600 dol. už 2005 m., naudojant 
nuolaidų kortelę, Medicare 
receptinių vaistų planai, Me
dicare Part B primokėjimas 
2005 m., sumažinti mokėjimai 
už kai kuriuos patarnavimus, 
kraujo tyrimai (tests) dėl kai 
kurių širdies ligų, tyrimai 
(tests) dėl cukraligės, „Welcome 
to Medicare” sveikatos patikri
nimas, Medicare Advantage 
Plans, Regionai Preferred Pro- 
vider Organization Plans, 
Medigap pasikeitimai.

Apie tai šiame skyriuje bus 
stengiamasi trumpai parašyti ir 
supažindinti žmones su nau: 
jovėmis.

Pirmiausia - apie Medicare 
patvirtintų vaistams nuolaidų 
korteles. Apie jas jau daug buvo 
rašyta šiame skyriuje. Čia dar 
kartą trumpas priminimas:

Tos kortelės yra laikina pro
grama padėti žmonėms pigiau 
nusipirkti vaistus iki to laiko, 
kol įsigalios Medicare recep
tinių vaistų planas 2006 m.

Į „Medicare - approved 
drug discount cards” (Medicare 

patrankos šaudė, o aš buvau 
„plechavičiukas”, „o plechavi- 
čiukai” kovojo su bolševikais. Ir 
vyriausias brolis studentas bu
vo įgrupuotas į „fašistus”.

Vieną rytą, apie 9 vai., į kie
mą įvažiavo vokiečių motori
zuota žandarmerija. Išlipo iš 
motociklų, karininkas apėjo 
mūs namus. Aš visa tai stebė
jau. Namas buvo pastatytas 
.1940 m., naujutėlis. Karininkas 
pažiūrėjo į laikrodį ir pasakė: 
„Visi civiliai per 20 minučių turi 
pasitraukti iš šios teritorijos, - 
mums reikia”. Ir viskas. Pa
sikinkėm 2 arklius į vežimą, 
paukščius ir gyvulius paleidom 
ir sudie, tėviške, visam laikui. 
Iki šių dienų...

Arkliais atvažiavom iki 
Karaliaučiaus. Ten ėmė snigti, 
arkliai nekaustyti, slysta, todėl 
teko parduoti. Atvykome į 
Austriją. Bėgdami nuo bombar
davimų, pasitraukėme 100 km 
nuo Vienos, mudu su tėvu susi
radom darbą. 1945 m. Velykų 
rytą, kai mus, tris vyrus, vo

patvirtintų nuolaidų vaistams 
kortelių) programą galima įsi
rašyti nuo 2004 gegužės 3, iki 
2005 m. lapkričio 30. įsirašy
mas yra savanoriškas. Vaistų 
firmos, kurios siūlo tokias 
Medicare pripažintas korteles 
vaistams prašo ne daugiau kaip 
30 dol. įsirašymo mokesčio.

įsirašymui reikalingi šie 
duomenys: 1. Zip Code, 2. jūsų 
vaistai ir jų dozės (randamos 
ant vaistų buteliuko), 3. mėne
sinės pajamos asmenims, kurie 
turi mažai pąjamų.

Daugiau informacijos gali
ma rasti kompiuteryje 
www.medicare.gov, išsirinkite 
„Prescription Drug and other 
Assistance Programa”, arba 
skambinkite 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) ir klauskite 
apie „drug cards” (vaistų korte
les). Galima paprašyti ir ne
mokomos knygelės „Guide to 
Choosing a Medicare - Appro
ved Drug Discount Card” (CMC 
pub. No. 11062).

Norint gauti 600 dol. kre
ditą dėl vaistų, reikia išpildyti 
visas šias sąlygas: 1. turėti 
Medicare Part A ir / arba Part 
B; 2. neturėti vaistų kortelės iš 
kitos apdraudos (išimtys - 
Veteran benefits, Medicare 
Advantage Plans ar Medigap); 
3. mėnesinės pąjamos 2004 m. 

kiečiai buvo išvarę darbams, 
rusai atkirto kelią ir atskyrė 
mus nuo šeimos - motinos, se
sers ir jauniausio brolio. Šeimą 
išskyrė amžinai. Mes stengė
mės pakliūti į amerikiečių teri
toriją, o motina su dviem 
vaikais per Besarabiją parva
žiavo namo, į Sodėnus. 1948 m. 
pažįstamas žmogus mamą, va
žiuojančią pirkti arklio, už
mušė, o brolį ir seserį 1949 m. 
išvežė į Sibirą”, - jaudindama
sis papasakojo Anicetas Gri
nius.

Štai tokia tragiška vienos 
šeimos istorija. O kiek tokių 
neaprašytų istorijų, kiek skaus
mo istorijos vandenys nuplukdė 
užmarštin... Šiandien Lietuvos 
valstybė buvusiems „plechavi- 
čiukams” suteikė rezistento 
vardą ir moka pensiją. Toks 
vardas ir pensija pernai suteik
ta ir Anicetui Griniui. Atvykęs į 
Lietuvą iš Čikagos priemiesčio 
jis tą pensiją išdalijo giminėms 
ir patriotinėms organizacijoms.

Audronė V. Škiudaitė

vienam asmeniui turėjo būti ne 
daugiau kaip 1,048 (metų 
pajamos - 12,562 dol.) ir 
vedusiems mėnesinės pajamos 
1,406 dol. (iš viso metų pajamos 
16,862 dol.). (Gyvenantiems 
Alaskoje ar Havajuose tos 
pajamos yra didesnės). Pajamų 
riba 2005 m. gali keistis.

Prašant 600 dol. kredito 
vaistams, reikia paprašyti 
Medicare patvirtintos vaistams 
nuolaidos kortelės.

Jei paprašysite 600 dol. 
kredito 2005 metais nuo sausio 
1 iki kovo 31, gausite 600 dol. 
kreditą; nuo balandžio 1 iki 
birželio 30 - 450 dol., nuo liepos 
1 iki rugsėjo 30 - 300 dol., nuo 
spalio 1 iki lapkričio 30 - 150 
dol.

Norint gauti daugiau infor
macijos, skambinkite 1-800- 
MEDICARE (1-800-633-4227), 
arba ieškokite kompiuteryje 
aukščiau nurodytu adresu.

600 dol. kredito vaistams 
negali gauti tie, kurie jau turi 
vaistų korteles iš Medicaid, 
TRICARE for Life (kariškių 
apdraudos), FEHB (federalinių 
tarnautojų apdraudos), arba iš 
kitų apdraudų, išskyrus Me
dicare Advantage Plans, arba 
Medigap. Taip pat 600 dol. 
kredito vaistams negali gauti ir 
tie asmenys, kurie turi Medi
care Managed Care Plan, kuris 
teikia savo nariams korteles, 
kad galėtų pirkti papigintai 
receptinius vaistus.

Jei ir negalite gauti 600 dol. 
kredito vaistams, jūs vis tiek 
galite pasirinkti Medicare 
patvirtintą nuolaidų vaistams 
kortelę.

(Bus daugiau)

Metanu JAV — 1OO dol. 
Metams tik 

šeštadienio laida 60 dol. 
Metams tik „Bičiulystės" 

laida 40 dol.

http://www.medicare.gov
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NIIOLĖ KERSNAUSKAITĖ

Kelionė į Lietuvą — 
Marijos žemę

...Tūkstantis devyni šimtai 
keturiasdešimt ketvirtais me
tais, liepos septintą dieną, 
Kybartuose per Lietuvos sieną į 
išeivijos kelią išėjo lietuvių 
šeima... Diena ėjo vakarop ir 
besileidžiančios saulės apšviesti 
tolumoje liko gimtojo krašto 
laukai...

♦ * *
...Du tūkstančiai ketvirtųjų 

metų rugpjūčio septintą dieną iš 
Čikagos O’Hare oro uosto pakilo 
SAS linuos lėktuvas skrydžiui į 
Vilnių...

* * *
Šią Kelionę j Lietuvą — 

Marijos žemę, suplanavo ir jai 
vadovavo „Vytis Tours” atstovė 
Rita Penčylienė, kelionę lydėjo 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Vilniuje mus pasitiko ir Lie
tuvoje kartu keliavo lietuviškai 
ir angliškai gerai kalbanti ir 
puikiai pasiruošusi gidė 
Eimutė.

Gerai išmąstytas vadovės 
Ritos Penčylienės kelionės pla
nas siekė ne tik parodyti ir 
apkeliauti Lietuvą, bet taip pat 
ypatingą dėmesį skyr? žino
miausioms Marijos šventovėms. 
Todėl kelionė ir įvyko rugpjūčio 
mėnesį, kai Lietuvoje vyksta 
Žolinės atlaidai ir vedė į patį 
centrinį kelionės tikslą — rug
pjūčio 15 dieną Pivašiūnuose 
įvykstančius garsiuosius atlai
dus. Iš čia, lyg spinduliais nusi
tiesė visi kiti šios išvykos keliai.

Sekmadienį, rugpjūčio 8 d. 
Vilniuje keliautojus pasitiko 
saulėta ir maloniai šilta vasaros 
diena Tokios dienos tęsėsi per 
visą beveik dviejų savaičių 
kelionę. Kiekviename sustojime 
— nauji, gražūs ir maloniai 
aptarnaujami viešbučiai, lanko
moms vietoms būdingi res
toranai ar užeigos. Visa prie ko 
esame pripratę ir Amerikoje.

Pavakare šv. Mišias Šv. 
Kazimiero šventovėje keliauto
jams aukoja kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, o pirmadienis 
skirtas Vilniui. Gatvės pilnos 
turistų ir iš kalbų įvairumo 
supranti, kad jie suvažiavę iš 
kelių aplinkinių kraštų. Kaip ir 
ūies, jie lanko Vilniaus 
įžymybes — bažnyčias, Aušros 
Vartus, Katedrą, kopia į Trijų 
Kryžių kalną. Kažin ar ir jie 
pąjunta Katedros požemiuose 
Lietuvos senovę ir jos ilgą istori
ją? Savo grožiu užburia Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia. 
Nėveltui apie ją rašoma: „Tai, 
lyg didžiulis baroko stiliaus 
teatras, kur visa bažnyčia groja, 
dainuoja ir kalbasi. Tūkstančiai 
skulptūrų, figūrų, įvairiausių 
puošmenų bei detalių, kurias 
sukūrė vietiniai ir italų skulpto
riai alsuoja gyvybe ir džiaugs
mu". Iš visų Lietuvoje matytų 
bažnyčių ši išlieka labiausiai 
atmintina.

Pirmadienio popietė ypatin
ga — mums skirta audiencija 
Prezidentūroje su LR preziden
tu Valdu Adamkum. Koks 
mielas susitikimas su preziden
tu puošnioj priėmimų salėj! 
Kaip gera, kad Lietuva vėl turi 
tokį vadovą.

Antradienio rytą autobusas 
palieka Vilnių, išvažiuojame 
lankyti Lietuvos. Pirmas susto
jimas — Trakai. Iš paveikslėlių 
pažįstama Trakų pilis tikrovėje 
tikra tvirtovė.

Kaip DLK Gedimino sostinė 
Trakai minimi jau 1320 m. Kai 
Gediminas įkūrė Vilnių, Trakus 
pkliko savo sūnui Kęstučiui. Šis 
Trakus labai mėgo ir ten pas
tatė pirmą mūrinę pilį, o vėliau, 
Galvės ežero saloje — antrą. 
Kęstutis ją pastatė ne vien tik 
apsigynimui nuo priešų — salos 
pilis daug šimtmečių buvo 
pamėgta Lietuvos valdovų rezi
dencija. Ji turėjo gyvenimui pri
taikytus kambarius, virtuves, 
apšildymą, reprezentacinę salę. 

Įvairūs radiniai ir griuvėsių 
likučiai liudija pilies vidaus 
puošnumą ir patogumą. Tais 
laikais salos pilis buvo ypač 
moderni, nes turėjo centralinį 
šildymą: grindyse buvo įtaisyti 
vamzdžiai, kuriais krosnyse 
įkaitintas oras ateidavo į salę ir 
kambarius.

Ne visi pajėgėme viską 
apeiti, visas patalpas apžiūrėti, 
visais laiptais užlipti. Visa 
aplinka ir ramiai tyvuliuojantis 
Galvės ežeras piešė senosios 
istorinės Lietuvos vaizdus, ir 
mintis pajuto senolių mums 
paliktus mūsų kilmės turtus. 
Tik prie pilies vartų gintaro 
išdirbiniais nukrauti prekysta
liai greitai grąžino mus į dvi
dešimt pirmo šimtmečio tikrovę.

Atvykstame į Kernavę. Pa
mačius jos apylinkes, gerai 
suprantamos pasidaro poeto 
Sigito Gedos eilės:

Išsirink savo ežerą, miš
ką, savąją upę, savo slėnį 
pilną žalių kadagių, savo 
smėlio kalvelę — čia gyveno 
tavo proseniai... šventas 
jiems buvo šitas kraštas, 
ąžuolai ir šermukšniai, gi
rios ir vakarinė žvaigždė, 
mėnuo viršum rasojančių 
miežių...

Tai turbūt pats gražiausias 
gamtovaizdis, kurį teko matyti 
Lietuvoje ir lyg menininko 
nutapytas paveikslas visam 
laikui paliks atmintyje. Šalia 
nedidelė bažnytėlė ir, nors 
ankstyva popietė, matosi vienas 
kitas maldininkas.

Vakarop grįžtame į Vilnių ir 
sustojame prie Televizijos bokš
to — Sausio 13-osios liu
dininko, kai tą šaltą žiemos 
naktį, poetės žodžiais tariant, 
„raudojo angelai nuliūdę”. Ir 
štai, Parlamento rūmai •— 
Amerikos * televizijos laidose 
matyti, gerai pažįstami vaizdai 
iš taip lemtingų ir visą laisvąjį 
pasaulį užbarusių Lietuvos 
skrydžio į laisvę dienų...

Trečiadienį ryte išvažiuo
jame į Palangą. Važiuojame 
gražiu Nemuno pakrantėmis 
nusitiesusiu keliu. Iš abiejų 
pusių — dainose apdainuoti 
Lietuvos laukai. Tik dabar jie 
apleisti, dirvonuojantys. Pake
lėje — skurdūs, beveik sugriuvę 
nameliai. Atrodo, kad apgyven
ti, nors niekur nesimato nė 
vieno žmogaus. Liūdną vaizdą 
tik retkarčiais pertraukia 
apsėti, auksu banguojantys 
laukai. Taigi, atrodo, kad visgi 
atsiranda žmonių, kurie nebijo 
daug ką pradėti iš naujo, ir štai 
matosi to ryžto vaisius. Kaip 
svarbu yra žmogui turėti viziją 
ir visų pirma savyje įkurti ugnį, 
nes tik tokių žmonių dėka išky
la nauja tikrovė ir nauja buitis.

Artėjame į vakarą ir į Pa
langą. Žinome, kad tai gražiau
sia Lietuvos vasarvietė ir gin
taro apdirbimo centras. Palan
gos proistorė labai sena. 
Archeologiniai tyrinėjimai nus
tatė, kad žmonių čia gyventa 
jau 3000 m. prieš Kristų. Pa
langos miestas pradėjo kurtis 
XVI amžiuje, bet kaip vasar
vietė ėmė garsėti tik devyniolik
tajame šimtmetyje. Vasarotojus 
traukė gintaru nusėtas pajūris, 
pušynai, garsusis grafų Tiš
kevičių pastatytas ilgas į jūrą 
nusitęsiantis tiltas, kuriuo 
tikrai smagu pasivaikščioti! 
Pirmą kartą pamačius Baltijos 
jūrą norėtųsi tikrai kaip nors 
nustebti, todėl ir nesmagu prisi
pažinti, kad jautiesi kaip ant 
Erie ežero kranto... O Baltija 
rami, vos ne vos tyliai banguoja, 
legendas apie gintaro pilis 
mena...

Palanga pilna žmonių, pre
kystalių su gintaro išdirbiniais, 
užeigų, muzikantų, įvairių 
prekybininkų, visokių linksmy
bių. Vienoje užeigoje tenka 
ilgiau užsibūti, nes populiarias 
dainas dainuoja buvęs vieno 
lietuvos ansamblio dainininkas. 
Gražus vakaras...

O iš ryto toliau į Klaipėdą, 

kurią istoriniai šaltiniai mini 
jau XIII amžiuje, o archeologi
niai tyrinėjimai rodo, kad tose 
apylinkėse žmonių gyventa dar 
prieš Kristų. Lietuvos pajūris 
buvo per daug patrauklus 
priešams ir todėl ilgiems šimt
mečiams pateko į vokiečių 
valdžią. Tik po 670 metų, lietu
vių sukilėlių dėka, 1923 m. 
Klaipėda ir jos kraštas buvo pri
jungtas prie nepriklausomos 
Lietuvos. Tačiau ir čia lietuvis 
kovojo už savo išlikimą, ir to 
siekė per kultūrinę veiklą, kuri 
pradėjo reikštis devynioliktojo 
šimtmečio pabaigoje. Lietuvišką 
veiklą ypatingai skatino ir joje 
reiškėsi rašytojas ir filosofas 
Vydūnas.

Autobusas užvažiuoja ant 
kelto ir po kelių minučių pa
siekiame Neringą. Važiuojame 
nuostabia Kuršių nerija — 60 
mylių sausumos juosta tarp 
Baltijos jūros ir Kuršių marių, 
kurią daugiau kaip prieš 5000 
metų suformavo jūros bangos ir 
srovės, smėlis ir vėjas. Vaizdas 
veja vaizdą, dešinėje — pušynė
liai, kairėje — smėlio kopos. 
Sunku būtų savais žodžiais 
nupasakoti nuostabų Kuršių 
Užmario grožį, kurį Vaižgantas 
šitaip aprašo:

„Neringos arba Dalgės 
vakarų šonas, pajūris, lygus, 
kaip dailinte nudailintas vėjo ir 
jūros srovių, status ir dideliais 
kalnais kuprotas. Rytų gi šonas, 
pamarys, lyg pjūklas, ragais 
dantytas. Vakarų vėjai nuolat 
pusto nuo kalnų palaidu sausu 
jūros smėliu: iš vienur iškasa, 
kitur supusto, o vis arčiau 
marių.

Vakarų krante nerasi jokios 
gyvybės: nei žmogaus, nei gy
vulio, nei,, augmens. Tai Negy
vosios kopos. Slaptinga baimė 
'apima tave, tik pamanius, kad 
tu gali vienas pats atsirasti 
dykumoje, nes ir tavo pėdų 
žymes užpusto nuolat rūk
stančios dulkės. Vienintelis, kas 
greta tavęs smiltyse bekruta, 
tai tavo paties šešėlis.

Visa žemė čia — didis 
Praamžiaus kapinynas. Čia per 
dusyk palaidoti puikūs gintarų, 
kedrų ir ąžuolų miškai, marų 
kapai ir paprastieji kapai, ištisi 
kaimai ir bažnytkaimiai.

Apie Nidą ir Juodkrantę 
tebėra pušynų, o slėsnumoje 
aplink Preilą prižėlę beržynų, 
kur iki šiai dienai tebesilaiko 
vadinamieji kuršių briedžiai”.

Pravažiuojame gražiai 
atnaujintus žvejų namelius ir 
sustojame Juodkrantėje prie 
Raganų kalno. Čia 1979—1981 
m., 50 skulptorių ir kalvių 
sukūrė 65 kūrinius — statulas, 
skulptūrines grupes, deko
ratyvius suolus, sūpuokles, 
rodykles. Skulptūrose vyrauja 
Lietuvos pajūrio istorijos, le
gendų, pasakų, šių dienų žvejų, 
miškininkų gyvenimo tematika. 
Reikėjo nemažai laiko viską 
apeiti, ypatingai prie pasakiškų 
raganų nusifotografuoti...

Nida nustebina ne tik gam
tos grožiu, bet ir tvarkingumu. 
Nameliai lygiai tokie pat seni 
kaip ir tie, kuriuos per visą 
kelionę pakelėse matėme, ta
čiau nudažyti, neapgriuvę, gėlė
mis apsodinti... Iš karto švie
siau širdyje pasidaro! 1

Sako, kad Kuršių marios 
klastingos, tačiau keli mūsų 
drąsuoliai vis tiek išplaukia į 
marias... Įdomi Gintaro galerija 
ir vienas už kitą puikesni origi
nalūs gintaro kūriniai. Čia pat 
galima pasižiūrėti kaip meni
ninkas iš neapdirbto gintaro 
gabalo pradeda kurti dar tik 
vien jo akiai matomą kūrinį.

Tikrai gaila apleisti Nidą, tą 
gražų ir mielą Lietuvos kam
pelį, tačiau laikas grįžti į Pa
langą ir kitos dienos rytą vykti į 
Šiluvą. Lietuvoje Žolinės at
laidai švenčiami aštuonias die
nas ir atvykę į Šiluvą pataikome 
tiesiai į Mišias, kurias aukoja 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas Sigitas Tamkevičius, SJ, kiti 

Lietuvos vyskupai ir kunigai. 
Kartu Mišias aukoti suspėja ir 
kun. Kįjauskas. Bažnyčia pilna 
žmonių, todėl pasiliekame šven
toriuje, aukštų medžių pavėsy
je. Diena graži, saulėta ir vėsi. 
Po pamaldų — priešpiečiai 
kartu su Lietuvos vyskupais. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
parodo naujai pastatytą Šiluvos 
Dvasinį centrą, apie kurio staty
bą arkivyskupas kalbėjo lanky
damasis Clevelande 2003 metų 
pabaigoje.

Lydimi Šiaulių vyskupo 
Eugenijaus Bartulio einame į 
Šiluvos koplyčią, kur laikoma 
Marijos apsireiškimo statula ir 
akmuo, ant kurio Marija pa
sirodė piemenėliams. Koplyčioje 
tik mes ir keli maldininkai. 
Tyloje klaupiamės ir paliečiame 
akmenį. Vyskupas ir kai kurie 
iš mūsų keliais eina aplink 
altorių. Tada pusračiu sustoję, 
giedame Šiluvos Marijai, ir 
graudulys užspaudžia balsą... 
Kiek dešimtmečių giedojome ją 
savo šventovėse Amerikoje ir 
žadėjome „atšvęsti ten laisvės 
rytojų, ir išpuošti šventoves leli
jom, ir nevystančių rožių 
žiedais”. Ir išsipildė tai, ką 
kadaise giesme pažadėjom...

Trumpai sustojame Šiau
liuose ir aplankome Šiaulių ka
tedrą, pastatytą 1625 m. Kated
ros iškilmingos dedikacijos pro
ga 1634 metais Vilniaus jėzuitų 
akademija išleido kunigo Petro 
Tarvainio sukurtą „Linksmą 
pasveikinimą” Žemaičių vysku
pui Jurgiui Tiškevičiui, tų pačių 
metų spalio 8 d. konsekravu
siam šventovę. Šio pasveikini
mo paskutinės 14 eilučių — 
angelo kreipimasis — parašytos 
lietuviškai:

...O feniksai brangusis, 
biskupe Žemaičių, 
Esi tėvas siratų ir visų 
našlaičių...
Pašvęstas paukštis, pilnas 
meilės ir grožybės...
Sparnais aukštai lakioki 

irgi
dangų sulauk!”
Taigi su naująja Šiaulių 

bažnyčia susijęs vienas pirmųjų 
lietuviškų poezijos kūrinių 
mūsų literatūros istorijoje.

Iš Šiaulių, kartu su vyskupu 
Eugenijum Bartuliu, trumpai 
sustoję Tytuvėnuose, atvažiuo
jame į Kryžių kalną.

Jau XIX a. Lietuva vadina
ma šventąja žeme dėl visame 
krašte statomų originalių kry
žių. Rašytiniuose šaltiniuose 
Kryžių kalnas minimas 1850 m. 
XIX a. pabaigoje čia buvę 130 
kryžių ir mūro koplytėlė. So
vietams užėmus Lietuvą, Kry
žių kalnas tapo tautinio ir reli
ginio pasipriešinimo vieta, ir 
nors sovietų kariuomenė ir KGB 
kryžius degino ir griovė, tačiau 
dainos žodžiais, „griovė, nesu
griovė — kirto, nenukirto”. Šian
dien sakoma, kad Kryžių kalne 
yra virš 100,000 kryžių. Kalnas 
jau seniai kryžiais nustatytas, 
dabar jau jie statomi pievoje. 
Sunku buvo rasti vietą savo 
kryželiui. Jeigu sovietiniais 
laikais kryžius statė iš pasi
priešinimo ir kančios, tai šian
dien jie statomi kaip meilės, vil
ties ir dėkingumo simboliai. Ir 
tuo reikia džiaugtis. Kryžių 
kalnas neliko tik praeities įvy
kių liudininkas — šiandien jis 
yra gyvo tikėjimo ženklas.

Kitą rytą vykstame į Kre
kenavą aplankyti vieną se
niausių ir žinomiausių Lietuvos 
bažnyčių — Švč. Mergelės Ma
rijos Dangun Ėmimo šventovę. 
Atvykstame įpusėjus Mišioms. 
Stebint susirinkusius mažos 
vietovės žmones pajunti, kad čia 
yra tikroji Lietuva. Atrodo, kad 
būdami toli nuo miestų triukš
mo ir politinio ūžesio, jie pąjėgia 
atrasti nuoširdų ir paprastą 
pamaldumą.

Autobusas suka Kauno link, 
nors dar bus keli sustojimai. Jų 
pirmasis — Upytėje. Ši vietovė 
švenčia savo 750 metų sukaktį. 
Šventė vyks visą dieną, kviečia

Mūsų keliautojų grupė su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi Prezidentūroje S.m rugpjūčio 9 d.

ir mus pasilikti. Popiet bus 
meninė programa, kitoje kelio 
pusėje matosi pastatyta scena.

Aplankome čia malūne per 
tris aukštus įrengtą linų 
muziejų. Lauke vietos gyvento
jai ant stalų išdėstę savo 
rankdarbius — audinius, juos
tas, šiaudinukus, kokių dar 
nesam matę. Žmonės nustebę 
džiaugiasi, kad mes juos taip 
perkame. Toliau moterys ir 
vyrai demonstruoja linų išdir- 
bimą ir kitus ūkio užsiėmimus. 
Jų rato viduryje — puikiausias 
iš visų vaikštinėja tikrai šaunus 
įvairiaplunksnis gaidys.

Diena saulėta, nors ir labai 
vėjuota. Esame plačiuose Lie
tuvos laukuose ir nesinori jų 
palikti, bet reikia keliauti to
liau. Priešpiečiams važiuojame į 
„Karčiamą ružavą”. O tiek metų 
galvojome, kad tai tik daina! 
Kaip ir kitose vietovėse, kar- 
čiamoje mus sutinka muzikantai.

Pasisvečiavę išvažiuojame į 
Kauną. Kelias tuščias, abiejose 
pusėBe Lietuvos laukai. Toli virš 
medžių viršūnių iškilę bažnyčių 
bokštai. Laukuose žmonių nesi
mato, tačiau kai kur jie apsėti. 
Ganosi karvės, arkliai ir išdi
džiai po pievas vaikštinėja 
gandrai.

Pavakare atvykstame į 
Kauną. Įsikūrę viešbutyje, 
kuris yra čia pat Laisvės alėjoje, 
skubame ieškoti knygyno. 
Tačiau prie viešbučio esantis 
didžiausias Kauno knygynas 
jau uždarytas, o dar tik penkta 
valanda! Belieka tik pasi
vaikščioti, pasižiūrėti....

Išaušta rugpjūčio 15-oji, 
pagrindinė Žolinės atlaidų die
na ir mūsų kelionės centrinis 
taškas. Atvykstame į Pivašiū
nus, kur jau banguote banguoja 
minios žmonių. Autobusui sun
ku, bet šiaip taip prasimuša kuo 
arčiau bažnyčios, nors ją pasiek
ti reikės kopti aukštai į kalną. 
Prie autobuso sutinka Piva
šiūnų šventovės klebonas kun. 
Vincas Baublys ir nurodo, kur 
eiti į mums rezervuotas vietas. 
Mišios aukojamos lauke, joms 
vadovauja ir pamokslą sako 
kardinolas Audrys Bačkis. 
Kartu Mišias koncelebruoja 
Lietuvos vyskupai ir kunigai, jų 
tarpe ir kun. Kijauskas. Gieda 
jungtinis Kaišiadorių vyskupijų 
parapijų choras, groja pučia
mųjų orkestras, griaudžia var
gonai. Žmonių tūkstančiai, jie 
stovi vienas šalia kito saulėje ir 
tyloje. Mišioms pasibaigus 
sulinguoja vėliavos ir procesija 
eina aplink šventovę.

Pamaldos užtruko tik 
pusantros valandos. Žvelgi į 
viską iš tolo ir žinai, kad ši 
diena niekad nebesugrįš, ir 
jauti, kad čia — Lietuva.

Vėl per minią skinamės 
kelią į autobusą ir išvažiuojame 
dzūkiškon gegužinėn, kur 
laukia ne tik tradiciniai dzūkiš
ki valgiai, bet ir dainuojanti 
dzūkų šeima.

O po jų — į Grūto parką. Tai 

priešingybė tam, ką patyrėme 
Pivašiūnuose. Nemažai kontra- 
versįjos sukėlusį Grūto parką 
turbūt reikia aplankyti, kad 
galėtum susidaryti savo nuo
monę. Sakoma, kad čia anks
čiau buvusias pelkes parko 
savininkas pavertė tikrai gra
žia, žaliuojančia, medžiais 
apsodinta vietove. Sutinkame 
įmantrią parko gidę (mūsų gidei 
čia vadovauti neleidžia), kuri 
beveik linksmai įveda mus į 
parką. Čia pat vagonas, vienas 
iš tų, kuriais tremtiniai buvo 
vežami į Sibirą. Gidė apie tai 
mažai teužsimena ir jeigu patys 
geriau nežinotume, tai taip ir 
praeitume. Netrukus prieiname 
supynęs, toliau matosi 
užkandžių krautuvėlė. Sūpy
nėse žaidžia vaikai. Gidė 
paaiškina, kad sūpynės pas
tatytos tam, kad vaikai žinotų, 
kaip augo jų tėvai. Praeiname 
kelias medines skulptūras, jos 
bevardės. Pasirodo tai žmonės, 
kurie priešinosi parko savi
ninko projektui. Gidė palydi iki 
namelio, kur sukaupta medžia
ga apie trėmimus — iškarpos iš 
laikraščių, nuotraukos, raštų 
kopijos. Čia mus palieka ir to
liau keliaujame vieni.

Parko kelias gražus, aplin
kui pievelės, jas supa krūmai ir 
medžiai. Jų fone stovi sovietų 
vadų ir kitų išdavikų statulos. 
Tiesa, prie kiekvieno yra ant 
stulpelių įrėmuoti aprašymai 
apie sovietų vykdytą tautos 
genocidą. Jie yra tikslūs, bet 
kiek žmonių juos atsidėję per
skaito? Žmonės eina pasi
vaikščiodami, šnekučiuoda
miesi, o ausį rėžia rusiška muzi
ka. Iš išeivijos atvykusį žmogų ji 
tikrai varo iš proto.

ViBko neapėjus, grįžtu at
gal. Spaudoje teko daug apie šį 
sumanymą skaityti ir beveik 
įtikėti, kad tikslas geras. Gal jis 
ir dabar dar pateisinamas, ta
čiau tada reikia daug ką pa
keisti. Visų pirma, čia yra ne 
pasivaikščiojimo vieta, o Lie
tuvos kančios apmąstymo kelio
nė, ir ją reikia taip lankytojui 
tik per vartus įžengus prista
tyti. Ne vieta čia sūpynėms, ne 
vieta užkandžiams, ir tikrai ne 
vieta linksmai rusiškai muzi
kai. Ką gi reikia galvoti apie 
gražiose pievelėse pastatytus 
Stalino ir visų kitų nusikaltėlių 
paminklus? Aplinka graži, tik 
gėlių trūksta. Tai ar čia gerbia
ma, ar smerkiama? Kur kitur 
pasaulyje yra saugomi kritusių 
moderniųjų tironų paminklai? 
Didžiausia problema turbūt yra 
ta, kad labai tragiška lietuvių 
tautos istorijos dalis, patekusi į 
privataus žmogaus rankas, yra 
pristatoma taip, kaip jam patin
ka. Viena aišku: savininkui 
pajamos geros.

Pirmadienis skirtas Kau
nui. Lankome senamiestį, Vy
tauto bažnyčią, kitas miesto 
įžymybes. Atvykstame į Kauno 
karo muziejų. Pažįstamas jis 
gerai iš tėvų pasakojimų ir nuo

traukų, kuriose jis toks didelis, 
šviesus. Ir pasidaro liūdna 
pamačius, kad tikrovėje jis 
gerokai apleistas... Viename 
šone dar tebestūkso sovietiškos 
skulptūros; išeiviškai akiai ir 
širdžiai tai kažkas nesupranta
mo, bet kodėl čia kas nors to 
nemato?

Kaunas bendrai daro gero
kai apleisto miesto įspūdį, nors, 
be abejo, yra daroma pažanga 
— Laisvės alėjoje gražios 
krautuvės, moderniški viešbu
čiai (bent tas, kuriame mes 
buvome apsistoję). Tačiau norisi 
daug daugiau, ir greičiau. Pra
ėjo keturiolika metų, buvo 
renkami miesto burmistrai, bet...

Vakare iš viešbučio balkono 
matosi aukštai ant kalno bal
tuojanti naujoji Prisikėlimo 
bažnyčia. Mėnulio šviesoje ji 
atrodo sidabrinė. Gal ir visas 
gimtasis Kaunas vieną dieną 
sužėrės nauja šviesa.

Apie Pažaislį esame daug 
girdėję! Visas pastatų ansamb
lis imponuoja ne tik savo grožiu, 
bet ir istorija, kurioje atsispindi 
visos Lietuvos nuolatinė kova 
už būvį. Dabar atstatomas, nau
jinamas... Nesinori atsitraukti 
nuo stebuklingojo Dievo Mo
tinos paveikslo.

Kitas sustojimas — Lietu
vos liaudies buities muziejus 
Rumšiškėse. Tai didžiulė, uni
kali Lietuvos kaimų ir miestelių 
architektūros ekspozicija po 
atviru dangumi. Lankome Dzū
kuos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir 
Žemaitįjos kraštų sodybas. Viso 
čia perkelta ir atstatyta 140 
pastatų su visais vidaus įrengi
mais. Užeiname j suvenyrų par
duotuves — ir čia gintarai, 
medžio drožiniai, viename tro
belės kambaryje senutė audėja 
išdėsčiusi savo darbo audi
nius.

Kelionė artėja į pabaigą ir 
grįžtame į Vilnių. Pavakare pa
sitaiko proga aplankyti Vilniaus 
jėzuitų gimnaziją, sutikti jos 
naują rektorių. Iš griuvėsių 
išaugę gražūs gimnazijos rūmai 
vėl didinami, plečiami, nes da
bar čia mokosi per 600 moki
nių. Labai įdomu pamatyti erd
vią mūsų clevelandiečio Vaclovo 
Valio vardu pavadintą mokinių 
biblioteką. Gimnazijos rektorius 
pilnas entuziazmo ir ateities 
planų.

Trečiadienį einame į Vil
niaus universitetą, kurį 1570 m. 
įsteigė į Vilnių atvykę jėzuitai. 
Tada ši mokslo institucija veikė 
kaip kolegija, o 1579 m. kara
liaus Stepono Batoro dekretu 
buvo pavadinta universitetu. 
Kai 1979 m. Clevelande minė
jome Vilniaus universiteto 400 
m. sukaktį net nepagalvojome, 
kad vieną dieną stovėsime šimt
mečių pasiekimais alsuojančio 
universiteto kieme. Didelis, 
knygomis nukrautas universite
to knygynas, kuriame būtų gali
ma praleisti valandų valan
das.

Nukelta į 7 psl.



6 DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 6 d., šeštadienis Namų remonto ir statybinės paslaugos ■ NEKILNOJAMASIS TURTAS
Siūlo darbą

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 
nail tech. Mušt have Illinois statė

license.
Please call 708-945-8051, fax 

resume to 630-969-5333

CAREGIVERS - HOMEMAKERS. 
To provide in-home care to the el- 
derly. P/T, F/T, come-go, live-in.

Mušt speak English, have work per- 
mit, drivers license and car.

Comfort Keepers 847-215-8103.

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.

AMBER CONSTRUCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas 

„siding”, atliekami cemento, 
„plumbing” bei kiti namų 

remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded” 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929.

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome.

Tel. 708.447.0812,
708.275.1306, Sigitas

STASYS CONSTRUCTION

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

FLORIDOJE

ERA Lambrecht & 
Associates, Ine 

800-823-2144 ext. 
5527 

727-828-5527

Ortuos Accent
Homefinders

NAIL TECH Experienced in all 
nail services. Busy Naperville, 
Illinois Salon & Spa. Gurantee.

Benefits. Full time or part time. Call 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail elegantesds@aol.com.

JET TRANSPORT
is looking for owner/operators 

&drivers. For quick loads around 
Chicago, IN, MI, OH, WI, IA. 

Minimum of 2 years experience.
Many driver bonuses offered. 

Starting pay $1.05 + fuel surcharge.
Call 815-834-9090, ext 201 

TODAY !!!!

STATYBOS, 
REMONTO 
DARBAI

Contractor

Žilvinas Vendus
Albert Selevi

Work: 312-38SS088; 
815-272-5193 

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

wwwzikonstmction.com

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

„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

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

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAS
708-387-9144

Siūlo išnuomoti PARDUODA MEDŲ —ĮVAIRUS***

Marquette Park, 
naujame name 

išnuomojamas 1 mieg. butas.
Tel. 708-6564*599.

LIETUVOS BITININKŲ MEDUS 
KELIAUJA | EUROPĄ. K. Laukaičio 

šviežia* bičių medus keliauja i lietu
viškas krautuves Marquette Parke Ir 

Lemonte. Taip pat galima gauti ir 
PL centre po pamaldų Lemonte 
arba skambinti 630-323-5326.

M c* Šildymas
Šaldymas

6556 S. Kedzie Oicago, IL 60629

Prekyba, Inslafavimas, aptarnavimas

— Licensed — Bonded— Insured

Platinkite „DRAUGĄ"
IJRAIGAS

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

Kedzie/72nd
Heated 4 rms- 2 bdr apt. 

Stove$refrigerator. 
Deposit reąuired. 
773.544.9OI8.

Prie Kedzie Avė. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas.
Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

PIGIAUSI AVIA BILIETAI Į LIETUVĄ KR

Išnuomojamas apšildomas 4 
kaino. 1 mieg. butas 
(67 & yVhippTe apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security”.

Tel. 773-434-4543.

Woodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650;

2 mieg. — $71O-$75O.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Draudimo paslaugos

STATĖ FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654

r — — — — — — — — — — — — — — i
■ STATĖ FARM INSURANCE ■

Automobilio, namų, 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

I Prašykite Rasos — luditą lietuviškai ( 
I 5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL į 
I 708-423-5900 l

Platinkite „DRAUGĄ"

1) RALGAS

i-)

VILNIUS 2004
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOSIII

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280

E-mail: pencylar@comcast.net

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

0

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

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas — „catered" 

Siunčiame mūsų produktus UPS 
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt.

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

608 W. 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.

KOVAS 
PALUBINSKAS

• St. Petersburg ir priemiesčiuose
• Profesionalus, asmeninis ir 

sąžiningas patarnavimas
• ERA parduos Jūsų namus ar

nupirks!

Pro-Team
Bus.: 708-361-0800
ViireMi* 773464-7X31 
Fax: 708-361-9618

E-mail:
d.i.mayer@woridnetatt.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

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

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

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

COU3U1CLL

VIDA M.
BROKE,ACH SAKEVICIUS

Real Estate Consultant
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas

708-889-2148

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9500

GREIT PARDUODA
Jra’ Landmark 
r3”***! properties

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

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

r 
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Audrius Mikulis Omk. i
Tel.: 630-205-9262 I
Pager 773-260-3404
E-mail: amikulis@usa.com
[vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė i
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

Paslaugos fotografams

I 
I
I
I
I

tickots@doloris.com

1-800-514-9980
KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ PRIĖMIMAS 

PRATĘSTAS IKI LAPKRIČIO 8 DIENOS.

Mūsų atstovai:
BraVO coffeo and dėti

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 630-257-3300 
KALYNA corp.

338 S. Rohlwitie Road PALATINE, IL 60067, tel: 847-776-7766 
2719 W. 71 Str, Chicago, IL 60629, (773)-434-7919

8801 S. 78 th Avė, 8ridgeview, IL 60455, (708)-599-9680

Always Wlth Flowors
Naujovė —- salonas Lemonte!

• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos (konsultacijos - nemokamos)
• Dovanų krepšeliai, suvenyrai, paveikslai.
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%)

Lemont, 1120 S. Statė St.; Tel. 630-257-0339
Justlce 8015 W. 79 St.; Tel. 708-594 6604

Pristatome Čikagoje, jo, apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

www.alwayswithflowers.com

•••ĮVAIRUS***

‘Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884, palikti žinutę.

‘43 m. moteris, kalbanti lietu
viškai ir rusiškai, ieško darbo 
senelių ar vaikų priežiūroje. Tel.
708-268-7181.

‘Reikalingas vyras, galintis 
pakeisti vieną savaitę senelių 
priežiūroje. Reikalavimai -patir
tis, anglų kalba, automobilis. 
Geras atlyginimas. Tel. 708- 
476-7829.

‘Moteris ieško darbo pagyve
nusių žmonių priežiūroje. 
Legalūs dokumentai. Turi pa
tirtį. Tel. 708-499-6178.

‘Moteris ieško darbo pagyve
nusių žmonių priežiūroje. Ge
ros rekomendacijos. Siūlyti įvai
rius variantus. Tel. 708-923- 
1662.

‘Moteris ieško darbo ar gali 
pakeisti bet kurią savaitės 
dieną. Vairuoja, legalūs doku
mentai. Siūlyti ir kitus variantus. 
Tel. 773-863-8473.

‘Moteris ieško darbo ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 
10 v.r., Marąuette Park arba 
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 
773-925-7822.

‘Moteris ieško bet kokio darbo. 
Gali būti su gyvenimu Lemonte 
ir aplinkiniuose rajonuose. Tel. 
630-544-0905.

‘50 m. moteris ieško darbo se
nelių priežiūroje su grįžimu 
namo Willow Springs rajone. 
Geros rekomendacijos, anglų 
kalba, automobilis. Tel. 773- 
983-3014.

‘Ieškau žmogaus, kartu nuo
motis butą šalia Archer ir 
Pulaski Rd. Tel. 773-419-9273.

‘Ieškau kambarlokės nuomo
jamame 2 miegamųjų bute 
Lemonte Tel. 708-699-8749.

‘Vyras ieško darbo 5 dienas 
savaitėje. Tel. 773-581-1141.

‘Pagyvenusi, patyrimo turinti 
med. sesuo .ieško darbo slau
gyti ligonius ar senus žmo- 
nes.Gali pavaduoti. Tel. 773- 
925-8905.

DĖMESIO! DĖMESIO! Neseniai 
atvykote, ieškote darbo ar buto, 

tačiau skelbti* laikraštyje brangiai 
kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS Ju*ų 
skelbimą Išspauscflns nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 773 585 9500 

ar užsukti J DRAUGO 
administraciją adresu 4545 W. 

63 St, Chicago, IL 60629.

MARŲUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAVĘ 
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 uždarytą. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai.

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

LAPKRIČIO 27 d..
(šeštadieni), 8 v.v. Willowhrook Kalimom
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PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BEI' KURIO.JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-6880, 630 774-1192

mailto:elegantesds@aol.com
wwwzikonstmction.com
mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
mailto:d.i.mayer@woridnetatt.net
mailto:amikulis@usa.com
mailto:tickots@doloris.com
http://www.alwayswithflowers.com
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Rautais. AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinią agentOių praneėlmals;

EUROPA

PARYŽIUS
Palestiniečių prezidentas 

Yasser Arafat patyrė komą ir 
yra kritiškos būklės, penktadie
nį sakė palestiniečių pasiuntinė 
Paryžiuje Leila Shahid. Anks
čiau buvo pranešta, kad kai ku
rie kariškių ligoninėje Prancū
zijoje gydomo Y. Arafat įgalioji
mai buvo perduoti jo premjerui. 
75 metų vadovas, kuris jau de
šimtmečius yra laikomas pales
tiniečių kovos su Izraeliu už sa
vo valstybę simboliu, pablogėjus 
jo būklei buvo perkeltas į inten
syviosios terapijos palatą. Tuo 
tarpu CNN bei NPR pranešė, 
kad Y. Arafat smegenys yra mi
rę ir jo gyvybę tepalaiko apara
tai. Kuo tiksliai serga Y. Arafat, 
vis dar nenustatyta.

AMSTERDAMAS
Sulaikytam įtariamam 

olandų filmų kūrėjo, kritikavu
sio islamą, žudikui bus pateikti 
kaltinimai priklausius teroristi
nių kėslų turinčiai grupuotei ir 
rengus sąmokslą nužudyti žmo
nes. 26 metų vyrui, kuris turi 
dvigubą Olandijos ir Maroko pi
lietybę ir kurį šalies žiniasklai- 
da pristato kaip Mohammed B., 
bus pateikti kaltinimai nužu
džius kino režisierių Theo van 
Gogh, tolimą dailininko Vincent 
van Gogh giminaitį. T. van Gogh 
buvo nušautas ir subadytas an
tradienį Amsterdame, kai dvira
čiu važiavo į darbą.

GENEVA
Žinoma pabėgėlių gynimo 

organizacija — Norvegijos pabė
gėlių reikalų taryba — apkalti
no Rusiją darant spaudimą pa
bėgėliams iš Čečėnijos, siekiant 
priversti juos sugrįžti atgal į šią 
smurto krečiamą Kaukazo res
publiką. Taryba pažymėjo, jog 
Čečėnijoje tebegresia pavojus 
pabėgėlių saugumui ir kad dau
gelis Čečėnijos gyventojų nebe
turi būstų, į kuriuos būtų gali

Atkelta iš 1 psl.
ūkio ministro postas. Jis nu

matytas parlamentarui Vikto
rui Rinkevičiui.

Kaip sakė socialdemokratų 
derybininkas Gediminas Kirki
las, formuojama valdančioji ko
alicija tebėra atvira kitoms par
tijoms.

Pasak G. Kirkilo, diskusija 
su kitomis partijomis dar tęsia
si. Labai svarbu ir partijų san
tykiai parlamente, kai reikės 
susitarti dėl komitetų sudėties, 
kitais svarbiais klausimais.

Pasak socialdemokratų de
rybininko, Seime formuojama 
koalicija^ neturės konstitucinės 
daugumos, bet 85-86 balsų už
teks priimti įstatymams ir su
daryti Vyriausybę.

Gruzijos prezidentas dėkoja Lietuvai už priėmimą
Vilnius, lapkričio 5 d. 

(BNS) — Gruzijos prezidentas 
Michail Saakašvili penktadienį 
paskambino Lietuvos vadovui 
Valdui Adamkui, kad padėkotų 
už gražų priėmimą spalio vidu
ryje.

Lietuva pradėjo pirmininkauti Helsinkio komisijai

Vilnius, lapkričio 5 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį prasi
dėjusiam Baltijos jūros aplinkos 
apsaugos Helsinkio komisijos 
(HELCOM) nacionalinių dele- 
gacįjų vadovų posėdžiui pirmą 
kartą pirmininkauja Lietuva.

Dviejų dienų posėdyje Hel
sinkyje vadovauja Valstybinės 
aplinkos apsaugos inspekcijos 
viršininkas Artūras Daubaras.

A Daubaras yra žinomas 
ekologijos, aplinkos apsaugos ir 
vadybos specialistas. 1997 me
tais jis ėjo aplinkos viceministro 
pareigas, 1996-1999 metais va
dovavo Lietuvos delegacijai 

ma sugrįžti. Maždaug 150,000 
čečėnų paliko savo tėvynę per 
dešimt metų nesibaigiantį konf
liktą šioje respublikoje.

BRIUSELIS
Irako laikinasis premjeras 

Iyad Allawi penktadienį paragi
no NATO skubiai padėti pa
rengti saugumo pąjėgas šioje 
karo nualintoje šalyje ir sakė, 
kad bet koks delsimas gali kai
nuoti gyvybes. NATO vadovai 
per birželio mėnesį Istambul 
įvykusį susitikimą susitarė pa
dėti parengti Irako saugumo pa
jėgas, tačiau mėnesius ginčijosi 
dėl detalių. Galiausiai praėjusį 
mėnesį ši karinė sąjunga nus
prendė dislokuoti iki 400 ins
truktorių, kurių daugumą bus 
stengiamasi nusiųsti dar iki 
sausį numatytų rinkimų. Anks
čiau 26 NATO valstybių atsto
vams I. Allawi sakė, kad ant 
kortos pastatytas regiono stabi
lumas.

KRASNOJARSKAS
Krasnojarsko krašto prisie

kusiųjų teismas penktadienį 
priėmė nuosprendį pripažinti 
kaltu fiziką Valentin Danilov, 
kaltinamą šnipinėjus Kinijai. 
Visi šio Sibiro regiono 12 prisie
kusiųjų pripažino, kad V. Da- x 
nilov kaltas pagal visus kaltini
mo punktus. Po nuosprendžio 
paskelbimo V. Danilov sakė kol 
kas neketinąs protestuoti nuos
prendžio Aukščiausiajame Teis
me, bet lauksiąs galutinio 
sprendimo dėl bausmės laiko. 
Jis neatmetė galimybės, kad tei
sėjas gali priimti išteisinamąjį 
nuosprendį. V. Danilov paaiški
no, kad prisiekusieji palaikė jį 
kaltu perdavus žinių, kurios yra 
valstybės paslaptis.

JAV

WASHINGTON, D.C.
JAV prezidentas George W. 

Bush nurodydamas antrojo pre
zidentavimo laikotarpio politi

Aiškėja kairiųjų ir populistų ministrų kabinetas
Seimo pirmininkas Artūras 

Paulauskas taip pat palankiai 
vertina Valstiečių ir Naujosios 
Demokratijos sąjungos sprendi
mą prisijungti prie valdančio
sios koalicijos. A. Paulauskas 
sakė, kad tai užtikrins sėkmin
gą Vyriausybės darbą. Pasak 
Paulausko, jie kviečia jungtis ir 
kitas partijas, pavyzdžiui, libe- 
ralcentristus, kuriuos jungtis 
prie formuojamos koalicijos ra
gino ir prezidentas.

Seimo pirmininkas mano, 
kad sėkmingą darbą gali užtik
rinti tik stabili ir solidi daugu
ma, kuriai pagrindas jau padė
tas.

Tuo tarpu viena Tėvynės 
Sąjungos vadovių Rasa Jukne
vičienė pabrėžė, kad opozicijos

Prezidentai per pokalbį pa
žymėjo, kad Vilniuje pasirašyta 
bendra deklaracija dėl regioni
nio bendradarbiavimo ir para
mos Gruzijos europinei bei eu- 
roatlantinei integracijai atveria 
naujas šalių santykių perspek

HELCOM.
Lietuva pirmininkavimą 

Helsinkio komisijai nuo šių me
tų liepos 1 dienos perėmė pagal 
keitimosi tvarką dvejiems me
tams.

Ta proga Lietuvos ambasa
da Suomijoje surengė nacionali
nių delegacijų narių, HELCOM 
sekretoriato darbuotojų ir Suo
mijos pareigūnų susitikimą, ku
riame dalyvavo Suomijos aplin
kos apsaugos ministras Jan- 
Erik Enestain ir Lietuvos ap
linkos ministerijos sekretorius 
Aleksandras Spruogis.

„Jau trisdešimt metų dir

kos prioritetus pabrėžė, kad ke
tina drauge su sąjungininkais 
kovoti su terorizmu ir nedel
siant pradėti socialinio aprūpi
nimo sistemos reformą. „Per 
prezidento kampaniją aš užsi
dirbau kapitalą, politinį kapita
lą, ir dabar ketinu jį panaudoti”, 
sakė G. W. Bush pirmojoje po 
rinkimų pergalės spaudos kon
ferencijoje. Kalbėdamas apie 
karą su terorizmu G. W. Bush 
užsiminė apie tuos sąjunginin
kus, kurie ne visada pritarė JAV 
veiksmams: „Nepaisant anks
tesnių nesutarimų, mes turime 
bendrą priešą”, sakė jis. Prezi
dentas pareiškė, kad ministrų 
kabinete įvyks permainų, bet 
nesakė kokių.

A7I JA.

BEIJING
Vienoje Kinijos anglių ka

sykloje sprogus dujoms, žuvo 15 
darbininkų, o dar vienas liko po 
žeme. 32 darbininkams pavyko 
ištrūkti. Reali grėsmė buvo 
iškilusi tik 16-ai angliakasių. 
Dabar gelbėtojai šachtoje ieško 
dingusio darbininko. Oficialiais 
duomenimis, kiekvienais me
tais Kinijos anglių kasyklose 
žūsta daugiau kaip 7,000 žmo
nių.

----- --- ... .... ... ............
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ABU DHABI
Su Osama bin Laden tinklu 

„ai Qaeda” susijusi grupuotė 
penktadienį viename tinklala- 
pyje paskelbė pranešimą, kuria
me JAV, išrinkusioms preziden- 
tą George W. Bush antrajai ka
dencijai, pagrasino atsakomai
siais veiksmais ir perspėjo apie 
joms gresiantį nepakeliamą 
pragarą. Grupuotės, kuri yra 
prisiėmusi atsakomybę už šių 
metų kovą Madrido traukiniuo
se surengtus išpuolius, praneši
mo tikrumo kol kas patikrinti 
neįmanoma.

vaidmuo naujajame parlamente 
bus labai svarbus. Pasak R. 
Juknevičienės, jai nerimą kelia 
tai, jog daugelis rinkėjų liko ap
gauti ir nusivylę, o Vyriausybėje 
svarbius postus užims ne pačios 
geriausios reputacijos verslo 
žmonės.

Prezidentas Valdas Adam
kus žada įdėmiai nagrinėti vi
sas kandidatūras. Ar joms pri
tarti, spręs pagal jų nuveiktus 
darbus, o jam nežinomus asme
nis prašys patikrinti specialiųjų 
tarnybų.

„Prašysiu tam tikrų įstaigų, 
jei yra neaiškumų, kad man pa
tvirtintų dokumentais, ir jei 
matysiu, kad abejonės pagrįs
tos, nebijosiu to sakyti ir išsiaiš
kinti”, sakė V. Adamkus.

tyvas.
Bendroje deklaracijoje nu

matyta, kad Lietuva Gruzijai 
padės įgyvendinti jos europinės 
integracijos siekius, pasidalin
dama gynybos ir teisinės siste
mos reformos patirtimi.

banti Helsinkio komisija yra be
ne svarbiausia tarptautinė ap
linkos apsaugos institucija Bal
tijos jūros regione”, sakė A. 
Daubaras.

HELCOM yra tarpvyriausy
binė institucija, koordinuojanti 
Baltijos jūros aplinkos apsaugos 
susitarimo įgyvendinimą.

Helsinkio sutartis, kuria 
Baltijos šalys nutarė imtis ben
drų veiksmų Baltijos jūrai iš
saugoti, pasirašyta 1947 m. Prie 
jos yra prisijungusi Danija, Es
tija, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Suomija, Švedija, Vokietija, Ru
sija.

AR REIKALINGI VALDOVŲ RŪMAI?
Debatai apie Valdovų rūmų 

reikalingumą vyksta jau keli 
metai Lietuvoje ir išeivijoje. 
Nuomonių yra už ir prieš. 
Lietuvos Seimo ir Vyriausybės 
nutarimu, Valdovų rūmų staty
ba jau vyksta visu greičiu. Tad 
prasmingiau kalbėti apie rūmų 
reikalingumą.

Apie tai jau buvo pora 
pasisakymų mūsų išeivijos 
spaudoje. Marija Kierienė 
(„Amerikos lietuvis” 2004.10.16 
Lietuvoje 2001-2003 metus 
dirbusi mokykloje, Vilniuje, 
rašo apie turėtą konferenciją po 
ekskursijos su mokiniais į 
Valdovų rūmus, tema: „Valdovų 
rūmų reikšmė Vilniui ir Lie
tuvai”. Išvada: Taip! Reikalingi! 
Labai reikalingi! „Lietuvos žmo
gus, turintis aukštąjį arba spec. 
išsilavinimą, aplankys Valdovų 
rūmus ir bus laimingas dėl to, 
kad jie yra”, sako laiško autorė.

Reikia pridėti, kad Valdovų 
rūmai paliks didelį įspūdį ir 
tautinį pasididžiavimą mokinių 
bei provincijos žmonių ekskur
sijoms iš visos Lietuvos. Nema
žiau svarbus ir užsienio turistų 
atsilankymas Valdovų rūmuo
se, kur jie matys Lietuvos val
stybingumo raidą nuo karaliaus 
Mindaugo laikų, kur jiems bus 
lengviau pažįstama ir Lietuvos 
istorija.

Kai mes su turistinėmis 
grupėmis keliaujam Europoje, 
prancūzai rodo Versalio rūmus, 
italai - Koliziejų, vokiečiai - 
Bavarijos karalių pilis, jų rū
mus. Nuvykus į Egiptą, turis
tus pasitinka faraonų pirami
dės. Turistų palikti milijonai 
dolerių ar eurų labai daug pade
da valstybei, jos žmonių gerovei.

Vilniuje turistus pasitinka 
kelios puošnios bažnyčios ir 
Gedimino pilies, bokštas. Kiek 
jie kalba apie lietuvių tautos 
praeitį? Apie Lietuvos valsty
bingumą nuo karaliaus Min
daugo laikų? Dar neseniai 
Lietuva įvedė valstybės šventę 
- Mindaugo karūnavimo dieną. 
Neseniai pradėjo ir Valdovų 
rūmų atstatymą valstybės ir jos 
piliečių lėšomis.

Išeivija remia Valdovu 
rūmus

Valdovų rūmams kylant į 
viršų, kyla ir klausimas, ar 
Lietuvos išeivija remia Valdovų 
rūmų atstatymą? Taip. Ame

„LIETUVA,KOKIA TU ESI?"
Atkelta iš 5 psl. 

Nijolė Kersnauskaitė
Iš universiteto važiuojame į 

Genocido aukų muziejų. Mūsų 
keliautojų grupė visą laiką buvo 
labai linksma, tačiau peržengę 
muziejaus slenkstį visi nutyla. 
Nusileidžiame į rūsius — ten 
kameros, kur buvo laikomi, tar
domi ir žudomi suimtieji... 
Gūdžioje tyloje aidi tik mūsų 
žingsniai, o mūro sienos kalba 
apie lietuvio kančią ir sielos 
tvirtybę. Ten, tuose nykiuose 
rūsiuose mes girdėjome Lietuvą 
kalbant...

Antakalnio kapinės ir 
Sausio 13-ąją žuvusiųjų kapai 
— paskutinė mūsų sustojimo 
vieta, ir turbūt pati artimiausia 
mums savo dvasia.* * ♦

Pradėjau šį rašinį klausi
mu: Lietuva, kokia tu esi? 
Sugrįžus, daug kas manęs klau
sia: Tai kaip patiko Lietuvoj? Ir 
negaliu atsakyti pirma nepa
klausus, o kokie buvome ir 
esame mes?

Išeivijos jaunimo stovyk
lose, per ištisus dešimtmečius, 
vienas vakaras išsiskirdavo iš 
visų kitų. Tą dieną, leidžiantis 
saulei, stovykloje įsiviešpatau
davo ypatinga tyla. Ir tada, jau 
sutemus, paežerėje, su degan
čiomis žvakelėmis rankose, 
prasidėdavo stovyklaujančio 
jaunimo eisena. Tyloje jie lėtai 
artėdavo prie laužo, kur su
skambėdavo pirmoji partizanų 

rikos lietuviai jau kelinti metai 
aukomis remia Valdovų rūmų 
atstatymą, jų vidaus įrengimo 
darbus. Prieš metus Valdovų 
rūmų paramos fondo Vilniuje 
pirm. Edmundo Kulikausko 
pastangomis prie JAV lietuvių 
bendruomenės, buvo sudarytas 
Valdovų rūmų paramos komite
tas JAV, kuriam vadovauja adv. 
Regina Narušienė. Iki šiol 
komitetas jau surinko 77,000 
dolerių ir renka toliau su 2004 
metų lėšų telkimo vajumi iki 
metų galo.

Amerikos lietuviai yra 
suaukoję daugiau kaip 50,000 
dol. anksčiau per Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdybą. Tos 
lėšos jau yra Valdovų rūmų 
fonde Vilniuje. Yra ir pavienių 
stambių Amerikos lietuvių 
aukotojų tiesiog Valdovų rūmų 
fondui ir jų bus daugiau. Aukos 
per JAV komitetą yra nurašo
mos nuo JAV federalinių mo
kesčių su pilnais pakvitavimais.

Rūmų statytojai

Visiems, kurie paaukoja 
1,000 litų (360 dol.) yra 
suteikiamas rūmų statytojo 
vardas, rūmų diplomas, įrašas 
rūmų garbės narių lentoje iš
kilmių salėje ir įrašai visuose 
rūmų leidiniuose. Per JAV 
komitetą jau yra 116 Valdovų 
rūmų statytojų. Nauji rūmų 
statytojai yra: dr. Donatas ir 
Gina Skučai (360 dol.), kun. dr. 
Eugenijus Gerulis (350 dol.), 
Rasių šeima (4,000), Vidas 
Noreika (500 dol.), a. a. 
Kazimieras ir Anelė Eidukaičiai 
(350 dol.), Antanas ir Aniceta 
Januškos (350 dol.), Algirdas ir 
Eugenija Dūdos (600 dol.), 
Antanas Lembergas (350 dol.) ir 
Bronius ir Ramunė Juodeliai 
(700 dol.).

Juo didesnis bus Amerikos 
lietuvių įnašas į Valdovų rūmų 
atstatymą, tuo daugiau mes 
paremsime Lietuvos valsty
bingumo sutvirtinimą ir mūsų 
istorinio paveldo išlaikymą 
mūsų jaunesniojoje kartoje.

Valdovų rūmų statytojus 
(sn 350 dol. ar daugiau) ir 
rėmėjus su mažesnėmis auko
mis prašome čekius rašyti: 
„Lith. Amer. Com.Valdovų rū
mai”: ir siųsti adresu: Valdovų 
rūmai, 5600 S. Claremont Avė. 
Chicago, IL 60636.

JAV komiteto iždininkas 

daina. Ir taip prasidėdavo Par
tizanų vakaras. Jis būdavo ski
riamas Lietuvos partizanams 
prisiminti ir juos pagerbti. Bet 
tas vakaras turėjo ir kitą 
paskirtį — toli nuo Lietuvos, 
lietuvių jaunimas rinkdavosi ne 
tik partizanus prisiminti, bet ir 
savyje jų ryžtą gaivinti, save jų 
dvasioje atnaujinti. Įaugo į 
mūsų širdis tie partizanų va
karai, įaugo jų dainos, ir svar
biausia — tikime ir viliamės, 
įaugo jų dvasia.

Penkis dešimtmečius, lietu
viškoji išeivija, kaip Čiurlionio 
„Pasakos karaliai”, savo del
nuose laikėme Lietuvą, jos 
laisvės svąjonę, jos dvasinį lobį. 
Ją saugojome, ir išsaugojome, ir 
toliau saugosime.

Lietuvoje dažnai matėme 
ant stulpų išklįjuotus plakatus, 
klausiančius: Kas jei ne tu, kurs 
naują Lietuvą? Ar atsiras 
Lietuvoje pakankamai Čiurlio
nio „Pasakos karalių”, kurie 
suims į savo delnus atgims
tančios tėvynės rūpesčius, dar
bus ir viltis?

* * *
Du tūkstančiai ketvirtųjų 

metų rugpjūčio 20 dieną iš 
Vilniaus oro uosto pakilo lėktu
vas skrydžiui į užjūrį ir į 
namus. Vidudienio saulės spin
duliuose paskendę, antrą kartą 
tolumoje liko gimtojo krašto 
laukai.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau vieneri metai, kai mus paliko

A f A
DANUTĖ TAUTVILAITĖ 
JURGĖLIENĖ (GALE) 

(1933—2003)
Mylime Tave ir pasigendame Tavęs, Danute. Lai mie

las Tavo prisiminimas mus gaivina ir palieka su mumis 
aknžinai...

Kviečiame gimines ir draugus prisiminti Danutę mal
doje.

Liūdesyje likę vyras Algis Julius ir sūnus Algis 
Viktoras bei giminės New Yorke ir Čikagoje

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVĖ. 

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

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

ALL PHONES
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD

NEW LOCATION
3240 W. 79 St. MARQUETTE PARK

ALL PHONES 1-708-430-5700

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai.

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 Avė, Chicago, IL 60632

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

JEI NE AŠ, TAI VALDOVŲ RŪMAMS 
ŠIANDIEN TRŪKTŲ VIENOS PLYTOS...
Vilniaus Barboros Radvi

laitės pagrindinės mokyklos 
moksleiviai ir mokytojai nus
prendė inicijuoti akciją „Pa
remkime Valdovų rūmų atsta
tymą”. Barboros Radvilaitės 
vardas Vilniaus miesto savi
valdybės sprendimu mokyklai 
yra suteiktas šiais metais. Kaip 
patys mokytojai ir moksleiviai 
sako, tai juos džiugina ir 
įpareigoja.

Mokyklos seniūnų taryba 
šią savanorišką akciją nus
prendė vykdyti 2004 metų spa
lio 18-22 dienomis. Moksleiviai 
ir mokytojai buvo kviečiami 
paremti rūmus vienu litu ir 
daugiau. Valdovų rūmų para
mos fondui Vilniaus Barboros 
Radvilaitės pagrindinės mokyk
los moksleiviai ir mokiniai 
įteikė 726 litų paramą.

Moksleivių atstovai su tary
bos nare mokytoja Jūrate 
Samuityte apsilankė paviljone 
„Valdovų rūmų vartai” ir 
Taikomosios dailės muziejuje 
vykstančioje radinių parodoje. 
Valdovų rūmų paramos fondo 
valdybos pirmininkas E. Kuli
kauskas ir direktorė I. Jovai- 

šaitė apsilankė pačioje mokyk
loje, padėkojo už tokią šaunią 
iniciatyvą bei entuziazmą ir 
įteikė Padėkos diplomą.

„Smagu matyti, kad pa
tiems moksleiviams ši akcija 
suteikė daug džiaugsmo ir jie 
jaučiasi labai rimtai prisidėję” - 
pasidžiaugė E. Kulikauskas.

Mokykloje mokiniai pakabi
no savo sukurtus akcijos plaka
tus, išsikarpė ir susilankstė 
Valdovų rūmų maketą, o akcijai 
pasibaigus šią parodą papildė ir 
jų pačių surašyti visų Valdovų 
rūmų atkūrimui paaukojusių 
moksleivių bei mokytojų vardai 
ir pavardės.

Mokyklos direktorė Rūta 
Neciunskienė pabrėžė, kad pa
tys mokiniai labai noriai ėmėsi 
šios paramos rinkimo akcijos. 
„Šioje mokykloje mokosi 902 
moksleiviai. Nors nemažai iš jų 
socialiai remtinų šeimų vaikai, 
tačiau patys sugalvojo savo ak
cijos šūkį: *Vaikams ir anūkams 
galėsite garbingai pasakyti: jei 
ne aš, tai Valdovų rūmams 
šiandien trūktų vienos plytos’.”

Valdovų rūmų 
paramos fondas

http://www.petkusfuneralhomes.com
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LAPKRIČIO 13 D., 11 V.R. Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje ALRK mo
terų sąjungos narės susirinks 
šv. Mišioms už amžinybėn iške
liavusias savo nares. Po Mišių 
sąjuhgietės dalyvaus Šv. Kry
žiaus bažnyčios 100 metų ju
biliejuje, kur 2 v.p.p. vyks šv. 
Mišios, aukojamos vyskupo 
Pauliaus Baltakio.

DR. JULIAUS j. BIELSKIO - pir
mojo Lietuvos Respublikos kon
sulo JAV - archyvinis paliki
mas jau daugiau kaip 20 metų 
saugomas Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro archyvuose. J. 
Bielskio duktė Rūta Biels- 
kytė-Hafman savo tėvo medžia
gai išlaikyti ir saugoti, bei 
paruošti knygai atsiuntė auką 
2,500 dol. LTSC dėkoja dosniai 
aukotojai.

LAPKRIČIO 14 D., SEKMADIENI, 
12 v.p.p. visi kviečiami j Šaulių 
namų salę pasiklausyti kom
pozitoriaus ir dainininko 
Algirdo Motuzos atliekamų 
dainų, pasišokti, grojant Algi
mantui Bamiškiui, susitikti su 
draugais ir susirasti naujų. Bus 
skanus „Antano kampo” mais
tas, alus su skrudinta duona, 
loterija ir kitos linksmybės. 
Atvykite.

TARPTAUTINĖ MOKYKLA Vil
niuje (American Intemational 
School of Vilnius - AISV) ieško 
mokyklos direktoriaus atei
nantiems 3-5 metams, pra
dedant darbą 2005 m., liepos 
mėnesį. Ieškoma pedagogo - 
vadybininko, turinčio magistro 
laipsnį ir susikalbančio lietu
viškai. Kandidatai prašomi at
siliepti iki gruodžio 1 d. Visą 
informaciją suteiks John Ma- 
gagna, Search Associates 
(search-associates.com.) arba 
Marčia D. Barker, AISV Search 
Committee Chair (barkerb- 
mem@yahoo'. com).

LIETUVIŲ OPEROS POKYLIO 
programoje šį kartą svečiai 
grožėsis kompozitoriaus C.Orffo 
operos „Carmina burana” 
skambiomis nuotaikingomis 
ištraukomis. Dainuos ir solistai. 
Viena Operos choristė šių metų 
meninę programą trumpai 
apibūdino: „Koncertas bus kaip 
reikiant! Dar tokios pokylio pro
gramos nėra buvę.” Tad ne
praleiskite progos ir būtinai 
atvykite pasiklausyti šio po
kylio programos, tuo pačiu 
paremsite šį sezoną statomą P. 
Mascagni operą „Cavalerija 
rusticana”. Pokylis jau čia pat, 
šeštadienį, lapkričio 20 d., 
Jaunimo centre, Čikagoje. Dėl 
rezervacijų kreipkitės į valdy
bos vicepirmininką Jurgį Vi
džiūną, tel. 773-767-5609.

MANIGIRDAS MOTEKAITIS 
akompanuos, o Faustas Strolia 
diriguos Lietuvos Vyčių choro 
metiniame pokylyje sekma
dienį, lapkričio 7 d., 2 v.p.p. 
Polonia Banųuets salėje, 4604
S. Archer Avė., Čikagoje. Ma
loniai prašome atsilankymu 
paremti seniausią lietuvių 
chorą Amerikoje.

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAURAGĖS 
klubo metinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Kviečia
me visus narius gausiai daly
vauti.

ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS gen.
T. Daukanto Jūrų šaulių kuo
pos narius bus aukojamos lap
kričio 7 d., sekmadienį, 10:30 
v.r. tėvų jėzuitų koplyčioje: 56th 
ir Claremont. Visi nariai prašo

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE OAILY

mi dalyvauti ir pasimelsti už 
mūsų išėjusius narius. Po 
pamaldų susirinksime Jaunimo 
centro kavinėje pietums.

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 13 D., 
8 v.v. bus koncertas „Rudens 
romantika”. Programoje daly
vaus Lietuvos iškilus solistas 
Vytautas Juozapaitis su žmona 
Egle Juozapaitiene, moterų 
vokalinio ansamblio „Eglė” 
vadove. Akompanuos pianistas 
Manigirdas Motekaitis. Lietu
vos vaikų globos būrelis 
„Saulutė” kviečia į Lietuvos 
dailės muziejų, PLC, Lemonte.

DAINUOSIME DAINUOSIME 
VISI. Lapkričio 19 d., penkta
dienį, 2 v.p.p. kviečiame visus 
dainos mėgėjus į Bočių menę, 
PLC, LLB apylinkės Socialinio 
skyriaus ruošiamą popietę. 
Akordeonui pritariant, kartu su 
dainorėliais visi dainuosime. 
Talkininkauja Lemonto Lietu
vos dukterų draugija. (3,6,9,13, 
16)

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKA
LŲ skyrius organizuoja išvyką į 
Bolchoi Balet (Raymonda). Lap
kričio 13 d., šeštadienį, 1 v.p.p. 
Auditorium Theatre. Skam
binti: 630-968-6497 arba 
708-346-0756.

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 
Čikagoje maloniai prašo visus 
klubo narius atvykti į metinį 
susirinkimą ir vaišes, vyk
siančias lapkričio 7 d., sekma
dienį, 12 v. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St.

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugijos narių susirinki
mas vyks sekmadienį, lapkričio 
7 d., 12:30 v.p.p. Tėviškės 
bažnyčios salėje, 6641 S. Troy 
Avė., Chicago. Visi nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti. 
Programoje: valdybos praneši
mai, dabartinių reikalų tvarky
mas, bendri pietūs, Prof. Gied
riaus Subačiaus paskaita „100- 
osios spaudos lotyniškais raš
menimis atgavimo metinės” ir 
valdybos siūlomų renginių 
aptarimas.

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais.

DĖMESIO! Artėja didžiausias 
šių metų kultūrinis renginys - 
XI Teatro festivalis, kuris įvyks 
lapkričio 26 - 28 dienomis Jau
nimo centre, Čikagoje. Festiva
lyje dalyvaus Los Angeles 
dramos sambūris, Čikagos 
„Žaltvykslė” New York „The 
Baltic Theatre”. Sekmadienį, po 
paskutinio spektaklio, vyks 
vaišės ir „Oskarų” apdovano
jimų teikimas, kurio metu bus 
pristatyta nauja knyga apie 
išeivijos tearalus. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba.

LAPKRIČIO 14 D., sekmadienį, 
12:30 p.m. PLC Didžiojoje salėje 
įvyks madų paroda „Rudens 
simfonija 2004”. Dėl vietų 
skambinti Žibutei tel. 630-257- 
0153 arba Elzytei 630-257- 
8617. Bus Aldonos Šoliūnienės 
pietūs, gors A. Andriekus.

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ CENTRE 
„Seklyčioje”, lapkričio 10 d., 2 
v.p.p. trečiadienio popietės pro
gramoje bus rodomos ištraukos 
iš vaizdo juostos „Laisvės 
alėja”. Maloniai kviečiame 
atvykti ir įdomiai praleisti 
laiką.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500

RUDENS VAJUS DAR TĘSIASI
Draugo fondo lėšų telkimo 

rudens vajus dar tęsiasi per 
visą lapkričio mėnesį. Iki šiol 
rudens vajaus įnašus atsiuntė 
nemaža dalis Draugo fondo gar
bės narių, narių ir rėmėjų, ta
čiau dalis dar neatsiliepė.

Kviečiame atsiliepti visus 
lapkričio mėnesį. Kviečiame 
visus „Draugo” skaitytojus tapti 
Draugo fondo nariais, ar rė
mėjais, kad investavimų pelnu 
sekančiais 2005 metais galėtu
me paremti „Draugo” leidybą, 
taupant Draugo fondo kapitalą, 
kurio uždarbis dar bus reikalin
gas dešimtmečiams, tolimesnei 
„Draugo” leidybai paremti.

Metiniame Draugo fondo 
narių suvažiavime 2004.10.06 
dauguma dalyvių pasisakė už 
tolimesnį Draugo fondo kapitalo 
auginimą. Dauguma pasisako

„Draugo” leidėjų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis Draugo fondo 
2004 m. narių suvažiavime aiškina „Draugo” leidybos rūpesčius.

SKELBIMAI
• A. a. dr. R. Gineitis atmi
nimą pagerbdami, Edward ir 
Patricia Okolish, OH, aukojo 
$20 padėti šelpti sunkiai ser
gančius ligonius Lietuvoje. Dė
kojame už auką. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. 
Tel.: 708-952-0781. Tax ID 36- 
3810893.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Mary Oksas, kurios au
ka buvo dvigubai padauginta 
iki $150 iš viso per Microsoft 
Matching Gifls Program. Dė
kojame! Lithuanian Mercy 
Lift. P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Tax ID 36-3810893. 
www.lithuanianmercylift@yahoo.com

•A.a. Onos Kutkaitės-Dur-‘ 
bin fondui, Jurbarko ligoninei, 
Florence ir David Gomez, MD, 
aukojo $10. Dėkojame. Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Tax ID 36- 
3810893.
• Dr. Vilią Baukys, Mori, NH 
aukojo $50 padėti perinatalinei 
priežiūrai Lietuvoje. Dėkojame 
už auką! Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
www.litbuanianmercylift@yahoo.com

• Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 

raštu, atsiųsdami papildomus 
įnašus, už tolimesnį vienintelio 
dienraščio išeivijoje „Draugo” iš
laikymą, tobulinant jo turinį, pri
traukiant naujus bendradarbius, 
siekiant „Draugą” išlaikyti visų 
išeivijoje esančių lietuvių dien
raščiu.

Didėjančios „Draugo” leidy
bos išlaidos reikalauja pakelti 
metinę „Draugo” prenumeratą 
nuo 2005.01.01, kuri nebuvo pa
kelta per šešerius metus. Lau
kiami ir nauji „Draugo” skaity
tojai iš naujai atvykstančių tau
tiečių iš Lietuvos. Dienraščio 
„Draugo” tolimesnis išlaikymas 
yra labai svarbus ir lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje, o visų 
parama Draugo fondui užtikri
na tolimesnę paramą „Draugo” 
leidybai, artėjant priėjo šimtojo 
gimtadienio 2009 metais.

lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 Kęstutis Che- 
sonis, Eugenia Pakulis, Rita 
Švarcas. $50 Jonas Bara
nauskas, Vytautas Graužinis, 
Maria Kapačinskas, Barbora 
Plikaitis, Jurgis Šveas, Niką 
Trumpjonaitė-Buckhalter. $40 
Irena Kairys. $25 Dalia Jakas, 
Aldona Jesmantas, Balys 
Milaknis, Halina Plaušinai- 
tienė, Jonas ir Irene Smalstys, 
Alfonsas Tumas. $24 dr. Birutė 
Kasakaitis. $20 Vacys ir 
Alfonsą Laniauskai, Henrikas 
Laučius, Jurgis ir Gerda 
Leskauskai, Jonas ir Aldona 
Raugaliai, Irena Sušinskienė, 
Antanas ir Anelė Vosyliai. $10 
Aloyzas ir Marija Aidžiai, 
Petras Ambraziejus, Vytautas 
Jonaitis, Walter Kasparaitis, 
Jonas ir Valeria Pleirys, 
Eugenia Račkauskas, Aldona 
Venskūnas. $5 Robertas Ta- 
mulionis. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011.

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

Sav. Petras Bernotas.

„Draugo" skelbimų skyriui 
TeL 1-773-585-9500

Su 1,000 dolerių:
Marija Pranskevičienė, a.a. 

Augustino Pranskevičiaus 
atminimui, garbės nariai, iš 
viso 3,000 dol., Dovvners Grove, 
IL.

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, 

garbės nariai, iš viso 3,805 
dol., Piedmont, CA.

Su 100 dolerių:
Jonas ir Janina Mikulio- 

niai, garbės nariai, iš viso 
1,900 dol., Sterling Hts, MI.

Kazys ir Salomėja Dauliai, 
iš viso 300 dol., Chicago, IL.

Aldona Stanton, garbės 
narė, iš viso 1,400 dol., Engle- 
wood, FL.

Paulius ir Birutė Gyliai, 
garbės nariai, iš viso 1,300 
dol., Olympia, WA.

Laima Jarašūnas, garbės 
narė, iš viso 1,000 dol., Santa 
Monica, CA.

Vytautas ir Ona Gutauskai, 
garbės nariai, iš viso 1,900 
dol., Michigan City, IN.

Algimantas ir Virginija 
Gureckai, iš viso 325 dol., 
Germantovvn, MD.

Tadas Mickus, tėvų a. a. 
Stasio ir Marijos Mickevičių 
atminimui, iš viso 100 dol. 
Springfield, VA.

Žmogus, kuris paišo varnas...

Lietuvoje gerai žinomas dailininkas Povilas Šiaučiūnas, 
gyvenantis ir dirbantis Panevėžyje, kuria ekslibrisus, lakš
tinę grafiką, plakatus, iliustruoja knygas, maketuoja katalo
gus ir kitus leidinius. Nedidelių meniškų grafikos kūrinių su 
užrašu EX Libris yra sukūręs apie 840. Sukurtuose kūrinė
liuose dailininkas įprasmino daugelį iškilių asmenybių, 
svarbių sukakčių, įvykių. Tai dekoratyvūs, juodai balti, tvir
to griežto štricho, stilizuoti, liaudiškų formų lino raižiniai, 
kuriuose atsiskleidžia dailininko sugebėjimas lakoniškomis 
priemonėmis nusakyti, išryškinti personažo charakterį, 
veiklą, polinkius, išskirtinumą. Portretiniuose ekslibrisuose 
pašiepiami draugų, artimųjų nuotaikingi paveikslai. 
Menininkas dalyvauja parodose, konkursuose, kur yra pel
nęs įvairiausių apdovanojimų.

Dailininko Povilo Šiaučiūno paroda „Žmogus, kuris 
paišo varnas..." atidaroma lapkričio 19 d., penktadienį, 7:30 
v.v. M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Kodėl Žmo
gus piešia varnas? I šį klausimą maloniai jums atsakys 
keramikas Alvydas Pakarklis, sugrįžęs iš viešnagės Lietuvoje 
ir atvežęs dailininko kūrinius parodai. Rengėjai kviečia 
atvykti ir susipažinti su įdomaus grafiko iš Lietuvos kūryba.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglobiams 
ir invalidams vaikams, dau
giavaikėms šeimoms bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: a.a. 
Adomo Mickevičiaus atm. An
tanas Dundzila $50, Ramunė 
Dičius $50, Donatas Tijūnėlis 
$25; a.a. Vytauto Janušonio 
atm. Lionginas Špokas $30. 
Labai ačiū, „Saulutė” (Sun- 
light Orphan Aid), 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089, tel. (847) 537-7949. 
TAX ID #36-3003339.

•Jūs tapsite vienas iš
rinktųjų, jei vartosite DIAL 
N0W telefonines paslaugas. 
Skambinant į Lietuvą — 15,9, 
per JAV 4,9 ct. 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 jau naudoja 
DIAL NOW! Pasirinkdami mū
sų paslaugas, tuo pačiu remia
te išeivijos lietuvišką žiniask- 
laidą. DIAL NOW —patiki
miausias ryšys su Lietuva ir vi
su pasauliu!

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Sa- 
vings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (773) 847-7747.

RUDENS VAJAUS ĮNAŠAI
Su 50 dolerių:
Vladas Staškus, garbės na

rys, iš viso 1,400 dol., Redford, 
MI.

Algimantas ir Teresė 
Landsbergiai, garbės nariai, 
iš viso 1,050 dol., U. Marlboro, 
MD.

Balys ir Elena Kondratai, 
garbės nariai, iš viso 1,075 
dol., Quaker Hill, CT.

Algis ir Vaida Mikuckiai, iš 
viso 575 dol., La Canada, CA.

Joseph Bernot, iš viso 575 
dol., Union , NJ.

Ilgamečiai Draugo fondo direktoriai dr. Petras Kisielius ir kun. Viktoras 
Rimšelis 2004 m. narių suvažiavime.

Zigmo Degučio nuotraukos

Povilo Šiaučiūno 
Ex Libris A.P. 
(Alvydas Pakark
lis) 1993 m.

SKELBIMAI

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. 888-7706742

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

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba

877-496-3527

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence, Čikagoje 
Kalbame lietuviškai

Juozas Kirstukas, iš viso 
260 dol., Baltimore, MD.

John Tamulis, iš viso 50 
dol., Joliet, IL.

Su 30 dolerių:
Valerija Čepaitienė, iš viso 

515 dol., Chicago, IL.
Su 20-10 dolerių:
Alexandra Gylys, iš viso 

300 dol., Olympia, WA.
Antanina Šalčius, iš viso 95 

dol., Manchester, CT.
Visiems širdingai dėko

jame.
Fondo iždininkas

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LaSaDe #2300Chicago, IL60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

associates.com
mailto:ww.lithuanianmercylift@yahoo.com
mailto:ww.litbuanianmercylift@yahoo.com
mailto:Gibaitis@aol.com

