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Šiame
numeryje:
„Švyturio” jūrų šauliu 
kuopos sukaktis; 
iškilmingi paminėjimai 
Los Angeles; Juno 
Beach Lietuvių dukterų 
madų paroda.

2 psl.

Būti lietuviu ir amerikiečiu JAV Kanados negyvenamoje saloje 
sulaikyta 10 lietuvių

Tuose šiauduose tik 
pelės krebžda, - 
Danutė Bindokienė 
apie prezidento rinkimus.

3 psl.

Devintoji lietuvių 
kultūros šventė 
Karaliaučiuje; skyrelis 
„Scenoje ir ekrane”.

4 psl.

Audronė Škiudaitė

Šiandien, rugpjūčio 1 d., Či
kagoje prasideda metinis Lie
tuvos Vyčių suvažiavimas, 
todėl yra proga prisiminti ma
lonų susitikima Philadelphi- 
joje su kun. Juozu Anderloniu, 
Šv. Jurgio parapijos klebonu 
ir Lietuvos Vyčių dvasios va
du.
- Kodėl Jūs pasirinkote būti 

lietuviu, - paklausė Marija 
Remienė kun. Juozo Anderlo- 
nio, kai mūsų ekipažas, va
žiuojantis lietuvių pėdsakais 
Amerikoje, aplankė jį kleboni
joje, - juk galėjote būti ameri
kietis?
- Tai mano kilmė! O be to, 

būti lietuviu ir amerikiečiu 
viena kitam netrukdo („Bra
vo, bravo!” - džiaugsmingai 
reagavo mūsų draugija).

— Kanados pakrančių apsau
gos tarnyba netoli pietrytinės 
pakrantės esančioje negyvena
moje saloje praėjusį savaitgalį 
aptiko dešimt Lietuvos pilie
čių.

Kaip trečiadienį informavo 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) Konsulinio 
departamento direktorius Ge
diminas Šiaudvytis, lietuviai 
teigia, jog buvo priversti išsi
laipinti saloje, nes į netoli Ka
nados krantų esančias Pran
cūzijai priklausančias Sent 
Pjero ir Mikeliono salas juos 
plukdęs laivas buvo apgadin
tas audros ir banginio, tačiau 
Kanados pareigūnai įtaria, 
kad „keliautojai” mėgino nele
galiai patekti į valstybę.

Kanados pakrančių apsau

gos tarnyba įvairaus amžiaus 
Lietuvos piliečius penktadienį 
rado Naujosios Škotijos pro
vincijai priklausančioje saloje, 
nuo provincijos centro Hali- 
fakso nutolusioje per maždaug 
200 kilometrų.

„Asmenys į salą atplaukė 
nežinomu laivų, kurio nepavy
ko nei rasti, nei identifikuoti”, 
sakė G. Šiaudvytis. Jis apgai
lestavo, kad Kanados pareigū
nai atsisako Lietuvos diploma
tams pranešti sulaikytųjų var
dus, nes tai numato šios vals
tybės įstatymai, užtikrinantys 
asmens teisę į privatumą. 
„Tačiau ambasadai pavyko 
susisiekti su viena iš sulaiky
tųjų, prisistačiusių ponia Pau
lauskiene, kuri papasakojo

Nukelta į 4 psl.
Sporto pareigūnai telkia pagalbą

Medininkų tragedijos vietoje buvo padėtos gėlės, uždegtos atminimo žvakutės. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr suimtai dviratininko žmonai
Žurn. S. Narkeliūnaitės 
palaikus priglaudė 
Lietuva; palaidojus M. 
Stankuvienę; išplaukė 
„Pagalbos Lietuvai” 90- 
asis talpintuvas.

5 psl.

„Seklyčioje” svečiavosi 
gyd. endokrinologė 
Rasa Kazlauskaitė; 
„Mūsų mažame Cicero 
miestelyje”; E. Šulaitis: 
Ieva Jokūbavičiūtė vėl 
skambins Čikagoje.

6 psl.

* Darius Grigalionis pate
ko į Vokietijoje vykstančio 
Europos vandens sporto šakų 
čempionato pusfinalį. Trečia
dienį vienintelis iš Lietuvos 
plaukikų dalyvavęs atrankos 
varžybose D. Grigalionis 50 m 
nugara įveikė per 25.79 se
kundės ir yra trečias.

* Lietuvos lengvosios at
letikos federacijos (LLAF) 
paskelbtoje geriausių šalies 
lengvaatlečių lentelėje I vietą 
užima septynkovininkė Aust
rą Skujytė, surinkusi 172.304 
taško. II vietoje išliko olimpi
nis disko metimo čempionas 
Virgilijus Alekna, turintis 
121.286 taško. III vietą užima 
daugiakovininkė Remigija Na- 
zarovienė (113,423 tšk.), TV — 
ėjikė Kristina Saltanovič 
(99.152 tšk.).________________

Naujausios
žinios 

* Prezidentas paskyrė 
įgaliotinį susisiekimo klausi
mams tarp Lietuvos ir Kara
liaučiaus srities.

* Sveikatos apsaugos mi
nistras nežino, ką Maskvoje 
veikia jo pavaldinys.

* Europos Sąjungos in
vesticijomis Lietuvoje rūpin
sis patys verslininkai.

* Liberalai reikalauja 
sveikatos apsaugos ministro 
atstatydinimo.

* „Kalnapilis” ir „Vil
niaus Tauras” kartu šiemet 
užėmė 70 proc. Lietuvos alaus 
skardinėse rinkos.

* „Naftos terminalas” ma
žina įstatinį kapitalą.

* Biržoje didžiausia buvo 
„Lietuvos telekomo” akcijų 
apyvarta.

* „Klaipėdos nafta” šie
met uždirbo 40.9 mln. litų 
pelno.

Kun. Juozas Anderlonis

Nukelta į 3 psl.

Vašingtonas, liepos 31 d. 
(BNS) — Amerikos žydų komi
tetas paragino NATO per 
lapkritį įvyksiantį sąjungos 
aukščiausio lygio susitikimą 
Prahoje pakviesti Bulgariją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą, Ru
muniją, Slovakiją ir Slovėniją 
tapti visateisėmis šios orga
nizacijos narėmis.

Šį oficialų pareiškimą antra
dienį Vašingtone padarė įta
kingos visuomeninės organiza
cijos Amerikos žydų komiteto 
(AŽK) vykdomasis direktorius 
David A. Harris.

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

žinių agentūrų pranešimais)

MEXICO "Į
Mexico City. Popiežius Jo

nas Paulius II antradienį va
kare buvo džiaugsmingai su
tiktas Mexico, kur dešimtys 
tūkstančių žmonių, „papamo- 
biliui” važiuojant pro minią, 
skandavo: „Tave myli visas 
pasaulis”. Policijos duomeni
mis, gatvėse pasveikinti po
piežiaus buvo susirinkę maž
daug 100,000 žmonių. Iš Gua- 
temalos atskridęs Jonas Pau
lius II užbaigė savo 10 dienų 
kelionę, kuri prasidėjo Kana
doje. Svarbiausias jo apsilan
kymo Mėxico akcentas buvo 
trečiadienį įvykusi kanonizaci
jos ceremonįja, kurios metu 
Jonas Paulius II paskelbė 
šventuoju actekų tautybės 
mistiką Juan Diego, kuriam 
1531 metais kelis kartus apsi
reiškė tamsiaodė Švč. Mergelė 
Marija.

Medininkuose prisiminti 
nužudyti pasienio pareigūnai

- Medininkų pasienio poste 
trečiadienį paminėtas prieš 11 
metų nužudytų septynių mui
tinės, greitojo reagavimo rink
tinės „Aras” bei policijos pa
reigūnų atminimas.

1991 metų liepos 31-osios 
rytą iki šiol nestoję prieš teis
mą žudikai šūviais į pakaušį 
nužudė muitininkus Antaną 
Musteikį ir Stanislovą Orla- 
vičių, „Aro” pareigūnus Algi
mantą Juozaką ir Mindaugą 
Balavaką, kelių policįjos dar
buotojus Juozą Janonį ir Al
girdą Kazlauską. Rugpjūčio 2 
d. ligoninėje mirė sunkiai su
žeistas policininkas Ričardas 
Rabavičius. Gyvas liko tik 
sunkiai sužeistas muitininkas

JAV žydai ragina išplėsti NATO
Pareiškime, kurį perskaitė 

per Valstybiniame spaudos 
klube surengtą spaudos konfe
renciją, dalyvaujant Vilniaus 
dešimtuko grupės valstybių 
ambasadų atstovams, JAV pa
reigūnams bei žurnalistams, 
D. Harris pažymėjo, kad NA
TO plėtra pasitarnaus ir JAV 
valstybiniams interesams.

D. Harris pabrėžė, kad 
„anksti ir garsiai paskelbdami 
apie savo paramą NATO plėt
rai, mes siunčiame rimtą 
žinią”.

AŽK vykdomasis direktorius

JAV
Vašingtonas. Faktas, jog 

kai kurie Osama bin Laden 
asmens sargybiniai kartu su 
kitais belaisviais yra kalinami 
Kubos Guantanamo įlankoje 
esančioje JAV karinio laivyno 
bazėje, rodo, kad „ai Qaeda” 
vadas greičiausiai yra žuvęs, 
antradienį pranešė JAV žinia- 
sklaida. Jeigu jo asmens sar
gybiniai buvo sučiupti tuo me
tu, kai šalia jų nebuvo 0. bin 
Laden, tikėtina, jog tai ženk
las, kad jis yra žuvęs, televizi
jai CNN teigė JAV pareigūnai.

Amerika nesiekia režimo 
pakeitimo Irane arba Pietų 
Korėjoje — skirtingai nuo Ira
ko, antradienį pareiškė JAV 
gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld. „Jungtinių Valstijų 
vyriausybės politika numato 
tik Irako režimo pakeitimą”,

Tomas Šernas.
Minėjime Seimo pirminin

kas Artūras Paulauskas sakė, 
kad žuvusiųjų auka tikrai 
nėra beprasmė. „Tai yra mūsų 
simbolis, tai yra žmonės, į ku
riuos mes turime lygiuotis. Ir 
kiekvienas — dirbdamas, gy
vendamas, turi taip elgtis, kad 
nebūtų gėda čia ateiti ir pa
žiūrėti artimiesiems į akis”, 
sakė Seimo pirmininkas.

Pažymėjęs, jtg tragedijos 
„kaltininkai, žudikai iki šiol 
yra laisvėje”, A. Paulauskas 
sakė tikįs, kad „kol jie bus 
gyvi, jie šioje žemėje ramybės 
neturės". „Tai mes prisiekėme 

Nukelta į 4 psl.

akcentavo, kad NATO plėtra 
padidins pastovumą Vidurio 
Europoje — regione.

Jis atmetė NATO plėtros 
priešininkų kritiką, pabrėž
damas pirmojo NATO plėtros 
rato sėkmę bei ragindamas są
jungą į savo gretas priimti 
naujus narius. D. Harris para
gino kandidates į NATO pa
dvigubinti pastangas spren
džiant žydų bendruomeninio 
turto grąžinimo klausimus bei 
užtikrinant atminimo apie ho
lokaustą išsaugojimą.

sakė jis. Žinovai teigia, kad 
puolimo prieš Šiaurės Korėją 
ir Iraną kaina būtų pernelyg 
aukšta, ypač stalinistinės 
Šiaurės Korėjos atveju, nes ši 
valstybė gali smogti galingą 
branduolinį atkirtį JAV są
jungininkei Pietų Korėjai.

JAV specialiosios pajėgos
trečiadienį baigė pirmą anti- 
teroristinę misiją Pietryčių 
Azįjoje, per kurią Filipinų ka
riams padėjo nukauti musul
monų sukilėlių vadą ir išlais
vinti amerikietę įkaitę. Pieti
niame Zamboangos mieste su
rengtoje ceremonijoje JAV Ra
miojo vandenyno vadovybės 
vadas admirolas Thomas Far
go ir Filipinų kariuomenės 
štabo viršininkas generolas 
Roy Cimat paskelbė, jog 6 mė
nesius trukusi operacija buvo 
sėkminga.

Cleveland, Ohio. Buvu
siam JAV Kongreso nariui Ja
mes Traficant, kuris iš Atsto
vų rūmų buvo pašalintas pra
ėjusią savaitę, antradienį fe- 
deraliniame teisme paskirta 8

„Williams” gąsdina 
Lietuvos vyriausybę 

teismais
Susivienijimą „Mažeikių 

nafta” valdančios JAV ben
drovės „Williams Internatio
nal” ketina kreiptis į teismą 
su prašymu atlyginti nuosto
lius, jei vyriausybė nepritars 
„Williams” ketinimams par
duoti JAV bendrovės suteiktą 
75 mln. JAV dolerių paskolą 
„Mažeikių naftai” bankui „J.P. 
Morgan Luxembourg S.A.”.

Apie tai „Williams Interna
tional” vykdantysis direkto
rius Lietuvoje Randy Mąjors 

Nukelta į 4 psl.
Valdovų rūmų 

statybvietėje rasta 
seniausio pastato

Lietuvoje dalis
Žemutinės pilies teritori

joje atliekant archeologinius 
tyrimus, liepos mėnesį buvo 
aptiktas 13 amžiaus pastato 
atramos ir jo laikytos sienos 
pamatas.

Šio pastato liekanos yra se
niausios Lietuvoje. Tai vienas 
rečiausių radinių ne tik Vil
niuje, bet ir visoje buvusios 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės teritorijoje. 13 am
žiaus mūro fragmentai bei 
pastato sieną nuo šlaito pusės 

' rėmę kelios atramos buvo ap
tiktos per archeologinius tyri
mus prie Valdovų rūmų pieti
nio korpuso 1992 metais.

Nukelta į 4 psl.

metų kalėjimo bausmė. Jis 
kaltinamas kyšininkavimu, 
turto prievartavimu ir vengi
mu mokėti mokesčius.

JAV prezidento George 
W. Bush populiarumas toliau 
smunka, nors tebėra palyginti 
aukštas. Bendrovės „Gallup” 
atliktos apklausos duomeni
mis, kuriuos paskelbė CNN ir 
dienraštis „USA Today”, iš lie
pos 26-28 d. apklaustų 1,004 
žmonių 66 proc. mano, kad G. 
W. Bush gerai vadovauja vals
tybei. Gegužės pradžioje prezi
dento veiklą teigiamai vertino 
75 proc. apklaustųjų. 

EUROPA
Ryga. Latvijos užsienio rei

kalų ministerija mano, jog Ru
sija dar kartą „parodė, kad 
neadekvačiai supranta” tauti
nių mažumų Latvijoje padėtį. 
Tai pranešė Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos tarnyba, 
komentuodama Rusijos URM 
pareiškimą dėl Europos komi
sijos kovos su rasizmu ir nepa
kantumu klausimais prs įe-

Lietuvos sporto pareigūnai 
sudarė darbo grupę, kuri daly
vaus sprendžiant problemą 
dėl Prancūzijoje sulaikytos lie
tuvių dviratininko Raimondo 
Rumšo žmonos Editos Rum- 
šienės, kaltinamos medika
mentų nelegaliu gabenimu ir 
dopingo platinimu.

Kūno kultūros ir sporto de
partamento sumanymu suda
ryta darbo grupė, kurios sudė
tyje yra dopingo specialistų, 
gydytojų, Kūno kultūros ir 
sporto departamento, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto, 
Lietuvos dviračių sporto fede
racijos, Lietuvos dviratininkų 
profesionalų sporto sąjungos 
atstovų.

Lietuvos ambasadorė Pran
cūzijoje Asta Skaisgirytė- 
Liauškienė ketvirtadienį susi
tiko su sulaikytąja ir rengia 
susitikimą su advokatais, pro

Raimondas ir Edita Rumšai su trimis atžalomis (iš kairės) Linu, mažyle 
Edita ir Raimondu.

Šimo apie tautinių mažumų 
padėtį Latvijoje. URM prime
na, jog tarptautinės organiza
cijos — JT, ESBO, Europos 
Taryba — pripažino, kad pa
dėtis žmogaus teisių srityje 
Latvijoje atitinka tarptautines 
normas, ir gerai įvertino Lat
vijos politiką dėl tautinių ma
žumų.

Talinas. Estįja svarsto ga
limybę ateityje prisijungti prie 
įprastinės ginkluotės apriboji
mo Europoje sutarties, prane
šė Estijos URM vicekancleris 
Harri Tiido. Pasak jo, kol kas 
Estija negali prisijungti prie 
sutarties, nes pirminėje sutar
tyje nenumatyta, kad ją galės 
pasirašyti naujos valstybės, o 
1999 m. parengtas sutarties 
variantas dar nepatvirtintas 
ir todėl neįsigaliojo.

ARTIMIEJI RYTAI

Jeruzalė. Sprogus bombai 
Apžvalgos Kalno miestelio ne
toli arabiškosios Rytų Jeru
zalės Frank Sinatra kavinėje,

kurorais bei tardytojais, su 
kuriais ketina aptarti galimy
bę paleisti E. Rumšienę už už
statą. Pagal pateiktą kaltini
mą E. Rumšienei gresia iki 7 
metų kalėjimo bausmė.

R. Rumšo advokatas Lione 
(Prancūzija) Pierre Louis Pi- 
loix trečiadienį pareiškė lau
kiąs Lietuvos dviratininko at
vykstant į Prancūziją duoti 
parodymų. Tačiau jis susirūpi
nęs, jog nuo R. Rumšo išvyki
mo iš namų trečiadienį ryte 
negavo jokių žinių, o paskuti
nį kartą su juo bendravo lietu
viui esant netoli Pizos pake
liui į Milaną. Advokatas pa
brėžė, jog informavo savo 
klientą apie „atvykimo į Lioną 
riziką”, nes dviratininkui gre
sia tas pat, kas ir žmonai — 
jis gali būti laikinai sulaiky- 
^SS- (BNS. Eitai

žuvo 7 ir buvo sužeista dau
giau kaip 60 žmonių. Išpuolį 
surengė grupuotės „Hamas” 
savižudis palestiniečių kovoto
jas. „Tai dalis atsako, kurį 
mes ilgą laiką įgyvendinsime, 
kad pamokytume Izraelį”, sa
koma „Hamas” pareiškime.

Palestiniečiai atmetė Iz
raelio pasiūlymą išmokėti 14.7 
mln. dolerių muitų bei mokes
čių lėšų, protestuodami prieš 
sąlygas, kuriomis Izraelis 
saisto būsimą šių lėšų panau
dojimą. Naujai paskirtas pa
lestiniečių finansų ministras 
Salam Fayad atsisakė priimti 
minėtą sumą. Šie pinigai yra 
dalis 430 mln. dolerių palesti
niečiams priklausančių lėšų, 
kurias Izraelis įšaldė, būgš
taudamas, kad jos bus panau
dotos išpuoliams prieš žydus 
organizuoti. Prieš išmokėda
mas minėtas lėšas, Izraelis 
reikalavo įsipareigoti nesu
teikti jų nei palestiniečių poli
cijai, nei Yasser Arafat vado
vaujamai Palestinos savival
dai.
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LIETUVIU TELKINIAI
„ŠVYTURIO” JURŲ ŠAULIŲ KUOPOS 

ĮKŪRIMO 35 METŲ SUKAKTIS
Jau 1966 metais gruodžio 

mėn. buvo bandyta sukviesti 
steigiamąjį susirinkimą, bet 
pasirodė vos keli kandidatai. 
Buvo nutarta kviesti antrą su
sirinkimą minint Klaipėdos 
krašto atvadavimo 44-tas me
tines, tai buvo 1967 m. sausio 
15 d. Minėjimui pasibaigus 
kpt. Jonas Petrulionis iškėlė 
sumanymą įkurti jūrų šaulių 
kuopą. Klaipėda — Lietu
vos vartai į platųjį pasaulį,, 
todėl ir pavadinimas buvo pa
rinktas „Švyturys”. Taip buvo 
įkurtas „Švyturio” jūrų šau
lių būrys. Būrio steigimo aktą 
pasirašė L.Š.S. tremtyje cen
tro valdybos Jūrų šaulių va
dovas Gvidas Valentinas ir 
būrio šaulių vardu — J. Pet
rulionis, A. Armalis, St. Gar- 
liauskas, A. Kulikauskas, J. 
Kinčius, J. Balnionis, A. Ma
teika, S. Sirutienė, S. Kliman- 
tas, J. Maršalkovičius. Jie bu
vo „Švyturio” jūrų šaulių bū
rio nariai. Susirinkimo metu 
buvo pasiskirstyta pareigomis: 
pirmininkas J. Petrulionis, 
vicepirmininkas — J. Kon
čius, iždininkas — J. Balnio
nis, kultūros reikalų vadovas 
— A. Mateika ir sekretorė — 
S. Sirutienė.

Vadovaujant ryžtingam J.
Petrulioniui būrys išaugo į 
kuopa J. Petrulioniui dėl ligos 
pasitraukus, kuopą perėmė 
Juozas Teievičius. Per 35 me
tus kuopai vadovavo šie šau
liai: J. Petrulionis, J. Televi- 
čius, M. Vitkus, R. Macionis 
A. Šukys, Br. Valiukėnas. A 
Šukiui išvykus į Floridą, 1981 
m. sausio 18 d. kuopos pirmi
ninku buvo išrinktas Bronius 
Valiukėnas; jis pirmininku iš
buvo 11 metų. M. Vitkui kuo
pai vadovaujant, buvo nupirk
tas žemės sklypas pavadintas 
„Pilėnų” stovykla. Čia prasi
dėjo intensyvūs darbai. Bul
dozeris lygino pakalnę, kur

JUNO BEACH, FL

Žaliuojančioje ir nuolat žy
dinčioje Floridoje, saulėtą 
kovo 9 dienos popietę svečiai 
rinkosi į Lietuvos dukterų 
ruošiamą parodą. Tai vienin
telė metuose šventė, kurioje 
moterys pasirodo visame savo 
grožyje.

Žiedais papuošta salė ir 
arka per kurią išeidavo mode
liai ir stalai. Tai iš Verutės 
Garmienės didžiulio gėlyno. Ir 
nebuvo gaila taip daug žiedų 
nuskinti.

Čia buvo rodomos ne vien 
mados. Programa buvo paįvai
rinta muzika, poezija, daina, 
išraiškos šokiu. Malonu buvo, 
kad aktyviai įsijungė ir lietu
vaitės neseniai iš Lietuvos čia 
apsigyvenimui atvykusios.

Grakščiai salės viduriu vaikš

LIETUVOS DUKTERŲ MADŲ PARODA

Lietuvos Dukterų dr-jos Juno Beach skyriaus ruoštoje madų parodoje drabužius modeliavo ir programos atli
kime dalyvavo (iš kairės): Chelsea Seebauer, Leah Štaškūnaitė, Sandra Štaškūnaitė, Dovilė Petrikonytė, Rosita 
Paulauskiene. Aras Mikutis Paulauskas, Jūratė Buinevičienė, Jurgita Budrienė, Giedrė Paulauskaitė, Lina Ber- 
tauskaitė ir Gina Seebauer Nuotr Jono Stankūno

buvo pastatyta patalpa ir 
įrengta virtuvė, įdėta „septic” 
tankas, iškastas šulinys. Va
dovaujant A. Šukiui, buvo pa
statytas sanitarinis pastatas 
ir salė. Kilo sumanymas pa
statyti žuvusiems už laisvę 
paminklą. Paminklo mecena
tai buvo Nelė ir Klemensas 
Urbšaičiai. Br. Valiukėnui 11- 
ka metų vadovaujant kuopai, 
buvo atlikti pagrindiniai dar
bai: pabaigtas statyti ir pa
šventintas paminklas; prie sa
lės pristatyta virtuvė, buvu
siame garaže įrengti 5 miega
mieji kambariai.

Per praėjusius 35 metus 
moterų sekcijai vadovavo: So
fija Sirutienė, Veronika Budri- 
kienė, Nelė Urbšaitienė, An
gelė Šukienė, Angelė Bukš- 
nienė, Onutė Selenienė ir (da
bar) Onutė Abarienė..Per tuos 
35 metus surengta daug ge
gužinių, minėjimų ir kitų ren
ginių. Šiuose renginiuose mū
sų darbščiosios šaulės vaišino 
šaulius ir svečius. Joms ten
ka visų mūsų padėka.

Švenčiant „Švyturio” jūrų 
šaulių kuopos įkūrimo 35 me
tų sukaktį, susikaupiame ir 
pagerbiame mirusius kuopos 
narius. Šia proga lenkiame 
galvas šauliams didvyriškai 
žuvusiems ginant Lietuvos 
laisvę, nukankintiems šalta
jame Sibire, žuvusiems parti
zaninėse kovose. Nepamiršta
me ir 1991 m. sausio 13 d. 
žuvusių Vilniuje bei 1991 lie
pos 31 d. nužudytų Medinin
kuose.

Šauliai Lietuvoje priklauso 
krašto apsaugos ministerijai, 
tvarkosi pavyzdingai. Jaunų
jų šaulių yra arti 5,000. Ben
drai Šaulių sąjungai priklau
so daugiau negu 8,000 šaulių.

Šiuo metu Detroito „Švytu
rio” jūrų šaulių kuopai vado
vauja Mykolas Abarius.

, M. A.

čiojo jaunos modeliuotojos, ly
dimos muzikos akordų. Tai 
buvo: Lina Bertauskaitė, Jur
gita Budrienė, Jūratė Buine- 
vičienė, Giedrė Paulauskaitė, 
Gina Seebauer, Chelsea See- 
bauer, Leah Štaškūnaitė, Do
vilė Petrikonytė ir mažame
čiai Aras M. Paulauskas ir 
Sandra Štaškūnaitė.

Ilgesnės pertraukos metu 
buvo deklamuojama dr. A. 
Lipskio poezįja „Gyvenimo 
teatras”, deklamavo V. Ba
nius, dr. J. Šalnos eilės „Ma
lūnas senelis”, „Upelis kalnų”, 
„Ateitis”, jausmingai deklama
vo Janina Šalnienė.

Išraiškos šokius grakščiai 
atliko Sandra Štaškūnaitė ir 
Chelsea Seebauer. Daineles

San Diego Lietuvių Bendruomenė džiaugiasi, kad B. Brazdžionio vardo lit. mokyklėlė sėkmingai užbaigė pir
muosius savo mokslo metus. Užbaigtuvių proga — priekyje sėdi Dalytė Lovett. Stovi už mokinių tiš kairės): 
Francesca Williams, Simona Valančiūtė-Kaušas, Jūra Nukuto, Gražina Grinienė, Julie Meilutė Benedict ir LB 
pirm. Saulius Lisauskas.

LOS ANGELES, CA

Kunigaikštienės Birutės 
vardo karininkų žmonų drau
gija Los Angeles, C A paminėjo 
savo veiklos 45 metų sukaktį. 
Ilgametė draugijos pirmininkė 
Alfonsą Pažiūrienė surinko 
plačios apimties darbų me
džiagą šiam renginiui ir š.m. 
balandžio 14 d., 12 vai. p.p. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
visiems pristatė. Nėra tai už
dara draugija, apsiribojusi 
vien senomis tradicijomis. 
Daugiau, šių dienų pobūdžio 
lietuvybės išlaikymas naujos 
(kitokios) kartos lygyje. Tai 
vyresnio amžiaus moterų pa
stangos iš praeities semti stip
rybę šių dienų pasaulėžiūroje. 
Ar tai užduotis išsilaikyti lai
ko srovėje tuo pačiu įsitikini
mu, nepaisant kasdieninio gy
venimo kaitos reikalavimų, 
nelengva būtų atsakyti, bet 
parapijoje birutietės labai 
naudingos, kad ir lėtu prieau
giu. Kultūringa popietė kas
met ruošiama; pavasario žie
dų šventė yra pažinčių atnau

Sol. Janina Cekanauskienė, pianistas Rudolfas Budginas ir L.R. garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas Los Angeles Kovo 11-ją švenčiant.

dainavo Aras M. Paulauskas 
— „Pučia vėjas", o Giedrė Pau
lauskaitė ir Lina Bertaus
kaitė „Atlėks vėl paukščiai”, 
„Oi žiba žiburėliai”, „Polka”. 
Visą programą lydėjo muz. V. 
Daugirdo akordeono ir elek
troninė muzika.

L. D. pirmininkė dėkojo už

IŠKILMINGAS PAMINĖJIMAS
jinimas draugystės vardu.

Svečių prisirinko gana daug. 
Parapįjos salė gyvomis gėlė
mis graži, jaunatviška. Daiva 
Čekanauskaitė vadovavo prog
ramai. Buvo gauti sveikinimai 
iš Čikagos centrinio skyriaus, 
karių veteranų sąjungos „Ra
movė” (Antanas Mažeika), 
Juozo Daumanto šaulių kuo
pos (Kazys Karuža). Laima 
Ringienė perskaitė birutiečių 
veiklos apžvalgą. Susikaupi
mo minute buvo pagerbtos ir 
mirusios birutietės. Ilgų metų 
vieninga darbuotė pasižymėjo 
artimu bendravimu ruošiant 
tautines šventes, vis atkarto- 
jant, kad esame garbingos 
praeities tauta, jos dalelė išei
vijoje nepasimetė. Nevengia 
birutietės nei šalpos įsiparei
gojimų.

Po oficialiosios dalies vyko 
meninė programa — vokalinės 
muzikos koncertas vietinių so
listų. Stasė V. Pautienienė at
liko savo mėgiamų kompozito
rių kūrinius: A. Kačanausko

gražų programos atlikimą, 
dėkojo svečiams už aukas ir 
apsilankymą. Ypatinga padė
ka pareikšta dail. dr. Lipskiui 
už paaukotą meno kūrinį 
„Spalio paslaptys”, kurį lai
mėjo Lietuvos vyčių narė 
Frartces Daniels.

Visi buvo kviečiami vaišin
tis Lietuvos Dukterų paruoš
tais skanėstais.

Programą vedė Alicįja So- 
lienė.

L. D. šalpos darbus pini
ginėmis aukomis parėmė An
tanas ir Birutė Čiuriai, Aldo
na Lipskienė, Regina Duobie- 
nė, Genovaitė Mačiūnienė, 
Bronė Pautienė, dr. V. Do- 
manskis ir dr. F. Mažeika. Au
kos ir gautas pelnas skiriamas 
daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje remti. Ruošiant šią ma
dų parodą savo darbu nuo
širdžiai prisidėjo visos L D. 
narės. Daug padėjo nepamai
nomas talkininkas Jonas Gar- 
la. Už šio gražaus renginio pa
sisekimą labiausiai dėkoti 
tenka Birutei Čiurienei, Jani
nai Šalnienei ir Alicįjai Solie- 
nei.

Aldona Biliūnienė

„Vėl gražu gražu...”, G. Gu
dauskienės „Smilgos”, Fausto 
Kiršos poezijos žodžiams, ir 
skambią jaunatvišką „Myli — 
nemyli”, — P. Mascagni. Jani
na Cekanauskienė atliko Sig. 
Romberg „Miela, miela”, 
komp. Kavecko „Na, tai kas...” 
ir gėlių ariją iš op. „Faustas”, 
— Ch. Gounod. Los Angeles 
Vyrų kvartetas: Rimtautas 
Dabšys, Antanas Polikaitis, 
Bronius Seliukas ir Emanue
lis Jarašiūnas sudainavo taip 
pat tris dainas: „Spaudos ba
liaus valsas”, — Bronio Railos 
žodžiams, muz. J. Benko „Kai 
du stos”, — žodž. A. Gustaičio, 
muz. R. Apeikytės ir Br. Bud- 
riūno aranžuotė „Vakaruš
kos”. Šiam neilgam vokali
niam koncertui akompanavo 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Publikai ši įvairi programa 
patiko, gausiais plojimais 
įvertinta.

Po programos — Antaninos 
Uldukienės virtuvės šilti pie
tūs, vynas, kava, pyragaičiai 
ir labai vikrus patarnavimas. 
Pilna salė ūžė žmonėmis, ma
tomai kiekvieną stalą supo 
gera nuotaika. Senos pažintys 
atgijo juokavimais apie slen
kančią amžiaus spalvą, pasi
keitusius veidus, pastebimai 
vėstančia atmintimi. Nebe pir
mos jaunystės publika vaiši
nosi, raudono vyno taurėmis 
sveikino linkėdami geros svei
katos ir dar ilgo amžiaus. Čia 
pat, visų maloniam dėmesiui

ŠVENTĖ, KURIOS DIDYBĖ NEĮVERTINAMA

Los Angeles lietuviai nese
niai šventėme Kovo U-tos 
dvyliktąsias metines. Tai buvo 
šventė, kurion suėjus drauge, 
prisiminėme tą didįjį 20-to 
amžiaus stebuklą, kurį įtikėti 
dar reikia laiko. Sėdėdama sa
lėje ir matydama rodomą vaiz
dajuostę, prisiminiau savo, ta
da dar jaunos, pokalbį su ma
no uošviu, paprastu rytų 
Aukštaitijos kaimo žmogumi. 
Pradėjome su juo pokalbį apie 
laisvę, išgirdę per radiją labai 
įtartinai liūdną muziką. Buvo 
aišku, kad vėl vienas iš aukš
tų sovietinių šulų pasimirė. 
Mano uošvis taip ir pasakė, 
kad aš suabejojau, kaip toks 
iki dantų apsiginklavęs oku
pantas be karo galėtų būti nu
galėtas: „Martela, kai aš bu
vau jaunas, Lietuvą valdė cie
sorius, ir visi tvirtino, kad cie
sorius amžinas. Laikas atėjo 
ir ciesoriaus nebeliko. Mūsų 
kaimą ir kiemą per pusę per
plėšė lenkų demarkacinė lini
ja, bet atėjo laikas ir neliko 
nei tos lenkų valdžios. Atėjo 
Lietuvai laisvė, bet ji buvo to
kia neilga... Šitoji rusų okupa
cija ilgai neištęs, ateis Dievo 
numatytas laikas ir jos ne
liks", — užbaigė mano uošvis. 
Gaila, kad jis laisvės nesulau
kė, tas senas „ribokas” ir me
džiotojas. Šiandien aš norė
čiau pabučiuoti jo ranką už 
didžiulį tikėjimą ir nei vienai 
minutei nesuabejojusio Aukš
čiausiojo daromais stebuklais.
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buvo pristatytas, šalia LB bu
vusios pirm. Liudos Avižo- 
nienės besėdintis Romas Kili- 
kauskas, Amerikos Aviacijos 
aukšto rango karininkas, bu
vęs Lietuvos vidaus reikalų 
krašto apsaugos viceminist
ras. Šiuo metu pik. Kilikaus- 
kas yra išėjęs į atsargą ir ak
tyviai dirba Sibiro ištrėmime

Sėdint Šv. Kazimiero para
pijos salėje, į kurią sukvietė 
Tėvynės sąjungos rėmėjų Los 
Angeles skyrius, ne vienas 
braukėme susijaudinimo aša
ras, žiūrėdami mūsų visuo
menės archyvaro Pauliaus Ja- 
siukonio sukurtą iš daugybės 
gabalų vaizdąjuostę apie Kovo 
11-tąją.

Salėje susirinkusieji po per
traukos pietums prašė leisti 
vėl ir vėl juostą žiūrėti. Kaip 
čia neprisiminti Seimo nario 
Vytauto Landsbergio sveikini
mo, kuris buvo pagarsintas tą 
iškilmingą dieną. Telegramoje 
jis rašė: „Mano šilčiausi svei
kinimai visiems lietuviams, 
pažymintiems Kovo 11-tą. Tai 
diena, nuo kurios visi pradė
jome rašyti naują Lietuvos 
knygos skyrių. Kas rašo į de
šinę, kas į šiaurę, kas tiesina 
ir kas taiso, kas juodina ir 
brauko — o vis dėlto darbas 
eina pirmyn. Džiaukimės tuo, 
ką turime, ir siekime to, ko 
dar neturim, bet turėsime. Ge
ros nuotaikos ir laimės vi
siems”.

Pakviestas kalbai Lietuvos 
Respublikos garbės generali
nis konsulas Vytautas Čeka
nauskas irgi priminė atgimi
mo laikotarpį, pilną didelio 
ryžto, pasiaukojimo. Jis kalbė
jo: „Kai kurie svarbūs anų die
nų įvykiai jau šiandien bando
mi pristatyti visai kitoje švie
soje. Šių dienų netolimos pra
eities interpretacija yra ne is
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gimusių vaikų globa. Šio nusi
pelniusio Amerikos lietuvio 
apsilankymas mūsų parapi
joje, ir dar birutiečių renginy
je, ne vieną labai pradžiugino. 
Malonus renginys išsiskyrė, 
— „Iki kito 'Pavasario žiedų’ 
žydėjimo...”

Stasė V. Pautienienė

torinių faktų aiškinimas, o tik 
savaip jų iškraipymas siekiant 
savo asmeniškus veiksmus pa
teisinti. Lietuvai šiandien rei
kia žmonių ne istorijai per
rašyti, bet rūpintis tautos ir 
valstybės ateitimi, jos gerbū
viu. Statistika rodo, kad šian
dien Lietuvoje kas šeštas 
žmogus gyvena žemiau skurdo 
ribos. Skaičiuojama, kad per 
tuos dvylika nepriklausomy
bės metų daugiau lietuvių pa
liko tėvynę, nei buvo ištremta 
pokario metais iš okupuotos 
Lietuvos... Gaila, kad Kovo 
11-oji, tiek daug žadėjusi die
na, nėra dar pilno džiaugsmo 
šventė. Bet ji tokia taps, kai 
tauta vėl atras tautinės savi
saugos jausmą, nemeluotą 
patriotizmą, ir žodžiais neap
sakomą meilę Lietuvai”, — 
užbaigė konsulas Vytautas 
Čekanauskas. Svečiai sustoję 
padėkojo plojimais už tokią 
puikią kalbą.

Meninei programai atlikti 
buvo iškviestas pianistas Ru
dolfas Budginaa, kurio menas 
dar labiau pakylėjo mus visus 
tą nuostabią dieną. Norėjosi, 
kad toji šventė niekada nesi
baigtų, kad ji ilgai išliktų mū
sų sielose. Ačiū Tėvynės są
jungos rėmėjų skyriui, suruo- 
šusiam paminėjimą, kokio se
niai nebuvo mūsuose. Mes pa
minėjome Kovo U-tą, kurios 
didybės neįmanoma įvertinti 
net ir dvylikai metų praėjus.

Regina Gasparonienė
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Lietuvių pėdsakai Amerikoje

BŪTI AMERIKIEČIU IR LIETUVIU 
- VIENA KITAM NETRUKDO ( 7)

Atkelta iš 1 psl.
- Mano mama išlaikė tą lie

tuvišką dvasią. Ji užaugo Šv. 
Andriejaus parapijoje. O šioje, 
Šv. Jurgio parapijoje, visą 
gyvenimą nugyveno mano 
tėvas; jau būdamas klebonas 
palaidojau čia savo močiutė. Ji 
mirė 93 metų. Tie lietuviai 
imigrantai, kurie atvyko čia 
prieš I Pasaulinį karą, negal
vojo, kad jie grįš į Lietuvą. Jie 
buvo prasti žmonės, jie čia at
vyko surasti geresnį gyvenimą 
ir norėjo, kad jų vaikai būtų 
tikri amerikiečiai. Užtat nebu
vo reikalo, kad jie lietuviškai 
išmoktų, bet gerai angliškai. 
Jie sakė savo vaikams: „Būk 
geras amerikietis, gerą gyve
nimą turėsi Amerikoj”.

Kun. J. Anderlonis labai ge
rai žino lietuvių imigrantų is
toriją. Faktus mums jis dėstė 
be užkliuvimo ir greitakalbe: 
pirmoji parapija Philadelphi
joje buvo įsteigta 1893 m. - 
pavadinta Šv. Antano vardu, o 
vėliau pervardinta į Šv. Kazi
miero (dabar ten klebonauja 
kun. Petras Burkauskas). Šv. 
Jurgio parapija buvo antroji 
lietuviška parapija.

Kun. J. Anderlonis - geras 
pasakotojas, todėl leiskime, 
tegu jis kalba...

„Praėjus 9 metams po pir
mosios lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos įsteigimo - 1902 m. 
- pirmasis jos klebonas Juo
zas Kaulakis tapo naujos - Šv. 
Jurgio parapijos klebonu. Rei- 
Jkia pasakyti, kad antrosios 
parapijos prire;kė gana grei
tai. Čia jau buvo islandų, vo
kiečių ir kt. tautinių parapijų. 
Lenkai dar tik buvo pradėję 
atvažiuoti. Atvažiavę lietuviai 
užsirašydavo lenkais, kad 
lengviau gautų darbo. (Mano 
parapijoje yra tokį., Stanke- 
vich, nors jo tėvas gimęs Pa
nevėžyje.)

Kun. Juozas Kaulakis buvo 
įšventintas Belgijoje. Jis buvo 
pirmosios lietuviškos kolonijos 
Philadelphijoje fundatorius. Šį 
pastatą kun. Kaulakis pirko 
klebonijai, čia buvo didelė 
ūkė, pastatas buvo ūkininko 
namas. Pastatą, kur dabar 
salė, pastatė bažnyčiai. Para
pija įsteigta vasario mėn., o 
jau spalio mėn 26 d. buvo pa
statyta bažnyčia. Po to čia dir
bo keletas klebonų, bet labai 
trumpai; jie palaidoti Šv. 
Kryžiaus kapinėse, kur yra 
lietuvių kunigų kapai. Ten pa
laidotas kun. Čepukaitis, 
Čegis, Valančiūnas, Paukšta...

Kai pažiūriu į parapijos 
knygas, matau, kad čia gyve
no daugiausia dzūkai: gimę 
Druskininkuose, Varėnoj, yra 
suvalkiečių. Jie kalbėjo lietu
viškai ir lenkiškai. Mano tėvo

motina - mano močiutė ir se
nelis abu buvo dzūkai, mano 
motinos pusė - žemaičiai. Tie 
seneliai, kurie buvo dzūkai, 
puikiai kalbėjo lenkiškai. Kai
mynė lenkė man sakydavo: 
‘Jūsų močiutė ne lietuvaitė - ji 
lenkė’.

Tėvai gimė Amerikoje. Mano 
viena močiutė gimė Žemaiti
joje - Pavandenėj, tai Varnių 
parapija, kur vyskupu buvo 
Motiejus Valančius - istorinė 
vieta. O senelis - Akmenėj, 
Mažeikių apskrity. Aš labai 
gerai žinau tas vietas, nes jau 
6 kartus buvau Lietuvoje. Mes 
informaciją turėjom tik apie 
motinos šeimą, apie tėvo - be
veik nieko. Žinau tik kad se
nelė buvo pakrikštyta Valki
ninkuose, o senelis - Varėnoj.

1910 m. Šv. Jurgio parapijoj 
pradėjo veikti mokykla. Tuo
met vienuolių dar nebuvo. I 
Pasaulinio karo metu čia kle
bonavo kitas uolus darbinin
kas - kun. Šedvydis. Mes čia 
turime pasikabinę jo pa
veikslą. Jis iš Mosėdžio. Mirė 
1919 m. sausio 1 d. Po to čia 
paskyrė kun. Igną Zimblį. Jis 
irgi buvo iš Lietuvos. Dirbo iki
1941 m. Vėliau, iki 1981 m., 
net 40 m., klebonavo (čia ta
pęs pralotu) Vitas Martuse- 
vičius. Po to, būdamas pensijo- 
nierius, su manim dar gyveno- 
15 m. Po to 1 metus dirbo silp
nos sveikatos kun. Šimkus, o 
1981 m. klebonu buvau pa
skirtas aš.

Pirmieji lietuviai imigrantai 
iš Lietuvos, kuri priklausė ca
rinei Rusijai, skaitėsi atvykę 
iš Rusijos. Daug jų dirbo laivų 
statyklose ir gyveno Port Rich- 
mond. Daug jų gyveno centre, 
kur dabar yra Benjamen 
Franclin tiltas. Kai 1924-1926 
m. statė tą tiltą, daug jų at
sikėlė į dabartinės Šv. Andrie
jaus parapijos vietą ir už
sinorėjo turėti savo parapiją. 
Ir mano motinos tėvas, kurio 
pavardė buvo Kraujutis, nors 
nebuvo fundatorių komitete, 
dirbo su jais. Jie visi nuėjo pas 
kardinolą Dagoty ir prašė 
jiems įsteigti parapiją. Kardi
nolas nenorėjo to daryti, saky
damas: ‘Jūs turite bažnyčią, 
čia jau yra Švč. Marijos 
Ėmimo į Dangų parapija. Aš 
jums paskirsiu lietuviškai kal
bantį kunigą’. Bet lietuviai 
nesutiko, jie sakė kardinolui: 
‘Tada mes važiuosim į Scran- 
toną, į tautinę bažnyčią!’ Tai 
išgąsdino bažnyčios vadus, ir 
1924 m. buvo įsteigta Šv. And
riejaus parapija.

Ten užaugo mano motina.
1942 m. kun. Čepukaitis nu
pirko kitą pastatą - episko- 
palų bažnyčią. Kai mano tėvai 
ženįjosi, klebonas siūlė eiti jau

Šv. Jurgio parapijos Philadelphijoje klebonas kun. Juozas Anderlonis 
bažnyčioje įrengto lietuviško kampelio.

į naują bažnyčią, bet mama 
sakė ne - senojoj aš gavau šv. 
Komuniją, ėjau mokyklą; ten, 
senoj koplytėlėj, jie ir ap- 
siženijo. Sv. Andriejaus para
pijoj aš ėjau į mokyklą iki 4 
klasės; tuo metu rajonas jau 
buvo pasidaręs prastas, ir 
mes išsikėlėme. Lenkai ir ita
lai, jeigu įsikuria, tai neišsi
sklaido, o lietuviai ir airiai 
ieško geresnių vietų ir neiš
laiko savo rajono.

Kun. Čepukaitis buvo labai 
‘prijemnas’ kunigas, jis gerai 
sutarė su po II Pasaulinio 
karo atvykusiais lietuviais, 
vadinamais ‘dypukais’. (Tuo 
metu su juo buvo kun. Saka
lauskas.) Dabar į Šv. Andrie
jaus bažnyčią važiuoją melstis 
ir mūsų parapijos lietuviai, 
nes ten vyksta lietuviškos 
Mišios. Jeigu mes turėtume 
daugiau lietuviškai kalbančių, 
ir mes daugiau vartotume lie
tuvių kalbą. Bet ir dabar vie
ną kartą per mėn., pirmą 
mėnesio sekmadienį, vyksta 
lietuviškos mišios, mūsų cho
ras gieda lietuviškas giesmes, 
nors choro direktorius ne lie
tuvis. Mes išlaikome tradiciją. 
Parapija dar gyva, bet jad be
veik nebekalbanti lietuviškai. 
Aš manau, kad trečdalis mūsų 
parapijiečių yra lietuviškos 
kilmės. Nors III-IV eilės, jau 
hebekalbantys lietuviškai bet 
jie jaučiasi lietuviais. Turime 
200 mokinių mokyklą, pernai 
pristatėm 2 klases. Dėsto pa
sauliečiai. Seselės pranciš- 
kietės iš Pitsburgo, išbuvusios 
65 m., išsikėlė 1988 m.

Aš atsiprašau, kad gerai ne
kalbu lietuviškai (čia mūsų 
ekipažas suklego prieštarau
damas. A. V. S.). Aš kalbu, 
kaip girdėjau namuose. Kai 
mes gyvenom Šv. Andriejaus 
parapijoj, mūsų namuose buvo

2 seni vyrai, jie čia, Amerikoj, 
šeimos neturėjo. Juos seneliai 
vadindavo ‘burdingieriais’. 
Mano mama buvo jų šeimi
ninkė. Jie kalbėdavo pusiau 
lietuviškai, pusiau angliškai. 
Užtat aš išmokau. Mano du 
broliai (kunigas žodį ‘broliai’ 
sukirčiavo galūnėje; ar tik čia 
nebus dzūkų įtakos. A. V. Š.) - 
vienas gerai supranta lietu
viškai, bet beveik nekalba, o 
kitas žino tik kelis žodžius, - 
jis daug jaunesnis. Aš - vy
riausias”. 1
- Ar Jūsų vaikystės metais 

čia ėjo lietuviška spauda?
- Vietinės, manau, kad ne

buvo, bet ateidavo „Draugas”, 
„Darbininkas”. Buvo toks 
„Keleivis” iš Bostono, - saky
davo - bolševikų laikraštis; 
bet daugiausia buvo skaito
mas „Draugas”.

Po to su klebonu dar ap
tarėme Philadelphijos lietu
višką veiklą. Sužinojome, kad 
kas metai čia, Lietuvių na
muose, vyksta mugės, į kurias 
susirenka iki kelių tūkstančių 
įvairių kartų lietuvių. Šventė 
prasideda šeštadienį iš ryto ir 
tęsiasi visą dieną - valgiai, 
muzika, pardavinėjami viso
kiausi daiktai; o sekmadienį - 
pietūs, programa.
- Ir Vasario 16-tą kasmet 

švenčiam, - sako kun. J. An
derlonis. - Taip susitarėm su 
kun. P. Burkausku, kad šv. 
Mišios iš ryto vienais metais 
būna Šv. Andriejaus parapi
joje, kitais - Šv. Kazimiero, 
trečiais - Sv. Jurgio. Po pietų 
- koncertą^.
- Ar Lietuvos Vyčiai dar 

gausūs?
- Į susirinkimą kas mėnesį 

ateina apie 30. Narių - gal 75. 
Čikagoje daugiau - 3-4 kuo
pos, o visoje Amerikoje - apie 
5,500 narių. Nauja kuopa stei

giasi San Diego.
Po daugiau kaip valandą 

užtrukusio pokalbio klebonas 
mus nuvedė į bažnyčią. Įdo
mu, kad bažnyčia čia yra ant- 
rartie aukšte, pirmame aukšte 
- salė. Joje buvo pirmoji 
bažnyčia, pastatyta 1902 m. 
1918 m. parapijiečiai norėjo 
pastatyti naują bažnyčios pa
statą ir didelę mokyklą šalia, 
bet kardinolas, motyvuoda
mas tuo, kad parapija maža ir 
negalės išlaikyti 2 didelių pa
statų, nesutiko. Išeinant iš 
padėties, šiam pastatui buvo 
pastatytas antras aukštas - 
bažnyčiai, kad galima būtų 
joje padaryti gražias - skliau
tuotas lubas. Prieš 12 metų 
bažnyčioje padarytas remon
tas. Architektas interjere 
stengėsi panaudoti lietuviškų 
detalių. Įrengtas lietuviškas 
kampelis, kur stovi lietuviška 
vėliava ir kitokie atributai, 
virš durų įmontuoti Lietuvos 
ir JAV herbai. O pati origina
liausia šios bažnyčios detalė 
tikriausia yra ta, kad Mer
gelės Marijos skulptūros bal
tas drabužis yra ištapytas 
rūtomis.

Pagaliau pokalbyje priėjome 
ir prie klebono kelionių į Lie
tuvą. Įsimintiniausia, žinoma, 
buvo pirmoji 1989 m., kada jis 
aplankė Pavandenę, kur buvo 
krikštyta jo motina; reikš
minga ir 1992-jųjų, kada 
Maskvoje vyko pučas. Kunigas 
Juozas buvo liudininkas lietu
vių džiaugsmo pasibaigus 
pučui, kada prie Parlamento 
meldęsi žmonės bučiavosi ir 
vienas kitą sveikino. Suži
nojęs, kad jis iš Amerikos, ku
nigą pasveikino ir žurnalistas 
iš Šveicarijos. Jis sakė: „This 
is happy day, yours people are 
free!” „To aš niekada nepa
miršiu”, - sako kunigas J. An
derlonis. Jis filmavimo kame
ra yra užfiksavęs ir kitą dieną 
Lukiškių aikštėje griaunamą 
Lenino paminklą. Į Lietuvą 
kunigas važiuoja dažnai ir, 
juokauja, kad kaskart vis 
plečiasi jo giminės ratas.

Audronė V. Škiudaitė

Šv. Jurgio lietuvių parapijos Phila
delphijoje bažnyčia, pastatyta 1920 
m. (įrengta antrame aukšte).

Aušrelės Sakalaitės nuotr.
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Danutė Bindokienė

Tuose šiauduose tik 
pelės krebžda

Tas pelių krebždėjimas da
rosi vis drąsesnis ir garsesnis. 
Jeigu taip ilgiau tęsis, „šiau
duose” tikrai nebeliks nei grū
delio... Tai, beje, ne žemės 
ūkio reikalai, bet artėjančių 
Lietuvos prezidento rinkimo 
rūpesčiai. Nors iki gruodžio 
mėnesio balsavimų dar liko 
laiko, nors vasaros karščiai 
galbūt yra pats nedėkingiau
sias metas diskutuoti nema
žiau karštus politikos klausi
mus, bet mums, užsienio lietu
viams, nuoširdžiai rūpi tėvy
nės ateitis, o tuo pačiu ir pre
zidento rinkimų pasekmės. 
Norime matyti Lietuvą, ei
nančią (ir kuo sparčiau) toli
mesnės pažangos keliu; no
rime, kad būtų atsikratyta 
esamomis negerovėmis. Per 
daugiau kaip 12 laisvės metų 
tam buvo ir laiko, ir galimyr 
bių, tad veltui koks partijos 
veikėjas pradėtų mums skai
čiuoti, kiek daug jau pasiek
ta, atlikta: turime ir akis, ir 
ausis, ir savo nuomonę.

Gyvendami Šiaurės Ameri
kos žemyne, esame pripratę 
prie tam tikro politinio atviru
mo, ypač rinkiminių kampa
nijų metu. Kiekvienas asmuo, 
svajojantis apie aukštesnę 
(net pačią aukščiausią) vietą 
valdžios aparate, stengiasi 
kiek galima iš anksto savo in
tencijas paskelbti, paaiškinti 
savo pažiūras, numatytas 
veiklos gaires ir planus. Nors 
kartais pikta ir įkyru, bet vis
gi tos pastangos atneša gerų 
rezultatų: iki rinkimų piliečiai 
jau pažįsta kandidatus ir ap
sisprendžia, už ką atiduoti sa
vo balsą.

Lietuvoje kitaip. Tiesa, kai 
kurie, siekiantys užimti prezi
dento vietą, jau taip pat seno
kai savo intencijas paskelbė. 
Tačiau du, gerai žinomi as
menys, iki šiol tebežaidžia 
keistą žaidimą: spėkite, ar aš 
ruošiuosi kandidatuoti, ar ne! 
Kokios to žaidimo taisyklės, 
koks tikslas, turbūt tik jie vie
ni žino (reikia tikėtis, kad vis
gi žino!), bet balsuotojams te
lieka spėlioti, iš tuščio į kiau
rą pilstyti ir pasikliauti įvai
riais gandais, kurie vis inten
syviau skraido...

Galbūt tam tikrą laiką 
sprendimo atidėliojimas buvo 
naudingas ir esamam, ir bu
vusiam Lietuvos prezidentui. 
Vienas ne kartą mėgino tautą 
įtikinti, jog svarbūs, neatidė
liotini prezidento darbai ne
leidžia nukreipti akių į šalį ir 
dėmesį skirti apsisprendi
mams ar pagalvoti apie ateitį. 
(Iš esmės kiekvienas preziden

to atliktas darbas, įvykęs susi
tikimas su užsienio politikais, 
apsilankymas kitų valstybių 
sostinėse — žodžiu, visa prezi
dento kasdienybė, kalbėte kal
ba apie jo sugebėjimus, tad 
tuo pačiu ir žmogų pristato 
balsuotojams...)

Na, o antrasis asmuo, 
praėjusį kartą kandidatavęs ir 
pralaimėjęs, galbūt taip pat 
nenusprendžia, ar dar kartą 
rizikuoti (apie kitas priežastis 
čia net nekalbėsime) pralai
mėjimu.

Liepos 30 d. LR prezidento 
atstovė spaudai savo rašte tei
gia, kad „Valdas Adamkus kol 
kas svarsto, koks jo sprendi
mas būtų geriausias Lietuvos 
žmonėms ir valstybei...” Ji pri
pažįsta, kad prezidentą „pa
siekia žinios, jog tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje buriasi 
žmonės, norintys jį paremti 
būsimuose rinkimuose” (ir kas 
čia bloga?). Bet štai viena 
užuomina, ką opozicija (šiuo 
atveju, Eltos teigimu) ,jau 
žino”. Būtent, kad Čikagoje, 
geriau sakant jos priemiesty
je, jau sudarytas Adamkui 
remti komitetas (ir dar prieš 
mėnesį!), kas yra to komiteto 
pirmininkas ir net tai, kad 
„JAV parapijose po pamaldų 
skelbiama, esą V. Adamkus 
tikrai kandidatuos rinkimuose 
ir renkamos lėšos jo rinkimų 
kampanijai”. „Susidaro keista 
padėtis, kad Lietuvoje žmonės 
nežino to, ką turi žinoti, o JAV 
žmonės žino”, teigia krik
demų (Viešpatie, koks tas 
žodis mums nepriimtinas!) 
rinkimų štabo vadovas 
E. Pabarčius. O, pasak G. Pa- 
liokienės, „krikdemų rėmėjai 
iš JAV taip pat atkreipia dė
mesį į tai, jog V. Adamkus per 
visą savo prezidentavimo lai
kotarpį neįleido šaknų į Lie
tuvą, neįsigijo čia jokios nuo
savybės, kas leidžia spėti, jog 
V. Adamkus Lietuvoje yra tik 
prezidentavimui”. Tai tau, mo
teriške, ir Devintinės! Jeigu 
prezidentas nenusipirko dva
ro, vilos ar nepasistatė rūmų, 
vadinasi, jo šaknys „neįleis
tos”...

Tačiau tai tik dalelė to „pe
lių krebždėjimo”, jis, be abejo, 
sustiprės ir pagarsės. Tiek 
prezidentas, tiek premjeras 
turėtų ilgiau nebelaukti, paga
liau apsispręsti ir savo kortas 
atvirai atskleisti. Tolimesnis 
delsimas yra ne tik nelo
giškas, bet tiesiog keistas. Jei
gu opozicija juos nori vanoti 
(ir vanos), tegul sako tiesiai, 
nesiremia gandais ir netiks
lios informacijos skleidimu.

PUŠIS
JURGIS JANKUS

kad tai už akį, už kojas, už šonkaulius ir ypač už mer
gaitę, kuri nuo taip suamuoto mylimojo iš karto nusi
sukusi. Kas ten begali žinoti, kaip iš tikrųjų buvo, tik 
tokios šnekos ėjo, o visi vyrai keiksnojo ne taip ne
lemtą eigulį, kaip sviedinį, kad pasiėmė tik akį, o ne 
visą pasiutusią galvą.

Nors pirmą dieną ir pasisakė, kad jis yra Herr 
Svare, bet niekas kitaip nevadino kaip Vienakiu. Tik 
saugojosi, kad pats neišgirstų.

Artėjant pavasariui ir vyrai artėjo į savo palaukę. 
Buvęs tamsus, kažin kiek metų kirvio nematęs, miš
kas gulėjo paslikas, savųjų rankų paverstas bjauriais, 
šakų ir lūženų pridraikytais skynimais. Stati liko tik 
po skynimus išsibarstę lapuotieji ir išbėginės, ūgiu 
savo tėvus praaugusios, bet vokiečio reikalui dar ne
tinkamos, pušaitės ir eglės. Bet ir jos be tėvų užuo
vėjos vėjo gairinamos linko kaip senovės kariūnų tem
piami lankai.

Pasiekę savo pakraštį, vyrai ėmė rinktis prie Dama
zo pušies. Vokiečio verta tebuvo likusi viena, bent ke
turių vyrų kabinama ir išlėkusi į padanges. Kai kiti 
rinkosi, Navikas jau stovėjo petį į ją atrėmęs.

— Ar ir tą versim? — pasakė priėjęs Valių Jonas.
— Tos tai gal ir ne, — nutęsė Navikas. — Tegu tik

surenka tuos, kur paguldėm. Kai užvarys vežti, pasku
tinius ratus subaigSim.

— Kad sako nevarys. Sako, kad geležinkelį į mišką 
atves.

— Į mišką gal, bet ne prie kiekvieno rąsto. — Šalia 
lentpjūvės barakus stato. Sako belaisvių atveš.

— Bėgiiu tai jau veža, — nugirdęs šneką pridėjo ki
tas. Pats vakar mačiau. Prie stoties jau krūvos pri
krautos. Bet tie bėgliai tik juokas. Nežinau kokie trau
kiniai tokiais galėtų važiuoti.

— Ką gali žinoti. Vokiečiai visokių turi.
Kiti netoli pušies sumetė šakas ir užkūrė. Bematant 

ėmė virsti balti dūmų gniutulai, o paskui juos į viršų 
šovė tratėdama liepsna. Prie laužo rinkosi vyrai. Dar
bo valandos dar nebuvo pasibaigusios, bet visi spėliojo, 
kur vokietis dabar varys, nes gero dar neliesto miško 
toliau į šonus buvo tiek ir tiek. Šnekučiuodamiesi vie
ni sukosi parūkyti, kiti ėmė užkandžiauti tuo, ką kuris 
buvo iš namų įsidėjęs. Eigulis kaip melsvas dūmelis 
dar tolokai šmėsčiojo po laužyną. Jis labai rūpestingai 
apžiūrinėjo, kad kiekvienas medis būtų gražiai nu
genėtas ir nupjautas kaip tik toje vietoje, kur turėjo 
būti nupjautas.

Kai vyrai pradėjo džiaugeis, kad jau galės pradėti sa
vais darbais rūpintis, Navikas tik numojo:

— Vyrai, kam tokius niekus šnekat, lyg vokietį pir
mą dieną tebūtumėt susitikę. Kol aplinkui miško yra, 
nepaleis. Kas vokiečiui jūsų naminės bėdos. Pamaty
site, jeigu miško dar bus, nė apeisėti nepaleis. Ant 
miško žydas ir vokietis vienodi. Nenurims, kol nors

vieną medį stačią matys. Kaip jis paleis, kad pirma tą 
patį medį reikėjo iš žydo už kruviną pinigą pirkti, o 
dabar gali be niekur nieko pasiimti.

— Kaip be niekur nieko? Juk moka.
— Moka? — vėl numojo Navikas. — Popieriukais. 

Kur ir ką gali už juos nusipirkti? Druskos. Net žibalo 
nebėr. Odos kada nebėr. Juk šlerpės ir vyžos ateina į 
madą. Tom markių nereikia. Juk ir pats, matau, jau 
su šlerpėm. Tos markės tik mum. Gefreiteris aną die
ną sakė, kad jos tik mum. Rodė. Vokietįjos markės ki
tokios. Už tas, kuriomis už mūsų mišką moka, Vokieti
joje nieko nenupirksi. Niekas ten ir nepažįsta, ir ne
ima. Vokietis žino, ką daro. Per karą miško prisiveš 
tiek, kad kažin kiek metų jo užteks.

Navikui bešnekant, atsirado ir eigulys.
— Ko stovit?! Ko plepa?! Kerta! Los, los!
Iš visų vyrų tik Pagarduvietis kiek graibėsi vokiškai. 

Jis porą metų bernavo Prūsuose, tai dabar, jeigu kas, 
visi jo šaukdavosi. Ir dabar jis priėjo prie eigulio.

— Pabaigėm. Čia daugiau nebėra, — pasakė.
— Nebėra? O tas? O tas! — ranka rodė į Damazo 

pušį, o pats galvą užvertęs viena akim į viršūnę ir vis 
nenustojo raginęs. Kai nė vienas nejudėjo, arčiauąiai 
stovėjusį Valentinuką pagriebė už pečių ir pastūmė į 
pušies pusę. Net koją pakėlė spirti, bet vaikinas nieko 
nelaukęs vikriai pašoko į priekį, ir eigulio batas nebe
suspėjo pasiekti. Tik pats eigulys susvyravo, net 
kniubtelėjo. Atsitiesęs vėl ėmė šaukti:

— Los, los! Dirba, dirba!
— Paaiškink jam, — atsisuko Navikas į Pagardu

vietį, — kad to nekirsim. Negalim kirsti. Pasakyk, kad 
rusai nekirto, kad žydai nekirto, tai kaip vokiečiai. 
Pasakyk, kad čia paminklinė, kad rusai čia Damazą 
užkapojo. Juk žinai.

Bet Pagarduviečiui dar nebuvo tiek žodžių, kad 
viską galėtų persakyti, tai jis tik paėmė vokietį už ran
kos, privedė prie pušies, parodė prie jos prikaltą kop
lytėlę ir pasakė:

— Čia mūsų Dievas. Negalim kirsti.
Dar kiek pagalvojęs pridėjo:
— Čia mano senelį rusų kazokai užmušė. Nekirsim.
Eigulys pažiūrėjo į koplytėlę.
— Kiaulės! — nusikeikė, pagavo kažin kurio į pušį 

atremtą skerspjovę, atkišo čia pat stovinčiam Valių 
Jonui.

— Imk, pjauna, los! Tuqj, los!
Jonas nusišypsojo, papurtė galvą ir pastūmė pjūklą 

su visa eigulio ranka į šoną.
— Nepjaus. Niekas nepjaus. Čia paminklas, — dar 

mėgino vokiškai aiškinti Pagarduvietis, bet eigulys, 
pažiūrėjo į Pagarduvietį, į Joną, paskum į visus kitus, 
pasuko pirštu sau į krūtinę.

— Dievas. Aš Dievas. Tava, tava, tava, — pirštu 
bakstelėjo keliems ir atkišo skerspjovę Jonui.

— Pjauk!
Timptelėjo už alkūnės Pagarduvietį:
— Tu pjauk! Du pjauk! Los!
— O tu pasakyk jam, kad mums tokių dievų, kaip

jis, pilni pašaliai, — dantis rodydamas Budų Palys pa
sakė Pagarduviečiui. Bus daugiau

»1
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A.P.P.L.E. DĖKOJA
Medininkuose prisiminti 

nužudyti pasienio pareigūnai

Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerija kasmet labai pozi
tyviai įvertina A.P.P.L.E. 
(Amerikos pedagogų talką Lie
tuvos švietimui). Vasaros se
minarų reikalingumas per 
paskutiniuosius dvylika metų 
nepasikeitė. Tik vienas iš trijų 
Lietuvos mokytojų, norinčių 
šiuose kursuose dalyvauti, į 
juos tepatenka.

Tačiau, nepaisant šio pasise
kimo, A.P.P.L.E. bendrija šiuo 
metu išgyvena finansinę kri
zę. Kai kurios Amerikos orga
nizacijos, praėjus dešimtme
čiui nuo Lietuvos išsilaisvini
mo iš sovietų okupacijos, nu
kreipė savo dėmesį ir finansi
nę paramą į kitus, šiuo metu 
pagalbos reikalingus, kraštus. 
Lietuviškoji visuomenė pavar
go, kai kurie išėjo Amžinybėn, 
daug kas aukoja kitiems, taip 
pat labai svarbiems Lietuvai, 
šalpos reikalams. Lietuvių or
ganizacijos, kurios anksčiau 
stipriai rėmė A.P.P.L.E. veik
lą, po rugsėjo 11-tąją Ameriką 
ištikusio teroro išpuolio ir bir
žos rinkoj nesėkmių, savo anks
tyvesnę šalpą sumažino. Tad 
malonu girdėti, kad Lietuvių 
Katalikų religinis šalpos fon
das, Tautos fondas ir Lietuvių 
fondas vėl ištiesė pagalbos 
ranką A.P.P.L.E. bendrijai. 
Vydūno fondas išgirdęs tikrai 
liūdną bendrijos finansinį sto

A P P L E, vasaros kursų specialios pedagogikos srauto klausytojų grupė Naujojoje Akmenėje 2000 m.
Ritonės Rudaitienės nuotrauka.

,JWY BIG FAT GREEK WEDDING”
Senos tautų tradicijos su

stiprėja, atvykus į kitą kraštą. 
Laikui bėgant, tai kai kurie 
užmiršta ir nesilaiko. Kad ir 
kaip stipriai bandoma išlaiky
ti papročius svetimoje šalyje, 
gyvenimas diktuoja savaip. 
Jaunimas turi eiti į mišrias 
mokyklas, studijuoti universi
tetuose, tiesiog didesnį tarpą 
laiko praleisti tarp mišraus 
jaunimo. Ir niekad nežinai, 
kada sutiksi savo širdies drau
gą, su kuriuo nori praleisti li
kusį gyvenimą. Taip susidu
riama su kelių priešinu kul
tūrų šeimom, kurios užbaigia 
generacijos medį. Tas parodo
ma nuotaikingoj komedijoj 
„My Big Fat Greek Wedding”.

Filmo vaizdai nukelia į Či
kagą. Viena graikų karta turi 
mažą šeimyninį restoranėlį. 
Jų 30-metė duktė niekaip ne
sutinka vyro, kuris būtų jai 
prie širdies. Šios šeimos galva 
yra tėvas. Moters darbas — 
auginti vaikus ir plušti virtu
vėje. Mokslas joms nereikalin
gas, nes jų nuomonės nepaiso
ma ir, neduok Dieve, susiras 
ką kitą, o ne graiką.

Vieną dieną į jų restoranėlį 
apsilanko vyras, kuris jos pa
keičia gyvenimą, tačiau jis 
nėra graikų kilmės. Tad duktė

vį, savo kasmetinę paramą net 
patrigubino. Labai ačiū!

Kur gi išleidžiami A.P.P.L.E. 
bendrijai skirti bei suaukoti 
pinigai? Lietuvos švietimo 
darbuotojams prašant siųsti 
vis aukštesnės kvalifikacijos 
specialistų, A.P.P.L.E. tenka 
sumokėti už jų paskaitų laiką 
ir kelionių išlaidas. Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministerija 
bei savivaldybės sumoka apie 
80 proc. dėstytojų aprūpinimo 
ir kelionių' pačioje Lietuvoje 
išlaidų, bet likusi dalis yra 
A.P.P.L.E. atsakomybė. Šiais 
metais trys ketvirčiai lektorių 
nekalba lietuviškai, tad reikė- 
jo jiems pasamdyti ir apmo
kėti vertėjus. Šie vertėjai ne 
tik verčia paskaitų metu, bet 
verčia ir pačią mokomąją 
medžiagą. Be to, Vilniuje 
A.P.P.L.E. išlaiko savo atsto
vybę, kuri palaiko nuolatinius 
ryšius su Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerija bei tais 
miestais, kurie rengia vasaros 
kursus. Kiekvienam kursų 
lankytojui yra skiriama 30
dol. stipendija kelionei, mais
tui ir pragyvenimui.

A.P.P.L.E. kursai vyksta
Vilniuje ir dar dvylikoje kitų 
vietovių. Juose dirba 52 lekto
riai ir vadovai. Paprastai kur
suose ir seminaruose dėstoma 
šių sričių metodika: pradinis 
auklėjimas specialiojoje peda-

SCENOJE
IR

EKRANE

nutaria neklausyti tėvo ir da
ryti ką jai širdis liepia. Tė
vams iš pradžių tas labai ne
patinka, kol galiausiai susitai
ko su dukters pasirinkimu. 
Kita vertus, jie vis tiek ves
tuves paverčia į graikiškas. Tą 
žiūrovas pamato, kaip juokin
go pobūdžio žanrą. Graikai į 
vestuves sukviečia visą savo 
giminę ir tiesiog vos ne visą 
savo bendruomenę, o vyro pu
sėje tik keli artimiausi šeimos 
nariai. Tai susidaro tikras „či
goniško turgaus” vaizdas. ■

Šio filmo autorius nori 
mums parodyti, kad svarbiau
sia ne tradicijų sulaužymas ar 
šeimos kartos užbaigimas, bet 
visų mūsų vaikų ateitis. Taip 
pat neatstumti kitataučių ir 
priimti juos, kaip šeimos na
rius. Tuo mes daugiau padė
sim pritraukti ne tik savus, 
bet ir padidinti bendruomenę 
kitais. Taip pat ta situacija 
mums nėra svetima ir daug 
panašių atvejų pasitaiko tarp 
mūjų.

Aš tik galėčiau parelAmen- 
duoti pamatyti šį filmą ne tik 
anksčiau emigravusiems žmo
nėms, tačiau ir naujai atvyku
siems, nes jie daugiau susi
pažins, kad ir kokios sąlygos 
gyventi svetimoj žemėj svarbu

IX Karaliaučiaus lietuvių kultūros šventėje — ansamblis .Gintarėlis* su vadovu Algirdu Karmilavičium.

DEVINTOJI LIETUVIŲ KULTŪROS 
ŠVENTĖ KARALIAUČIUJE

gogikoje, katalikų auklėjimas, 
etika, menai ir muzika, kalba, 
anglų kalba, literatūra, socia
liniai mokslai, socialinė rūpy
ba, psichologija, žemės ūkis, 
tikslieji ir gamtos mokslai, 
matematika, kompiuterių 
mokslas, vadyba, pedagoginiai 
tyrimai, bibliotekininkystė ir 
kt.

A.P.P.L.E. bendrija nuošir
džiai dėkoja visoms ją re
miančioms organizacijoms, 
fondams ir pavieniams auko
tojams, ir kviečia visus jungtis 
į talką Lietuvos švietimui. Vi
sais reikalais ir tolimesnei in- 
forinacijai prašoma kreiptis į 
A.P.P.P.L.E., P.O. Box 617, 
Durham, CT 06422.

Ritonė Rudaitienė

yra išlaikyti savo kultūrą ir 
tuo pačiu nedrausti vaikų pa
sirinkimui.

• Galiausiai po visų vestuvių 
graikės tėvai įteikia svarbią 
jaunavedžiams dovaną — nu
pirko namą. Ir įsivaizduoki
me, kur galėtų tai būti: visai 
Šalia tėvų. Tas įrodo, kad 
duktė vis tik bus pririšta prie 
jų bendruomenės.

Rolandas Žukauskas

TARP PAGERBTŲJŲ — IR
ELIZABETH TAYLOR
Kasmet Kennedy Center 

Washington, DC, iškilmingo 
koncerto metu pagerbia pasi
žymėjusius aktorius, muzi
kus, solistus, dainininkus bei 
kitus pramogų pasaulio žmo
nes. Jau paskelbta, kad šįmet 
vėl parinkta grupė pasižy
mėjusių scenos ir ekrano dar
buotojų, kurių tarpe yra ak
torė Elizabeth Taylor, buvęs 
„Beatles” dainininkų grupės na
rys Paul McCartney, aktorius 
James Earl Jonės, scenos ak
torė (daugiausia muzikinių 
veikalų) Chicta Rivera, operos 
režisierius bei dirigentas 
James Levin.

Šis žymuo laikomas pačiu 
aukščiausiu JAV-se, suteikia
mu už viso gyvenimo veiklą. 
Laimėtojams žymenys bus 
įteikti š.m. gruodžio 7 d. Juos 
įteiks JAV Valstybės sekreto
rius Colin Powell, dalyvau
jant prezidentui George W. 
Bush. Gruodžio 8 d. preziden
tas ir jo žmona Laura pagerb
tiesiems ruošia priėmimą Bal
tuosiuose rūmuose.

Jau tapo gera tradicija vi
siems Karaliaučiaus srityje 
veikiantiems lietuviškiems ko
lektyvams bent kartą metuose 
suvažiuoti į srities lietuvių 
kultūros šventę.

Pastaruosius dvejus metus 
šventę profesionaliai režisuoja 
mūsų kultūros vadybininkas, 
krašto lietuvių nacionalinės- 
kultūrinės autonomijos pirmi
ninko pavaduotojas kultūrai ir 
net penkių lietuviškų ansamb
lių Karaliaučiuje vadovas Al
girdas Karmilavičius.

Šį kartą vien šventės daly
vių buvo per 300. Tai:

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) 35-ojo licėjaus pradinių 
klasių ansamblis „Gintarėlis”, 
vadovas Algirdas Karmilavi
čius;

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) Žemaičių vyrų ansamb
lis „Penki vaikia”, vadovas Al
girdas Karmilavičius;

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) moterų ansamblis' „Ga
bija”, vadovė Nijolė Kiseliova;

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) moterų ansamblis „Rū
ta”, vadovė Rūta Leonovą;

Sovetsko (Tilžės) Vydūno lie
tuvių draugijos choras „Biru
tė”, vadovė Danutė Saudar- 
gienė;

Nemano (Ragainės) lietuvių 
draugijos moterų ansamblis 
paganyta”, vadovė Rota Ma
žeikienė;

Krasnoznamensko (Laz
dynų) lietuvių vaikų ansamb
lis „Šešupė”, vadovė Aldona 
Strojeva;

Nesterovo (Stalupėnų) lietu
vių draugijos etnografinis an
samblis „Žiedas” , vadovai 
Anatolijus Galčevskis ir Nijolė 
Naimušina;

Gusevo (Gumbinės) lietuvių

SKELBIMAI
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

(rengiame „basement'’. virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

AinriMOBiJO NAMŲ, SVHKATUK
R GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

draugijos ansamblis „Nadru- 
va”, vadovė Elena Galdikienė;

Černiachovskio (Įsruties) 
lietuvių ansamblis „Įsra”, va
dovė Danutė Novak;

Slavsko (Gastų) lietuvių vai
kų ansamblis „Beržynėlis”, va
dovė Loreta Makaraitė;

armėnų liaudies ansamblis 
„Ararat” bei ukrainiečių an
samblis „Dobrodija”;

na ir mūsų kultūrinės veik
los pagalbininkas ir atstovas 
Lietuvoje — Kauno folkloro 
klubas „Liktužė”, pirmininkė 
Daiva Šamborskienė.

Šventę vedė krašto lietuvių 
jaunimo sąjungos tarybos na
riai Tatjana Rodenko ir Val
das Ryžkov. Svečius ir daly
vius sveikino Kaliningrado 
srities administracijos, Lietu
vos Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento, Lietuvos 
konsulato Kaliningrade, Tau- 
tinės-kultūrinės autonomijos 
vadovai, eiles skaitė mūsų 
krašto poetai. Po oficialiosios 
šventės dalies vaikų darželio, 
kuriame yra lietuviška grupė, 
vedėja Stasė Mingilaitė-Pro- 
chorova visus pakvietė į links
mą vakaronę.

Dėkojame Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui, 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijai Čikagoje ir Kalinin
grado srities administracijai 
už finansinę paramą.

Kita — jubiliejinė — 10-oji 
lietuvių kultūros šventė vyks 
Lietuvoje. Vis gausėjantys Ka
raliaučiaus srities lietuvių me
ninių kolektyvų nariai kitais 
metais ketina dalyvauti Pa
saulio lietuvių dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje.

Sigitas Šamborskis 
Karaliaučiaus srities

LB valdybos pirm.

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. MęMahon Window Washing. 

Chicągo and Milwaukee area. 
Tel. 800-820-6155.

Help Wanted:
Alexandria Massage 

$10-11 per hour 
Call: 312-213-9684.

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
IEŠKO DARBO

Moteris su pedagoginio
darbo patirtimi ieško 

vaiku priežiūros ar senelių 
slaugos darbo.

Tel. 773-276-7366.

SIŪLO IŠNUOMOTI

AjJartments for rent
Darien — 1 br. and 2 br. 

Close to 1-55 and Cass Avė. 
$750 and $850

Gas included. Call after 3 p.m. 
630-789-6559.

Atkelta iš 1 psl.
%

dar tada 1991 metais, sto
vėdami prie žuvusiųjų kars
tų”, teigė Seimo pirmininkas.

Tą pražūtingą dieną gene
ralinio prokuroro pareigas 
ėjęs A Paulauskas vienas pir
mųjų atvyko į įvykio vietą.

Į minėjimą trumpam atvyko 
ir žuvusiesiems pagarbą atida
vė prezidentas Valdas Adam
kus, kurio kalbą minėjime 
perskaitė jo patarėjas Darius 
(alibatas.

Minint Medininkų žudynes,
Vilniaus Arkikatedroje bazili- 
coje buvo laikomos šv. Mišios 
už žuvusiuosius, iškilmingas 
minėjimas taip pat vyko Anta
kalnio kapinėse, kur palaidoti

„Williams” gąsdina
Lietuvos vyriausybę teismais

Atkelta iš 1 psl. 
antradienį laišku informavo 
ūkio ministrą Petrą Čėsną,
trečiadienį rašo dienraštis grįstų priežasčių sutrukdyti
.Verslo žinios”. Pasak dien
raščio, laiške teigiama, jog dėl 
Finansų ministerįjos pareiš
kimų ir veiksmų „Williams” 
nebegalės užbaigti skolos par
davimo sandorio su „J.P. Mor
gan” iki rugpjūčio 1 dienos, 
kaip buvo planuota.

„Williams” teigia, kad san
doris su „J. P. Morgan” batų 
suteikęs „Mažeikių naftai” ga
limybę mokėti mažesnes nei 
sutartyje numatytas 10 proc. 
metines palūkanas, ir įmonė 
būtų sutaupiusi per 18 mln. 
JAV dolerių.

„Williams” sako, kad su Lie
tuvos vyriausybe galiojanti in
vesticijų sutartis jos neįpa
reigoja mažinti suteiktos pas
kolos palūkanų ar atlikti kitus 
„Mažeikių naftai” naudingus 
pakeitimus, bet tai būtų buvę 
padaryta, jei vyriausybė būtų 
leidusi užbaigti planuojamą 
sandorį iki rugpjūčio 1 dienos.

Valdovų rūmų statybvietėje rasta seniausio 
pastato Lietuvoje dalis

Atkelta iš 1 psl. Jau amžiaus sienai.
tada architektas Napoleonas 
Kitkauskas spėjo, kad kitoje 
minėto netirto ruožo pusėje 
turėtų būti dar viena atrama.
Spėjama atrama kaip tik ir 
buvo aptikta dabar.

Pastatas buvo nugriautas 
kunigaikščio Vytauto laikais,
14 amžiaus pabaigoje — 15 
amžiaus pradžioje, statant 
puošnius gotikos stiliaus rū
mus. Šio buvusio pastato pa
matas buvo panaudotas 15

Kanados negyvenamoje saloje 
sulaikyta 10 lietuvių

Atkelta iš 1 psl. 
apie įvykį ir pažadėjo pasitarti 
su grupe dėl konsulinės Lietu
vos ambasados pagalbos”, sa
kė G. Šiaudvytis.

Jo žiniomis, keturi lietuviai 
jau pasiprašė politinio prie
globsčio, jie paleisti iš netoli

* Per atostogas — skry
dis į Maskvą: Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos 
(WKT) vadovas Vytautas 
Budnikas pirmadienio rytą 
išskrido į Maskvą, kur turėjo 
susitikti su Rusįjos Dūmos de
putatu, skandalingu farmaci
jos magnatu Vladimiru Bryn- 
calovu. Atostogaujančio WKT 
vadovo kelionė pribloškė svei
katos apsaugos ministrą Ro
mualdą Dobrovolskį: „Šito tik
rai nežinau. Nieko negaliu 
pasakyti”. Sveikatos apsaugos 
ministras tikino, kad jokių 
specialių užduočių V. Budni
kui nėra davęs: „Bet pagaliau 
atostogų metu jis gali daryti
ką nori” (LR, Elta)

• Alytaus koloniją turi 
pasiekti pirmoji vaistų, 
skirtų apsaugoti darbuotojus 
nuo ŽIV, siunta. Nemokamą 
vaistų siuntą Teisingumo mi
nisterįjos rūpesčiu kolonijai 
perduos bendrovė „Glaxo 
SmithKline". Tai turėtų pa

tragiškai žuvę pareigūnai. Ma
noma, kad Medininkų žudy
nėse dalyvavo Rygos OMON 
specialiojo „Delta” padalinio 
smogikai.

OMON sovietų laikais buvo 
vadinamas ypatingos paskir
ties milicijos būrys. Spėjama, 
jog prie Medininkų pasienio 
posto sunaikinimo organizavi
mo prisidėjo ir tuometinis 
SSRS vidaus reikalų minis
tras Borisas Pugo, nusikalti
mo detales aptarė Rygos 
OMON vadas Česlavas Mlyni- 
kas, štabo viršininkas Serge
jus Parfionovas ir OMON Vil
niaus štabo viršininkas Vla
dimiras Razvodovas. Iki šiol 
visi įtariamieji nėra nubausti, 
nes slapstosi Rusijoje.

„Williams” teigia, kad vyriau
sybė neturėjo teisiškai pa-

šiam sandoriui ir kad ji su
laužė 1999 m. sutartimi duo
tus įsipareigojimus.

Vis dėlto „Williams” planuo
ja iki rugpjūčio pradžios 
įteikti vyriausybei pasiūlymą, 
kuris tikriausiai apims ir su
tartį su „J.P. Morgan”. „Wil- 
liams”, remdamasis 1999 m. 
pasirašyta sutartimi, tikisi, 
kad vyriausybė duos sutikimą 
sandoriui su „J.P. Morgan”.

Susivienįjimo „Mažeikių 
nafta”, kurį valdo JAV ben
drovė „Williams Internatio
nal”, nuostoliai per šešis šių 
metų mėnesius pagal JAV 
GAAP apskaitos reikalavimus 
sudarė 135 mln. litų. Pernai 
per pirmąjį pusmetį nuostoliai 
siekė 71,6 mln. litų.

„Mažeikių nafta” vadovai 
teigia, jog nepaisant patirtų 
nuostolių, antrąjį ketvirtį su
sivienijimas dirbo efektyviau 
nei metų pradžioje. (BNS)

Pilių tyrimo centro archeolo
gai teigia, kad šie mūrų 
likučiai bus išsaugoti, tačiau 
kol kas jie yra labai giliai ap
semti gruntinio vandens. Da
bar ieškoma būdų jiems eks
ponuoti.

Lietuvos valdovų rūmai Vil
niaus Žemutinėje pilyje atsta
tomi ant gelžbetoninių polių. 
Visi autentiški pamatai liks 
nepaliesti ir ateityje bus eks
ponuojami. (BNS)

Halifakso esančio sulaikymo 
centro, kur šiuo metu yra liku
sieji grupės nariai. Pasak pa
reigūno, iki šiol nė vienas su
laikytas Lietuvos pilietis ne
sikreipė pagalbos į Lietuvos 
ambasadą. (BNS)

naikinti arba labai sumažinti 
įtampą, kylančią kolonijoje dėl 
nauju ŽIV atvejų. Dabar Aly
taus kolonijoje yra 286 užsi
krėtę asmenys, iš kurių 18 
nustatyta šią savaitę. Iš viso 
kolonijoje bausmę atlieka 
maždaug 2,000 kalinių.

• Po sunkios ir karštos 
darbo dienos Kauno techno
logijos universiteto (KTU) Di
zaino ir technologijos fakulte
to (DTF) darbuotojai gali at
sigaivinti fakulteto rūsyje 
įrengtame baseine ir pasikai
tinti čia pat esančioje pirtelėje 
KTU, ko gero, vienintelė 
aukštoji mokykla, kurios dar
buotojai vis dar naudojasi so
vietmečiu įprastais malonu
mais. Deja, į medžiu išklotą 
pirtį neįleidžiami pasikaitinti 
mėgstantys studentai, tuo tar
pu kai kurie verslininkai čia 
mėgsta rengti įvairius pobū
vius, mat už pirtelės išlaiky
mą moka universitetas.

(KD, I
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AtA Mariją Stankuvienę palaidojus

„PAGALBA LIETUVAI” ŽINIOS

90-sis talpintuvas išplaukė Lietuvon

Marija Stankuvienė (nuotrauka iš 
paso).

Dar nespėjo ant ata Igno 
Stankaus kapo (palaidoto 
2002 m. balandžio 6 d.) nei 
žolė užželti, kai š.m. birželio 
24 d. pas Dievuli iškeliavo jo 
ilgo vedybinio gyvenimo bi
čiulė, žmona Marija Stanku
vienė (Stankevičiene). Gilus 
liūdesys vėl apgaubė jos sūnų 
dr. Viktorą Stankų, vaikaičius 
Andriuką ir Kristiną, Stanke
vičių, Gaižučių-Abriani, Ma
želių ir Dulevų šeimas. Juos 
guodė tik mintis, kad danguje 
sužibo dar viena žvaigždelė, 
kad visa Stankų šeima — 
sūnūs Zinukas, Julius, tėvas 
Ignas ir motina Marija — vėl 
susijungė. Marija Stankuvie
nė į tą susijungimo šventę iš
ėjo pasipuošusi ta pačia mėly
na suknele, kurią ji dėvėjo, 
palydėdama sūnų Julių prie 
altoriaus santuokos su Danu
te Gaižutyte metu (ata Marija 
karste amžinu miegu miegojo, 
papuošta ta pačia mėlyna suk- 
nftlęM-.p

A+A Marijos gyvenimo ke
lionė buvo permaininga, įdo
mi ir tragiška, kaip ir dauge
lio lietuvių, pergyvenusių Pir
mąjį ir Antrąjį pasaulinį karą.

Carui jos tėvą Aleksandrą 
Vitvicką pašaukus į karinę 
prievolę, šeima buvo priversta 
visai jaunutę Mariją atiduoti į 
prieglaudą prie Samaros (Ru
sijoje), nes vyresnės šeimos 
moterys irgi turėjo atlikti 
užduotus darbus. Marija ten 
gyveno labai sunkiai, kol 
tėvas, laikinai grįžęs iš vo- 
kiečių-rusų fronto, ją ištraukė 
iš. prieglaudos ir sutaupytais 
pinigais sujungė špimą.

Kai ilgainiui rusų valdžia 
šeimai leido grįžti jau į ne
priklausomą Lietuvą, pradinė 
mokykla atsisakė priimti Ma
riją, nes ji nemokėjo lietu
viškai ir buvo daug vyresnio 
amžiaus. O ji vis tiek kasdien 
ateidavo į mokyklą, atsisės
davo į paskutinį suolą ir pasi
likdavo iki pamokų galo, kol 
pagaliau mokytojui jos pagailo 
ir jis pats pradėjo mergaitę 
mokyti lietuviškai. Ji greitai 
ir gerai išmoko lietuvių kalbą, 
vėliau, 1939 m., susipažino ir 
susituokė su Ignu Stankum 
(Stankevičium).

Su senele atsisveikina vaikaitis Andrius Stankus.

Bet karo audros vėl išbloškė 
šeimą iš Lietuvos. Jos jaunu
tis sūnelis Zinukas (Zenonas) 
baisios kelionės neišlaikė ir 
mirė. Motina liko dvasiniai 
palaužta ir sirguliuojanti, be- 
sigraužianti, kad negalėjo 
išsaugoti savo sūnelio. Vėliau, 
jau atvykus į JAV, ją tiek pat 
stipriai sukrėtė kito sūnaus
— Juliaus — netikėta mirtis.

Birželio 27 d. į Jakubs &
Sons laidotuvių koplyčią at
sisveikinti su ata Marija susi
rinko daug giminių, artimųjų, 
pažįstamų. Maldas kalbėjo 
kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, jis taip pat vadovavo 
giesmėms ir įprasmino ve
lionės kelionę į amžinybę. LR 
garbės konsule Ingrida Bub
lienė ne tik pati pasakė užuo
jautos žodžius, bet perdavė 
juos ir iš Lietuvos. Perskaity
tos užuojautos „Draugo” re
daktorės Danutės Bindokie- 
nės, JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Algimanto Gečio, Ohio 
šen. George Voinovich, Cleve- 
land miesto tarybos ir jos na
rio Michael Polensek.

Cleveland LB apylinkės 
pirm. ir šeimos artimas drau
gas Algis Gudėnas tarė atsi
sveikinimo žodį. Sūnus dr. 
Viktoras švelniai apibūdino 
motinos žemiškąją kelionę. 
Paminėjo, kiek jai džiaugsmo 
suteikė, kai Ohio didžiausias 
laikraštis „The Plain Dealer” 
1994 m. Kalėdose išspausdino

jos laišką apie Kristaus Gimi
mo dienos prasmę; kaip ji 
džiaugėsi sūnaus Juliaus san
tuoka su dr. Danute Gaižu
tyte ir brangiausia jų dovana
— vaikaičiais Kristina bei An
driuku. Giminių vardu jaus
mingai su senele atsisveikino 
vaikaitis Andrius Stankus.

Rytojaus rytą po gedulingų 
pamaldų velionė buvo pa
lydėta į Visų Sielų kapines. 
Atsisveikinimo žodį tarė kun. 
Leonas Zaremba, SJ. Itin jau
triai artimuosius paguodė Ja
kubs laidojimo namų direkto
rius, lietuvių kilmės Kenny 
Schmidt.

Man, kaip Stankų-Stanke- 
vičių šeimos seniai pažįsta
mam, teko paskutinis žodis. 
Atskridau į laidotuves iš Či
kagos, nes mano senelis ir Ig
nas Stankus nuo senų laikų 
buvo labai geri draugai. Mūsų
— Modestų-Modestavičių — 
šeima, gyvendama Clevelan
de, palaikė artimus ryšius su 
Stankais. Tie ryšiai nenutrū
ko, kai Modestai išsikėlė į 
Čikagą. Mes vis aplankyda
vome Igną, Mariją, Viktorą, 
Julių, Kristiną ir Andrių. *

Noriu šiandien ištarti Vik
torui* tu, kaip sūnus, atlikai 
savo pareigą tėvams! Marijai: 
dabar tave danguje priims Ig
nas, Julius ir tavo mažytis Zi
nukas (Zenonas), kuris pasa
kys — mama, tu padarei vis
ką, kad mane išsaugotum. Ta
ve myliu!

Edas Modestas

Žum. Salomėja Narkėliūnaitė Pasaulinėje parodoje New Yorke 1964 m. 
Edvardo Šulaičio nuotrauka (iš leidinio „Lietuviai Pasaulinėje parodoje 
New Yorke 1964 m.'*

ŽURN. S. NARKELIŪNAITĖS 
PALAIKUS PRIGLAUDĖ 

LIETUVA
Prieš daugiau negu 2 metus 

(2000 m. gegužės 31 d.) Nevv 
Yorke staiga mirė viena žy
miausiųjų Amerikos lietuvių 
spaudos darbuotojų — Salo
mėja Narkėliūnaitė, kuri apie 
60 m. darbavosi lietuviškos 
spaudos baruose — Lietuvoje, 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje ir Amerikoje.

Ji amžinybėn iškeliavo ne
tikėtai — negalėjusi pabaigti 
suredaguoti knygą apie Tau
tos fondą, negalėjusi spaudai 
paruošti lietuvių žurnalistų 
metraščio bei atlikti daugelio 
kitų įsipareigojimų. Ant jos 
pečių krito ir Lietuvių žurna
listų sąjungos veikla (buvo 
valdybos sekretorė), biuletenio 
redagavimas ir kt.

Išvarginta ilgų metų darbo 
ne vien tik spaudos srityje 
(dažnai ji duoną turėjo užsi
dirbti kitur), prieš mirtį skun
dėsi kai kuriais negalavimais, 
visai negalvodama, jog jie nu
trauks gyvybės siūlą. Tačiau, 
deja, taip įvyko ir daugelis jos 
pažįstamų, spaudos bičiulių 
Amerikoje ir Lietuvoje, patyrė 
didelę netektį, kuomet Salo
mėja iškeliavo amžinybėn.

Mirusiosios kūnas buvo su
degintas, nes Salomėja pagei
davo atsigulti amžinam poil
siui savo gimtojoje žemėje — 
Vilnijos krašte — Mielagėnų 
miestelyje. Urna su mirusio
sios palaikais iš New Yorko 
buvo atskraidinti į Lietuvą šį 
pavasarį per Velykas. O pa
čios laidotuvės įvyko visai ne
seniai — birželio 15-ąją.

„Birželio 15-ąją prie gražiai 
sutvarkyto Mielagėnų parko 
— šventoriaus susirinko dide
lis būrys vietos gyventojų, 
apylinkių mokytojų, žurnalis
tų, kad pasitiktų iškilios šio 
krašto dukros — Salomėjos 
Narkeliūnaitės palaikus, pa
lydėtų juos į amžiną poilsio 
vietą”, — tokiais žodžiais pra
dedamas aprašymas Vilniuje 
leidžiamose „Žurnalistų žinio
se” (2002 m. birželio mėnesio 
numeryje) apie šį įvykį.

Toliau rašoma, kad prava
žiavus gimtąjį Salomėjos kai
mą — Salomenką, į Mielagėnų 
miestelį didžiuliu autobusu at
vyko gausus vilniečių būrys, 
kurių tarpe buvo nemaža ve
lionės giminių, tarp jų ir dvi 
seserys — Anelė ir Stasė.

Vietos bažnyčioje už miru
siosios vėlę giedotines šv. Mi
šias aukojo klebonas kun. Ma
rijonas Savickas. Jis savo pa
moksle skyrė pagarbos žo
džius kraštietei, pažymėda
mas, jog Salomėja, visą gyve
nimą turėjusi savų rūpesčių, 
nepamiršo ir Mielagėnų baž
nyčios, parūpino jos vargo

nams reikalingų detalių.
Prie kapo, kuriame palaidoti 

ir velionės tėvai, kalbėjo žur
nalistai Domas Šniukas, Vi
lius Kavaliauskas, muzikolo
gas Vaclovas Juodpusis.

Jie pabrėžė, jog Salomėjai 
teko pergyventi net tris oku
pacijas — lenkų, sovietų ir vo
kiečių, didžiąją gyvenimo dalį 
nugyventi už Atlanto, tačiau 
visą laiką ji šavo darbus skyrė 
Lietuvai, jos žmonėms. „Ji bu
vo pirmoji išeivijos žurnalistė, 
išdrįsusi atvykti į okupuotą 
tėvynę bei pradėjusi tiesti kad 
ir trapų bendravimo tiltą per 
Atlantą”, — rašo „Žurnalistų 
žinios”.

Salomėjos ir jos tėvų kapas 
Mielagėnuose pasipuošė gra
žiomis vasaros gėlėmis, vaini
kais. Vieną jų nuo Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos padėjo 
Sąjungos pirm. Rimgaudas 
Eilunavičius ir Senjorų klubo 
pirm. Stanislovas Pleskus.

S. Narkėliūnaitė gimė 1920 
m. spalio 7 d. 1940-siais ji bai
gė Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje, vėliau studijavo uni
versitetuose, Kolumbijos ko
legijoje Nevv Yorke įsigydama 
magistro laipsnį. Žurnalistinį 
darbą pradėjo Lietuvoje, bendra- 
— darbiaudama „Vilniaus balse”, 
„Naujojoje Lietuvoje” ir kitur. 
Vokietmečiu buvo įkalinta 
gestapo.

Kaip ir daugumas lietuvių, 
1944-siais pasitraukusi į Va
karus, daug reiškėsi Vokieti
jos lietuvių spaudoje. Atvyku
si į Dėdės Šamo žemę, ji tuoj 
pat tęsė šį darbą.

Salomėją gerai pažįsta ir vy
resnieji „Draugo” skaitytojai, 
nes ji nuo 1951-ųjų buvo 
„Draugo” (vėliau — ir kitų 
laikraščių) dienraščio akredi
tuota korespondentė Jungti
nių Tautų būstinėje, New 
York. Jos platūs reportažai 
dažnai būdavo „Draugo” pir
mame puslapyje.

Vėliau ji redagavo „Vieny
bės” savaitraštį, darbavosi 
„Darbininke”. Jos paskutinis 
didžiausias darbas — Šventojo 
Rašto vertimo į lietuvių kalbą 
parengimas spaudai. Šiam rei
kalui Salomėja pašventė tūks
tančius valandų ir labai jaudi
nosi dėl jo greitesnio išleidi
mo. Ji savo laiškuose ar tele
foniniuose skambučiuose visa
da šį darbą labiausiai pabrėž
davo. .

Velionės atmintį pratęsia ir 
jos vardu įsteigtas stipendįjų 
fondas Lietuvoje studijuojan
tiems žurnalistams. Kasme
tinės stipendijos visada pri
mins šią žymiąją Lietuvos ir 
išeivijos žurnalistę!

Edvardas Šulaitis

„Pagalba Lietuvai” padali
nys praneša, kad š.m. liepos 
22 d. 90-sis 40 pėdų ilgio tal
pintuvas, paaukotas Catholic 
Medical Mission Board iš New 
York, NY, buvo išsiųstas mū
sų vargstantiems broliams ir 
sesėms Lietuvoje. Talpintuvas 
sveria 13,000 svarų, jo vertė 
siekia per 1.2 milijonų dol. 
Talpintuve yra reikalingų an
tibiotikų — Ceclor, kurių ver
tė 961,632 dol., įvairūs medi
kamentai — ligoninės spin
telės, ortopedinės įrangos, pa
galvės, švirkštai ir adatos, gal
vos plovimui muilas, marlės, 
kempinės.

„Pagalba Lietuvai” atstovas 
Lietuvoje Vilniaus „Carito” di- 
rėktorius dekanas Balys Stan
kus prižiūrės talpintuvo iškro
vimą ir išdalins Vilniaus „Ca
rito” vaistinėms, klinikoms ir 
ligoninėms.

Nuo padalinio įsteigimo 
1990 m. iki š.m. liepos mėn. 
išsiųsta 90 talpintuvų, kurių 
vertė siekia 69 milijonus dol. 
Vaistai ir medikamentai gau
nami veltui iš Catholic Medi
cal Mission Board, New York. 
Anksčiau iš Pharmacists 
Without Borders, Paryžiuje. 
„Pagalba Lietuvai” užmoka 
persiuntimo išlaidas. Įvairių 
talpintuvų ir siuntų finansavi
mu pasirūpina dosnūs visuo
menės rėmėjai ir nuolatiniai 
aukotojai. Visuomenė visuo
met buvo dosni rėmėja „Pa
galba Lietuvai” darbams. Tad 
ir vėl prašome visų teikti bent 
kokią paramą „Pagalba Lietu
vai”: telkti aukas ir melstis, 
kad mūsų pastangos tęstųsi ir

PADĖKA

A t A
ALDONA ŠARKA

Amžinybėn iškeliavo 2002 m. gegužės 27 d.
Didelis ačiū visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, už 
pareikštas užuojautas, Mišių aukas, gėles, užuojautų 
korteles ir už pinigines aukas, kurios bus paaukotos 
Putnamo seselių geraširdingiems darbams.

Likę nuliūdę artimieji ir vyras Vytas Šarka 

Cashiers, NC

AtTAR

Chicągo

From Chicągo we offer dally service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport. And when returnlng, vou 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicągo.

Find out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian

būtų sėkmingos.
Klaipėdos universiteto 

teologinė biblioteka

Š.m. birželio mėn. „Pagalba 
Lietuvai” padalinys gavo pra
šymą iš kun. dr. Arvydo Ra
mono, kuris neseniai buvo 
Telšių vyskupo paskirtas į 
naują Klaipėdos universitetą 
atgaivinti ir vadovauti religi
jos studijų katedrai. Norima 
įsteigti nedidelę teologinę bib
lioteką. Reikia religinės lite
ratūros, teologinės medžiagos, 
knygų ir žurnalų studentams. 
Malonu pranešti, kad, gerašir
džių dosnumu, buvo gauta 
4,100 dol. šiam projektui, o iš 
prelato Jurgio Šarausko gauti 
du kompiuteriai. Dabar kun. 
dr. Ramonas galės aprūpinti 
šią biblioteką, turėdamas pag
rindinius dalykus, su kuriais 
galės plėtoti pedagoginę veik
lą su studentais. Būtų naudin
ga bibliotekai turėti ir mažą 
kopijavimo aparatūrą (xerox 
machine).

Norintieji paremti religinių 
knygų ir kopijavimo mašinos 
finansavimą, prašome siųsti 
aukas: Aid to Lithuania, Ine., 
1594 Beaupre, Madison 
Heights, MI 48071-2622. Tu
rint specifinių klausimų, 
skambinkite vakarais tel.: 
(248) 547-2859, ar e-paštu: 
Rjuskasvoba@cs.com. Visos 
aukos nurašomos nuo pąjamų 
mokesčių. Iš anksto nuošir
džiai dėkojame!

Regina Juškaitė- 
Švobienė

„Pagalba Lietuvai” 
pirmininkė

LIETUVOS VYČIAI 
RUOŠIA LIETUVIU 

DIENAS

Lietuvos vyčių Anthracite 
144 kuopa, veikianti St. Clair, 
Pennsylvania, praneša, kad 
š.m. rugpjūčio 10-11 d. Schuyl- 
kill Shopping Mali — Center 
Court, Frackville, Pennsylva
nia, ruošiamos 88-sios metinės 
Lietuvių dienos. Renginiui pir
mininkaus Peter Teresavage. 
Vyks įvairios pramogos — lai
mikių traukimai, loterijos, lie
tuviškos tautodailės kultūri
nio meno parodos, skanus lie
tuviškas maistas, muzika pa
siklausymui ir šokiams. Daly
vaus ir „Žilvičio” tautinių šo
kių ansamblis iš Philadelphi- 
jos. Jaunų vyčių šokių kolek
tyvas „Gintaras” iš Mahanoy 
City parodys visuomenei jau
nimo talentų.

Lietuvių dienos ruošiamos 
nuo 1914 m. Praeityje jos bū
davo ruošiamos Lakevvood ir 
Lakeside parkuose, vėliau 
Rocky Glen, iki tų parkų už
sidarymo. Dabar Lietuvių die
nos ruošiamos Skuylkill Shop
ping Mali — Center Court. 
Per dvi dienas susilaukiama 
net kelių tūkstančių lanky
tojų.

Visuomenė kviečiama gau
siai apsilankyti, dalyvauti Lie
tuvos Vyčių ruošiamose 88-ose 
Lietuvių dienose ir paremti 
Lietuvos Vyčių veiklą. Visi 
būsite gražiai ir draugiškai 
Lietuvos Vyčių priimti. Iki 
pasimatymo! '

Regina Juškaitė- 
Švobienė

* Už vedybų sutarties įre
gistravimą reikės mokėti 25 
litus, informacija apie Testa
mentų registre esančią, infor
maciją kainuos 10 IilųroTizin- 
go, pirkimo-pardavimo išsimo
kėtinai bei pirkimo-pardavimo 
su atpirkimo teise sutarties 
įregistravimas — 5 litus. To
kius mokesčius už Centrinės 
hipotekos įstaigos bei hipote
kos įstaigų prie apylinkių teis
mų teikiamas paslaugas nu
statė vyriausybė. <bnsi

* Lietuvos AIDS centras 
nustatė dar 18 užsikrėtusiųjų 
žmogaus imunodeficito virusu 
(ŽIV) Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje. Pa
sak AIDS centro, dabar Aly
taus kolonijoje iš viso yra nu
statytas 301 ŽIV užsikrėtęs 
asmuo.
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[ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„DRAUGO” SUSITIKIMO GEGUŽINĖ

PIANISTĖ IEVA JOKUBAVIČIUTĖ — 
VĖL ČIKAGOJE

Kaitri vasaros liepos 28 die
na, kartais tik prasilenkian
čiais tamsesniais debesėliais, 
bet akinantys saulės spindtdr- 
at-nesulaikė vyresniųjų tautie
čių, o ypač jaunesniųjų lietu
vaičių atvykti į „Draugo” tra
dicinę gegužinę.

Pasiruošimas gegužinei vy
ko visą savaitę: reikėjo pasta
tyti palapines, atgabenti šim
tą stalų ir kelis šimtus kėdžių. 
Viską suplanuoti teko „Drau
go” administratoriui Valenti
nui Krumpliui, o jam talkino 
administracijos tarnautojai. 
Tai viena iš pagrindinių vasa
ros gegužinių Čikagos apylin
kėje, kurias organizuoti pra
dėjo prieš 23-jus metus suma
nus tuometinis tėvų marijonų 
provincijolas kun. Viktoras 
Rimšelis. Kun. V. Rimšelis ne
nuilstamai darbuojasi ir da
bar, nes jam ypač rūpi „Drau
go” egzistavimas.

Nuo pat ryto dar vyko pas
kutiniai paruošiamieji darbai: 
Salomėjos Daulienės vadovau
jamas, darbščių moterų būrys 
dėliojo dovanas, virtuvėje ke
pė viščiukai ir kvepėjo kopūs
tai sū dešrom, tai nepailsta
mos šeimininkės ruošė pietus 
— Ona Norvilienė, Viktorija 
Valavičienė ir Adelė Lietuv- 
ninkienė, o nemaža Cicero mo
terų komanda ruošėsi vaišinti 
svečius. Visi darbai buvo gerai 
suplanuoti.

11:30 vai. meldėmės. Šv. 
Mišias aukojo kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC. Po maldų skli
do Algimanto Barniškio muzi
ka, Jūros Bakaitienės dainos, 
Meno mokyklėlės vaikų pasi
rodymai (vad. Ligijos Tautku- 
vienėš), Stasės Jagminienės 
(visas sąstatas) „Tėviškės” ka
pelos nuotaikinga muzika. Ge
gužinės dalyviai, pasistiprinę 
ir atsigaivinę, ėmė miklinti

„Gal ir man pabandžius?”, - matydamas smagius vaikų pasijodinėjimus 
„Draugo" gegužinėje mąstė kun. Viktoras Rimšelis. Jono Kuprio nuotr.

Sfadc tukliai Skelbimai
Spektaklis, pastatytas pa

gal populiariąją brolių Grimų 
pasaką „Miegančioji gražuo
lė”, rodomas ,,Drury Lane” 
vaikų teatre (2500 W. 95th 
Street, Evergreen Park, IL 
60805). Šis vaidinimas apie 
meilę, drąsą ir grožį iki spalio 
27 d. darbo dienomis vyks 
10:30 vai.r., savaitgaliais - 12 
vai. Daugiau informacijos tel. 
708-422-0404 arba internete 
ivww.drurylane.com

773-585-9500

savo kojeles. Šoko jaunoji kar
ta, daugiausia neseniai atvykę 
lietuvaičiai, kurie užima vy
resniųjų gretas, bet šoko ir vy
resnieji.

Tą karštą sekmadienį „Drau
gas” jungė visas kartas, nepai
sant, kokiais skirtingais ke
liais atvykome į šį kraštą, ne
paisant, kad kiekvieno mūsų 
gyvenimas yra skirtingas. Po 
truputį artėjame ir kartu pa
buvojimas rodo, kad mus jun
gia tos pačios tėvų šaknys ir 
mūsų lietuviškos tradicijos.

„Draugo” vadovybė yra dė
kinga kiekvienam už atsilan
kymą į gegužinę, už atsivežtą 
gerą nuotaiką ir už kiekvieną 
darbą: už muzikavimą, daina
vimą, šokį. Dėkojame šeimi
ninkėms ir talkininkėms, ku
rios tikrai kentėjo karštį, dė
kojame už ilgų valandų sto
vėjimą skirstant dovanas, dė
kojame vyrams už atgaivą. 
Visi darbai buvo labdaringi, 
neapmokami. Dėkojame „Raci- 
ne” kepyklos savininkams už 
paaukotą lietuvišką duoną ir 
pyragus; taip pat dėkojame 
„Baltic” kepyklos savininkui už 
paaukotą duoną bei kitas gė
rybes. Dėkojame administra
toriui Valentinui Krumpliui, 
kuris turėjo viską matyti, su
rasti išeitį nesusipratimams, 
daryti sprendimus. Dėkojame 
visoms ir visiems „Draugo” 
tiek administracijos, tiek re
dakcijos, tarnautojams, kurie 
nuoširdžiai stojo į darbą. Dė
kojame visiems gydytojams, 
pašventusiems savo laiką ir 
profesinę patirtį.

Visų bendras darbas ir geras 
pasisekimas bei puiki nuotai
ka suteikia vilties „Draugui” 
gyvuoti ir vėl susitikti kitais 
metais. Dėkojame visiems, vi
siems...

„Draugo”vadovybė

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės, 
Kreipkitės vakarais lietu
viškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANS
POINT — patikimiausias 
ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu!

„Šiais metais per gegužinę turbūt daugiau žmonių linksminosi lauke, mažiau užsukdavo į ‘Draugo’ patalpų 
vidų”, - sakė „Draugo" administracijos darbuotojos (iš kairės): Daiva Miliūnienė, Danguolė Mackevičienė, Gra
žina Burneikienė ir Sylvia Krumplienė. Jono Kuprio nuotr.

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos lie
tuvaitės šį sekmadienį, rug
pjūčio 4 d., ruošia skanius lie
tuviško maisto pietus parapi
jos mokyklos salėje, 4420 S. 
Fairfield Avė., tuoj po 10:30 
vai.r. lietuviškų šv. Mišių (t.y. 
11:30 vai.r.). Kava, pyragai - 
nuo 8:30 vai.r. iki 12:30 vai.p. 
p. Išsinešimui maisto bus nuo 
9:30 val.r. iki 12:30 val.p.p. 
Šio renginio pelnas skiriamas 
parapijos bažnyčios vitražų 
langų atnaujinimui.

,,Draugo" knygynėlyje
Populiariausiu, visu la

bai mėgstamu, bet jaunajai 
kartai dar negirdėtų lietuviš
kų pasakų knygą „Negirdėtos 
pasakos” spaudai paruošė ir 
pasakas parinko Pranas Sas
nauskas. Blizgančiame, kie
tais viršeliais nedidelio forma
to 207 psl. leidinėlyje spausdi
nama 21 pasaka, kurioje vei
kia ir pažįstami, ir nepažįsta
mi veikėjai, patenkantys į 
kasdienines ir pasakiškas si
tuacijas. Iš jų išsipainiojant 
tenka apsispręsti, ar būti ge
ram, dosniam, ar išduoti arti
mąjį, ar susidėti su velniu, ar 
patekti piktosios laumės pink- 
lėsna. Taip už gerą širdį ne
turtingasis apdovanojamas 
santarve su broliu ir kaimy
nais, neišsenkančia rugių 
skrynia, o turtuolis per savo 
gobšumą tesugeba „išauginti” 
ragus karvei ir žmonai; kara
lių vaikai Auksaplaukis ir 
Auksažvaigždė atranda tiesos 
paukštį ir savo tėvus, o vaikus 
našlaitėliais pavertusi piktoji 
karalienė išplukdoma skrynio
je; gerajam jaunikaičiui do
vanojus gyvastį kiškiui, vilkui, 
liūtui ir meškai, šie jam pade
da nugalabyti slibiną, nugalėti 
apgaviką degučių, laimėti ka
ralaitės ranką ir širdį, stipri 
brolio meilė ne tik padeda ber
naičiui iš akmens vėl pavirsti 
žmogumi, bet ir bendromis jė
gomis nugalėti blogąją laumę, 
kuri visoje karalystėje su šluo
ta laiko saulę užstojusi. „Ne
girdėtų pasakų” kaina - 10 
dol., persiuntimo mokestis - 
3.95 dol. (Illinois gyventojai 
dar prideda 8.75 proc. mokes
čių).

Knygelę vaikams anglų ir 
lietuvių kalba „Eglė žalčių 
karalienė” paruošė Ramunė 
Račkauskienė ir Nijolė Macke
vičienė, iliustravo Diana Kiz- 
lauskienė, 1996 m. išleido 
JAV LB Švietimo taryba. Kaip 
rašo leidinėlio sudarytojos, 
Šios knygelės tikslas - dvejo
pas. Pirmiausia norėta lietu
viškai kalbantiems vaikams 
populiarią lietuvišką pasaką 
pateikti įdomia forma, antras 
tikslas buvo palengvinti lietu
vių kalbos mokymąsi lietuviš
kai nekalbantiems vaikams 
(kiekviena lietuviška eilutė 
čia pat verčiama į anglų kal
bą). Iliustracįjos, kuriose at
sispindi tautiniai motyvai, pa
deda vaikui geriau suprasti 
tekstą. Knygelės pabaigoje yra 
ir mažas žodynėlis. 40 pusla
pių leidinėlio minkštais virše
liais kaina - 7 dol., persiunti
mo mokestis - 3.95 dol. (Illi
nois gyventojai prideda 8.75 
proc. mokesčių).

„Draugo” gegužinė praū
žė - artėja metinis rudeninis 
„Draugo” pokylis. Šiais metais 
jis vyks gražioje „Sabre Room” 
salėje (8900 West 95th Street, 
Hickory Hills, II *60^57). 
„Draugo” rudens šventėje rug
sėjo 29 d., sekmadienį, žada 
dalyvauti garbingas svečias iš 
Lietuvos. Jau dabar galite už
sisakyti atskiras vietas ar vi
so stalo bilietus „Draugo” ad
ministracijoje.

Židinio pamaldos, rožinis 
ir šv. Mišios vyks šį šeštadie
nį, rugpjūčio 3 d., 4 val.p.p. 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Kviečiame ir prašome at
nešti gėlių.

Kol dar ne ruduo, 
kol dar ne žiema - 
ir soduose gėlių yra, 
atneškim jų puokštę

Marijai,
te mūsų meilė jai atgyja.

Teresė ir Algimantas K. 
Landsbergiai, gyvenantys 
Upper Marlboro, MD, atsiuntė 
35 dol. auką, skirtą paremti 
a.a. rašytojo Jurgio Jankaus 
užbaigtos knygos „Pušis” iš
leidimą. Rašytojas A Lands
bergis džiaugiasi, kad Rašy
tojų draugija rūpinasi šios 
knygos išleidimu. Jis rašo, 
kad kol J. Jankus gyveno pas 
sūnų Virginia valstijoje, kiek 
sąlygos ir sveikata leido, jis 
mielai dalyvaudavo lietuviš
kuose kultūriniuose rengi
niuose, buvo Vašingtono LB 
narys. Kai sūnus su šeima 
išsikėlė į kitą valstiją, tolimas 
atstumas neleido to daryti, o, 
be to, ir jo sveikata silpnėjo. 
Landsbergiai turėjo progą J. 
Jankų aplankyti penkias sa
vaites prieš jo mirtį — su Mai
ronio literatūros muziejaus 
(Kaune) muziejininke Virgini
ja Paplauskiene ir jos vyru 
Antanu. Virginija dar įrašė 
pasikalbėjimą su rašytoju, ku
ris buvo gero ūpo, parodė kaip 
jis pusiau gulsčias rašo „Pušį” 
(kurią vėliau baigė tris dienas 
prieš mirtį). Landsbergiai bu
vo paskutinieji lietuviai, ap
lankę rašytoją J. Jankų. Jo 
sūnus Almis ir marti Jeanne 
(taip, kaip anksčiau marti Da
nutė Detroite) su didele meile 
ir rūpesčiu Jurgį Jankų pri
žiūrėjo ir globojo. Aukas gali
ma siųsti Lithuanian Writers 
Association vardu, c/o Stasys 
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr., 
Oak Lawn, IL 60453-4509.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marįja 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Šv. Mišios vyks šį 
šeštadienį, rugpjūčio 3 d., 9:30 
val.r. seselių motiniškąjame 
name, 2601 West Marųuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas E. Udovic, CM, De 
Paul universiteto profesorius.

Lietuvių fondo 8-sios me
tinės Golfo žaidynės vyks 
rugsėjo 22 d., sekmadienį, Old 
Oak Country club, Orland 
Park, IL. Suinteresuoti golfo 
žaidėjai kviečiami jau iš anks- 
ro registruotis, kreipiantis į 
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 
630-243-8178.

„Draugo" rėmėjai ‘
80-ojo gimtadienio proga 

sveikindama Kazį Kazlaus
ką, Austė Vygantienė iš Win- 
netka, IL, „Draugui” aukoja 
50 dol. Ilgų ir sveikų gyveni
mo metų linkime sukaktuvi
ninkui, o dosniajai rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame!

Dr. Gražina Gayes, gyve
nanti Chicago, IL, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugui” at
siuntė 40 dol. Esame labai dė
kingi!

Danutė ir Raimundas 
Korzonai iš Palos Hills, IL, 
atsilygindami už būsimojo 
„Draugo” pokylio laimėjimų 
bilietėlius, pridėjo 40 dol. au
ką. Labai jums dėkojame!

Elena Briedis, gyvenanti 
Burr Ridge, IL, mūsų laikraštį 
parėmė 100 dol. auka. Dėkoja
me už dėmesį lietuviškai 
spaudai!

Gražina ir Romualdas 
Kriaučiūnai iš Lansing, MI, 
atsidėkodami už „Draugo” po
kylio prizų bilietų knygelę, 
mūsų laikraščio iždą parėmė 
40 dol. auka. Tariame nuošir
dų ačiū!

Marija Vilutis, gyvenanti 
St. Petersburg, FL, už „Drau
go” pokylio laimėjimų bilie
tėlius atsiuntė 50 auką. Dėko
jame už paramą!

Jadvyga Jankauskienė iš 
Chicago, IL, pratęsdama pre
numeratą, pridėjo 50 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū!

Angelė Katelienė, gyve
nanti Chicago, IL, už „Drau
go” rudens pokylio prizų bilie
tų knygelę paaukojo 50 dol. 
Esame labai dėkingi!

Eglė Firme ir Irena Va
liulis iš Ridgecrest, CA, atsi
lygindama už rudens pokylio 
laimėjimų bilietėlius, „Drau
gą” parėmė 40 dol. auka. Dide
lis jums ačiū!

Ona Norvilas, gyvenanti 
Lemont, IL, pratęsdama pre
numeratą, pridėjo 50 dol. au
ką. Esame labai dėkingi!

Vitas ir Regina Kazlaus
kai iš Lemont, IL, atsilyginda
mi už „Draugo” pokylio laimė
jimų bilietėlius, paaukojo 50 
dol. Didelis ačiū!

Arvydas Brunius iš Chica
go, IL, „Draugą” parėmė 50 
dol. auka. Dėkojame už dėme
sį lietuviškai spaudai!

Vito Pajaujis, gyvenantis 
Chicago, ne tik praturtino 
„Draugo” iždą 50 dol., bet ir 
paaukojo daug vertingų kny
gų. Ačiū už dosnumą!

Ruth Kosmopoulos, gyve
nanti Oak Lawn, IL, pratęsda
ma šeštadieninio „Draugo” 
prenumeratą, mūsų laikraš
čiui pridėjo 40 dol. auką. La
bai jums dėkojame!

Tomas Petkus iš Chicago, 
IL, pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū!

Nijolė Jasmantavičius, 
gyvenanti Chicago, IL, „Drau
go” laikraštį parėmė 50 dol. 
auka. Esame labai dėkingi!

Kazys Kuieliauskas, gyve
nantis Hickory Hills, IL, 
„Draugo” iždą praturtino 50 
dol. Labai jums dėkojame!

Ursula Sabrinskas iš Cice
ro, IL, „Draugo” paramai at
siuntė 60 dol. Didelis ačiū!

Pernai „Drauge” teko rašyti 
apie lietuvaitę pianistę Ievą 
JokubavičiOtę, kuri vasaros 
mėnesiais buvo pakviesta į va
dinamąjį „Steans Institute 
forYoung Artistą”. Šis insti
tutas veikia Čikagos šiaurėje 
esančiame Highland Park 
miestelyje, kur vyksta Ravinia 
muzikiniai pasirodymai. Šalia 
pasaulinio garso atlikėjų čia 
turi progą pasireikšti ir 30 
geriausių iš viso pasaulio at
rinktų jaunų žmonių.

Jau antrus metus iš eilės. į 
6 pianistų tarpą patenka ir 
anksčiau minėta IevaJokuba- 
vičiūtė, kuri šį pavasarį bai
gė Mannes College of Music 
New Yorke magistro laipsniu. 
Ši 1977 m. Skuode gimusi 
mergina su muzika gyvena 
jau nuo pat vaikystės, nes jos 
mama buvo vaikų darželio 
muzikos mokytoja ir savo 
dukrą sugebėjo nukreipti į šią 
sritį.

Jau 1982-aisiais jaunoji Ie
vutė tapo „Dainų dainelės” 
konkurso laureate. Vėliau, 
persikėlus gyventi į Trakus, 
ši jaunuolė buvo nukreipta į 
M. K. Čiurlionio menų mokyk
lą Vilniuje ir čia jau nedaina
vo, bet nuo 7 metų amžiaus 
pradėjo fortepįjono studijas.

Dalyvaudama įvairiuose 
jaunųjų atlikėjų konkursuose, 
ji sugebėjo atkreipti muzikos 
žinovų dėmesį. Pradžioje jai 
pasitaikė galimybė tobulintis 
Interlochen Arta Academy, o 
vėliau Curtis Institute of Mu
sic. Šią mokslo įstaigą bai
gusi gerais pažymiais ir ga
vusi bakalauro laipsnį, Ieva 
galėjo patekti į prestižinę 
New Yorko Mannes College 
of Music mokyklą, kurią, kaip 
minėjome, šį pavasarį baigė 
įgydama magistro laipsnį. 
Dar du metus Ieva čia moky
sis vadinamose profesionalinė
se studįjose.

Šiuo metu Ieva dažnokai pa
sirodo Ravinia pasirodymuose, 
skirtuose jauniesiems atlikė
jams. Jie vyksta lygiagrečiai 
su muzikos žvaigždžių koncer
tais.
' Jos vardas sublizgėjo, kai 
Ieva buvo parinkta fortepi
jono partįjai plačiai pagarsin
to kompozitoriaus Ned Rožėm 
kūrinio „Aftermath” premje
rose. Šis veikalas pirmą kartą

„SEKLYČIOJE” — PASKAITA 
ENDOKRINOLOGIJOS TEMA

„Seklyčioje” įvyko popietė, 
kurioje svečiavosi gydytoja 
endokrinologė Rasa Kazlaus
kaitė, M.D. Gydytoja išaiški
no, kad endokrinologijos spe
cialistai gydo vidines sekreci
jos liaukų ligas. Vidinės sekre
cijos liaukos gamina hormo
nus. Pavyzdžiui, skydliaukė 
gamina skydliaukės hormonus 
— tiroksiną ir trįjodotironiną, 
kasa gamina insuliną, posme- 
geninė liauka, vadinama hi- 
pofize, gamina daug hormonų, 
kurie siunčia signalus kitoms 
liaukoms ir tuo būdu valdo jų 
veiklą. Antinksčiai, kiaušidės 
ir sėklidės tai pat gamina 
hormonus. Kalcio koncentra
cijas organizame reguliuoja 
keli hormonai — vitaminas D 
ir paratireoidinis hormonas.

Gydytoja išsamiau kalbėjo 
apie skydliaukę ir jos ligas. Ji 
paaiškino, kad skydliaukės 
hormonai kartu su kitais fak
toriais reguliuoja medžiagų 
apytaką. „Aptingusi” skyd
liaukė nepagamina pakanka
mai hormonų ir sukelia ligą, 
vadinamą hipotireoze. Kar
tais skydliaukė padidėja ir 
pradeda gaminti per daug hor
monų, sukeldama tirotoksi- 
kozę, kurios siptomai yra pa
didėjęs nervingumas, geras 
apetitas su svorio kritimu, 
karšta oda, dažnas tuštinima
sis, pagreitėjusi minčių tėkmė,

nuskambėjo liepos 27 d. , ta
čiau jame lietuvaitė nedaly
vavo. Tačiau ji pasirodys šį 
šeštadienį, rugpjūčio 3 d. 5:45 
v. p.p. Bennet Gordon Hali pa
talpose Ravinia muzikos festi
valyje.

Reikia paminėti, jog , After
math” kūrinį sudaro 10 dainų 
ciklas, skirtas rugsėjo 11 d. 
įvykiams paminėti. Čia šalia 
solisto vokalisto pasirodo ir 3 
instrumentalistai.

Beje, lietuvaitė Ieva turi pa
siūlymą groti ir pagrindinėje 
šio kūrinio premjeroje, kuri 
vyks spalio 23 d. New Yor
ke. Po šio savaitgalio Ravinia 
pasirodymų Ieva kaip tik 
grįžta į New Yorką, kur toliau 
tęs savo fortepįjono studijas.

Norėtųsi pridėti, kad Čika
goje gyvena kiti jos šeimos na
riai: tėvas Antanas, motina 
Violeta, brolis Vytautas ir jau
nesnioji sesutė Eglė. Jie čia 
atsirado, laimėję vadinamąją 
„žaliąją kortelę”. Brolis Vy
tautas irgi yra muzikas, o se
sutė, pavasarį baigusi Mar
ųuette Parko parapijos pra
džios mokyklą, jau yra pri
imta į prestižinę Hubbart gim
naziją.

Edvardas Šulaitis

Pianistė Ieva JokubavičiOtė.
Algirdo Rakausko nuotr.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas, Almeda, 

Bartautas, Bartautė, Gauda, Meilė, 
Viltė.

Rugpjūčio 2 d.: Angelė, Gusebi- 
jus, Guoda, Gustavas, Marija, Taut- 
valdas, Tugaudas, Varpūnė.

širdies „daužymasis” ir pa
našiai. Gydytoja paaiškino 
apie strumą ir skydliaukės 
mazgelius bei jų gydymą. 
Daug klausimų buvo apie jodo 
trūkumą. Gydytoja paaiškino, 
kad Jungtinėse Valstijose 
druska yra praturtinta jodu, 
todėl mityboje jodo pakanka. 
Ji nerekomenduoja naudoti 
jodo, nes jodo perteklius irgi 
gali sukelti skydliaukės ligas.

Klausytojai domėjosi cho
lesterolio problemomis ir gy
dytoja paaiškino, kad be 
vaistų, cholesterolį mažina 
kasdieninis mankštinimasis 
ištvermei treniruoti, pavyz
džiui 30-ies minučių pasi
vaikščiojimas. Trumpai buvo 
paminėta ir sveika mityba. 
Gydytoja pacitavo kelias me
dicinines studijas, kurios pa
demonstravo vaistų, tokių 
kaip simvastatinas iratorvas- 
tatinas (ir panašiai), teigiamą 
poveikį aterosklerozės gydy
me. Gydytoja taip pat pami
nėjo, kad vitaminas B12 ir fo
linė rūgštis taip pat turėtų pa
dėti gydyti aterosklerozę, bet 
nėra atlikta pakankamai mofar 
stibių tyrimų, kad būtų įro
dyta šių vitaminų vertė.

Popietėje valgėme „Sekly
čios” patiektus pietus ir sma
giai pabendravome.

Elena Sirutienė
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