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Seimo opozicijos atstovai
nevienodai vertina korupcijos
šaknis
Vilnius, balandžio 26 d.
(BNS) — ketvirtadienį Seime
buvo surengta diskusija ko
rupcijos klausimais. Jos metu
paaiškėjo, kad dešiniosios ir
kairiosios opozicijos atstovai
skirtingai vertina korupcijos
priežastis ir kovos su ja bū
dus.
Diskusijos, surengtos deši
niosios opozicijos pasiūlymu,
pabaigoje buvo pateikti dviejų
nutarimų dėl korupcijos pro
jektai. Vieną projektą pateikė
Tėvynės sąjungos - konserva
torių frakcijos seniūnas And
rius Kubilius, kitą — Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos
narys Mykolas Pronckus.
Dešiniosios opozicijos nuo
mone, „viena iš svarbiausių
aukšto administracinės korup
cijos lygmens Lietuvoje prie
žasčių yra neproporcingai di
delis verslo sąlygų reguliavi
mas ir suvaržymas, sąlygos
valstybės užvaldymo korupci
jai didėti plečiasi didėjant po
litinių partijų įsipareigoji
mams savo finansiniams rė
mėjams". Tai sakoma A. Ku
biliaus pateikto nutarimo pro
jekto pratarmėje.
Tuo tarpu M. Pronckaus
nuomone, sąlygas korupcijai
išplisti sudarė dešiniųjų vy
riausybės. „Palankios sąlygos
korupcijai išplisti Lietuvoie at
sirado, kai Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji taryba —
Atkuriamasis Seimas ir Gedi-

Į užsieni vykstantys
tarnautojai turės
būti apdrausti
Vilnius, balandžio 27 d.
(Elta) — Siunčiami į užsienį
dirbti ar vykstantys į koman
diruotę valstybės tarnautojai
privalės būti apdrausti nuo
nelaimingų atsitikimų bei li
gos. Draudimą apmokės siun
čianti įstaiga.
Tokiu būdu tikimasi su
mažinti biudžeto išlaidas, nes
esant draudiminiam įvykiui,
dalį išlaidų padengtų draudi
mo bendrovė.
Sprendimą ateinančią savai
te ketina priimti vyriausybė,
jeigu ministrų kabineto po
sėdyje būtų pritarta nutarimo
„Dėl užsienyje mirusių vals
tybės tarnautojų palaikų per
vežimo į Lietuvą išlaidų ap
mokėjimo tvarkos" projektui.
Naujoji tvarka numato, jog
valstybės tarnautojas, vykda
mas į užsienį dirbti ar į ko
mandiruotę, turi •''būti ap
draustas nuo nelaimingų at
sitikimų ir ligos atveju, nes
šiuo atveju būtų išspręstas
užsienyje susirgusio tarnauto
jo sveikatos išlaidų apmo
kėjimo klausimas.
Jeigu liga ar nelaimingas at
sitikimas pagal draudimo su
tartį nebūtų pripažinti draudi
miniu įvykiu, miręs tarnau
tojas į Lietuvą būtų pargaben
tas jį komandiravusios įstai
gos lėšomis.
Užsienyje mirusių valstybės
tarnautojų palaikų pervežimu
į Lietuvą rūpinasi toje vals
tybėje esanti diplomatinės tar
nybos institucija, mirusiųjų
artimųjų arba jų atstovo ra
šytiniu prašymu.
Finansų ministerija neturi
tikslių duomenų, kiek pinigų
per metus išleidžiama dėl
tokių nenumatytų atvejų, kaip
liga ar mirtis užsienyje. Ta
čiau tikimasi, kad draudimas
padės šias išlaidas sumažinti.

mo Vagnoriaus vadovaujama
Lietuvos vyriausybė be reikia
mo pasiruošimo pradėjo vyk
dyti ūkio pertvarkymo refor
mas, kurios peraugo į Lietu
vos pramonės, žemės ūkio, in
frastruktūros griovimą, šalies
turto grobstymą. (...) 19951997 metais pradėjusi atsi
gauti šalies ekonomika ir
žmonių gerbūvis dar kartą
smuko 1998-2000, metais val
dant šalį konservatoriams",
teigiama socialdemokratų pro
jekte.
Opozicijos atstovų nuomo
nės taip pat išsiskyrė ir dėl
žingsnių kovojant su korupci
ja. Konservatoriai pasiūlė pa
vesti Teisingumo ministerijai
atlikti viešųjų pirkimų pro
cedūras ir, remiantis tyrimo
išvadomis, parengti atitinka
mas Viešųjų pirkimų įstatymo
pataisas, o Vidaus reikalų
ministerijai (VRM) atlikti ko
rupcijos paplitimo muitinėje ir
mokesčių inspekcijoje tyrimą
ir jo ataskaitą pateikti Sei
mui. A. Kubiliaus nutarime
taip pat siūloma Seimo valdy
bai kartu su Seimo Etikos ir
procedūrų komisija parengti ir
išleisti metodinį žinyną Seimo
nariams, kuriame būtų nuro
dyta, kaip jie turi elgtis kylant
interesų konflikto grėsmei.
Tuo tarpu M. Pronckus pa
siūlė vyriausybei, Generalinei
prokuratūrai ir Specialiųjų ty
rimų tarnybai išaiškinti „pa
darytus Lietuvos Respublikai
nuostolius, atsiradusius vyk
dant stambių objektų privati
zavimą, atliekant Agrarinę re
formą bei naudojant paskolas,
paimtas valstybes vardu ir su
valstybės garantija". Socialde
mokratas siūlo tyrimo medžia
goje įvardinti politikos ir
aukštus valstybės pareigūnus,
daugiausia prisidėjusius prie
tokių nuostolių susidarymo.
Socialdemokratai priminė,
jog prieš Seimo rinkimus Nau
joji sąjunga (NS, sociallibera
lai) taip pat žadėjo pareika
lauti asmeninės atsakomybės
už ūkio žlugdymą. Sociallibe
ralai prieš Seimo rinkimus
buvo išplatinę „pilietines an
ketas", kuriose klausė, kas yra
atsakingas už ūkio žlugdymą.
Dauguma atsakiusiųjų įvar
dijo Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) vadovą Vy
tautą Landsbergį bei konser
vatorius.
Seimas ketvirtadienį bendru
sutarimu nusprendė redaguoti
pateiktus nutarimų projektus
ir įpareigojo redakcinę komi
siją pateikti tekstus gegužės
10 dieną.
* Ketvirtadienio vakarą
buvo pasiektas absoliutus
Seimo posėdžių nelankomumo rekordas: iš 141 Seimo na
rio posėdžiavo vos 12 parla
mentarų. Tiek Seimo narių
užsiregistravo prieš balsuoda
mi dėl konservatoriaus Jurgio
Razmos pasiūlymo perkelti
Žemės ūkio ministeriją iš Vil
niaus į Kauną. 8 parlamenta
rams balsavus už, 2 prieš ir 2
susilaikius, Seimas po pateiki
mo pritarė konservatoriaus
parengtoms atitinkamoms vy
riausybės įstatymo pataisoms.
„Dabar padarėme keletą mažų
dalykų. Jeigu taip sutartinai
dirbsime, galime ir didelių da
lykų padaryti kartu", džiau
gėsi konservatorius Arvydas
Vidžiūnas, dėkodamas „ištver
mingiesiems" kairiosios opozi-
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Balandžio 27 dieną Seime surengtoje spaudos konferencijoje 'iš kairės) American Enterprise Institute direktorius Jeffry Gedmin, Seimo narys Kgidijus Vareikis, JAV profeagp Martha Merrit ir Maskvos Carnegie centro direktorius
Robert N u r i k .

K»»tueio Vanago lElta nuotr

JAV politologai Baltijos
valstybes ragina veikti kartu
Vilnius, balandžio 27 d.
(Elta) — JAV politologai pa
taria Baltijos valstybėms ne
konkuruoti tarpusavyje sie
kiant narystės NATO, bet
bendromis pastangomis judėti
užsibrėžto tikslo link. Konku
rencija, jų nuomone, būtų
griaunantis dalykas.
„Dirbkite kartu", sakė penk
tadienį Seime surengtoje spau
dos konferencijoje Amerikos
verslo instituto (American En
terprise Institute) direktorius
Jeffry Gedmin, ragindamas
tris Baltijos valstybes suvieny
ti pastangas.
Spaudos konferencijoje taip
pat dalyvavo JAV profesorė
Martha Merrit ir Maskvos
Carnegie centro direktorius
Robert Nurik. Jie dalijosi pa
stabomis apie Vilniuje vyku
sią tarptautinę konferenciją
NATO plėtros klausimu „Bal
tijos dimensija ir kitas NATO
plėtros etapas".
Profesorė M. Merrit taip pat
pritarė savo kolegos nuomo
nei, teigdama, kad pasaulyje
Baltijos valstybės suvokiamos
kaip „trio". .Jeigu Baltijos
valstybėms nepavyks parodyti
vieningo veiklos fronto, tai
sukurs tam tikrą painiavą są-

jungos viduje" sakė M. Merrit.
R Nurik ragino kiekvieną
Baltijos valstybe, siekiant na
rystės Šiaurės Atlanto sąjun
goje, dirbti
savarankiškai,
tačiau pateikti save ne kaip
konkurentes, o kaip vieną vie
netą.
JAV politologai nedrįso spė
lioti, koks sprendimas dėl
NATO plėtros antrosios ban
gos bus prii utas 2002 metais.
Pasak Jeffr) Gedmin, diskusi
j a šiuo klausima naujoje JAV
administracijoje dar tik prasi
deda. Jis taip pat atkreipė
dėmesį į pakankamai skep
tišką NATO valstybių Euro
poje požiūrį į NATO plėtrą.
Kalbėdamas apie Rusijos
įtaką NATO plėtrai, Carnegie
centro direktorius R. Nurik
pažymėjo, kad šis veiksnys
nėra toks reikšmingas, koks
buvo prieš keletą metų, tačiau
jo atmesti taip pat negalima.

* P o to, kai AB „Vakaru
laivų remontas" privatizavi
mo konkursą laimėjusi UAB
„Western Invest" nesugebėjo
įvykdyti savo įsipareigojimų,
įmonės likimas atsidūrė politi
kų rankose. Teisinis proble
mos sprendimas gali užtrukti
kelerius metus, o tai būtų pra
žūtinga nuostolingai dirban
čiai įmonei.
rvz, EIUI
* Nors Statistikos depar
tamentas viešbučių veiklos
pirmojo ketvirčio rezultatų
dar neskelbia, tačiau Lietuvos
verslininkai teigia, jog per šių
metų tris mėnesius, lyginant
su 2000 m. tuo pačiu laikotar
piu, augo tiek pajamos, tiek
svečių skaičius, augimo bruo
žų laukiama visus metus.

*
Socialdemokratinės
koalicijos frakcijos pasiū
lymu Seimas ketvirtadienį
„reabilitavo" Gegužės 1-ąją —
Tarptautinę darbo dieną, pri
pažindamas ją
valstybine
švente. Prieš atitinkamo įsta
tymo pataisą balsavo arba su
silaikė dauguma Liberalų
frakrijos ir Tėvynės sąjungos
— ' konservatorių
frakcijų
narių. Liberalai teigė, jog Lie
tuvoje yra pakankamai šven
(VZ.Eh«)
čių dienų, o papildoma nedar
* Dėl neįprastos proble
bo diena Lietuvai kainuos mos ėmė skųstis Biržų ra
apie 177 mln. litų. Socialde jone esančių Medeikių vaikų
mokratai teigė, jog Gegužės 1- globos namų darbuotojai —
oji švenčiama daugumoje Eu tame pačiame pastate, kur gy
ropos Sąjungos
valstybių. vena vaikai, esančioje koply
„Tokia šventė dažniausiai čioje jau kelintąkart šarvojami
įteisinama socialdemokratų ir mirę šio kaimo bendruomenės
socialistų valdomuose parla gyventojai.
<LR, EIUI
mentuose", pareiškė liberalas
* Klaipėdos miesto tary
Alvydas Medalinskas. Libera ba bendru sutarimu ketvir
lai teigė neprieštaraujantys, tadienį baigė beveik du mėne
kad Gegužės 1-oji būtų mini sius trukusį politinio nepasto
ma „kaip Smetonos laikais", o vumo laikotarpį. Pritarus 24konservatoriai pareiškė lau iems (iš 27) miesto tarybos na
kiantys, kad tą dieną socialde riams antruoju mero pavaduo
mokratai surengs paradą, ku toju išrinktas liberalas Vid
riame „neš balionus" ir žy mantas Plečkaitis.
<tc, nui
giuos Jaunieji šakaliukai".
* Seimo nariai, vos pra
(BNS)
dėję svarstyti Transporto
rijos parlamentarams. Posė priemonių savininkų ir valdy
džio pabaigoje salėje buvo 2 tojų civilinės atsakomybės pri
konservatoriai, 7 socialdemo valomojo draudimo įstatymo
kratai, 2 socialliberalai ir vie projektą, nusprendė padaryti
<vz,ztun
nas valstiečių atstovas. <BNS> pertrauką.

* Prezidentas pasirašė
dekretą, kuriuo penktadienį
grąžino Seimui pakartotinai
svarstyti Vertybinių popierių
viešosios apyvartos įstatymo
pataisas, kuriomis siekiama
apginti privatizuojamų įmonių
smulkiųjų akcininkų siekius.
Šiose pataisose buvo numaty
ta, kad investuotojams iš vals
tybės įsigijus daugiau kaip pu
sę privatizuojamos bendrovės
akcijų, bus privaloma supirkti
visas kitas akcijas, mokant už
jas tokią pat, kaip ir valstybei,
kainą, Šiuo metu įsigyjant
daugiau kaip 50 proc. akcijų iš
valstybės, daroma išimtis ir
nėra reikalaujama teikti pri
valomo oficialiojo pasiūlymo
supirkti likusias akcijas. Pre
zidentas savo dekrete siūlo įs
tatyme numatyti, kad parduo
dant valstybei priklausančius
objektus, reikalavimas pateik
ti oficialų privalomąjį pasiū
lymą būtų taikomas tik tais
atvejais, kai tai buvo numaty
ta nustatyta tvarka paskelbto
je valstybei priklausančio tur
to privatizavimo programoje.
(BNS)

* Politikos ir ekonomi
kos autoritetai gerokai ap
gadino vyriausybės progra
mos pagrindus ir niekais pa
vertė rinkiminius pažadus pa
naikinti pelno mokestį. Todėl
vyriausybei teks arba priimti
ekonominei
logikai prieš
taraujantį politinį sprendimą
vykdyti pažadus, arba iš naujo
perrašyti Mokesčių koncepciją
ir peržiūrėti visą mokestine

* Pirmą kartą po nepri
klausomybės atkūrimo Lie
tuvos uoste stovi povandeni
niai laivai. Penktadienį ryte į
Klaipėdą atplaukė du Vokieti
jos Karo laivyno povandeni
niai laivai U16 ir U26, Klai
pėdos tuberkuliozės ligoninei
gabenantys humanitarinės pa
galbos krovinį. Juos lydi ap
rūpinimo laivas-vilkikas „Fehrman". Tuberkuliozės ligoninės
vaikų skyriui Vokietijos kari
ninkai atplukdė ūkinių reik
menų siuntą, kurios vertė —
5,500 Vokietijos markių (dau
giau kaip 10,000 litų). Lietu
vos karinių jūrų pajėgų (KJP)
štabo vadas komandoras Ole
gas Mariničius žurnalistams
teigė, kad šis povandeninių
laivų vizitas labai reikšmin
gas įvykis tiek KJP, tiek Lie
tuvai. Pasak O. Mariničiaus,
tai didelis Vokietijos ir Lie
tuvos bendradarbiavimo įver
tinimas. Jo teigimu, povan
deniniai laivai po nepriklauso
mybės atkūrimo pirmą kartą
vieši ne tik Lietuvoje, bet ir
Baltijos valstybėse.
<BNS>
* Kauno higienos cent
ro darbuotojai nustatė, kad
Vytauto Didžiojo jėgerių bata
liono teritorijoje gyvsidabrio
koncentracija 300 kartų viršijo leistiną normą. Ketvirta
dienį Kauno priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos padaliniai
susėmė 190 kilogramų, t. y. 6
maišus su žemėmis susimai
šiusio gyvsidabrio. Balandžio
4 d. jėgerių bataliono karei
viai, tvarkydami teritoriją, že
mės paviršiuje rado seną gu
minę „kriaušę", kurioje buvo
supiltas gyvsidabris. Tądien
specialiai apsisaugoję nuo
chemikalų poveikio gelbėtojai
surinko apie 70 kg su žemė
mis sumaišyto chemikalo. Ba
taliono kapitono teigimu, tai
— sovietinės kariuomenės pa
likimas.
(Elta)

* P e r pirmuosius du šių
metų mėnesius vykusiose
viešuosiose varžytinėse par
duoti septyni Kauno savival
dybei nuosavybės teise pri
klausantys objektai už 2 mln.
47,113 litų.

(KD.Elta)

* Nuo pareigų nušalinti
visi Marijampolės teritori
politiką.
(V2.EIUI nės muitinės vadovai. Tokį
sprendimą ketvirtadienį pri
* E u r o p o s rekonstrukcijos
ėmė Muitinės departamento
ir p l ė t r o s b a n k a s (ERPB)
direktorius Valerijonas Vaneatsisako savo planų daly
lickas po pokalbio su Marijam
vauti bendrovės „Mažeikių
polės teritorinės muitinės vir
nafta" pertvarkos projekte.
šininku Romualdu Gražuliu.

Tai per ERPB metinį susitiki
mą Londone Lietuvos finansų
ministrui Jonui Lionginui pa
tvirtino ERPB prezidentas
Jean Lemierre.
(LR, R. LŽ. MM I

(LR. KD. LŽ. R. Elta)

* įsigyjant ar perleidžiaut turtą jį bus privaloma
deklaruoti tik tais atvejais,
kai jo vertė viršys 120,000 Lt.

* N o r v e g i j o s sostinėje Os
le u i g r o t ų atsidūrę du sam
domi žudikai iš Lietuvos buvo
jau žinomi Lietuvos polici
jai. 25 ir 24 metų sulaikytieji
yra vilniečiai. Vienas jų buvo
teistas du kartus — už vagys
te bei turto sunaikinimą. Ki
tas suimtasis neteistas, tačiau
ne kartą pakliuvęs į teisė
saugos akiratį.
(LR. Eltai
* A n t r a d i e n į Ispanijoje
tarp l i e t u v i ų kilusios muš
tynės, kuriose buvo nužudytas
23 metų druskininkietis Sau
lius Gasperavičius. o 32 metų
marijampolietis Vaidotas Pet
ruškevičius sužeistas, yra jau
kelias savaites vykstančios
priešpriešos kulminacija. Vie
noje barikadų pusėje — reke
tuojami darbininkai, o kitoje
— nusikaltėlių vadeivos. Kol
kas nėra tiksliai aišku, ar nu
žudytasis ir sužeistasis yra re
ketininkai, ar jų aukos.

tVŽEkai

'LR.LŽ. LA. R Elta.

* Uždarosios akcinės ben
drovės Klaipėdos oro uosto
privatizavimo konkursą lai
mėjusi Kauno aviacijos bend
rovė „Apatas" uostamiesčio
pašonėje merdintį, net regist
ravimo pažymėjimo netekusį
oro uostą ketina paversti pa
traukliu aviacįjos verslo objek
tu.
(LR.E1UI
* P r i v a t i z u o j a m a bend
r o v ė „ L i e t u v o s dujos" 2000
metais pagal Lietuvos apskai
tos
reikalavimus
patyrė
114,253,000 litų grynojo nuos
tolio. 1999 m. įmonė buvo pa
tyrusi 13,500 mln. litų grynojo
nuostolio.

(LR.E1U)

* „Mažeikių nafta" ketina
išnagrinėti teisinius Latvi
jos
reikalavimo
atlyginti
Būtingės terminale išsilieju
sios naftos padarytą žalą
bruožus ir po to pateikti savo
atsakymą. Žalai, kurią aplin
kai padarė Būtingės terminale
išsiliejusi nafta, atlyginti Lat
vija reikalauja iš terminalo
savininkės — „Mažeikių naf
tos" — 62,216 latų (397,000
litų). „Mažeikių nafta" prane
šė trečiadienį gavusi Latvijos
aplinkos apsaugos ir regio
ninės plėtros ministerijos Jū
ros aplinkos tarybos vadovo
pasirašytą reikalavimą atly
ginti žalą. Pasak „Mažeikių
naftos" generalinio direkto
riaus James Scheel, „šiuo me
tu mes peržiūrime teisinius
reikalavimo atlyginti žalą as
pektus ir iškart po to atsaky
sime (Latvijos—BNS) Jūros
aplinkos tarnybai".
IBNS>
* Klaipėdos savivaldybė
nesirengia nutraukti darbo
sutarties su buvusiu sveikatos
apsaugos ministru Vinsu Janušoniu, kuris balandžio 5 d.
grįžo dirbti į ankstesnes vy
riausiojo gydytojo pareigas
Klaipėdos ligoninėje.
(LR. K, R, Elta)

* Birių kelių policija už
įvykdytą automobilio ava
riją ir nepaklusimą policijos
reikalavimui sustoti 4,000 litų
bauda nubaudė Seimo narį
Viktorą Rinkevičių. Vienas
Valstiečių partijos pirmininko
pavaduotojų 51 metų Viktoras
Rinkevičius Stačkūnų kaime
posūkyje nesuvaldė savo auto
mobilio ir, nuvažiavęs nuo ke
lio, trenkėsi į bendrovės „Ma
žeikių nafta" Biržų padalinio
teritorijos tvorą.
(BNS)
* Lietuvos krepšinio rink
tinės treneriu Jonu Kazlaus
ku susidomėjo Lenkijos krepšinyje pirmaujantis Vroclavo
klubas „Zepter-Idea", kuriame
šį sezoną žaidžia Dainius Ado
maitis, vadovai.
(LR. Elta)
* Generalinis prokuroras
Antanas Klimavičius nelai
ko nesėkme trijų mažeikiečių
dingimo ir galimo nužudymo
bylos, nors nuo tiriamo nusi
kaltimo praėjo jau beveik 10
mėnesių. Generalinio prokuro
ro teigimu, „Mažeikių naftos"
generalinio direktoriaus Gedi
mino Kiesaus, jo sūnaus ir
vairuotojo pagrobimo byloje
niekada „nebuvo jokio mirties
taško, buvo tik tyla spaudoje".
Šios bylos tyrimą iš Vilniaus
apygardos prokuratūros yra
perėmusi Generalinė proku
ratūra. A. Klimavičius sakė,
kad gaunama informacija tei
kia vilčių būti naudinga ir
padėti atskleisti nusikaltimą.
Nenorėdamas
konkretizuoti
neskelbtinų tyrimo dalykų,
generalinis prokuroras svar
bios informacijos šaltiniu įvar
dijo „kitas bylas". G. Kiesus su
sūnumi Valdu ir asmeniniu
vairuotoju Alfonsu Galminu
Vilniuje dingo 2000 m. liepos
6-osios vakarą. Netrukus po to
iš G. Kiesaus sąskaitų Rygos
ir Varšuvos bankuose dingo
didelės pinigų sumos.
MM

KALENDORIUS "
Balandžio 28 d : Sv. Petras Chanel; Rimgaile, Valerija. Vitalis, Vy
gantas.
Balandžio 29 d.: šv. Kotryna
Šiemete. Augustinas, Indre, Petras,
Rita. Tarmantas, Vaitenis.
Balandžio 30 d.: Sv Pijus V, po
piežius; Marijonas. Sofija, Venta, Virbutas
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ATEITININKŲ RENGINIAI
Čikagoje
B i r ž e l i o 3 d. — Šeimos
šventė Pal. J. Matulaičio Mi
sijoje ir Ateitininkų namuo
se, Lemonte.
Detroite
B i r ž e l i o 3 d. — Ateitininkų
Šeimos šventė Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos
svetainėje.
K e n n e b u n k p o r t , ME
R u g p j ū č i o 11-18 d. —
Ateitininkų sendraugių poil
sio savaitė Tėvų Pranciškonų
vasarvietėje, Kennebunkport,
Maine.

[

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE U T H U A N I A N WORLD W I D E DAILY
Published daily except Sundays and Mondays. legal Holidays. tbe Tuesdays
folio*, ing Monday observance oflegal Holidays as well as Dec. 26th and J a n
2nd by tbe Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W 63rd Street, Chicago,
IL 60629-5589
Periodical class postage paid a t Chicago. IL and additional mailing offices.
SubscnpuoD Rates: $100.00. Foreign counthes $115.
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų u i prenumeratą nesiunciame. Prie
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
DRAUGO p r e n u m e r a t a y r a mokama U anksto.
Metams
1/2 metų
3 men.
JAV
....
$100.00
$60.00
$38.00
g i n a ^ ^ ' i r l m » ' 3 Z ™ r j ™ * ( U J Š . " j $115.00
$65.00
$45.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir k i t e l U Ž . ) " ^ " . " ! ! " ! . ! . " . $65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
"...Z"...'.... $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu~™~" $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - D a n u t ė B i n d o k i e n ė
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s
Moderatorius - k u n . V i k t o r a s R i m š e l i s
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

Jeigu suskaičiuotume išeivi nika, Vilniaus pedagoginiame
jos ateitininkus, turbūt rastu universitete studijuoja kate
A t e i t i n i n k ų federacijos t a r y b o s p i r m i n i n k a s P e t r a s Kimbrys, L i e t u v o s n e 
me, kad neypatingai daug jų chetiką. Marija, kaip šeimos p r i k l a u s o m y b ė s a t k ū r i m o dešimtmečio p r o g a , 2000 m e t a i s L i e t u v o s R e s 
apsilankė Lietuvoje ateitinin stažuotoja, gyvena ir dirba Le publikos p r e z i d e n t o Valdo A d a m k a u s b u v o a p d o v a n o t a s LDK G e d i m i n o
kų konferencijų, suvažiavimų Mans mieste, Prancūzijoje. 5-ojo l a i p s n i o o r d i n u .
KRISTAUS IR MANO
ar kongresų Sietu, kad vienoje Sūnus Petras mokosi Kauno
KRYŽIŲ KELIAS
vietoje sąlygos leistų susipa Jėzuitų gimnazijoje.
niekaip nedeklaravome esą jūsų, tebūnie jūsų vergas" (Mt
žinti su daugiau Lietuvos atei
Norint skaitytojus geriau ateitininkai, bet faktiškai po 20, 26-27), tai ar mes, kaip Jo
Daumanto - Dielininkaičio
tininkų, gal net suteiktų pro supažindinti su šiuometiniu grindyje tęsėme jų veiklą, sekėjai, dar turime iš ko rink
kuopos
jaunių susikaupimo
gą pabendrauti su kai kuriais AF tarybos pirmininku Petru prieškaryje pradėtą Lietuvoje tis? Manau, jog tik su tokia
tema
buvo
„Kristaus ir mano
AF valdybos ar tarybos na Kimbriu, spausdinam jo atsa ir pokaryje atgaivintą išeivijo nuostata ką nors gera galima
kryžių
kelias".
Prieš susikau
riais. Net turėję galimybe susi kymus į trejetą jam pateiktų je.
nuveikti ne tik ateitininkijoje,
pimą
mes
užkandžiuose
ir tu
pažinti, padraugauti, norėtų klausimų.
Pagaliau formaliai tapau bet ir apskritai visuomenės
rėjome
kiek
laiko
pabendrauti
daugiau sužinoti apie mūsų
— Praėjusią v a s a r ą Atei ateitininku jau prasidėjus Lie gyvenime.
Federacijai
vadovaujančius t i n i n k ų k o n g r e s o b u v o t e iš tuvos nepriklausomybės atkū
— K i e k v i e n a draugija, or su draugais. Paskui susiskirsDR. PETRAS 2LIOBA
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
asmenis. Tuo labiau neturėję r i n k t a s \ AF T a r y b ą ir vė rimo sąjūdžiui, tarsi savaime g a n i z a c i j a ,
b e n d r u o m e n ė tėm į būrelius ir nuėjom į ats
Kab. tel. 7 7 3 - 5 8 2 - 6 8 0 0
progos su Lietuvoje gyve l i a u p a č i o s T a r y b o s n a r i ų atsidūręs Ateitininkų atkuria turi s a v o v e i k i m o v a g ą , ta kirus kambarius. Kiekvienas
N a m ų tel. 8 4 7 - 3 8 1 - 3 7 7 2
būrelis
turėjo
nupiešti
po
tris
nančiais ateitininkais susitik — j o s p i r m i n i n k u . Į d o m u , majame suvažiavime (1989) ir č i a u j ų n a r i a m s k a r t a i s at
MIDVVAYCLINIC.S.C.
4940 S. Cicero Ave.
ti. Šio šeštadienio laidoje norė k o d ė l n e s i b a i d ė t e k a n d i d a  kartu su kitais jos dalyviais r o d o , k a d v i s a v e i k l a t u r i Kristaus kelio stotis. Mano
Chicago, IL 60638
būrelis
nupiešė
stotį
kur
tume skaitytojus supažindin t u o t i \ Tarybą ir v ė l i a u ne- iškilmingai
Vaiandos susitarus
ištaręs įžodžio b ū t i v y k d o m a p e r t a r y b a s
ti su AF tarybos pirmininku s i p u r t ė t e p i r m i n i n k o pa žodžius.
ir v a l d y b a s , per t u o s , k u  Jėzus nuteisiamas. Taip pat
Ramoną C. Marsh, MD SC
Petru Kimbriu.
reigų?
Neformaliai su ateitininkijos r i u o s n a r i a i i š r e n k a j i e m s stotį, kur Jėzus nuimamas
Obstetrics & Gynecology
nuo
kryžiaus,
ir
stotį,
kurioje
— Ateitininkų federacijos sąjūdžiu susiejo ir 1991 m. su t a r n a u t i . Galima
sakyti,
Su Petru susipažinau vykdy
3825 Highland Avenue Suite 4A
Simonas
padeda
Jėzui.
Prieš
dama dr. Algio Norvilos prašy XIII kongrese kandidatuoda būreliu bendraminčių imtas k a d tai k l a i d i n g a s m ą s t y 
Downers Grove, IL 60515
mą Petrui perduoti laišką. Nu mas į Tarybą jau buvau dirbęs leisti katalikų intelektualų m a s , n e s k i e k v i e n a s n a r y s pradedant piešti, mūsų vado
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą
vykusi į Vilnių, apsilankiau joje vieną kadenciją ir žinojau, mėnraštis, kuriam visiškai p r i v a l o v i e n a i p a r k i t a i p vas klierikas Gediminas pa
„Naujojo židinio7„Aidų" lei ką reiškia prisiimti šias parei natūraliai prilipo „Naujo Ži p r i s i d ė t i p r i e o r g a n i z a c i j o s aiškino mums apie Kristaus
DR. EUGUUS LELIS
dykloje. Pirmas įspūdis buvo, gas.
dinio" vardas ir kuriuo sąmo v e i k l u m o . Ko J ū s , k a i p A F kryžiaus kelio stotis ir palygi
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
no
jas
su
tikru
gyvenimu.
Kai
Visiškai kitaip jaučiausi ningai įsipareigota tęsti ateiti T a r y b o s p i r m i n i n k a s , tiki
kad čia santūrus, atviras, gi
1192 VVator S t , Lemom. IL 60439
liai galvojantis, puikiai mintį prieš Palangos nepaprastą ninkų įkurto senojo „Židinio" t ė s i š v a d i n a m ų j ų e i l i n i ų baigėme piešti, buvo laikas
1301 Copperfiekl Ave., Suite 113,
eiti
išpažinties.
Atlikę
išpažin
reiškiantis kuklus asmuo. Pa konferenciją (1977), Sas ir (1924-1940) tradiciją. Oficia a t e i t i n i n k ų ? Ir k o t i k ė t u Joiet.IL 60432
sikalbėjus, išryškėjo jo darbš MAS raginamas sutikti, kad liai šis ryšys buvo sutvirtin m ė t ė s , j e i g u pats b ū t u m ė t e tis mes pynėme kryžius iš
Tel.
815-723-1854
tumas ir draugiškumas. Kele- mano kandidatūra būtų iškel tas, nuo 1994 m. Nr. 9/10 „ p a p r a s t a s " a t e i t i n i n k a s , o šiaudų ir pakabinome savo
tai metų prabėgus pirmojo su ta per tarybos rinkimus. Kaip „Naujojo Židinio7„Aidų" stei n e T a r y b o s narys, j u o la piešinius. Visi paaiškino, ką
DR. RAMUNĖ MACIJAUSKAS
jie nupiešė ir kodėl. Paskui
sitikimo įspūdžiai pasitvirti tyčia, tais ar praėjusiais me gėjo funkcijas iš Lietuvos vys b i a u j o s p i r m i n i n k a s ?
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberte Road
tais Lietuvoje besilankantis kupų konferencijos perėmus
no,
— Ir kaipTarybos pirminin buvo pertrauka pavalgymui.
Htekory HMa
Telšiuose gimęs, Salantų vi žinomas Amerikos ateitinin Ateitininkų federacijai.
kas, ir kaip eilinis organizaci Ir vėl turėjome progą pasi
Tel. 708-566-2131
kalbėti.
Susikaupimą
baigė
durinę mokyklą baigęs, Kauno kų veikėjas prof. Algis Norvi
Visa tai, matyt, ir nulėmė, jos narys aš tikiuosi, jog kiek
Valandos pagal susitarimą
politechnikos institute (dabar las, su kuriuo mus siejo pen kad 1997 m. kalbinamas pasi vienas ateitininkas pasaulie me šv. Mišiomis. Nors nebuvo
Kauno technologijos universi keto metų asmeniška pažintis jutau tiesiog neturįs teisės čiams prieinamu būdu, puo pramogų, šis susikaupimas
DR. VIUUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
tetas) studijavęs, įvairiai pra ir leidybos interesai, tarp kit vengti atsakingesnių pareigų, selėdamas krikščionišką sa buvo įdomus ir smagus.
FAMILY MEDiCALCLINIC
Nerijus A l e k s a
gyvenimą uždirbęs, KGB rei ko buvo manęs klustelėjęs, ar sutikau būti keliamas kandi vimonę, ugdydamas intelektą,
10811W. 143 St Ortand Park, H. 80467
Priklauso Pato* Community Hosprtal
nedalyvauju ateitininkų veik datu į Ateitininkų federacijos stiprindamas
kalaujant, iš darbo atleistas.
bendruomenę,
S«v«f Cross Hosptel
Su '80-mečio pabaiga Petras loje. Kažkaip skubotai, tarsi Tarybą. Palangos konferenci skatindamas pilietinę atsako
Valandos pagal susitarimą
žmonėmis.
O
vengti
reikėtų
Tat 706-460-2800
pradeda darbuotis Vatikano jausdamas neaiškius sąžinės joje buvau išrinktas jos nariu, mybę, plėtodamas tautos kul
radijo, l a i s v o j e Europoje", priekaištus, kad iki šiol į ją o paskui atsistatydinus Tary tūrą, prisidės prie to, kad visa prisirišimo prie vienos vietos,
CarOac Dmgnous, LTD.
tampa „Katalikų pasaulis" neįsitraukiau, atšoviau jokiu bos pirmininkui Petrui Plum- iš naujo būtų suvienyta Kris vienos epochos, vienos patir
6417W.87Str.
žurnalo kultūros ir istorijos atžvilgiu nesąs su jais susijęs. pai ir šias pareigas perėmus tuje (plg. Ef 1, 10). Daugiausia ties. Filosofas Algirdas Julius
Oak Lawn, IL 60453
dr. Sauliui Girniui, tapau Ta čia nuveikti galima susivieni Greimas kadaise sakė, jog tik
skyriaus vedėju. Pasukus į 90- Iš tikrųjų tai nebuvo tiesa.
Tat 773-436-7700
Pirmiausia su ateitininkiją rybos vicepirmininku. Per tą jus su kitais — štai kodėl mes ram intelektualui bent kas
RIMGAUDAS
NEMICKAS,
M.D.
metį, drauge su kun. Vaclovu
S. PRASAD TUMMALA,
M.D.
Aliuliu ir Vytautu Ališausku buvau susijęs, taip sakant kadenciją sukaupęs šiokią to įsijungę į ateitininkų sąjūdį. septynerius metus privalu
Širdies ir kraujagyslių ligos
steigia žurnalą „Naujasis Ži- „genetiškai". Abu mano tėvai kią patirtį, jau nebe taip būgš Na, o visokios tarybos ir val keisti veiklos būdą, kryptį,
Valandos pagal susitarimą
dinys7„Aidai" ir po metų-kitų — Petras Kimbris ir Valerija tavau XIII kongrese vėl renka dybos tik gali padėti arba mąstyseną. Galėčiau tik papil
dyti
šią
mintį:
kaip
krikščio
tampa jo vyriausiu redakto Kenstavičiūtė nuo pat jaunys mas Tarybos nariu. Taip jau trukdyti. Tikiuosi, jog esu tarp
DR. LINA POŠKUS
tės dalyvavo 1930 m. tauti išėjo, kad susirinkę į pirmą tų, kurie padeda, o ne truk nis, priklausantis keliaujanrium aštuoniems metams.
DANTŲ GYDYTOJA
režimo
uždraustoje posėdį kolegos Tarybos pirmi do... Bet apie tai tesprendžia čiajai Bažnyčiai, aš nuolat esu
1973-1986 metais Petras ninkų
kelyje, vadinasi, turiu būti
4635VV.63SL
Kimbrys bendradarbiavo po moksleivių ateitininkų veiklo ninko pareigas buvo linkę pa kiti.
Tel. 773-735-7730
Baigiant norėtųsi pasidalin pasirengęs tam, kad kelyje
grindinėje katalikų spaudoje je. Vėliau, studijų Vytauto Di tikėti man. Kadangi paaiškė
Valandos susitarus.
metais, jo, jog pagal amžių esu vyres ti su Petro mintimis, spaus peizažas nuolat keisis".
(„Lietuvos Katalikų Bažnyčios džiojo universitete
Gal kada bus progos Petro
kronikoje", „Pastogėje", „Vilty mama įsijungė į Birutės drau nis už kitus, nebe labai galė dintomis „Kauno dienoje" š.m.
JONAS V.PRUNSKIS, MD
kovo 10 dieną Kovo 11-osios paklausti konkrečiai kokiu bū
je" ir „Aušroje"). Šešerius me govę, tėtis — į korporaciją jau šios atsakomybės vengti.
TERRIDALLASPRUNSKJS.MD
tus (iki 1989-tų) darbavosi vie Justitia". be to, 1940 m. jam
Taigi negalėčiau pasakyti, proga. Žurnalistės Vaitiekū du lietuvis Lietuvoje galėtų
GREOORY SUELZLE, MD
ninteliame legaliame katalikų teko liūdna misija būnant pas kad nesibaidžiau kandidatuoti naitės paklaustas „...kodėl iki tam pasirengti.
SOOTTGREENWALD,MD
Laima Šalčiuvienė
metraštyje „Katalikų kalendo- kutiniu Ateitininkų rūmų ad į Tarybą ir nesipurčiau parei šiol mūsų gyvenime tiek daug
IfAnoto Palo Treaiment Institute
spranto, galvos, sąnarių.
bejėgiškai gų. Tiesiog pati įvykių raida, juodos spalvos, tiek pykčio,
rius-žinynas". Jo darbų apim ministratoriumi
Asta M. Astrauskas, MD Nugaros,
veSo, sunarnu darbovietėje bei k t
tis, išvardinta paeiliui, lengvai stebėti, kaip sovietų kariai galima sakyti, man beveik ne tiek nepasitikėjimo? Kodėl vi
Valkųjjydytoja
vietų skausmo gydymo speciafistai
suomenėje beveik negirdėti ra
tęstųsi per keletą puslapių brutaliai užgrobė rūmus su paliko pasirinkimo...
Chicago: 3 1 2 - 7 2 6 - 0 8 0 0
Palo* Pediatricft
East Dundee: 8 4 7 - 5 5 1 - 1 2 1 2
baigdamasi su šiuo metu visu turtu, ir dalyvauti oficia
— K i e k v i e n a s iš m ū s ų , maus ir išmintingo intelek
706-923-6300
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5
Chteągo Pedlatrtcs
spaudai jo rengiamu nauju lei lioje Palangos vilos nusavini s a v o b e n d r a m i n č i ų išren tualų balso", Petras atsiliepė:
Eik Grove: 8 4 7 - 7 1 8 - 1 2 1 2
775F582-6500
ir Libertyville.
dimu — M . K . Čiurlionio laiš mo procedūroje. Visą savo gy k a m a s k o k i o m s n o r s parei
„Agresyvus riksmas toliau
www.illinoispain.com
kais lietuvių ir lenkų kalbo venimą tėvai liko ištikimi atei g o m s , s u t i n k a tai bendruo girdėti, blogis geriau matyti.
bh R0ŠŠELL UHČPt, JUfl
mis.
Kultūrologas,
ver tininkuos idealams ir jaunys m e n e i t a r n a u t i . Ar J ū s su Meno istorijoje irgi daug dau
DR. DANA M.SAUKUS
SOMOS GYDYTOJAS IR
^C^WRGAS
Dantų gydytoja
tėjas,
redaktorius,
Petras tės draugams ateitininkams, t i n k a t e s u t o k i a t a r n a v i m o giau sukrečiančių
pragaro
Perėmė dr. P. Krsiefcaus praktiką
82SS.MannheimRd.
Kimbrys į ateitininkiją, jo žo nors sovietų okupacijos metais s a m p r a t a i r k o k i u b ū d u vaizdų, negu jaudinančių ro
Oak Park Phvsicians Office
Weslcheatar.IL 60154
džiais, „įsiliejęs" per Atkuria Lietuvoje, žinoma, jokia orga j a u č i a t e g a l i s AF Tarybos jaus paveikslų. O juk kaip
6626W.CefmakRd.,
Tai. 708-344-1664
mąjį suvažiavimą 1989 me nizuota ateitininkų veikla ne p i r m i n i n k o p a r e i g o s e ge krauna žiedą augalas? Tyloje,
Benvyn, IL 60402
Valandos pagal susitarimą
buvo įmanoma.
Tai. 70*484-1546.
tais.
r i a u s i a i t a r n a u t i ateitinin niekam net nepastebint.
SURENDER LAL, M.D.
Be to, su ateitininkiją, kad k ų s ą j ū d ž i u i ?
Matosi, kad Petrui išėjus iš
O dėl intelektualų balso...
DAUA A. CEPELĖ, D.D.S.
Specialybė - vidaus ligos
ateitininkų rato Lietuvoje, jis ir netiesiogiai, mane siejo ne
— Ne tik sutinku su jūsų Jeigu negirdėti, tai gal ne tiek
DANTŲ. GYDYTOJA
7722 S. Kedzie Ave.
nei kiek mažiau gerbiamas ir legali kultūrinė veikla, į kurią mintimi, bet net pasakyčiau, jau daug tų intelektualų ir tu
7915 W. 171 S t
Chicago, IL 60652
vertinamas. Šių metų Kovo lyg ir savaime įsitraukiau, at jog tik norėdamas tarnauti ir rime? Arba fjal jų nestinga,
Tlntoy Park, M. 60477
Tel.
773-434-2123
11-tosios proga, „Kauno diena" vykęs studijuoti į Kauną. Ne ryžausi prisiimti dabartines bet stinga asmenybių? Juk
7084144871
Valandos
pagal susitarimą.
Valando* pagal susitarimą
išspausdino žurnalistės Ra gausus būrelis jaunų katalikų pareigas.
Galiu tik pasi iškili asmenybė gali ir nepa
mutės Vaitiekūnienės pasi intelektualų (iš dabar žino džiaugti, jog Tarybos pirmi tikti, bet neįmanoma į ją ne
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kalbėjimą su Petru, praėju mesnių tarp jų buvo Algirdas ninkas pagal Ateitininkų fe kreipti dėmesio. Pagaliau gal
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siais metais apdovanotu Di Patackas, Mečys Laurinkus, deracijos įstatus yra ne koks būt visuomenė jaučiasi išduo
900 Ravinia PI.. Ortand Park, IL
4817
W. 83 St, Burbank. IL
džiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdas Saudargas, Vytautas vadovas, o tik „pirmas tarp ta intelektualų, nepadėjusių
Tai. 708-340-0867.
Tel. 708-423-6114
Gedimino 5-ojo laipsnio ordi Ališauskas, Kastantas Lukė- lygių" Be to, jeigu jau pats jai pasirengti laisvės išmėgini
Priklauso Palos ir Christ Kgoninama.
Valandos pagal suaitarimą
nu Lietuvos nepriklausomybes nas ir kt.) slapta studijavo „Žmogaus Sūnus atėjo ne kad mams?"
Nuolaida naujai atvykusiems.
atkūrimo 10-mečio proga ir prieškario Lietuvos, lietuvių jam tarnautų, bet pats tarnau
Toliau žurnalistė klaususi:
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UNASSIDRYS.M.D.
„Bažnyčios kronikos" fondo išeivijos ir šiuolaikinių Vaka ti" (Mk 10, 45), jeigu davė to- „Tai ką, Jūsų nuomone, reikė
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premija krikščionybės 2000- rų veikalus, rengdavo paskai ki^ tarnavimo pavyzdį (plg. Jn tų dabar daryti? Ir ko reikėtų
9830 S.RHgeland Ave.
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tas, susitikimus, minėjimus, 13, 15) ir jeigu pasakė: „Jei vengti?" Petras teigė, kad „In
ųjų metų jubiliejaus proga.
Chicago Ridge, IL 60415
8 d * 101
Tel. 7 0 8 - 6 3 6 - 6 6 2 2
Lamom, fL
Petras su žmona Bngitn gy keliones po Lietuvą ir aplin kas norėtų tapti didžiausias iš telektualams derėtų ugdyti
4149W.63rd. St.
Tai. 630-243-1010
vena Kaune. Šeimoje dvi duk kinius kraštus, dalyvavo kny jūsų, tebūnie jūsų tarnas, ir savo intelektą, brandinti savo
Tel.
773-735-7709
ros ir sūnus Vyriausioji, Vero gų ir žurnalų savilaidoje. Mes kas panorėtų būti pirmas tarp asmenybę ir rūpintis kitais
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MGS ir pasaulis

Danutė

Paruošė Bronius Nainys

SUKILIMAS PRIEŠ ANGLŲ KALBĄ
Prancūzai buvo labai nelai
mingi, kai Jungtinių Tautų
(JT) steigėjai oficialiam bend
ravimui pasirinko ne, iki pra
ėjusio šimtmečio vidurio buvu
sią, „diplomatinę" prancūzų
kalbą, bet anglų. Net ir po
Antrojo pasaulinio karo, pra
radus paskutines kolonijas, o
kartu su jomis — ir imperijos
įvaizdį, Prancūzijos vadovai,
ypač generolas De Gaule, sie
kė išlaikyti jai nors dalelę Na
poleono laikų didybės, tautų
tarpusavio santykiavimui pa
likdami savo kalbą. Bet, kaip
visur ir visada, taip ir tada, fi
zinė jėga lėmė ir kalbos parin
kimą. Laimėjom karą, užsakom ir pokarinę muziką,
trinktelėjo anglai ir amerikie
čiai, susirinkusiems į San
Francisco jų pusėje kovojusių
tautų atstovams steigti naujos
pasaulinės sąjungos.
Taip
anglų kalba atsisėdo į pasau
lio kalbų karalienės kėdę ir,
vis plačiau sklisdama ir la
biau įsigalėdama, sėkmingai
karaliauja. Vakarų Europoje
šiandien visur — viešose vals
tybės bei mokslo įstaigose, pri
vačiose verslovėse, viešbu
čiuose, parduotuvėse, patarna
vimo biuruose — be- vargo su
sikalbėsi angliškai. Supras ta
ve ir gatvėje, angliškai užkal
bintas, beveik kas antras pra
eivis. Turbūt be išimties vi
sose mokyklose Europoje ir
daugelyje kitų kraštų mokyk
lų mokoma anglų kalbos. Kai
kurie Europos universitetai
jau svarsto galimybes visus
mokslus dėstyti anglų kalba.
Ir dėl to, atrodo, niekas ne
prieštarauja.
Bent taip buvo iki šiol. Ta
čiau į trečią tūkstantmetį įšo
kusi, Europa lyg ir nelabai
geidžia ieškoti naujovių arba
antrajam tūkstantmečiui bai
giantis pagimdytas puoselėti,
ypač žmogiškųjų
vertybių
sampratos srityje. Kai kur ji
lyg ir norėtų grįžti atgal, gal
net į praėjusio šimtmečio pra
džią, kai stipriai pasireiškęs
tautinis atgimimas per Pirmą
jį pasaulinį karą sugriovė di
džiąsias pasaulio imperijas ir
iš jų sukūrė tautines valsty
bes, sudariusias sąlygas ne
priklausomomis
tapusioms
tautoms ugdyti savo kalbas,
kurti savas kultūras, plėtoti
papročius, tradicijas, savitą
gyvenimo būdą. Tokiu keliu
labai sparčiai bandė žengti
tarpukario Europa, tačiau dėl
Pirmojo pasaulinio karo lai
mėtojų absurdiškai kvailos
politikos gimusios dvi priešžmogiškos valstybės — Hitle
rio nacių Vokietija ir Stalino

bolševikų sovietija — įgrūdo
ją į žiauriausią žmonijos isto
rijoje karą ir puoselėtą gražų
gyvenimą sugriovė. Nė kiek
neišmintingesnė Antrojo pa
saulinio karo laimėtojų politi
ka, dar pusšimčiui metų pali
kusį vieną iš tų žmogžudiškų
jėgų, pusei Europos sukliudė
puoselėtą gyvenimą atsikurti,
kitą pusę palikdama nuolati
niame pavojuje būti sunaikin
ta tos jėgos. Rytuose įsigalėjęs
komunizmas naikino tautas fi
zine jėga ir „homo sovieticus"
filosofija, o nuo jo besiginan
čiam Vakarų pasauliui jėgas
glaudžiant, gerėjo sąlygos plis
ti tautas naikinančio kosmo
politizmo idėjoms, jų puoselė
tojams gabiai panaudojant, vis
daugiau plintančią, tautines
kalbas užgožiančią, anglų kal
bą. Po pusšimčio metų lietu
vių kalbos nebebus, pasigirdo
okupuotos Lietuvos patriotų
skundai po garsaus Taškento
suvažiavimo, kuriame, Brež
nevo įsakymu, buvo nutarta
rusų kalbą pradėti mokyti nuo
vaikų darželių visose sovietijos resublikose. O jau nepri
klausomai Lietuvai susidūrus
su kliūtimis Vilniaus krašte
steigti lietuviškas mokyklas,
vienas garsus Lietuvos „moks
linčius" patarė nesijaudinti.
Netrukus vilnietis lietuvis su
žemaičiu kalbėsis angliškai, ir
niekam dėl to bėdos nebus,
aiškino jis.
Tad ir atrodė, kad, taip įsi
smaginusi, ta pačia kryptimi
Europa eis ir po sovietijos su
byrėjimo. Visų iš jos, išsilais
vinusių tautų sukurtoms vals
tybėms į įvairias tarptautines
sąjungas, ypač į NATO ir ES,
veržiantis, tautines kalbas
užgožiančiai anglų kalbai plis
ti sąlygos tik gerėjo. Bent iki
šiol. Tačiau pastaruoju laiku
įvyko kažkas nauja, Vokietijos
ir Prancūzijos nuomonėms iš
siskyrus dėl ES ateities, jų su
derinimą sunkina ir sąjungai
oficialios kalbos parinkimas.
Abu šie galiūnai siūlo vartoti
kartu vokiečių ir prancūzų
kalbas, britai ir amerikiečiai,
aišku, piestu stoja už anglų.
„New York Times" (2001.04.
16) žiniomis, Šis ginčas lyg ir
pabudino iki šiol snaudžian
čius kitus kraštus, pirmiausia
Šveicariją, jau ir anksčiau ty
liai pradėjusią priešintis ang
lų kalbos veržimuisi į šį kraš
tą. Kodėl mūsų valstybė, da
bar vartojanti net keturias ofi
cialias kalbas, savo vaikus dar
turi versti mokytis angliškai?
Kodėl mes svetima kalba tu
rime rašyti visokius dokumen
tus ir ją, kaip oficialią dėsto-
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Jau visai sutemus, tik šviesoms žibant plačiai iš
dėstytomis uosto pakrantėmis, po 9-tos vakaro (10-tos
Toronto laiku) išplaukiam į Trinidado sostinę Port Of
Spain, 683 jūrmylių tolumas (1 jūrmylė * 1.186 statu
tinės mylios žemėje), arba 810 žemės myliomis, 1,300
kilometrais matuojant. Kajutė nedidelė, patogi, dviejų
lovų, užtektinai pasidėjimo, viduje laivo, priekyje —
tad su kiek daugiau gal siūbavimo, bet toliausiai nuo
galingų (ir garsių) variklių. Ji tik pernakvojimui ir
pailsėjimui nuo nepaprastai įvairios, plačios laive gy
venimo veiklos. Jei esi turtingas, gali užsisakyti kaju
tę net su langais ir balkonais į lauko pusę...
Po nuotykingos ir varginančios išvykimo dienos, pa
vakarieniavus, susitikus su 7 „bendrais" prie būsimų
vakarienių stalo (su kuriais teks vėliau geriau susi
pažinti), patalas jaučiasi itin malonua. Nereikia ta
čiau, naktį nubudus, abejoti, kad esame supamai mė
tomi — vietomis įtūžusių bangų. Audrų atvejais arba
trumpesnėse kelionėse, vartojami Denny Brown sta
bilizatoriai (po vieną abiejose laivo pusėse, 14 pėdų il
gio, 7 pločio) keleivių patogumui, laive jaučiamo supi
mo sumažinimui, bet tik labai sulėtintu laivo greičiu.

Bindokienė

Pirmasis
prezidento
šimtadienis
Šį savaitgalis pažymi JAV kai kiniečiai vienuolika dienų
prezidento George W. Bush
pirmąjį šimtadienį (nejaugi
taip greitai?) Baltuosiuose rū
muose. Kaip čia įprasta,
žiniasklaida ir įvairūs politi
kos analitikai perkratinėja
prezidento veiklą, susumuoda
mi atliktus ir neatliktus dar
bus, stengdamiesi nuspėti,
kaip j a m seksis tolimesnė ka
dencijos eiga ir — nors tikrai
dar per anksti spėlioti — ar
George W. Bush gali tikėtis
dar ketverių metų preziden
tūroje.
Sakoma,
kad
pirmieji,
žingsniai, ypač naujais takais,
yra visuomet sunkiausi, tad
reikia atleisti, jeigu pasitaiko
sukulpti. Tiesa, dabartinis
prezidentas kol kas nesuklupo
(nors susverdėti jau teko), bet
jam taip pat nebuvo suteikta
prabanga pamažu apsiprasti
naujose pareigose, su jomis
nuodugniai susipažinti, o tik
po to spręsti gyvybinius kraš
to ar užsienio politikos klausi
mus. Atrodo, kad ilgai nusitę
susi porinkiminė maišatis, o
taip pat inauguracijos dieną
Vašingtone pasitaikęs nelabai
palankus oras (buvo debesuo
ta, šalta, lijo, pūtė žvarbus
vėjas) buvo tarytum pranašai,
kad per daug lygaus kelio į at
eitį prezidentas nesitikėtų.
Juo labiau, kad inauguracijos
iškilmių
svarbą
drumstė
triukšmingos demonstracijos
sostinės gatvėse.

įkaitais laikė, turėjusio Kini
jos teritorijoje nusileisti, lėk
tuvo įgulą. Išskyrus pačią pir
mąją reakciją, kuomet George
W. Bush ir Pentagonas ne
gailėjo aštrių žodžių Beidžingui, tolimesnės derybos ir va
dinamasis „diplomatinis žai
dimas žodžiais" buvo ramus,
kultūringas, apgalvotas. Tei
giami rezultatai bent iš dalies,
kaip žinome, pasiekti — dar
prieš Velykas lėktuvo įgula
pasiekė gimtąją žemę, nors
dėl žvalgybinio lėktuvo grą
žinimo tebesiderama. Vis tik
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas šj savaitgalį lankosi Čikagoje, kur susitiks su Il
linois valstijos gubernatorium George Ryan, miesto mero Richard M. Daley, o taip pat ir su lietuvių organizacijų
tai daugiau principo reikalas,
atstovais, ypač ALTo centro valdybos ruošiamame priėmime. Sekmadienį ambasadorius dalyvaus Donizetti ope
nes, be abejo, jame jau nebeli
ros „Meilės eliksyras" pastatyme, o prieš tai — JAV LB Krašto valdybos organizuotame rajoniniame
ko paslapčių, kurias kiniečiai
suvažiavime PLC Lemonte. Penktadienį ryte, lydimas gen. konsulo Giedriaus Apuoko, ambasadorius V.
nebūtų atidengę.
Ušackas apsilankė „Drauge". Nuotraukoje (iš kairės;: dienraščio administratorius Valentinas Krumplis, vyr. re
George W. Bush nėra pir
daktorė Danute Bindokienė ir amb. Vygaudas Ušackas. J o n o Kuprio nuotrauka
masis ir nebus paskutinis JAV
prezidentas, atradęs su Kinija
mą, vartoti aukštosiose mo anglų kalbos teršaluose, ta Tai būtina ir galima, primena
nuomonių skirtumų. Kitaip
čiau,
paskiausios
apklausos
prof.
dr.
Juozas
Girnius.
Tad
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juk
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partijos,
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Jiems pritaria ir kitos tautos.
riamo
palankumo
visuomet
dovas
Wolfgang
Gerhardt
va
Anglų kalba „užmuš" mūsų
slepiasi panieka ir priešiškas
kraštų kalbas, teigia jos. Ciu dina blogybe potvynį angliškų
PLOKŠTELĖ
nusistatymas. Kapitalistai tu
žodžių,
tiesiog
prievarta
žmo
richo kantono inteligentija
KAIMYNIŲ ISTORIJAI
ri būti išnaudojami ir po to —
nėms
brukamų
žiniasklaidos,
siūlo net Konstitucijos priedu
Latvijos prezidentės Vairos
nusviedžiami šalin. Deja, va
reklamos
technologijos,
pre
uždrausti vykdyti švietimo
Vikės Freibergos vizito Lietu
kariečiai dabar jau žino, kuo
kes
aprašančių
leidinių,
ir
ra
ministro numatytas anglų kal
voje proga kovo 14 d. Lietuvos
ilgainiui įsitikins ir Kinija: ka
gina
prieš
tai
kovoti.
bos plėtros programas. Žene
nacionalinėje Martyno Mažvy
pitalizmas — labai užkrečia
voje leidžiamas dienraštis „Le
Atrodo, kad jau ir Lietuvoje do bibliotekoje buvo pristato
ma liga. Artimai bendravę ir
Matin" šiurpiai puola švietimo pradedama domėtis kalbos gy ma
kompaktinė
plokštelė
bendradarbiavę
su užsieniu,
ministrą už naikinimą Švei nyba nuo kitatautiško tvano. „Latvija ir Lietuva tarp dviejų
kiniečiai
jau
niekuomet
aklai
carijoje nusistovėjusios kalbų Įsteigta komisija rūpintis Sei karų 1920-1940 m.: politika,
neseks
pasakui
raudoną
bol
sąrangos, vadindamas jį vals mo narių kalbų, raštų, ruošia ekonomika, kultūra", veikė
Kritikos
to
šimto
dienų
pre
ševizmo
vėliavą...
tybės savarankiškumo ir jos mų įstatymų hetuvinimu bei vieno žymiausių latvių foto
įvaizdžio pasaulyje laidotoju. įvairiems technologijos termi grafo Leono Balodžio darbų zidentūroje eigoje prez. Geor
Šiomis dienomis labai aštri
ge W. Bush buvo apsčiai. Ypač
Nepriima jie švietimo ministro nams ieškoti lietuviškų pakai paroda.
rakštis
po nagu yra Taivano
jo nuosprendžiais nepatenkin
Ernst Buscho ir teisinimosi, talų. Gimus norui saugoti kal
Naujojoje
kompaktinėje ti
sala, kurią ji malonėtų, jeigu
aplinkosauga
besirūpi
kad jis nori Šveicarijos jau bą, gal atsiras daugiau išmin plokštelėje — medžiaga iš
tik galėtų, pasiglemžti į savo
nimą paruošti tarptautiniam ties bei pastangų ir tautą sau dviejų ekspozicijų, 1999 metų nantys Amerikos piliečiai, bet saują. Visa bėda, kaoVTaivaper
daug
gerų
žodžių
prezi
bendradarbiavimui, kad kal goti nuo išnykimo pavojų, rudenį vykusių Lietuvos ir
nas turi Amerikos' ūžtikrinimą
bos yra tarptautinė vertybė ir valstybei įsijungus į ES ir Latvijos nacionalinėse biblio dentui neturi ir visi, kurie dar ir tam tikrą pažadą ginti, jei
nesulaukė
jo
rinkiminės
kam
kad bet kurios svetimos kal NATO, ginti ją nuo pilietinės tekose. Tada buvo eksponuo
gu Beidžingas savo ketinimus
bos mokymas Šveicarijai ne visuomenės vardu bei įtai- tos abiejų šalių ryšius prieš panijos metu padarytų pažadų salą prisijungti, panaudotų
vykdymo.
kenkia.
gavimu brukamo tautą žlug kario laikotarpiu atspindin
Bet visgi prez. Bush kai ku jėgą. Prez. George W. Bush šią
Tačiau kiečiausi savo kalbos dančio kosmopolitizmo.
čios knygos, fotografijos, doku riose veiklos srityse užsireko savaitę dar kartą užtikrino,
gynėjai visgi yra prancūzai,
Ši savųjų kalbų saugojimu mentai. Vilniuje vykusi paro mendavo tvirtu nusistatymu kad — tikrai JAV ateis Taivateigia ta pati „NYT" laida. susirūpinusi banga iš naujo da buvo skirta pirmajam Lat — daugiausia užsienio politi nui į pagalbą Kinijos agresijos
Tarptautinėje
diplomatijoje kyla ne tik .savose žemėse gy vijos prezidentės V. V. Frei kos atžvilgiu. Tad nereikia atveju, nors tai reikštų atvirą
praradę pirmenybę, Prancūzi venančiose tautose, bet ir jų bergos darbo vizitui Lietuvoje stebėtis, kad krašto gyventojai konfliktą ir net karinių pajėgų
jos vadovai nori ją laikyti tvir išeivijose. Savo tautos kalbą ir 1999 metų rugsėjį.
prezidentui linkę rodyti pa įsijungimą.
tą, gryną ir švarią bent sava čia būtina išlaikyti, nes ji yra
Kompaktinėje
plokštelėje lankumą ir neskuba kritikuoti
Įdomu, ar Lietuva, pakvies
me krašte. Per paskiausią de tautos kultūros širdis ir, jeigu užfiksuoti dokumentai iš Lie visų jo veiksmų.
ta NATO nare, galėtų tikėtis
šimtmetį daug įstatymų buvo ji prarandama, kultūra nebe tuvos nacionalinėje M. Maž
Galbūt daugiausia protestų tokios paramos, jeigu jai tektų
priimta kalbai saugoti. Visos turi derlingos žemės, kurioje vydo bibliotekoje saugomų bu sukėlė George W. Bush palan patirti Maskvos agresiją? Ar
verslo reklamos, prekių žymė galėtų augti ir žydėti, sako vusio Lietuvos užsienio reika kumas homoseksualams (ypač 'apskritai kitos NATO vals
jimas, katalogai turi būti lei Michigan valstijoje gyvenan lų ministro' Juozo Urbšio ir karinėse pajėgose), leidimas tybės ryžtųsi rizikuoti nauju
džiami tik prancūzų kalba. tis, ukrainietis mokslininkas buvusio Lietuvos įgaliotojo mi padidinti arseniko kiekį geria karu su Rusija? Tai klausi
Prancūziški žodžiai sudaromi Stephen Pobutsky. Sava kalba nistro Rygoje Kazimiero Bi majame vandenyje ir val mai, kurių dabar stengiamės
ir kompiuterių technologijai, tautai yra kaip žadas kūnui, zausko archyvų, liudijantys diškuose draustiniuose ieškoti neklausti, nes visos pastangos
nors kai kurie sunkiai prigyja. teigia Vydūnas. Kalba liudija apie sudėtingą kelią į 1934 m. naftos žaliavų bei kirsti miš turi būti nukreiptos į tą patį
„NYT" taip pat primena, kad tautos gyvybę — tiek apskri sudarytą Baltijos Antantę. kus.
siekį: 2002 m. pakvietimą tap
dabartiniu laiku savo kalbos tai tautos, tiek atskiro as Išskirtinę vietą plokštelėje
Nemažas prezidento su ti kandidate ir ilgainiui NATO
sargyboje nuo šveicarų ir mens, todėl pirmasis tautinio užima buvusio ilgamečio Lat gebėjimų išbandymas buvo nare. Klausimams ir atsaky
prancūzų neatsilieka vokie auklėjimo būtinasis įstaty vijos konsulo Vilniuje Felikso Amerikos žvalgybinio lėktuvo mams bus laiko ateityje. Da
čiai. Nors, pagal „NYT", iki mas yra išmokyti vaikus tėvų Donaso knyga
„Politinėse avarija netoli Kinijos pa bar dirbkime, kad išsipildytų
šiol vokiečių kalba skendo kalbos, kaip gimtosios kalbos. kryžkelėse".
(ELTA) krančių ir po to vykusi drama, didysis Lietuvos troškimas!
Plaukiant vidurkiniu 16-18 mazgų (knots) greičiu 1 ruviečiams Trio Los Pampas grojant „latino" muziką,
liais nuo „Bolero" nebus saugu išsikelti į privačią dalį
knot * 1.15 mylių per vai.), neramiuose vandenyse sta kapitonas pristato savo štabą, pasipuošusį baltomis
Mayreau salas (viena iš Grenadinų salų, priklau
bilizatoriai gali būti nuplėšti arba sugadinti. Pietryti išeiginėmis uniformomis, kelionės direktorė savo šta
sančių, netolimai St. Vincent salai su juodo vulkaninio
niuose Karibuose oro sistema, į kurią patekom (kuri bą — keleivių patogumui, „turų" kelionėms ir dukart
smėlio paplūdimiais). Užuot Mayreau, plauksim tie
lydėjo mus per Kelias dienas ir naktis, dar nepasiekus vakarais sceninių pasirodymų žvaigždes. Valgomaja
siog į Port Of Spain, Trinidadan.
Orinoko žiočių), buvo labai vėjinga, suplakusi vande me salone dėl supimo, prie stalų nemaža tuščių kė
Jį pasiekiam 2:30 vai. popiet. Šiandien penktadienis,
nis į 12-16 pėdų aukščio bangų „šokius". Kapitonas Ni- džių. Prie mūsų stalo #49, pasigendam tik Ann.
trečia diena išplaukus iš Santo Domingo ir tik dabar
colaos Volovinis, turėdamas prieš akis arti 700 jūr
Padavėjai, išeiginiais baltais švarkais, juodomis kel
išvystant didžiulės salos kalnuotus kontūrus. Grįžtant
mylių nuotolį tik iki Trinidado salos, negaišo nei nak nėmis, sukasi vienas po kito, kaip karuselėje. 49-to
spalvingon Karibų istorįjon, 1492 metais Kristupas
ties, nei dienos metu.
viduryje pririšti balionai ir kortelė su sveikinimu nuo
(Kristoferas — Kristaus nešėjas) Kolumbas (ispa
Abu su Gražina, buvę daugelyje jūrinių kelionių, kapitono ir laivo. Fred, buvęs Kanados BATĄ įmonės
nams: Cristobal Colon, karališkojo sosto, Izabelės ir
panašaus patyrimo neturėjom. Ryte, susitikus su viceprezidentas, pirmasis klausia, kas švenčia gimta
Ferdinando tarnyboje) „pakeliui į Indiją", ieškodamas
bendrakeleiviais, patyrėm net iš buvusių II pasaulinio dienį. Sužinojęs, kad tai Trijų Išminčių dienoje Gra
savo kažkur dingusio adjutanto laivo, išvydęs dabar
karo meto Kanados karo laivyne jūrininkų, kad jiems žinos gimtadienis, džentelmeniškai, bet garsiai ir aiš
tinės Haiti krantus, salą pavadino „Ispaniška sala",
jūros stovis priminė Atlanto ir Šiaurės jūros audrų ne kiai, taria „My condolences..." (mano užuojauta..). Kai
Espanola (Hispaniola). Jos rytinę pusę užima Domini
ramumus. Man, kad ir patyrusiam keleiviui jūromis, kas nustebo tokiu atvirumu. Juokiamės, prasideda gy
konų Respublika, varginga, bet turinti puikius ginta
ryte pusryčiams labai gerai atrodant, nemažai mano vos diskusijos, atnešami patiekalai. Saldumynų laikui
rus, išplėtotą turizmą pakrančių kurortuose, puikų
nuostabai juos praradau „patogiai" arti esančioje prau
artėjant, stalą apsupa 7-8 aplinkinių stalų „kelneriai";
romą ir neblogesnius už Kubos cigarus. Į rytus nuo Essykloje. Be ceremonijų, savo jūreivio laipsnį nurodan su Maitre D, nešini tortu. Visi dainuojam „Happy
panolos, Kolumbas, pastebėjęs daugybę salų, salelių,
čias juosteles, perleidau pnedu prie jos, Gražinai, kuri
Birthday", aplinkiniai užploja. Einam šokti kavinėje
įkvėptas Šv. Uršulės legendinių 11,000 skaisčių mer
(irgi be ceremonijų) daugiau pusrytinės „salmon" — salone Reflectrous, prie siūbavimo laive jau pripra
gelių, jas pavadino „Virgin" salomis. Pirmą kartą
(lašišos) pasiprašė... Nors jūros vandenys šėlo, diena
išvydęs žaliuojančią kalnuotą Dominyką — sekmadie
tę. Eileen, dailiai atrodanti plaukų šukavimo salono
šilta, saulėta. Laivo pakraščiais praėjimuose, deniuo savininkė iš Toronto, su vyru, prašosi, kad juos iš
nį, pakrikštijo ją „Domingo" — sekmadieniu, kas in
se, pilna saulės spindulių garbintojų, nepaisant spin
dėnams
ir vergams vėliau virto Dominica. O, išvydęs
mokintume šokti. Priimam dėkodami už komplimentą
dulių pavojaus. Visi „galintys" kuo nors užsiėmę — net — ne veltui nuo pradžios mokyklos (dar Lietuivoje)
pirmą kartą tris dėmesį, patraukiančius kalnus masy
ir būrelis specialiai prižiūrimų pakeleivių mažų vaikų, šokam tautinius šokius... Prieš gulant, ant kajutės du
vinėje saloje, 1498 m. Kolumbas ją pavadino La Trisuburtų Sun Dance Kids klubo užsiėmimams! Popieri rų rankenos užkabinam pusryčių į kajutę užsakymą.
nite, šv. Trejybės garbe. Laikui bėgant, salos vardas
niai insuliuoti maišeliai prieinami visur, ypač viduje
vietiniams indėnams, iš vergijos išsilaisvinusiems juo
Ryte, laivui dar tebekovojant su bangomis, mums
laivo. Prieš vakarienę, visiems išsipuošus Šaunus ka pusryčiaujant, kelionės (cruise) direktorės Normos
diesiems ir ateiviams rytų indams virto Trinidadu.
pitono „Welcome" pokylis Starlight Cabaret salėje, pe- ankstyvas pranešimas, kad dėl neramios jūros laive
(B.d.)
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KUBA: KIAULĖS IR
RAKETOS
R. JOHN RAPŠYS
Bay of Pigs. Bahia de Cochinos. Kiaulių įlanka. Kaip
bepavadinsi, šioje pietvakarių
Kubos vietovėje prieš 40 metų
įvyko didelė tragedija. Ameri
kos CIA (centrinės žvalgybos)
apginkluota brigada 2506,
išsikėlusi į krantą su maž
daug 1,500 Amerikos ku
biečių, buvo 1961 m. balandžio
17 d. Fidel Castro kariuo
menės sudorota.
Brigados tikslas-išlaisvinti
Kubą nuo Castro komunistuo
jančio režimo — nuėjo vėjais.
Tas pralaimėjimas smarkiai
sustiprino Castro diktatūrą,
nustūmė Kubą į sovietų sferą,
ir po 18 mėn. pritraukė pa
saulį prie atominio karo be
dugnės Kubos raketų krizės
metu.
Saujelė Amerikos lietuvių,
tarnaudami karo laivyne,
buvo tų įvykių liudininkais.
Mūsų lėktuvnešis, „USS Inde
pendence" (CVA-62), tuo laiku
buvo didžiausias ir moder
niausias karo laivas pasau
lyje. 1961 m. kovo pabaigoj
gavom įsakymą vykti į tam
tikrą Karibų jūros kvadratą.
Kai nuplaukėm, laivo kapito
nas atplėšė slaptą voką ir tada
paaiškėjo mūsų uždavinys: pa
remti kubiečių brigadą žemo
puolimo lėktuvais.

bonešiais pakilo iš Nicaragua
ir puolė tris oro uostus Bay of
Pigs apylinkėj.
Balandžio 17 d., anksti rytą,
mūsų laive pirmą kartą pa
skelbtas karo stovis — „general ąuarters". Radaro ekra
nai mirgėte mirgėjo šviesiais
taškeliais, kurie reiškė invazi
jos flotilę. Amerikos kubiečių
brigada buvo patalpinta pen
kiuose prekiniuose laivuose ir
leidosi į krantą su visa eile
baržų. Juos atokiau lydėjo sep
tyni Amerikos laivai-naikintojai ir vienas lengvas lėktuv
nešis, „USS Essex" (CVE-9).
Castro
buvo
pasiruošęs:
prieš 10 dienų „New York
Times" dienraštis buvo jį
perspėjęs straipsniu apie ga
limą invaziją. Amerikos 1,500
kubiečiams teko grumtis su
kokia 20,000 Castro karių.
Kai išgirdom, kad artinasi
Castro tankai, iš mūsų laivo
pakilo 12 apginkluotų lėktu
vų. Keturis jų aš pats kontro
liavau radaru ir radiju.
Vos po kokių 10 min. gau
nam tiesiai iš Pentagono
įsakymą. Negalim tikėt savo
ausimis! Aš perduodu pilo
tams: „Nutraukti visus veiks
mus. Tuoj pat grįžti į laivą".
Negaunu atsakymo iš pilotų.
Pakartoju. Tada girdžiu, kaip
vienas pilotas nusikeikė ir
sako kitam: „Ar t u girdėjai, ką
aš tik dabar girdėjau?" Tas
irgi nusikeikė ir sako: „Aš ne
tikiu. Čia beprotystė!" Aš
trečią kartą pakartoju. Paga
liau gaunuiš pilotų atsakymą:
„Roger-aye, aye, Guntrain".
(Guntrain — laivo radijo pra-

„USS Independence" (CVA-62), 1962 m. didžiausias karo laivas pasaulyje. Svoris — 80,000 topų: ilgis — 1,070
pėdos; įgula — 5,200 vyrų; denio plotis — 4.1 akrų; greitis — per 33 mazgus; aukštis nuo kylio apačios iki
stiebo viršaus, prilygsta 25 aukštų pastatui; talpa — 80-100 lėktuvų. Priešakyje: italų karo laivyne mokomasis
laivas „Americus Vespucci". Jame, tarp kitko, prieš maždaug 70 m. atliko stažą Lietuvos karo laivyno kpt. Povi
las J . Labanauskas.
Official U.S. Navy p h o t o g r a p h

varde, „call sign".) Vadinasi, biečių tarpe Kennedy, be apsisuko ir nuplaukė atgal.
Visvien sovietų raketos Ku
girdėjo, suprato, ir vykdys per išimties, aiškiai laikomas kal
Radaro žvalgybos lėktuvas WF-2 (su „blynu") pasiruošia pakilti nuo
tu. „Mes buvom pasiruošę per boj tebebuvo. Tuo laiku neži „USS Independence" denio Kubos blokados metu, 1962 m. spalio rnen. Du
duotą įsakymą.
USS Essex pilotams tas pats- galei arba mirčiai — bet ne iš nojom, kad prez. Kennedy A4D „Skyhawk" naikintuvai laukia eilės.
R. John Rapšio nuotr.
— liepta grįžti į laivą. Vienas davystei!", — sako brigados davė Chruščiovui ultimatumą:
jų, aiškiai pažeidęs radijo dis veteranas Jose Miro. Beveik arba išimti raketas, arba bus
TRAKŲ PILIS AUSTRALIJOJE
cipliną, sušuko: „Viešpatie, čia visi ten dalyvavusieji Amerikos visuotinė Kubos invazija. Tai
laivyno
veteranai
sutinka
su
invazijai
pasiruošti,
mūsų
lėk
žmogžudystė! Jie visi bus iš
Australijos
korespondentė Čekijos, Slovakijos, Anglijos,
kubiečiais ir iki šiol vien tik tuvnešyje vėl paskelbtas karo
skersti!"
Rita Baltušytė „Lietuvos ryte" Pietų Afrikos Respublikos,
dėl to ant Kennedy akies netu stovis. Mūsų tikslas: laikytis
(2001.04.07) praneša, kad trys Norvegijos ir kt. eksponatai.
„Kur lėktuvai?"
ri.
30 mylių nuo Amerikos laivy
Kanberoje gyvenantys lietu Lietuvius sudomino parko te
Daugelis istorikų sutinka su no bazės pietinėj Kuboj, Guan- viai pensininkai, skautų „Ži ritorijoje esantys dar neužimti
Iš kranto girdėjosi pirmygtini radijo signalai: „Kur lėk bene žymiausiu Amerikos ka tanamo, ir paremti lėktuvais dinio" nariai Juras Kovalskis, ežeriukai su sala. Parko va
tuvai? Pasiuskit lėktuvus. ro istoriku, brig. gen. S.L.A. kelis tūkstančius paruoštų Ridas Daukus ir Mindaugas dovybė lietuvių projektui pri
Amunicija baigiasi. Mus bai Marshall: be pirmavimo ore, marinų. Šį kartą Bay of Pigs Mauragis, sumanė Gangalino tarė. Ežerą projekto autoriai
gia apsupti". Mačiau, kaip vie negalėjo būti jokios svajonės tragedija tikrai nepasikartos, miestelyje įsikūrusiame archi pavadino Galve. Makete pa
tektūros miniatiūrų parke Ko- grindinės pilies aukštis bus 80
nas mūsų skyriaus karininkas apie pergalę. Ir ne CIA, o tik mums Pentagonas užtikrina.
pats
prez.
Kennedy
galėjo
kingtongrine pastatyti Trakų cm. Kad savo idėją greičiau
iš pykčio verkė. Bet niekas
lėktuvus
atšaukti.
Tą
jis
ir
pa
pilį. Šiame parke jau yra pamatytų
narsiajai kubiečių brigadai ne
tikrovėje,
visą
darė,
„atšalęs
kojas"
paskuti
galėjo padėti, nors iki dantų
darbą projekto autoriai nutarė
Invazija prasideda
ginkluota Amerikos karo laivų nę sekundę, užtikrindamas
atlikti savo rankomis. Savo
tuvių kilmės amerikiečių. Vy garažuose jie jau įsirengė dirb
flotilė stovėjo čia pat. Tyliai brigados pralaimėjimą.
Dirbant laivo „Combat Infor
Šiandien Miami, „Little Ha
riausias: Commander (pik. lt.) tuves, kur gamins, .medines
keikėm mes savo vyriausią
mation Center" kaip radaro
vana"
rajone,
stovi
paminklas
S. Montunnas, žemo puolimo formas lieti stiklo pluOSto ply
vadą, prez. John F. Kennedy,
specialistas, turėjau visus įvy
brigados
žuvusiems
pagerbti.
bombonešių VA-75 eskadrilės toms. Šią statybinę medžiagą
už tokią niekšišką paskutinės
kius, bent elektroniškai, prieš
Ten
kas
metai
balandžio
17
d.
vadas. Kiti, įvairių laipsnių ir jie pasirinko parko administ
minutės politiką. Bet...
akis. Balandžio 15 d. sekėm
vyksta
trumpos,
bet
gausiai
specialybių:
racijos patarti, nes ji geriau
Tuo tarpu stebėjau, kaip
ant radaro, kaip CIA parinkti
lankomos,
ceremonijos.
O
Bay
R. A. Deschenes, G. Bachas, siai atlaiko didelius Australi
Castro lėktuvai laisvai puolė
kubiečiai pilotaį su B-26 bom
R. Demenciu8, C. E. Shonka, jos klimato temperatūrų svybrigados amunicijos laivą „Rio of Pigs, kurią Kolumbus atra
do
1494
m.
ir
iš
kurios
lau
P. M. Krukas, M. F. Drumsta, ravymus - nuo didelių karščių
Escondido", kuris dingo nuo
kinės
kiaulės
jau
seniai
iš
C. J., Mackovage, J. T. But- iki šalnų. Statytojai užmezgė
mano radaro, kaip pykšte
bėgiojo,
šiandien
tebeprilaiko
swinkas, R. J. Rapšys, R. P. ryšius su Trakų pilies direkci
lėjusi Kalėdų žvakutė.
pulkus
įkyrių
uodų
ir
vieną
Milas, V. G. Bartkus, J. S. ja ir Kultūros paveldo centru
Paskutinis radijo praneši
žuvininkystės
mokyklą.
Ta
Kuncze, I. A. Yakubauskas, Vilniuje, iš kur gauna konsul
mas iš kubiečių brigados vado,
čiau
Castro
savo
1961
m.
per
W.S.
Šarka, R. F. Lukas, T. D. tacijų.
Jose Perez San Roman: „Mes
galę
vadina
netolimo
miestelio
Varcua,
R. J. Žemaitis, ir J. W.
Beje, būsimieji statytojai nė
čia stovim ant Kubos žemės,
Giron
vardu.
Žodis
„kiaulė"
gal
Meškauskas
(marinų aviacijos vienas nėra statybininkas,
mes čia ir mirsim!" Be amuni
VMA-224 eskadrilėj).
vienas - buvęs Australijos vy
cijos, be mūsų lėktuvų pagal nelabai pergališkai skamba...
Už Bay of Pigs dalyvavimą, riausybės administracijos dar
bos, Brigados 2506 likimas
Sovietų raketos
RD2 R. John Rapšys, U.S. Navy, JAV Kongresas priskyrė visai buotojas, kitas - matematikos
buvo liūdnas: 114 žuvo, 1,189
Norfolk,
VA, 1962 m.
įgulai „Navy Expeditionary" mokytojas, trečias - teisinin
paimti į nelaisvę, 41 išgelbė
1962
metų
rugsėjis.
Po
šešių
medalį, o už Kubos blokadą — kas.
tas Amerikos laivyno „frogChruščiovas
kapituliuoja
mėn.
Viduržemio
jūroj,
mūsų
„Armed
Forces ExpeditioTrakų pilis miniatiūrų par
men" (narų) komandos, o 150
„USS
Independence"
grįžta
į
nary"
medalį.
ke bus ne pirmasis lietuviškas
išvis nesuspėjo į krantą iš
Spalio 28 d., siaučiant be
Visi, tarnavę laive tarp 1959 akcentas Australijos sostinėje.
sikelti. (Iš Castro pusės žuvo savo uostą, Norfolk, VA. Su maž uragano stiprumo audrai,
draugu mieste žiūrim filmą gaunam žinią, kad Chruš ir 1998 metų, gali įstoti į laivo Viename Kanberos parkų sto
apie 150 vyrų.)
Kiti brigadininkai net visą „Lavvrence of Arabia". Staiga čiovas sutiko išvežti raketas iš veteranų sąjunga: „USS Inde vi Adelaidėje gyvenančios
Ievos Pocienės
savaitę slapstėsi giliose Zapa- užsidega šviesos ir garsiakal Kubos. Atrodo, kad atominio pendence" (CV-62) Ass'n, 326 skulptorės
ta pelkėse, valgydami žoles ir bis liepia visiems jūrininkams karo — su garantuotu pusės Montgomery St., Highland „Eglė žalčių karalienė", kurią
driežus. Castro visus belais prisistatyti į savo laivus.
žmonijos sunaikinimu — per Park, NJ 08904. Attn: Denis 1988 m. Australijos lietuvių
Bagley, tel. 732-565-9160. bendruomenė padovanojo sa
vius nuteisė 30 metų kalėjimo,
Kada prez. Kennedy spalio plauką buvo išvengta.
bet po 20 mėn. jis visus 22 d. per televiziją tautai
Tačiau mūsų darbas tęsėsi (www. ussindependence ecv- vo gyvenamajam kraštui. Na
cionalinį universitetą puošia
gražino Amerikai — už 58 mi pranešė apie sovietų raketas toliau. Turėjom sekti sovietų 62. org.)
dvi melburniečio Vinco Jo
lijonų dolerių vertės maisto, Kuboj, mes jau buvom toli Ka laivus ir suskaičiuoti visas ra
manto skulptūros.
vaistų ir medicinos įrankių.
ribų jūroj. Šį kartą — visuo ketas, pritvirtintas ant atvirų
Nors Australijos sostinės lie
tinė Kubos blokada. Mes pat- denių. Taip pat reikėjo sekti
K e n n e d y laikomas k a l t u
tuvių bendruomenėje bėra ke
ruliuojam jūrą tarp Kubos, išardytus sovietų IL-28 bom
liasdešimt narių (dėl lanky
Jamaica ir Haiti. Mums į pa bonešius, kuriuos rusai laivais
Tebeeina ginčas: kas kaltas
Po blokados. 1962 m gruodžio mėn., „USS Independence* radarininkai
tojų stokos jau teko parduoti
galbą ateina pirmas atominis pradėjo atgal tempti lapkričio
pokštauja jurininkų klubo „kalėjime". Amerikos laivyno bazėje, Guanta- dėl tos tragedijos — CIA ar lėktuvnešis, „USS Enterprise" 19 d. Po trumpo sustojimo Ja
Kanberos lietuvių
klubą),
prez. Kennedy? Amerikos kunamo. Kuba. Viduryje — R. John Rapšys.
Trakų pilies maketo statybai
(CVN-65), kuris plaukioja maica ir mūsų, Guantanamo
jie vis dėlto pritarė.
šiaurėj, tarp Kubos ir Baha bazėj, į Norfolk grįžom tik dvi
A.V. Š.
mas salų. Mažesnių Amerikos dienas prieš Kalėdas.
karo laivų — gyvas velnias.
Be sustojimo buvom išVisi laivai, plaukiantys į plaukioję 72 dienas. Kuras
Kubą, yra sustabdomi ir pa (laivui ir lėktuvams), maistas,
* Lietuvos alaus r i n k o s
tikrinami. Jei nėra ginklų — amunicija ir visi kiti reikme
vidutiniokai
— „Gubernija",
gali sau keliauti. Pirmas mū nys buvo pristatyti pagalbi
„Ragutis"
ir
„Vilniaus
tauras"
sų sutiktas laivas blokados zo niais laivais. Per storas žar
Konkurencijos
tarybai
skun
noj — britų tanklaivis, plau nas ir prekių tinklus viskas
džiasi,
kad
Jungtinis
alaus
kiąs į Trinidad. Praleidžiam, buvo perkelta, abiem laivams
centras
ir
trys
didžiosios
alaus
net nesustabdę. Bet kitas, pre lygiagrečiai beplaukiant. Šį
daryklos
—
„Švyturys",
„Kal
kinis laivas po Libano vėliava, kartą praradom du pilotus ir
napilis" ir „Utenos alus" dery
plaukia į Kubą. Sustabdom, vieną jūrininką, kuris audros
bose dėl sutarčių 2001 me
patikrinam, bet nerandam metu nuo besileidžiančio lėk
tams su prekybos įmonėmis
kontrabandos — veža ūkio tuvų kelto buvo nuplautas.
kėlė reikalavimus, kurie iš
mašinas.
Iš viso daugiau kaip 60
mažmeninės prekybos rinkos
Sužinom, kad 20 sovietų lai Amerikos karo laivų ir 20,000
išstumtų mažesnius aluda
vų plaukia \ Kubą. Kiti dar jūreivių tiesiogiai dalyvavo
rius.
(LR. R. Eltai
toli nuo blokados zonos, bet Kubos blokadoj. Dar 120 lai
devyni sparčiai artinasi. Kas vų, apie 25,000 marinų, šimtai
* Kauno valdžios atsto
bus, jei nesustos? Mūsų laivai- aviacijos lėktuvų ir per
vai pasveikino 80 metų jubi
naikintojai žino įsakymą: duot 100,000 armijos karių buvo
liejų švenčiantį buvusį politinį
perspėjamą lovį „per bugą" pasiruošę Kubos invazijai.
kalinį, rašytoją ir publicistą
(priekį), o jei dar nestos —
Liudą Dambrauską, kuriam
Tarp 1960 ir 1963 metų, ii
..I'SS !:•-. • •.-:••!.•!:••<•". !vil>.i. }'»'•.', :>: Koto ž v a l g y b o s l ė k t u v a s , 2 0 t o n ų F8U „Crusader", ittautaa i* katapulto, šauti į patį laivą. Bet spalio 24 maždaug 5,200 „USS Indepen Paminklas tuvusiema brigados ku pernai buvo suteiktas miesto
d. visi sovietų laivai sustojo, dence" įgulos, tik 19 buvo lie- biečiams paminėti Miami, FL
Garbės piliečio vardas. <K. F.IU>
p a . M » - k s l'> •• iii) ,'i-i i i , [ M - i - . j - . : - < k 11. ](>s
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MZJSIJ ŠEIMOSE
SOLISTAS VALERIJONAS ROŽEVIČIUS
- c Roževičių šeima į JAV atvy• ko 1950 m. ir apsigyveno Worcester, MA. Ilgai netrukus sū' nus Valerijonas ir kartu su
jais iš Vokietijos atvykęs Jus
tinas Bruozis įsijungė į Šv.
Kazimiero parapijos chorą.
Tai du pirmieji nariai. Valeri
jonas įsijungė ir į Meno mė
gėjų ratelį, kuriame buvo su
sibūrę daug gražaus lietuviško
jaunimo. Po metų kitų pražy
do ir pirmieji meilės žiedai.
Valerijonas Roževičius ir vie
na pirmųjų M. M. ratelio na* . rių, Uršulė Domantaitė, 1953
m. sukūlė lietuvišką šeimą.
Auginant atžalyną, darbas bei
šeimos rūpesčiai neatitolino
Valerijono nuo lietuviškos dai
nos ir giesmės. Būdamas Die
vo apdovanotas gražiu balsu,
stengėsi vis daugiau ir giliau
jį lavinti. Ypač daug jam pa• dėjo amžinos atminties muz.
Albertas Mateika. Valerijonas
vis aukštyn ir aukštyn kilo į
dainos grožio pasaulį. Pradėjo
. dainuoti solo per įvairias
• Šventes bažnyčioje, o per kon
certus, minėjimus ir Maironio
• Parke. Buvo kviečiamas ir kii tomis progomis. Niekada neat• sisakė. Pasiliko nepamiršta• mas prisiminimas iš praėjusių
metų vidurnakčio Bernelių šv.
. Mišių, kurių metu solistas Va
lerijonas savo sodriu bosu jau' dinančiai traukė, chorui pri
tariant giesmę „Klaupkim ant
kelių šią valandą mums šven
tą". Atrodė, kad ir bažnyčios
skliautai prasiskirs, ir Dievu. lis tikrai išgirs mūsų maldavi• mus.
Daug gražių epizodų galima
- pririnkti iš solisto Valerijono
; per daugelį metų solo dainuo
tų dainų, giedotų giesmių.
- Dieve jam- suteiktą talentą —
gražų balsą — neužkasė, bet
; išnaudoja iki detalių. Beveik
kiekvieną rytą šokiadieniais
su žmona Uršule atvažiuoja į
bažnyčią dalyvauti Mišiose.
Gavėnios laike, penktadie
niais prieš šv. Mišias, apeina
„Kryžiaus kelią".
Ne tik parapijos chorui, bet
ypač Meno mėgėjų rateliui pa
šventė savo jėgas. 1972 m. iš
rinktas pirmininku. Daugelį
metų būdamas šiose parei-

gose, džiaugėsi ratelio laimėji
mais, kada jo veikla žydėte
žydėjo ne tik New England
valstijoje, bet ir už jos ribų.
Liūdėjo nesėkmėmis, nes laiko
slinktyje keitėsi ratelio narių
sąstatas. Kai kurie, sukūrę
šeimas, išvyko gyventi į kitus
miestus. Taip pat ir mirtis
pradėjo belstis į narių eiles.
Reikėjo paklusti. Nepaisant
to, pirmininko V. Roževičiaus
iniciatyva 1999 m. Maironio
parke buvo suruoštas Meno
mėgėjų ratelio 50 metų auksi
nio jubiliejaus labai iškilmin
gas paminėjimas. Pirmininkas
savo pareigose yra ir šiuo lai
ku, nors M. M. ratelis neegzis
tuoja. Kasmet užprašo šv. Mi
šias už mirusius narius. Auko
ja Lietuvos reikalams, ypač
švenčiant Lietuvos Nepriklau
somybės šventę ir kitomis pro
gomis. Priklauso Lietuvių lab
daros draugijai ir Lietuvių pi
liečių klubui.
Su žmona Uršule išaugino
gražią šeimą. Dukrą Ramunę
(ją
vadiname
Ramunėle)
Kneeland. Sūnų Darių. Jie,
sukūrę šeimas, eina tėvų pė
domis. Ramunėlė jau keliolika
metų yra Šv. Stepono parapi
jos jaunimo, lankančio valsty
bines mokyklas, Religinio
auklėjimo direktorė. Prieš
daugelį metų, kai veikė Šv.
Kazimiero parapijos mokykla,
ji buvo tose pačiose pareigose.
Uždarius mokyklą, išsiskirstė
ir jaunimas.
Darius dainininkas — dai
nos mylėtojas. Pirštais virpin
damas gitaros stygas, gražiai
dainuoja. Keletą metų vadova
vo Šv. Stepono parapijos jau
nimo chorui. Prieš kurį laiką
toms pačioms pareigoms per
sikėlė į Šv. Petro parapiją. Tė
vai džiaugiasi ne tik vaikais,
bet ir trimis vaikaičiais.
Valerijonas ir Uršulė Roževičiai eina per gyvenimą 50
metų, giedodami ir dainuoda
mi. Nepaisant, kad antroji
jaunystė pamažu beldžiasi į
gyvenimo duris, linkime dva
sia visada pasilikti jaunais.
Dar daug gražių metų ateityje
giedokite ir dainuokite, gar
bindami Visatos Kūrėją.
«J. M.

Solistas Valerijonai! Rotevitius gieda per šv. Mišias Worceaterio Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažnyčioje. Prie vargonų muz. Olga Keršyt* jau
30 metų čia atliekanti vargonininkės ir choro vadovės pareigas.

SUNNY HILLS PAGERBĖ 80-MEČIUS
LIETUVIUS
Jau praėjusių metų gale
paaiškėjus, kad 2001 -šiais net
devyni mūsų tautiečiai su
lauks 80-tie8 metų amžiaus,
vienai kūrybingai moteriai
kilo mintis sukaktuvių pokylį
suruošti visiems iš karto. Ta
moteris — Alė Žebertavičienė
(toliau rašysiu tik „Alė"), vai
dybos būrelio „Aidas" įkūrėja,
LB Sunny Hills apyl. valdybos
narė renginių reikalams. Kiek
įtempto darbo per kelis mė
nesius į suplanuotą renginį

įdėta, galime tik nujausti da
bar, kai jis jau praėjo.
Pagerbtuvių puota įvyko
2001 m. kovo 25-sios pava
kary, Šv. Teresės parapijos
salėje. Būti pagerbtais sutiko
septyni, dviem atsisakius. Alė
ir Onutė Peleckienė į pobūvį
sukvietė 77 svečius (tiek lietu
vių čia nebėra; dalyvavo ir
būrelis kitataučių). Vos į salę
įžengus, akis ir širdis džiugino
trįjų spalvų azalįjų puokštės,
meniskai sudėstytos Albinos

80-jį gimtadienį atšventę Sunny Hills lietuvių telkinio nariai. Iš k: Vincas Žebertavičius, Agnė Ovis, Vytautas
Beleckas, Petras Mockus, Jurgis Savaitis, Emilija Puolik ir Alfonsas Nakas.

Vyšniauskienės. Nuo to gėlyno giškai rašiusį: „Mielos vai
tiesiog raibo akys! Ant sienos kystės dienos, kai viena diena
virš garbės stalo meniškam buvo tiek pat ilga, kaip dabar
plakate buvo įrašyta sukaktu dvidešimt". Jubiliatų vardu J.
Savaitis dėkojo visiems puotos
vininkų vardai ir pavardės:
Vytautas Beleckas, Pet rengėjams, išskirtinai išryš
ras Mackus, Alfonsas Na kindamas Alę, be kurios ši
kas, Emilija Poulik, Jurgis puota nebūtų įvykusi.
Programa artėjo į pabaigą.
Savaitis, Agnės Sovis ir
Tuomet Alė maždaug taip pra
Vincas Žebertavičius.
Apie pusvalandį klegėję ir bilo (ne cituoju, nes neužsi
gurkšnoję kokteilius, svečiai rašiau, tik atpasakoju): „Ką aš
buvo pakviesti prie stalų. jums, mieli jubiliatai ir sve
Kun. Leonardui Musteikiui čiai, padovanosiu? Neturiu
pasimeldus ir palaiminus ku aukso, nė dūžtančių kristalų...
linarines gėrybes, prasidėjo Aš jums padovanosiu dainą!.."
gerai paruošta, karštų valgių, Pasitelkusi Petrą Papartį, di
puota, užtrukusi arti valan delių gabumų akordeonistą,
dos. Kadangi, kaip pasakyta, su kuriuo, vėliau sužinojom,
„ne vien tik duona", sielai ir ilgai repetavo, atliko devynias
protui gėrybių duoti prie mik pramogines dainas: „Jubilie
rofono stojo du žmonės, būtent jus", pabūkim jauni", „Rugie
Alė ir Stasys Vencius, keletą nų takas", „Širdelė", JDar
metų čia gyvenęs, dabar At užkim", „Balti vyšnių žiedai",
lantoje įsidarbinęs, sukaktuvi „Užstalės daina", „Ispanės
ninkus pagerbti atvykęs. Pri akys" ir „Rozeta". Tai buvo
sirinkę prasmingų, šiai progai puikus pusvalandžio kon
tinkamų, poezijos posmų, ke certėlis, pati geriausia dovana
letą minučių, pamainom, jiedu klausytojams!.. Alė už dainą
deklamavo, visus svečius tais irgi negavo nei aukso, nei
posmais džiugindami, o jubi kristalų... Bet ji gavo meninin
liatams ir praeities metų bei kams taip svarbių katučių,
dienų nostalgiją žadindami. šypsenų ir, paskutinei dainai
Alės pakviesta, Bronė Na nutilus, puokštę gelių.
Po kitos bangos kokteilių
kienė pakiliai padeklamavo
(visokių
gėrimų apsčiai pri
eilėraštį, kurio vieną posmą
nešė
į
pokylį
patys jubiliatai),
įrašiau po reportažo antrašte.
po
kavos
ir
tortų (kuriuos
Prisipildžius šampano tau
sunešė
jubiliatų
žmonos), vėl
res, nuskambėjo B. Budriūno
ėmė
skardėti
P.
Paparčio
„Valio, ilgiausių metų jums!"
akordeonas.
Dabar
jau
šokių
Alė perskaitė du ypatingus
taktu.
sveikinimus: Lietuvos respub
likos Prezidento Valdo Adam
Vytautas Beleckas
kaus — Alfonsui ir Bronei
Nakams (Bronės artėja kito
Gimė 1921 sausio 22 New
kia sukaktis) ir Detroito teat Yorke, bet užaugo Lietuvoje.
ralės Danutės Jankienės — Baigė Kupiškio gimnaziją.
Vincui Žebertavičiui. Pastara Kaune, VDU, studijavo Teolo
sis sveikinimas eiliuotas, su guos ir filosofijos fakultete.
daugeliu Vinco scenines veik 1944 pasitraukęs į Vokietiją,
los faktų, skelbiamų humoris studijas tęsė Eichstatte. Nau
tine forma. Tai ypač patiko dodamasis piliečio teisėmis,
buvusiems detroitiečiams, de 1946 grįžo į JAV. Su broliais
šimtis kartų Vinco vaidybą K ir M. Motuzais 1946-48,
scenoje sekusiems. Abu sveiki grįžęs į Vokietiją, važinėjo po
nimai sutikti plojimais.
lietuvių stovyklas, rodydami
Du kartu trumpai kalbėjo Motuzų dar nepriklausomoje
LB apyl. v-bos pirmininkė Lietuvoj susuktus dokumen
Genė Gedminienė: pirma su tinius filmus, o Augsburgo lie
kaktuvininkus sveikindama, tuvių stovykloje paruošė filmą
paskui dėkodama pobūvio tal iš jos gyventojų buities. Taip
kininkams.
pat paruošė įvykių kroniką,
Parapijos klebono, msgr. pavadintą „Kodėl mes bėgo
Francis Szczykutowicz, pokyly me". Nuo 1950 New Yorke
negalėjusio dalyvauti, sveiki laikė
populiarią
svetainę
nimus perdavė kun. L. Mus „Winter Garden". Rėmė lietu
teikis.
vių organizacijas, spaudą, ska
Mūsų telkinio gabioji felje tino išeivių bendradarbiavimą
tonistė Elena Lukienė, kuri vi su Lietuvos kultūrininkais.
sus stebi ir daug pamato, pa Sunny Hills įsikūręs 1978, čia
teikė jubiliatų charakteris įsteigė JAV LB apylinkę. Jo
tikas, kėlusias daug juoko.
pastangų dėka šiame telkinyje
Jubiliatų vardu, lietuviškai įsikūrė daugiau nei šimtinė
ir angliškai, kalbėjo J. Savai uetuvių-pensininkų iš New
tis. Jo pasirašyta, vieno pusla Yorko, New Jersey, Michigano
pio, kalba buvo sklandi ir opti ir kitur.
mistiška. Pacitavęs spaudoj
rašiusį, kad „aštuonios dešim
Alfonsas Nakas
tys metų tai gili senatvė", ne
galėjo su tuo sutikti. Jis pats
Gimęs 1921 kovo 3 Rokiškio
nesijaučiąs „giliai senas", o ir apskr., Kamajų vis., Rudžių
kitų šešių veiduose nematęs kaime. Tai aš, šio „sukak
„gilios senatvės" žymių. Vis tuvinio reportažo" autorius.
dėlto, pripažino, kad nugyven Nors neprenųjuotas, bet visgi
ta nemažai, kad mūsų septy žurnalistas, ir to jau niekas
netukas išgyveno 560 metų! niekada paneigti negalės.
Nusiskundė tik nepaprasta Didžiuojuosi prezidento Valdo
laiko skuba ir čia pasitelkė Adamkaus įvertinimu. Apie
anglų poetą William Worda- 40 metų artimai mane pa
worth, išgyvenusį irgi 80 metų tindamas, žino ir apie mano
(1770-1860), senatvėje nostal spaudos darbus.

Agnė Laurinaitytė —
Sovis
Gimė 1921 kovo 2 Pensil
vanijoje. Duktė lietuvių emi
grantų iš Vilniaus krašto.
Augo didelėje šeimoje, turėjo
keturis brolius ir keturias se
seris. Lankė vidurinę mo
kyklą. Dirbo daugiausiai par
duotuvėse kasininke.
Su vyru apsigyvenusi Sunny
Hills, daugelį metų dalyvauja
ne tik Šv. Teresės parapijos,
bet ir Lietuvių Bendruomenės
veikloje. Jos, kaip LB Sunny
Hills apyl. narės, pavardę ran
dame 1981 metų sąraše.
Vincas Žebertavičius
Gimė 1921 vasario 24 Gra
žiškiuose, Vilkaviškio apskr.
Mokėsi Marijampolės gimna
zijoje ir Marijampolės moky
tojų seminarijoje, kurią baigė
1940 birželio 15, sovietų tan
kams per Lietuvą riedant. Mo
kytojauti paskirtas į Grau
žinius, prie Vokietijos sienos,
karui artėjant vos neprarado
gyvybės. Bolševikų apkaltin
tas nebūtais dalykais, suim
tas, nuteistas mirties bausme,
keturias dienas laukęs sušau
dymo, karui kilus išvaduotas.
Naciams valdant mokytojavo
Gražiškiuose. Į Vokietiją pasi
traukęs 1944 vasarą, po karo

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 28 d., šeštadienis
gyveno Hanau stovykloje. Į bo Antrosios armijos štabe, ėjo
JAV atvykęs 1949, ketverius žvalgybos mokslus.
metus išgyvenęs New Yorke,
Demobilizuotas 1952 birže
persikėlė į Detroitą. Jau daug lio 13 (penktadienį!) apsigyve
metų gyvena ir Detroito apy no New Yorke ir rudenį
linkėje, ir Sunny Hills. Jis, įsidarbino Chase Manhattan
kur tik kada begyvenęs, ži banke. Pasinaudojęs Korėjos
nomas ne kaip mokytojas, o konflikto suteiktomis teisė
kaip aktorius. Sceną pamėgęs mis, 1954-59 lankė NYU ko
jau Marijampolėje, New Yorke mercinį fakultetą, kur 1957
vaidino Antano Škėmos ir Vi- įgijo BS, o 1959 MBS(Master
talio Žukausko, o Detroite Zu of Business Administration)
zanos Ariiauskaitės-Mikšienės laipsnius. Iš Chase Manhat
ir Justino Pusdešrio dramos tan banko į pensiją pasitraukė
kolektyvuose.
1986 rugpjūčio 31, Second
Vice President titulu. Tą patį
Jurgis Savaitis
rudenį apsigyveno Sunny
Gimė 1921 balandžio 22 Hills. Nuo 1988 m. JAV LB
Prasčionių km., Raguvos vis., Sunny Hills apyl. iždininkas.
Panavėžio apskr. Baigęs LevaSu Laima susituokė 1956
niškių kaimo pradžios mo
birž.
9. Turi dukterį Danutę ir
kyklą, nuo 1932 rudens mo
du
vaikaičius.
kėsi Panevėžio vyrų gimnazi
joje, o nuo 1934 Ukmergės
gimnazijoje, kurią baigė ir
brandos atestatą gavo 1940
birželio 15 (prisiminkim, ką
ši data reiškė Lietuvai!). Bai
gęs Pedagoginius kursus, porą
karo metų mokytojavo pra
džios mokyklose Pabaiske ir
Vilniuje. Nuo 1943 Kaune,
Profsąjungų
centro biuro
vertėjas. 1944 liepos 17 paim
tas į „Luftwaffe" statybos da
linius, iš kur 1946 vasario 27
atvyko į JAV (buvo pirmas
„dypy", atlakdintas, ne laivu
vežtas!). Apsigyvenęs Čikago
je, ALTos siuntinėjamas, lan
kė lietuvių telkinius JAV ir
Kanadoje, pasakojo apie bol
ševikų ir nacių okupacijas.
Buvo sekretorius Lietuvių
tremtinių d-jos, įsteigtos 1946
liepos 19,
Nuo 1946 rugsėjo pra
džios iki 1960 rugsėjo 1-mos
buvo „Draugo" vidurinių
puslapiu redaktorius.
Nuo 1949 balandžio — JAV
5-sios armijos suorganizuotam
lietuvių karinės žvalgybos
(Military Inteligence) rezervo
dalinyje. Prasidėjus Korėjos
karui, šis 6 lietuvių dalinys
buvo aktyvioje tarnyboje, dir

Emilija ZaikauskaitėPoulik
Gimė 1921 liepos 21 Pa
nevėžio apylinkėje. Vokietijoj,
kurį laiką gyvendama Garmisch-Partenkirchen,
piešė
kalnų peizažus. Emigravusi į
Kanadą, netrukus su vyru, dr.
David Poulik, persikėlė į De
troitą. Kurį laiką gyveno Ispa
nijoje. Talentinga dailininkė ir
literatė. Šiuo metu kuria por
tretus. Poeziją rašo angliškai.
Jos keliolika poemų ir eilė
raščių išspausdino amerikie
čių žurnalai. Po kelerių metų,
praleistų Sunny Hills, 2000-jų
vasarą su vyru apsigyveno
Panama City Beach, Meksikos
įlankos pakrantėje.
Petras Mackus
Gimė 1921 rugsėjo 29 Gardi
no apskr., Druskininkų vis.,
Ratnyčios km. Tipiškas Vil
niaus krašto lietuvis, užgrū
dinto kūno ir dvasios. Antram
Pasauliniam kurui baigiantis
atsiūrė Vokietijoje. Po karo
gyveno Biberach / Riss mieste,
Wuerttemberge. Daugelį metų
gyveno ir dirbo New Yorke.
Labai impresyvus vaidin
tojų būrelio „Aidas" aktorius.
Alfonsas Nakas

JUST LOOK, YOU WILL BE AMAZED!
įSOLO MIRĖ Y QUEDARA AZOMBRADO!
TIK PAŽIŪRĖKITE, TIKRAI NUSTEBSITE!

BALZEKAS
OFFERS YOU
LE OFRECE
SIŪLO JUMS

USA

m
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SAVE N O W !
,-AHORRE YA!
TAUPYKITE DABAR!

OYAGER &
TOWN & COUNTRY

CHRYSLER
4030 S. Archer
(Archer &California)
(773)847-1515

Parts Sarnrdays/
Paries Sabado
Dalys Šeštadieniais

10.30AM TO 3:30PM

SALES/
VENTAS/
SALONAS
9AM TO 9 PM

Pa $ I a u g o s

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 28 d., šeštadienis
•"""33*

Lietuviški maisto produktai j a u parduodami ir
Seat tie!
švieži, natūralus ir skanus grybai, konservuotų daržovių bei grybų
mišrainės, salotos bei padažai, šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos
parduodami Čikagoje bei jos priemiesčių parduotuvėse:

Icikomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais i
vakarinius priemiesčius. Skam
binti po 6 v.v., tat 708-652-2110.

Sunset Foods, Garden Fresh ir Fresb Farms, taip pat Čikagoje —
Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Racine Bakery, Talman Delicatessen.
Baltic Bakery, Harves Time Foods, The Produce Center, Windy City
Produce Mart, GilMart, Ukrainian Village Groceries, Gene's Sausage
Shop and Deli, Joe and Frank's. Three Sisters, Ted's Fruit Market,
Happy Foods; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer Foods, AWL
European Deli; Palos Park — Frangella Italian Imports; Darien —
Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Berwyn — Berwyn
Foods, Benvyn Fruit and Vegetable Market, Long Grove — Amberland
Artisants; Lake Zurich — Natūrai Foods; Palatine — Eurofresh; M t
Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — Greenwood Fruit Market;
Morton Grove — Produce World; Skokie — Village Place, European
Style Deli, Market Place on Oakton; Schiller Park — BB's Produce and
Meat; Mundelein — ALEF Sausage and Deli; Lincohmood —
Lincolnwood Produce; Wood Dale — Georgetovvn Foods and Helen's
Delicatessen; Wheeling — Garden Fresh; Bloonųngdale —
Springbrook Market; Melrose Park — C3puto Foods; Hinsdak — Wild Oats
Market; Niles — Alpine Dellicatessen. Arlington Heights — Valli Produce ir kt.
Maisto produktai taip pat parduodami
Mil waukee, Detroit, Cleveland, New York, Denver, San Francisco,
Los Angeles, Atlantoje, Indianapolyje, Miami ir Seattle.
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose
parduotuvėse, paskambinkite mums ir mes
pristatysime produktus i jūsų siūlomas parduotuves.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms kompanijonėrns

ir

namų

ruošos

darbininkėms. Galima gyventi
kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:

ALLCARE
Employment Agency
T d . 773-736-7900

RrikaHiigi dalytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobili.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

M ū s ų telefonas: 847-327-9000.
Food Depot International

MOVING
Ilgametis p r o f e s i o n a l u s
kraustymas Č i k a g o j e ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Frank Zapofis ir Oft. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3206 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
•sofTits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle* stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
i S.Benetis, tel.

Lietuvišku metodu dažau antakius
ir blakstienas, darau manikiūrą ir
pedikiūrą, kerpu ir dažau plaukus ir
atlieku kt. kirpyklines paslaugas; su
vašku nuimu plaukus nuo veido ir
kojų Tel. namų 708-422-9861,
mobilus 773-317-6965.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

M o v i n g ! Profesionalus
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e ir u ž
jos r i b ų . P a r u o š i a m e
namus pardavimui,
i š v e ž a m e senus d a i k t u s ,
šiukšles ir k t .
Tel. 6 5 0 8 1 6 7 1 1 4 .

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

630-241-1912.,

Turiu rekomendacijas. Kalbu
angliškai. Atsilyginsiu daugiau.
TeL 773-476-1898 arba
773-386-6588, Vaiva.

best

shop.com
FEATURING THE BEST ART FROM L I T H U A N I A

jūsų interneto ryšys su žinomiausiais
48 metų moteris ieško darbo
šeimoje. Galiu prižiūrėti
pagyvenusius žmones, slaugyti
ligonius. Tel. 407-862-7111,
« d t 7339, vakarais.
Kviesti N i j o l e

MIGLINAS TV

Parduodame tapybą, keramiką,
liaudies meną ir juvelyrinius

GE/RCA A T S T O V Y B Ė
2346 W 69th Street
Tel.: 773-776-1486

gintaro darbus.
Salone ...Miražas" kirpėja
SKIRMANTĖ tvarko plaukus §
vyrams ir moterims. Susitarus, s
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 708-598-8802;
namų tel. 708-612-9526.

Prašome apsilankyti

www.bestartshop.com
est

6

xplore creative works of art I

Parduooaml automobiliai.'%
Prymoath B r a z e , 60,000 mylių,
4 durys, $4.900 arba $150 i mėn.;
'97 Ford Escort, 74,000 mylių,
4 durys, $4,500.
Padedu gauti banko paskolą.
TeL 773-425-9611.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Lietuvos menininkais.

29 metų moteris ieško darbo
su grįžimu namo.
Kalba angliškai.
Siūlyti įvairius variantus.
TeL 708-599-9153.
lilsfe** 4*B-/ ž<*».jA,«ž*8sll

Dengiami stogai, kalamas „siding",
atliekami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, bonded"
Skambinti Sigitui,
tel. 773-767-1929.

shop . c o m

4738 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM

T5T!^!edicar &. Transportation C o.
Aptarnaujame Čikaga ir priemiesčius.
Mūsų transportas pritaikytas pervežti
žmonėms su invalidų vežimėliais
Vežame į gydymo įstaigas, bažnyčias.
parduotuves, oro uostus ir laidotuves.
Smulkesnė informacija tel. 773-2836*22. fax 773-283-5766. Skambinti
» į yx. iki 7 v.v.
Ptgiai ir kokybiškai valome langus,
lietaus nutekamuosius vamzdžius.
taisome elektrą,
atliekame smulkius remonto darbus.
TeL 773-735-3142 (namų);
773-580-2743 (mob.).

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

Jas neskaitote „Draugo"?
Tada mums nėra apie ką kalbėti..

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pa
togių „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-6 v.v.;
šeštd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd.
uždaryta. Antrad. ir trečd. su
sikalbėsite lietuviškai.

3314 W. 63 S t
Tel. 773-776-8998
V y r ų ir m o t e r ų kirpėja.
15 metų patyrimas.
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti V a n d a i ,
tel. 708-422-6558.

IŠSAMESNĖ MFORMACuA IR UŽSAKYMAI
Tct1-ttt61MUS,1-70a-5994680 KVIESTI ERIKĄ
PARDUOOAME TELEFONINES KORTELES
8801 S. 7 8 T H AVE.. BP.IOGEVTBN. IL 60455

New Vision
Bus.: 708-361-0800
VdceM*TO*4782D
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

• Pensininkams nuolaida

Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-$655 mob.: 773-259-3303
Fa* 773-767-9611

Pai

»Jt<

Parduodamas prestižinis butas
Vilniuje. Arti centro, dviejų
miegamųjų. Po modernaus
kapitalinio remonto, $67,000.
Tel. Vilniuje 34-38-12.
Parduoda botą Vilniuje, Didžioji
gatvė 6-2. Su baldais, antras
aukštas, senovinė laiptinė, langai į
rotušes aikštę, trys kambariai,
aukštos lubos, parketas. Namas
senovinis, istorinis. Šalia — austrų,
prancūzų, švedų ambasados.
(120,000. KreipUs: B. Ambrasas,
t a 60-82-60; fax. 60-82-60;

OAKLAWN
4207-15 W. 95 St
Condominiums from
lBd.-$59,900; 2 Bd- $69,900
ANGIE 708-220-0400;
708-456-4040.
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ASTA T.MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose
TsMu paSsugss panarnant
ar peikant namus, butus,
žemės sklypą.Veltui
įkainoįu nekilnojama
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansine paskolą.

O'FLAHERTY REALTORS
4 BUILDER8. Ine.

Išnuomojamas butas
vyresnio amžiaus asmeniui
73 St ir S. Whipple
apylinkėje.
Tel. 708-430-1934.

j)mmv aiZMm

Cemetery Plantings
Seasonal Florai Plantings
and Maintenance For
Family Graves
LEEVVHiTnNGTON
312-786-1299/ wNL440yriioo.oom

Puikus
maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

«J

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W . A r c h e r Ave., C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8
T e l . 773-581-8500
• Lietuviška d u o n a ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairus tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame m ū s ų produktus U P S
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINE

BXKEIC&M$I

350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750
K e p y k l o s produktai ir u ž k a n d ž i a i
m i e s t o centre
Savaitgalį uždaryta

100 *> 13Ssve6ių
OOMOBCC JW"t

40 iki 6 0 svačių

tai
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9201 S. Cicero
Oak Lawn, Minois 60453
BurtnaM (708) 423-0111
VoiceMai (708) 233-3374
Fax (708) 423-9235
Paoar (312) 7074120
Ras. 708-423-0443

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

ŠeSUiš pokvlių salės - tinka įvairioms progoms

Stockhotm

Accent
Homefinders

GRAŽINA JONAVlClENČ
708-430-1000
708-599-4390
mob. 708-203-5242
JonavlelusAhome.com

Išnuomojamas
apšildomas 4 k a m b .

8900 S o t m i A n o m * ROAC), Wiu.cyr SPRINGS, I L U N O I S T a 708.839.1000

B)

O**,21.

OPENHOUSESUNDAY 1-4 DJU.

Veikto nuo
J921 m.

Chicago

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404
E-mail: amikulisQusa.com
(vairus nekSnoJernea turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
'Surandame
optimaliausią finansavimą

e-mail: bac®takas, lt

^nrmnvmMPK

mm

> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
»Perkame ir parduodame namus

duoda patarimus.
Tel. 773-778-3563, Valerija.

s*9tį>

RIMAS LSTANKUS
«Nuosavybių įkainavimas veltui

Gydytojų asociacijos narediagnozuoja ligas,

35 iri 4 0 svečių

OffC (773) 229-17(1
H0IK (701)425-71(0
.1773)1

GARDENING ANGEL

Dėl ligos ir senatvės negalinčius
gyventi savarankiškai, kviečiu j
savo namus gyventi prie šeimos.
Labai geras maistas, atskiras
kambarys ir nepriekaištinga
priežiūra 24 vai. per parą. Kaina
žema Skambinti Apolonijai,
tel. 708-387-2067.

No one Krakes round-tnp travei to Lithuania easier and more convemer.t thar SAS.
From Chicago. we offer daily service to VHnius N40I a hasste-free connection via
Stockholm When you're ready to retum. you'li enjcy same-day travei back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a worid of difference SAS
can make for your next tnp Just call your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our wer^:te at www.scandinavian.net

RE/MAX
REALTORS

arba www.altavistaIoans.com >

(vairūs

to Lithuania.

GREIT PARDUODA

TeL 773-4344543

„ALTĄ VISTA" finansines ^
paslaugos ypač palankiomis
sąlygomis ir žemais procentais:
* pafinansuoja nuosavybę (galima
išsimokėti namą per 10^15 merų);
* suteikia paskolas nuosavybei įsigyti;
* sudaro galimybę išsimokėti skolas
kartu su namo mokesčiu (sutaupant
$500-$ 1.000 per mėnesį).
Nemokama informacija tel. 312656-8053 (lietuviškai); 312-6568462 (angliškai). Fax. 312-225-7691

^

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS

flg

ItUOI
A t l i e k a m e v i s u s s t a l i a u s ir
smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

fl^Telegroup/ isterra r
UETUVA 24«, VOKIETIJA 9e KANADA 8€. USA SC.

JL

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
L. A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

CONSTRUCTION C o .

Ieškau darbo. Esu med. sesuo.
Darau masažą.

Ui

60iki 100 svečių

Ar mėgstate šokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais
ir
sekmadieniais
groja
10 tmonių
orkestras
(galite
pasitobulinti
šokio mene - vyksta
pamokos)

9
125 iKi 175 svečių

flilittJ*
2?5 «u S50 avečtų

'alls to LITHUANIA
ftroi $0.21
Gfsst rstee to t a mat of Ms wortd - tm da» aay tnm.

Saa-

7-Ž0O-449-0445I

JAV LB Krašto valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona šmulkštienė
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906

.

KAS ŽINOTINA APIE
„SOCIAL SECURITY" MOKĖJIMUS
TęainyR
5. Jūsų asmeniika infor
macija yra saugi JSoc.
Sec." įstaigoje.
JSoc. Sec." įstaigoje yra asmeniška informacįja daugybės
milijonų žmonių. Ta informa
cįja, pvz., jūsų JSoc. Sec." nu
meris, uždarbis, amžius, adre
sas, yra asmeniška ir kon
fidenciali. Paprastai apie to
kią informacįja J5oc. Sec." kal
ba tik su jumis. JSoc. Sec."
įstaigai reikia jūsų sutikimo,
jei koks kitas žmogus nori pa
gelbėti jums jūsų JSoc. Sec."
reikalus tvarkyti. Kada jus
paskambinate, JSoc. Sec."
įstaigos tarnautojai klausia
eilę klausimų, kad patvirtintų
jūsų tapatybe.
Jei paprašote draugę, ar
šeimos narį paskambinti JSoc.
Sec." įstaigai, jums reikia boti
kartu, kada jie samhina, kad
JSoc. Sec." žinotų, jog jus
prašėte jų pagalbos. JSoc.
Sec." įstaigos atstovas prašys
jūsų leidimo kalbėti apie jūsų
JSoc. Sec." reikalus paskam
binusiam žmogui. Jei jus nu-

siunčiate draugą ar šeimos
narį į vietinę JSoc. Sec." įstai
gą tvarkyti jūsų JSoc. Sec."
reikalų, pasiųskite kartu savo
raštišką sutikimą tai daryti.
Tiktai turėdami raštišką jūsų
sutikimą, kalbės apie jūsų rei
kalus ir klausimus su jūsų
atsiųstu asmeniu.
Nepilnamečio vaiko atveju,
tėvai ar teisėtas globėjas gali
kalbėti vaiko vardu, tvarkant
jo JSoc. Sec." reikalus.
JSoc. Sec." administracija
garantuoja jūsų dokumentų
privatumą. Yra atvejų, kai
įstatymai reikalauja iš JSoc.
Sec." suteikti informaciją val
džios įstaigoms, kad galėtų
pravesti kitas valdžios teikia
mas sveikatos ar pašalpų pro
gramas — kaip Temporary Assistance to Needy Families,
Medicaid ar „food stamps".
Tačiau toms įstaigoms yra
uždrausta skleisti informaciją,
gautą iš JSoc. Sec." administracįjos.
Naudotasi jSocial Security"
pranešimais.

SOCIAL SECURITY ADMINISTRACIJOS
PATARNAVIMAI ŽMONĖMS
1. Patarnavimai kompiu
teryje: Sočiai Security Online
— Internet tinklalapis —
a įvairūs spausdiniai (publibationa), aprašantys JSoc.
Sec." programas;
b. įvairios formos, kurias
galite naudoti įvairiems savo
reikalams, pvz., pakeitimui
JSoc. Sec." kortelės ar Medicare kortelės, ar patikslinimui
gaunamų mokėjimų;
c. JSocial Security News" —
elektroninis žinialapis, kurį
galite gauti elektroniniu paštu
nemokamai ir kuris informuo
ja apie vėliausius pasikeiti
mus JSoc. Sec." programose.
Jei neturite kompiuterio na
mie, daugelis bibliotekų ir ne
pelno siekiančių organizacijų
leidžia naudotis Internet pa
tarnavimais. Paskambinkite
vietinei bibliotekai, kad gau
tumėte daugiau informacijos
tuo reikalu.
2.24 valandų nemokamas
telefonas.
Jūs galite išklausyti įkal
bėtą informacįja visą parą, sa
vaitgaliais ir šventėse, skam
binant nemokamu telefonu:
1-800-772-1213.
Jūs galite kalbėti su tarnau
toju nuo 7 vai. ryto iki 7 vai.
vakaro darbo dienomis. La
biausiai užimtos dienos yra
kiekvienos savaitės pradžioje
ir kiekvieno mėnesio pradžio
je. Jei reikalas nėra skubus,
geriausia skambinti kitomis
dienomis. Kai skambinate, vi
sada turėkite prie savęs savo
JSoc. Sec." numerį.
Kurtieji ar sunkiai girdintieji gali skambinti nemokamai
TTY numeriu 1-600-326-0778
tarp 7 vai. ryto ir 7 vai. vaka
ro darbo dienomis.
JSoc. Sec." įstaiga sako:
„Mes laikome jūsų paskambinimus konfidencialiai, ar jūs
naudotumėte
nemokamą
numerį, ar vietinės JSoc. Sec."
įstaigos numerį. Mes, norė
dami jums užtikrinti, kad gau
tumėte tikslią informacįja ir
mandagų patarnavimą, tu
rime dar vieną tarnautoją, ku
ris seka ir klauso jūsų paskambinimų ir mūsų tarnau
tojų atsakymų jums".
8. Nemokami patarnavi
mai. Jums niekada nereikia

mokėti už informaciją ar bet
kokį JSoc. Sec." įstaigos patar
navimą. Kai kurios verslo
įstaigos skelbiasi, kad gali
sutvarkyti pavardės pakei
timą JSoc. Sec." kortelėje ar

uždarbio
pranešimus
už
užmokestį. JSoc. Sec." visus
tuos patarnavimus daro nemo
kamai.
Geriausias žinių šaltinis
apie JSoc. Sec." patarnavimus
yra JSocial Security" įstaiga.
4. Ką *Soc. Sec." dažnai
praneša žmonėms.
Laikas nuo laiko JSoc. Sec."
siunčia jums svarbią informa
ciją apie mokėjimų pasikei
timus, čia sąrašas keletos tų
dalykų, apie kuriuos JSoc.
Sec." praneša:
a. Cost-of-Living Adjustments (Cola) — kiekvieną sau
sio mėn. jūsų JSoc. Sec." čekis
automatiškai padidėja, jei
pragyvenimas pabrangsta. Jei
jūsų JSoc. Sec." čekiai siun
čiami tiesiog į banką, JSoc.
Sec." praneš jums iš anksto
apie jūsų naują mokėjimą. Jei
jūs gaunate JSoc. Sec." čekį
paštu, jūs taip pat gausite ir
laiškutį, paaiškinantį apie pa
kėlimą.
b. Metinio uždarbio riba. Tai
riba, kiek galite per metus
uždirbti ir taip pat gauti JSoc.
Sec." pensijos mokėjimus. Ta
suma kasmet didėja. JSoc.
Sec." praneš iš anksto apie
naują galimą uždarbio dydį.
c. Kiti pasikeitimai jūsų
JSoc. Sec." čekiuose. Jei jūsų
gaunamoje sumoje atsirastų
pasikeitimų, JSoc. Sec." laiku
ir tiksliai apie tai praneš.
d. Kaip JSoc. Sec." praneša
apie pasikeitimus?
Paprastai naudojasi paštu,
bet kartais JSoc. Sec." atsto
vas atvyksta į jūsų namus. Jis
parodo savo tapatybės doku
mentą, prieš pradėdamas kal
bėti apie jūsų mokėjimus. Jei
abejojate, ar tikrai asmuo yra
JSoc. Sec." atstovas, paskam
binkite į JSoc. Sec." įstaigą ir
paklauskite, ar pas jus buvo
pasiųstas jų atstovas.
Naudotasi JSoc. Sec." pra
nešimais.

KULTŪROS PAMINKLAI
LAUKIA SEZONO
Bendrovė „Lietuvos pamink
lai" mini savo dešimtmetį. Per
tą laiką keitėsi kultūros pa
veldo administravimo formos,
struktūros, o šios įmonės
veiklos pobūdis — organizuoti
kultūros vertybių tyrimus,
projektavimo, konservavimo,
restauravimo, remonto ir at
statymo darbus — liko nepa
kitęs.
„Lietuvos paminklų" veiklos
geografija, kaip sakė Eltai
bendrovės
direktorius Vydmantas Drumsta, — visa Lie
tuva: daugiau kaip 14,500 įre

gistruotų nekilnojamųjų kul
tūros vertybių. Daugelio būk
lė yra prasta. Vertingi pasta
tai, bažnyčios, dvarai, tarybi
niais laikais naudoti ne pagal
paskirtį, yra apleisti, nuken
tėję nuo laiko ir žmonių abe
jingumo. Šiandien vos 350
kultūros paveldo objektų yra
patrauklūs turistams.
Nors valstybinėje saugumo
koncepcijoje,
pabrėžia
V.
Drumsta, kultūros paveldas
įtvirtintas kaip valstybės na
cionalinio saugumo objektas,
jo išsaugojimui iki šiol kasmet
skiriama vos 0,27-0,22 proc,
biudžeto lėšų.
Kartu su Kultūros vertybių

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles,
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV
miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.
* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

VYTIS TRAVEL
40-24 — 235 St
Douglaston, NY 11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINK.NET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM

Siųsdami per VVestem Union®, jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 28 d., šeštadienis
apsaugos departamentu „Lie
tuvos paminklai" valstybės
skiriamas lėšas stengiasi kuo
racionaliau panaudoti. Nuo
1998 metų vis daugiau savi
ninkų ir valdytojų atsiliepia į
raginimus kooperuoti lėšas
vertybių tvarkymui. Susisie
kimo ministerija pradėjo ke
lių fondo lėšas skirti dvaro
tiltų, parko takų restauravi
mui.
Dėl lėšų stygiaus pirmiau
sia
stengiamasi likviduoti
avarinę ar priešavarinę būklę
— perdengti stogus, suremon
tuoti pamatus, fasadus. Tokiu
principu sutvarkyta Pažaislio
vienuolyno pietinė oficina,
bažnyčios grindys, stogas, Ka

raimų kinesa Vilniuje, Viekš
nių vaistinė, Vydūno mokykla
Kintuose, Šv. Gertrūdos baž
nyčia Kaune, Šilutės evange
likų liuteronų bažnyčia, Ro
kiškio dvaro sodybos pastatai
ir kt. Nemažai restauruota ir
konservuota sieninės tapybos
darbų, vitražų, skulptūrų.
V. Drumsta džiaugiasi, kad
Kultūros vertybių apsaugos
departamentas anksti patvir
tino 2001 metų programą ir
bus galima gerai pasirengti
sezoniniams paveldo tvarky
mo darbams. Iš valstybės biu
džeto šiai programai skirta
12,892 mln. litų. Numatyta
tvarkyti 119 objektų.

ALWAYSWITH

(Elta)

FLOVVERS!

* Skintos ir vazoninės gėlės
* Vainikai, krepšeliai
Qu
* Vestuvinės ir proginės puokštės
^v
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
Lietuvoje
Tel. 1-708-594-6604
8015 VV. 79 St., Justioe, IL, 60458

PALOS - GAIDAS
FUNERALHOME
• Patogioje vietoje
tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. S o u t h w e s t H w y .
P a l o s Hills, IL
708*974-4410

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
T
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS —

DAIMID

FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST1906)
GERALD F. DAIMID
4330 So. CalHornia
10727 S. Pulaaki Rd.
5948 S. Archer Ave.
5200 W. 95 S t
9900 W. 143 St.
OakLav/n, IL
Orland Park, IL
12401 S. Archer Ave.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES

1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias
minutes. Jus netgi galite siųsti pinigus telefono
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje šalių ir
82 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs
galite pasitikėti NVestern Union. Taigi siųsdami
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per
VVestern Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

Ė

f

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIPORN1A
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773-476-2346
NATIONWTOE TOLL FKEE (nemokamu) Tel. 1-800-994-7600
'.petkurfuneralhomes.com

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER

1-800-325-600

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS

www.westernunion com

CICERO, 5645 W. 35 Street
YVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

VVESTERN
UNION

IMONEY
TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimą* visame pasaulyje*

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1 708-6S2-5245

•

•
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Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gegužės 2 d.,
trečiadienį, 2 val.p.p. kalbės
mokytoja Irena Šerelienė te
ma „Mūsų Dieviškoji Motina,
apsireiškianti
Medugorėje".
Bus rodoma ir vaizdajuostė.
Kaip jau įprasta „Seklyčioje",
bus ir bendri pietūs. Visus
maloniai kviečiame ir laukia
me atvykti.
Kardiochirurgas dr. Ri
mantas Benetis iš Kauno
kalbės „Atviro žodžio" forume
birželio 10 d., penktadienį, 7
vai. v. PLC „Bočių menėje".
Taip pat dalyvaus Robert Dū
da bei Ginger Houghton, Jack
Irwin ir dr. Renata Variakojytė-Staniškienė. Visus malo
niai kviečia „Saulutė", Lietu
vos Vaikų globos būrelis.

„Meilės eliksyro* repeticijose solistams ir Lietuvių operos chorui akompa
navo muzikas Manigirdas Motekaitis, kartais choristams padėjo ir choro
partijas išmokti. „Meiles eliksyro" premjera vyks jau šį sekmadieni, ba
landžio 29 d. Bilietus į operą šiandien dar galima įsigyti „Seklyčioje", o
rytoj bilietų kasa Morton mokyklos vestibiulyje veiks nuo 1 vai.p.p. Mo
kyklos adresas - 2423 Austm Blvd., Cicero.
E. Šulaicio nuotr.

Dainininkė Audronė Simanonytė dainuos, o aktorė
Apolonija Steponavičienė skai
tys eiles per dailininkių paro
dos atidarymą, kuris vyks ge
gutes 4 d. 7 val.v. Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje.
Parodos tema - mintys apie
gėles, žiedus, žydėjimą, atgi
mimą.
Motinos dienos proga
Union Pier l i e t u v i ų drau
gija gegužės 5 d. 5 vai. p.p.
(Čikagos laiku — 4 vai.)
„Gintaro" vasarvietėje, Union
Pier, MI, ruošia šventę, į
kurią kviečiami visi lietuviai
iS-apylinkių ir toliau. Inž. Al
gis Liepinaitis trumpai pa
kalbės apie alkoholikų tėvų
nuskriaustus vaikus Lietu
voje, bus rodoma 5 min. truk
mės vaizdajuostė, kaip šie vai
kai randa globą ir yra auk
lėjami Pažaislio vienuolyno pa
talpose. Taip pat bus kiek il
gesnė vaizdajuostė apie Dievo
Motinos paveikslo sugrąžini
mą į vienuolyną. Šio istorinio
įvykio iškilmė* buvo tikrai
įspūdingos, tad jas verta ma
tyti, nors ir vaizdajuostėje. Po
programos bus užkandžiai, pa
sisvečiavimas, o 8 vai. vak. —
lokiai. Daugiau informacijos
teikia Milda Rudaitytė tel.
616-469-0231.
„CHICAGO TRIBŪNE" APIE VIOLETA URMANA
Tris šventes - tris koncertus
čikagieciams lietuviams ir
amerikiečiams
padovanojo
Lietuvos operos žvaigždė Vio
leta Urmana-Urmanavičiūtė,
balandžio 24, 26 ir 28 d. Chicago Symphony Center daina
vusi G. Verdi„Reąuiem".
Šiam didingam kūriniui di
rigavo Daniel Barenboim, kon
certe dalyvavo Chicago Symp
hony orkestras ir choras, be V.
Urmanavičiūtės dainavo dar
trys solistai - sopranas Margaret Jane Wray, tenoras Johan Botha ir bosas Rene Pape.
Štai ką apie V. Urmanavičiū
tės pasirodymą 2001 m. balan
džio 27 d. „Chicago Tribūne"
rato dienraščio kritikas John
vqn Rhein: „Geriausia iš solis
tų buvo Violeta Urmana, ku
rios mecosopranas - puikus,
nuo pat sodraus kontralto
pagrindo iki tvirto vidurinio
registro ir spinduliuojančių
aukštų natų. „Lacrimosa" da
lyje jos balsas buvo lyg ašarų
pakalnė, o „Libera scriptus"
atkarpoje teisimo žodžius daininkė perteikė rūsčiai, įspū
dingai". Beje, koncertuose Či
kagos miesto centre dainavo
dar viena lietuvaitė - su Chi
cago Symphony choru pasiro
dė šio choro narė Lnana Ko
pūstai tė-Pauletti. Lemonto LB
socialinių reikalų skyrius net
buvo suorganizavęs autobusą,
kad kuo daugiau lietuvių iš
Čikagos ir priemiesčių galėtų
dalyvauti šioje nepakartoja
moje muzikos šventėje.

Nepaprasti įvykiai pla
nuojami Pasaulio lietuvių
centre sekmadienį, gegužės 6
d., nuo 10 v.r. iki 12:30 v.p.p.
Tą rytą įvyks „Žiburėlio" Montessori
mokyklėlės atvirų
durų diena ir registracija
(„Žiburėlio" klasėje). Šeimos
rytas (didžiojoje salėje) ir
„Žiburėlio" vaikų meno paro
da (meno galerijoje). Kvie
čiame visus! Informacija tei
kiama 630-257-8891 „Žibu
rėlio" mokykloje.
Motinos dienos minėjime,
kuris rengiamas gegužės 13 d.
12 vai. PLC, programą atliks
Rasos Poskočimienės vadovau
jama vaikų grupė. Bus ir pie
tūs. Bilietus pietums galima
įsigyti ir gegužės 6 d. (ne
vėliau) PLC. Minėjimą rengia
Pal. J. Matulaičio misija.
JAV LB ateinantį rudenį
minės 50-ties metų darbingą
jubiliejų. Pagrindinis minėji
mas ruošiamas spalio 13 d.
Jaunimo centre, Čikagoje. Mi
nėjimo organizaciniam komi
tetui sutiko vadovauti dr. Pet
ras Kisielius - visuomeninin
kas, ilgametis JAV LB tarybos
narys, nepailstantis daugelio
lietuviškų organizacijų dar
buotojas bei rėmėjas. Komite
tą sudaro ir kiti nariai: Mari
ja Remienė - JAV Krašto val
dybos atstovė, Jūratė Budrie
nė, Juozas Polikaitis ir Leonas
Narbutis. Prireikus komite
tas, kuris jau buvo surengęs 3
posėdžius, bus plečiamas. Ki
tas posėdis numatomas ba
landžio 27 d. Jame dalyvaus
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys.
Nejaugi ir šįmet Motinos
dieną mama vėl turės gamin
ti šeimai pietus? Būtų pras
minga, jei visa šeima pasi
kviestų mamytę (ar močiutę,
ar uošvę) į Pasaulio lietuvių
centrą, Lemonte, į gegužės 13
d. 12 v. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos ruošiamus
motinos pagerbimo pietus.
Bus ir prasminga meninė pro
grama, ir kitų įdomybių. Vie
tos ar stalai užsakomi telefo
nais: 630-271-9136 arba 630985-1820.

Lietuviu kariu veteranų
sąjungos „Ramovė" Čikagos
skyriaus narių susirinkimas
šaukiamas gegužės 6 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo cen
tre, Laisvės kovų muziejuje.
Kviečiami visi skyriaus nariai
susirinkime dalyvauti.
„Laumės juosta" - progra
ma visai šeimai vyks birželio
10 d., sekmadienį, 12:30 val.
p.p. (po 11 vai.r. šv. Mišių)
PLC, Lemonte, Lietuvių fondo
salėje. Visus maloniai kviečia
„Saulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis.
APIE SOVIETINE
CENZŪRĄ LIETUVOJE
Ateinantį penktadienį, gegu
žės 4 d., 7:30 val.v. Balzeko
lietuvių kultūros muziejus
kviečia į paskaitą „Sovietinė
cenzūra Lietuvoje". Kalbės
svečias iš Lietuvos - Literatū
ros ir tautosakos instituto
doktorantas Rimas Žilinskas,
šiuo metu besistažuojantis Il
linois universiteto PLB Litua
nistikos katedroje.
Paskaitoje bus aptariama
cenzūros sąvoka ir istorija,
nagrinėjamas cenzūros feno
menas buvusios komunistinio
bloko šalyse, apžvelgiama, ko
kie buvo sovietinės cenzūros
variantai įvairiuose kraštuose
ir kuo ji išsiskyrė Lietuvoje.
Daugiausia dėmesios bus ski
riama literatūrinių tekstų
cenzūrai.
Laukiame atvykstant!
Vienos valso pokyliui su
laukėme ir labdaros — tortus
keps Birutė Navickienė, Rūta
Kuncienė, Vija Paulienė. Kas
daugiau?! Su mielu nori priim
sime visų šeimininkių ska
nėstus, ir ne tik. Hedvina Dai
nienė pagamins lietuvišką
mišrainę. Praeitais metais jos
pagaminta mišrainė bei Ligijos Bardauskienės, Lidijos
Ringienės tortai išnyko nuo
stalų per akimirksnį. Tokie
buvo skanūs! Šiais metais
stalus paruoš, papuoš Vita
Bahramis. Meno mokyklėlės
dailės skyriaus pavaduojanti
mokytoja Dovilė Sumskytė ne
tik talkins Vitai, bet ir sukurs
scenografiją.

Našliu, našliuku ir pavie
niu klubo susirinkimas įvyks
gegužės 4 dieną 1 valandą po
piet Šaulių salėje, 2417 W.
43rd Str. Po susirinkimo bus
vaišės h* pasižmonėjimas.
Šeimų Mišios t. jėzuitu
koplyčioje bus balandžio 29
d., sekmadienį, 10 vai. r. Gie
dos Dalios Gedvilienės .Lakš
tutės" choras. Po Mišių-tėvų
jėzuitų namuose ruošiami re
liginiai užsiėmimai vaikams.
Jiems vadovaus ses. Laimutė.
Tėveliams ir vyresniems vai
kams klierikas Nerijus Švei rauskas kavinėje rodys trum
pą filmą apie Eucharistinį
kongresą Lietuvoje.

Dovilė Šumskyte n* tik dainuoja
Lietuvių operos chore („Meilės elik
syro" premjera - į.\ sekmadienį,
bet ir kuria scenografiją Vienos val
so pokyliui bei padeda puoSti *ventiAkus sio renginio stalus.
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NEPAMIRŠTAMA DAINŲ POPIETĖ
„SEKLYČIOJE"
Nors „Seklyčioje" jau yra bu
vusi ne viena muz. Fausto
Strolios vadovaujama dainų
popietė, tačiau tokios, kokia
buvo balandžio 25 d., dar tik
rai negirdėjome. O priežastis
paprasta: šį kartą į ją atsi
lankė ir kartu su gausiai susi
rinkusiais mūsų tautiečiais
lietuvių liaudies dainas trau
kė tarptautinio (o gal net ir
pasaulinio?) garso jau susilau
kusi lietuvaitė solistė Violeta
Urmana-Urmanavičiūtė.
Ši jau kritikų pripažinta
operos žvaigždė, Čikagon at
vykusi dainuoti Giuseppe Ver
di 100 metų mirties minėjimui
suruoštuose trijuose JReąuiem" koncertuose Sympho
ny Center (buv. Orkestrą
Hali), negalėjo atsispirti pa
gundai susitikti su cikagiečiais lietuviais „Seklyčios" pa
talpose.
Tokią mintį šiai operos
žvaigždei davė jos palydovas,
irgi operos solistas Vaidas
Vyšniauskas, jau gerai pažįs
tamas iš jo ankstesnių pasiro
dymų Jaunimo centre, o taip
pat ir „Seklyčioje". Šį kartą vėl
atvykęs į Čikagą, V. Vyšniaus
kas nutarė padainuoti čikagie
ciams.
Prieš savo solinį pasirodymą
„Seklyčios" lankytojams jis
pabrėžė, kad „Seklyčia" yra
vienintelė vieta pasaulyje, ku
ri jam sukelia gražiausius pri
siminimus. V. Vyšniauskas
paminėjo savo koncertą, įvy
kusį prieš 3 metus kartu su
soliste Aušra Cicėnaite ir pia
niste Eugenija Kupryte. „Sek
lyčia" yra sentimentali vieta",
kalbėjo solistas.
V. Vyšniauskas, savo dainų
ciklą pradėjęs J. Karoso kuri
niu „Vai parjojau", sudainavo
J. Strolios romansą, A. Kačanausko „Vai gražu", o taip pat
J. TaUat-Kelpšos, V. Klovos
bei kitų kompozitorių kūri
nius. Jis nevengė ir vadinamų
„meilės dainų".
Kuomet Antanas Paužuolis
prisiminė, kad per ankstesnį
vizitą „Seklyčioje" dainininkas
buvo pavadintas lietuviškuoju
Pavarotti, muz. F. Strolia jam
išsitraukęs padavė savo nosi
nę, nes tas dainuodamas sce
noje be nosinės niekada neap
VIENOS POKYLYJE —
ŠOKĖJAI IŠ KAUNO!
Dalyvauti labdaringo Vienos
valso pokylio programoje at
vyksta Kauno „Sūkurio" šokių
klubo šokėjai Donatas Vėželis
ir Lina Chatkevičiūtė, kurie
ką tik Lenkų'oje balandžio 2122 d. vykusiose Tarptautinės
sportinių šokių federacijos pa
saulio klasikinių šokių varžy
bose Zabzėje užėmė antrąją
vietą. Pirmąją vietą užėmė
taip pat Kauno „Sūkurio*
šokėjai — A. Ivašauskas ir J.
Dingelytė. Kaip žinome, „Sū
kurio" treneriai — Lietuvos
nusipelnę treneriai Jūratė ir
Česlovas Norvaišos. Ten pat,
Zabzėje, vykusiose pasaulio
Lotynų Amerikos šokių varžy
bose Vilniaus „Katute" pora A.
Randelis ir E. Visockaitė iško
vojo antrąją vietą. „Sūkurio"
Šokėjai G. Svistunavičiu8 ir G.
Valiukaitė liko septinti. Tai —
nepaprastai aukštas Lietuvos
šokėjų įvertinimas.
Malonu, kad Vienos valso
pokylio dalyviai turės puikią
progą iš arčiau susipažinti ir
pamatyti
šokančias tokio
aukšto lygio šokių žvaigždes!
Nepamirškime, kad pokylis
rengiamas gegužės 12 dieną
Lemonte, PLC Lietuvių fondo
salėje. Dar galima užsisakyti
vietas. Čekiai rašomi „United
Lithuanian Relief, Fund" ir
siunčiami adresu P.O. Box
4102, Wheaton, IL. 60189.
Čekius priimame iki balan
džio 30 d. Vėliau reikės atsi
skaityti grynais (caah). Aukos
nurašomos nuo mokesčių. L.T.

sieina.
Solistui jautriai akompana
vo čikagiečių pamėgtas muzi
kas Ričardas Šokas, kuris per
traukėlės metu atliko savo
improvizaciją pianinu. Publi
ka buvo labai patenkinta V.
Vyšniausko pasirodymu, gau
siai jam plojo, lyg sakydama,
kad jis visada yra laukiamas
„Seklyčioje".
šią neužmirštamą dainų po
pietę pradėjo ir vedė renginių
vadovė Elena Sirutienė. Taip
pat kalbėjo ir „Seklyčios" šei
mininkė Birutė Jasaitienė.
Jos ypač šiltai pasveikino retą
viešnią — sol. Violetą Urmaną-Urmanavičiūtę, nors kiek
nuliūdino, pranešdamos, kad
šį kartą dainininkė čia solo
nedainuos, nes išvakarėse da
lyvavo atsakingame koncerte
Čikagos miesto centre, o vė
liau taip pat dar laukia du pa
sirodymai — ketvirtadienį ir
šeštadienį toje pačioje salėje.
Tačiau viešnia mielai traukė
liaudies dainas kartu su „Sek
lyčios" lankytojų choru. Pra
dėjusi gana nedrąsiai, mūsų
žymioji solistė po truputį vi
siškai įsijungė į „choristų"
eiles ir jos balsą galėjo girdėti
net ir toliau sėdintys tau
tiečiai.
čia buvo sudainuota „Sėdžiu
už stalelio", „Už jūrių marių",
„Tūkstantis žingsnelių", o
muz. F. Strolios vestas dainų
ciklas buvo baigtas „Oi, tu
strazde, strazdeli!" F. Strolia
ne kartą pagyrė dainininkus,
sakydamas, jog „Seklyčios"
choras galėtų užsiregistruoti,
kreipdamas į Darių Polikaitį
ateinančių metų Dainų šven
tei Lietuvoje.
Programos pabaigoje žymia
jai viešniai V. Urmanavičiūtei
vedėja E. Sirutienė įteikė gė
lių puokštę, nors ši nelabai
norėjo priimti, sakydama Juk
aš nedainavau". Po to ji, sol.
V. Vyšniauskas, kiti svečiai
bei nuolatiniai „Sekyčios" po
piečių lankytojai buvo pa
vaišinti pietumis. O jų metu
prie sol. V. Urmanavičiūtės
buvo priėję nemaža tautiečių,
kurie norėjo gauti autografus
ant antradienio vakare miesto
centre įvykusio renginio pro
graminio leidinio.

•DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60829. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
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Operos solistas Vaidas Vyšniauskas „Seklyčioje" dainavo jau ne pirmą
kartą.

Lietuvos Muzikos akademijos auklėtiniai - V Vyšniauskui akompanavęs
Ričardas Šokas ir Violeta Unnanavičiuto atrado bendros kalbos

Šalia viešnios Violetos Urmanavičiūtės sėdėjo Lemonto LB Socialinių rei
kalų skyriaus pirmininkas Gediminas Kazėnas bei JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Remienė. Visos nuotraukos - E d v a r d o Šulaicio

Beje, atvykusi dar prieš dainų popietę, dainininkė turėjo
laiko aplankyti „Seklyčios" pa
stato antrąjį aukštą, kur ją
buvo nusivedusi B. Jasaitienė.
Ji kalbėjosi ir su JAV LB
Kultūros tarybos pirmininke
Marija Remienė bei kitais
žymesniais mūsų tautiečiais.
Pakviesta surengti koncertą
Čikagos lietuviams, viešnia
lyg ir sutiko, tačiau pareiškė,

kad tai galėtų būti tik po 2002
m. spalio mėnesio, nes iki to
laiko visos galimos datos jau
yra užimtos.
Dabar V. Urmanavičiūtės
laukia dar vienas koncertas
New Yorke gegužės pradžioje.
Tada ji grįš į Miuncheną Vo
kietijoje, o birželio pradžioje
koncertuos savo tėvynėje Lie
tuvoje, kurios niekada negali
pamiršti. Edvardas Šulaitis

• BALTIC MONUMENTO,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. TeL
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.

• Automobilio, n a m u ir
l i g o s d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 9439 S.
Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
IL 60805-2325. TeL 708-4223455.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
• Almos fondas
Mutual F e d e r a l S a v i n g a ,
AJL Pranui Baronaičiui 2212 West Cermak R o a d .
mirus, reikšdama užuojautą jo Tel. (773) 847-7747.
broliui
Antanui, Adelė
• 27 centai skambinant i
Galinaitienė, Weschester, IL,
Lietuvą,
6.5 cnt JAV, 24 vai.
aukoja Almos fondui $80.
per parą, 7 dienas per savai
Aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tax H) # 36-4124191. te, 6 sekundžių intervalai.
Čekius rašyti „Lithuanian Jokių mėnesinių mokesčių.
Orphan Care", pažymint, Tikslus apskaičiavimas. Koky
kad skirta Almos fondui. biškiausias ryšys. Paslauga be
8 i u s t i : 2711 West 71 St., apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
Chicago, IL 60629.
atstovą su 8 metų patirtimi
• Leonas ir Nijolė Mas- tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
kaliunai, Palos Heights, IL, 708-386-0666. TRANSPOINT
globoja Lietuvoje 2 vaikus. — patikimiausias ryšys su
Pratęsdami paramą kitiems Lietuva bei visu pasauliu!
metams, atsiuntė $300. Po
• Priei užsisakydami
vieną vaiką Lietuvoje globoja paminklą aplankykite S t .
Joseph ir Lya Laukaičiai, Bet- Casimir Memorialą, 3914 W.
hesda, MD; Viktoras ir Jolyta l l l t h St. Turime didelį pasi
Suduikiai, Lafayette, CO; Sofija rinkimą: matysite granito spal
Piemenė, Oak Lawn, IL; N. ir vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
R. Urbai, Chicago Ridge, IL. minklus mūsų dirbtuvėje pagal
Visi atsiuntė po $160 — tai jūsų pageidavimą, brėžinius.
metinis mokestis — vaiko me Prieš pastatant paminklą, ga
tinė parama. Visiems Lietuvos lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
vaikų rėmėjams dėkojame! jis padarytas, kaip jau buvo
„Lietuvos Našlaičiu globos" jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
komitetas, 3711 Wast 71 Str., Vilimaa Nelsonai. Tel. 773Chicago, IL 60699.
2334336.

ADVOKATAS
GINTARAS P . ČEPČNAS
6436 SPUIMU Rd., Chkago, IL 60629
TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo")
TeL 77S-184-0100,

TeL mmmmm i —om, av
Advokatas
Jonas Gibaitis
ChrOinesir
kriminalines bylos
CT47 g. Kedris A<

chicago, n. sosaa
TeL 773-776-6700
E-maib GibaitisSlaol.com
Toli free 24 hr. 000-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v.
Saitad. 8 TJ. iki 1 v.p.p.
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