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S. Barčys — JAV 
š a c h m a t ų čempionas ; 
„L i tuan ica" be žaidimo 
laimėjo t r i s t a škus ; 
2003 m. ŠALFASS 
varžybų ka lendor ius . 

2 psl. • 

Rytoj bus pe r vėlu; 
i ką kre ip t i s , k a d 
n e b ū t ų sus t abdy tos 
„Amerikos Balso" ir 
„LER" radi jo 
laidos. 

3 psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo l ie tuviukai" . 
5 psl. 

„Velnio n u o t a k o s " 
premjera ; l a i škas iš 
Lie tuvos . 

6 psl. 

Violetos U r m a n o s 
konce r to nauj i rėmėjai, 
smagi gegužinė; 
į spūdžia i iš tėvynės . 

8 psl. 

Sportas 
* Lietuvos krepšinio fe

deracijos prezidentas Vladas 
Garastas neigia gandus, kad 
krepšininkai Žydrūnas Ilgaus-
kas ir Arvydas Sabonis yra ap
sisprendę dėl dalyvavimo šių 
metų Europos čempionate Šve
dijoje ir mano, kad tai paaiškės 
ne anksčiau kaip liepos pabai
goje. Treneris sakė manąs, kad 
jei Ž. Ilgauskas žais. tai rinkti
nei atstovaus ir A. Sabonis, o jei 
Ž. Ilgauskas nežais, tai nebus ir 
A. Sabonio. Šiuo metu Antano 
Sireikos ir Gintaro Krapiko va
dovaujami Lietuvos krepšinin
kai treniruojasi Druskininkuo
se. Čia yra 12 žaidėjų — broliai 
dvyniai Darjušas ir Kšyštofas 
Lavrinovičiai, Donatas Zavac-
kas, Dainius Šalenga. Giedrius 
Gustas, Andrius Lepinaitis, 
Rimantas Kaukenas, Arvydas 
Macijauskas, Ramūnas Šiš-
kauskas. Mindaugas Žukaus
kas, Saulius Štombergas bei 
Eurelijus Žukauskas Vėliau 
krepšininkai tęs pasirengimą 
Palangoje, kur prie rinktines 
prisidės Virginijus Praškevi
čius, Darius Maskoliūnas bei 
po kirkšnies išvaržos operacijos 
atsigaunantis Donatas Slanina. 
taip pat laukiamas su JAV 
NBA Sacramento ..Kings" savo 
išvykimo sąlygas derinantis 
Darius Songaila. 

Naujausios 
žinios 

* Vokiet i jos bendrovė 
ke t ina Visagine investuoti 1.5 
mln eurų. 

* L ie tuva Latvijai perda
vė vadovavimą bendrai jūrų 
eskadrai BALTRON. 

* Už naftos a t s a r g ų kau
pimo reikalavimų pažeidimus 
siūloma bausti net laisvės at
ėmimu. 

* Daugiau k a i p pusė Lie
tuvos g y v e n t o j u n o r ė t u 
trumpesniam ar ilgesniam lai
kotarpiui emigruoti 

' Mobi l iuosius telefonus 
tur i ! augiau nei pusė Lietuvos 
namq akrų, kompiuterius — 
beveik penktadalis 

Ar atstatytuose Valdovų rūmuose 
bus Pasaulio l ietuviu menė? 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės Valdovų rūmų at
statymą parėmusio Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
Seimo atstovai rūmuose pasige
do vietos PLB menei. 

„Vyriausybė priėmė nuta
rimą dėl Valdovų rūmų atstaty
mo, kuriame aiškiai pasakė. 
kad bus pasaulio lietuviams 
erdvė save pristatyti. Statyba 
prasidėjo, planai parengti. Kur 
šiuose planuose yra pasaulio 
lietuvių menė, tai yra, erdvė 
mums?", JAV LB atstovė Re
gina Narušienė klausė į PLB 
Seimo posėdj ketvirtadienį at
vykusių Lietuvos atstovų. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo pirmininkui Edmundui 
Kulikauskui teko pripažinti , 
jog ankstesni planai įkurti to
kią menę keičiasi „iš dalies gal 
dėl to, kad PLB neparodė pa
kankamo aktyvumo, nepasiūlė 
idėjų". 

Rūmų interjero atkūrimu 
besirūpinantis Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys buvo kategoriškes
nis. „Man šiandien neaišku — 
pasaulio lietuviai ir Lietuvos 

mrtm 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes PLB' XI Seime — PLB Valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas ikairejei ir Seimo narys, buvęs Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. 

Saul iaus Venckaus lElta) nuotr 

l ietuviai tai visai atskiri daly
kai , a r kažkas bendro? Pasaul io 
lietuvių menė. pasaulio litvakų 
menė , dar kokia nors menė . o 
k a s lieka lietuviams, kurie gy
vena Lietuvoje, beržynėlis a r 
ką", stebėjosi užsienio lietuvių 
nora is R Budrys. 

. .Mes visus r ū m u s , visą 
komplektą statome pasaulio ir 

Lietuvos lietuviams. Jūs galė
site naudotis absoliučiai visais 
rūmais , netgi kiemu", tikino jis 
išeivijos atstovus. 

2001 m. spalį vyriausybė 
patvirtino Valdovų rūmų atkū
rimo ir paskirties planą, kuria
me numatė atkurtų rūmų patal
pas perduoti ir PLB veiklai or
ganizuoti. Nukelta į 7 psl. 

Ryšiais su nusikaltėliais į tar iamam 
Seimo nariui gres ia apkal ta 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS: 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas įžvelgia požymių, 
jog kontaktais su nusikaltėlių 
pasaulio atstovais į tariamam 
Lietuvos laisvės sąjungos LLS 
vadovui, parlamentarui Vytau
tui Šustauskui gali būti skelbia
ma apkalta. 

Tai A. Paulauskas sakė ket
virtadienį po susitikimo su 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD1 generalinio direk
toriaus pavaduotoju Arvydu Po
ciumi, supažindinusiu Seimo 
vadovą su VSD atliktu tyrimu. 

Galutinis sprendimas dėl 

apkal tos , pasak jo. bus pr i imtas 
gavus Generalines prokuratū
ros tyr imo rezultatus, ar V. Šus
t a u s k a s mėgino daryt i į taką 
Kauno nusikals tamo pasaul io 
au to r i t e tu vadinamo Henr iko 
Dak ta ro sūnaus Enriko Dakta
ro byloje. 

Remdamasi VSD sur ink ta 
medžiaga. Generalinė prokura
t ū r a trečiadieni pradėjo ikiteis
minį tyr imą del VSD surinktos 
medžiagos apie asmenis. į taria
mus bandžius trukdyti narkoti
kų kontrabandos ir padirbtų pi
nigų bylos tyrimą 

N u k e l t a į 7 ps l . 

Į partiją — su nusikaltėlio 
rekomendacij a 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Kauno nusikalstamo pasau
lio autoritetai daro įtaką Seimo 
nano Vytauto Šustausko vado
vaujamai Lietuvos laisvės są
jungai (LLS). 

,,Yra informacijos, kad V. 
Šustauskas kai kurių asmenų 
narystės savo partijoje galimas 
kandidatūras aptarinėja kartu 

su kauniečiu Henriku Daktaru 
Tai , kad LLS gretas papildo ir 
žmonės su H. Daktaro rekomen
dacijomis arba jo aplinkos pri
t a r i m u , mums kelia didelį 
susirūpinimą", tvirtino Valsty
bės saugumo d e p a r t a m e n t o 
(VSD) generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Arvydas Pocius 

Nukelta i 7 psl. 

L i e t u v o s a m b a s a d o r e i 
— g a r b i n g a s T u r k i j o s 

a p d o v a n o j i m a s 

Vyriausybė nereaguos į numatomus 
mokytojų streikus 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Rudenį ketinančius strei
kuoti pedagogus finansų minist
rė Dalia Grybauskaitė įspėjo, 
kad mokytojai nieko nelaimės 
mitinguodami ar kitaip protes
tuodami ir reikalaudami dides
nių atlyginimų. 

Tai D. Grybauskaitė pareiš
kė ketvirtadienį po susitikimo 
su Seimo pirmininku Artūru 
Paulausku. 

Švietimo darbuotojų profe
sinės sąjungos vadovo Alekso 
Bružo teigimu, oficialus spren
dimas dėl protesto veiksmų dar 
nepriimtas, tačiau tai, kad nuo 
spalio „kažkas bus organizuoja
ma, yra didelė tikimybė". „Taip, 
tokie dalykai, kurie truks ne 
vieną dieną, gali prasidėti, ta
čiau tai nebus nei dideli strei

kai, nei mitingai, tiesiog akcijos 
prie valstybinių institucijų, bū
tinai prie vyriausybės ir social
demokratų būstinės", sakė A. 
Bružas. 

Lietuvos mokytojų profesi
nės sąjungos pirmininkės Da
lios Gricienės tvirtinimu, jos va
dovaujama organizacija protes
tuojančius kolegas paremtų tik 
tada, jeigu „būtų patirtas taikių 
derybų fiasko". 

Pasak finansų ministrės D. 
Grybauskaitės, į „visus bet ko
kius jėgos demonstravimus", 
siekiant didesnių darbo užmo
kesčių, vyriausybė nereaguos ir 
griežtai laikysis susitarimo su 
valdančiąja dauguma, kad „nuo 
mitingų ir streikų kiekio pinigų 
nepadaugės". 

„Kantrybes taurė yra per

pildyta, ir riba peržengta, į jėgą 
reaguojama nebus", teigė D. 
Grybauskaitė. J i pabrėžė, kad 
pedagogų atlyginimų didinimo 
klausimas bus nagrinėjamas 
svarstant kitų metų biudžetą. 

Pasak A. Paulausko, kitą
met planuojama didinti aukštų
jų mokyklų ir institutų dėstyto
jų, socialinių ir ikimokyklinio 
auklėjimo įstaigų, pirmiausia — 
darželių, auklėtojų atlyginimus. 
Pasak jo, norint pakeisti atlygi
nimų už darbą mokytojams mo
kėjimo tvarką, reikalingas ir po
litinis visų partijų pritarimas, 
nes mokytojų algų didinimas 
biudžetui daug kainuotų. 
„Suma būtų tikrai įspūdinga, o 
kalba eitų apie šimtus milijonų 
litų", tvirtino A. Paulauskas. 

Nukelta į 7 psl. 

Dėl Europos Sąjungos lėšų Lietuvos 
savivaldybėms teks pakovoti 

Vilnius, liepos 10 d. (BNS) 
— Finansų ministrė Dalia Gry
bauskai tė ketvirtadienį savi
valdybių atstovus įspėjo, kad 
savivaldybės turės laimėti Eu
ropos Sąjungos (ES) struktūri
nių fondų skiriamas lėšas, o ne
sitikėti, kad jos bus duotos. 

„Savivaldybės net neįsi
vaizduoja, kad pirma reikia net 
ne gauti projektą, o jį laimėti. 
Laimėti reikės konkuruojant su 
visa visuomene ir visomis įstai
gomis. Savivaldybėms del Euro
pos Sąjungos lėšų teks konku
ruoti su viešosiomis įstaigomis, 
tarpusavyje bei su daugeliu ki
tų subjektų", sake finansų mi
nistrė. 

Savivaldybių asociacijos va
dovas Ričardas Malinauskas 

kaip vieną iš labiausiai savival
dybes jaudinančių klausimų pa
minėjo ES struktūrinių fondų 
lėšų įsisavinimą. Kaip pavyzdį 
jis pateikė Druskininkų savi
valdybę. Pasak jo. savivaldybės 
skolinimosi limitas yra apie 3 
mln. litų, o šiai dienai limitas 
jau išnaudotas maždaug 1.5 
mln. Norint gauti pinigų iš ES 
struktūrinių fondų, 25 proc. nu
matomo projekto vertės reikia 
finansuoti panaudojant nuosa
vas lėšas. 

„Jei vyriausybė neperžiūre-
tų skolinimosi limito padidini
mo arba kofinansavimo papildo
mo skyrimo, tai Druskininkai 
galėtų kofinansavimui skirti 
maždaug milijoną. Atsižvel
giant į tai, kad 25 proc. turi su

daryti savos lėšos, tai galime 
įsisavinti 4 milijonus ES lėšų", 
sake R Malinauskas. Pasak jo, 
tai labai nedidele suma ir kyla 
klausimas, ar savivaldybėm ap
simoka rengti projektus norint 
gauti ES struktūrinių fondų lė
šas. Nukelta \ 7 psl. 

Halina Kobeckaite 

A n k a r a , liepos 9 d. (Elta) 
— Lietuvos ambasadorei Turki
joje Halinai Kobeckaitei įteik
tas Sevda And fondo garbės si
dabrinis medalis. 

Ankaros tarptautinį klasi
kinės muzikos festivalį kasmet 
rengiantis Sevda And fondas 
renginio 20-mečio proga už ak
tyvų rėmimą apdovanojimus 
įteikė keturiems Turkijoje ak
redituotiems užsienio valstybių 
ambasadoriams. 

Nukelta į 7 psl. 

Nekorektiškas užrašas nuo naujojo 
tilto Vilniuje bus nuimtas 

Vilniaus meras Artūras 
Zuokas atsiliepė į konservatorių 
raginimą ir nurodė nuo naujojo 
Karaliaus Mindaugo tilto nu
imti lentelę su užrašu, skelbian
čiu, jog šis tiltas pastatytas už 
vyriausybės ir sostinės savival
dybes lėšas. 

A. Zuokas užrašo tekstą 
„vertina kaip nekorektišką ir 
nepagarbų Lietuvos žmonių at
žvilgiu". „Tokia lentelė tikrai 
nereikalinga, nes yra tik mokes
čių mokėtojų lėšos, kurias skirs
to vyriausybė ir savivaldybės. 
Tiek dabar, tiek ateityje reikėtų 
vengti tokių sureikšminimų". 

teigė jis. 
Šios savaitės pradžioje Tė

vynės sąjungos-konservatorių 
frakcijos Seime nariai Jurgis 
Razma ir Rasa Juknevičienė pa
sipiktino užrašu ant naujojo til
to. Jų nuomone, toks užrašas 
yra „itin nekorektiškas, rodo 
valdžios aroganciją ir nepagar
bą Lietuvos piliečiams". „Se
kant šia logika, ant kiekvienos 
iš biudžetinių lėšų pastatytos 
mokyklos ar ligoninės reikėtų 
parašyti, kad jas visuomenei do
vanojo 'geroji' vyriausybė ar sa
vivaldybė", piktinosi konserva
toriai. (BNS) 

Dar šią vasarą vilniečiai bei miesto 
svečiai į Gedimino kainą galės pa
kilti naujuoju keltuvu Keltuvą į 
kalną ketinama paleisti maždaug 
po mėnesio. Jau sumontuoti bėgiai, 
ant jų užkelta ir pati kabina. Kel
tuvo, galinčio kelti 1.5 tonos kro
vinį arba 20 žmonių, linija siekia 
70 metrų. Keleiviai į 41 metro 
aukšti bus pakeliami per 35 sekun
des. 

Algirdo Sabaliausko £LTA nuotr 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Rguters. AP. !«e'f3x, ITAR-TASS. BNS 

imiu agentūrų craneSimais) 

EUROPA 
Londonas. ..British Broad-

casting Corporation" ketvirta
dienį pranešė, kad „patys aukš
čiausi" britų vyriausybės pa
reigūnai nebetiki, jog Irake bus 
rasta masinio naikinimo gink
lų. Šis pranešimas tikriausiai 
dar labiau padidins nuomonių 
skirtumus dėl Irako karo teisė
tumo ir vėl pakurstys britų vy
riausybes ir valstybės finansuo
jamos BBC kivirčą dėl įvykių 
Irake vertinimo. „Geriausias 
šiuo metu pateikiamas paaiš
kinimas yra tas, kad prieš pat 
karą Saddam Hussein juos su
naikino ar paslėpė taip. jog ne
įmanoma rasti", sakė BBC poli
tikos redaktorius Andrew Mar-
ras Vyriausybes atstovas spau
dai atmetė šį BBC pranešimą ir 
sake, kad premjeras Tony Blair 
laikosi ankstesnių savo komen
tarų. 

B r i u s e l i s . Prancūzija pas
ku t inę minutę išsikovojo ..kul
t ū r inę išimtį" būsimojoje Euro
pos Sąjungos (ES) Konsti tu
cijoje ir pasiliko veto teisę savo 
kino bei televizijos pramonei 
nuo Holivudo produkcijos ginti. 
Pirmosios ES Konstitucijos pro
jektą rengiantis Konvento dėl 
Europos ateities prezidiumas 
sut iko įtraukti į projektą Pary
žiaus siūlomą išlygą. Prancū
zija daugiau kaip dešimtmeti 
s tengės i išlaikyti kvotas del 
Europos filmų ir programų ro
dymo, kad apsaugotų savo ku! 
turą nuo JAV masines kul tūros 
produkcijos. 

JAV 
JAV p r e z i d e n t a s George 

W. Bush. ketvirtadienį susiti
kės su Botsvvanos prezidentu 
Fes tus Mogal, pripažino, kad 
nuolatiniai išpuoliai prieš Irake 
dislokuotas JAV pajėgas iškėlė 

..saugumo klausimą", dėl kurio 
Amerika turi „likti griežta". 
Trečiadienį vakare per du 
išpuolius žuvo du Irake dislo
kuotų JAV pajėgų kareiviai, 
vienas jų — amerikiečių auto
mobilių koloną apšaudžius iš 
mažo kalihro ginklų, o kitas — 
spragas granatsvaidžio grana
tai. Nuo gegužės 1 dienos, kai 
G. W Bush paskelbė, jog pag
rindiniai kovos veiksmai Irake 
baigti, nuo priešiškos ugnies 
jau žuvo 31 amerikiečių karys. 

Č i k a g a . JAV teisėsaugi
ninkai trečiadienį suėmė vieną 
arabų kalba leidžiamo mėnraš
čio „Al Mahjar" leidėją, kuris, 
kaip manoma, nuversto Irako 
diktatoriaus Saddam Hussein 
užsakymu šnipinėjo šios valsty
bes išeivius Illinois valstijos 
Oak Lawn mieste gyvenusiam 
60 metu Khaled Abdel-I.atif 
Dumeisi JAV federalinis teis
mas pateikė kaltinimus nusi
kalstamu susitarimu ir vengi
mu užsiregistruoti, kad jis buvo 
užsienio valstybės agentas. Jei 
teismas pripažins jį kaltu del 
abiejų atvejų, jam gresia lais

vės atėmimo bausmė iki 15 me
tų. K. A. L. Dumeisi nebuvo ap
kaltintas šnipinėjimu, nes jis 
nesikėsino į JAV paslaptis, sa
ke JAV prokuroras Peter Fitz-
gerald. 

Vašingtonas. JAV Gyny
bos departamento pareigūnai 
trečiadienį pranešė, kad. jų pa
skaičiavimais, kariniai veiks
mai Irake per mėnesį valstybei 
atsieina 3.9 mlrd dol., o išlai
dos JAV kariuomenei Afga
nistane sudaro apie 950 mln. 
dol. JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld ir neseniai 
atsistatydinęs generolas Tom-
my Franks. kuris iki šios savai
tės pradžios vadovavo JAV cen
trinei vadovybei, sutiko su Se
nato ginkluotojų pajėgų komi
teto narių nuomone, kad Irake 
turėtų tarnauti kuo daugiau 
tautų apimančios daugiašalės 
karinės pajėgos. 

Vašingtonas. Mažiausiai 
dvi savaites bedarbio pašalpų 
reikalaujančių bedarbių mase 
JAV šiuo metu yra didžiausia 
per pastaruosius 20 metų Dar
bo departamento duomenimis. 

per praėjusią savaitę paraiškas 
bedarbio pašalpai gauti patei
kusių bedarbių amerikiečių 
padaugėjo 87.000 iki 3.82 mln. 
žmonių, tai yra daugiausiai nuo 
1983 metų vasario. 

RUSIJA 
Maskva. Ketvirtadienio 

naktį teroro aktą Maskvos cen
tre, restorane „Imbir". mėgino 
įvykdyti 22 metų Zarima Mu-
žichojeva — iš Čečėnijos kilusi 
ingušė, kurios vyras žuvo Čečė
nijos kare. Teisėsaugininkai 
užkirto kelią sprogdinimui, ta
čiau, išmontuodamas sprogdi
nimo įtaisą, paimtą iš jaunos 
moters, žuvo Federalinės sau
gumo tarnybos išminuotojas. 

MALAYSIA 
Kuala Lumpur. Musulmo

nus lengva engti ir nugalėti ka
rine jėga, nes del klaidingų re
liginių idėjų jie atsiliko nuo ki
tų tautų, ketvirtadieni pareiškė 
Malaysia premjeras Mahathir 
Mohamad Tarptautinėje isla
mo mokslininkų konferencijoje 
jis teigė, kad musulmonai „vi

same pasaulyje meldėsi Dievui, 
kad jis išgelbėtų irakiečius ir jų 
valstybę, tačiau jų maldos ne
buvo išgirstos" Pasak premje
ro, taip atsitiko ne dėl to. kad 
Dievas nusisuko nuo musulmo
nų, tačiau dėl to, kad jų „žinios 
ir pajėgumai gaminti ginklus 
bei parengti disciplinuotas ir 
gerai treniruotas pajėgas ginti 
savo valstybę" gerokai atsilieka 
nuo išsivysčiusio pasaulio. 
Daugelis musulmonų palesti
niečių savižudžius sprogdinto
jus laiko kankiniais, tačiau 
„nerodo pagarbos tiems, kurie 
studijuoja mokslus, matema
tiką ir inžineriją, būtinus su
kurti musulmoniškų valstybių 
gynybos sistemos pajėgumus". 
Nors Malaysia minis t ras 
pirmininkas Mahathir Moha
mad ir kritiškai vertina tai. kad 
Vakarai islamą siekia susieti 
su terorizmu, jis pažymėjo: 
.Mes neišsigelbesime aklai žu

dydami nek?l tus žmones 
Mums verčiau reikia parengti 
ir įgyvendinti ilgalaikį plėtros 
planą, kad padarytume pažan
gą visose srityse" 

. 
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2003 M. ŠALFASS-GOS VARŽYBŲ 
KALENDORIUS — II DALIS 

Pateikiame 2003 m. ŠAL-
FASS-gos varžybų kalendo
riaus II dalį, kuri yra tęsinys 
š.m. pradžioje paskelbtos I 
dalies. 

Lietuvos Sporto žaidynės. 
Valstybės dienai — Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750 m. jubiliejui pa
minėti, finalinės varžybos 
birželio 28-29 d. Vilniuje. 

Š. Amerikos Lietuvių 
lauko teniso pirmenybės ir 3— 
ašis Cleveland LSK „Žaibo" 
kviestinis turnvras liepos 
26-27 d. Cleveland, OH. 
Informuoja: Algis Gudėnas, 
104 E. 199th Str., Euclid, OH 
44119; tel. 216-481-0465; 
faksas 216-^81-6064; e-paš
tas 

1iTirik@adelphia.net 

Papildomas ryšys — 
Eugenijus Krikščiūnas, 105 
Anndale Dr., Willowdale, Ont. 
M2N 2X3 Canada. Tel. 
416-225-4385, e-paštas: 

dkrik3@rogers.com 

18-sis Š. Amerikos Lietu
vių kviestinis softbolo turny
ras: rugpjūčio 22-24 d. Vvas-
aga Beach, Ont„ Canada. Tai 
yra Co-Ed 3-Pitch tipo tur
nyras. Informuoja: Sonia 
Houle, 498 Glenlake Ave, 
Toronto, Ont, M6P 1H1, 
Canada; tel. 416-762-0636; 
e-paštas: 

sonia@kanada.ca 
ŠALFASS-gos Stendinio 

(skrendančių taikinių — 
..trap") šaudymo pirmenybės 
planuojamos liepos pabaigoje 
ar rugpjūčio pradžioje Hamil-
ton LMZK „Giedraitis" šau
dykloje. Rengia ŠALFASS-gos 
Šaudymo sporto komitetas. 
Šios varžybos turėjo įvykti 
gegužės 10 d., tačiau buvo 
atidėtos dėl nepatogios datos. 
Informuoja Kazys Deksnys, 
1257 Royal Drive, Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada; tel. 
905-332-6006: faksas 905-
547-5556; e-paštas: 

kdeksnys@8print.ca 

Tiksli data bus pranešta. 

Š. Amerikos Baltiečių lau
ko teniso pirmenybes planuo
jamos rugpjūčio mėn. Colum-

bus, OH. Rengia latviai. Tiksli 
data dar nenustatyta. Infor
muoja: Arturs Zageris tel. 
614-985-1997. Papildomas ry
šys lietuviams: Eugenijus 
Krikščiūnas. 

Š. Amerikos Lietuvių indi
vidualines ir komandines 
golfo pirmenybes vykdo Cle
veland Lietuvių golfo klubas 
rugpjūčio 30-31 d., Quail Hol-
low Country Club, Painesville, 
OH. Informuoja: Algis Nage
vičius, 1150 Chapman Lane, 
Unit 31, Medina, OH 44256; 
tel. 330-721-2424: faksas 
330-721-2423; e-paštas: 

stonemed5@hotmail. com 

Š. Amerikos Baltiečių šau
dymo sporto pirmenybes vyk
do lietuviai rugsėjo mėn. 
Kanadoje šia tvarka: rugsėjo 6 
d. stendinio („trap") šaudymo; 
rugsėjo 13 d. — smulkaus (22) 
kalibro šautuvų ir rugsėjo 20 
d. — pistoletų. Smulkaus 
kalibro šautuvų ir pistoletų 
2003 m. lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. 
Informuoja: Kazys Deksnys 
(žr. aukščiau). 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos pirmenybės planuo
jamos rugsėjo 13 d. Cleve-
lande ar Toronte. Tiksli data 
ir vieta bus pranešta arti
miausiu laiku. Informuoja: Al
girdas Bielskus (žr. žemiau). 

Šarūno Marcmbonio Kvies
tinis lauko teniso turnyras 
įvyks rugsėjo 26, 27 ir 28 d. 
San Diego, CA. Rengia San 
Diego Lietuvių teniso klubas 
„Aras", c/o Algis Bačanskas — 
pirm., 990 Highland Dr., Suite 
212D, Solana Beach, Ca 
92075; tel. 760-723-1076; 
e-paštas abacanskas@aol.com 

Papildomi ryšiai: LTK 
Aras Website — 

www.arastennisclub.com; 

Algis Šėkas tel. 814-968-
8124; e-paštas 

isekas@octa.net 

arba Šarūnas Landys tel. 
858-259-0320. e-paštas 

sarunas@metaflex.com 

ŠALFASS-gos Jaunučių 
krepšinio pirmenybes vykdo 
Toronto PPSK „Aušra" spalio 

Philadelphijos „Aras" vyrų B grupes čempionai. Firmoje eilėje 
— turnyro organizatoriai. 

Algimantas Selizevicius ir Laurynas Misevičiui 
Rimo Gedeikos nuotr. 

3, 4 ir 5 d. Toronte. Šios var
žybos turėjo vykti gegužės 
pabaigoje — birželio pradžio
je, tačiau dėl SARS ligos Ka
nadoje buvo atidėtos. Žai
dynės vyks šiose berniukų ir 
mergaičių klasėse: B (1987-88 
m. gimimo), C (1989-90 m.), 
D. (1991-92 m.), E (1993-94 
m.) ir F „molekulių (1995 m. 
gimimo ir jaunesnių). Data ir 
vieta dar nėra galutinai 
patvirtinta. Informuoja Ri
mas Miečius, 54 Burrovvs 
Ave. Etobicoke, Ont. M9B 
4W7, Canada; tel 416-234-
0878; faksas 416-234-8506; e-
paštas 

rimmeri@8ympatico.ca 

Š. Amerikos Baltiečių 
plaukimo pirmenybės numa
tomos spalio 25 d. Toronto, 
Ont. Data ir vieta dar galuti
nai nepatvirtinta. Lietuvių 
metrinių nuotolių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių. 
Informuoja: Mrs. Catherine 
Jotautas, 35 Cumberland Dr„ 
Brampton, Ont. L6V 1W5 
Canada; tel. 905-457-7664; 
faksas 905-457-5932; e-paštas 

caromire@aol.com 

Papildomas ryšys: Algir
das Bielskus (žr. žemiau). 

Visų varžybų reikalais 
galima kreiptis į ŠALFASS 
gen. sekr. Algirdą Bielskų. 
3000 Hadden Rd., Euclid. OH 
44117-2122, USA; tel. 216-
486-0889 (paliekant žinutę, 
leiskite suskambėti 8 kartus); 
faksas 216-481-6064; e-paš
tas vyts@vpacct.com 

Laikui pribrendus, kiek
vienų varžybų platesnės 
informacijos bus skelbiamos 
atskirai. Kalendoriaus 
papildymai bei pakeitimai 
bus nuolatos pranešami. 

ŠALFASS-gos centro valdyba 

SALVIJUS BARČYS LAIMĖJO JAV JAUNIMO ŠACHMATŲ 
ČEMPIONATĄ 

Kaip praneša „New York 
Times" dienraštis, neseniai iš 
Lietuvos atvykęs 13-metis 
jaunuolis — Salvijus Barčys 
laimėjo 2003 m. JAV jaunimo 
atviras šachmatų pirmenybes 
vyriausiųjų amžiumi (ir, žino
ma, stipriausiųjų) grupėje. 

Šios pirmenybės, kurios 
sutraukė 110jaunuolių išviso 
pasaulio (buvo atvykusių net 
iš Indijos), buvo pravestos tri
jose amžiaus kategorijose — 
11 m. ir mažiau, 15 m. ir ma
žiau bei 21 m. ir žemiau. 

Iš Lietuvos prieš 6 sa
vaites su šeima į Brooklyn 
priemiestį prie New York at
vykęs. S. Barčys, galėjo rung
tyniauti jaunesniųjų grupėje 
ir ten lengvai laimėti. Tačiau 
ŠĮ jauną lietuviuką sudomino 
vyresniųjų kategorijos laimė
tojui skinamas prizas ketve
rių metų visa universiteto 

stipendija ir galimybe varžytis 
2004 m. uždarose JAV jauni
mo pirmenybėse. 

Šis S. Barčio žygis pasi
teisino: jis iš 6 galimų surinko 
5 taškus ir jam atiteko pirmoji 
vieta. Mūsiškis surinko tiek 
pat taškų, kaip ir 20-metis 
Thomas Bartell iš Colts Neck, 
NJ, tačiau lietuviui pergalę 
garantavo jo susitikimai su 
stipresniais varžovais. 

Šios pirmenybės buvo pra
vestos Sunny Maritime kolegi
jos Bronx, N.Y. patalpose ir 
baigėsi birželio 22 d., kuomet 
buvo žaidžiamas šeštasis 
ratas. Po to buvo paskelbti 
nugalėtojai trijose amžiaus 
kategorijose. Daugiausia visus 
susirinkusius nustebino lietu
vio jaunuolio pergalė, nes jam 
reikėjo nugalėti visus, gerokai 
amžiumi vyresnius ir daugiau 
patirties turinčius, šachma

tininkus. 
Kadangi S. Barčys dar yra 

tik 13 metų amžiaus, jam 
reikės gerokai palaukti, kol 
galės pasinaudoti laimėta uni
versiteto stipendija. Tačiau 
„New York Times" korespon
dentė Elissa Gootman rašo 
kuomet buvo paklaustas ar jis 
šiuo prizu pasinaudos, jaunuo
lis entuziastingai atsakė 
„taip". 

Taip pat straipsnyje mini
ma, kad jaunuolis tik trumpą 
laiką gyvena šiame krašte 
nedaug turėjo galimybių pa
matyti jo vaizdų. Tačiau atei
tyje jis galvoja turės progą tai 
padaryti. 

O mes, be abejo, dar ga
lėsime ne kartą išgirsti apie S. 
Barčio gražius pasirodymus 
prie šachmatų lentos 

Edvardas Šulaitis 

DAR KARTĄ APIE KREPŠINIO 
TURNYRĄ 

Birželio 7-8 d. Bridgeport, 
CT, įvyko trečiasis metinis 
Rytinio pakraščio krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvavo 
rekordinis skaičius vyrų ko
mandų, o taip pat moterų ir 
jaunių komandos. 

Prieš trejus metus, kai šis 
turnyras pradėtas, iš viso da
lyvavo 23 komandos (vyrų, 
moterų, jaunių, jaunučių), o 
šiemet atvyko 19 komandų iš 
aštuonių valstijų su daugiau 
kaip 200 krepšininkų. Tarp jų 
buvo 15 vyrų komandų, trys 
moterų ir dvi jaunių. 

Vyrai atvyko iš Naujosios 
Anglijos, Bostono, Connecti-
cut (2). N'ew York (2). New 
Jersey (2), Philadelphia (2), 
Baltimore ir pirmąsyk į Rytus 
atkeliavo — Čikagos „Litua
nica" ir Minnesota „Ežerai". 
Moterų komandos buvo iš 
Connnnecticut ir Philadelphia. 

Prieš trejus metus dalyva
vo komandos tik iš Rytinio 
pakraščio, o šį kartą toks gau
sus (ir iš taip toli) krepšininkų 
dalyvavimas parodė, kad 
sportas Rytuose yra ne tik at
sigavęs, bet pasiekęs tokį 
aukštą lygį, kad sutraukia 
komandas net iš tolimų valsti
jų. Turnyrai yra gerai orga
nizuoti, kasmet stiprėja var
žybos, todėl ir ateityje, be abe
jo, turnyrų tęstinumas 
užtikrintas. 

Vyrų grupės varžybose da
lyvavo trys komandos: Či
kagos „Lituanica", Naujosios 
Anglijos ,.Žvaigždės" ir Phila-
delphijos „Aras". Pirmą vietą 
laimėjo „Aras", antrą — 
„Žvaigždės", trečiąją — „Li
tuanica". 

Rungtynės buvo įtemptos, 
pilnos emocijų ir puikiai lošia
mos. Konkurencija tarp Nau
josios Anglijos ir Philadelphi-
jos komandų buvo ypač karš
ta, nes iki šio turnyro abidvi 

komandos yra žaidusios 
penkias rungtynes ir visas 
penkias laimėjo Naujoji Ang
lija. Šį sykį „Aras" užsispyrė 
žūt būt nugalėti Marių Janulį, 
Marių Kovoliuką. Vaidą Nu-
tautą ir jų draugus. „Aras" su 
trimis broliais Hodgson, Lai
miu Čičinu ir Donatu Trapu 
nugalėjo „Naują komandą" ne 
vieną, bet du sykius. Taip pa
daręs. ..Aras" visiems įrodė, 
kad , j is skrenda aukštai, ga
lingai, be jokios baimės". 
„Aras" ir Rytai — vienas ir 
tas pats. 

Vyrų B grupėje pirmą vie
tą laimėjo Connecticut „Ąžuo
lai", antrą — New Jersey 
„Statyba", trečią — Bostonas. 

Moterų grupėje pirma vie
ta teko Connecticut valstijos 
krepšininkėms, antra New 
York/New Jersey. trečia — 
Philadelphijai. 

Jaunių grupėje laimėtojai 
išsirikiavo taip: pirmoje vieto
je — Philadelphijos „Aras", 
antroje — Connecticut, Ąžuolai". 

Turnyras pasisekė labai 
gerai, nes visą sunkų organi
zacinį darbą atliko Connec
ticut Sporto klubas ir jo va
dovas Laurynas Misevičius. 
Jų darbai nebūtų pasisekę, 
jeigu nebūtų gauta finansinės 
paramos iš Rytinių apylinkių, 
Lietuvos Vyčių, JAV LB Kraš
to valdybos. Lietuvių fondo ir 
pirmą sykį iš ŠALFASS-gos. 

Sportinė veikla gerėja Ry
tuose, nes kiekvienais metais 
daugiau ir daugiau žmonių 
įsijungia į šį darbą. Per pas
kutinius trejus metus, be Ry
tinio pakraščio krepšinio tur
nyrų, įvyko kiti. mažesni susi
tikimai Baltimorėje. Connec
ticut. Philadelphijoje. New 
York ir Washignton. DC (am
basados ruoštas turnyras). 

Rimas Gedeika 
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Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. S ts .5 r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTIĮ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SI., Oak. Lavvn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Barney Dr„ Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
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„LITUANICOS" FUTBOLININKAMS — 
TRYS TAŠKAI BE ŽAIDIMO 

Praėjusį sekmadienį (bir
želio 29 d.) „Lituanicos" futbo
lo komanda, dalyvaujanti 
„Metropolitan" futbolo lygos 
„major" divizijoje, gavo 3 
taškus be žaidimo, kuomet jų 
varžovai — „Kickers" klubo 
futbolininkai nepasirodė aikš
tėje prie Pasaulio lietuvių cen
tro Lemonte. Tą popietę abi 
komandos turėjo sužaisti 
priešpaskutines 2002—2003 
metų pirmenybių rungtynes. 

Neatvykus varžovams ir 
praėjus 15 minučių po 
numatytos rungtynių pradžios 
— trečios valandos, jų teisėjas 
sušvilpė ir užfiksavo 3-0 per
galę mūsiškiams be žaidimo. 
„Kickers" klubas dėl neatvyki
mo žaisti ne tik prarado tris 
taškus, bet turės sumokėti ir 
nemažą piniginę pabaudą. 

Kaip atrodo, varžovai, ku
rie yra pirmenybinės lentelės 
uodegėlėje, jau nesitiki iš
bristi iš paskutinės vietos, kas 
kvepia atsisveikinimu su „ma
jor" divizija, tad nusprendė 
likusių rungtynių nebežaisti. 
Pirmame rate „Kickers" 

klubas tebuvo surinkęs tik du 
taškus. Pavasaryje jie laimėjo 
pora rungtynių, tačiau vis tiek 
dar negali prisivyti 9-je vietoje 
esančią „Green-White" ko
mandą, kuri dėl išlikimo ge
riausiųjų komandų grupėje 
turės peržaisti su žemesnėje 
grupėje antrą vietą užėmusia 
komanda. 

Kadangi pagrindinė lietu
vių „persekiotoja" — „Eagles" 
komanda buvo išvykusi į 
turnyrą Wisconsin valstijoje ir 
pirmenybinių rungtynių nebe-
žaidė, tai „Lituanica", be žai
dimo gavusi 3 taškus, dabar 
vėl sugrįžo į pirmenybinės 
lentelės viršūnę. Lietuviai turi 
34 taškus, o lenkai — 32, ta
čiau jiems dar likę du susitiki
mai, o lietuviams — vienas. 
Jeigu „Lituanica" paskutines 
rungtynes prieš „Schwaben" 
laimėtų, o „Eagles" bent vie
nas pralaimėtų (arba abi 
sužaistų lygiomis), tai mūsiš
kiai taptų čempionais. „Eag
les" varžovai gana stiprus — 
„Vikings" ir „Lightning". 

E. Š. 

Laimis <ičini« .Aru /.aideias tamsiais m 
sivcržti pro Vaidą Nutauta iš Naujosios Anglijo: 

kineliais', bando pra 
' \ .iiL'/il/ui" komandos. 
Rimfi (iodoikn* ; ' -

„Metropolitan" futbolo lygos „major" divizijos 
pirmenybinė lentelė (po 

1. „Lituanica-Liths" 
2. „Eagles" 
3. „Lightning" 
4. „Sockers" 
5. „Schwaben" 
6. „Maroons" 
7. „Vikings" 
8. „United Serbs" 
9. „Green-Vvhite" 

birželio 

17 
16 
16 
16 
16 
18 
16 
17 
17 

29 d.) 

34 
32 
28 
27 
23 
21 
21 
19 
15 

37-22 
43-23 
35-19 
30-23 
28-30 
36-29 
19-23 
27-54 
22-35 

10. „Kickers" 17 10 26-43 
(Vieta, komandos vardas, rungt. sk., taškai. įvarčių sant.) 
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NEDELSIANT SUSISIEKITE 
Pateikiame atstovų sąra

šą, į kuriuos reikia kreiptis dėl 
„Amerikos Balso" ir „Laisvo
sios Europos Radijo" išlikimo. 
Kviečiame pasinaudoti. 

Any Member of Congress 
can. be reached in Wasbington, 
DC by calling the Capitol HiU 
Operator at 202-224-3121 and. 
asking for the specific mem-
ber'ss ofEce, but here's a list of 
numbers of the Members of 
the House Appropriations 
Committee: 

C.W. Bill Young (R-FL-10) 
202-225-2771; 727-893-3191 

Raiph Regula (R-OH-16) 
202-225-3876; 330-489-4414 

Jerry Levvis (R-CA-41) 
202-225-5861; 909-862-6030 

Harold Rogers (R-KY-5) 
202-225-4601; 606-432-4388 

Frank Wolf (R-VA-10) 202-
225-3351; 703-709-5800 

Jim Kolbe (R-AZ-8) 202-
225-2542; 520-881-3588 

James Walsh (R-NY-25) 
202-225-3701: 315-423-5657 

Charles Taylor (R-NC-11) 
202-225-6401; 828-251-1988 

David Hobson (R-OH-7) 
202-225-4342: 740-654-5149 

Ernest Istook. Jr. (R-OK-
5) 202-225-2132; 405-942-
3636 

Henry Bonilla (R-TX-23) 
202-225-4511; 210-697-9055 

Joe Knollenberg (R-MI-9) 
202-225-5802; 248-851-1366 

Jack Kingston (R-GA-1) 
202-225-5831; 912-352-0101 

Rodney Freylinghuysen 
(R-NJ-11) 202-225-5034: 973-
984-0711 

Roger Wicker (R-MS-1) 
202-225-4305; 662-844-5437 

George Nethercutt (R-WA-
5) 202-225-2006: 509-353-
2374 

Randy Cunningham (R-
CA-50) 202-225-5432; 760-
737-8438 

Todd Tiahrt (R-KS-4) 202-
225-6216; 316-262-8992 

Zach Wamp (R-TN-3) 202-
225-3271; 423-756-2342 

Tom Latham (R-IA-4) 202-
225-5476; 515-232-2885 

Anne Northrup (R-AL-4) 
202-225-5401; 502-582-5129 

Robert Aderholt (R-KY-3) 
202-225-4876; 205-221-2310 

Jo Ann Emerson (R-MO-8) 
202-225-4404; 573-335-0101 

Kay Granger (R-TX-12) 
202-225-5071; 817-338-0909 

John Peterson (R-PA-5) 
202-225-5121; 814-238-1776 

Virgil H. Goode, Jr. (R-VA-
5) 202-225-4711; 434-295-
6372 

John Dolittle (R-CA-4) 
202-225-2511; 916-786-5560 

Ray LaHood (R-IL-18) 
202-225-6201; 217-793-0808 

John Sweeney (R-NY-20) 
202-225-5641: 518-587-9800 

David Vitter (R-LA-1) 202-
225-3015; 504-589-2753 

Don Shenvood (R-PA-10) 
202-225-3731; 570-346-3834 

Davė Weldon (R-FL-15) 
202-225-3671; 321-632-1776 

Mike Simpson (R-ID-2) 
202-225-5531; 208-334-1953 

Ander Crenshavv (R-FL-4) 
202-225-2501: 904-598-0481 

John Culberson (R-TX-7) 
202-225-2571: 713-682-8828 

Mark Steven Kirk (R-IL-
10) 202-225-4835: 847-940-
0202 

David Obey (D-WI-7) 202-
225-3365; 715-842-5606 

John Murtha (D-PA-12) 
202-225-2065; 814-535-2642 

Norm Dicks (D-WA-6) 202-
225-5916: 253-593-6536 

Martin Sabo (D-MN-5) 

202-225-4755; 612-664-8000 
Steny Hoyer (D-MD-5) 

202-225-4131; 301-474-0119 
Alan Mollohan (D-WV-1) 

202-225-4172; 304-232-5390 
Marcy Kaptur (D-OH-9) 

202-225-4146; 419-259-7500 
Peter Viscloskey (D-IN-1) 

202-225-2461; 219-795-1844 
Nitą M. Lowey (D-NY-18) 

202-225-6506; 914-428-1707 
Jose Serrano (D-NY-16) 

202-225-4361; 718-538-5400 
. Rosa De Lauro (D-CT-3) 

202-225-3661; 203-562-3718 
James Moran (D-VA-8) 

202-225-4376; 703-971-4700 
John Olver (D-MA-1) 202-

225-5335; 413-442-0946 
Ed Pastor (D-AZ-49 202-

225-4065; 602-256-0551 
David Price (D-NC-4) 202-

225-1748; 919-859-5999 
Chet Edwards (D-TX-11) 

202-225-6105: 254-752-9600 
Robert (Bud) Cramer (D-

AL-5) 202-225-4801; 256-551-
0190 

Patrick Kennedy (D-RI-1) 
202-225-4911: 401-729-5600 

James Clyburn (D-SC-6) 
202-225-3315: 803-799-1100 

Maurice Hinchey (D-NY-
22) 202-225-6335: 845-331-
4466 

Lucille Roybal-Allard (D-
CA-34) 202-225-1766: 213-
628-9230 

Sam Farr (D-CA-17) 202-
225-2861: 831-424-2229 

Jesse Jackson. Jr. <D-IL-2) 
202-225-0773: 708-798-6000 

Carolyn Kilpatnck (D-MI-
13) 202-225-2261: 313-965-
9004 

F. Allen Boyd. Jr. (D-FL-2) 
202-225-5235: 850-785-0812 

Chaka Fattah (D-PA-2) 
202-225-4001; 215-387-6404 

Steven Rothman (D-NJ-9> 
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Danutė Bindokienė 

Lietuvos valstybes — karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejaus 
išvakarėse Vilniuje atidarytas išskirtinės reikšmės objektas — Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos naujasis priestatas, projektuo
tas ir statytas beveik du dešimtmečius. 

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka. 

202-225-5061: 201-646-0808 
Sanford Bishop, Jr. (D-

GA-2) 202-225-3631; 229-439-
8067 

Marion Berry (D-AR-1) 
202-225-4076; 870-972-4600 

These Congressmen need 
to be asked why they failed to 
support US international 
broadcasting to Lithuania, 
Latvia and Estonia when the 
voted on Wednesday, July 9, 
2003: 

CJS Appropriators: 
Chairman, Cong. Frank Wolf 
(R-VA) 202-225-5136 

Cong. Harold Rogers (R-
KY) 202-225-4601; 606-432-
4388 

Cong. Jim Kolbe (R-AZ) 
202-225-2542; 520-881-3588 

Cong. Charles Taylor (R-
NC) 202-225-6401; 828-251-
1988 

Cong. Ralph Regula (R-
OH) 202-225-3876; 330-489-
4414 

Cong. David Vitter (R-LA) 
202-225-3015; 504-589-2753 

Cong. John Svveeney (R-

NY) 202-225-5641; 518-587-
9800 

Cong. Mark Kirk (R-IL) 
202-225-4835; 847-940-0202 

Ranking Member: Cong. 
Jose Serrano (D-NY) 202-225-
4361 

Cong. Alan Mollohan (D-
WV) 202-225-4172: 304-232-
5390 

Cong. Bud Cramer (D-AL) 
202-225-4801: 256-551-0190 

Cong. Patrick Kennedy 
(D-RI) 202-225-4911: 401-729-
5600 

Cong. Martin Sabo (D-
NM) 202-225-4755; 612-664-
8000 

Chairmen of the Baltic 
Caucus in the House and 
Senate should also help 
restore the funding: 

Cong. John Shimkus (R-
IL) 202-225-5271; 217-492-
5090 

Cong. Dennis Kucinich (D-
OH) 202-225-5871; 216-228-
8850 

Sen. Diek Durbin (D-IL) 
202-224-2152; 312-353-4952 

ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTIS KOMUNISTŲ VALDYTOSE ŠALYSE 
Žmogaus teisėmis besi

rūpinanti tarptautine organi
zacija „Freedom House" pa
skelbė ataskaitą apie žmogaus 
teisių padėtį anksčiau komu
nistų valdytose šalyse. Kaip 
rašo mūsų radijo žinių sky
riaus apžvalgininkas Jeffrey 
Donovan. padėtis Vidurio ir 
Rytų Europoje vertinama pa
lankiai, daugiau rūpesčių 
žmogaus teisių gynėjams kelia 
Rusija. Vidurio Azija ir Kau
kazas. 

Amerikoje įsikūrusios žmo
gaus teisių gynimo organizaci
jos „Freedom House" ataskaita 
pavadinta „Valstybės pereina
muoju laikotarpiu". Šiame 
dokumente tarptautinė mok
slininkų grupė vertina žmo
gaus teisių padėtį anksčiau 
komunistų valdytose šalyse. 
Organizacijos spaudos atsto
vas Michael Goldfarb sakė: 

— Šiais metais vertinant 
visą regioną didžiausia pažan

ga pastebima Vidurio ir Rytų 
Europoje bei Balkanuose. Iš
skyrus Pabaltijį, kitose buvu
siose tarybinėse respublikose 
žmogaus teisių padėtis prasta. 

Ataskaitoje ypatingas 
dėmesys atkreipiamas į Ru
siją, kurioje jau kuris laikas 
pastebimos pavojingos tenden
cijos. Amerikos prezidentas 
George W. Bush raginamas 
žmogaus teisių klausimą 
paliesti pokalbiuose su Rusijos 
prezidentu Vladimir Putin. 

Rusijos vadovas kaltina
mas siekiąs visą valdžią su
telkti savo rankose, teigiama, 
kad šalyje vis giliau šaknis lei
džia korupcija, abejojama, ar 
Rusijoje rengiami rinkimai iš 
tikro yra laisvi. Rusijos pilie
tinė visuomenė yra menka, 
žiniasklaidai nuolat grasinama. 

„Freedom House" ataskai
toje taip pat rašoma apie žymų 
žmogaus teisių padėties blo
gėjimą Gruzijoje. Kazachijoje 

ir Kirgizijoje. Šiek tiek padėtis 
blogėjo Armėnijoje, Baltaru
sijoje, Bulgarijoje. Chorvati-
joje. Moldavijoje ir Lenkijoje. 

Ypač aštriai kritikuojami 
Kirgizijos ir Kazachijos prezi
dentai Askar Akajev bei Nur-
sultan Nazarbajev. Akajev 
kaltinamas tiesiogiai ir ne
tiesiogiai spaudęs ir tildęs sa
vo kritikus, o Nazarbajev kal
tinamas, persekiojęs žurnalis
tus, kurie bandė tirti valdžios 
korupciją. 

Pasak Goldfarb. prasidėjus 
Afganistano karui ir Amerikai 
labiau susirūpinus regiono rei
kalais, žmogaus teisių padėtis 
Vidurio Azijoje nepagerėjo. 

— Nors daugelis stebėtojų 
tikėjosi, kad amerikiečių karių 
buvimas šalyse bei padidėjusi 
finansinė parama paskatins 
teigiamus Vidurio Azijos šalių 
vidaus politikos poslinkius, 
deja čia labai mažai kas, o gal 
ir apskritai niekas nepasi

keitė. 
Ataskaitoje kritiškai verti

nama ir padėtis Kaukaze. Su 
sunkiomis socialinėmis bei 
ūkio problemomis susidurianti 
Armėnija sukūrė labai ydingą 
politinę sistemą. Panašios kri
tikos sulaukė ir armėnų 
kaimynai. Gruzijos savivaldy
bių rinkimuose būta nemažai 
pažeidimų, smurtauta, šioje 
šalyje dažnai puldinėjami 
nepriklausomi žurnalistai. 

Kaip didžiausią pažangą 
pernai saugant žmogaus teises 
padariusi išskiriama Bosnija 
ir Hercegovina. Tiesa, tarp
tautinės bendruomenės atsto
vai šioje šalyje vis dar vaidina 
svarbų vaidmenį, ataskaitoje 
pastebima, kad šalies konsti
tucijoje padarytos pataisos, 
kurios sustabdė tautinių ma
žumų diskriminavimą. Bosni
joje pernai surengti pirmieji 
parlamento rinkimai, šalis ta
po Europos tarybos nare. 

„Freedom House" ataskai
toje minimi teigiami poslinkiai 
Azerbaidžane, Čekijoje, Make
donijoje, Rumunijoje. Slovaki
joje, Slovėnijoje, Ukrainoje, 
Serbijoje ir Juodkalnijoje. 
Tačiau pabrėžiama, kad tai 
visų pirma nevyriausybinių 
organizacijų, o ne valdžios 
nuopelnai. 

Pasak ataskaitos redakto
rės Jennifer Windsdor, gana 
paini padėtis Ukrainoje. Šių 
metų ataskaitoje kalbama 
apie šalies demokratijos pa
žangą — tai visų pirma sieja
ma su gana demokratiškais 
parlamento rinkimais. Tačiau 
apskritai Ukrainoje vyrauja 
nerimą keliančios tendencijos. 

Ataskaitoje tarp sėkmin
gai įstatymo valdžią įtvirti
nančių šalių minima ir Lietuva. 

Parengė i 
Gintaras Aleknoms 

Laisvosios Europos radijas : 

S.O.S.: rytoj bus per 
vėlu 

Liepos 9 d. mus pasiekė 
nemaloni žinia, kad tą dieną 
Vašingtone JAV Atstovų rū
mų ,.The Appropriations Sub-
committee on Commerce, Jus-
tice, State and Judiciary" pa
komitetis svarstė ir priėmė pi
nigų skirstymo biudžetą 2004 
metams, panaikindamas pa
ramą JAV išlaikomoms tarp
tautinėms radijo laidoms, siun
čiamoms į 11 Rytų Europos 
valstybių. Jeigu šis nutarimas 
viso Atstovų rūmų „Approp
riations" (pinigų skirstymo) 
komiteto balsavimu, vyksian
čiu kiek vėliau šį mėnesį, ne
bus pakeistas, „Amerikos 
Balsas" ir „Laisvosios Euro
pos Radijas" turės š.m. rugsėjo 
30 d. nutraukti laidas į Bul
gariją, Kroatiją, Čekų Res
publiką, Estiją, Vengriją, Lat
viją, Lietuvą, Lenkiją, Rumu
niją, Slovakiją ir Slovėniją. 
Numatoma, kad tuo pačiu bal
savimu būtų sumažintos lai
dos į Armėniją, Gruziją, Ser
biją ir Ukrainą. 

Pinigų skirstymo pakomi
tečio pirmininkas Frank Wolf 
(R-VA) atsisakė patvir t int i 
8.9 mln. dolerių paramą, kuri 
būtina, kad minėtų radijo lai
dų galėtų ir toliau klausytis 
Rytų Europa. Verta pastebėti, 
kad jis nedavė jokios prie
žasties dėl tokio savo sprendi
mo. Pakomitečio nutar imas 
nutraukti paramą „Voice of 
America" ir „Radio Free Eu-
rope" laidoms pastato į keblią 
padėtį Atstovų rūmų „Inter
national Relations" komiteto 
pirm. atstovą Henry Hyde 
(R-IL), atstovą Tom Lantos 
(D-CA) ir pakomitečio Euro
pai pirm. atstovą Doug Bereu-
ter (R-NE), kurie yra įrašę į 
Valstybės departamento ,,Au-
thorization bill" (H.R. 1950), 
kad radijo laidų taryba 
(Broadcasting Board of Gover-
nors) neturi teisės nutraukti 
radijo transliacijų Rytų Euro
pos šalims, įskaitant Estiją. 
Latviją ir Lietuvą. 

Šiuo metu dar yra vilčių, 
kad tas pragaištingas nutari
mas galėtų būti a tšauktas 
„Committee of Appropria
tions", komiteto, kuriam vado
vauja Kongreso narys C. W. 
Bill Young (R-FL), atstovau
jantis St. Petersburg. FL. 
Jeigu šios vietovės, o taip pat 
iš visų kitų valstijų JAV 
piliečiai kreiptųsi į skirstymo 
komiteto pirm. atstovą Bill 
Young iki ateinančios savaitės 
antradienio, 2003 m. liepos 15 
d., ir paprašytų, kad jis, kartu 
su pinigų skirstymo komitetu, 
sugrąžintų 8.9 mln. dol. para
mą JAV tarptautinėms radijo 

laidoms, skiriamoms Rytų 
Europai. Iš tos sumos tereikia 
kiek mažiau kaip 3 mln. dol., 
kad „Amerikos Balso" ir 
„Laisvosios Europos Radijo" 
laidų tęstinumo išlaidos būtų 
visiškai padengtos! 

Tad nedelsiant kreipkimės 
į Atstovų rūmų narį, kuris gali 
padaryti pagrindinį skirtumą 
tarp šių laidų nutraukimo ir 
tęstinumo — C.W. Bill Young, 
Chairman, telefonu 202-225-
2771 arba faksu: 202-226-
7922. Pabrėžiame: tai padary
ti reikia iki liepos 15 d., antra
dienio. 

Suprantama, kad „Drau
gas" per tą trumpą laiką ne
pasieks skaitytojų St. Peters-
burge ar kitur Floridoje, bet 
Čikagoje ir apylinkėse turime 
pakankami lietuvių, kurie gali 
paskambinti savo pažįsta
miems, o taip pat Lietuvių 
Bendruomenės valdybai ir 
įvairių kitų organizacijų vado
vams. Raginkime juos nedel
siant susisiekti su atstovu Bill 
Y'oung ir paprašyti pagalbos. 
Kadangi jį įtaigoti gali ir visų 
kitų valstijų JAV piliečiai, 
atlikime savo pareigą ir skam
binkime arba faksu siųskime 
prašymus. 

Jau tiek kartų Amerikos 
lietuviai, šio krašto piliečiai, 
yra kreipęsi į savo atstovus 
Vašingtone, kad užtartų Lie
tuvai ir lietuviams svarbius 
reikalus. Ir dažniausiai tie 
prašymai būdavo išklausyti. 
Tik prisiminkime laimėjimą, 
Senatui balsuojant dėl NATO 
plėtros! Ar manome, kad be tų 
prašymų, įtaigojimų tokia per
galė būtų nukritusi lyg pri
nokęs obuolys į sterblę? 

Taip pat nereikia aiškinti, 
kad šios dvi radijo laidos, 
siunčiamos iš Vakarų pasau
lio, Lietuvai (taip pat kitoms 
Rytų Europos valstybėms) jau 
nebereikalingos, kai jos lais
vos, pakviestos įsijungti į va
karietiškas tarptautines orga
nizacijas. Galbūt ateityje ir 
nebus reikalingos, bet šiuo 
metu dar labai svarbios. Jo
mis pasitiki klausytojai, jų 
perduodamos žinios tikslios. 
nešališkos ir stropiai atren
kamos, kad apimtu visas svar
biausias sritis. Šių laidų ne
temdo jokios įtakos: politikos, 
komercijos, organizuoto nusi
kalstamumo ar kitos. Jeigu 
šiuo metu „Laisvosios Euro
pos Radijo" ir „Amerikos Bal
so" laidos (jos jau ir taip ap
karpytos) bus nutrauktos, 
Lietuva patirs tikrai didelę ža
lą. Tad neatidehokime. nes 
rytoj bus per vėlu! 

LIETUVIŲ NAMAI SENOVĖJE 

LIBERTAS KLIMKA 

Tęsinys. Pradžia Nr. 130 

Vėlinių išvakarėse pirkios 
langeliai būdavo praveriami, o 
ant palangės padedami apei
giniai valgiai. Kūčių vakarie
nės metu ten vėlėms pasta
tomas avižinio kisieliaus du
buo. Vadinasi, išties tikėta, 
kad langas — gyvųjų ir mi
rusiųjų pasaulių sąlyčio vieta. 

Pro langą vykdavo namų 
šeimininko pasišnekėjimas su 
Kalėdų persirengėliais. Že
maitijoje jie vadinti berneliais 
arba avinėliais. Lygiai ir su 
lalautojais per Velykas. Po 
langu sakomos oracijos ir svei
kinimai, giedamos giesmės. 
Etnologai mano, kad kalen
dorinių švenčių persirengėliai 
kitados vaidindavo ateivius iš 
dausų, tai — prabočių šešėliai. 

Jie atnešantys ateities ištar
mę. Todėl po Kūčių vaka
rienės ties langais merginos 
stengdavosi savo likimą su
žinoti. Išgirs viduje ištartus 
žodžius „eik" arba „prašau", — 
tų metų piršlybos bus sėkmin
gos. Tikėjo, kad. pasižiūrėjus į 
trobos vidų per sukryžiuotus 
šluotos ražus arba medines 
akėčias, galima pamatyti ir 
likimo skirtojo veidą. 

Naktį pro langelį į pirkios 
vidų žiūri Mėnulis. Pilnaties 
šviesa gali susargdinti mie
gantį vaiką. Kenkianti ji ir 
suaugusiam, o ypač besilau
kiančiai moteriai. Mėnulio 
„nužibintas", kūdikis suvidu
riuoja, tampa labai jautrus, 
verksmingas, gali pasidaryti 

nakviša, arba blogai vakare 
matys, — jam „užkris viš-
tupys". Tas visas blogybes ga
lima atitolinti tokiais burtais. 
Ant palangės padedamas 
aštrus peilis ašmenimis į vir
šų; tai mėnesiena jį atbukina, 
bet kūdikėliui pakenkti jau 
nebegali. Padėdavo ten ir puo
delį su vandeniu: tegu mėne
sienos blogis jame nuskęsta. 
Kultuvę aprengia vaiko marš
kinėliais, padeda ant palanges 
nakčiai, visas blogas poveikis 
jai ir atitenka. Arba palangę 
pabarsto smėliu, pripėduoja 
vaiko kojelėmis: jis iš ryto ir 
sveikas. 

O štai delčios šviesa pa
dedanti atsikratyti karpų ir 
dedervinių. Kairės rankos 
mažuoju piršteliu reikia rasą 
nuo lango braukti ir tepti kar
pas, vis pašnibždant triskart: 
„Pranyk, kaip tas dylantis 
Mėnulis". 

Kai užeidavo rūstus aud
ros debesis ir darydavos baisu. 

kad perkūnas neįtrenktų, seni 
žmonės uždegdavo graudulinę 
žvakę ir statydavo ją ant 
palangės. Arba pabarstydavo 
ten velykines verbos spyglių. 
Pirmą kartą pavasarį išgirdus 
griaudžiant, galima atsikra
tyti blusų. Kas nors iš namiš
kių pribėga prie praviro lango 
ir klausia: „Ar namie blusos?". 
Iš vidaus atsako: „Nėra, išėjo 
pas tą ar kitą kaimyną". Ir tais 
metais šių įkyrių įnamių 
namuose nebelieka. 

Stalas — pirmasis namų 
baldas 

Sukrėtus krosnį, sudėjus 
duris ir langus, ateina džiugio
sios ir lauktosios įkurtuvės. 
Senoliai pasakytų, kad į trobą 
įsikelti reikia per Menulio pil
natį. Pirmiausia derėtų į vidų 
įleisti katę arba šunį. ar nors 
vištą. Tepabūna per naktį; jei 
kokia pikta dvasia čia pasi
likusi, tesusikimba su jais. 

Kartais įmesdavo vidun ak
menį. Tada jau galima įnešti 
pirmąjį baldą: ir tai būtinai 
turi būti stalas. Kad niekada 
nepritrūktų namuose duonos. 

Mūsų kaimo tradicijose 
stalas — tai visų šeimos narių 
susibūrimo vieta. Juk valgoma 
beveik visados būdavo bend
rai. Ir smulkūs vakaro darbai 
prie stalo — vienas žiburys 
virš jo. Ten ir aptariami visi 
šeimos reikalai, pasidalijama 
džiaugsmais ir bėdomis, gyve
nimo išminties pamokomi vai
kai ir anūkai. 

Šiais laikais, deja. lietu
viškuose papročiuose beliko 
viena šventė metuose, kuomet 
visa šeima susirenka draugėn 
prie stalo. Tai Kūčios — šven
tajai vakarienei iš tolimiausių 
pasviečių sugrįžta vaikai. Ir į 
marčias išėjusi dukra pir
maisiais metais Kūčioms sė
dasi prie tėvų stalo. Jeigu būtų 
tais metais kas iš šeimos mi
ręs, jam paliekama neužsesta 

vieta, padedama lėkštutė. O 
stalas nenudengiamas ligi pat 
ryto, nes tikima, kad pasivai
šinti susirenkančios giminės 
vėlės. Ant Kūčių stalo stovi 
kryželis, šalia — kalėdaičiai. 
Taigi per šventę stalas tampa 
šeimos altoriumi. Sakralumo 
aura jis apgaubtas ir per kitus 
svarbius šeimos įvykius. 

Tradicinėse lietuviškose 
vestuvėse jaunikis, prieš 
išvykdamas iš namų pas savo 
nuotaką, būdavo piršlio ir vy
riausiojo pabrolio apvedamas 
aplink stalą Ir būtinai krypti
mi pagal saule, natūralia gam
tos reiškimų tėkme. Lygiai ir 
nuotaka: jos graudus atsisvei
kinimas su namais ir tėvais 
vykdavo prie stalo. Išvažiuo
jant bažnyčion, tėvai pastato 
ant stalo Nukryžiuotąjį ir 
uždega vaškinę žvakę. Jaunoji 
pabučiuoja stalą, duonos kepa
lą ir kryželį. Aplink stovinčios 
pamerges ir pajauniai taip pat 
pabučiuoja stalą. Vyriausioji 

pamergė, aukštaičiuose vadi
nama didžiąja, stovėdama už 
stalo, sukalba maldą: „Klonio-
juos tam baltam stalui ir tom 
baltom galvom už šį žalių rūtų 
vainiką, per ledą dygusį. per 
šerkšną žydėjusį..." Tada visi 
tylom eina aplink stalą. Jau
noji eina pirma, visi kiti — 
paskui ją. Pradedama nuo du
rų pasieniu ir vėlgi pasauliui, 
kaip saulė eina dangaus skliau
tu. Seniau apeidavę stalą 
triskart. 

Jaunoji, parvežta į vyro 
namus, dar tą patį vakarą 
turėdavo užstalėje pakabinti 
savo pačios austą raštuotą 
rankšluostį. Anytai ji dovano
davo drobes stuomenį. Ši. paė
musi rietimą už vieno galo. 
marčiai laikant už antro, ap-
vesdavo ją aplink stalą. Taip 
namų gerosios dvasios būdavo 
supažindinamos su nauja šei
mos nare. ateityje tapsiančia 
ir namų šeimininke. 

Bus daugiau 
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Vasaros renginiai Čikagoje 

JONINĖS 
Pagoniškoje lietuvių religi

joje saulės kultas užėmė labai 
svarbią vietą, todėl trumpiau-
siajai nakčiai ir ilgiausiajai 
dienai buvo suteikta ypatinga 
reikšme — ilgą laiką tai buvo 
šventa ir stebuklinga naktis, 
kurios metu susidurdavo tam
sios jėgos su šviesiomis, gėris 
su blogiu. Iki krikščionybės ši 
šventė buvo vadinama Raso
mis, Kupolėmis, Kupolinėmis. 
Tai patvirtina ir 1262 metų 
rusiškoje Ipatijaus kronikoje 
paminėtas žodis, „kupale". Įsi
galėjus krikščionybei, Bažny
čia ne iškart pripažino šią pa
gonių lietuvių švenčiamą 
šventę. Tačiau nebuvo galima 
sustabdyti upes bėgimo, tad 
Bažnyčia, ilgokai priešinusis 
(apie tai daug rašo vysk. 
Motiejus Valančius „Žemaičių 
vyskupystė" 1897 m., 201 p.), 
priėmė Rasas ar Kupoles, su
tapatindama ją su šv. Jono 
Krikštytojo diena. Kiekvienas 
laikmetis daugiau ar mažiau 

po to nuneštų į dantis įsi
kandę pranešimus, kas kur ką 
šnekėjo, dainavo ir 1.1. Dau
giausia apie tą laikotarpį galė
tų pasakoti Jonas Trinkūnas 
— „Romuvos" įkūrėjas Vil
niaus universitete, ganėtinai 
ilgokai skųstas „savųjų" ir 
tampytas saugumo už pago
niškųjų tradicijų, tame tarpe 
ir Joninių atgaivinimą... 

Joninių tema nebuvo sve
tima ir mūsų kūrėjams. Ryš
kiausią, reto grožio ratelį — 
šokį „Kupolinis" jau 1968 me
tais sukuria lietuviško šokio 
tėvas Juozas Lingys. „Kupo
linis" — 1970 metų Dainų 
šventės liaudies dainų ir šokių 
ansamblių vakare — kulmi
nacija, papuošusi visą vakarą. 
Atsistoję žiūrovai sukėlė ova
cijas... Šį šokį Juozas Lingys 
padovanojo išeivijos tautinių 
šokių grupei iš Cleveland 
„Grandinėlei" (gaila, kad dėl 
susiklosčiusių aplinkybių ilgo
kai nebuvo minimas autorius), 

das Reneckis užsisakė iš 
ankstyvo laiko, o mums svar
biausia buvo surinkti, kiek 
beliko neišvykusių Lietuvon 
vaikų ir parengti įmanoma 
pusvalandinę programėlę. 
Kad ją paįvairintų, susidaina
vo ir dėstytojai, moksleivių 
tėveliai. Rengėmės tam mūsų 
pasirodymui visu rimtumu — 
juk žadėta daug žiūrovų. 
Nebuvo laiko nuvykti ir iš 
anksto apžiūrėti vietą pasi
rodymui, pasitikėjome rengė
jais. Štai čia ir išlindo katė iš 
maišo, kad rengėjai nė vie
nas, matyt, neturėjo patyri
mo, rengiant tokių renginių 
meninę dalį — estrada ar pa
kyla buvo pakalnėje, o 
žiūrovams skirta vieta buvo 
kylantis kalnas. Tai neblogai, 
bet kai plikoje vietoje degina 
karšta saulė? Tai viena, o 
antra, pagrindiniai žiūrovai, 
užėmę vietas prie stalų, ra
miai sau gromuliojo šašlykus 
ar cepelinus, visai nereaguo
dami į tai, kas vyksta scenoje. 
Kodėl? Buvo per toli, beveik 
nieko negirdėjo. Jokio kon
takto su publika nebuvo-įma-
noma užmegzti, o tas šimtelis 
savų žmonių — tėvelių, drau
gų, kaimynų, įsikūrusių ne
toli pakylos, greitai pasitrau
kė pavėsin, nes deginanti 
saulė vargino. Taigi, koks lie
tuvis be bendros dainos, ben
dro šokio? Saujelė neatpirko 
to triūso ir gerų norų, kad visi 
užtrauktumėme bendrą dainą 
— juk tada mes būname 
kartu! Per toli ir ne vietoje 
esanti pakyla atėmė galimybę 
nors per dainą pabūti arčiau 

Meno mokyklėles dainininkai su mokytojomis Jūrate Grabliauskiene ir Loreta Umbrasiene Joninių šventėje. 
Jono Kuprio nuotr 

pakoreguoja mūsų gyvenimą 
— dvidešimt pirmojo amžiaus 
Lietuvoje nuo ateinančių metų 
ši tradicinė trumpiausios nak
ties šventė taps valstybine. 
Kas žino. gal Lietuvoje tiek Jo
nų, kad dėl jų prireikė dar vie
nos nedarbo dienos... 

Sovietmečiu Lietuvoje at
virai ir masiškai Jonines pra
dėta švęsti apie septinto de
šimtmečio pradžią, o Rambyno 
kalne. Kernavėje, ko gero, bu
vo švenčiamos visą laiką, ne
paisant, kad valdžia, jei ne
drausdavo, tai ir nepalaikyda
vo. Suvažiavęs jaunimas švęs
davo Rasos šventę, rinkdavo 
vaistingas žoles (kupoliauda-
vo). pindavo vainikėlius, ku
riuos mesdavo medin (iš kelin
to karto užsikabins už šakos 
— po tiek metų ištekės...), 
plukdydavo upėn ar ežeran — 
jei susilies su bernelio vaini
kėliu — už jo ištekės... Degino 
laužus, ejo ratelius, dainuoda
vo kupnleifls skirtas dainas, 
poromis susikibę šokinėdavo 
per ugnį (jei pavykdavo per
šokti, nepaleidus rankų, vadi
nasi, tais metais laul^i vestu
vių), vidurnaktį maudydavosi, 
kad apsišvarintų ir įgautų jė
gos. Vidurnaktį eidavo ieškoti 
paparčio žiedo, sudegindavo 
ant ilgos aukštos karties iš
keltą stebulę, kaip amžino gy
venimo rato simbolį... Tada 
nebuvo komercijos — gėry
bėmis lūžtančių prekystalių, 
nebuvo prekeivių, buvo tik 
saugumo agentų. įdėmiai ste
binčių iš už medžių ar krūmų, 
tarpais bandančių ir prisi
jungti bendron dainon. susi
draugauti su atvykusiais, kad 

susilaukusiai nepaprasto pasi
sekimo. Gal nuo „Kupolinio", 
gal nuo to, kad vis tiek bus 
švenčiamos Joninės, juolab, 
kad kaimyninėje Latvijoje nuo 
seno buvo švenčiamas Janis — 
Lyguo — Joninės, draudimų 
mažėjo, šventė platėjo. Visur 
Jonai ir Janės būdavo pager
biami gana dideliais ąžuolų 
vainikais, uždedamais ant 
kaklo. Atkūrus nepriklauso
mybę, Joninės pradėtos švęsti 
labai plačiai. Bet... jos nebe
teko sakralumo, paslaptingu
mo, nes komercija į Jonines ne 
tik įžengė, bet įvažiavo visais 
keturiais ratais. Pamenu, kai 
seserėnas, ata Titas Masiulis, 
(žuvęs 1991 m. Sausio 13ąją), , 
grįžęs iš 1990 metų Joninių 
Kernavėje tik tiek tepasakė: 
„Kol buvo draudžiama, tai bu
vo tikros Joninės, o kai dabar 
privažiavo masė žmonių, masė 
prekybininkų, pilna alkoholio, 
tai kokios čia Joninės..." 

Birželio 22 d. Čikagoje su
manytos rengti Joninės pirmiau
sia prasidėjo (kokia čia pasiap-
tis!)nuo komercijos. Žinia,lie
tuvaičiai mėgsta pavalgyti ir 
alučio pagerti. Kokia čia nuo
dėme, jei nepersigeria. jei kul
tūringai moka švęsti, ben
drauti. Šventės rengėjai žinojo 
iš anksto, kad nebus galima 
deginti laužų, kad šventė 
turės baigtis 8-9 v.v. — „Park 
Distnct" teritorijoje įvairiems 
susibūrimams paprastai lei
džiama būti ne ilgiau, kaip iki 
6-7 v.v., o kai kur jau ir 5 v.v. 
reikia, susikrauti mantą ir 
keliauti namo. 

Meno mokyklėlės mokslei
vius koncertinei daliai Arvy-

vieni kitų. 
Žinoma, pati didžiausia 

blogybė — lietuviškas ne
punktualumas. Liturginė, ga
na gražiai pateikta, misterija (ar 
tik nebus atkeliavusi, kaip 
palikimas iš pirmojo jėzuitų 
Vilniuje įkurto teatro, rengu
sio misterijas bažnyčioje) vė
lavo vos ne valandą laiko. Pa
ti misterija buvo per ilga, re-
žisūriškai iki galo neišspręsta 
— merginos turėjo atsisuku
sios į žiūrovus uždegti sakra
linę ugnelę, teatrališkai pa
keltą aukštyn — juk jiems ir 
buvo skirta, ne keletui žmo
nių, stovinčių ant pakylos. 
Kunigo R. Adomavičiaus pa
laiminimas Joninėms buvo 
aiškiai pavėluotas, nes preky
ba virė, žmonių eilės stovėjo 
prie maisto, o kiti jau seniai 
buvo ne vieną porciją sukirte 
ar alaus butelį išgėrę. Labai 
gaila, kad šią dalį, kuri tikrai 
turėjo būti visų dėmesio cent
re, matė vėl tas pats šimtelis 
žiūrovų... 

Liturginės dalies vėlavi
mas turėjo tolesnės progra
mos dalyviams ne itin malo
nias pasekmes: jau įpusėjus 
mūsų pasirodymui, buvau 
paprašyta jį nutraukti, nes 
atėjo „šunų laikas", lipo ant 
kulnų kanklės. Vėliau etno
grafinio ansamblio moterys 
su apmaudu kalbėjo, kad bu
vo nutrauktos ir nebuvo leista 
padainuoti paskutinės, svar
biausios dainos, pasirodymo 
„vinies"... Ne, nesutikau nu
traukti mūsų programos, kuri 
tetruko tik 26 min., nes ne 
mūsų kaltė, kad kažkas pa
vėlavo. Vėliau buvo malonu 

išgirsti, kad vaikai labai pa
puošė programą... Visi turė
jome savo planus, visi norėjo
me, kad būtų viskas laiku ir 
parodyta tas, kas buvo parengta. 

Rengėjų buvau prašyta 
„ką nors nuveikti su vaikais". 
Ką gali nuveikti, kai neįma
noma užmegzti kontakto su 
pagrindiniais žiūrovais — per 
toli, beveik nieko negirdėjo, 
tuo įsitikinau pati, keletą 
kartų pereidama visą plotą. 
Kad ir kaip stengtųsi įgarsin
tojai — salei skirta aparatūra 
nepajėgia aprėpti tokio ploto. 
Manau, kad tai klaida, kurios 
ateityje reikia vengti, jei 
išties norime pakviesti visus 
bendrai dainai ar šokiui. Sau
jelė, kuri įsijungė iš, tarkim, 
4,000 ar 5,000, nemanau, kad 
tai buvo siekiamas tikslas. 

Čikagos ir apylinkių lie
tuviams nenaujiena kartu 
švęsti Jonines. Prieš keletą 
metų A. Kezio draugija su
rengė Joninių šventę toliau 
nuo Čikagos — prie Michigan 
ežero, tokia panaši šventė 
buvo ir Lemonte. Gerai, kad 
organizatoriai surado dides
nę erdvę, galinčią priimti mū
sų daugiau. Kitas dalykas, ar 
verta tokią gegužinę įvardin
ti Joninėmis, jei nieko susiju
sio su Joninėmis nevyko, iš
skyrus iškeltą stebulę su vai
niku ir nuo pakylos grindų 
imamais ir dedamais ant gal
vų vainikais Jonams ir Ja-
nėms... Laužų kūrenti nebuvo 
galima, vainikų niekas ne-
pynė, ant medžių nemėtė, 
vandenin neplukdė ir t.t. Vi
saliaudinės dainos ar ratelių 
nebuvo... Buvo gera ir reika
linga susiėjimui gegužinė, 
kurioje komercijai buvo ati
duota pirmenybė. Vargu bau 
ar reiktų galvoti, kad su tokiu 
pajėgumu galima išeiti į 
Grant parką (organizatorių 
svajonė) — ką galėtume paro
dyti kitataučiams? Šašlykus? 
Taip, mes juos mėgstame, bet 
tai ne lietuviškas valgis. 
Kokias tradicijas galime paro
dyti kitiems, jei sau nesuge
bame, ar neturime sąlygų, ar 
nežinome... Manyčiau, kad 
gegužinė pavyko jau vien to
dėl, kad buvo daug erdvės 
žmonėms susitikti ir paben
drauti — nepasišiukšlinome, 
neprisigėrėme, nesusimušė-
me. Tradicijas reikia gerbti ir 
puoselėti, negalima tik uždėti 
kepurę — pavadinimą. 

Dar daug vasaros gegu
žinių kvies mus bendrai dai
nai, šokiui. Visada smagu 
„Draugo" gegužinėje (rug
pjūčio 10 d.), kurioje esame 
arčiau vieni kitų, bendrą dai
ną užtraukiame ar kokį šokį 
sutrepsime. Gal ir nesutal
pins kelių tūkstančių, bet 
jaukumo pakaks. 

Pabaigai keletas pamąs
tymų. Kai Pietų Amerikos 
gyventojai valstybinių šven
čių metu važinėja po Čikagą 
išsikėlę savo vėliavas, pavy
das suspaudžia širdį — kodėl 
to negalėtume padaryti ir mes 
— Vasario 16t-ąją — visi 
lietuvaičiai su trispalvėmis 
vėliavomis turėtume pasi
puošti savo mašinas. Kodėl 
ne? Juk, kaip parodė ši gegu
žinė, mūsų ne taip mažai! O 
jei dar per visą Ameriką?! Aš 
jau nekalbu apie tai, kad 
galėtume susirengti puikų 
minėjimą — koncertą pačioje 
Čikagoje. Be graudingų verks
mų — džiaugsmo šventę. 

Kitais metais rengiama 
išeivijos tautinių šokių šven
tė. Išeivija tai jau ir mes, čia 
ilgėliau gyvenantys, todėl 
turėtume prisidėti dalyva
vimu joje. Ar nebūtų smagu, 
kad tomis dienomis Čikaga 
vėl būtų pilna lietuvių ma
šinų su trispalvėmis vėlia
vėlėmis... Žinoma, čia komer
cija maža, tai daugiau patrio
tizmo reikalas. Išeivija iš
laikė nemažai gerų tradicijų, 
kurių daugelį reiktų pap
rasčiausiai tęsti. » > » » ^ 

LIETUVIŠKA MADA AMERIKOJE 
Manau, kad liepos 4 die

nai gana plačiai lietuviškoje 
žiniasklaidoje reklamuoja
mas „Lithuanian Fashion in 
America" ir pažadai: „Jūsų 
laukia siurprizas — madų šou 
pristatomas kruiziniame lai
ve 'Evening' Star', plaukiant 
Michigan ežeru. Daug netikė
tumų ir nemokamas baras", 
sutraukė nemažą būrį tau
tiečių. Beje, kaip ir daugelis, 
vildamasi malonaus vakaro ir 
iš laivo pamatyti JAV Ne
priklausomybės šventines ug
nies salves, nukakau ir aš. 
Publiką, susirinkusią priep
laukoje prie laiviūkščio gana 
skambiai įvardinto „Vakaro 
žvaigžde", sudarė beveik šim
taprocentiniai trečiabangiai. 
Žiūrėdama į tą laivą, nejučia 
prisiminiau paauglystę, kai 
vasaros atostogų metu iš 
Kauno Nemuno prieplaukos 
tokiais laivais su klasiokais 
traukdavome Kačerginėn ar 
Kulautuvon... Taigi, ilgokai ir 
kantriai laukdami, kol būsi
me pakviesti vidun (pradžia 
pažadėta 10 v.v.), taip ir ne
supratome, kodėl negalėjome 
laiku išplaukti ir iš laivo pa
matyti ugnies salves, kurias 
stoviniuojantiems prieplau
koje geriau pamatyti trukdė 
aukštoki krūmai... Kai galų 
gale buvome suleisti vidun, 
niekas nei atsiprašė, nei kokį 
žodelį tarė, matyt, taip jau 
pas mus įprasta... 

Madų šou vedęs vaikinas, 
pasimėgaudamas kalbino vi
sus angliškai, paįvairinda
mas balse a ir a, ir vėl a, nors 
anglų kalba kalbančiųjų tebu
vo gal vos keli, tiesa, išskyrus 
laivo įgulą. Na, bet tai ne
svarbu — gyvename Amerikoje, 
tad ką čia ta lietuvių kalba, 
nors angliškai ir neblizgame! 
Trys dizaineriai: Larisa 
Kuchalskienė (Šiauliai, Lie
tuva), Kęstutis Lekeckas 
(Kaunas, Lietuva), Giedrė 
Vaicekauskaitė (Čikaga, 
JAV) pristatinėjo savo kolek
cijas. Dar viena šio šou orga
nizatorių, kurią daugiau žino
jome, kaip Vaivą Tučkuvienę, 
keleto Lietuvoje rengtų „Mis-
sis" konkursų dalyvę, dabar 
Vaiva Zaroba, buvo pristatyta 
kartu su Loreta Narušiene 
bendraautore dizainere ko
lekcijai „Lino giesmė". Ne
buvo žadėto vaikų mados 
teatro „Vaivorykštė", šokėjas 
Juventas Telšinskas parodė 
sumaišytų žanrų — pantomi
mos, breiko kompoziciją... 

Dvylika merginų, moterų 
demonstravo modelius. Gal 
tik keletas jų jautė ir žinojo, 
ką reikia daryti — pristatyti 
modelius, kitoms dar trūko 
įgūdžių ir supratimo, kad pir
miausia rodo ne save. Na, bet 
kai tokia saviveikla, kai ma
nekenės savanoriškai daly
vauja be užmokesčio (kiek
viena jų gavo po vieną bilietą 
į šou), tai reikia tik pasakyti 
dėkui, kad atėjo, kad dalyva
vo, susimokėjo už mašinų 
stovėjimo aikšteles ir t.t. 

Pati aplinka, kurioje vyko 
tas modelių demonstravimas 
buvo labai apverktina — 
prastas, iš kampų į akis plies
kiantis, keturių prožekto-
riukų apšvietimas, nesuteikė 
tos šviesos, taip reikalingos 
nakties tamsoje įžvelgti rūbų 
detalėms. Merginos tik spėjo 
keisti rūbus ir kaip kulkos 
lėkė į persirengimo vietą ir 
atgal į denius. Po pertraukos 
denio grindys apsilaistė vynu, 
kurį, galima sakyti, nuvalė 
brangių modelių, lyg šleifai 
nusidriekiantys, ilgi sijonai... 
Nejau to nematė ar nenorėjo 
matyti vakaro rengėjai? 

Apskritai, visi pademon
struoti modeliai buvo daugiau 
ar mažiau įdomūs, ne visada 
nelaukti, kai kur jau matyti 
ar panašūs. Malonu, kad pra
dedanti dizainere. čikagietė 
Giedrė Vaicekauskaitė drą
siai išeinanti amerikiečių žiū-

Akimirka iš madų parodos. 

rovų teismui ir yra gerai su
tinkama bei įvertinama, su
tiko dalyvauti šiame lietuvių 
rengtame šou, kuriame paro
dė savo labai prieinamus, ir 
svarbiausia, įsigyjamus mo
delius. Iškilmingesni ir tur
tingesni buvo, vakaro pabai
goje demonstruojami, Kęstu
čio Lekecko modeliai. Pačioje 
pabaigoje dar buvo mėginama 
ekspromtu surengti aukcioną, 
kuris, beje, nebuvo surepetuo
tas ar surežisuotas — iškvie
čiamas dizaineris su pasirink
tu modeliu, skelbiamas auk
cionas, o čia paaiškėja, kad 
modelis neparduodamas. Ar
ba nuo 100 dolerių staigiai 
pakeliama kaina iki 300 do
lerių ir tą modelį įsigyja (jei 
įsigyja) viena rengėjų... 

Paplaukiojęs gal pusant
ros valandos, laivas grįžo 
prieplaukon. Jau susiruošu
siems išlipti buvo skelbiama, 
kad kapitonas pamalonino — 
dar valandėlę galima pasilikti 
laive, dar plauksime. Dalis iš
lipome, dalis pasiliko. Vakaro 
pradžioje buvo platinami lote
rijos bilietai (kaina 5 dole
riai). Kada vyko loterija ir kas 
laimėjo, išlipusieji jau nesuži
nojo. 

Sėdėjau ir galvojau — ko
kiam žmonių ratui buvo ren
giamas šitas šou. Ar mes Lie
tuvoje nežinojome, kas yra 
madų šou? Ar publika, kuri 
atėjo, susigundžiusi kruiziniu 
laivu, ateis ir kitą kartą? Ar 
sėdime Amerikos širdyje Či
kagoje, ar esame kokio Bal
bieriškio, ar rajoninio mieste
lio lygio renginyje? Man, atvi
rai pasakius, buvo gaila di
zainerių įdėto triūso, gaila 
manekenių. Jei negalime gera
me laive, tai vietoje, sakyčiau, 
gana nevykusiai parinkto 
nutriušusio laiviūkščio, buvo 
galima surengti tokį vakarą 
Lemonto PLC salėje ar kokia
me restorane. Kur jau kur. o 
Amerikos lietuvių tarpe ypač 
populiarus madų demonstra
vimas. Neabejoju, kad žiūro
vų nestokotų ir erdvės pakak
tų. Svarbiausia, dizainerių 
kruopštus darbas, kūryba bū
tų vertinama kitaip. Matytųsi 
spalvų deriniai, linijų grakš
tumas. Apšvietimas, šviesų 
žaismas modeliams buvo bū
tinas. O palydinti muzika0! 
Jei buvo kokia režisūra, tai 
kaip buvo galima paleisti to
kius įrašus, kurie, kaip muzi
kinis fonas, dovanokite, nepa
dėjo, gal net maišė. Per visą 
vakarą girdėjosi angliškas ar 
prancūziškas tekstas. „Lino 
giesmei" skirti modeliai taip 
pat buvo demonstruojami, pa
lydint muzikai su anglišku 
tekstu. Atrodo, kad neturime 
nei savų dainininkų, nei an
samblių, neturime nei savo 
kalbos... Vargu bau ar inty
mumo ir spalvingumo suteikė 
prancūziškos šansonetes Kęs
tučio Lekecko kolekcijai. Šito
je Amerikos lietuvių žemėje. 
kai pristatinėjami lietuvių 

dizainerių rūbai, pirmu smui
ku turėtų groti sava, labai pro
fesionaliai atrinkta, muzika. 
Jei neturime lietuviškos, pa
rinkime įrašus ne „kad tik 
kaip nors", ieškokime šios sfe
ros profesionalų. Tuos daly
kus turi žinoti šou kūrėjai. 

Girdėjosi apgailestaujan
čių balsų, kad buvo mažai 
amerikiečių. Kiti abejojo, ar 
sugebėjome pristatyti taip 
skambiai įvardintą „Lithua
nian fashion in America". 
Kaip ten bebūtų, madomis vi
sada atsiras besidominčių. 
Gerai, jog trečiosios bangos 
lietuviai stengiasi paįvairinti 
savo ir tautiečių gyvenimą. 
Tik labai norisi, kad tokius 
renginius darytų profesiona
lai arba pasikviestų talkon 
profesionalus. Nesinori, kad 
Amerikos žemėje lietuviai 
išradinėtų dviratį — ach, pir
mas blynas ir neprisvilęs! 
Argi mes kokie naujokai?! 
Juolab, kad bilietų kainos 
buvo nenaujokiškos — dau
giau nei pusšimtis dolerių. 

Giedre Vaicekauskaite demons
truoja savo sukurtą rūbą. 

Porą žodžių apie rengėjus. 
Pagrindinis rengėjas — Lie
tuvos Saules fondas W w York). 
kurio gal daugiau asmeninio 
pobūdžio leidinyje „Saulėte
kis" (buvo išdalintas žiūro
vams), radau ir fondo paskir
tį: kultūrinių renginių organi
zavimas. V ir V modelių studi
ja, vaikų mados teatras, filmų 
reprezentacija, reklamos ir 
spaudos darbų paslaugos. 

Bilietai, kuriuos į šou 
įsigijo žiūrovai, neturėjo jo
kios numeracijos. Tai kaip gi 
tas fondas atsiskaito ir kur 
nueina surinktos lėšos, jei 
tokių bilietų gali būti šimtas, 
du šimtai arba tik dvidešimt... 

Nukelta į 6 pel. 

mailto:biciulyste@aol.com
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„LITUANICOS" 
SKRYDŽIO AIDAS 

Prieš 70 metų kelias
dešimt tūkstančių žmonių, 
susirinkusių Kauno oro uoste 
ir Aleksoto šlaituose, laukė 
pasirodant oranžinio lėktu
vėlio „Lituanica", kuriuo du 
žemaičiai - Stasys Darius ir 
Steponas Girėnas (Girskis) -
perskridę Atlantą turėjo 
nusileisti Kaune. Deja... 

S. Darius ir S. Girėnas, 
1933 m. liepos 15 d. 6 v. vietos 
laiku, pakilę iš New York 
Floyd Bennett oro uosto, ne
dideliu lėktuvu pasiryžo 
įveikti Atlantą ir be nutūpimo 
nuskristi iki Kauno. Perskri
dę vandenyną ir dalį Europos, 
1933 m. liepos 17 d., dabarti
nės Lenkijos žemėje Misli-
bužo (buvęs Soldinas) apylin
kėje, Pšelniko kaime, miške, 
netoli ežero, baigė savo ke
lionę. 

Iki išsvajotojo tikslo -
Kauno oro uosto - tebuvo likę 
tik apie 650 kilometrų, arba 
maždaug trys skrydžio valan
dos. Lig šiol paslaptis te-
gaubia didvyrių žūtį, tačiau 
jie atliko žygdarbį. Lietuviai 
pirmieji pasaulyje oro paštu 
per Atlantą gabeno laiškus. 
Pagal be nusileidimo nu
skristą atstumą - 6,411 km -
tai buvo antras pasiekimas 
aviacijos istorijoje. 

Skrydis truko 37 vai. 11 
min., tačiau Lietuvai jis reikš
mingesnis už kelis istorijos 
dešimtmečius. 

NRZ „Jie amžinai gyvi". Autorė Skaistė Prielaidaite, Kauno Grušo vidu
rinės mokyklos, 7 klasės mokinė. Kūrinys iš Čikagoje, Čiurlionio galerijo
je surengtos parodos. 

DARIUS IR GIRĖNAS: MES SKRISIME Į 
LIETUVĄ! 

Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų drąsių žygių. Mes no
rime prisidėti prie bendro darbo - tirti dar mažai žinomas 
Žiemių Atlanto vandenyno sroves, o taip pat naujai išrastus 
navigacijos būdus ir priemones. Mes norime panaudoti savo 
žinias žmonijos reikalams. 

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės tą 
pasirinktą uždavinį įvykdyti. 

LITUANICOS laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams. 

LITUANICOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto 
vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtą. 

Tad šį savo skrydį skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lie
tuva! 

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus pa
laimos! 

Steponas Darius 
Stasys Girėnas 

SPARNUOTI 
LIETUVIAI 

Kolumbo krašte, 
Čikagos mieste 
Išaugo Lietuviai Sparnuoti. 
Žmonių pažanga, 
Lietuvių tauta 
Rūpėjo jiems žygiais 

papuošti. 
Jie vargo metus, 
Metus ištisus, 
Kol siekį suprato jų broliai: 
Juk skrist Lietuvon, • 
Gal kristi jūron, 
Nedrįso lietuvis lig šioliai. 
Pakilę aukštai, 
Kur plauk debesiai, 
Jie skrodė Atlanto padangę, 
Įveikę audras, 
Tirštąsias miglas 
Ir vėjus, kurie jiems ten 

žvengė... 

Petras Jurgėla 

Ir atėjo žinia, 
Ar tikėti ar ne, 
Per audringą ir platų Atlantą: 
Du lietuviai arai, -
Jų plieniniai sparnai, -
Nori skristi prie Baltijos kranto! -
Tarp žaibų ir audrų, 
Du lietuviai, tik du, 
Žada skristi net tūkstančius mylių! 
Jie tą žygį pradės 
Dėl tėvynės garbės, 
Nes jie jaunąją Lietuvą myli... 
Nors maža Lietuva, 
Ją išugdė kova, 
Ir atliko didingus ji žygius! 
Ir lietuviai kardu 
Daug įrašė vardų, -
Turim daugel garbingų karžygių... 
Tik ne kardas, - sparnai 
Įrašys amžinai 
Du lietuvius didvyrius - lakūnus! 
Jie pakilę arais, 
Metaliniais sparnais, -
Pasirungs su galingu Neptūnu! 

Anicetas Suiys 

Atkurtas Dariaus ir Girėno „Lituanicos" modelis. 

PAMINKLAS 
DARIUI IR GIRĖNUI 

Ar žinote, vaikai, kad 
Čikagoje turime gražų pamink
lą, pastatytą lietuviams lakū
nams S. Dariui ir S. Girėnui. 
Šis pminklas yra Čikagos 
Marąuette Parke. Šiais me
tais, prisimenant prieš 70 me
tų S. Dariaus ir S. Girėno at
liktą žygi, Marąuette Parke 
vyks minėjimas, organizuoja
mas Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Čikagos 
skyriaus. 

P U N T U K A S -
PAMINKLAS 
LAKŪNAMS 

Rieduliai - tai mūsų 
laukų akmenys. Žmonės ilgai 
nežinojo iš kur jie atsirado, 
todėl sugalvojo įvairiausių 
pasakojimų: 

Nešęs velnias akmenį di
dumo kaip gryčios, 

Ir nudaužyt norėjęs 
Anykščių bažnyčios 

Arba užverst upės: bet 
kaip tik išvydęs 

Ąžuolyną pašvęstą ir 
gaidys pragydęs, 

Tuoj iš nagų paleidęs ir 
amėhn įmušęs: 

Net žemė sudrebėjus, se
nos griuvę pušys. 

Taip rašė poetas A. Ba
ranauskas apie Puntuką, ži
nomiausią Lietuvoje akmenį, 
esantį netoli Anykščių. 

O ar žinote, iš kur tie ak
menys Lietuvoje atsirado? 
Geologai (žmonės, kurie tiria 
žemės gelmes ir jų turtus) nu
statė, kad juos į Lietuvą atri
deno slinkdami ledynai. Šis 
Skandinavijos ledynų palik
tas milžinas sveria net 265 
tonas! 

Puntukas ne šiaip akmuo, 
jis yra gamtos, mitologijos ir 
istorijos paminklas. 

1943 m. skulptorius B. 
Pundzius jame iškalė lakūnų 
Dariaus ir Girėno bareljefus 
bei jų testamento žodžius 
lietuvių tautai. 
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ČIKAGOS 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS 
MOKINIAI MĄSTO APIE 

ŽODĮ 

Žodis, kuris daro 
stebuklus 

Lietuviški žodžiai yra 
gražūs. Vienas žodis labai 
svarbus ir naudingas. Jį daž
nai vartoja ir suaugę ir maži. 
Tai stebuklingas žodis - pra
šau. Aš jį dažnai vartoju. Ma
no mama visada džiaugiasi, 
kai aš mandagiai kreipiuosi. 

Aleksas Sutrinaitis, 2 b 
skyrius 

siprašau" daro stebuklus. Jei
gu mano draugė sulaužytų 
žaislą, aš supykčiau. Niekas 
mūsų negalėtų sutaikyti. Ta
čiau jei ji pasakytų ..labai 
atsiprašau", aš jai viską at
leisčiau, ir mes vėl būtume 
geros draugės. Tik vienas 
trumpas žodelis gali tiek pa
daryti. Tą žodį visi turi pri
siminti. 

Nida Šapamytė, 2b skyrius 

DU ŽODELIAI 

Mūsų širdys tai - durelės, 
Du žodeliai -jų rakteliai. 
Čia aš juodu parašau: 
„Ačiū" ir „Atsiprašau". 

Aš manau, kad žodis „at- Viktoras Šimaitis 
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LIETUVOS MIESTAI 
ŠIAULIAI 

Šia-ilių herbo skydas pa
dalytas į tris laukus. Raudo
name lauke juodas lokys. Jis 
simbolizuoja Šiaulius priklau
sius Žemaitijos kunigaikštys
tei. Mėlyname lauke spindi 
Dievo Apvaizdos akis. Apa
čioje, sidabrinėje papėdėje, 
raudonas veršis simbolizuoja 
miesto teisių suteikėją Šiau
liams Stanislovą Augustą. 
Viršuje - kunigaikštiška ke
purė. Skydo šonuose - dvi 
raudonu kaspinu surištos ža
lios lauro šakelės su aukso 
vaisiais. 

Archeologai miesto teri
torijoje aptiko VIII - K a. 
senkapių. Tikriausiai čia būta 
kelių gyvenviečių. Manoma, 
kad netoli Šiaulių 1236 m. 
įvyko Saulės mūšis, kuriame 
žemaičiai sutriuškino kalavi
juočių ordiną. 

Šiauliai įsikūrę prie Tai
sos ežero. Tai ketvirtas pagal 
dydį miestas, apskrities cen
tras. Mieste daug pramonės 
įmonių. Nuo seno tradicinė 

yra odos ir avalynės pramonė. 
Šiauliai - ir kultūros cent

ras. Jame yra įkurtas „Auš
ros" istorijos ir etnografijos 
muziejus. Yra dramos teat
ras. Mieste yra graži Saulės 
laikrodžio aikštė, architek
tūros paminklas - šv. Petro ir 
Povilo katedra. Sukilėlių kal
nelis su 1863 m. sukilėlių kapais. 

Mieste veikia Šiaulių uni
versitetas. 

Už 7 km į šiaurę nuo 
Šiaulių yra garsusis Kryžių 
kalnas. Jame pastatyta apie 
12.000 kryžių. Šalia jo iškilo 
pranciškonų vienuolynas. 

O L I A U D I S A P I E 
Ž O D I SAKO. . . 

Geras žodis geru darbu 
tampa. 

Geras žodis vertesnis už 
auksą. 

Išmintingam ir vieno 
žodžio pakanka. 

Moki žodi žinai kelią. 
Žodis kaip strėlė, išleidai 

- nesulaikysi. 
Žodžių vertė ne pagal 

skaičių, bet pagal svorį. 
Žodis brangesnis už 

auksą. 
Žodis iš burnos, žvirblis iš 

trobos, išspruko — nepagausi. 
Žodžiai aukso, bet niekas 

jų neklauso. 
Parengta pagal J. Mingirdo 

knygą „Patarlės, priežodžiai, 
posakiai" 

ABC PATIEMS 
MAŽIAUSIEMS 

Raidelę T lengvai išmok
site, kartu su Danutės Lip-
čiūtės-Augienės ketureiliu. 

Tėtė tiesė, kalė 
Tiltą per upelį. 
Triračiu važiuoju, 
Tra lia lia dainuoju. 

AR PAŽĮSTATE 
ŽODŽIUS? 

Skaitykite, vaikučiai, 
eilėraštį ir įrašykite taisyklin
gus žodžius. 

Ten kur moko - mokykla, 
Ten kur gano - , 
Kur gamina -
O kur valgo, - . 

Ten, kur taiso, - . 
Ten, kur skaito, -
Ten, kur skalbia, 
O kur prausias, -

ATSPĖKITE MĮSLE 

Kas yra aštresnis už kardą dviem ašmenim? 

E.Vaitkus 

* - * * * + + + * + • • * * * • * • + * * * * * * ********* 
ŠYPSENOS 

- Jonuk, kiek kartų tau 
sakyta: netiesk rankų per 
visą stalą, juk turi liežuvį, -
bara tėtis pusryčiaujant. 

- Aš žinau, bet su ranka 
patogiau, - aiškinasi Vytukas. 

Močiutė lupa svogūnus. 
Mažoji Justina tiesia kaklą, 
bet močiutė perspėja: 

- Atsargiai, nes svogūnai 
kanda akutes. 

Jus t ina atsitraukia ir 
pakraipiusi galvutę klausia: 

- Tau jie nekanda, nes 
tave pažįsta? 

- Nuo šilumos daiktai ple
čiasi, nuo šalčio - traukiasi... 

- Ar galėtum duoti pavyzdį? 
- Pavyzdžiui, dienos žie

mą trumpesnes, vasarą - il
gesnės... 

*** 
Mokytojas: 
- Kurmis suėda per dieną 

tiek, kiek pats sveria... 
Mokinys: 
- O iš kur jis žino, kiek 

sveria? 
»** 

Mama sako Jonukui: 
- Jei kasdieną grieši 

smuiku, tai savaites pabaigo
je duosiu pusę dolerio. 

- O kaimyne žadėjo dolerį, 
jei negriešiu. 

Kiekvienas nuo vaikystės 
žino, kad skristi gali gyvi 
padarai ir žmogaus išgalvoti, 
vadinami technika. Paukščiai 
turi sparnus ir gali sklandyti 
visai nesunkiai tarp žemės ir 
dangaus, lėktuvai irgi turi 
sparnus - plieninius, kurių 
pagalba kyla į dangaus pla
tybes. Bet ar žinote, vaikai, 
kad skraidyti gali dvasia? 

Tai angelas - Dievo sukur
ta dvasia. Danguje angeliukai 
skraido garbindami Dievą. 
Dievas kartais siunčia ange
lus į žemę atlikti misiją žmo
nių gerovei. Angelas yra Dievo 
pasiuntinys. Arkangelas yra 
labai svarbus angelas. 

Šventame Rašte minimi 
trys ypatingi angelai: My
kolas, Gabrielius ir Rapolas 
arba Rafaelis. 

Arkangelas Mykolas kovo
ja Dievo kovą prieš blogį. 

ANGELAI 
Arkangelas Gabrielius bu

vo siųstas Marijai paskelbti, 
kad Dievas kviečia ją būti 
Jėzaus Motina. 

Arkangelas Rapolas yra 
keliautojų globėjas ir gydantis 
angelas. 

Kartais angelai pasirodo 
žmonėms žmogišku pavidalu. 
Jie piešiami su sparnais, paro
dant jų dangišką kilmę. 

ANGELIUKAS MYLIMAM 
ŽMOGUI 

Iš balto popieriaus lapo iš
kirpkite štai tokių angeliukų. 
Namuose, mokykloje, kaimy
nams padarykite slaptai gerą 
darbą. Palikite savo ženklą -
baltą angeliuką su mylinčia 
širdim. Pažiūrėkite, ar atspės, 
kas tai daro. 

(aiboš ovaiG) 

TAVO 
ANGELIUKAS 

Naktį, kai užmiegi 
Ir saldžiai sapnuoji, 
Prie lovelės budi 
Tavo angeliukas. 

Rytmetį ankstyvą, 
Kai mokyklon bėgi 
Vėl tave palydi 
Tavo angeliukas. 

Kai raides rankelė 
Lentoje vedžioja, 
Susikaupęs stebi 
Tavo angeliukas. 

Tai todėl tu sveikas 
Ir laimingas augi 
Padeda tau šventas 
Tavo angeliukas. 

Vįoieta Pakalniškienė 
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LAIŠKAS BIČIULIAMS 
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ 

Labas rytas, laba diena, 
labas vakaras visiems skirtin
gu laiku pakilusiems iš miego 
guolio. Žinau, kad laukiate 
žinutes. Žinau, kad kompiu
teris įjungiamas keletą kartų 
per dieną, o paštininkė palydi
ma nepatikliu žvilgsniu (su 
potekste, „ar taip jau tikrai 
nieko ir nėra iš Lietuvos 
padangės"?). 

Turiu pasakyti, kad visas 
..malonumas" prasidėjo, dar 
prieš išskrendant 'iš Seattle, 
kai sunegalavo Tadas, mūsų 
vidurinysis berniokas. Aktyvi 
bemiegė naktis žadėjo malo
numų atsvarą Lietuvoje. 

Kad suprastumėt visą 
žavesį, neišsiversiu be kai 
kurių asmeninių smulkmenų. 
Juk skrido Lukoševičiai ne į 
mokslinę konferenciją ar 
studijas, bet aplankyti išsiilg
tų namiškių ir draugų. 

Taigi Vilnius pasitiko 
mus, besigaubiantis vakarine 
skraiste. Nudžiūvus pirmoms 
džiaugsmo ašaroms, išsilaisvi
nus iš šilčiausių namiškių 
glėbių, sulindom į mašiniukus 
ir, beriedėdami duobėtomis 
sostinės gatvėmis (nors na
miškiai teigė, jog jos yra tie
siog puikios, palyginus su 
nuošalinėmis gatvelėmis), 
ėmėm žvalgytis pro langus. Iš 
karto supratom, kad eismas 
Lietuvoje tikrai suintensyvė-
jęs ir vairuoti be skausmingų 
autoįvykių gali tik profesio
nalai. Štai tokie žmogėnai ir 
važinėja didmiesčių gatvėmis. 
Pro šalį mirktelėję dingdavo 
didžiuliai vitrinų langai, 
nematyti pastatai, vaikų šūk
snį „išspausdavo" šalia susto
jęs troleibusas. Mums tai 
priminė intensyvius studijų 
metus, kai ilgus sustojimus 
iki universiteto važiuodavom, 
stovėdami tik ant vienos kojos 
ir bilietėlių tikrintojas netu
rėjo jokios galimybės įlipti į 
troleibusą. Na. o Mariui ir Ta
dui tai buvo svajonių objektas. 

Vilnius-Kaunas greitkelis 
..ištirpo" mūsų klausimuose ir 
atsakymuose. O. tik įsukus į 
taip gerai pažįstamą kiemą, 
vėl papuolėm į karščiausią 
mano mamos, Arvydo tėčio ir 
močiutes Onutės glėbį. Ak, tos 
namiškių džiaugsmo ašaros! 
Ir juokėmės ir šluostėm „bebė
gančias" nosis, visi apsika
binę. Vaikai, išmyluoti pro
seneles ir senelių, dingo kaip 
vėtros naujuose kambariuose. 
na. o mums teko darbuotis 
prie didžiulių dubenių su 
cepelinais ir kvapniais spir
gučiais, įsivaizduoju, kaip da
bar visi norėtumėt sėdėti 
mūsų pašonėj... O jeigu dar 
pusę lūpų išsitarsiu, kad po to 
ant nediduko stalelio sesės 
svetainėje mūsų laukė tik 
šiandien išrūkyti Baltijos jū
ros karšiai ir putojantis „Švy
turio" alus0 

Kai pagalvoji, liežuvis yra 
toks svarbus dalykėlis! O jau 
darbuotis tai tikrai jam teko 
Lietuvoj, daugiau negu ran
kom, kojom ar galvai. Pliaus
kom, šnekėjom, kvaksėjom, 
diskutavom. prieštaravom, 
pasakojom, tauzijom. rokavo-
mės, bedavojomes, rėkavom, 
dainavom, klegejom... net ir 
per miegus visai sėkmingai šį 
tą sumurmodavom. 

Aha, tai kur čia aš bai
giau'' Tai apie baltąją alaus 
putą.. Betgi nieko čia tokio 
nenupasakosiu. Ragauti rei
kia' Užsimerkti ir pasijusti 
lyg „devintam danguj". 

O naktin) Kauną į savą 
verpalą suko rūkas. 

Pirmasis rytas gimtuo
siuose namuose išaušo lyg mo-
* u les gamtos dovana. Kai 
pravėriau langą, kvapą užg

niaužė tikros lietuviškos žie
mos grožis. Kaimynų namai 
dar snūduriavo po šiltomis 
sniego kepurėmis, iš vieno 
kito kamino rūko dūmelis, 
tvoros išdidžiai saugojo įšalu
sios žemės plotelius... Bet 
medžiai! Kiekviena, net ir pati 
mažiausia, šakelė buvo ap
šerkšnijusi! Kiekvienas eglės 
ar pušies spyglys džiūgavo, 
nes iš amžinai žalio pavirto į 
pasišiaušusi baltą. O tekanti 
saulė viską glostė, bet netirp
dė. Ir ačiū jai! Visą savaitę 
mes buvom šitokio grožio glė
by! Visą savaitę! 

Labai ilgai pro langą 
žiūrėti irgi negali, mat, kavos 
ir lietuviškos duonos kvapas 
taip pat daro savo. Prie pus
ryčių stalo jau sukosi mano 
mamuliukas, o tėtukas Romu-
kas pjovė Šakiuose (mūsų 
kaime) rūkytą kumpį, riekė 
naminę duoną ir lupo tikrą 
daržo svogūną. Na, ir pusry
čiai, galvojat? Turiu pasakyti, 
kad Tadui daugiau jokio mais
to Lietuvoj ir nereikėjo. Juk 
kiekvienuose namuose rasis 
lašinių ir duonos. Ir vis skonis 
kitoks! Na gerai, svogūnas tai 
beveik visur vienodas, bet... 
vis vien labai gerai. 

Kiekvienas rytas aušo ku
pinas visokiausių planų. Tai 
žiūrėk, sesę ištekinti reikia, 
tai draugus aplankyti, tai į 
mugę nuvažiuoti, tai nauja
gimį pasveikinti. O vakare, 
grįžus namo, dažnai ras-
davom visą būrį taip išsiilgtų 
prietelių, bendradarbių ar 
kaimynų. Ir vėl kalbos iki 
paryčių, ir vėl neužmirštamos 
akimirkos sykiu. 

Sakot, kaip patiko Kazio 
mugė? Gražumėlis! Nuo Gedi
mino aikštės iki pat Aušros 
Vartų gyva žmonių upė tekėjo 
visas tris savaitgalio dienas. 
Visuomet sakiau, kad meni
ninkai Lietuvoj turi neribotą 
fantaziją. 

Na, kad ir kalviai. Jų nu
kaltos metalinės saulutės turi 
viską, ką norėtum matyti sau
lėje — ir augalo formą, ir 
paukščio skrydį, ir šviesos 
blyksnį, ir žmogaus prisilie
timą. Va, ten sėdi sau se
neliukas ir traukia dūmą. O 
prieš jį patį, ant medinio stalo, 
gal keli šimtai išskobtų šaukš
tų. Visokio dydžio burnelėms 
pamaitinti. Va, paimi šaukš
tą, o jis toks šiltas ir... geras. 
Ir nebegali paleisti. O senukas 
tik šypteli sau į ūsą ir sako: 
„Čia, ponia, iš vyšnios. Todėl 
toks švelnus". Ir aš galvoju, 
kad pasisekė tai vyšniai. Va. 
šaukštą išjos žmogus išskobė, 
o tai būtų geriausiu atveju 
ugnį kokioj pirkioj pakūrenus. 
Ne tik žmones turi likimus... 

Išgirstu pro šalį einančios 
pagyvenusių žmonių poreles 
kalbos nuotrupas: Na. ali 
šiteik primundravouta' I jauni 
vaiki su skripkelėm, kad gra-
jįja. Pamįslyk tik... Eiva, pa-
sirokuosva dėl tou paredų..." 
ir dingsta minioj. Šypteliu. 
Taip gera pasidaro ir graudu 
drauge. Ir vel. JUK tiedu ir ne
žino, kad mane ką tik ap
dovanojo... 

Rėksmingi puodžiai siūlo 
savo prekę. Nors ir be jų vilio
jančių šūksnių akių negali ati
traukti nuo raštų įvairumo. 
Va, į tą puodynę reikėtų 
sūdyti grybus, o į aną — raug
ti agurkus. Raštuotoji žalia 
labai tiktų grietinei laikyti, o 
tas rudas ąsotis be alaus 
putos net ir nesižiūri... 

Tikros vilnones kojinės ir 
pirštines, verpalai, medžio 
dirbiniai, paprastoji ir juoda 
keramika, siuviniai, šviežia 
duona, kermošiniai saldainiai, 
tapybos ir akvareles darbai, 

grafika, skulptūra, juvelyri
niai dirbiniai, žvakės, 
varpeliai, žaislai susipynę su 
muzikuojančiu jaunimu, 
dainininkų balsais, nuostabos 
šūksniais, vaikų juoku, 
perkančių ir parduodančių 
derybomis. 

Kažko trūksta? Žinau, 
žinau. Aš specialiai taip už-
delsiu. Buvo ir verbos! Dai
lios, lieknos, spalvingos, išty-
susios, pasišiaušusios, išdi
džios, storulės, ramios, natū
ralios, mažutės ir didžiulės. 
Žiūrėjau, džiaugiausi, mo
kiausi. Kiekviena lyg stebuk
las, kiekviena nepakartoja
ma. 

Kai palikom Vinių, jau 
temo. Ir Užgavėnių diena 
išaušo tokia pat nuostabi. 
Susikrovę vaikus, išdundė-
jom Rumšiškių link. Būna 
smagu, bet kad šitaip! Kiek
viena liaudies buities muzie
jaus sodyba atvėrė duris ir 
kvietė vidun. O ten verpėjos 
verpė, audėjos audė, meistrai 
„būdavojo", šeimininkės bly
nus kepė ir riebiais spirgais 
tepė. Gardumėlis! Linksmu-
melis! Liaudiški žaidimai ir 
šokiai „palei kiekvieną gry
čią". 

Va, du vyrai, sustoję ant 
kelmų, šiaudų pilnais mai
šais, kad tvoja viens kitam 
per kuprą! Stiprusis liks 
stovėti ant kelmo, o antrasis 
bus žemėn nublokštas. Va, 
sliuogia vienas drąsuolis j 
aukščiausią medinį stulpą. 
Bus laimėjęs, jei nukabins 
viršūnėje kabaliuojančią pin
tinę. 

Ant paritinto kelmo per
metę gerą lentą, dvi raganos 
supasi, o norinčius didelę 
ateitį už mažą pinigėlį su
žinoti kviečia čigonė į būrimo 
pirkią, kur prie kiemo vartų 
kiekvieną pasitinka užrašas: 
„Apsirikimas — ne vagystė". 

Per visą Lietuvą, iš Aukš
taitijos į Žemaitiją, iš Suval
kijos tiesiog pas dzūkus, 
traukia Užgavėnių persiren-
gėliai. Tai ir raganos, ir vel
niokai, ir giltinė su pačiu 
tikriausiu dalgiu, ir garnys 
(savo ilgu snapu praeiviams 
kepures nuiminėdamas), ir 
ožys, ir lašininis, ir kumpinis. 
Ne pėsti jie traukia, suvirtę į 
patį tikriausią vežimą, o iš 
paskos velka simbolinę More, 
pastatytą ant aplūžusio veži
mo rato. Kai apvažiuos visas 
trobas, kai išdainuos visas 
dainas, tada kvies visus ant 
aukščiausio kalno ir degins 
didžiulę šiaudų prikimštą 
More. Kiekvienas, laukiantis 
pavasario, turi kuo garsiau 
sušukti: „Žeima. žeima, bėk iš 
keima!" O man ta žiema tokia 
graži, kad niekur jos varyti 
nesinori, bet vis vien rėkiu 
visa gerkle... 

Vaikai ritasi kūliais nuo 
kalnų, liepsnoja į aukščiausią 
laužą pavirtusi More. Dar 
pauzė, padainavę ims visi 
judėti namų link ir laukti. 

• Laukti pavasario... 
Jei būsit Lietuvoj žiemą, 

būtinai nuvažiuokit į Kuršių 
Neriją. Didžioji Nidos kopa 
tuomet primena didžiulį snie
guotą kalną, o Kuršių marios 
leidžia pavaikštinėti vandens 
paviršiumi (nes užšalę visiš
kai). Sutiksit vieną kitą vie
tos gyventoją ir pasigrožėsit 
apsnigtais ir miegančiais žve
jų tinklais. 

Vasariškai išsirengusios 
Raganų kalno medžio skulp
tūros neaimanuos, kad šalta. 
Gal tik, jas praėjus, kokia 
medžio šaka sujudės ir sniego 
pusnis driokstels ant galvos. 
Manai, kad čia vėjas. Na, ir 
manyk. Tik kodėl uodeguoto 
velniūkščio šakė įstrigus į 
pušies šaką? 

Žinau, kad smalsu, bet 
visko vis vien nesurašysiu. 
Kai grįšiu, tai ir papasakosiu. 
Beje, taip būna gera, kai 
grįžti Lietuvon ir jauti, kad 
buvai labai laukiamas. 

,VELNIO NUOTAKOJE" — DEŠIMTMEČIŲ NOSTALGIJA 
IR ŠIUOLAIKINĖ IŠRAIŠKA 

Tūkstančiai visų kartų 
žiūrovų liepos 1 d. vakarą 
užtvindė Vingio parką. At
naujintoje estradoje pirmą 
kartą buvo rodomas, prieš 
tris dešimtmečius išpopu
liarėjusio, lietuviško miuziklo 
„Velnio nuotaka" sceninis 
pastatymas. 

Į Pasaulio lietuvių dainų 
šventės Kartų vakaro prem
jerą atvyko Rolandas ir Lai
ma Paksai, Artūras ir Jolanta 
Paulauskai, Vilniaus meras 
Artūras Zuokas su žmona, 
kultūros ministrė Roma Ža-
kaitienė, 1974 m. pastatyto 
muzikinio filmo „Velnio nuo
taka" aktoriai ir statytojai, 
specialiai iš Izraelio atskrido 
ir legendinio miuziklo auto
rius, kompozitorius Viačesla
vas Ganelinas, prieš 30 metų 
sukūręs visiškai naują reiški
nį tuometinėje lietuvių muzi
koje. 

Roko operos žanrui arti
mas miuziklas neatsitiktinai 
įtrauktas į Pasaulio lietuvių 
dainų šventės programą. 
Kaip knygoje „Mūza su mik
rofonu" yra rašęs muzikolo
gas Liudas Šaltenis, „naudo
damasis pačiomis įvairiau
siomis išraiškos priemonė
mis, šiuolaikinės lengvosios 
muzikos instrumentacijos nau
jovėmis, paplitusiais ritmais, 
kompozitorius vykusiai įpina 
ir būdingų mūsų nacionalinės 
muzikos bruožų. V. Ganeli
nas vengė cituoti lietuvių mu
zikinį folklorą (...). Tačiau 
pagrindinėse muzikinėse cha
rakteristikose yra mūsų dai
noms būdingų intonacijų, sub
tiliai perteikiama liaudiška 
nuotaika, emocinis tempera
mentas". 

Dviejų dalių spektaklio 
žiūrovų dėmesį jau nuo pir
mųjų akimirkų prikaustė 
pavojingi kaskadininkų triu
kai: kanopomis skeldami ug
nį, nuo estrados kupolo lynais 
leidosi juodi raudoni „vel
niai", į dangų kilo sparnuoti 
angelai, estrados papėdėje 
oru skraidė galingi motocik
lai, pro žiūrovus pralėkdavo 
žirgų kavalkados. Pačioje 

Miuziklo ..Velnio nuotaka" premjera Vilniuje liepos 2 d. Šis, roku operos žanrui artimas, miuziklai buvo Įtrauk
tas į Pasaulio lietuvių dainų šventes programą. A. Sabaliausko (Elta) nuotr. 

estradoje efektingai atrodė 
ilgaplaukės šokėjos su balto
mis vėliavomis, kurios prirei
kus virsdavo malūno spar
nais, valties irklais, šienpjo
vių dalgiais. Kęstučio Jakšto 
režisuoto spektaklio dra
maturgiją stiprino subtilūs 
šviesų, pirotechnikos ir dūmų 
efektai. 

Scenoje savo juodus dar
belius rezgė, apverstame var
po formos katile degutą virė ir 
ugnine gitara brazdino pasi
šiaušęs Pinčiukas — Marijo
nas Mikutavičius, savo vaidy
ba ir charakteringu balsu 
kėlęs bene didžiausias pub
likos simpatijas. Puikiai jam į 
porą tiko davatka Uršulė — 
Neringa Čereškevičienė, ku
rią malūnininkas sumaniai 
piršo velniukui, o tas smagiai 
vėžino dramblotą „sužadėt
inę" motociklo priekaboje. 
Talentingai savo vaidmenis 
atliko dainuojantys aktoriai 
— piršlį Anuprą įkūnijęs Kos
tas Smoriginas ir girtuoklį 
arkliavagį Raupį vaidinęs 

Pinčiukas — Marijonas Mikutavičius 

Andrius Kaniava. Žiūrovai 
liko sužavėti ir įsimylėjusių 
porų Jurgos — Indrės Dir-
gėlaitės ir Girdvainio — 
Česlovo Gabalio bei Baltara-

Akimirka iš roko operos „Velnio nuotaka" spektaklio liepos 2 d. Vilniuje. A. Sabaliausko (Elta) nuoi r 

..Velnio nuotakoje". 
M. Raškovskio (Elta) nuotr. 

gio — Povilo Meškėlos ir 
Marcelės — Editos Bagdo
naitės vokalinių sugebėjimų, 
nepamirštamų arijų bei due
tų. Su užsidegimu miuziklą 
atliko Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras, choras 
„Brevis" ir ritmo grupė, diri
guojami Gintaro Rinkevičiaus. 

įspūdingame renginyje 
neapsieita ir be techninių ne
sklandumų. Daugeliui stebė
jusių reginį įspūdį apkartino 
tai, kad įvykius scenoje galėjo 
matyti tik pirmųjų eilių cent
re žiūrovai. įsigiję brangiau
sius bilietus. Kitiems gi toko 
pasitenkinti ribotu vaizdu tri
juose ekranuose, iš jų di
džiausias užstojo visa sceno
grafo Manaus Nekrošiaus ir 
choreografo Agno Danilevičo 
darbą. Pirmojo dalyje vaizdas 
ekranuose buvo itin neryš
kus, o antroje — vaizdas cen
triniame ekrane dažnokai 
geso. Parterio žiūrovai nebu
vo patenkinti ir roko operai 
pernelyg menku garsu. 

(Elta) 

BIČIULYSTE 
Atkelta iš 4 psl. 

Gavau elektroninio pašto 
laiškutį iš Janinos M. „Lau
rynas M. Misevičius „Ame
rikos lietuvyje" (liepos 5 d.) 
rašo apie New Yorke įvykusį 
„Lietuviškos mados" renginj. 
Daug panegirikos. Renginys 
buvo nevykęs, salėje — jokio 
apšvietimo, publikos buvo ma
žai. Dvelkė gilia Lietuvos pro
vincija. Autorius, kaip soviet
mečiu, mulkina žmones ir tiki

na, kad viskas buvo labai 
puiku. Arba jis nieko neiš
mano". 

* * * 
Pakalbinau dizainerę 

Giedrę Vaicekauskaitę. 
— Ar patenkinta renginiu? 
— Kaip pirmas blynas... 
— Na tik nesakyk. — per

traukiu, — kad neprisviles' 
Tiesiai šviesiai: ar ateityje 
dalyvausi šių organizatorių 
rengiamuose renginiuose? 

— Abejoju. Per daug orga

nizacinių nesklandumų, nebu
vo pagalbinių dirbančių 
žmonių, apšvietimas —jo išvis 
nebuvo. Niekam nerūpėjo 
kokybės reikalai. Daug ko 
labai nesitikėjau, bet šito lygio 
visai nesitikėjau. Nevv Yorke 
buvo dar blogiau. 

— Esi dalyvavusi su savo 
modeliais Lietuvoje rengia
muose šou. Kaip ten jauteisi ir 
atrodei0 

— Tarp Lietuvos ir Ame
rikos dizainerių jaučiasi sti
liaus skirtumas. Aš pati 

gyvendama čia suamenkone-
jau ir kuriu šiuolaikine mada 
Amerikos jaunimui. Lietuvos 
mada daugiau konservatyvi. 
Lietuvoje rūbus kuria daugiau 
aukštesnei klasei, o ne kasdie
niniam gyvenimui. Aš žvelgiu 
į k l i en tū ra ir tenkinu jų porei
kius , (lalų gale aš noriu, kad 
mano rūbai butu dėvimi. 

— To ir linkinio kuo 
d a u g i a u Tavo modelių pa
saul io gatvėse" 

Ligija Tautkuvienė 



Ar atstatytuose Valdovų rūmuose bus Pasaulio lietuvių menė? 
Atkelta i š 1 psl. 

Toks sprendimas buvo pri
imtas, atsižvelgiant į PLB Sei
mo paramą prieštaringai vertin
tai rūmų atkūrimo idėjai. 

2000 metų rugpjūtį PLB 
Seimas pareiškė, jog Valdovų 
rūmų atstatymas tur i neįkai
nuojamos vertės atkurtai Lie
tuvos valstybei ir lietuvių tautai 
ir pripažino šį projektą pirminiu 
PLB rūpesčiu. 

PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas sakė, jog 

užsienio lietuviai Valdovų rūmų 
atkūrimui yra skyrę apie 20,000 
dolerių, dar 50,000 dolerių yra 
sukaup ta Amerikoje įsikūru
siame PLB fonde. 

V. Kamantas pripažįsta, jog 
tai nėra didelė suma palyginti 
su visa rūmų atstatymo kaina, 
tačiau, jo nuomone, PLB galėtų 
sukauptas lėšas skirti vienos ar 
kitos patalpos Valdovų rūmuose 
įrengimui. „Nežinau, ar tai bū
tų valdovų miegamasis ar val
gomasis, ar kokia nors kita pa

talpa", sakė jis. 
Prieš 200 metų 

Vilniaus Žemutinės pilies Val
dovų rūmai a tkur iami virš 
1987-2001 metais atkastų rūmų 
liekanų. Tai — Vilniaus pilių 
pastatyno sudėtinė dalis — ku
nigaikščių rūmai, stovėję tarp 
Katedros ir Pilies kalno. 

Pagrindiniai Valdovų rūmų 
ats tatymo darbai turėtų būti 
baigti iki 2009 metų — Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantme
čio jubiliejaus. 

Vyriausybė nereaguos į numatomus mokytojų streikus 
Atkelta i š 1 psl. 

Jis spėja, kad, mokytojams 
nustačius analogiškus valstybės 
tarnautojams atlyginimus, jų 
darbo užmokestis padidėtų 20-
30 proc. 

Švietimo darbuotojų profe
sinė sąjunga reikalauja, kad 
2004 metų biudžete mokytojų 
atlyginimams didinti būtų nu

matyta 90-120 mln. litų dau
giau nei buvo skiriama 2003 
metais. 

D. Gricienė spėja, kad nu
stačius įkaininių algų mokėjimo 
tvarką, pagal kurią mokytojams 
atlyginimai būtų mokami ne už 
tur imas pamokas, kaip dabar, o 
už etatą, ne tik sumažės peda
gogų atlyginimai, bet ir daugės 

piktnaudžiavimo tarnybine pa
dėtimi atvejų. 

„Jeigu mokytojams katego
rijas nustatys darbdavys, kaip 
yra siūloma, daug aukštos kva
lifikacijos mokytojų gali finan
siškai nukentėti vien todėl, kad 
darbdaviui nepatiks jų akių 
spalva ar jie kitaip neįtiks", sa
kė D. Gricienė. 

Dėl Europos Sąjungos lėšų Lietuvos savivaldybėms teks pakovoti 
Atkelta i š 1 psl. 

„Praktiškai iškyla klausi
mas, kam tada rengti investici
nius projektus, jei neturėsime 
lėšų jiems įsisavinti", pabrėžė 
R. Malinauskas. 

Tuo ta rpu finansų ministrė 
D. Grybauskaitė nurodė, kad 
„kofinansavimo problemos nėra 
ir nebus", nes prieš tai reikia 
laimėti E S skelbiamus projek

tus, tam, kad ateityje gautum 
pinigines lėšas. 

„Prakt i ška i savivaldybių 
keliamas klausimas tai — men
ka orientacija. Niekas projektų 
nedal ins savivaldybėms, juos 
reikės išsikovoti", pabrėžė D. 
Grybauskaitė. 

Kaip teigė ministrė, daug 
kas priklausys nuo projekto. Pa
sak jos, jei savivaldybės laimė

tas projektas — atsiperkantis, 
tai vyriausybė peržiūrės savi
valdybių skolinimosi limitą. 

Finansų ministerijos skai
čiavimais, 2004-2006 metais 
Lietuva iš ES struktūrinių bei 
Sanglaudos fondų galės gauti 
1.4 mlrd. eurų (4.8 mlrd. litų). 
Visa ES finansinė parama šiam 
laikotarpiui turėtų siekti apie 3 
mlrd. eurų (10.36 mlrd. litų). 

Lietuvos ambasadorei — garbingas Turkijos apdovanojimas 
Atkelta i š 1 psl . 

Ankaros tarptautinis klasi
kinės muzikos festivalis yra 
Tarptautinės muzikinių festi
valių asociacijos narys. Jo ren
giniuose 2000 m dalyvavo Juo
zo Domarko vadovaujamas Lie
tuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras, o 2003 m. — Lietuvos 
kamerinis orkestras, vadovau
jamas Sauliaus Sondeckio. 

Humanitarinių mokslų dak
tarė H. Kobeckaite ambasado
rės pareigas Turkijoje eina nuo 
1997 m., nuo 2001 m. taip pat 
yra Lietuvos ambasadorė Azer
baidžanui ir Uzbekistanui. 

H. Kobeckaite yra išvertusi 
keliasdešimt grožinės literatū
ros kūrinių iš uzbekų, azerų. 
kazachų kalbų, parašiusi knygą 
„Lietuvos karaimai", sudariusi 

knygą „Menas ir estetinis auk
lėjimas". 

Už nuopelnus valstybei am
basadorė yra apdovanota Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino III laipsnio ordinu, ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai" Ko
mandoro kryžiumi, pelniusi ki
tų garbingų Lietuvos ir užsie
nio valstybių apdovanojimų. 

Ryšiais su nusikaltėliais įtariamam Seimo nariui gresia apkalta 
Atkelta i š 1 psl . 

Šioje byloje vienas įtaria
mųjų y r a V. Šustausko vado
vaujamai LLS priklausantis 
Kauno tarybos narys E. Dakta
ras. 

Spaudos teigimu, VSD nu
statė, jog įtariamojo tėvas H. 
Daktaras ieškojo įvairių ryšių ir 
bendravo su asmenimis, galin
čiais „reikiama" vaga pakreipti 
jo sūnaus bylos eigą, tarp tų as-

I partiją 
Atkelta i š 1 ps l . 

Saugumo pareigūno teigi
mu, ryškėja atstovaujamosios 
valdžios bei nusikalstamo pa
saulio atstovų susiliejimo ten
dencija. „Tai galimas pavojus ir 

menų buvo ir V. Šustauskas 
Jeigu Generalinė prokura

tūra patvirtins, jog V. Šustaus
kas savo veiksmais pažeidė įs
tatymus. Seimo pirmininkas ne
abejojo, jog parlamente atsiras 
pakankamai Seimo narių, re
miančių apkaltos siūlymą. 

Apkaltą gali pasiūlyti ne 
mažiau kaip 28 parlamentarai, 
tai yra vienas ketvirtadalis visų 
Seimo narių, arba prezidentas. 

„Aš neabejoju, kad tie 28 
Seimo nariai bus, nes jis (V. 
Šustauskas - BNS) ne tik nesle
pia savo kontaktų, bet ir dar 
daugiau — gauna nurodymus, 
kaip elgtis balsuojant vienu ar 
kitu atveju", teigė A. Paulaus
kas. 

..Žmogus, galima sakyti, 
t ikrai peržengė demokratinės 
valstybės veiklos ribas", pažy
mėjo Seimo pirmininkas. 

su nusikaltėlio rekomendacija 
kė kurių Kauno miesto tarybos na

rių sprendimams. ..Kokie spren-
nacionaimiam saugumui . sake 
A. Pocius. 

VSD vadovo pavaduotojas 
taip pat patvirtino žinias, jog, 
pasi te lkiant H. Daktarą, yra 
bandoma darvti įtaką ir kai 

dimai? Galima pasakyti taip: 
įvairios finansinės ataskaitos, 
įvairūs verslo aspektai, verslo 
finansavimas", sakė A. Pocius. n Trumpai apie viską 

INaudojanti* „Lietuvos rylo" <LR\ „Imtuvo* žinių" ILŽ'. „Respublikas* 'R 
..Kauno dienos" (KDi. ..KlaipMios" (K' ..Valstybės tmiu"'.VZ' A^nraSdų. BNS 
»T Eltoe informacijomis' 

* V a l d i n i n k a i apdovano
jo pa ty s save už nuope lnus 
pertvarkant Gedimino prospek
tą, s tatant karaliaus Mindaugo 
tiltą, t a ip pat kitus praėjusioms 
šventėms ski r tus objektus. 
Vyriausybė išdalijo 28 atmini
mo ženklus. Apdovanotųjų są
raše — aštuoni sostinės savival
dybės valdininkai ir jai priklau
sančios įmonės „Vilniaus kapi
talinė statyba" vadovai, premje
ro patarėjas Algirdas Vapšys ir 
susisiekimo ministras Zigman
tas Balčytis. Kai kurie valdi
ninkai prabilo, kad apdovanoji
mai skirt i ne tiems žmonėms. 
Statybos įmonių vadovai mano, 
kad didžiausios pagarbos nusi
pelnė naktimis dirbę darbinin
kai. (LR-Elta) 

* Š i e m e t i n ė d a i n ų šventė 
nuvylė d a u g u m ą sostinės 
viešbučių — padidėjusiu užim
tumu dėl šią savaitę vykstančių 
renginių džiaugiasi tik vienas 
kitas senamiesčio viešbutis. 
Verslininkai teigia, jog viena iš 
priežasčių — nepakankama 
reklama. (VŽ-Elta) 

* „ E s u l a b a i pas ip ik t inęs 
lietuvių p r e k y b i n i n k u požiū

riu į mūsų valstybę. Nauja 'Ma-
xima' parduotuvė Rygoje atida
ryta gedulo dieną — birželio 14-
ąją. Čia buvo surengta didelė 
šventė — dainos, šokiai Tai pa
rodo jūsų prekybininkų požiūrį į 
Latviją. Tikiuosi, jog mūsų 
veiksmai padarys įtaką lietuvių 
prekybos centrams ir privers 
juos užsidaryti per dvi savai
tes", sakė Latvijos žemės ūkio 
ministras Martinis Ruozė. 

* G a r s i a m ir t u r t i n g a m 
išeivi jos ve rs l in inku i Juozui 
Kazickui pakeliauti po Rusiją 
padėjo „Mažeikių naftą" val
dančio Rusijos susivienijimo 
„Jukos" prezidentas Michail 
Chodorkovskij. Milijardierius 
lietuvių šeimai skyrė savo lėk
tuvą. J Kazickas su šeima ap
lanke Kazickų giminės tremties 
vietas Saratovo srityje Čiornaja 
Padina kaime. (LR-Elta) 

* T a u r a g ė s ra jone , Gau
r ė s len tp jūvė je , netekęs piršto 
Alfonsas Mozeris nesulaukė 
Tauragės greitosios medikų pa
galbos — šie sutiko vežti nuken-
tėjūsįj) į Kauną tik už 300 litų 
Laime, savo jėgomis Kauną pa
siekusiam trisdešimtmečiui 

Kauno Medicinos universiteto j 
klinikų mikrochirurgai sėkmin- Į 
gai prisiuvo pirštą Klaipėdos 
ligoniu kasos kontrolės sky
r iaus vyriausioji specialistė 
Kristina Gedminiene tvirtino, 
kad Tauragės medikai pasielgė 
neteisingai: „Būtinoji pagalba 
teikiama nemokamai, o traumi
nė piršto amputacija priklauso 
šiai kategorijai". (LR-Elta) 

* Kol t e i s ė s a u g a a i šk ina
si Se imo n a r i o V y t a u t o Šus
t a u s k o r y š i u s su nusikalsta
mos „daktarų", grupuotės na
riais, politikas susitiko su kitu 
įtariamu kriminalinio pasaulio 
veikėju — per Raseinių įvykius 
pagarsėjusiu ariogališkiu Juo
zu Kybartu, pravarde „Šliop 
noga". Jie trečiadienį kalbėjosi 
Lietuvos laisvės sąjungos būs
tinėje Kaune. (R-Elta) 

* S v a r b i a u s i a m e Lietu
vos gre i tke ly je Vilnius-Kau
n a s - K l a i p ė d a pradėjo dirbti 
kelininkai Konkursą greitkelių 
atnaujinimo darbams atlikti 
jau ketvir tus metus laimėjo 
Kauno bendrove „Kauno tiltai". 
Remonto darbai finansuojami 
iš Europos Sąjungos programos 
ISPA, ketvirtadalį lėšų skyrė 
Lietuvos vyriausybė. Iki 2007 
metų ketinama atnaujinti visą 
svarbiausio valstybes greitkelio 
dangą (KD-Elta) 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2003 m. liepos 8 
d., sulaukęs 90 metų, mirė mūsų mylimas Vyras , 
Tėvas, Senelis ir Uošvis 

A t A 
Mokytojas 

JUOZAS PAŽERŪNAS 
Gimė Lietuvoje, Šakių valsčiuje, Prūselių kaime. 
Gyveno Melrose Park, IL. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Eugenia Lingytė; 

duktė Danguolė su vyru Anthony Potozky, anūkas An-
thony; sūnus Arūnas, mar t i Ellen, anūkai Joesef su 
žmona Stephany, Elizabeth ir Jillian; sūnus Remigijus 
su žmona Sandy, anūkai Andrevv, Thomas, Lindsy, Pa t -
rick; broliai Pijus, Antanas su žmona Chesi, sūnus Da-
nukas , duktė Dalytė ir jos šeima; seselė Mirian, sesuo 
Antanina Paonessa, sūnus Ralph, duktė Laurie Liza ir 
Kurt Studmueller bei kiti giminės Lietuvoje ir Ameri
koje. 

A.a. Juozas bus pašarvotas penktadienį, liepos 1 1 d . 
nuo 2 v. p.p. iki 9 vai. vakaro Borman laidojimo na
muose, 1600 Chicago Ave„ Melrose Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 12 d. Iš kop
lyčios 9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į Sacred H e a r t 
bažnyčią, 819 N. 16 Ave., Melrose Park, kurioje 10 v.r. 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a.a. 
Juozas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir paž į s t amus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba „Vaiko 
Vartai į mokslą" organizacijai. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

D R A U G A S , 2 0 0 3 m . l iepos 11 d., p e n k t a d i e n i s 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, 
siusime jį 1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavardę, 
vardą, adresą ir telefono numerį raštu {DRAUGAS. 4545 
W. 63 St., Chicago, IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. 
Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

A t A 
MARIJA KASLAS 

Mirė 2003 m. birželio 22 d., su laukusi 81 metų. 
Gyveno St . Pe t e Beach, FL. 
Nul iūdę liko: vyras S tasys Kasias , sūnus Juozas, 

mar t i J a n e t S tevens , vaikai t is Gerald Sabeckas; duk
ra i t ė s Chr i s t i ne ( James) Savvinski, Cather ine (Wesley) 
Casper ir t rys provaikaičiai . 

Velionė b u s la idojama Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse Čikagoje, 30 bloke, liepos 16 d. 10 v.r. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOVlOfflJa MML, SVEIKATOS 

IR GY VYBĖS DRALOMAS. 
Asentas Frank Zapolis irOff. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškais 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

A & 5 
4 C M T I N C 

24HRS,7DAYS 
773631-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai, 
Garimai boileriai 
Centrine šaldymo S'Stema 

* Moteris ieško (perka) 
darbo netoli Palos Hills, su 
gyvenimu ar grįžimu. Tel. 708-
237-1203 arba 773-221-3708. 

* Vyras su žmona ieško bet 
kokio darbo. Tel. 630-985-
6220. 

" 42 m.medikė ieško darbo 
savaitgaliais, ar gali keisti nak
timis. Tel. 773-517-3352. 

* 60 m. moteris ieško darbo 
senelių ar ligonių priežiūroje. 
Gali prižiūrėti sodybą. Tel. 773-
436-1257. 

* 63 m. vyras ieško darbo 
senelių ar ligonių priežiūroje. 
Vairuoja. Tel. 773-436-1257. 

* Mergina ieško darbo su 
grįžimu į namus vaikų ar se
nelių priežiūroje. Vairuoja. Tel. 
708-224-1439 arba 708-795-
1992. 

* 27 m.moteris ieško darbo 
prižiūrėti vaikus ar senelius su 
grįžimu į namus. Tel. 630-985-
2257 arba 708-420-8796. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Voioe:vfc*773«4.78a) 
Fax: 708-361-9618 

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

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės Į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
JTO,.-—| Landmark 

-*•? properties 

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

R I M A S STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkauiame gaunam 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

VIRGINIA GIBSON NORKŪNAS 
1939.04.24 — 1984.07.12 

V e l i o n ė ž u v o g a i s r e , g e l b ė d a m a L i e t u v o s i s t o r i j ą , k u r i ą 
v y r a s B e n r a š ė k e t u r i o l i k a s u p u s e m e t u . 

N u l i ū d ę s v y r a s . 

Neseniai atvykote, ie£u>te darbo ar buto. taaau tkeabtH laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS ĮUMI dteabima rūpausdfen nemokamai Tere*ia paskambinti 

tel. 77J-S85-9500 ar įmokti j DRAUGO adrmnMrac^a adresu 4545 W. 63 St, Chkaoo. IL 60629 j 

PARDUODA 

SLAUGOS PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 
Gal jums sunku seniems, 

vienišiems gyventi. Gera šeima jus 
priims, užjaus, paguos. 

Garantuojame gerą maistą ir visa
pusišką priežiūrą. Pisiai Oak Lawn 

Tel. 773-590-3208. 

Pi lnos d a r b o d i e n o s d a r b a s 

su gyven imu, 

įvairiose valstijose 

Tel . 630-330-9471 

Hirisdale p a r d u o d a m a s 2 

mieg . 2 vonių ..condo". 

I aukštas, prijungtas garažas. \r.i 

židinys, nauias remontas, pasku

tiniame bloke, netoli mokykh) 

Kaina S189.MK) 

Tel. 708-352-9352. angliškai. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
M U T U A L FEDERAL SAVLNGS 

A N D L O A N A S S O C i A T i O N O F C H I C A G O 

•nui 

2212 Wcst Ccrmak Road. Chjvago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas . Preftdent 

Patarnaujum Čikagtts ir ĄpyĄinkių Lietu\iam% Daugiau Kaip 95 Metus. 

/ . j n į 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net


DRAUGAS. 2003 m. liepos 11 d., penktadienis 

LINKĖSI 
GRAŽI MŪSŲ LIETUVA (2) 

Transatlantinio skrydžio lakūnus Viktorą Ramoną kairėje ir Gintautą 
Staniulį 'dešinėje! Midway oro uoste Čikagoje sutiko naujasis LR genera
linis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius. 

Rimanto Gurausko nuotr. 

Lakūnai Viktoras Ramo
nas ir Gin tautas Staniulis, 
pakartoję Dariaus ir Girėno 
skrydį per Atlantą, vieši 
Čikagoje. Liepos 12 d., šešta
dienį. 12 vai., prie Dariaus ir 
Girėno paminklo Marquette 
Parke ( 67 ir California) jie 
padės vainiką. Po to „Sek
lyčioje", jiems dalyvaujant, 
vyks pabendravimas. Sekma
dienį lakūnai dalyvaus Pasau
lio lietuvių centro gegužinėje 
Lemonte. Kviečiame atvykti. 

Atei t ininkų sendraugių 
stovykla vyks Dainavoje liepos 
13-20 d. Paskaitos vyks pir
madieniais, liepos 14 — 18 d., 
10 vai. ryte. Baltųjų rūmų 
salėje. Sendraugiai ateitinin
kai kviečiami atvykti. 

Čikagos ir apylinkių Ne
kaltojo Prasidėjimo Svč. M. 
Marijos seselių rėmėjai 
minės arkiv. Jurgio Matu
laičio paskelbimo palaimintuo
ju šventę š. m. liepos 13 d. 
i sekmadienį). 10:30 vai. r. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. Mišios, 
tuoj po šv. Mišių parapijos 
salėje vyks paminėjimas. Apie 
arkiv. Jurgį Matulaitį ir Si
bire kankintą Adelę Dirsytę, 
maldaknygės „Marija, gelbėk 
mus" autorę, kalbės kun. dr. 
prof. Kęstutis Trimakas. Bus 
kavutė. Nariai ir svečiai malo
niai kviečiami. 

Pasaul io Lietuvių centro 
gegužinė - šį sekmadienį, lie
pos 13 d. 12:30 p.p. Visi malo
niai kviečiami turiningai ir 
linksmai praleisti laiką gra
žioje aplinkoje. Kviečiame ne 
tik pasivaišinti skaniu maistu, 
šaltais gėrimais, bet ir susitik
ti, pabendrauti su lakūnais: 
Viktoru Ramonu ir Gintautu 
Staniuliu. pakartojusiais Da
riaus ir Girėno žygį. 

J a u šį šeštadienį, l iepos 
12 d. 10 vai. vakaro , lietu
vių klube „Bunker i s" vyks 
..Mis kovinė savigyna" rinki
mai. 

Jei dar yra norinčių pavergti 
vaikinų širdis, skambinkite 
Linui, tel: 773-965-1111. Mer
ginos bus fotografuojamos 
penktadienį, liepos 11 d., 8 
vai. vakaro. Jaunimo centre 
esančiame „Combat Fighters 
Club", adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave.. Chicago. Vyks re
gistracija. 

Visi esate maloniai 
kviečiami atsilankyti į šiau
rės priemiesčių Kamerinės 
operos pasirodymą, vadovau
jamą solistės ir dainavimo 
mokytojos Jinos Varytės. Bus 
statomos dvi trumpos operos: 
„Trouble in Tahiti" (muz. Leo-
nard Bernstein) ir „A Game 
of Chance" (Seymour Barab). 
„Tahiti" iškelia vedybinio gy
venimo įtampą priemiestyje, 
o „Game" parodo svajonių iš
sipildymo pasekmes. Operoms 
akompanuos muzikos vadovas 
Manigirdas Motekaitis. Bus 
trys pasirodymai: šeštadienį, 
liepos 12 d. 7 vai. v. ir sek
madienį, liepos 13 d. 3 ir 7 
vai. Įvyks Gorton Community 
Center, 400 E. Illinois Rd., 
Lake Forest. Bilietų, gauna
mų prie įėjimo, kaina 15 dol. 
Dėl informacijos prašom 
skambinti 847-691-0132. 

Čikagos lietuvių pensi
ninkų sąjunga ruošia linksmą 
gegužinę: liepos 13 dieną, sek
madienį, 12 vai. p.p. Šaulių 
namuose 2417 W. 43 gatvė. 

Bus skanaus maisto ir 
veiks baras. Linksmins muzi
kantai Alfonsas Seniūnas ir 
Antanas Andriekus. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti, 
smagiai praleisti sekmadienio 
popietę. 

Kiekvieną rytą giminės gau
na „Lietuvos rytą". Bandau jį 
pavartyti ir rasti įdomesnių 
žinių ar komentarų apie Lie
tuvos rūpesčius. Vartant pus
lapius susidaro vaizdas, kad 
Lietuvoje nėra nieko gero. Tik 
žudynės, prievartavimai, va
gystės, politikų išnaudojimai, 
apgaulės. 

Tačiau Lietuvoje ypač daug 
kultūros ir dorų tautiečių. 
Prie Vilniaus oro uosto, ant 
aukšto stendo, matyti didin
gas karaliaus Mindaugo karū
navimo paveikslas. Padidinta 
paveikslo kopija, aukštai iš
kelta, iškilmingai pasitinka 
atvykstančius svečius į kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
šventę. Tai dailininko Adomo 
Varno 1953 m. sukurtas tapy
bos paveikslas, išeivijai mi
nint karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo 700 metų jubiliejų. 
Tais metais Lietuvoje apie šį 
jubiliejų nebuvo užsiminta. 50 
metų Adomo Varno meno kū
rinys buvo Putname, Švč. M. 
Marijos Nek. Pr. vienuolyne, o 
dabar originalas yra Lietu
voje. Gaila, kad nėra daugiau 
panašių ženklų Vilniuje. Vis
kas paskirta komercijai, pre
kių reklamoms. Ne vienas 
kultūrininkas sakė, kad „Lie
tuvos rytas" labai mėgsta pa
sityčioti iš kultūrinių, nors ir 
ne katalikiškų, tautinių šven
čių, nufotografuodami kur 
nors pasitaikiusį girtą jau
nuolį. 

Vilnius, atrodo, keičiasi 
kiekvieną dieną. Vyksta didie
ji pasiruošimai jubiliejinei 
šventei. Atrodo, kad viskas 
bus sutvarkyta laiku ir pagal 
planą. Gedimino prospektą 
baigia sutvarkyti. Dabar taiso
mos grindinio klaidos, nes lie
pos 1 d. jis bus atidarytas eis
mui tik pėstiems. Automobi
liams bus uždrausta važiuoti. 
Prie operos ir baleto teatro 
darbininkai baigia remontuoti 
fontaną, kuris bus vienintelis 
mieste apšviestas vakarais ir 
naktimis. Prie Lietuvos nacio
nalinio muziejaus jau paruoš
tas granitinis postamentas ir 
laukia karaliaus Mindaugo 
granitinio paminklo, kuris at
keliaus iš Tauragės. Paminklą 
sukūrė Tauragėje gyvenantis 
skulptorius Regimantas Mid-
vikis. Paminklas bus atideng
tas liepos 6 d., minint kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
jubiliejų. Taip pat bus atidary
tas naujas Mindaugo tiltas 
per Nerį- Remontas vyksta ir 
Arkikatedroje Bazilikoje. Atro
do, kad Arkikatedroje remon
tas turės taip pat būti baigtas 

NAUJI VIOLETOS URMANOS 
KONCERTO RĖMĖJAI IR KLAUSYTOJAI 
Nors rugsėjo 21-oji. kada 

įvyks garsios lietuvaitės so
listes Violetos Urmanavičiu-
tės-Urmanos koncertas Čika
goje, dar toli. bet pasiruo
šimas vyksta visu tempu. Or
ganizaciniam komitetui šiuo 
metu svarbiausias uždavinys 
- bilietų platinimas. Viena iš 
rengėjų, Irena Kriaučeliūnie-
ne. papasakojo, kad yra naujų 
koncerto remejų - tai dr. Vy
tautas ir Aldona Urbai Kita 
remejų šeima nutarė neskelbti 
savo pavardes. 

Irena Knauceliuniene pa
pasakojo, kad savo šeimą bi
lietais aprūpino Vytas ir Aldo
na Vaitkai. nupirkę 6 bilietus. 
J koncertą savo šeimas pa
kvietė Antanas ir Vilią Mar-
chertai bei Vanda Petkienė. 

J organizatorius kreipėsi Ki-

laiku, nes liepos 6 d. šv. Mi
šias aukos J. E. kardinolas 
Audrius Bačkis. Dalyvaus res
publikos prezidentas Rolandas 
Paksas, Lenkijos prezidentas 
Aleksandras Kwasniewskis, 
Seimo nariai ir garbingi kvies
ti svečiai. 

Pasiruošimas vyksta ir mū
sų JAV LB vadovybėje. LB ta
rybos pirmininkė Regina Na-
rušienė rūpinasi LB sukaktu
vinio leidinio sutiktuvėmis. 
Nauja JAV LB 800 puslapių 
knyga baigiama spausdinti 
Vilniuje. „JAV LB penki de
šimtmečiai" (leidinį redagavo 
Balys Raugas ir Audronė 
Škiudaitė). Tai bus LB gyveni
mo biblija. Knygos sutiktuvės 
vyks liepos 4 d. jėzuitų gim
nazijoje. Į sutiktuves pakviesti 
aukšti svečiai ir JAV LB na
riai, esantys Vilniuje. Apie 
šias sutiktuves, manau bus 
plačiai aprašyta „Drauge". 

Savaitės laikotarpyje spėjau 
susipažinti su eismo taisyk
lėmis ir pripratau važinėti 
taksi. Orui sušilus, gatvėse 
daug žmonių, panašiai sku
bančių, kaip ir Amerikos did
miesčiuose. Jaunos merginos, 
ypač gražios, lieknos, aukštos 
ir itin moderniškos. Jos dėvi 
labai siauras, aptemptas ilgas 
kelnes ar labai trumpus si
jonėlius. Palaidinukės trum
pos, prilipusios prie kūno ir 
būtinai turi matytis nuogo 
kūno dalis (pilvukas). Bateliai 
aukštakulniai, nežmoniškai 
siauromis, kaip garnio snapas, 
nosimis. Tokie bateliai pri
mena senovės knygose matytą 
dvarų juokdarių apavą. Visai 
kitaip atrodo vyresnio am
žiaus moterys. Dažna jų dėvi 
nestilingus sijonus su palaidi
nukėm, kad pridengtų savo 
storas figūras. Jos, atrodo, jau 
nesirūpina nei savo figūra, nei 
dėvimu rūbu. Bet dėmesio ver
tos verslininkės ar verslininkų 
bei politikų žmonos. Jos žavi 
mados pojūčiu ir individualia 
apranga. Tokios moterys yra 
inteligentiškos, moteriškos, 
stilingos, drąsios, vadovaujan
čios ir patrauklios. Tokias po
nias gaudo fotografai ir joms 
rodomas dėmesys. Ne paslap
tis, kad visos moterys turi 
lašelį tuštybės. Moterys puo
šiasi tam, kad būtų pastebėtos 
ir įvertintos. Parduotuvėse 
lengviau yra nusipirkti rūbą 
jaunoms, negu vyresnioms. 
Aukštos kokybės drabužiai 
yra brangūs. Aukštos kainos 
ypač naujosios technologijos 
dirbtinių ir sintetinių pluoštų 
audinių. Tokie rūbai gražiai 
atrodo ir dėvimi nesilamdo. 

Marija Remienė 

ĮDOMIOJI SKILTIS 

jauskienė iš Clevelando. kuri 
pranešė, kad organizuoja visą 
Violetos Urmanos gerbėjų au
tobusą. 

Bilietus galima įsigyti 
..Seklyčioje" (2711-15 West 
71st Street. Chicago. IL 
60629) tel. 773-476-2655; fax 
773-436-6909. 

Kiekvieną sekmadienį bilie
tai j Violetos Urmanos kon
certą pardavinėjami Lemonte. 
Pasaulio Lietuvių centro vesti
biulyje, po 9 ir 11 vai. šv. 
Mišių. 

Del bilietų ir aukų koncertui 
surengti galima kreiptis į or
ganizacinio komiteto narę 
Ireną Kriaucelmnienę tel. 
630-734-9626. 

Koncertą rengia JAV LB 
Kultūros taryba 'pirm. Marija 
Remienė). Rengėjai 

A. S A L L A I T I S , S J , A. K A R A L I Ū T Ė , S J E 
„KRIKŠČIONYBĖ IR KULTŪRA" 

dinti su religiniais, etiniais, 
dvasiniais klausimais ir įsi
gilinti į tuos, kurie atrodo la
biau naudingi ar įdomūs. 
Atskleidžiama šiuolaikinėje 
kultūroje gyvuojanti krikščio
niška pasaulėžiūra ir jos 
įtakojama žmogaus veikla. 

Kiekvienas išsilavinęs žmo
gus yra susipažinęs su pasau
lio religinėmis tradicijomis, 
terminologija, klausimais, o 
Europoje ir Lietuvoje - su 
krikščionybe, nepriklausomai 
nuo asmeninių įsitikinimų bei 
išpažįstamos religijos. 

Knygos kaina 10 dol., pride
dant 8,75*8 mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis, 
įsigyti norimų knygų galima 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, Chica
go. IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

Marijonų talkininkų centro 
leidykla. 2003 m. Kaune išlei
do studento vadovą ..Krikščio
nybe ir kultūra". Šis vadovas 
sukurtas per šešis semestrus 
Vilniaus aukštesniojoje mo
kykloje. 

Religijos ir kultūros sąveika 
atsiskleidžia trylikoje temų. 
Pagrindinis tikslas - supažin-



Maistui ir gėrimams bilietus pardavinėjo Liolė Kazeni 
Stasiulis. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

SMAGI GEGUŽINĖ 
Birželio 29 dieną Lemonto 

LB valdyba Lemonto sode
lyje suruošė smagią geguži
nę, Į kurią susirinko palyginus 
labai daug žmonių. Šiais me
tais tai buvo pirmoji geguži
nė, surengta Lemonte, ir tuo 
atidarytas gegužinių sezonas. 
Oras pasitaikė nepaprastai 
geras. 

Gediminas Kazėnas, kaip 
visados, iš anksto iškabino la
bai menišką ir patrauklų pla
katą, skelbdamas apie artė
jančią gegužinę. Iš vakaro jis, 
kartu su Vytu Jagminu ir Eu
genijum Stasiuliu, suklijavo 
PL centro palapinę, paruošė 
visą aplinką. Visi valdybos na
riai buvo pasiskirstę darbais: 
vieni virė, kiti vežė, o gegu
žinės dieną visi dirbo. 

Tuoj po šv. Mišių visų 
laukė garuojantys ir kve
piantys „Bravo" cepelinai ir 
specialisto Luko iškepti šašly
kai, kuriam talkininkavo Vy
tas Jagminas. Kas norėjo, val
gė cepelinus, kiti labiau norėjo 
šašlykų su specialiai paruoštu 
padažu arba galėjo imti vis
ko per pusę. Nuo pirmos va
landos muzikantai užtraukė 
pirmus akordus. Pirmininkė 
Nijolė Nausėdienė pasveikino 
visus susirinkusius, padėkojo 

visiems už dalyvavimą, pa
skelbė, kad bus prisiminti Jo
nai ir Jonės , o taip pat šios 
dienos varduvininkai — Pet
rai ir Povilai, o j iems pagerbti 
Stasė Jagmin ienė turėjo pasi
ruošusi laukinių gėlių puokš
tes ir gražių dainų skrynelę. 
Vėliau paaiškėjo, kad mūsų 
varduvininkai iabai kuklūs ir 
nenorėjo pasiskelbti. Šioje ge
gužinėje pirmą kartą pasirodė 
Alfonsas Seniūnas ir Antanas 
Andriekus, kurie labai gražiai 
grojo, dainavo ir turėjo pasi
ruošę puikų muzikinį repertu
arą, tad ir šokančiųjų porų 
netrūko. Stasė Jagminienė gė
lėmis apdovanojo aktyviausią 
šokėjų porą. Muzikantai grojo 
net iki šeštos valandos vakaro. 

Prie baro dirbo Kazys Lau
kaitis su Algiu Vosylium. 
J iems talkininkavo Leonas 
Ju ra i t i s ir Gediminas Kazė
nas. 

Prie loterijos daug pasi
darbavo Romas Kronas, o su 
juo dirbo nuolat inės Lemonto 
LB ta lk in inkės Stasė Korės 
ir Nijolė Grigaliūnienė. Lote
rijos bil ietus platino Marija 
Bliuvienė, kuri sugebėjo iš
platinti visus. Loterija, nors ir 
nebuvo didelė, bet fantai joje 
buvo labai geri. Šiuos fantus 

paaukojo: Zita Dapkienė, Re
g ina Kreivėnienė, Elena Jas i -
nevičienė, Irena Put r ienė , 
Liolė Kazėnienė, Brizgienė, 
Pule ikienė, Ruzgai, o vokietė 
Swarz per N. Nausėdienę pa
dovanojo jos pačios pagamintų 
gražių įvairių lėlių. Loterijoje 
buvo gal ima laimėti šviežio 
m e d a u s , kurį paaukojo biti
n i n k a s Kazys Laukai t is . Le
monto LB valdyba yra dė
k inga visiems aukotojams, 
je i ką užmiršome paminėt i , 
t a i a ts iprašome, bet reiškiame 
padėką. 

Pr ie maisto dalinimo dir
bo: S tasė Jagminienė , Genutė 
Stas iu l ienė , Genutė Razumie-
nė , Valė Klinkienė, Liucija 
Liut ikienė, Regina Kreivėnie
nė , O n u tė Plečkaitytė, Rita ir 
jos sūnelis Tomas. Maistui 
ir gė r imams bilietus pardavi
nėjo Liolė Kazėnienė ir Euge
ni jus Stasiulis . Prie šašlykų 
ryžius išvirė Liolė Kazėnienė, 
O n u t ė Plečkaitytė ir Nijolė 
Nausėd ienė . 

Šia gegužine, atrodo, liko 
visi patenkint i , n iekas j a ne
s i skundė ir niekas da r ilgai, 
n e t ir muzikai pasibaigus, ne
skubėjo į namus . Stasė Jagmi
n ienė su akordeonu, savo ne
a t sk i r i amu draugu, t r aukė 
užs ta lės dainas ir jungė vi
sus . Kita mūsų gegužinė vyks 
rugpjūčio 31 dieną, t ad lauk
s ime visų ir t ikėsimės, kad ji 
b u s da r gausesnė ir l inksmes
nė . 

Dėkojame „Draugui" už 
tokį nuolatinį ir gausų mūsų 
gegužinės garsinimą, dėkoja
m e A. Reneckiui už skelbimus 
per televiziją, Šluto radijui, 
„Amerikos lietuvio" redakci
j a i , mūsų nuola t in iams foto
grafams Vytui Jasinevičiui ir 
Degučiui, kurie įamžina mū
sų renginius nuotraukose. 

Lemonto LB valdyba dė
k inga Ankų ir „Racini" ke-
pyksloms, kurios visados mus 
pa remia savo pyragais ir lie
tuv iška duona. 

Lemonto LB valdyba reiš
k ia padėką visiems prisidė
jus iems prie šios gegužinės, 
vis iems atvykusiems į ją su 
l inksma, giedria nuota ika ir 
t a r i a m e iki pas imatymo kito
j e mūsų gegužinėje. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 

Varduvininkams tostą kelia N". Nausėdienė V. Jasinevičiaus nuotr. 

SKELBIMAI 
• A m e r i k o s l i e tuv ių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas 
— kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM Tei. 
773-847-490.'5, adresas 4458 
S. Francisco. Chicago. IL 60632. 

• A. a. Teofi lės R y m a n -
t ienės atminimą pagerbdami 
Victor ir Rūta Jautokas , Vac
lovas ir Vanda Mažeika auko
jo $75 padėti Lithuanian Mer-
cy Lift vykdyti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Dėkojame už 
aukas. L i thuan ian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A.a. Edvardo Ėringo at
minimą pagerbdami, draugai 
ir pažįs tami aukojo $1,540 pa
dėti šelpti sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: Lau
ra Valan, Donna Valan ir 
Vicki Valan; Maria Siafacas, 
Harry ir Anna Fraktneks; Vy
tenis ir Vida Šilai; Apolina 
S ta skunas , Kęstutis ir Onutė 
Paulikai ; Marianne Valan; 
Wendy ir Bob Gillespie; Ame-
ritech draugai iš Hoffman Es-
ta tes , IL; Victor ir Jeannien 
Valantiejus; Patt i Adams; Ro
berto Araujo; Linda Blockus; 
Paul Brown; Michael Bujan,; 
Char ina Cabanayan; Chris 
Casey; Brianą Doerr; Robert 
Facone; Russ Guzdar; J ane t 
Hotz; Keith Luksin; Ely McA-
voy; Mary Ann Quinn; Jona-
than Scott; J a y Shields; Terry 
Trudgian; Susan Twomey; 

Mike Weeks ir Davė Wirs-
ching. Nuoširdžiausiai dėkoja
m e aukotojams. L i t h u a n i a n 
M e r c y Lift, P.O. Box 88, Pa
l o s H e i g h t s , IL 60463. Tel. 
708-952-0781. Tax ID #36-
3810893 . 
www.LithuanianMercyLift .org 
a rba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• A - a . Vidos J o n u š i e n ė s 
a tmin imą pagerbdami, Fran-
ces Pakalka, PA aukojo $25, 
kur ie yra skiriami sergan
t iems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už auką. Li thua
n i a n Mercy Lift, P.O. B o s 
88 , P a l o s He ights , IL 60463. 
Te l . 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift .org 
a rba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
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