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Sportas 
* Ketv i r t ad ien į Vilniuje 

vykus iame L ie tuvos m o t e r ų 
k repš in io A lygos (LMKAL) 
posėdyje buvo pa tv i r t in tas 
2005-2006 metų sezono tur
nyre dalyvausiančių komandų 
skaičius bei pirmenybių nuos
tatai. Spalio 22 d. prasidėsian-
čiame XII čempionate, kaip ir 
praėjusiais metais, varžysis 20 
komandų, pagal regioninį prin
cipą suskirstytų į keturias gru
pes. 

* I VIII p a s a u l i o b i a t l o 
čempiona tą M o n a k e šeš ta
dienį i švyksta d u L i e tuvos 
a t s tovai - Martynas Tifnavi-
čius ir Eugenijus Rakit inas . 
Pastarajam sportininkui varžy
bose prognozuojama prizinė 
vieta. „Biatlas - nauja ir per
spektyvi, greitai pasaulyje po
puliarėjanti sporto šaka. Džiu
gu, kad Lietuvos sportininkai ir 
čia jau yra įrodę savo suge
bėjimus laimėti", teigė E. Raki
tinas. 2001 metais tapęs pasau
lio biatlo jaunimo čempionu. 

* Serbijoje i r J u o d k a l 
nijoje vyks ta E u r o p o s j au
n ių š achma tų č e m p i o n a t a s . 
kuriame dalyvauja ir aštuoni 
Lietuvos atstovai. Keturiolik
mečių (U-14) turnyre abi parti
jas laimėjo bei su dviem taškais 
iš tiek pat galimų tarp penkio
likos lyderių yra Matas Nar-
montas. 

Naujausios 
žinios 

* Žemės ū k i o min i s t e r i j a 
ke t i na keis t i p i e n o sup i rk i 
mo ka inos n u s t a t y m o kr i 
ter i jus . 

* Seimo n a r i a i s iū lo po 
e u r o įvedimo leist i n a u d o t i 
litą ilgiau nei dvi s a v a i t e s . 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.828 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Mirė profesorius 
Jeronimas Kačinskas 

Prof. Jeronimas Kačinskas 11907.04.17. - 2005.09.15.) 

2005 m. rugsėjo 15 d. mirė žymus kompozitorius ir dirigentas, 
vargonininkas, Berklee College of Music, Boston, MA profesorius 
Jeronimas Kačinskas. 

Jeronimas Kačinskas gimė 1907 m. 1949 metais Kačinskas 
persikėlė į Boston, kur iki 1995-ųjų dirbo Šv. Petro lietuvių bend
ruomenės bažnyčioje, ir įsitraukė į muzikinį Amerikos gyvenimą. 
Nuo 1952 metų jis dirigavo daugeliui orkestrų bei chorų, pasirody
damas ir tokiose garsiose salėse kaip Carnegie Hali. Tarp kelių 
dešimčių JAV parašytų religinių kompozicijų minėtinos 1951 
metais sukurtos koncertinės mišios ..Missa in Honorem 
Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis". skirtos karaliaus 
Mindaugo krikšto 700 metų sukakčiai. 1976 m. Čikagos lietuvių 
operoje pastatyta jo opera ..Juodas laivas". 

Lietuvoje sudužusio Rusijos 
naikintuvo pi lotas apklausiamas 

Generalinėje prokuratūroje 
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Kariuomenes vadas generolas majoras Valdas ' 

Tomo Bauro ELTA: nuotr 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) -
Katastrofą Šakių rajone paty
rusio Rusijos naikintuvo ,.Su-
-27" pilotas Valerij Trojanov 
penktadienį priešpiet atvežtas 
apklausai į Generalinę proku
ratūrą Vilniuje. 

Čia jis apklausiamas liudy
toju byloje dėl tarptaut inių 
skrydžių taisyklių pažeidimo. 

Apklausą vykdantis proku
roras Mindaugas Dūda turi pri
imti sprendimą dėl Rusijos pi
liečio majoro V. Trojanov toles
nio statuso šioje byloje. 

Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Valdas 
Tutkus penktadienį patvirtino, 
kad sudužusio naikintuvo pilo
tas į prokuratūrą atgabentas iš 
Kauno klinikų, kur praleido 
naktį prižiūrimas medikų. 

Atgabenus V. Trojanov ap
klausai, priešais prokuratūros 
pastatą A. Smetonos gatvėje 
budėjo du kariškių mikroauto
busai užtamsintais langais. 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasa i t i s 
penktadienio rytą išvyko į Ša
kių rajoną koordinuoti lėktuvo 
katastrofos vietos apžiūros pro
cedūrų. 

Kaip BNS sakė G. Jasaitis. 
Generalinė prokuratūra perėmė 
ikiteisminį tyrimą dėl tarptau

tinių skrydžių taisyklių pažeidi
mo iš Šakių prokurorų. 

Tuo t a rpu VRM rengiasi 
legalizuoti sudužusio Rusijos 
naikintuvo piloto buvimą Lie
tuvoje ir išduoti jam leidimą 
laikinai pasilikti šalyje. 

Vidaus reikalų ministras 
Gintaras Furmanavičius BNS 
sakė, kad Rusijos pilotas V. 
Trojanov formaliai Lietuvoje 
yra nelegalas. J is turi asmens 
tapatybės dokumentus, tačiau, 
savaime aišku, neturi leidimo 
būti Lietuvoje, nes sieną kirto 
neteisėtai. 

G. Furmanavičiaus teigimu. 
VRM šią problemą ketina iš
spręsti artimiausiu metu. 

,.Šis atvejis neeilinis ir į jo 
(Rusijos piliečio - BNS) buvimą 
Lietuvoje tur ime pažiūrėti 
žmogiškai". - sakė ministras. 

Jo teigimu, apžiūrėti katas
trofos vietos atvykstančiai Ru
sijos pareigūnų delegacijai Lie
tuva skubos tvarka ruošia vi
zas. Majorui V. Trojanov kol kas 
nėra skir ta jokia kardomoji 
priemonė, jo statusas ikiteismi
niame tyrime - liudytojas. Pa
gal Lietuvos įstatymus asmuo 
negali būti sulaikytas ilgiau nei 
dvi paras, jei jam nėra pateikia
mi įtarimai padarius nusikal
timą. 

Kaune rengiamas pirmasis 
Lietuvos ir Latvijos forumas 

Kaunas, rugsėjo 16 d (BNS) -
Pažymint Baltų vienybės die
ną, rugsėjo 21-22 dienomis, 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versitete (VDU) bus surengtas 
Lietuvos ir Latvijos forumo 
suvažiavimas. 

Forumo globėjai bus Lie
tuvos prezidentas Valdas Adam
kus ir Latvijos prezidentė Vairą 
Vike-Freiberga, kurie planuoja 
apsilankyti Kaune. 

Kaip penktadienį spaudos 
konferencijoje sakė vienas iš 
forumo iniciatorių, filologas ir 
VDU Letonikos centro vadovas 
Alvydas Butkus, Lietuvos ir 
Latvijos forumo steigiamajame 
suvažiavime dalyvaus dviejų 
šalių kultūros, meno, žinia-
sklaidos, akademinių, verslo, 
politikos ir kitų visuomenės 
sluoksnių atstovai. 

..Pasaulyje yra likusios tik 
dvi baltų tautos - lietuviai ir 
latviai. Baltiškasis paveldas 
yra geras pagrindas dviejų 
šalių dialogui pačiose įvairiau
siose srityse, ne tik humanita
rinėje. Iki šiol daugiausia bend
ravo ir geriausiai vieni kitus 
pažįsta abiejų šalių kultūros 
atstovai, bet jų bendravimas 
ribojasi profesiniais interesais, 

Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimo organizatorių spaudos konferencijoje dalyvavo (iš k.) Tarptautinių 
prekybos rūmų ,,ICC Lietuva" generalinis direktorius Algimantas Akstinas, Vytauto Didžiojo universiteto 
Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius Leonidas Donskis ir VDU Letonikos centro vadovas 
A. B u t k u s . Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

o abi baltų visuomenės dar per 
menkai paž įs ta viena kitą", 
kalbėjo A. Butkus . 

Pirmąją forumo dieną kau

niečius į koncertą pakvies latvių tas. 
folkloro ansamblis „Ilgi", o Planuojama, kad forumas 
Rygoje tą pačią dieną rengia- rinksis kiekvienais metais pa-
mas lietuvių popgrupių koncer- kaitomis Latvijoje ir Lietuvoje. 

Vi ln iaus mažasis tea t ras parodė savo 
naujuos ius namus 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (ELTA) -
Naujose patalpose besiku
riančio Vilniaus mažojo teatro 
vadovai penktadienį surengė 
ekskursiją po jau sutvarkytas, 
marmuru švytinčias patalpas 
Gedimino prospekte. Nors nau
juose teatro namuose dar vyks
ta remonto darbai, juos tikimasi 
baigti iki oficialių teatro įkurtu
vių lapkričio 11 dieną. 

„Norėjome, kad tea t ras 
būtų demokratiškas, o išėjo 
kiek buržuaziškas", - šmaikšta
vo Vilniaus mažojo teatro vado
vas Rimas Tuminas. įvesdinęs 
žurnalistus ir teatro rėmėjus į 
ištaigingą per 200 vietų turinčią 
žiūrovų salę po senuoju stiklo 
skliautu. Teatro vadovas apgai
lestavo, kad teko dalį šio skliau
to panaikinti, antraip nebūtų 
galima įrengti technikos virš 
scenos. „Norėjome, kad šis uni
kalus stiklo kolbų skliautas švy
tėtų, bet kol kas techninės gali
mybės neleidžia to pasiekti", 
sake R. Tuminas. 

Jauki Mažojo teatro scenos 
„dėžutė" - neįprastai šviesi, nu
dažyta ne tradicine juoda, o 
smėlio spalva, tik kiek ankšta 
spektakliams - t rūksta vienos 
patalpos scenos dešinėje, vadi
namos „kišene", į kurią per 
spektaklius galėtų išeiti akto
riai, būtų laikomas rekvizitas. 
Stinga ir atskiros patalpos re
peticijoms, tad kol kas repetuo
jama išdailintame teatro ves
tibiulyje ir nedidelėse kavinės 
patalpose rūsyje, tačiau ateityje 
tikimasi gauti repeticijoms dar 
80 kv. metrų patalpų. 

R. Tuminas negailėjo kri
tikos Vilniaus savivaldybei, esą 
neleidusiai teatrui prie istorinio 
pastato įsirengti originalių gra
nito laiptų, vedančių į Gedimino 
prospektą. Vis dėlto tea t ras 
šiuos laiptus, nors per ardymą 
ir suskilusius, dar pasiliko 
ateičiai. Savivaldybė, pasak R. 
Tumino, neprisidėjo ir prie fil
mo apie pagrindinę miesto gat
vę - senąjį Jurgio (dabar Gedi
mino) prospektą kūrimo, nors 

juosta puikia i t a r n a u t ų pri
s ta tant sostinę ir jos istoriją. 

Iš rūbinės laiptais į viršų 
lipančius ž iūrovus pasi t inka 
„Rūtos" draugijos uždangos, 
kurią nutapė Mikalojus Kons
tant inas Čiurlionis, kopija. Iš 
pradžių many ta teatro įkurtu
vių proga pasiskolinti uždangos 
originalą iš Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio muzie jaus Kaune, 
tačiau t e a t r u i tai pernelyg 
brangiai kainuotų, tad šios idė
jos atsisakyta. 

Įspūdingu fasadu ir ypatin
ga vidine atmosfera išsiskirian-
čiame pas ta te Gedimino pros
pekto 22-jame name 1909-1914 
m. veikė lietuvių kultūros drau
gija „Rūta", rengusi koncertus, 
paskai tas , t e a t r o vaidinimus. 
Vėliau pas ta to šeimininkai kei
tėsi, o Vilniaus mažasis teatras 
savo naujųjų namų laukė 15 
metų - tiek laiko gyvuoja ir pats 
teatras. 

Teatro a t idarymo dieną 
įkurtuves ženklins gatvės šven
tė, iškilmingas simbolinis įžen
gimas į restauruotą pastatą ir 
specialiai šiai progai Mažojo 
teatro aktorių ir jo bičiulių ren
giamas koncertas. Šventinio va
karo metu ta ip pat bus rodomas 
šiuo metu kur iamas filmas apie 
Vilniaus mažąjį teatrą ir jo pas
tato istoriją Žiūrovai, nepatekę 
į atidarymo iškilmes, tiesioginę 
filmo transliaciją galės stebėti 
šalia tea t ro įrengtuose lauko 
ekranuose 

Naujo sezono ir kartu naujo 
kūrybinio e tapo pradžią ženk
lins teatro vadovo R. Tumino re
žisuoto spektaklio - Anton Če-
chov „Trys seserys" premjera. 
Nuo iškilmingo teatro atidary
mo iki pat Naujųjų metų kone 
kasdien t ea t r a s kvies į prem
jeras, praėjusių sezonų spek
taklius, taip pa t į atnaujintus -
Grigorijaus Kanovičiaus 
„Nusišypsok mums . Viešpatie" 
ir teat ro ta l i smanu tapusį A. 
Čechov „Vyšnių sodą". 

Tarp sezono premjerų - ta
lentingos režisierės. Telšių Že-

Vilniaus mažojo teatro vadovas režisierius Rimas Tuminas atnaujintose 
teatro patalpose Gedimino prospekte. Tomo Bauro 'ELT.v nuotr 

maitės dramos teatro jaunimo 
studijos „Aglija" vadovės Lai
mos Adomaitienės spektaklis 
pagal Kobo Abė romaną 
„Moteris smėlynuose" ir Rimo 
Tumino bei Arvydo Dapšio dar
bas pagal šiuolaikinio italų dra
maturgo Furio Bordon pjesę 
..Paskutiniai mėnesiai". Pagrin
dinį vaidmenį šiame spektakly
je kuria Regimantas Adomaitis. 

Gruodžio mėnesį Vilniaus 
mažasis tea t ras rengia nedidelį 
savo festivalį „Kalėdiniai susi
tikimai", kurio programoje pui
kuosis įspūdingi teatro ir kino 

vardai - aktorius Steven 
Berkoff. neseniai nusifilmavęs 
Algimanto Puipos filme „Dievų 
miškas", Sergejus Jurskis, 
Jelena Kamburova su savo 
teatru. Eimunto Nekrošiaus 
spektaklis „Giesmių giesmė" ir 
Juozo Erlicko kūrybos vakaras. 
Festivalį Nacionaliniame teatre 
pradės Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis „Madagaskaras", o 
užbaigs ..Revizorius", kuriame 
lietuvių ir rusų kalbomis vai
dins Arūnas Sakalauskas ir 
Sergejus Makoveckis. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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Iš Ateitininkų 
Gyvenimo 
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MANO ĮSPŪDŽIAI IS 2005 M. • 
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 

STOVYKLOS 
VILIJA ALEKSAITĖ 

J
aunųjų ateitininkų stovykla vyko š.m. liepos 14-24 d ienomis 
ALRKF stovyklavietėje, Dainavoje, Manchester, M ich igan . 
Suvažiavo 108 vaikai iš visos Amerikos: iš ry t in io pakraščio 

— New Jersey, Pennsylvania, Maryland, ir VVashington DC; iš 
vakaru pakraščio — Califomia; iš pietų — Florida; iš kalnų — 
Colorado; ir iš lygumų — Michigan, Ohio ir I l l inois. 

Stovyklą suorganizavo Jaunųjų ateit ininkų sąjungos cen
t ro valdyba: pirm. Laima Aleksienė, Daiva Kisielienė, Jolita Na-
rutienė, Grasilda Reinytė, Irena Šatkauskienė ir Lina Sirgedaitė. 

Stovykloje mokytojavo Kristina Bandžiulienė, Lina Bub-
lytė, Darius Polikaitis, Kazys Razgaitis, Vaiva Laniauskaitė ir 
Andrius Giedraitis. Iš Lietuvos atvykę Rasa ir Titas Varnai dės
tė dramą. Visų sveikatą prižiūrėjo slaugė Vita Annar ino. Dva
siniais poreikiais rūpinosi tėvas Gintaras Vitkus, SJ, iš Vilniaus, 
kuris labai aktyviai įsitraukė j stovyklinę programą, jis ne t ik 
pravedė religinius pašnekesius, kasdien aukojo šv. Mišias įvai
riems būreliams ir dalyvavo susikaupimo vakare, bet ir užmez
gė draugišką asmenišką ryšį su kiekvienu jaunučiu ir vadovu. 
Beje, artimiausiai su jaunučiais bendravo jų būrelių vadovai — 
moksleiviai, kurie šiam darbui pasiruošė pavasarį pravestuose 
specialiuose kursuose. 

Stovyklą paruošti tai didelis užmojis. Savo įspūdžiais dal i 
jasi šešto skyriaus jaunutė Vilija Aleksaitė. 

Pirmą dieną, suvažiuojant 
draugams į stovyklą visi 
buvo linksmi —juokėsi ir 

šypsojosi, nes pagaliau atvyko į 
mylimą Dainavą. Aš padėjau 
savo draugėms įsikraustyti ir 
išsirinkti lovas mūsų kambary
je. Mūsų kambario durys buvo į 
iauką. Pro duris galėjai matyti 
Dainavos ežerą — Spyglį, ber
niukų pastatą, už valgyklos sto
go Lietuvos ir Amerikos plaz
dančias vėjuje vėliavas ir didįjį 
ąžuolą, po kuriuo kartais šven
tėme šv. Mišias. 

Vakare buvo susipažinimo 
vakaras. Mes susiskirstėme į 
grupes ir paruošėm pasirodymą 
pagal mums duotą temą. Temos 
buvo „vaisiai," „rūbai," „kuni
gaikščiai," „daržovės" ir pan. 
Vaidinimo metu kiekvienas tu
rėjo pasakyti savo vardą, kad 
visi susipažintumėm. Mano 
grupė, kuri buvo „vaisiai," vaiz
davo vaisių salotas. Kiekvienas 
iš mūsų grupės pasakė savo 
vardą ir vieną vaisį ir „įšoko" į 
dubenį, o virėjas, mus visus 
sumaišė. 

Stovykloje kiekvienas būre
lis turėjo savo vardą. Vardas tu
rėjo tikti bendrai stovyklos te
mai: ..Knygos". Mano būrelio 
pavadinimas buvo „Puslapių 
pelytes." Stovykloje mūsų bū
relis viską darė kar tu. Pa

vyzdžiui, mes kar tu eidavome į 
užsiėmimus, kar tu eidavome į 
kitą ežero pusę maudytis . Mes 
vis norėjome sugalvoti gerą šūkį 
vėliavų pakėlimui. Dažniausiai 
sugalvodavom mūsų šūkį per 
pusryčius ar pietus. Vienas šū
kis buvo: „Šiandien ponas Da
rius mus išmokė kaip dainuo
ti." Tada. mes visos pradėjom 
kaukti ir cypti: „Mes mokam 
dainuot!" 

Kiekviena diena buvo skirta 
skirtingai temai apie knygas. 
Vieną dieną buvo detektyvų die
na. Tą dieną per vėliavų pakė
limą seklys, apsirengęs tamsiu 
švarku ir nešantis padidinamąjį 
stiklą, paaiškino apie ieškinį, 
kuris įvyks vakare. Tiems, ku
riems pavyks surast i paslėptus 
daiktus bus padovanoti pana
šūs padidinamieji stiklai. 

Per Švento Rašto dieną bu
vo susikaupimas. Mes buvome 
suskirstyti į ke tur ias grupes ir 
pasikalbėjome apie Šventąjį 
Raštą ir jo dalis. Tada išsiskirs
tėme į dar mažesnes grupes su 
vadovu. Mums davė lapelius su 
žodžiais, kuriuos sudėliojom ir 
sudarėm sakinį iš Šventojo Raš
to. Mes kalbėjome apie tą citatą 
ir ką ji mums reiškia. Po to buvo 
liturgijos žodis pušyne. Kun. 
Vitkus paprašė mūsų patylėti ir 
paklausyti paukšč iukų. Buvo 

K u r i p i r m o j i ? Iš ka i rės : Na ta l i j a Vaznelytė, A u d r a P l i u ra i tė , V i ja L i e t u v n i n k a i t ė ir G re t a Z a b l e c k a i t ė l enk t yn i au ja 
j a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų s tovyk lo je Dainavoje. 

N u o t r a u k a K a z i o Razgaič io . 

graži diena, ir girdėjom visokių 
įdomių čiulbėjimų. Buvo įspū
dinga! 

Kitos dienos tema buvo 
„KGB akiraty". „Kėgėbistai" 
pagrobė vyriausią stovyklos va
dovę p. Laimą. Buvo baugu. 
Vakare buvo numatyta žaisti 
žaidimą „Kronikos nešėjai," kur 
jaunučiai slapta turėjo pernešti 
pogrindžio spaudą skaityto
jams , kėgėbistams nepagavus. 
Bet ką tik pradėjus žaisti, stai
ga apsiniaukė dangus ir žaibas 
trenkė. Turėjom nutraukti žai
dimą . 

Kitą dieną buvo „Gamtos 
vaizdų3 diena. Buvo smagu — 
valgėm pietus lauke. Kiekvie
nas būrelis nuėjo į virtuvę ir pa
sidarė sau sumuštinius. Pasi
ėmę dar vaisių ir daržovių, su
sėdom netoli sporto aikštės. 
Mes valgėm, kalbėjomės ir juo
kėmės. Kitas užsiėmimas — pa
daryti nuotraukas pagal duotą 
eilėraštį. Mūsų eilėraštis buvo 
Marcelijaus Martinaičio „Ku
kutis pasakoja apie savo trobą'. 
Iš nuot raukų buvo sudaryta 
vaizdajuostė ir vakare matėm 
visų būrelių nuotraukas. 

Kas dieną buvo pamokos. 
Viena pamoka buvo sporto. Per 
sporto pamoką žaidėm kvadra
tą, krepšinį, tenisą, ir kitus žai
dimus. Kita pamoka buvo kny
gų kūrimas. Per šią pamoką su
kūrėm savo poezijos knygutes. 
Pirma, Gaja Sidrytė mums pa
rodė kaip sulankstyti popierių 
ypatingu būdu, kad padaryti 
knygutę. Tada Laima Aleksienė 
papasakojo apie įvairias eilė
raščių formas, pvz. haiku. Hai-
ku eilėraštis sudaromas iš trijų 
eilučių: pirma eilutė turi penkis 
skiemenis, an t ra — septynis ir 
trečia vėl penkis. „Diamante" 
yra kita eilėraščio forma, kuri 
atrodo kaip deimantas. „Con-
crete" yra eilėraštis, kurį para
šai šios temos forma, pvz. jeigu 
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rašau eilėraštį apie saulę, tada 
žodžius surašau saulės forma. 
Buvo labai įdomu išmokti 
visokiausių naujų eilėraščių. 
Sukūrę eilėraščius, juos įrašėm 
į savo padarytas knygutes ir 
papuošėm piešinėliais. 

Kitas kasdieninis užsiėmi
mas buvo „Knygų klubas"— tai 
buvo laikas skirtas skaitymui. 
Mokytoja Irena Šatkauskienė 
mūsų būreliui skaitė „Arklio 
Dominyko meilė". Pasakoje Do
minykas įsimylėjo rugiagėlę. 
Kai žiema atėjo, Dominykas ją 
užkasė, kad nesušaltų. Rugia
gėlė paprašė Dominyko nuvykti 
į Afriką ir pas**eikinti jos gi
mines. Pasakoje, Dominykas 
sutiko daug Afrikos gyvulių ir 
turėjo įvairių nuotykių. Kai 
grįžo namo, j is persodino 
rugiagėlę prie savo namų ir jie 
abu laimingai gyveno. 

Dažniausiai po Knygų klu
bo susirinkimo mes eidavom į 
dramos pamoką, kūną vedė Ti
tas ir Rasa Varnai. Mūsų būre
lis padarė marionetes ir paruo
šė vaidinimą. Vaidinimas buvo 
apie mergaitę, kuri ėjo aplan
kyti savo tėvus. Pakeliui, ji 
sutiko devyngalvį slibiną. Tas 
slibinas buvo labai alkanas ir 
norėjo mergaitę suvalgyti. Mer
gaitė davė slibinui savo pyra
gėlius, kuriuos nešė savo tė
vams. Suvalgęs pyragaičius, sli
binas buvo dar alkanas. Mer
gaitė greitai įlipo į medį. Gegutė 
pamatė mergaitės pavojų, nu
skrido pas jos devynis brolius ir 
j ie greitai atjojo ir slibiną nu
vijo. 

Prieš vaidinimėlį Vaiva La
niauskaitė paskaitė mums be
galinę pasaką, kurią visa sto
vykla pamažu parašė. Pagal tos 
pasakos rašymo taisykles kiek
vienas parašęs savo dalį kitam 
parodo tik paskutinį sakinį. 
Kitas turi toliau tęsti. Susidarė 
įdomi pasaka. 

Sporto šventės tema buvo 
„Superherojai". Kiekviena ko
manda turėjo pasirinkti savo 
viršgamtinį didvyrį ir koman
dos spalvą. Tamsiai mėlynos 
spalvos komanda pasirinko 
..Kapitoną planetą" kaip savo 
herojų, pilkieji buvo ,,Pilki 
vilkai" ir pan. Per sporto šven
t ę žaidėm įprastinius žaidimus: 
krepšinį, futbolą, kvadratą, ir 
„kickbair. Pavalgę pietus, nu
ėjome į kitą pusę ežero, kur 
vyko statybos iš smėlio. Kiek
viena komanda pastatė savo 
..supcrherojui" smėlio namą. 
Raita komanda pastatė lovą 
savo herojui. Po to mes bėgom 
lenktynėse. Nors visi buvome 
pavargę, bet buvo smagu. Vaka
re dar turėjome padaryti pla
katą, sukurti dainą, šokį, ir 
trumpą vaidinimėlį. 

Šįmet stovykla buvo ypatin
gai smagi ir dabar jau laukiam 

kitų metų stovyklos. Aš daug 
ko išmokau ir sužinojau, ir taip 
pat smagiai praleidau laiką. Ži
nau, kad kitiems irgi buvo sma
gu. Visi vadovai buvo nuosta
būs ir aš labai pasiilgsiu jų. 
Mano vadovės Laura Karvelytė 
ir Vita Reivydaitė buvo tokios 
mielos ir rūpestingos ir mums 
daug padėjo. Aš negaliu su
laukti kada vėl grįšiu į Dai
navą!!! 

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

viso veido atjauninimas 
RUTH J Ū R A T Ė BARSKY. MD 
120 Center Mali * 318 Oak Brook. IL 

60523 
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GA1LĖ SABALIAUSKAS, MD 
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Midvvest Heart Spe&aiists 
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530-713^1799. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
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630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 
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Tel. 708-349-0887 
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VYTENIS GRYBAUSKAS M O 
SUSAN T LYON M D 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
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MAUNAK V. RANA, MD 
IHinois Pain Institute 
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gydymo specialistai 
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Chiopracbc & Rehab 

One 
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sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminu 

patarimai. 
16547 W. 159 Street 
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Cardiac Diagnosis, LTD. 
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Oak Lawn. IL 60453 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, 
chiropraktika.manualine terapija. 
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6420 W 127 St »106. Palos Hts. IL 50463 

Te l . 708-239-0909 
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Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
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KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Švento Rašto Naujasis Tes
tamentas kalba apie du Kris
taus atėjimus. P i rmasis Jo atė
jimas jau įvyko, kai Dievo Sū
nus, Viešpats Jėzus , įsikūnijo, 
tapo žmogumi ir gyveno t a rp 
mūsų — atseit, Izraelio tautoje. 
Tai buvo Dievo pas i rodymas 
žmonijai šioje žemėje, kurioje 
vaikščiodamas skelbė linksmą 
naujieną apie savo karalystę , 
esančią ne iš šio pasaulio. J i s 
savo pamokymais nurodė kelią į 
savo dangiškąją karalystę . Bū
damas t ikras Dievas ir t ikras 
Žmogus, J is savo kančia, kraujo 
praliejimu ir mir t imi , pr ikal tas 
ant kryžiaus atpirko žmoniją — 
ją išgelbėjo a m ž i n a m gyve
nimui. Nuo to laiko praėjo j au 
du tūkstančiai metų. 

Dabar mes l auk iame Jo 
ateinant didelėje garbėje teisti 
gyvųjų ir mirusiųjų. Tai įvyks 
paskutinę pasaulio dieną, apie 
kurią Viešpats Jėzus apašta
lams ir mokiniams daug kar tų 
kalbėjo. „Tada žmonės pamatys 
Žmogaus Sūnų, ateinantį debe
syse su didžia galia ir šlove" 
(Mk. 13-26). Apaš ta la i ir 
mokiniai labai norėjo sužinoti, 
kada bus toji pa sku t inė pa
saulio diena. Kai Viešpats Jė 
zus po pa re ikš tų įspėjimų 
Jeruzalei atsisėdo Alyvų kalne, 
mokiniai pak lausė : „Pasakyk 
mums, kada ta i įvyks? Ir koks 
tavo atėjimo ir pasaulio pabai
gos ženklas?" (Mt. 24-3) . Jėzus 
jiems atsakė: „Tos dienos ar tos 
valandos n i ekas nežino, nei 
dangaus angelai, nei Sūnus, tik 
Tėvas. Žiūrėkite, budėkite, nes 
nežinote, kada ateis t as laikas!" 
(Mk. 13, 32-33). Mums nuos
tabą kelia toks Kris taus atsaky
mas, kad Jisai patsai nežino tos 
valandos. M u m s labai aišku, 
kad Dievas viską žino. Dievo 
Sūnus sukūrė pasaulį. Tai kaip 
J i s nežinos apie jo pabaigą? 
Atrodo, kad Dievas nenori per 
apaš ta lus paske lb t i pasaul io 
pabaigos metų, dienų ir valan
dų tikslumu, nes visame pa
saulyje žmonės neturė tų ramy
bės. Kai prieš į dangų įžengimą 
susirinkusieji ėmė Jėzų klau
sinėti: „Viešpatie, gal Tu šiuo 
metu a tku r s i Izraelio kara
lystę?". J i s a t sakė : „Ne jūsų 
reikalas žinoti laiką ir metą. 
kuriuos Tėvas n u s t a t ė savo 
galia". (Apd. 1, 6-7). 

Kristus apaš ta lams ir savo 
mokiniams palyginimais skel
bė, kad antrojo atėjimo reikės 
laukti labai ilgai. Pirmieji 
krikščionys betgi tikėjosi Kris
t aus atėjimo sus i laukt i , dar 
jiems esant gyviems. J ie sup
lakė antrąjį Kris taus atėjimą su 
Jeruzalės išgriovimu. Atrodo, 
jog ir šv. Povilas tikėjo, kad jo 
amžininkai su l auks antrojo 
Kristaus atėjimo. Laiške Tesa-
loniečiams j i s rašo: „O pa ts 
Viešpats, nuskambėjus palie
pimui, arkangelo balsui ir Dievo 
trimitui, nužengs iš dangaus, 
tuomet pirmiausia prisikels tie, 
kurie mirė Kristuje, paskui mes 
gyvieji, išlikusieji kar tu su jais 
būsime pagauti oran, debesyse 
pasitikti Viešpaties ir taip pasi
liksime su Viešpačiu0 (1 Tes. 4, 
16-17). 

Apašta la i k lausė Kristų, 
kokie bus ženklai prieš pasaulio 
pabaigą. Kai Kris tus pradėjo 
aiškinti apie ženklus, kurie yra 
užrašyti Evangelijose, tai atro
do, kad J i s kalba apie mūsų 
laikus: „Tauta pakils prieš tau
tą ir karalystė prieš karalystę. 
Vietomis bus žemės drebėjimų, 
bus badmečių... Brolis išduos 
nužudyti brolį, o tėvas — savo 
vaiką. Vaikai pakels savo ranką 
prieš gimdytojus ir juos žudys" 
(Mk. 13, 6-13). Tomis dienomis 
bus toks suspaud imas , kokio 
nėra buvę nuo pasaulio pra
džios „Bet a r atėjęs Žmogaus 

Sūnus beras žemėje tikėjimą? 
(Lk. 18, 8). Kalbėdamas apie 
žemėje ženklus prieš pasaulio 
pabaigą, Kristus atsako: „Žemė
je tautos blaškysis, gąsdinamos 
baisaus audringos jūros šniokš
timo" (Lk. 21, 25). Nuo pasaulio 
pradžios nebuvo dar tokio jūros 
uragano Amerikos valstijoms, 
kaip „Katrina", kuri sunaikino 
daug miestų, paskandindama 
didžiausius namus. O dar tikrai 
nežinom kiek tūkstančių gyven
tojų yra nuskendę. 

Televizijos pranešėjai vis 
primena, kad tai motinos gam
tos (Mother of Nature) darbai. 
Tai t ik ra bedieviško tikėjimo 
apra i ška . J u k motina gamta 
yra visiškai akla. Vis dėlto kas 
nors tą gamtos motiną tur i 
tvarkyti . Kai vieną kartą apaš
t a l a i su Jėzumi plaukė per 
ežerą laivu, iškilo didelė vėtra, o 
Jėzus buvo užmigęs, pripuolę 
mokiniai ėmė Jį žadinti. At
sikėlęs J is sudraudė vėtrą ir 
bangas . Jos nurimo, ir stojo 
tyla. O Jėzus paklausė juos: 
„Kurgi jūsų tikėjimas?!" Moki
niai išsigandę ir nustebę kal
bėjo vienas kitam: „Kas jis toks, 
kad įsakinėja vėjams ir vande
niui, ir tie Jo klauso?!" 

O vis dėlto pirmiau turės 
būti visoms tautoms paskelbta 
Evangelija (Mk. 13, 10). Mūsų 
amžius dar nesulaukė Evan
gelijos paskelbimo visoms tau
toms. Artinantis pasaulio pa
baigai, nelaimės vis didės. Kris
t u s , ka lbėdamas apaš ta lams 
apie pasaulio pabaigos ženklus, 
sako: „Anomis dienomis užguls 
toks suspaudimas, kokio nėra 
buvę nuo pradžios pasaulio, 
kurį Dievas sutvėrė, iki šiolei, ir 
daugiau nebebus" (Mk. 13, 19). 
Visa tai girdėjus iš pamokslų ir 
skai tant Evangelijas apie pa
saulio pabaigą, gauni įspūdį, 
kad visas pasaulis bus sunai
kintas . .Netrukus po tų nelai
mių dienų saule užtems, mėnu
lis neduos šviesos, žvaigždės 
kris iš dangaus, ir dangaus ga
lybės bus sukrėstos" (Mt. 24. 29>. 

Negalima sakyti, kad Kris
tus neteisingai kalbėjo, kai mes 
žinome, kad visas pasaulis yra 
begaliniai didelis. J is kalbėjo 
anų metų žmonėms, kuriems 
žeme buvo plokščia ir didžiau
sia visoje Dievo kūryboje. Da
bar , ją palyginus su žvaigž
dėmis, kurias naktį matome, ji 
yra t a rp jų kaip mažas žirnis, 
kur is skrenda be sustojimo apie 
saulę. Sunaikinti mūsų gražiąją 
žemelę nereikia tų didžiųjų 
žvaigždžių. Kris taus žodžiai, 
kad saulė užtems, mėnulis 
nebeduos šviesos, žvaigždės 
kris iš dangaus, gali išsipildyti, 
ka i . Dievo nutar imu, mūsų 
žemė pradės skristi pro di
džiąsias kometas. Jos sunaiki
nimui nereikia neapsakomo di
dumo žvaigždžių. 

Dabar dar yra klausimas, 
a r pasaulio pabaigai reikia 
sunaikint i žemę. Mūsų žemė 
yra pavadinta ašarų pakalne. 
Kiek čia ašarų yra išlieta, kiek 
nekal tų žmonių kraujo nute
kėjo, niekas neištirs ir nepa
sakys. Mūsų žemėje gimė Dievo 
Sūnus . Čia J is vargo, kentėjo, 
kraują praliejo mūsų atpir
kimui. Čia J is prisikėlė iš nu
mirusiųjų. Kris tus įžengė į 
dangų su penkiomis žaizdomis, 
kurios yra amžinam atminimui, 
kokia kaina pilnas yra dangus 
šventųjų. Panašiai galėtų ir 
mūsų žemė pasilikti dangui 
pamink la s be saulės ir be 
šviesos. 

Pirmasis Kristaus atėjimas 
yra visiškai skir t ingas nuo 
antrojo. Dievas atėjo į mūsų 
pasaulį, prisidengęs žmogiškąją 
prigimtimi. Šv. Jonas Krikš
tytojas Jį pavadino Dievo Avi
nėliu. O antrojo atėjimo lau
k iame Kris taus visoje Dievo 
garbėje. Tai yra siaubingas Die
vo pasirodymas visai žmonijai. 

Raphael ,Raffaello Santi) (1483-1520). ..Paskutinio teismo dieną Kristus 
garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti..." 

kurią Jis teis. Vieni bus verti 
įeiti į amžiną šviesą džiaugs
mingam gyvenimui, o kitus Jis 
nubaus amžinuoju kentėjimu. 
Pirmajame atėjime Kristų per
sekiojo šėtono sukurstyti žmo
nės. Mums gali atrodyti, kad 
Kristus pasaulio pabaigoje ateis 
atsikeršyti sugadintai žmonijai. 
Bet taip negali būti. Jis yra 
Meilė, kuri visada nori savo tur
tais dalintis su kitais. Prieš 
pasaulio sutvėrimą tų kitų ne
buvo. Buvo tik vienas Dievas 
Trijuose Asmenyse. Nuo amžių 
Dievas turėjo mintį įsikūnyti 
žmogaus prigimtyje. Del to 
Įsikūnijimo atsirado visas mūsų 
pasaulis. .Visa per Jį atsirado ir 
be jo neatsirado nieko, kas tik 
yra atsiradę" iJn. 1, 3). Kai 
angelai sužinojo, kad Dievo 
Sūnus įsikūnys, jie sukilo prieš 
Dievą ir Jo tvarką. Užvirė dan
guje kova tarp angelų. Lucifero 
pasekėjams nepatiko, kad Die
vas gali tapti žmogumi, ir Jo 
pasekėjai galės dalintis Dievo 
gyvybe. Dievas sukūrė du 
žmones — vyrą ir moterį savo 
panašumu ir paveikslu. Juodu 
Dievui nusikalto ir buvo iš 
rojaus pavaryti. O angelai su
kilėliai buvo išmesti iš dangaus 
į mūsų žemę. Mums gali at
rodyti, kad Dievui visa kūryba 
nepasisekė. O žemėje tik pra
sidėjo dieviškoji drama, kuri 
pagal mūsų supratimą turėtų 
baigtis Įsikūnijusio Dievo an
truoju atėjimu savo garbėje 
teisti gyvųjų ir mirusiųjų Gali 
būti dar antroji dalis dieviškos 
dramos, apie kurią mes netu
rime jokio apreiškimo. 

Mums yra lengva pasmerkti 
žmogų, nors tai būtų amžinas 
pasmerkimas, nes mes netu
rime tikslios sąvokos, kas yra ta 
amžinybė. Dievo amžinybė ne
turi nei pradžios nei pabaigos. Į 
tą gyvųjų ir mirusiųjų teismą su 
Kristumi ateis visi angelai. Su 
angelais turėtų ateiti ir Dievo 
Motina Marija. Ja i taip pat 
priklauso visa atpirktoji žmoni
ja. J i yra mūsų dangiškoji 
Motina. Kristui bus lengva 
palaimintiesiems ir Marijai be 
galo malonu išgirsti savo Sū
naus paskelbimą: „Ateikite 
mano Tėvo palaimintieji, pa
veldėkite nuo pasaulio sukūri
mo jums paruoštą karalystę" 
(Mt. 25. 34). Bet kaip skinki ir 
baisi iš tarmė, kai Viešpats 
Jėzus prabils į stovinčius kairė
je: „Eikite šalin nuo manės, 
prakeiktieji. į amžiną ugnį, kuri 
parengta velniui ir jo angelams" 
(Mt. 25. 41) Dievas yra Meile ir 

tie prakeiktieji yra Jo kūriniai, 
o Marija pavadintąją Motina. 

Šioje dieviškoje dramoje 
niekur nėra apsilenkta su die
višku, nuo amžių paruoštų, pla
nu. Viskas įvyko ir įvyks su 
Dievo pagalba. Dievas yra pir
masis judintojas. „Mes Jame 
gyvename, judame ir esame" 
i Apd. 17, 28). Kaip sutaikyti su 
Dievo visagalybe ir Jo meile 
daugybės žmonių pasmerkimą į 
amžiną kentėjimą, niekas ne
gali pasakyti. Mes vaikščiojame 
Dievo veikimo paslaptyse. Čia 
ateina mintis su klausimu, kas 
atsitiktų, jeigu Dievo Motina 
prieš Kristaus ištarmę pas
merktiesiems pradėtų melsti ir 
prašyti, kad jie nebūtų nubausti 
amžinu pragaru, kur nėra Die
vui nei meilės nei garbės. Ma
rija pasakytų, kad tie pasmerk
tieji nėra verti Kristaus kara
lystės? Gal ji parodytų visų erd
vių pasaulius, kurie yra sukurti 
Jos Sūnaus dieviška visagalybe 
ir pasakytų, kad jie, nors ne
matys Dievybės, bet ją garbins 
visoje jų amžinybėje. 

Kiekvienas atėjome į šį 
pasaulį be mūsų atsiklausimo. 
Trumpas čia yra mūsų amžius, 
ir mes turime sužinoti apie 
mūsų gyvenimo paskirtį. Mes 
čia esame tik piligrimai. Mes 
priklausome šio pasaulio su
kūrėjui. Ir esame laimingi, jei 
Dievas yra mūsų Tėvas ir 
Kristus mūsų mokytojas, kuris 
pasako, kaip reikia gyventi ir 
kam tarnauti . Kristui užgimus, 
angelai giedojo: „Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms" (Lk. 2, 
14). Ir nepaprastų ženklų ste
bėjime mes laukiame Kristaus 
antrojo atėjimo. 

VASARA 

Jau vasara keliauja 
Žingsniais septynmyliais. 
Karščiu alsuoja 
Piovns ir laukai. 
Išdžiuvusi žolė 
Vis ilgisi vėsos. 
Lietaus lašų 
Gaivinančių lauktų. 
Ir gėk 9 leipsta. 
Lenkia savo žiedus. 
Atsig.nvina tik 
Rasos lašais. 
Kaip ir žmogus 
Pagundos žodžiais 
Nuoširdžiais... 

Aldona Ragažinskaitė 
.Jakšovičienė 

Ottawa, IL 

DANUTE BINDOKIENE 

Rugsėjo mėnuo — lietuviškam 
švietimui 

Lietuviški mėnesių vardai skiriasi nuo 
daugelio kitų tautų, kurių mėnesiai 
pavadinti nieko bendra su tauta, jos kul

tūra ar kasdienybe neturinčiais pavadinimais. 
Lietuviški mėnesiai primena ne senovės romė
nų, graikų ar germanų dievus, bet gamtos pasi
keitimus, žmonių darbus ir kitus, lietuvių tau
tai būdingus reiškinius. 

Gyvendami toli nuo savo tėvų žemės, kai 
kuriems mėnesiams prikabinome ir antrinius 
vardus, primenančius mūsų gyvenimą, veiklą 
ir kasdieninius rūpesčius. Taip spalis tapo ir 
lietuviškos spaudos, ir BALFo mėnesiu, rug
sėjis — paramos lietuviškoms mokykloms, švie
timui, birželis įgijo ..baisiojo" epitetą ir t.t. 

Tačiau jau įpusėjo rugsėjis, seniai prasidėjo 
mokslo metai, o apie tai, kad rugsėjis mūsų ka
lendoriuje buvo skirtas lietuviškoms mokyk
loms, mažai užsimenama. Anksčiau kiekviena 
Lietuvių bendruomenės apylinkė rugsėjį ruoš
davo vajus ir surinktais pinigais remdavo lietu
viškas mokyklas. Visi gerai suprato, kad lietu
viškas švietimas laiduoja mūsų išlikimą lietu
viais, nors tenka gyventi toli nuo savo kilmės 
krašto. Tad kiekvienas, kuriam tas lietuvybės 
išlikimas buvo svarbus, stengėsi pagal išgales 
įsijungti į rugsėjo mėnesio vajų. Be šių aukų 
lietuviškas švietimas būtų sunkiai išsivertęs, 
nes anais laikais ir Lietuvių fondas dar negalėjo 
pasigirti milijonais, tad jo parama lit. mokyk
loms buvo daug kuklesnė. 

Ar šiandien lietuviškos mokyklos gali ap
sieiti be lietuvių visuomenės finansines para
mos? Daug kas per metų eilę pasikeitė, nepaki
to tik mokyklų paskirtis: jos buvo ir yra tvirčiau
sia užtvara, sauganti mūsų vaikus ir jaunuo
lius nuo nulietuvėjimo, kuris jų tyko „už kiek
vieno kampo". Šeštadieniais, kai lietuviškose 
mokyklose vyksta pamokos, vaikai, kaip niekad 
anksčiau, nuo jų šalin viliojami įvairiomis pra
mogomis, užsiėmimais arba net eiline tingi
nyste ir tėvų apatiškumu. Tiesa, mokinių skai
čius kone visose lit. mokyklose gerokai šoktelėjo 
aukštyn, neseniai iš Lietuvos atvykusių mūsų 

tautiečių dėka. Su džiaugsmu galime pastebėti, 
kad dabar dygsta lietuviškos mokyklėlės net 
ten, kur apie jas anksčiau nei svajoti nebuvo ga
lima. Daugelis jų žengia pirmuosius žingsnelius 
ir turi nugalėti įvairias kliūtis, kad galėtų 
įsitvirtinti ir sutraukti mokinius. Viena di
džiausių kliūčių ir yra lėšų stoka: patalpoms. 
mokytojų algoms, vadovėliams ir kitoms mokslo • 
priemonėms. Jeigu rugsėjui vėl grąžinsime 
„lietuviško švietimo mėnesio" vardą ir bus ren
giami vajai to švietimo paramai, lietuviškų 
mokyklų ateitis bus šviesesne. 

Ar vien dėl to, kad dabar Lietuvių fondas 
dosniau remia lietuvišką švietimą, kad ir Lie
tuvos Mokslo bei kultūros ministerija skiria kai 
kurių mokslo priemonių, jau mums nebereikia 
rūpintis? Lietuviškosios šeštadieninės (kai kur 
— sekmadieninės) mokyklos yra unikumas, bū
dingas užsienio lietuviams Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, Australijoje, net kai kuriose Euro
pos valstybėse, kur po nepriklausomybės atkū
rimo susitelkė daugiau naujųjų imigrantų lietu
vių. Jokia institucija Lietuvoje negali tiksliai 
suvokti šių mokyklų darbo ir reikmių, nebent 
jos atstovai praleistų ilgesnį laiką klasėse, ste
bėdami tą darbą. Dėl to turime būti dėkingi 
JAV LB Švietimo tarybai (ir Kanados ar kitų 
šalių atitinkamoms komisijoms-taryboms) už 
rūpestį lit. švietimu, programų sukūrimą, va
dovėlių parinkimą, mokytojų pasitobulinimo 
kursų ruošimą ir pan. Rugsėjo mėnesį nenusi-
gręžkime nuo savo pareigos padėti lietuviškoms 
mokykloms ne tik išlikti, bet veiksmingai dirbti. 

Kaip tik šią savaitę Lietuvių fondas žengė 
pagirtiną žingsnį lietuviško švietimo paramos 
keliu, paskirdamas Dr. Antano Razmos vardo 
premiją A.P.P.L.E. organizacijai, apie kurios 
našų darbą girdime jau daugiau kaip dešimt 
metų. Nėra abejonės, kad už premijos pinigus 
bus atlikta daug svarbių darbų, suteiktos gali
mybes dar didesniam Lietuvos mokytojų skai
čiui lankyti A.P.P.L.E. vasaros seminarus, pa
sisemti naudingų žinių ir ta patirtimi pratur
tinti savo mokinius. 

TRYS BUVUSIOS RUSIJOS SOSTINES 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.-10 

Salės ilgumo įspūdį padidina abiejose gali
nėse sienose įstatyti didžiuliai veidrodžiai. Sa
koma, kad Rastrelli buvo iš tolo įsimylėjęs 
Jakateriną, ir savo kūrinio spalvų derinyje, 
negalėdamas jai savo meilės kitaip išreikšti, vis 
imituodavo Jakaterinos baltą odą, mėlynas akis, 
auksinius plaukus. 

Man ir žmonai ypač įdomu pamatyti gintaro 
(rus. jantar) salę, kurios visas sienas dengia ne
paprastai vaizdingi gintariniai papuošalai ir 
dirbiniai. Tos brangenybės turi savo labai įdomią 
istoriją. Kai 1941 metų rudenį vokiečių daliniai 
priartėjo prie Carskoje Selo, muziejaus kurato
riai planavo išgelbėti nuo vokiečių muziejaus tur
tą, išsiųsdami jį už Uralo. Deja, nespėjo. Ką dary
ti? Desperatiški vadovai nutarė paslėpti gin
tarines brangenybes, skubiai jas užmaskuodami 
gudriai improvizuotomis lentomis. Bet vokiečiai 
ir nepėsti. Jie atpažino gintarą, ir netrukus visi 
eksponatai atsirado Koenigsberg muziejuje. 
Raudonajai armijai 1944 m. įžengus į Rytprūsius 
ir kilus baisiai suirutei, visi eksponatai dingo. Jų 
ilgai ieškota ir tik 1997 m. prie Bremen atrast i jų 
pėdsakai. Po restauravimo darbų, 2003 metų 
gegužę. Gintaro kambarys vėl buvo iškilmingai 
atidarytas turistų apžiūrai. Girdėjau sarkas
tiškus vokiečius turistus šnekantis: „Geriau jie 
būtų likę Vokietijoje. Juk tai buvo kaizerio Fried-
rich dovana carui Petrui, nors prieš 300 metų, bet 
vis tiek sukurta vokiečių menininkų rankų". 

Visa Carskoje Selo vietovė buvo pradėta 
statyti didiko, nors ir kilusio iš ne bajorų šeimos. 
Aleksandr Menšikov jau XVIII amžiaus pradžio
je, kuris ją perleido Petro Didžiojo žmonai 
Jakaterinai Aleksejevnai, kaip vasaros rezidenci
ją. Carskoje Selo augo ir siekė aukščiausio ištai
gingumo laipsnį per visą XVIII amžių, labiausiai 
abiejų to amžiaus išlaidžių carienių: Petro 
Didžiojo dukters Elžbietos ir Jakater inos 
Didžiosios dėka. Dėl to sukurtas nepalyginamai 
puikus ir gerai suderintas baroko bei klasicizmo 
meno kūrinys. 

Jakateriną Didžioji pastatė Aleksandro rū
mus ir dovanojo juos savo pirmajam ir mėgsta
miausiam anūkui, būsimam carui Aleksandrui I. 
Čia mėgdavo laiką praleisti ir Nikolaj I, ir 
Aleksandro III šeimos, o Nikolaj II šeima \ šiuos 

ramus persikėlė 1905 m. ir Rūmai nuo tada liko 
oficiali caro gyvenamoji vieta iki pat revoliucijos 
ir caro abdikavimo. Čia pat pavėsyje dunkso ir 
Puškino paminklas. Rašytojas sėdi ant suolelio, 
parėmęs galvą ranka, lyg dūmoja. Paprastas kuk
lus įrašas: „Aleksandru Sergejevičiu Puškinu". 

Beveik šalia Jakaterinskij dvorec 1791 m. bu
vo pastatyta mokykla (licėjus) kilmingųjų vai
kams. Ją lankė ir 1799 m. Maskvoje gimęs pats 
garsiausias rusų poetas bei autorius Aleksandr S. 
Puškin. Jaunuolis labai didžiavosi savo prosene
liu, kilusiu iš Afrikos, bet tapusiu generolu Petro 
Didžiojo armijoje. Jo žymiausieji veikalai yra: 
Ruslanas ir Liudmila", romantiška poema. 
„Eugenij Onegin", meilės istorija. „Boris Go-
dunov", istorinė tragedija, ir kitos. Mirė 
1837.02.10 nuo žaizdų, kurias gavo vienoje 
dvikovoje. Rusijoje Puškin yra labai gerbiamas, 
galima sakyti, garbinamas kaip rusų literatūros 
pirmtakas. Jo proza paprasta ir gyva. bet poezija, 
nors atrodo maloni rusų ausiai, sunkiai verčiama 
į svetimas kalbas. Jo kūryba padėjo pagrindus 
visiems kitiems garsiesiems vėlyvesniems rusų 
autoriams kaip Turgenev, Dostojevskij. Toistoj ir 
kiti. Skaičiau kažkur, kad Puškin rusams da i 
giau reiškia negu Shakespeare anglams. 

Rusų tautosaka yra pilna vadinamųjų Puškin 
anekdotų. Dar vos 17 metų būdamas, jis pateko į 
Sankt Peterburg aukštąją visuomenę ir greitai 
pasižymėjo savo smailiu liežuviu. Viename poky
lyje jis priėjo prie kilmingos damos ir pakvietė 
šokti, o toji išdidžiai į ji pažiurėjus, atšovė: _Aš su 
vaiku nešoku". O ką tas 9 „Atsiprašau. Aš nežino
jau, kad ponia su vaiku!" 

Nekropol is 

Kaip ir labai didingose Milano, Buenos Aires 
bei Paryžiaus kapinėse, neapsiėjo be mūsų nei 
Sankt Peterburg pačios gražiausios kapines 
dar vadinamos ir Menininku nekropoliu, kuriame 
palaidoti garsieji rusų mokslų, kultūros ir meno 
žmonės. Šiose kapinėse pradėta laidoti tik XIX 
amžiaus pradžioje, ir jos tada vadinosi Tichvin 
kapinėmis. Jose buvo laidojama tik žymus 
žmonės. 

Bus d a u g i a u . 
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MŪSŲ ŠEIMOSE rifo 
PREL JURGIS 

SARAUSKAS -
TEOLOGIJOS 

GARBĖS 
DAKTARAS 

Š.m. gegužės 17 d. Interna-
tionales Theologisches Institut 
fuer studien zu ehe und familie, 
Vienoje (Austrija) suteikė prel. 
Jurgiu i Šarauskui Teologijos 
garbes doktoratą. Ins t i tu tas 
įkurtas popiežiaus Jono Pau
liaus II rūpesčiu, moralinės teo
logijos bei šeimos studijoms. Per 
dešimt instituto gyvavimo metų 
jame yra studijavę 20-30 jau
nuolių iš Lietuvos. Prel. J. Ša-

rauskas ypač pasižymėjęs viso
keriopa institutui parama, todėl 
— pirmą kartą instituto istori
joje — jam ir buvo suteiktas 
Garbės doktoratas. 

Prel. Šarauskas yra anks
čiau Lietuvos prezidento apdo
vanotas Vytauto Didžiojo or
dinu. Šiuo metu jis darbuojasi 
St. Mary parapijos sielovadoje, 
Riverside, Illinois. 

Prel. Jurgis Šarauskas, Tarptautinio teologijos ir šeimų studijų instituto 
Garbės daktaras (priekyje) ir kardinolas dr. Christoph Schoenborn, po iš
kilmių gegužes 17 d. 

BALFo centro 
valdybos pirmininkę ^^įsĮ ] 

S MARIĄ RUDIENĘ 
ir 

inž. ANTANĄ RUDĮ, 
švenčiančius 

65 m e t ų 
v e d y b ų sukakt į . 

Lai Dievas ir toliau laimina jų bendrą gyvenimą, kaip iki šiol 
laimino; lai jie būna ištikimos vyro ir moters meilės pavyzdys mums 
visiems dar daug daug metų! 

Dienraščio ,,Draugo" redakcija, administracija ir visi darbuotojai ] 
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

RUDUO VALDOVU RŪMUOSE 

Prelatui Jurgiui Šarauskui įteikiamos Tarptautinio teologijos ir šeimų studijų instituto Teologijos garbes daktaro 
regalijos š.m. gegužės 17 d. Iš kairės: instituto dekanas dr. Larry Hogan. prel. J. Šarauskas. kard. dr. Christoph 
Schoenborn ir rektorius dr. Michael Waldstein. 

JAV dol.), garbės statytojais 
(aukojant po 10,000 litų - 3,800 
JAV dol.), arba didžiuoju staty
toju (aukojant po 100,000 litų -
38,000 JAV dol.). 

Visų statytojų vardai ir pa
vardės bus įrašyti rūmų garbės 
lentose (pagal kategorijas), re
prezentacinėje rūmų salėje ir 
visuose rūmų leidiniuose. Visos 
rūmų aukos (per JAV komitetą) 
nurašomos nuo JAV Federa-
linių mokesčių ir visiems staty
tojams išduodami (iš Vilniaus) 
diplomai. 

Čekius reikia rašyti: Lith. 
Amer.Com. Valdovų rūmai ir 
siųsti: Valdovų rūmai. 5600 So. 
Claremont Ave.. Chicago, IL 
60636. 

Nauji statytojai 
Valdovų rūmų JAV komite

tas jau turi 260 statytojų ir jau 
surinkęs 115.000 dolerių. 

Nauji rūmų statytojai yra: 
Leonas Maskaliūnas (3,000 
dol.) Zigmas ir Birutė Viskantai 
(500 dol.i, Algis ir Dalė Lukai 
(500 dolA Vitalis Švažas (500 
dol.) Vinco ir Vaclovos Šarkų 
atminimui - Izolda Černis 
(1,000 dol.), Broniaus ir Geno
vaitės Bernotų atminimui -
Zenonas Dučmanas (380 dol.). 
Kviečiame naujus statytojus! 

JAV komiteto iždininkas 

Kai dar Vilniuje ir Čikagoje 
karštos vasaro dienos neužlei
džia vietos bešvilpaujantiems 
rudens vėjams, pradėję gelto
nuoti Gedimino kalno medžiai 
jau sako „sudiev" vasara i ir 
turėtiems atsilankymams į Val
dovų rūmus. Jų pietinis korpu
sas šią vasarą išaugo iki stogo. 
Iki šių metų galo tikimasi už
baigti vakarinį bei šiaurinį kor
pusą, įrengti dalį vidinio kiemo 
ir uždengti stogus, kad rūmų 
vidaus darbai būtų tęsiami žie
mos metu. 

Nepastebimai at lėks ir 
2007-tieji metai, kuriais norima 
visu greičiu vykdyti rūmų 
vidaus įrengimo darbus. Užbai
gus rūmų menių bei salių ir 
kitų rūmų patalpų apdailos dar
bus, daug lėšų ir pastangų 
pareikalaus rūmų interjeras. Jo 
įrengimui greit prabėgs 2007-ji 
ir 2008-ji metai, kad 2009-siais 
rūmai būtų visiškai užbaigti, 
švenčiant 1000 metų jubiliejų 
nuo Lietuvos vardo paminėjimo 
pradžios. 

Mūsų įnašas % 
Valdovu rūmus 

Kaip žinome. Valdovų rūmų 
atstatymo finansavimą atliek.) 
Lietuvos valstybės iždas, arba 
visi Lietuvos gyventojai, mokan
tys iždui valstybinius mokes
čius. Prie to yra ir Valdovų 
rūmų atstatymo fondas, su dau 
giau kaip 46.000 rėmėjų, ku
riam vadovauja fondo taryba ir 
valdyba Jų pastangomis, pneš 
3 metus buvo įkurtas Valdovų 
rūmų paramos komitetas JAV. 
kunma vadovauja adv. Regina 

Narušienė, komitetą globojant 
JAV LB tarybai. Šio JAV komi
teto tikslas yra visų Amerikos 
lietuvių prisidėjimas prie Val
dovų rūmų atstatymo Vilniuje, 
tam telkiant lėšas, kuriomis 
Valdovų rūmuose būtų įruošta 
Amerikos lietuvių menė. Šios 
menės įranga turėtų parodyti 
Amerikos lietuvių pastangas ir 
veiklą per šimtmečius dėl Lie
tuvos valstybingumo atstatymo. 
Dar nežinia, kiek lėšų parei
kalaus Amerikos lietuvių me
nės įrengimas. Spėjama, kad 
tam gali prireikti pusės milijono 
JAV dolerių sumos. Ar mes su
gebėsime tokį įnašą suteikti 
Valdovų rūmams? 

Reikia daugiau rūmu 
statytojų 

Valdovų rūmu paramos fon
das Vilniuje, kreipdamasis į 
užsienio lietuvius, visus kviečia 
tapti Valdovų rūmų statytojais 
(aukojant po 1.000 litų - 380 

L I E T U V I U F O N D A S IR 
LIETUVIŠKOJI ŽINIASKLAIDĄ 

stovi Valdovų rūmų koklinė krosnis ir yra kiti radiniai. 

Jau tokia nusistovėjusi tvar
ka: dieną prieš posėdžiauja Lie
tuvių fondo taryba, o rytojus 
skiriamas spaudos konferenci
jai, sukviečiant vietinę lietu
viška žiniasklaidą ir pranešant 
LF tarybos padarytus nutari
mus, planus bei kitus svarbius 
reikalus. 

Trečioji šią vasarą LF spau
dos konferencija sukviesta rug
sėjo 14 d., o LF tarybos posėdis, 
kaip jos pirmininkas pastebėjo 
— „trukęs daugiau, kaip tris 
valandas", vyko rugsėjo 13 d. 
Kadangi iš esmės mūsų lietu
viškoji žiniasklaidą šiuo metu 
nėra labai gausi, tad ir jos at
stovų būrelis nebuvo ypač di
delis. Be LF tarybos pirm. Vy
tauto Kamanto, valdybos pirm. 
Sigitos Balzekienės, LF spau
dos atstovo Edvardo Šulaičio, 
raštinės vedėjos Laimos Petro-
liunienės ir LF kontrolės ko
misijos pirm. Algirdo Saulio, 
..Margučio II" radijui ir „Tė
viškes žiburiams" atstovavo 
Aldona Šmulkštienė, „Dirvai" 
— Stasys Džiugas, „Lietuvių 
balsui" — jo redaktorius Vy
tautas Radžius, „Amerikos lie
tuviui" — Kęstutis Šalaviejus, 
..Lithuanian Heritage" žur
nalui — Valentinas Ramonis, 
„Draugo" dienraščiui — vyr. re
daktore Danutė Bindokienė, 
..Bičiulystei" — Algirdas Vit
kauskas. 

Ką kalbėjo LF t a r y b o s 
pirmininkas 

Konferenciją pradėjo E. Šu-
laitis. padėkojęs atvykusiems ir 
pakvietė LF tarybos pirm. V. 
Kamantą padaryti pirmąjį pra
nešimą. Pastarasis ta ip pat 
dėkojo žiniasklaidos atstovams 
už atvykimą ir gausią informa
ciją apie Lietuvių fondo darbus. 
Ta informacija ypač svarbi 
šiemet, kai LF skelbia naujų 
narių verbavimo vajų ir pa
siryžęs naujųjų narių įnašų dė
ka padidinti LF kapitalą iki 20 
mln. dolerių. Jis pasidžiaugė, 
kad dabartinis Lietuvių fondo 
kapitalas yra 15 mln. 900 tūks
tančių dolerių, kad tai yra 
8.279 asmenų organizacija. 
Prieš 14 metų padarytu LF na
rių suvažiavimo nutarimu, iš 
pagrindinio kapitalo Lietuvai 
atiduotas 1 mln. 300 tūkst. do
lerių, tuo sumažinant LF kapi
talą iki 14 mln. Per 43 metus 
nuo įkūrimo Lietuvių fondo 
veikla buvo itin sėkminga, jos 
tikimasi ir ateityje 

T.irvbos pirmininkas susi
rinkusiems išdalino rugsėjo 13 
d vykusio LF Tarybos posėdžio 

darbotvarkę, iš kurios buvo aki
vaizdu, kiek daug svarbių rei
kalų aptar ta , pranešimų pateik
ta ir išklausyta, planų sudaryta . 
V. Kamantas pasirūpino, kad 
kiekvienas konferencijos daly
vis gautų išsamų visų 2005 m. 
LF komitetų sąrašą. Tai bus 
parankus informacijos šaltinis, 
kai reikės kalbėti ar rašyti apie 
Lietuvių fondo vadovybę. 

J is ta ip pat pasidžiaugė iš 
dr. Donato Siliūno gauta gražia 
padėkos lentele su prasmingu 
įrašu, dėkojančiu Lietuvių fon
dui už nuolatinę paramą lietu
viškoms institucijoms, cent
rams, organizacijoms, stovyk
loms, bet labiausiai — už dosnią 
paramą Pasaulio lietuvių jauni
mo rūmų statybai prie Pasaulio 
lietuvių centro. Visi pris imena 
Lietuvių fondą, kai reikia pagal
bos, bet ne visi jį prisimena, kai 
už gautą paramą ateina laikas 
padėkoti, todėl ši padėkos len
telė LF darbuotojams suteikė 
ypatingo pasitenkinimo. 

V. K a m a n t a s p ranešė ir 
nelabai malonią naujieną, kad 
dr. Gediminas Balukas, vienas 
Lietuvių fondo steigėjų, ilga
metis LF tarybų bei valdybų na
rys bei pirmininkas dėl pašliju
sios sveikatos iš aktyvios veik
los Lietuvių fonde pasi t raukia . 
Už daugelio metų darbą jam 
(arba jo šeimos nariams) rude
niniame LF fondo pokylyje bus 
įteiktas specialus padėkos raš
tas. (Pirmininkas nepranešė, kas 
užims dr. Baluko vietą taryboje.) 

Kontrolės komis i jos 
p irmininko praneš imas 

LF kontrolės komisijos 
pirm. A. Saulis, dalyvavęs ir va
karykščiame LF tarybos posė
dyje, buvo pasiryžęs išsklaidyti 
abejones ir gandus apie Lietu
vių fondo nar iams siunčiamus 
įgaliojimus (proxies): kas kiek 

jų gauna, kas turi teisę jais nau
dotis. Kadangi 2005-ųjų meti
nio LF fondo narių suvažiavimo 
įgaliojimai yra saugomi, kon
trolės komisija juos nuodugniai 
pat ikr ino, suskaičiavo, ieško
dama bet kokių nuklydimų nuo 
priimtų procedūrų ir LF nuo
statų. A. Saulis pabrėžė: 

1. palikimai sudaro didžiau
sią LF įnašų kategoriją, ka
dangi jų savininkai jau mirę, jų 
vardu įgaliojimai nesiunčiami: 

2. gyviesiems nar iams už 
kiekvieną 100 dol. suteikiamas 
1 balsas narių suvažiavime. Jei
gu narys miršta, jo balsas ne
dingsta, gali būti perleistas ki
tam šeimos nariui. 

3. Kontroles komisija rado 
ir netinkamai užpildytų arba vi
sai neužpildytų įgaliojimų. Su
gadinti balsai nenaudojami ir 
neskaičiuojami. 

4. Jokių nusižengimų ar 
nesklandumų dėl nar iams siun
čiamų įgaliojimų (proxies) ko
misija nerado. 

Buvo paklausta, ar šeimos 
narys, gavęs mirusiojo įgalioji
mą, gali jį perleisti kitam as
meniui. Atsakyta: taip, bet tai 
turi būti padaryta su perleidu-
siojo įgaliojimą parašu . A. Sau
lis taip pat priminė, kad LF 
tarybos narys, jeigu nori kitam 
jos nariui atiduoti savo balsus, 
turi gauti raštišką LF Tarybos 
patvirtinimą. 

Daugiau klausimų neiški
lus, atėjo eilė LF valdybos pirm. 
Sigitos Balzekienės pranešimui. 

Gera ž in ia 

5. Balzekiene pradžiugino, 
pranešdama, kad vakarykščia
me LF tarybos posėdyje pa
aiškėjo Dr. Antano Razmos 
švietimo premijos laureatas : 
premija (25.000 dol.) paskirta 
A.P.P.L.E. (Amerikos Pedagogų 
talka Lietuvos švietimui) orga

nizacijai. Premija bus įteikta 
Lietuvių fondo pokylyje, kuris 
įvyks š.m. lapkričio 5 d„ Pasau
lio lietuvių centre. 

LF Dr. A. Razmos vardo 
2005 m. Švietimo premijos ko
misiją sudarė: Sigita Balzekie
ne (pirm.), Stasė Petersonienė, 
Dalilė Polikaitienė — visos 3 iš 
JAV, o iš Lietuvos — Algirdas 
Monkevičius. Remigijus Motu
zas ir Algirdas Grigonis. Anks
čiau komisijai priklausiusiam 
akad. Zigmui Zinkevičiui pasi
t raukus, jo vieta komisijoje teko 
Lietuvos mokslo ir švietimo 
ministrui A. Motuzui. 

Kadangi LF valdybos pir
mininkė baigė savo pranešimą, 
nepasakiusi visiems rupimo 
punkto, iš susirinkusių pasigir
do klausimas: ar žiniasklaidai 
nieko nepaskir ta 9 Pirmininke 
apgailestavo ir atsiprašė, kad 
šiam reikalui ilgai užsitęsu-
siame posėdyje nebeliko laiko 
Teks palaukti iki kito tarybos 
posėdžio, numatyto spalio 25 d.. 
o galbūt net iki gruodžio 13 
dienos... Susirinkusieji išreiškė 
nusivylimą, nes LF parama vi
siems yra gyvybiškai svarbi. 

Visgi reikia pripažinti, kad 
šios LF spaudos konferencijos 
(šiemet jų ypač gausu) yra nau
dingos, nes visuomet jas palydi 
išsamus reportažai mūsų spau
doje ar kitoje žiniasklaidoje 
Pozityvios žinios apie LF veiklą 
išsklaido daug gandų ir. be 
abejo, paskatina žmones jungtis 
į fondą, juo labiau, kad dabar 
galima tai padaryti su pradiniu 
10 dol. įnašu, palaipsniui jį 
pakeliant iki 100 ar daugiau 
dolerių. Kaip iš dviejų pirmųjų 
spaudos konferencijų buvo aki
vaizdu. LF parama lietuviš
kiems reikalams užlopo daug 
skylių ir padeda atlikti daug 
svarbių darbų. Už tai daugelis 
jam turime būti dėkingi. 

Danutė Bindokienė 

Lietuvių fondo pelno skirstymo komisijos posėdžio dalyviai. Iš kaires: Algirdas Ostis (LF atstovas), buvęs PSK 
pirm. Kęstutis Jočius. LF garbes pirm dr. Antanas Razma. Almis Kuolas JAV LB atstovas', Ramoną 
Steponavičiūtė-Žemaitienė (LF), Marius Laniauskas JAV LR). PSK pirm Daina Kojelvtė, Vytas Vaitkus (LF 
antr ininkas . Ona Daugirdiene JAV LB), Mindaugas Rielskus (LR antrininka 



ATSISVEIKINANT SU PRELATU 
LEONU PECIUKEVIČIUMI 

D R A U G A S , 2005 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis 

ALGIMANTAS S. CECYS 

Prel. Leonas Peck-Peciuke-
vičius pas Aukščiausiąjį buvo 
pašauktas š.m. birželio 13 d. 
Mirė ištiktas širdies smūgio, vos 
baigęs aukoti šv. Mišias Phila-
delphia priemiestyje esančiuo
se kunigų globos namuose. 
Prieš keletą dienų atšventęs 
savo 90 gimtadienį, dar nespė
jęs nusivilkti liturginių rūbų, jis 
sukrito zakristijoje. Palaidotas 
birželio 21 d. iš amerikiečių Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčios 
Warrington, PA, kurios klebonu 
jam teko būti 12 metų iki 1992 
m. pasitraukiant į pensiją. Lai
dotuvėms vadovavo Philadel-
phia arkivyskupas kardinolas 
Justin Rigali. Kunigais ir ti
kinčiaisiais pripildytoje bažny
čioje lietuvių buvo 30-40. 

Nors gimęs Amerikoje se
nosios emigracijos lietuvių šei
moje ir didesnę gyvenimo dalį 
praleidęs svetimųjų pastoracijo
je, prel. Peciukevičius gyveno 
Lietuvos ir lietuvių rūpesčiais. 
Visada ir visur jis pabrėždavo 
esąs Amerikos lietuvis. Ypač 
didžiavosi, kad gyvenimo kelio 
posūkiai eilę kartų jį buvo 
nuvedę į Lietuvą — nepriklau
somą, svetimųjų okupuotą, pa
galiau vėl laisvą. 

Prel. Peciukevičiaus abu 
tėvai buvo dzūkai. Tėvas iš Rat
nyčios, o mama iš Švendubrės. 
Tėvas į Ameriką atvyko 1898 m. 
ir po kelių metų atsikvietė savo 
sužadėtinę. Įsikūrė Philadel-
phia. Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje, kur turėjo savo krautuvę. 
Šeimoje augo devyni vaikai. 
Leonui teko gimti penktuoju, 
1915 m. balandžio 12 d. Šv. 
Jurgio parapijai tuo metu 
neturint savo pradines mokyk
los, Leonas lankė kaimynystėje 
esančią, lietuvių kilmės klebono 
įkurtą, lenkų Šv. Adalberto 
parapijos mokyklą. Čia poterius 
privalėjo išmokti anglų ir lenkų 
kalbomis, čia pasireiškė Leono 
gabumai kalboms. Su lietuvių 
kalba Leonui buvo sunkiau. Vy
resnieji broliai ir seserys na
muose kalbėjo angliškai, tad ir 
mažesnieji vaikai sekė jų pa
vyzdžiu. Tėvų verslas reikalavo 
ilgų darbo valandų, o kur dar 
gausios šeimos rūpesčiai. Vai
kystėje mokėta lietuvių kalba 
buvo gerokai primiršta. 

1934 m. Leonui baigus Phi-
ladelphia Pietryčių katalikų 
gimnaziją, teko svarstyti apie 
tolimesnį mokslą. Šv. Jurgio 
parapijos klebonas tėvus ėmė 
kalbinti sūnų leisti į lietuvių 
tėvų marijonų vadovaujamą 
paruošiamąją mokyklą (junior 
college) Connecticut valstijoje 
— į Marianapol. I Philadelphia 
tada specialiai atvykęs Maria-
napolio rektorius kun. Jonas 
Navickas. MIC, Leoną paveikė 
pasirinkti Thompson miestelyje 
esančią lietuvių mokyklą. 

Marianapolio atmosfera sie
kė skatinti pašaukimus į dva
sinį luomą. Po dvejų studijų 
metų Marianapolyje, šeši bai
giamosios klasės mokiniai (bro-

Prel. Leonas Peciukevičius 1999 
garbes kanauninko pareigas. 

liai Stanislovas ir Jonas Luk
šiai, Antanas Kacevičius, Balys 
Ivanauskas, Pranas Morkūnas 
ir Leonas Peciukevičius) nutarė 
vykti į Lietuvą ir įstoti į Vilka
viškio vyskupijos kunigų semi
nariją. Lietuvą ^amerikoniukai" 
pasiekė 1936 m. rugsėjo mėnesį 
ir stropiai atsidėjo studijoms. 
Skersai ir išilgai atostogų metu 
j ie išvažinėjo Lietuvą, gerai 
išmoko vaikystės meta is pa
mirštą lietuvių kalbą. Semina
ristui Leonui atsivėrė galimybės 
vasaros metu pakel iaut i po 
Vakarų Europą. Apsilankymai 
Paryžiuje. Briuselyje. Berlyne 
praplėtė akiratį, tačiau ir liudijo 
artėjantį karą. Visų šešių lietu
vių amerikiečių seminaris tų 
dvasines studijas Vilkaviškio 
seminarijoje nu t raukė 1940 m. 
birželio 15 d. įvykusi sovietinė 
okupacija. 

Iš praleistų dienų Vilka
viškio seminarijoje prel. Peciu
kevičius šiltai prisimindavo 
kun. Vincentą Padolskį (vėliau 
vyskupą), kun. Aleksandrą Gri
gaitį, vysk. Ant. Karosą, tuo
metinį vysk. pagalbininką Me
čislovą Rainį. Seminarijoje buvo 
dėstoma lotynų kalba, tad iš 
Amerikos atvykusiems semi
nar i s tams si lpnokas lietuvių 
kalbos mokėjimas didesnių 
kliūčių nesudarė. Seminaristui 
Leonui teko užduotis būti vysk. 
Reinio anglų kalbos mokytoju. 
Pamokų diena buvo ketvirtadie
nis. Tą dieną su vysk. Reiniu jie 
vaikštinėdavo Vilkaviškio apy
linkėse. ..Vyskupas skaitė, o aš 
jo anglišką tarimą taisiau! — 
mėgo prisiminti prel. Peciu
kevičius. — Aš jaučiausi svar
bus, kai sutikti praeiviai vys
kupui lenkdavosi!" 

Sovietinė okupacija sumaišė 
daugelio gyvenimo planus. Pa
lietė ji ir iš Amerikos į Lietuvą 
atvykusius seminaristus, studi
jas gilinusias vienuoles pran-
ciškiete<. kazimierietes ir kt. 
Lietuvą sovietams okupavus. į 
Helsinkio uostą atplaukė JAV 
karinis laivas Baltijos valsty
bėse esantiems Amerikos pilie
čiams išgabenti. Juo dauguma 
seminaristų ir išvvko. Leonas 

po įvestuvių į Vilkaviškio vyskupijos 

1940 m. rugpjūčio 15 d., kartu 
su JAV pasiuntiniu Lietuvai 
Owen C. J. Norem ir dvylikos 
asmenų grupe, traukiniu, vyk
stančiu per Vokietiją, Šveicari
ją, Prancūziją ir Ispaniją, jis 
pasiekė Lisaboną ir laivu at
vyko į JAV. 

Sovietinei okupacijai su-
trukdžius studijas Vilkaviškio 
seminarijoje, Leonas grįžo į 
gimtąją Philadelphia ir 1940 m. 
rudenį įstojo į arkivyskupijos 
St. Charles Borromeo kunigų 
seminariją. Studijos sekėsi ir 
1942 m. Philadelphia kardino
las Dennis Dougherty jį įšventi
no kunigu. Pirmasis pastoraci
nis paskyrimas — vikaru į Pen-
nsvlvania „angliakasiu Lietu-

valdybos pirmininkui. Čia jo 
pirmą kartą susidurta su poli
tiniais pabėgėliais iš Lietuvos. 
1950 m. Leonas vėl grąžinamas 
vikariauti į Pennsylvania „an
gliakasių Lietuvą" — Naująją 
Philadelpha. Klebonui St. Mo
zūrui esant aklam, arkivysku
pas kun. Leonui paveda tvar
kyti parapiją su teise pasirašyti 
čekius. Iš čia vėl keliamas į 
kaimynystėje esančią Mahanoy 
City lietuvių parapiją, pas prel. 
Pijų Čėsną. 

Įkūrus Allentown vyskupiją 
ir „angliakasių Lietuvoje" esan
čiom parapijom atsidūrus nau
josios vyskupijos ribose, Phila
delphia arkivyskupija kunigų 
ap ta rnaut i minėtą Pennsyl
vania dalį toliau nebeskyrė. 
Kunigas Leonas pasilaikomas 
darbuotis Philadelpias arki
vyskupijos sumažintose ribose. 
Pradedant 1957 m., iki 1970 m. 
jis dėsto prancūzų ir lotynų 
kalbas berniukų katalikų gim
nazijoje, gimtojoje Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoje, talkindamas 
prel. dr. Vytui Martusevičiui 
pastoraciniame darbe. Trylika 
gyvenmo metų jis skiria jauni
mo švietimui. Gyvendamas Phi
ladelphia, jis taip pat uoliai 
eina vietos ateitininkų dvasios 
vado pareigas. To meto ateiti
ninkų jaunimas maloniai prisi
mena kun. Leoną, juos savuoju 
automobiliu veždavustį į vasa
ros stovyklas bei ideologinius 
kursus. 

Galėjo kun. Leono gyveni
mas pakrypti ir kita vaga. Po-

Prel. Leonas Peciukevičius, susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi 

kun. Peciukevičių talkinti bei 
remti Lietuvių kolegiją Romoje. 
Prel. Tulaba buvo svarbu tal
k ininku turė t i Amerikoje gi
musį ir svetimas kalbas mokan
tį kunigą, kuris dėka didesnio 
dėmesio neatkreipiančio su-
amerikie t inta pavarde galėtų 
lankytis okupuotoje Lietuvoje ir 
ten gebėtų atlikti, ryšium su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia pa
vestus, uždavinius. Prel. Tula
ba paska t in t a s išmokti rusų 
kalbą, kun. Peciukevičius įstoja 
į Pennsylvania universitetą, 
kur j am dėsto Baltų-slavų de
pa r t amen te dirbąs prof. Ant. 
Salys. Vasaros atostogų metu 
rusų kalbos studijas papildomai 
gilina Fortham universiteto Ins-

Vilkaviškio vysk. Juozui Žemaičiui. MIC (kairėje) lankantis Philadelphi 
Andriejaus lietuvių parapijos klebonas kun. Petras Burkauskas (dešinėje). 

vą", į Frackville miestelyje 
esančią Apreiškimo Šv. Panelės 
Marijos lietuvių parapiją. (Čia 
vėliau klebonavo prel. Alg. 
Bartkus, dabartinis lietuvių 
seminarijos rektorius Romoje. I 
1944 m. Leonas skiriamas vi
karu į Šv. Andriejaus lietuvių 
parapiją Philadelphia, talkinti 
šviesios atminties klebonui kun. 

rizikavo okupuotoje Lietuvoje Juozui Čepukaičiui. ilgamečiam 
užsilikti kiek ilgiau. Pagaliau Lietuvių kunigų vienybes centro 

kario metais, pastebėjęs jauno 
kunigo organizacinius gabu
mus, BALFo steigėjas prel. dr. 
Juozas Končius kun. Leoną 
kvietė tapti BALFo įgaliotiniu 
Vokietijoje. Tam tačiau reikėjo 
vyskupo ordinaro leidimo. Arki
vyskupas J. O'Hara tada nesu
tiko kun. Leono iš vyskupijos 
išleisti. 

Užsimezgusi pažintis su 
prel. Ladu Tulaba pakreipė 

Šv. Kryžiaus bažnyčia švęs 
ypat ingas Mišias 

paminėt i 70 m. nuo kankinio 
arkivysk. Teofilio Matul ionio 

apsilankymo 

Šeštadieni, rugsėjo 24 d., 3:00 vai. p.p., 
Mišias atnašaus vysk. Gustavo Garcia Siller 

Giedos jungtinis lietuviu parapijų choras, 
vadovaujamas Jūratės Grabliauskienės 

Lietuviai yra kviečiami gausiai dalyvauti. 
Šv. Kryžiaus bažnyčia yra 46-oje gatvėje, 

tarp Hermitage ir Wood gatvių. 

ciuKeviCius ir 

t i tute of Contemporary Studies 
pas prof. Ant. Vasį ir lietuvių 
kilmės prof. Vladą Jaskievicz, 
SJ. 1960 m. studijas Pennsyl
vania univers i te te apvaini
kuoja magistro laipsniu. 

Sovietinės okupacijos me
tais kun. Peciukevičiui teko Lie
tuvoje lankytis apie tuziną kar
tų. Apie jam pavestus Lietuvoje 
atl ikti uždavinius jis kalbėti 
nemėgo. Jo teigimu, apie tai 
tepasakoja jam teikę įgalio
j imus bei nurodymus. Kiek 
kalbesnis jis buvo apie jo vežtą 
laišką Lomžos vyskupui dėl 
lietuviškų pamaldų Seinų kate
droje ir tuo metu apsilankymą 
Punske, pas kun. Dirmeiką. 

Nuo 1970 m. kun. Peciu
kevičiui teko darbuotis išimti
nai amerikiečių parapijose. Tais 
metais jam pavedama vadovau
ti juodųjų kata l ikų parapijai 
Chester. PA. J i s atnaujina baž
nyčią, iškilmingai pamini 100 
metų parapijos sukaktį , su
tvarko lenkų veteranų apleistas 
kapines , bur ia įvairių rasių 
ats tovus bendram darbui. 
Miestas .it.-idekodamas jį išren
ka „Metu žmogumi" 1973 m. 
skiriamas klebonu i Visų Šven
tųjų parapiją Philadelphia, O 
1980 m perkeliamas \ pasitu

rinčią Šv. Juozapo parapiją 
Warrington, PA, kur klebonauja 
12 metų . 1988 m. kardinolo 
John Krol teikimu, jis pakelia
mas į prelatus. 1992 m., bū
damas 77 metų amžiaus, išeina 
į užtarnautą poilsį ir apsigyve
na Philadelphia priemiestyje 
esančiuose kunigų pensininkų 
namuose. 

Nors nuo 1970 metų kun. 
Leonui nebuvo lemta darbuotis 
tiesioginėje lietuvių pastoracijo
je, jo ryšiai su lietuviais nenu
trūko. Kun. Kazimiero Puge-
vičiaus ir vysk. Pauliaus Balta
kio skatinamas, jis įsijungia į 
talką Lietuvių katalikų reli
ginei šalpai. Amerikiečių para
pijose sakydamas pamokslus, 
telkia lėšas okupanto persekio
jamai Lietuvos Bažnyčiai. Kur 
būta naudingiau į tikinčiuosius 
apie Lietuvos sunkią dalį pra
bilti svetimomis kalbomis, jis 
naudoja savo kalbinius gabu
mus. Eilę kartų jis lydi Užsienio 
lietuvių sielovadai paskritą 
vysk. Baltakį. OFM. jo kelio
nėse į Rusiją, Sibirą. Havajus, 
Pietų Ameriką, Australiją, kur 
lankyta lietuvių kilmės tikin
tieji. 

Prel . Peciukevičius turėjo 
a r t imus ryšius su lietuviams 
ypač palankiu lenkų kilmės 
Philadelphia arkivyskupu kar
dinolu John Krol. Jų partne-
riauta. žaidžiant golfą. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, kar
dinolas prel. Leoną paskiria 
būti arkivyskupijos ryšininku 
su Lietuvos Katalikų Bažnyčia, 
jai pervedant okupaciniu laiko
tarpiu kurijoje įšaldytus tikin
čiųjų testamentinius palikimus. 
Pervesta stambios sumos, dau
giausia Pennsylvanijoje gausiai 
veikusiose lietuvių parapijose 
besidarbavusių lietuvių kilmės 
kunigų testamentiniai palikimai. 

Prel. Leonas visad maloniai 
prisiminė Vilkaviškyje praleis
tus seminaristo metus. Lietuvai 
a tgavus nepriklausomybę, jis 
jautė pareigą finansiniai padėti 
Vilkaviškio vyskupijai, kurios, 
katedra skaudžiai nukentėjusi 
II Pasaulinio karo metu. buvo 
reikalinga atstatymo. Didysis at
statytos katedros altorius — jo 
dovana Vilkaviškio vyskupijai. 

Įvertindamas ištikimybę 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, 
ypač Vilkaviškio vyskupijai, or
dinaras vysk. Juozas Žemaitis. 
MIC. prel. Peciukevičių paskyrė 
Vilkaviškio vyskupijos kapitu
los garbės kanauninku 1999 m. 
rugsėjo 4 ir 5 d.. Vilkaviškio 
vyskupijai švenčiant vysk. J. 
Žemaičio 50-ies metų kunigys
tės šventimų jubiliejų ir po 
daugelio metų pertraukos Vil
kaviškio seminarijos atkūrimo 
iškilmes. įvyko prel. Peciuke
vičiaus įvestuves į kapitulos 
garbės kanauninko pareigas. 
J a m buvo įteiktas specialus 
medalionas, o su juo atėjo įsi
pareigojimas datyvauti Vilka
viškio vyskupijos kapitulos po
sėdžiuose ir visokeriopai tal
kinti vyskupijai. 

Kaip ir dauguma pensi

ninkų, prel. Peciukevičius guo
dėsi didesniu užimtumu negu 
tada, kada vadovavo parapijoms, 
atnaujindavo bažnyčias, rūpi
nosi parapijinėmis mokyklomis. 
Esant kunigų t rūkumui , jis 
talkino nemažam skaičiui para
pijų, pavaduodamas klebonus. 
Pennsylvania lietuvių parapi
joms neturint lietuviškai kal
bančių kunigų, jis dažnokai 
buvo kviečiamas būti nuodėm
klausiu lietuvių kalba. Gautas 
stipendijas už religinius patar
navimus prel. Peciukevičius 
skyrė remti nelaimėse atsidūru
sius. Philadelphia LB apy
linkės valdybą paštu pasiekęs 
paskutinis prieš mirtį jo čekis 
buvo dosni auka vargan pateku
siai neseniai į JAV atvykusiai 
jaunuolei ir jos dukrelei. 

Nemažą dėmesį prelatas 
skyrė Philadelphia Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijai, kurioje 
jaunystėje jam tekę vikarauti. 
Jis džiaugėsi, matydamas šią 
parapiją taut in iu požiūriu 
atgimstant klebono kun. Petro 
Burkausko vadovybėje. Grožė
josi jis ne per seniausiai baž
nyčios kupoloje nupieštomis 
dviejų kandidatų į palaimintuo
sius — jo pažinto kankinio arki
vyskupo M. Reinio ir kazimie-
riečiu seserų vienuolijos stei
gėjos Motinos Marijos Kaupai
tės — portretų freskomis. Kol 
sveikata leido, jis vykdavo į 
Lietuvą dalyvauti Vilkaviškio 
vyskupijos kapitulos posė
džiuose. 

Gedulingų šv. Mišių už prel. 
Peciukevičiaus vėlę būta įspū
dingų. Jo testamento vykdytojui 
kun. Petrui Burkauskui atiteko 
pareiga būti pagrindiniu pa
mokslininku. Jis iškėlė velionio 
stipriuosius būdo bruožus, kaip 
žmogaus, dvasininko, sąmo
ningo lietuvio. Buvo išryškinta 
velionio ilgametė pastoracija 
Pennsylvania lietuvių parapi
jose, jo ryšys su Lietuva, su 
Vilkaviškio vyskupija ir iš ten 
jam atėjęs aukštas kapitulos 
kanauninko įvertinimas. Kars
tą įnešant, garbės palydą su
darė šešios, tautiniais rūbais 
vilkinčios lietuvaitės. Jas sekė 
Kolumbo vyčių garbės sargyba. 
Karstą dengė lietuviška 
skraiste. Anglų kalba buvo per
skaitytas Vilkaviškio ordinaro 
vyskupo dr. Rimanto Norvilos 
prisiųstas užuojautos laiškas, o 
dalyvauj antys lietuviai pa
kviesti sugiedoti .Marija, Ma
rija". Skambėjo nuoširdi, velionį 
įvertinanti Philadelphia arki
vyskupo kardinolo Rigali kalba. 

Tenka didžiuotis, kad. pa
gerbiant Amžinybėn iškeliavusį 
vyresnįjį bičiulį, klebonas kun. 
Burkauskas su Lietuva ir mūsų 
tautiniu paveldu gabiai supa
žindino laidotuvėse dalyvaujan
tį kardinolą Rigali, keturis ame
rikiečius vyskupus, veik šimtą 
amerikiečių kunigų ir gausius 
tikinčiuosius Norisi tikėti, kad, 
ka> buvo pasakyta, turės įtaką, 

irkivyskupijos biurokra
tams kils noras panaikinti lietu
vių tautines parapijas 
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ĮSTATE FARM INSl "RANCE 
Automobilio, namų. 

j;v\\r>es ir s\eikato> Jrnudimai 
.'. agente Barbara Murray 

• Prašykite Rašus — k a l b a lietuviškai 
( 5710 VV. 95 St., Oak L a v a , I L 
I 708-423-5900 

S T A T E F A R M 
I N S L R A N C F 

A U T O M O B I L I O , 
N A M Ų , S V E I K A T O S IR 
G Y V Y B Ė S D R A U D I M A S 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Ot t Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba !ietu\:Nkai. 

F R \ N K Z A P O L I S 
32M 1/2 \Vest 95th St., 

Evergreen P a r k . IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

AMERICAN FAMIIY 
• r t i ' T . r i r r n i 

HUTO, NHNIHI. UERSLRS, 
SUEIKRTR, &VUVBE 

Aukšto lygio . . - x T . 
aptarnavimas, A l I \ a 

patikimas ' M , I l , a 

draudmas G R I N K E V I Č I U S 
drauatsKd 
atmosfera INSURANCE AGENCY 

374} PRAIRIE AVE, BROOKF1ELD, IL 6051J 
Ofisas: 708-485-7212 
Fax: 708-485-7273 
E-paštas: ag r inkev@amfam.com 
24 vai. pranešt i apie nelaimes 
nemokamu tel: 800-374-1111 

Šildymas 
Saldymas 

6556 S. Kedzie Cricsgo, IL 60629 
Prekyba, rstafervimas, aptemavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

775-778-4007 
773-531-1833 

AMBER CONS1RICTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

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

remonto darbai. 
..Licensed, insured. bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

I'fe&tahr 

ĮVAIRUS" 

nereikalingus 
daiktus, 

statybines šiukšles, 
betoną, metalą. Perkraustome. 

Tel. 708.447.0812, 
708.275.1306, Sigitas 

STASYS CONSTRUCTION 

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

„soffits". „decks". „gutters".plokšti 
ir ..shingle" stoaaT; cementas. 

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

Drake 
Dtd 

lt Again! 

5 S.Prospect. Ciarenoon 
Hiiis. iilmois 605U 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
Fax 
630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Pneš parduodant 

ar perkant. 
kreipkitės i 

Drake Realtor 

3 1 311 •*? c& J 3L1 

taiso Įvairius lengvus rūbus, 

siuva patalyne ir užuolaidas. 

Tel. 630-434-0388 

Kraustymosi paslaugos 
Šlifuoti parketą ir lakuoti 

1 kv. pėda 95 c. 
Sudėti naują parketą 

7 kv. pėda 5 1 . 7 5 . 
Lietuviškai 773-590-1544 Vytas 
Angliškai 773-407-8859 Roman 

MOVING 
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas. 

GEDIMINAS 
708-387-9144 

O * * 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

Audrius Mikulis 
1 st Choice Realtors 

Tel.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 
Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas 
* Pardavimas 
* Surandame 

l optimaliausią finansavimą 

ĮVARUS 

Z 

l 
I 
l 
i 
i 
i 
i 
i 

i * 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

S415 į men. (ir daugfau) + 
..security". 

TcL 773-405-6193. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $670-5710; 

2mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

IŠNUOMOJAMAS 
GRAŽUS 4 KAMB. BUTAS 

M a r ų u e t t e Park . 
Kaina sutartinė 

Tel. 708-656-6599 

Tvarkingiems asmenims 

išnuomojamas vieno miegamojo 

butas Kedzie ir 66 gatvių rajone. 

Tel: 773-671-9919 

PARDUODA 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 

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

i 
i 

:v 
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„Draugas" kviečia. 
v i s u s s a v o s k a i t y t o j u s i r r ė m ė j u s 

Į k a s m e t i n į „ D r a u g o " p o k y l į , 
kur is įvyks spa l io 16 d . , 4 v . p . p . „Pa rad i se " poky l ių salėje, 

9 2 2 0 S. H a r l e m Ave. , Bridgevievv, IL. 

Poky l io m e n i n ę p r o g r a m ą at l iks 
„ R e t r o " ko lek tyvas iš Los Angeles, CA. 

Bilietus galite įsigyti „ D r a u g o " administracijoje. 
Adresas: 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL 60629, te l . 773-585-9500. 

PARDUODU „CONDOM1NIUM" 
P a l o s H i l l s . 

2 mieg., 2 vonios, židinys, garažas. 
Netoli Moraine Valley kolegijos, 

geras susisiekimas. Kaina $178,500. 
Tel . 7 0 8 - 5 9 9 - 4 6 4 3 
arha 708-349-2639 

„Draugo" skelbimu 
skyrius 

Td. 
1-773-585-9500 

P r a d ž i u g i n k i t e g i m i n e s i r p a ž į s t a m u s L i e t u v o j e • 
Užsakykite jiems žurnalą „Į l a i s v e " , kuri leidžia Lietuviškų studijų centras • 

Chicago, Illinois, JAV. Tai politiką, rezistenciją ir kultūrą atspindintis * 
leidinys — tik S6.00 j metus. Viso keturi numeriai. Užsakymus siusti * 

p . J o n u i P r a k a p u i , 14 T h e l m a D r i v e , B a k e r s f i e l d , CA 9 3 3 0 5 , U S A . • 
Užsisakykite ir sau. Prenumerata JAV ir Kanadoje $15.00 metams. • 
Susipažinti su žurnalu galima internete — W W W . i - l a i s v e . c o m I 

Nedelskite. Laukiam Jūsų prenumeratorių tarpe. * 
L i e t u v i ų F r o n t o B i č i u l i a i * 

SPALIO 15 D. 7 VAL. VAK. 
K V I E Č I A M E ! LOS A N G E L E S 

ŠOKIŲ TRUPĖS 
„ R E T R O " P A S I R O D Y M Ą 

JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE, 
5620 S. CLAREMONT AVE., ČIKAGOJE. 

T r u p ė s vadovė - Sig i ta Barys ienė. 
M a t y s i t e š o k a n t vaisą ir f oks t ro tą , t a n g o ir rumbą. . . 

K o n c e r t ą o r g a n i z u o j a d ien raš t i s „ D r a u g a s " . 

Bilietai parduodami „Seklyčioje" ir ,,Draugo" administracijoje. 

8801 78th Ave Bridgevie*, IL 60455 Tel. 1 708-5999680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel, 1 800-775-7363 

J.{Z^5ž^rž^^z^^ 

A I w a y s W i t h F l o w e r s 
Naujovė — salonas Lemonte! 

• Gclęs visom progom, gčičs j Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
" Vestuvines ir progines kompozicijom konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Iaidotuvsu krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnvčiu. pokviiu saliu ir stalu dekoravimas gėlėmis ir 
balionais nuolaida 20" • 

L e m o n t . 1 1 2 0 S. State St.; Te l . 6 3 0 2S7 0 3 3 9 
Just ice 8 0 1 5 W . 7 9 St.; Te l . 708 -594 6 6 0 4 

Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse. JAV. Lietuvoje ir visame pasaulyje 
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KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7750 
pirm - penM 

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

608 W. Roosevelt, 
Chicago. IL 60607 

3 1 2 - 9 5 7 - 1 9 9 4 
pirm - penkt. nuo 

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

VILNIUS 2005 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 
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40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 

R'rta Penčylienė M M I 708-923-0280 
E-mail: pencylar@comcast.net 

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

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

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

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 
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••'ĮVAIRUS 

* 55 m. moteris, ieško slaugos 
priežiūros ar kompanjonės darbo 
Čikagoje ar apylinkėse Kalba 
angliškai, vairuoja, turi medicininį 
išsilavinimą . rekomendacijas, patir
ties. Prie šeimos nesiųiyti. Tel. 847-
891-5697 arba 630-518-8886 

* Moteris ieško darbo po 4 v.p.p. 
namų ar ofisų vaiymuose ar prižiūrėti 
naktį žmones. Turi žalią kortą, vai
ruoja automobilį. Tel. 708-323-6831 

* Moteris ieško bet kokio darbo 
Buitinė anglų kalba. Tel. 708-449-
5244. 

* 52 metų moteris gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones, gyventi kar
tu, kalba buitine anglų kalba, turi 
rekomendacijas, patirties. Tel. 847-
623-1631 ( lietuviškai), 708-824-
1959( angliškai po 4 v.p.p.) 

* Moteris ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Turi automobilį, kalba 
angliškai, turi patirties. Tel 708-738-
0073. 

* Patyrusi vaiku auklė gyvenanti 
Lemont. ieško darbo su grįžimu 
namo ar gyvenimu Rekomenda
cijos, patirtis su naujagimiais, Tel 
708-305-4838 

Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
Vcice V i * 7734554-7820 
Fax: 708-361-9618 

E-mai l : 
d . i .mayer @ wor ldne t . a t t .ne t 

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

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ M A Y E R Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
- n Į - First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

o~->. 23 
Accen t 

Homef inde r s 
9201 S. C ice ro 

Oak Lavra, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

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

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa ta r 

nau ja įvairių nuosavybių pi rkime i r 
pa rdav ime mieste ir priemiesčiuose. 

•••ĮVARUS-

ATVYKITE Į „DRAUGO" 
GEGUŽINE. 

Linksmai praleisti popietę su drau
gais ir pažįstamais ir įsigyti mano 
bitučių natūralaus šviežio medaus. 

Kviečia bitininkas 
Kazys Laukaitis. 

Tel. 630-323-5326 . 

SIŪLO DARBĄ 

DALIAS Įdarbinimo agentūra 
siūlo darbus prie senelių, 

vaikų ar valymuose. 
Tel. 708-924-1194 arba 

773-247-6129. 

IN-HOME CARE FOR EI.DERLY. 
Come-go. live-in. Good pay. Mušt 
speak English. have vvork pemnit. 

drivers license and car. 
Cal l ( Jomfor t keepers 

847-215-8103. 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanionėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900. 

PASLAUGOS 

TBUCX 
SERVICE, REPAIRS & TIRES 

Oil Change or Engine Overhaul, We do it Ali! 
Parking Spaces for Lease 

7 0 8 - 8 6 5 - 7 0 0 0 
020 N 15tn Ave.. Melrose Park. IL60160 

N A U J A G Ė R I M Ų P A R D U O T U V E 

Anget's Spirtis 
1000 E. 3 1 s t Street 
La G range Park, IL 60526 

PIRM.-TREČ nuo 11 v.r. — 8 v.v. 
KETV.-ŠEŠT. nuo 10 v.r. — 9 v.v. 
SEKM. nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 

TOMAS ŽUKAUSKAS 
7 0 8 - 4 8 2 - 4 0 1 9 
angelsspirits@sbcglobal.net 

7ww. autetradeusa. com 

PADEDAME SURASIT, NUPIRKTI IK M VEŽTI 
AUTOMOBI1 HS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME A* TOMOIJII.IU REMONTĄ ! 
Tel. 7 0 8 - 4 3 0 - 6 8 8 0 . 6 3 0 - 7 7 4 - 1 1 9 2 

file:///Vest
mailto:agrinkev@amfam.com
mailto:amikulis@usa.com
http://WWW.i-laisve.com
http://lowers.com
mailto:vyttours@earthiink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
http://worldnet.att.net
mailto:angelsspirits@sbcglobal.net


Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Intertax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

V a r š u v a 
Lenkijos parlamento komi

sija ragina anuliuoti draudimo 
grupės „PZU" pardavimą Ny
derlandų ..Eureko" prieš beveik 
šešerius metus. „Yra rimtų ir 
neginčytinų priežasčių panai
kinti 1999 metų lapkričio 5 d. 
datuotą sutartį", teigia PZU pri
vatizavimo pažeidimus tirian
čios komisijos vadovas Janusz 
Dobrosz. „Komisija prašo iždo 
ministro ir generalinio prokuro
ro imtis reikalingų priemonių ir 
panaikinti sutartį". Komisijos 
teigimu, ministras pirmininkas 
Marek Belka, kuris prieštarin
gai ver t inamo privat izavimo 
metu dirbo konsultacijas dėl 
PZU privatizavimo teikusiame 
Nyderlandų banke „ABN Am-
ro", teikė tyrėjams melagingą 
informaciją. 1999 metais „Eu
reko" įsigijo 30 proc. PZU akcijų 
už 3,1 mlrd. zlotų (859 mln. 
eurų, 754 mln. JAV dolerių). 
2001 metų spalį Lenkijos vy
riausybė sutiko parduoti drau
dikei dar 21 proc. PZU akcijų. 
Tačiau Lenkijos vyriausybė ne
įvykdė sutart ies dėl šio 21 proc. 
opciono, kuris suteiktų „Eure
ko" kontrolinį PZU akcijų pa
ketą. Praėjusį mėnesį tarptauti
nis arbitražo teismas Londone 
priėmė „Eureko" palankų spren
dimą ir pareiškė, kad Lenkijos 
iždas nesilaikė savo privatizavi
mo įsipareigojimų. Lietuvoje 
Lenkijos draudimo bendrovė 
PZU valdo draudimo grupę 
„PZU Lietuva", kuri iki 2008 
metų tikisi užimti 25 proc. Lie
tuvos ne gyvybės bei maždaug 
15 proc. gyvybės draudimo 
rinkos. „PZU Lietuvos" grupė 
sukurta sujungus PZU priklau
sančias ne gyvybės draudimo 
bendroves „Lindra" ir „Nord/LB 
draudimas" bei gyvybės draudi
mo bendroves „Lindra gyvybės 
draudimas" ir „Nord/LB gyvy
bės draudimas" į naujas bend
roves „PZU Lietuva" ir „PZU 
Lietuva gyvybės draudimas". 

R o m a 
Ministras pirmininkas Sil-

vio Berlusconi penktadienį nu
rodė, kad laipsniškas Italijos 
karių pas i t raukimas iš Irako 
vyksta, kaip ir buvo planuota. 
Per spaudos konferenciją jis sa
kė, kad rugsėjo 6 d. išvedus apie 
300 karių, šiuo metu Irake liko 
maždaug 2,900 italų kareivių. 
„Sugrąžinimo planas vykdo
mas, kaip ir buvo skelbta", 
teigė premjeras. Italijos žemes
nieji rūmai vasarą nusprendė, 
kad jų šalies kariai Irake pasi
liks bent iki metų pabaigos. S. 
Berlusconi tvirtino, kad bet ko
kie sprendimai dėl karių skai
čiaus sumažinimo bus priimti 
kar tu su Italijos sąjungininkė
mis. Roma po Jungtinių Valsti
jų. Didžiosios Britanijos ir Pietų 
Korėjos Irake yra dislokavusi 
ketvirtą pagal dydį karinį kon
tingentą. 

Viena 
Jungt inėms Valstijoms tiek 

išsivysčiusios, tiek besivystan
čios šalys „pritaria", jog tarp
tau t inė bendruomenė tur i 
spausti Iraną, kad jis nutrauktų 
branduolinio kuro gamybą, kuri 
gali būti susijusi su atominių 
ginklų kūrimu, penktadienį pa
reiškė JAV atstovas Tarptauti
nėje atominės energetikos agen
tūroje. „Visoje tarptautinėje 
bendruomenėje mes sulaukia
me plataus pritarimo, kad Ira
nas dar kartą turėtų nutraukti 
jautrią branduolinio kuro gamy
bą ir visapusiškai bendradar
biauti su (Jungtinių Tautų 
branduolinės veiklos priežiūros 
institucija) TATENA". žurnalis
t ams Vienoje teigė atstovas 
spaudai Matthevv Boland. 

L o n d o n a s 
Rinkoms laukiant JAV atas

kaitų apie šalies einamosios 
sąskaitos deficitą ir vartotojų 
pasitikėjimo indekso pokyčius. 
euro kursas stabilizavosi JAV 
dolerio atžvilgiu. Euro kursas. 
ketvirtadienį Ne\v York siekęs 
1.2221 JAV dolerio, penktadienį 
Europoje pakilo iki 1.2266 JAV 
dolerio už eurą. Tuo tarpu JAV 
dolerio kursas jenos atžvilgiu 
pakilo nuo 110,64 jenos iki 
110.79 jenos. Pirmąjį ketvirtį 

JAV einamosios sąskaitos defici
tas siekė rekordinius 195.1 
mlrd. JAV dolerių. Ekspertų 
prognozėmis, deficitas naujau
siu ataskaitiniu laikotarpiu 
turėjo smukti iki 192,5 mlrd. 
JAV dolerių. Tuo tarpu varto
tojų pasitikėjimo indeksas tu
rėjo kristi nuo 89.1 punkto 
rugpjūtį iki 86 punktų, mano 
ekspertai. 

RUSIJA 
i i 

Maskva 
Rusijos gynybos ministeri

jos atstovai tvirtina, kad jos ka
riniai lėktuvai nekėlė grėsmės 
skrydžių saugumui Estijos pa
sienyje. Kaip penktadieni pa
reiškė Rusijos gynybos ministro 
pirmasis pavaduotojas, genero
las pulkininkas Aleksandr 
Belousov, jos koviniai lėktuvai, 
skridę iš Sankt Peterburgo, 
nebuvo sukėlę grėsmės civili
nės aviacijos skrydžiams Estijos 
teritorijoje. A. Belousov paneigė 
Estijos gynybos pajėgų Vyriau
siojo štabo tvirtinimą, kad 
Rusijos koviniai lėktuvai buvo 
sukėlę pavojų Estijos skrydžių 
informacinėje zonoje. ..Jokių 
pažeidimų nebuvo. Mūsų lėktu
vai skrido, kur reikia, skrido 
koridoriumi, virš akvatorijos", 
sakė generolas. Estijos gynybos 
pajėgų vyriausiasis š tabas 
apkaltino Rusijos karines oro 
pajėgas pažeidus skrydžių 
taisykles ir sukėlus pavojų 
civiliniams skrydžiams. Stabo 
pranešime sakoma, kad ketvir
tadienį septyni Rusijos oro 
pajėgų lėktuvai iš Sankt 
Peterburgo skrido į Karaliaučių 
ir kad Estijos oro erdvės stebėji
mo centro darbuotojai šalies 
skrydžių informacinėje zonoje 
nuo 12 iki 14 vai. vietos laiku 
stebėjo radijo žvalgybos lėktuvą 
A-50 ir Su bei MiG tipo or
laivius. Norėdami skristi per šį 
regioną Rusijos pilotai iš anksto 
paprašė leidimo ir jį gavo. ta
čiau lėktuvuose buvo išjungti 
prietaisai, kurie perduoda infor
maciją apie skrydį ir kurie tu
rėjo būti įjungti, nurodoma pra
nešime. 

• . . 

ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amer ikos Lietuviu Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai . vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai . dienos 

per Č i k a g o s 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 

per C o m c a s t C a b l e 2 4 8 <analą (digital) 
Čikagoje ir V ISUOSE pr iemiesčiuose. 

ALTV laidas gals matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo "< d ir per Comcast Cable 

In fo rmac i ją t e i k i a m e : 
ALTV telefonu 708-839-9022 

al tv@comcast.net 
14911 127th Street. Lemont, !L 60439 

Avys yra gudresnės 
nei atrodo 

Avys. anot australų moksli
ninkų, yra gudresnės nei atro
do. Tyrimo metu 60 merino 
veislės avių buvo suvaromos į 
labirintą ir stebimos. Moksli
ninkai nustatė, kad gyvuliai 
j a u po trijų dienų labirinte 
orientavosi gerokai greičiau. 

Kai bandymas po šešių sa
vaičių buvo pakartotas, avys 
vis dar nebuvo pamiršusios tei
singo kelio ir beveik taip pat 
greitai išeidavo iš labirinto kaip 
ir prieš pusantro mėnesio. 
..Mes parodėme, kad avys yra 
gudresnės nei mano žmonės". 
— australų žinių agentūrai 
AAP sakė Caroline Lee iš 
Mokslinių ir pramoninių tyri
mų organizacijos (CSIRO). 

Kad būtų nus ta ty ta , ar 
avys užduotį įvykdydavo tik 
vedamos instinkto, ar iš tikrųjų 
pasitelkdavo protą, kai kurioms 
buvo duota vaistų, slopinančių 
atmintį. Šie gyvuliai tada pasi
rodydavo prasčiau. 

Sis eksperimentas, moksli
ninkų duomenimis, turi prakti
nę priežastį. Ateityje bus siekia
ma nustatyti, kokios veislės avys 
pasižymi ypatingu protu. To
kius gyvulius tada pirmiausiai 
būtų lengviau prižiūrėti aukš
tomis technologijomis aprūpin
tuose ūkiuose. ..Gudrios avys 
lengviau paklus naujajai siste
mai", — mano C. Lee. ELTA 

Af A 
ANTANAS SŪNAITIS 

Mirė 2005 m. rugsėjo 15 d., sulaukęs 82 metų. 
Gyveno Burbank, IL, anksčiau Marąuette Park apy

linkėje. 
Gimė Lietuvoje, Virbalyje. 
Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnėnas Ričardas Šuk-

vietis su žmona Irena; sesuo Marija Šukvietienė; dukte
rėčia Jolanta su vyru Vytu, dėdienė Elena Šakotienė ir 
pusseserė Vida su vyru Viktoru gyvenantys Lietuvoje; po
dukra Džiuljeta, posūnis Dainius su šeimomis bei kiti ar
timieji Amerikoje. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 19 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 
87 St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS, 2005 m. rugsėjo 17 d., šeš tad ienis 

JAV LB K raš to v a l d y b o s 
Social in ių r e i k a l ų t a r y b a 

Ruošia: A l d o n a Šmulkšt ienė 
2711 We$t 71 Street , 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

ŽINOTINA 
Nors daug kartų šiame 

skyriuje yra rašyta apie atsar
gumą, dar kartą primename: 

Niekada neatidarykite durų 
nepažįstamai/am. nors ir kaž
kaip liūdnas istorijas pasakotų 
ir pagalbos prašytų. Pasa
kykite, pro gerai uždarytas 
duris, kad galite padėti, tik 
paskambindami 911. Yra apsi
metėlių, kurie prašo vandens ar 
telefonu paskambinti, sako, kad 
vaikas ar senelis labai sunkioje 
būklėje ant kelio ir pan. Tuo 
prisidengdami. įsiveržia į na
mus, užpuola ar apvagia žmo
nes. 

Šį pirmadienį teko girdėti 
kaip šiaurinėje miesto dalyje, 
gerame rajone, jauna moteris 
atidarė duris ir buvo užpulta. O 
kitas atvejis, irgi girdėtas šį pir
madienį, netolimoje apylinkėje, 
pietvakariuose, vyresnio am
žiaus moteris atidarė duris, nes 
norėjo padėti vandens prašan
čiam ir buvo įsiveržėlio apvogta. 

Tenka kar ta is išgirsti iš 
priemiesčiuose gyvenančiųjų, 
kad nerakina durų ar langus 
palieka atvirus. Šiais laikais 
visiems ir visur, net ir turtin
guose, sąlyginai saugiuose prie
miesčiuose, reikia būti atsar
giems, nes ir priemiesčiuose 
pasitaiko įsiveržėlių pro ne
užrakintas duris ar atvirus lan
gus.^ 

Žinotina, kad reikia būti 
atsargiems ir su sveikatos ap-
draudomis. Žiniasklaida laikas 
nuo laiko praneša, kad yra 
apgautų žmonių, net pora šimtų 
tūkstančių, kurie mokėjo ap-
draudos mokestį, o susirgus 
pasirodė, kad tos apdraudos 
negalioja. Prieš pasirašant svei
katos apdraudos sutartį (jei ji 
nėra žinomų apdraudos ben
drovių), geriausia paskambinti 
savo valstijos apdraudų depar
tamentui . Illinois gyventojai 
gali skambinti: 

Insurance Department. Pub
lic Service Consumer Infor-ma-
tion 1-312-814-2427. Ir ten pasi
teirauti, ar siūlanti apdraudą 
bendrovė yra įregistruota. 

Žinotina, kad su „telemar-
keters", per telefoną besirekla
muojančiais .ir klientų beieš
kančiais (nors jų yra ir gerų, 
teisėtų, bet yra ir sukčių) reikia 
elgtis atsargiai. Geriausia ne
sileisti į kalbas. 

Nelaimių atveju, kai ren
kamos aukos nukentėjusiems, 
sukčiai irgi išnaudoja progas, 
prisidengdami žinomų organi
zacijų vardais, rinkdami aukas. 
Neseniai žiniasklaida skelbė 
apie tokius „rinkėjus'7 prisiden
gusius Raudonojo Kryžius var
du, renkančius aukas per inter-
netą. Paprastai organizacijos 
aukų prašo laiškais. Daug yra 
rašoma ir kalbama apie tapaty
bės vagystes. Čia 9 patarimai iš 
ADI žiniaraščio „Safe and 
Sound": 

1. Niekada neduokite savo 
„Sočiai Security" numerio, ar 
kitos asmeninės informacijos 
reikalui, kurio nesuprantate, ar 
tai būtų aiškinama telefonu, 
paštu, asmeniškai ar internete. 

2. Nesinešiokite „Sočiai 
security" kortelės su savimi. 

3. Susmulkinkite (shred) 
visas kredito kortelių pirkinių 
sąskai tas , kredito kortelėms 
gauti prašymus, siūlomus paš
tu, a r apdraudos formas, banko 
praneš imus, nebegaliojančias 
kredito korteles ir visus kitus 
dokumentus, kuriuose yra as
meninė informacija apie jus. 

4. Išsiunčiamą paštą sten
kitės dėti tik į „US Postai" dė
žes, skirtas tam tikslui. 

5. Nešiokitės tik vieną ar 
dvi kredito korteles su savimi. 

6. Kai gaunate naują korte
lę, tuojau ją įregistruokite nu
rodytu telefonu ir pasirašykite 
neištrinamu rašalu (ink). 

7. Išmokite atmintinai savo 
PIN numerius ir slaptažodžius. 

8. Dažnai ir iš pagrindų 
patikrinkite visus finansinius 
pranešimus. 

9. Tikrinkite (monitor) savo 
kredito pranešimą (credit re
po rt). 

(Naudotasi įvairia žiniasklai-
dos informacija) 

P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D r a u g ą " 

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

R e m k i t ę i r 

X>] 
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D V V I O E D A I L Y 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

T u r i l a i d o t u v i ų p a t a l p a s v i sose Č i kagos m i e s t o 
a p y l i n k ė s e i r p r i e m i e s č i u o s e 

P a t a r n a v i m a s 2 4 v a i . 

Uždek tenai, 
virš debesų, 
už mus negęstančią žvakelę. 

Julija Švabaitė 

Af A 
Mokytoja, skautininke 
ANTANĖ VALAITYTĖ 

KLIORIENĖ 
Su liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima mamytė ir 

močiutė mirė 2005 m. rugsėjo 13 d. savo namuose, St. Pe-
tersburg Beach, sulaukusi 98 metų. 

Gimė Suvalkų Kalvarijoje, Lietuvoje. Gyveno Čika
goje, Cicero ir St. Petersburg Beach, FL. 

A. a. Antanė buvo žmona a.a. Broniaus ir sesuo a.a. 
Antano Valaičio. 

Giliam - liūdesy liko duktė Ramutė Bartuškienė su 
vyru Romu, jų duktė Rita, sūnus Linas su žmona Kimber-
ly; sūnus Arvydas su žmona Birute, jų dukterys Saulė ir 
Rima su vyru Hovvard Frederickson; žento sesuo Danutė 
Korzonienė su vyru Raimundu, jų sūnus Algis su žmona 
Karina ir vaikais Alaną, Eriku ir Andrea; mirusio pusbro
lio Jurgio ir Onos Damų duktė Onutė Fielding su šeima; 
dukterėčia Giedrė Valaitytė; krikšto duktė Onutė Prač-
kailaitė; marčios motina Magdalena Ulėnienė ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d. nuo 5 
vai. p.p. iki 8 v.v., Beach Memorial Chapel, St. Petersburg 
Beach, FL. 

Laidotuvių Mišios bus aukojamos rugsėjo 22 d., 10 v. 
ryto, Šv. Vardo bažnyčioje, Gulfport, FL. Po Mišių velionė 
bus palaidota Woodlawn Memory Gardens, St. Peters
burg, FL. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus mintimis ir 
malda mūsų mamyte-močiutę palydėti Amžinybėn. 

L iūd in t i šeima 

Laidot. direkt.: Beach Memorial Chapel, 
tel. 727-360-5577, arba www.beachmemorial.com 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

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

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

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

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 

Tel . 1 800 9 9 4 7600 
w w w . p e t k u s f u n e r a i h o m e s . c o m 

SERVING LITHUANIAN COMMUNIT IES 
SINCE 1 9 1 6 

LACK & SONS 
( L A C K A V I C i U S ) 

FuneraI Home's 
9 2 3 6 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1 7 0 8 4 3 0 - 5 7 0 0 
OTHER LOCATIONS AVAILABLE !N CHICAGO 

& ALL SUBURBS 

GAIDAS DA1MID 
L A I D O J I M O N A M Ų D I R E K T O R I A I 

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. D A I M I D — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California A ve, Chicago, IL 60632 

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

PALOS — GAIDAS 

FUNERAL HOME 

• Patogio je v ie to je t a rp 
Čikagos ir Lemonto 

'10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
l ie tuv iu kap in iu 

1102S S. Southwest Hwy. 
Paios Hllls. SUinols 

(708)974-^410 J 

mailto:altv@comcast.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.beachmemorial.com
http://www.petkusfuneraihomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ" 
rengiami „Derliaus pietūs" pa
dės užtikrinti tolimesnę para
mą devyniems dienos centrams 
ir laikinosios globos namams 
Lietuvoje. Pietūs vyks sekma
dienį, rugsėjo 25 d., PLC, Le-
mont. Pradžia 12:30 vai. p. p. 
Norintys dalyvauti, prašome 
skambinti Nijolei Grigaliū
nienei tel. 708-974-1262. 

PIRMADIENĮ, RUGSĖJO 19 D. 
6 vai. v. „The Chicago Council 
on Foreign Relations", įvyks 
forumas „Čikaga ir pasaulis". 
Pagrindinis kalbėtojas - Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus. Renginio ad
resas: Hilton Chicago, Joliet & 
Marąuette Rooms - 3rd floor, 
720 South Michigan Ave., 
Chicago, IL. Norintys dalyvauti 
gali užsiregistruoti e-paštu: 
www.ccfr.org/events/adamkus. 
htm arba paštu: The Chicago 
Council on Foreign Relation, 
332 S. Michigan Ave., Suite 
1100, Chicago, IL 60604. Fax 
312-821-7555. Užsiregistruoti 
iki rugsėjo 16 d. 12 vai. p.p. Tel. 
pasiteirauti: 312-726-3860. 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 18 D. 
2 vai. p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje bus rodo
mas žinomo kino operatoriaus? 
Lietuvos Valstybinės premijos 
laureato, Lietuvos nusipelniu
sio meno veikėjo Donato Pečiū-
ros filmas „Sadūto tūto" (lietu
vių kalba, be subtitrų). Filmas 
gvildena amžiną menininko 
santykio su visuomene prob
lemą. Jis žavi puikiai nufilmuo
tais Lietuvos gamtos vaizdais, 
aktorių Juozo Budraičio, Regi
manto Adomaičio, Broniaus 
Babkausko, Eugenijos Plešky
tės vaidyba. Kviečiame jus ir 
jūsų šeimą atvykti pasižiūrėti 
nemokamai rodomo filmo ir tuo 
pačiu susipažinti su muziejaus 
ekspozicija. Muziejus dirba kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p. 
p. Muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Čikaga. Telefonas 
pasiteirauti: 773-582-6500 (Un
dinė Uogintaitė). 

EUROPOS SĄJUNGOS parla
mento narys prof. Vytautas 
Landsbergis, LR Seimo narys 
Arminas Lydeka, LR Seimo ir 
JAV LB komisijos pirmininkas 
Vytas Maciūnas, buvęs Krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys dalyvaus JAV LB ta
rybos sesijos Apskrito stalo dis
kusijose rugsėjo 24 d. 8:15 vai. 
ryto. Diskusijų tema „LR Seimo 
ir JAV LB atstovų komisija: 
sudėtis, paskirtis ir veiklos 
apimtis". Diskusijas praves bu
vusi šios komisijos pirmininkė 
Liuda Rugienienė. Sesija vyks
ta Sheraton Detroit Novi vieš
butyje, 21111 Haggerty Road. 

BRIGHTON PARKO APYLINKĖS LB 
valdyba ruošia pietus šį sekma
dienį, rugsėjo 18 d., tuoj po 10 
vai. r. lietuviškų šv. Mišių Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Mozerio salė
je, 4420 S. Fairfield Ave. Bus 
renkamos aukos lietuviškų mo
kyklų paramai. Gavusieji laiškus 
iš Švietimo tarybos savo auką 
gali įteikti per savo apylinkės 
valdybą. Puoselėkime lietuvybę 
remdami lituanistines mokyk
las. Šį sekmadienį visi laukiami 
Brighton Parke. 

LIETUVIŲ ĮSTEIGTOJE Šv. Kry
žiaus parapijoje rugsėjo 24 d., 
šeštadienį, vyks pamaldos, skir
tos arkivysk. Teofilio Matulio
nio, kuris buvo tris kar tus 
komunistų įkalintas ir kurio 
beatifikacijos bylą Lietuvos 
Vyskupų konferencija yra už
vedus! Romoje, apsilankymo 
šioje parapijoje 70 metų sukak
čiai. 3 vai. p. p. šv. Mišias aukos 
vysk. Gustavo Garcia Siller. 
Giedos jungtims lietuvių cho
ras, vad. Jūratės Grabliaus-
kienės. Šv. Kryžiaus bažnyčia 

yra 46-os gatvės ir Hermitage 
Ave. sankryžoje, istoriniame Či
kagos skerdyklų rajone. Visus 
buvusius parapijiečius ir lietu
vių visuomenę šiose pamaldose 
kviečia dalyvauti Amerikos lie
tuvių Romos katalikų federacija 
ir Lietuvių katalikų labdarių 
sąjunga. 

KRETINGOS PRANCIŠKONIŠKASIS 
jaunimas už paramą projektui 
„Stovykla Lietuvos šeimoms: 
smurto prevencija šeimoje" 
dėkoja Lietuvių fondo nariams. 
J ie rašo, kad stovykloje dalyva
vo 400 žmonių. Tai lektoriai iš 
Anglijos, Prancūzijos, Lietuvos 
ir daug savanorių. J ie siunčia 
Dievo palaimą LF darbams ir 
siekiams. Visus, kurie nori pri
sidėti prie LF projektų savo 
aukomis, kviečiame remti Lie
tuvių fondą. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-1616. 

STAIGMENA. DAINUOJANTI 
seselė, neseniai atvykusi iš Lie
tuvos, išpildys programą Pal. J. 
Matulaičio misijos pabendravi
mo pietuose, spalio 9 d. 12:30 
vai. p. p. PLC, Lemont. Narius 
ir svečius kviečiame dalyvauti 
ir užsisakyti vietas tel. 630-271 
-9136. Kreiptis į V. Gvildienę. 

SPALIO 9 D. 10:30 VAL. R. TĖVŲ 
jėzuitų koplyčioje kun. Antanas 
Gražulis, S J, aukos šv. Mišias, 
skirtas Moterų klubo 25-me-
čiui. Po šv. Mišių visi kviečiami 
į Jaunimo centro kavinę 25 m. 
sukakties paminėjimui ir prieš
piečiams. Prašome skambinti 
Albinai Ramanauskienei , tel. 
708-423-4095. 

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
organizacinis komitetas prane
ša, kad 2005 m. spalio 21-23 d. 
Čikagoje Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno namuose (Mother 
House, Sisters of Saint Casimir) 
vyks Amerikos lietuvių kongre
sas. Kongrese bus aptariami 
išeivijos ateities veiklos planai 
ir paminėta ALTo 90 metų 
sukaktis. Šiuo metu ALTas 
apjungia 17 centrinių JAV lie
tuvių organizacijų. Numatoma 
programa: spalio 21 d., penkta
dienį, - atvykimas, susipažini
mo ir pabendravimo vakaras; 
spalio 22 d., šeštadienį,- kon
greso atidarymas, JAV lietuvių 
pranešimai, simpoziumas, atei
ties planų svarstymai, iškilmin
ga vakarienė; spalio 23 d., sek
madienį,- 10 vai. r. šv. Mišios, 
11 vai. r. Iškilminga akademija, 
kongreso uždarymas. Organiza
cijas, telkinius ir pavienius as
menis kviečiame remti kon
gresą ir įsijungti į jo ruošą. Or
ganizacijas ir asmenis prašome 
registruotis ALTo raštinėje: 
Lithuanian American Council, 
6500 S. Pulaski Rd„ Chicago. IL 
60629. Tel. 773-735-6677; fax. 
773-735-3946; e-paštas: 

AltCenter@aol.com 

SEKMADIENI, SPALIO 25 D., 
Amerikos Lietuvių prekybos 
rūmai organizuoja kasmetinį 
žymenų įteikimo pokylį. Žy
menys bus įteikti: meno ansam
bliui ..Dainava", jo 60-mečio 
proga; Lietuvių operai, jos 50-
mečio proga: Amerikos lietuvių 
tarybai; Čikagos Jaunimo cen
trui ir ambasadariaus V. Ušac-
ko Lietuvos kaimo vaikų fondui, 
jo knygos pristatymo proga. Ren
ginys vyks Willowbrook Ball-
room& Banąuet Center adresu: 
8900 S. Archer Avenue, Willow 
Springs, IL. 1 vai. p. p. - koktei
liai, pietūs - 2 vai. p. p. Telefo
nai pasiteirauti: Evelina Ože-
lienė 773-254-7553 arba Casey 
Oksas 630-986-8206. 

LEMONTO SOCIALINIŲ REIKALŲ 
skyrius trečiadienį, rugsėjo 21 
d organizuoja išvyką. Dar yra 
kelios vietos. Norinčius prašo
me skambinti tel. 708-346-0756. 

DRAUGO FONDAS 
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500 

SVARBIAUSIA PRIEMONE 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI 

Lietuvybės išlaikymas išei
vijoje susideda iš daugelio pas
tangų su daugeliu priemonių, 
kurios vienaip reikalingos jau
nimo auklėjimui ir kiek kitaip 
suaugusių tautiečių savimonės 
palaikymui. 

Spauda yra didžioji pasau
lio galybė. Jos išlaikymu rūpi
nasi kiekviena tauta ir kiek
viena valstybė. Nuo spaudos 
laisvės priklauso krašto visuo
meninė, ekonominė, tautinė ir 
kultūrinė gerovė. Spauda ne tik 
informuoja, bet ir formuoja 
skaitytojo polinkius bei pažiū
ras į įvairius gyvenimo reiš
kinius. 

Gyvenant toli nuo Lietuvos, 
mūsų lietuviška spauda yra 
mums pagrindą sudaranti lietu
viška sala gyvenamo krašto 
plačiajame vandenyne. Lietu
vybės išlaikymui išeivijoje mū
sų lietuviškoji spauda yra viena 
svarbiausių priemonių, mus 
jungianti kaip tautinę žmonių 
bendruomenę, mus rišanti tau
tinių aspiracijų išlaikymui, 
mus sauganti nuo paskendimo 
kosmopolitiniuose vandenyse. 

„Draugas" yra vienintelis 
lietuvių išeivijos dienraštis už 
Lietuvos ribų. Gauname ir 
Lietuvoje leidžiamus dienraš
čius, savaitraščius bei žurnalus, 
nors j ie nesirūpina išeivijos 
problemomis nei lietuvybės 
išlaikymu išeivijoje. Mes patys 
esame savo laimės kalviai ir 
nuo mūsų pačių priklauso toli
mesnis mūsų išeivijos kelias, 
kuris tampriai surištas su mūsų 
išeivijos lietuviškąja spauda, su 
jos egzistencija. 

Beveik visi išeivijoje leidžia
mi lietuviški laikraščiai stokoja 
ne tik prenumeratorių, bet ir 
bendradarbių. Ir vienus, ir ant
rus vis dažniau pasikviečia Am
žinybė. Tiesa, tas retėjančias 

skaitytojų ir bendradarbių eiles 
gausiai papildo iš Lietuvos 
atvykstantys trečiabangiai. Ne
gausias rašančiųjų eiles papildo 
atvykstantieji Lietuvos univer
sitetus baigę žurnalistai. Mūsų 
išeivijos spaudos puslapius vis 
daugiau užpildo žurnalistai iš 
Lietuvos, kuriems reikalingi 
nuolatiniai honorarai. Tie hono
rarai, iš to gyvenantiems žur
nal is tams Lietuvoje, pareika
lauja papildomų išteklių iš 
išeivijos laikraščių, leidėjų ir čia 
prasideda aukų rinkimas, lėšų 
telkimo vajai, pokylių ir ge
gužinių bei loterijų ruošimas, 
kad ta mūsų išeivijos svarbiau
sia lietuvybės išlaikymo prie
monė nepaskęstų ekonomi
niuose vandenyse. 

Prisimena man gimnazijos 
baigimo išleistuvėse Vokietijoje, 
direktoriaus dr. R. Zalūbos pa
sakyti žodžiai: „Gimnazija išmo
kė jus skaityti , o rašyti jus 
išmokys universitetas arba pats 
gyvenimas". 

Vokietijos. JAV, Kanados ar 
Australijos universitetai mus 
paruošė įvairiais profesionalais, 
bet neišmokė lietuviškai rašyti. 
To mokėmės iš gyvenimo, iš 
lietuviškos spaudos, iš mūsų 
spaudos veteranų. Jei šiandieną 
nepajėgiame užpildyti mūsų 
spaudos puslapių, tai įsigytos 
profesijos suteikia mums gali
mybę finansiniai paremti mūsų 
svarbiausios priemonės — lietu
viškos spaudos išlaikymą išeivi
joje. 

Draugo fondo lėšų telkimo 
rudens vajus, to vajaus įnašai 
„Draugo" dienraščio leidybai 
paremti yra viena iš svar
biausių priemonių lietuvybės 
išlaikymui už Lietuvos ribų. 
Šiai priemonei suteikime rei
kalingą dėmesį. 

Br . J u o d e l i s 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776^742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
SPECIALISTAS 

HONG&ASSOCIATES 
Tel.773-588-6215 

3806 West Lawrence. Čikagoje 
Kalbame lietuviškai 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Te l . 312-580-1217 

135 S LaSalle *2300 Chxaao. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadienia i s 

A d v o k a t a s 
Vyten is L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

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

TeL &30-257-0200, Lemont, EL 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Te l . 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

N a m a m s p i r k t i p a s k o l o s 
d u o d a m o s m a ž a i s mėnes i 
niais įmokėj imais ir pr ie ina
mais nuošimčiais . Kreipki
tės į M u t u a l F e d e r a l S a -
v i n g s , 2212 W e s t C e r m a k 
R o a d . T e l . (773) 847-7747 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIU CENTRE 
..Seklyčioje" rugsėjo 21 d. 2 vai. 
p. p. trečiadienio popietės pro
gramoje bus rodoma videojuos
ta, ištraukos iš dokumentinių 
filmų, kurias sudarė režisieriai 
V. Paplauskis ir M. Urbonavi
čius. Maloniai kviečiame pasi
džiaugti lietuviškais vaizdais. 

Pirmieji Lietuvių operos 
žingsniai \ 50-ies metų 

sukakti 
Saulėtą, šiltą penktadienio, 

rugsėjo 9 d., pavakarę su 
Giedre patraukėme iš Le

mont Stevenson greitkeliu Či
kagon, į J a u n i m o centrą, kur 
Lietuvių operos valdyba pakvie
tė į naujo sezono atidarymą. Šis 
sezonas, ka ip nesykį jau minė
ta, bus sukaktuvinis , karūnuo
jant is 50-ies metų Lietuvių ope
ros veiklą. 

dainininkų atvykusių talkinti 
Lietuvių operai. 

„Pilėnų" pastatyme iš Lie
tuvos dalyvavo solistai I rena 
Milkevičiūtė, Vitalija Šiškaitė, 
Virgilijus Noreika, Vytautas 
Juozapaitis, Arvydas Markaus
kas ir Liudas Norvaiša. Lie
tuvių operos chorui ta lkino 
atvykę dainininkai Genovaitė 
Bigenytė, Ona Gratulevičienė, 

• A.a. Mečio J a v o atmi
nimą pagerbiant Rūta ir Ramū
nas Venclovai atsiuntė „Sau
lutei" $900 čekį su darbovietės 
Matching Grant galimybe. Wil-
liam ir Nancy Jacobus taip pat 
paaukojo $100. .Saulutė" dėko
ja už aukas paremti vargingai 
gyvenančius vaikučius Lietu
voje ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. Mečio Javo šeimai bei 
artimiesiems. 

• „Saulu tė" , Lietuvos vai
kų globos būrelis dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei stu
dentams Lietuvoje. Aukojo: Da
lia Marchertaitė $240 tęsiant 
mergaitės metinę paramą, dr. 
Algirdas ir Raminta Marcher-
tai $500 studentės paramai , 
anoniminiai $9,000 nukentėju
siai šeimai. Jane Dvvyer $480 
tęsiant dviejų vaikų metinę 
paramą, anoniminiai 3,000 li
tų. Alma ir David Ericson 
$1,530 studento paramai. La
bai ačiū „Saulu tė" , (Sun l igh t 
O r p h a n Aid) 414 F r e e h a u f 
St.. Lemont , IL 60439. Tel . 
(630) 243-7275, TAX ID #36-
3003339. 

LITHUANIAN MERCY LIFT, ka ip 
ir kiekvienais metais užsisakė 
visą stalą į ..Draugo" pokylį. 

Pirmininkas Vaclovas Momkus (k.) 
operos susirinkime. 

P i rmin inkas V. Momkus 
ats iųstame valdybai laiške pa
žymėjo, kad atvykę susipažin
sime su šį sezoną statoma 
komp. Vytauto Klovos 4 veiks
mų opera „Pilėnai", be to, bus 
rodomas Aleksandro Plėnio su
suk ta s videofilmas apie šios 
operos pas ta tymą 1994 m. „Vy
resniesiems choro nariams, da
lyvavusiems aname operos pas
tatyme, bus gera paskata atvyk
ti į šį susibūrimą, — pagalvojau 
— daug malonių prisiminimų 
bus iš Atgimimo laikų, kai ši di
dinga opera buvo statoma". 
Koks dvasios pakilimas, su ko
kiu entuziazmu „Pilėnai" buvo 
statomi. Kiek daug minčių ir 
prisiminimų veteranams sugrįš 
žiūrint šios operos videoįrašą. 
Vėliau į Lietuvių operą įsijun
gusiems choristams bus proga 
pamaty t i ankstesnį „Pilėnų" 
pastatymą bei pamąstyti, kokie 
darbai laukia šiais metais. 1994 
metų pas ta tyme dalyvavo di
džiosios Lietuvos operos žvaigž
dės ir nemažas būrys svečių 

ir maestro Alvydas Vasaitis Lietuvių 

Virginija Jackevičiūtė, Lijana 
Kopūstai tė , Albinas Kuodis. 
Valdas Lazauskas, Petras Pau
lavičius, Irena Petronienė, Li
nas Sprindys ir Petras Šums-
kis. Kai kurių dainininkių pa
vardės šiuo metu jau yra pasi
keitusios, o keletas ir šiuo metu 
gyvena Čikagoje. 

Į valdybos kvietimą atsi
liepė ir penktadienio vakaro 
susibūrime dalyvavo nemažai 
vyresniosios kartos choristų, po 
ilgesnės pertraukos sugrįžo 
anksčiau „Pilėnuose" dalyvavu
sios Nijolė Dumbrytė ir Rūta 
Mieliulienė. Buvo malonu ma
tyti vis didėjantį naujosios kar
tos choristų būrį — pasirodė dar 
t rys norintys į chorą įsijungti 
dainininkai, vienas iš jų vyras 
— geras paskatinimas ir ki
tiems! 

Po trumpo valdybos pirmi
ninko V. Momkaus įvado, maes
t ro Alvydas Vasaitis pradėjo 
rodyti A. Plėnio susuktą video 
juostą „Pilėnai". įpusėjus fil
mui, maestro skelbė pertrauką. 

Jos metu prie vaišių stalo, 
valdyba pakvietė pasigardžiuoti 
moterų suneštomis vaišėmis, o 
Jurgis Vidžiūnas pasiūlė atsi
gaivinti prie gausaus , vyrų 
suneštų gėrimų, stalo. Besi-
vaišinant. pirmininkas paprašė 
meno vadovą pakalbėti apie 
šiam sezonui parinktą „Pilėnų" 
operą bei jos pastatymą. 

Maestro A. Vasaitis esminę 
mintį išreiškė dviem pagrindi
niais žodžiais „neįmanomas" ir 
„neprofesionalus". Priminė gru
pę žmonių, kurie prieš 50 metų 
sukūrė Lietuvių operą, jie ne
tikėjo žodžiu „neįmanoma", ir 
operos, kurias jie pastatė, buvo 
atliktos tikrai profesionaliai. 
Pirma opera buvo tik su vyrų 
choru — „Rigoletto". Po to sekė 
kitos sudėtingos ir didingos 
operos kaip „Faustas", „Aida" ir 
daugelis kitų. „Profesionalai 
paruošia 15 operų per sezoną, o 
mes tik vieną, bet profesiona
liai. Penkiasdešimtmečio minė
jimas yra tikrai vertas mūsų ir 
svečių ambicijų", — sakė maest
ro. Jis taip pat išvardino „Pi
lėnų" operos busimus solistus. 
Eglės rolę dainuos Nida Gri
galavičiūtė, kiti solistai bus sve
čiai iš Lietuvos: Mirta — Dalia 
Kužmarskvtė, Margiris — Vla
dimiras Prudnikovas, Ulrichas, 
Kryžiuočių pasiuntinys — Liu
das Norvaišas, Rūtenis, Nalšios 
valdovas — Virgilijus Noreika, 
Udrys, Pilėnų žymusis karys — 
Vytautas Juozapaitis. „Pilėnus" 
jau antrą kartą režisuos maes
tro Eligijus Domarkas. Keletą 
vaidmenų atliks mūsų vietiniai 
solistai. 

Apie sezono darbo planus 
maestro daug nekalbėjo, t ik 
trumpai priminė repeticijų 
lankymo svarbą ir darbo planą. 
Po pranešimo sekė antroji vi
deofilmo dalis, kuri užsitęsė iki 
vėlumos, todėl klausimams bei 
pasižmonėjimui pritrūko laiko. 
Pokalbius bus galima pratęsti 
kitą kartą, kad ir ateinantį 
penktadienį, kai reguliariai pra
sidės repeticijos. 

J . Končius 

Choro dainininkes. Iš kaires: Nelia Paulauskaitė, Irena Meihenė, Aurelija Dobrovolskiene. Irena Pakarklienė, 
Regina Pauiavičiene ir Roma Tamožaitienė. J . Končiaus nuotr. 

^mmm w 
„Draugo" geg\ižinė 

ĮVYKS 
spalio 2 d., sekmadieni. Pradžia 11:30 v.ryto. 

„Draugo" skaitytoju ir visu, apsilankysiančių 
gegužinėje, laukia nuostabi programa, kurią atliks 
Adomo Daugirdo vadovaujama grupė ,,Vėjelis". 

Vaikams ruošiama daug žaidimų ir konkursų. 
Vyks knygų mugė. 

Šokiams gros A. Barniškio vadovaujama grupė. 
Vyks loterija. 

Gegužinė, kaip visuomet, bus 
tėvų marijonu sodelyje: 

4545 VVEST 63RD STREET, CHICAGO IL 60629. 
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http://www.ccfr.org/events/adamkus
mailto:AltCenter@aol.com

