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i &5&S& s įgj? < 1 '• Politiniai kaliniai ir tremtiniai siekia privalomo 

Laisvės kovų istorijos dėstymo
JAV teigia siekiančios 

panaikinti vizas Lietuvai
Los Angeles „Retro” 
gastrolės Detroit, MI, 
Cleveland, OH. 
Uraganai nesutrukdė 
veiklos. Boulder, CO, 
auga baravykai.

2 psl.

Socialinės padėties 
reikšmė. Į politinę 
areną grįžta Lietuvos 
tautininkai.

3 psl.

Priminimas balsuoti 
Seimo rinkimuose. 
„Draugo” konkursas. 
Du gobelenai Valdovų 
rūmams.

4 psl.

Nepaprasto žmogaus 
netektis.

5 psl.

Manto šypsena — 
geriausia padėka už 
pagalbą. Naujas 
„Pasaulio lietuvis”. 
Registruotis liko tik 
šešios dienos.

(i psl.

Sportas
* Lietuvos lygos vyrų 

rankinio čempionate trečia
dienį sužaistose atkeltose 
rungtynėse titulą ginantis Kau
no „Granitas-Karys” namuose 
vos vienu įvarčiu 28:27 įveikė 
Alytaus „Almeidą-Vilkus” ir iš
kovojo trečiąją pergalę iš tiek 
pat galimų. Alytiškiams tai bu
vo trečioji iš eilės nesėkmė.

* Rugsėjį Italijoje vyku
siame Pasaulio vandens gel
bėtojų čempionate pirmąkart 
dalyvavo ii’ Lietuvos komanda. 
Klaipėdiečiai bendrojoje įskai
toje buvo 24-ti. Čempionate iš 
viso dalyvavo 365 dalyviai iš 35 
valstybių. Jie varžėsi 17 rung
čių baseine ir paplūdimyje. Lie
tuvai atstovavo devyni gelbėto
jai, dirbę Palangos, Smiltynės, 
Melnragės, Nidos, Pervalkos 
paplūdimiuose.

* Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinės žaidėjas, 24 m. 
209 cm ūgio Kšyštofas Lavri- 
novičius, kurį Maskvos CSKA 
vienam sezonui paskolino Mas
kvos „Dinamo” komandai, in
terviu Rusijos žiniasklaidai tei
gė, kad tik teistumas jam su
trukdė išvykti į NBA ir atsto
vauti „Toronto Raptors” — dėl 
teistumo jam nebuvo išduota 
viza. Tačiau jis neatsisako pla
nų tai padaryti kitais metais. 
K. Lavrinovičius buvo nuteistas 
už išžaginimą.

* Vilniaus „Lietuvos ry
to” krepšinio komandos 
naujuoju įžaidėju taps 28 m. 
183 cm ūgio Rolandas Jarutis, 
praėjusį sezoną atstovavęs Len
kijos komandoms Slupsk 
„Czami” ir Varšuvos „Polonia”.

Naujausios
žinios

* Vyriausybė siūlo skirti 
12 mln. Valstybės saugumo 
departamento pastato statybai.

* Policijos pareigūnai 
baidosi darbo kaime.

* Vyriausybė pritarė re
kordiško biudžeto projektui.

Valiutų santykis
1 USD — 2.807 LT 
1 EUR — 3.452 LT

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Švietimo ir mokslo 
ministerija ir bendrojo lavinimo 
mokyklų vadovai bei mokytojai 
skiria per mažai dėmesio jauni
mo patriotiniam ugdymui. Todėl 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
jungos bei Lietuvos politinių ka
linių sąjungos jungtinė taryba 
pasiūlė mokyklose privalomai 
dėstyti Laisvės kovų istoriją.

Jungtinės tarybos priimta

|. Prapiestis nenori būti 
STT vadovu

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Konstitucinio Teismo 
teisėjas Jonas Prapiestis trečia
dienį ryte prezidento Valdo 
Adamkaus paprašė, kad jis ne
būtų įtrauktas į kandidatų, ku
rie galėtų pakeisti Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) vadovą 
Valentiną Junoką, sąrašą. Tai 
patvirtino Prezidentūros Spau
dos tarnybos vadovas Marius 
Lukošiūnas.

Prezidento patarėjas neno
rėjo komentuoti tokio J. Pra
piesčio sprendimo, tačiau teigė, 
kad paieškos galimų kandidatų 
į STT vadovo postą vyksta nor
maliai ir neigė ankstesnę neofi
cialią informaciją, jog Preziden
tūrai nesiseka rasti norinčių pa
keisti V. Junoką.

Tuo tarpu J. Prapiestis tei
gė, jog STT vadovo postas iš es
mės pakeistų jo planus.

„Šis darbas atimtų iš ma

V. Vinickienė mato du 
Artūrus Paulauskus

Oskaro Koršunovo spektaklis 
pagerbtas Belgrado festivalyje

Mirė ilgiausiai su dirbtine 
širdimi gyvenęs žmogus

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Už Seimo pir
mininko Artūro Paulausko 
šmeižimą teisiama buvusi Ro
lando Pakso patarėja Vitalė Vi
nickienė savo kaltei neigti pa
sirinko sudvejinimo taktiką.

Politikė nepripažįsta viešai 
kalbėjusi apie asmenį A. Pau
lauską ir parlamento vadovą 
vienu metu. „Negi jūs, kaip 
žmogus, visą parą sutapatinate 
save su Seimo pirmininku”, tre
čiadienį prasidėjusiame Vil
niaus miesto 1-osios apylinkės 
teismo posėdyje ne kartą klau
sė A. Vinickienė.

A. Paulauskui pabrėžus, 
kad jam sunku būtų atskirti sa
vo pavardę nuo politinės veik
los, o paskleista išgalvota is
torija apie tariamus susitiki
mus su vienu iš prezidentinio 
skandalo dalyvių Jurij Borisov 
pakirto ir jo žmogiškąjį, ir poli
tinį autoritetą, V. Vinickienė at
sakė patarle: „Kiekvienas 
sprendžia pagal savo sugedimo 
laipsnį”.

Anot jos, pasakojant apie 
susitikimus su J. Borisov, visai 
nekalbėta apie A. Paulauską, 
kadangi nebuvo paminėta jo 
pavardė. „Čia suveikė princi
pas, kad vagies kepurė dega. 
Jūs pats iššaukėt ugnį į save”, 
tvirtino V. Vinickienė.

V. Vinickienė atsisakė duoti 
parodymus teismui, kol nebus 
apklausti visi liudytojai. Tačiau 
pateikdama klausimus A. Pau
lauskui ji nevengė parodyti sa
vo gynybos pozicijos.

Politikė savo kaltę neigia ir 
sako nesijaučianti, kad apšmei
žė A. Paulauską, kadangi išsa
kė ne teiginius, o tik asmeninę 
nuomonę, palydėtą žodžiais 
„galbūt”, „galimai”, „aš ma
nau”.

Šių metų kovo 30 d. kalbė
dama „Žinių radijo” ir TV4 ka

me nutarime pažymima, kad 
Švietimo ir mokslo ministerija 
Laisvės kovų istoriją priskiria 
prie laisvai pasirenkamų daly
kų.

„Daugumos mokyklų vado
vai, formaliai suprasdami savo 
pareigas ir nesuvokdami savo 
naujosios kartos ugdytojų misi
jos ir atsakomybės, šiam svar
biam dalykui skiria vos po vieną 
pamoką per mokslo metus 
penktose, dešimtose ir dvylikto
se klasėse”, apgailestauja politi

nęs galimybę dėstyti universi
tete, be to, sutrukdytų tęsti tei
sėjo karjerą”, sakė J. Prapiestis.

Prezidentas V. Adamkus su
sitikimus su galimais kandida
tais į STT direktoriaus postą 
pradėjo pirmadienį. J. Pra
piestis į Prezidentūrą buvo pa
kviestas pirmas.

Su kitais galimais kandida
tais į STT vadovo postą prezi
dentas ketina susitikti ketvirta
dienį.

Prezidentas žurnalistams 
anksčiau yra teigęs, kad į STT 
vadovo postą jis ieškos parei
gūno, kuris profesionaliai dirbs 
teisėsaugos rėmuose ir su visa 
energija kovos prieš bet kokio 
lygmens kyšininkavimą.

Taip pat jis yra pabrėžęs, 
kad nenorėtų šiame poste ma
tyti nei politiko, nei su Gene
raline prokuratūra susijusio as
mens.

Vitalė Vinickienė 
Tomo Čemiševo (ELTA) nuotr.

nalo laidose apie įvykius, susi
jusius su apkalta, V. Vinickienė 
yra pareiškusi, esą parlamento 
vadovas A. Paulauskas pra
sidėjus R. Pakso apkaltos pro
cesui buvo ne kartą susitikęs su 
dosniausiu jo rėmėju J. Borisov 
ir užsiminė, kad šio asmens pa
kvietimas dirbti R. Pakso pa
tarėju — tai A. Paulausko suor
ganizuota provokacija.

Remdamasi esą iš žurnalis
tų gauta informacijd, V. Vi
nickienė minėjo ir konkrečias 
tariamų susitikimų aplinkybes: 
laikas — prieš A. Paulausko ke
lionę į Japoniją, vieta — sporto 
Įdubas.

„Visi šitie teiginiai neturi 
jokio pagrindo, yra iš piršto 
laužti. Išvados, padarytos re
miantis tokiais teiginiais, žei
džia ir žemina mane kaip asme
nį”, teismui sakė A. Paulaus
kas.

Bendrovės „Avia Baltika” 
vadovas J. Borisov taip pat pa
neigė, kad R. Pakso apkaltos 
metu buvo susitikęs su A. Pau
lausku. Kelis kartus painiojęs 
datas, J. Borisov pareiškė:

„Bet kuriuo atveju aš ne
bendravau su A. Paulausku 
prasidėjus apkaltai”.

niai kaliniai ir tremtiniai.
Jungtinė taryba nustatė, 

kad esama mokyklų, kur nemi
nimos arba tik formaliai pami
nimos tautos ir valstybės šven
tės, rengiama mažai patriotinių 
renginių, neskatinama patrio
tiškų moksleivių organizacijų 
veikla.

Kaip pabrėžiama nutarime, 
Lietuvai tapus NATO ir Eu
ropos Sąjungos (ES) nare, jauni
mo tautinės sąmonės patriotiš
kumo ir pilietiškumo ugdymo

Vieno didžiausių kolekcininkų Lietuvos kultūros istorijoje, mecenato Mykolo Žilinsko (1904-1992) gimimo 100- 
ąsias metines trečiadienį minėjo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerija. Ko
lekcininkas padovanojo Lietuvai vertingą lituanistinę biblioteką, Nobelio premijos laureatų veikalų rinkinį, ta
čiau didžiausiu ir neįkainojamu turtu laikoma apie 1,700 meno kūrinių kolekcija, kurią jis padovanojo jaunystes 
miestui Kaunui. Nuotr.: vienoje muziejaus salių—jo direktorius Osvaldas Daugelis. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr

Belgradas, rugsėjo 29 d, 
(ELTA) — 38-jame tarptauti
niame Belgrado teatro festiva
lyje BITEF Oskaro Koršunovo 
režisuotas spektaklis pagal Wil- 
liam Shakespeare tragediją „Įs
tabioji ir graudžioji Romeo ir 
Džuljetos istorija” pelnė vieną iš 
dviejų prestižinių Didžiojo prizo 
apdovanojimų.

Kaip skelbiama oficialiame 
festivalio pranešime, „Įstabioji 
ir graudžioji Romeo ir Džuljetos 
istorija” apdovanojama „už ta
lentingą ir originalų vienos su
dėtingiausių Shakespeare pje
sių pastatymą, už vizijos vitališ
kumą, už kūrybingumą ir kū

Partijoms siūloma pasirašyti susitarimą dėl 
vieningos šeimos politikos

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Pasirašyti partijoms 
Nacionalinį susitarimą dėl vie
ningos šeimos politikos ketina 
pasiūlyti trečiadienį Seimo rū
muose vykstančios konferenci
jos „Šeimos politika šiandien” 
dalyviai.

Jų nuomone, valstybė turė
tų atsigręžti į šeimą kaip verty
bę ir šią nuostatą oficialiai įt
virtinti Nacionaliniame partijų 
susitarime.

Savo nutarimo projekte 
konferencijos dalyviai apgai
lestauja, kad per lėtai spren
džiamos šeimos, vaikų, jaunimo 
užimtumo, nusikalstamumo 
mažinimo, teisėsaugos sistemos 
reformos. Dokumente planuoja
ma pažymėti, kad Lietuvoje yra 
parengta ne viena valstybinė 
programa šiai situacijai gerinti, 
tačiau nesant jų vykdymo kon
trolės mechanizmo, nemaža da
lių šių programų lieka neįgy
vendintos.

Į konferenciją susirinkę po
litikai ir žinovai pasidžiaugė,

reikšmė tautos išlikimui ne su
mažėjo, bet išaugo, nes, atsivė
rus ES valstybių sienoms, lietu
vių kalba, tautinė kultūra ir 
tradicijos patirs stiprų kitų kal
bų ir kultūros spaudimą.

„Manome, kad ugdyti tauti
nę savimonę, puoselėti gimtąją 
kalbą ir tradicijas galima per is
torijos, lietuvių kalbos ir litera
tūros, tikybos, muzikos, dailės 
pamokas. Reikia geros valios ir 
tautą, bei tėvynę mylinčių peda
gogų”, pabrėžiama pranešime.

niškumą scenoje, pateiktą da- 
bartiška, jaudinančia ir šiuolai
kiška forma”.

Kitą Didžiojo prizo apdova
nojimą pelnė režisieriaus Piotr 
Fomenka spektaklis pagal Lev 
Tolstoj romaną „Karas ir taika”.

Serbijos sostinėje nuo 1967 
metų rengiamas tarptautinis 
Belgrado teatro festivalis BI
TEF yra vienas svarbiausių 
teatrinių renginių posovietinia
me regione.

Apibūdindami paskutinio 
festivalio metų temą, organiza
toriai pasirinko ironišką repliką 
„Naujos teatro mados... ir kitos 
aistros”.

Monsinjoras Gintaras Grušas ir Seimo narė Irena Degutienė.
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr.

kad šioje rinkimų kampanijoje 
visų partijų programose yra 
nuorodos į šeimos problemų 
sprendimą. „Tai rodo, kad atėjo 
metas nacionaliniam partijų su
sitarimui dėl vieningos šeimos 
politikos”, sakoma nutarimo 
projekte.

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus perskaitytame svei

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Aukštas Jungtinių 
Valstijų diplomatas teigia, kad 
JAV jau imasi priemonių, siek
damas panaikinti vizų reikala
vimą Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių — naujų Europos Są
jungos narių, taip pat ir Lie
tuvos, piliečiams.

„Negalime iškart, lyg nie
kur nieko panaikinti vizas, ta
čiau mėginame pašalinti bet 
kurią kliūtį, kad mūsų drau
gams Europoje būtų aišku, jog

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Trečiadienį Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariš- 
kių klinikų Širdies chirurgijos 
centre mirė ilgiausiai Rytų Eu
ropoje su dirbtine širdimi iš
gyvenęs Algimantas Molis.

Pasak Santariškių adminis
tracijos, pablogėjus su dirbtine 
širdimi gyvenusio paciento 
būklei, gydytojai paskelbė sku
bią donoro paiešką.

Pavykus jį rasti, antradienį 
A. Moliui kardiochirurgai pra
dėjo 12 valandų trukusį širdies 
persodinimą. Tačiau operacijos 
metu dėl kepenų funkcijos pa
kenkimo ir nesustabdomo krau

kinime irgi pažymima, kad rin
kimų kampanijos metu politikai 
dažniau prisimena šeimos rū
pesčius. Tačiau, šalies vadovo 
nuomone, dar nepakankamai 
padaryta, kad šeimos vertybės 
būtų ginamos ir puoselėjamos.

Nutarimo projekte taip pat 
planuojama pasiūlyti įsteigti 
Šeimos ministeriją.

norime, kad jie galėtų keliauti į 
JAV”, sakė JAV valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Richard 
Armitage. Jis yra antrasis dip
lomatinėje hierarchijoje asmuo 
po valstybės sekretoriaus Colin 
Powell.

„Mes padarėme pažangą ir 
toliau tęsiame šį reikalą. Jūsų 
žmonės nori aplankyti mūsų 
valstybę, ir aš stengiuosi, kad ši 
galimybė būtų įgyvendinta”, 
Lietuvos ir kitų Rytų bei Vidu
rio Europos šalių žurnalistams 
sakė R. Armitage.

Jis teigė apie vizų režimo 
panaikinimą daug diskutavęs 
su šalių atstovais rugsėjį per vi
zitą į Latviją, Čekiją, Lenkiją ir 
Slovakiją.

Tai pirmasis tokio aukšto 
lygio JAV pareigūno patvirtini
mas, kad prezidento George W. 
Bush administracija linkusi pa
daryti nuolaidų Rytų europie
čiams dėl vizų režimo panaiki
nimo.

Rugsėjo viduryje JAV De
mokratų partijos kandidatas į 
prezidentus John Kerry, pa
reiškė, kad pergalės prezidento 
rinkimuose lapkričio mėnesį at
veju jis nurodys persvartyti 
daugumai ES valstybių tai
komą Vizų atsisakymo progra
mą. J.Kerry pabrėžė, jog į ES 
įstojusioms JAV sąjunginin
kėms Rytų ir Vidurio Europoje 
būtina ištiesti ranką.

JAV Vizų atsisakymo pro
grama sudaro galimybes kitų 
valstybių piliečiams keliauti 
turizmo ar verslo tikslais po 
JAV trumpesniam nei 90 dienų 
laikotarpiui be vizos.

javimo ligonis mirė.
Gydytojų teigimu, širdies ir 

kepenų nepakankamumas A. 
Moliui progresavo dėl to, kad jis 
gyveno su dirbtine širdimi ir 
per trejus metus nepavyko rasti 
tinkamo širdies donoro.

Nacionalinio organų trans
plantacijos biuro rugsėjo 14 d. 
duomenimis, širdies persodini
mo operacijų Lietuvoje šiuo me
tu laukia 18 pacientų.

Dar 9 žmonės laukia ir šir
dies, ir plaučių persodinimo.

Vien tik per praėjusius me
tus Lietuvoje atliktos net ketu
rios itin sudėtingos širdies per
sodinimo operacijos.

A. Brazauskas ir 
A. Paulauskas 

vilioja
K. Prunskienę

Vilnius, rugsėjo 29 d. 
(ELTA) — Socialdemokratai ir 
socialliberalai svarsto galimybę 
papildyti susivienijimą naujais 
partneriais.

Kaip rašoma „Respubli
koje”, tarp galimų kandidatų 
yra ir K. Prunskienės vadovau
jama Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjunga.

Pati K. Prunskienė 
„Respublikai” pripažino, kad 
su socialdemokratais apie tai 
buvo kalbėta.

„Nors mes savo partijoje to
kią galimybę vertinome skep
tiškai, bet aptarinėjome, kokie 
variantai galėtų būti.

Tas traukinys šiame etape 
jau nuvažiavo, bet mes neatme
tame galimybės, jog antrame 
rate, ar po rinkimų, galėtume 
tokius klausimus derinti”, sakė 
K. Prunskienė.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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METALO MENO DARBŲ PARODA

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS

Vyr. skaučių Židinys spalio 
9-10 d. rengia menininko Ma
riaus Narbutaičio meno darbų 
parodą Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Atidarymas šešta
dienį, 6 vai. vak., sekmadienį, 
nuo 11 v.r. iki 2 vai. p.p. Vaišės. 
Įėjimas auka.

Menininkas Marius Nar- 
butaitis, kurio metalo meno 
kūriniais, jau gėrėjosi jo parodų 
lankytojai, savo jaunystės ir 
dabarties dienas leidžia tarp 
savo tautiečių Clevelande. Jis 
mokėsi lituanistinėje mokyklo
je, šoko „Grandinėlėje”, buvo 
jūrų skautas, Cleveland valsty
biniame universitete gavo 
mechanikos inžinerijos laipsnį 
ir toje srityje turi jau 25 metų 
patirtį. Menas ir fantazija 
Mariaus artimi gyvenimo paly
dovai. Savo namuose turi įsi
taisęs dirbtuvę, kur mechaniko 
patirtimi ir rankomis gimsta 
metalo meno kūriniai.

Jo vartojamas kūrybinis ir 
gamybos „metodas reikalauja 
panaudoti seniausią ir nau- Vacys Rociūnas

Marius Narbutaitis prie savo kūrinio.

TRUPUTIS PRAEITIES IR DABARTIES
Dievo Motinos parapijos 

knygyne, veikiančiame jau 30 
metų parapijos svetainėje, 
kiekvieną sekmadienį po lietu
viškųjų pamaldų bei įvairių 
kultūrinių renginių metu gali
ma įsigyti naujausių ir seniau 
išleistų lietuviškų knygų, žur
nalų, laikraščių, brošiūrų, 
plokštelių, muzikos kasečių ir 
įvairių dovanų iš Lietuvos 
įvairioms progoms.

Knygyną įkūrė bei ilgus 
metus vedė Juozas ir Ona Žilio- 
niai, vėliau tą darbą tęsė 
Andrius Mackevičius, o dabar

DAYTONA BEACH, FL

GYVENIMAS VĖL VERDA
Po vasaros atostogų ir ura

ganų, gyvenimas sugrįžo į nor
malią vagą. Rugsėjo 19 d. Lie
tuvių klubas sukvietė apylinkės 
tautiečius į Princą of peace 
parapijos patalpas popietinėms 
Mišioms ir turtingam paben
dravimui. Mišias šventė lietu
vių kapelionas kun. R. Grasso, 
skaitinius atliko M. Jan
kauskienė, Mišių giesmes gie
dojo A. Skridulio vadovaujamas 
„Sietynas”. Buvo paminėti nese
niai mirusieji: liepą, po ilgos 
ligos, su žemiškuoju pasauliu 
atsiskyrė Ona Karašienė- 
Keženytė ir rugpjūtį — Vytau
tas Abraitis.

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko Lietuvių klubo renginys, 
kuriam vadovavo klubo pirm. J.

jausią techniką metalui pa
ruošti, nustatyti temperatūros 
laipsnį ir t.t. Tai rizikingas ir 
atsakingas darbas. Kad galėtų 
tai įvykdyti, reikia ir pasiruoši
mo. Kad galėtum meną su me
talu saugiai vystyti, reikalinga 
išlaikyti egzaminą Ohio valsti
joje iš metalo virinimo srities.

Marius mėgsta metalo me
no kūrybą ir norėtų mechani
kos inžinerijos profesiją pa
keisti, pasirenkant metalo 
kūrinių menininko kaijerą.

Marius ir Saulė (Kazėnaitė) 
Narbutaičiai džiaugiasi 13 
metų dukrele Aleksa, kuri su 
mama didžiuojasi, kad Marius 
gali iš metalo sukurti tokių 
nuostabių dalykų.

Visi, atsilankę į šią metalo 
meno parodą, galės pasi
džiaugti menininko Mariaus 
talentu, nuostabia fantazija, 
nustebti ir gėrėtis, kaip metalo 
gabalas gali virsti meno kū
riniu.

jau aštuntus metus, stipriai 
išplėtus knygyno apimtį, iš 
pradžių vadovavo abu — Džiu
gas ir Dalia Staniškiai, o Daliai 
mirus, Džiugas, talkinant Da
nutei Dundurienei ir Gražinai 
Plečkaitienei.

Dievo Motinos parapija, 
rūpestingai aptarnaujanti savo 
parapijiečius visais religiniais 
reikalais, neišleidžia iš akių ir 
darbų, kuriuose atsispindi 
tautinė idėja, teikianti vilčių 
lietuviškosios išeivijos pratę
simui.

V. R.

Baltrušaitis. Pradžioje M. Jan
kauskienė paskaitė du eilė
raščius. Po to dėmesys nukrypo 
į dvi parodas: Alg. Grintalio 
tapytų paveikslų bei gintaro 
papuošalų ir N. Kreivėno pa
ruoštą, dail. Šakalio Lietuvoje 
išleistų pašto vokų bei ženklų 
rinkinį. Kreivėnas įdomiai iš
vardijo Lietuvos kunigaikščius 
ir prezidentus, kurių atminimui 
tie pašto ženklai buvo išleisti.

Po kuklių vaišių svečiams 
buvo pranešta, ka kitas ren
ginys bus lapkričio 14 su tra
dicine suneštų daiktų loterija.

Iš „Floridos paatlančio lietuvių 
biuletenio” Nr. 232; 

redaktorius
Vincas Šalčiūnas

Jau senokai Clevelande įsi
gyveno graži Lietuvių dienų 
tradicija, kuriai programą suor
ganizuoja Clevelando LB 
apylinkės valdyba. Rugsėjo 18 
dienos vakare Dievo Motinos 
auditorijoje susirinko didoka 
minia pasigėrėti iš Kalifornijos 
atvykusios „Retro” šokių gru
pės programa. Publiką dviem 
kalbom entuziastingai pas
veikino Clevelando LB apy
linkės pirmininkas Algis 
Gudėnas. Scenoje uždegus 
šviesas ir muzikai grojant, į 
sceną įšoko būrys, dailiai įman
triais kostiumais apsirengusių, 
šokėjų, o šalia fortepijono 
atsisėdo akompaniatorė Auksė 
Jackūnaitė, kuri šokių pro
gramos protarpiais publiką 
linksmino beveik virtuozine 
muzika.

Pirma programos dalis 
buvo pradėta Lotynų Amerikos 
šokiais, kurie publikoje sukėlė 
didelį susidomėjimą savo tem- 

' peramentu ir nepaprastai 
lanksčiais bei įmantriais jude
siais, šokinėjant net persi
verčiant per galvą. Programoje 
toji dalis buvo sumaniai pava
dinta „Lietuviškai kalifomietiš-

DETROIT, MI

ŠOKIŲ IR DAINŲ GRUPES „RETRO" IS LOS ANGELES 
KONCERTUI PRAĖJUS

Sekmadienį, rugsėjo 19 die
ną, Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijoje, tuoj po labai gražiai 
ir dvasingai praėjusių jaunimo 
šv. Mišių, Kultūros centre vyko 
dainų ir šokių grupės iš Los 
Angeles „Retro” koncertas pa
vadintas „Tarpukario Lietuvos 
šokiai ir dainos”, sutraukęs 
daugiau nei 140 žiūrovų.

Žiūrovai prieš koncertą, 
numalšinę kūno alkį, grupės 
„Retro” pasirodymo metu tikrai 
galėjo numalšinti ir sielos „alkį 
akiai gražiu reginiu. Besikei
čiantys šokių ritmai ir šokėjų 
rūbai, besiliejanti muzika, 
skambančios dainos, tikrai, 
daugelį sugrąžino mintyse į 
jaunystę, o tuos, kurie neprik
lausomoje Lietuvoje dar nebuvo 
šios žemės svečiai, nugramzdi
no į nostalgiją — tada buvo 
gražiau, tada buvo kitaip.

Bet ir šiais laikais yra 
gražu, ir ypač džiugu tai, kad, 
visą savaitę sunkiai dirbę savo 
kasdieniuose darbuose, jauni 
žmonės, mylintys šokį ir dainą, 
randa laiko susibėgti, randa 
noro atgaivinti primirštus 
dalykus ir tai daro su meile, 
užsidegimu širdyse.

MELBOURNE, AUSTRALIJA

MELBOURNO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BAŽNYTINIO CHORO METINĖ POPIETĖ

Rugsėjo 11 d. Melbourno 
Lietuvių namuose rinkomės į 
parapijos choro metinę popietę. 
Šį suėjimą pradėjome šv. Mi
šiomis už gyvus ir mirusius cho
ristus. Šv. Rašto skaitinius 
paskaitė Monika Sodaitienė, o 
psalmę gražiai giedojo Birutė 
Prašmutaitė. Pianinu akom
panavo Rita Mačiulaitienė bei 
Zita Prašmutaitė.

Salėje laukė skoningai pa
puošti stalai, o apetitą žadino 
suneštinės vaišės. Mūsų kuni
gas A. Šimkus prie stalo pakvie
tė esančius sukalbėti padėkos 
maldą.

Popietėje be choristų daly
vavo šeimos nariai ir katalikų 
organizacijos kviestiniai svečiai 
— parapijos tarybos pirm. 
Henrikas ir Dalia Antanaičiai, 
parapijos tarybos ižd. Zigmas 
Augaitis, MLK Moterų draugi-
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ki ritmai”. Po pertraukos antrą 
programos dalį sudarė tempera
mentingi šokiai, - valsai, fok
strotai, net ir kadaise popu
liarus „Čarlstonas”. Buvo nepa
prastai gražu stebėti kadaise 
Lietuvoje labai populiarų tango 
„Paskutinį sekmadienį” ir 
gėrėtis valsais. Publika šokėjus 
pagerbė triukšmingais ploji
mais...

Programai pasibaigus, pub
lika nusileido į parapijos sve
tainę, kurioje buvo paruoštos 
puikios vaišės. Per mikrofonus

Los Angeles, CA, šokių grupė „Retro” (vadovė Sigita Barysienė), apsilan
kiusi ir šokusi Detroite š.m. rugsėjo 19 d.

Jono Urbono nuotrauka.

Turime padėkoti grupei 
„Retro”, kad surado laiko atva
žiuoti ir pas mus į Detroitą, ir 
dalelę meilės šokiui bei grožiui 
čia palikti. Žiūrovai džiaugėsi

jos pirm. Halina Statkuvienė, 
Gyvojo rožančiaus brolijos pirm. 
Viktorija Jablonskienė.

Popietę pravedė choro diri
gentė Zita Prašmutaitė. J. Vait
kus, choro iždininkas įteikė do
vanėles dirigentei Z. Prašmu- 
taitei, vargonininkei R. Mačiulai- 
tienei ir dvasios tėvui A. Šimkui.

Parapijos tarybos pirm. H. 
Antanaitis pasidžiaugė, nors ir 
nedidelis choras, bet daug įneša 
malonumo ir prasmės šv. 
Mišiose.

MLKM draugijos pirm. H. 
Statkuvienė paskaitė sveiki
nimą nuo draugijos.

Ilgametis choristas Vincas 
Lazauskas, apgailestavo, kad 
choristų skaičius sparčiai mažė
ja, o norinčių neatsiranda. Tad, 
kviečiame visus, kurie neabejin
gi giesmei ateiti į parapijos 
chorą, giedoti Viešpačiui Dievui.

muzikai grojant; dalis publikos, 
pradėjo šokti.

Dailiai išspausdintoje pro
gramoje matėme šokėjų nuo
traukas su jų trumpomis, bet 
išsamiomis biografijomis. Su
žinojome, kad tarp šokėjų yra ir 
teisininkai, ir finansų bei kom
piuterių specialistai, ir kitų 
sričių žinovai. Atrodo, kad jų 
gyvenimą nušviečia „Retro” 
narystė, šalia rimtų profesinių 
uždavinių repetuojant šokius. 
Valio „Retro” šokėjams!

Aurelija M. Balašaitienė

gražia programa, o šokėjai šiltu 
ir maloniu priėmimu, vildamie
si pamatyti mus ir save paro
dyti Detroite dar ir kitą kartą.

Raminta S. Vilkienė

Repeticijos vyksta prieš šv. 
Mišias, kas sekmadienį, 9:30 
vai. r., Lietuvių namuose.

Dėl ligos, popietėje nedaly
vavo, parapijos valdybos pir
mininkas Edvardas Šidlauskas, 
sekretorė Marytė Šidlauskienė. 
Pasigedome ir mūsų ilgamečio 
buvusio dirigento Petro Mor
kūno, choristų Juozo Bruožio ir 
Jono Šneiderio.

Mus linksmino akordeo
nistai Vytas Tautkus ir Jaunius 
Vaitkus, pritardami dainai. 
Malonu buvo pasisukti valso 
ritmu, net mūsų seniausia da
lyvė, choro rėmėja, Teresė Jur- 
gelaitienė turėdama 89 metus, 
miklino kojas.

Popietė praėjo jaukioje ir 
šiltoje aplinkoje.

Marija Geštautienė 
„Tėviškės aidai”,
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DANTŲ GYDYTOJAS

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

„DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500

BOULDER, CO

GRYBAVOME

Rugpjūčio mėnesį Gilanda 
ir Kazys Matoniai (iš Sun City, 
AZ) atvažiavo į tolimą Colorado 
iškylauti ir pasidžiaugti gamtos 
grožiu. Linksmai pranešame, 
kad Kalnų rajono, naujoji įsteig
ta „Baravykų skiltis”, beišky- 
laudama rado ir baravykų. Čia 
tai buvo tikra laimė, kadangi ne

„Baravykų skiltis” Colorado kalnuose. Iš kairės: Kazys ir Gilanda Mato
mai, Alan ir Ilona Didžbaliai.

„Grybauti puikiai sekėsi — vos galėjome panešti pilnas pintines ba
ravykų”, — sako (iš kairės) Alan Didžbalis, Kazys Matonis ir Gilanda 
Matonienė.

1/2 metų 
$60.00 
$65.00

3 mėn. 
$38.00 
$45.00

$45.00 $33.00
$50.00 $38.00

$250.00
$55.00

$85.00

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

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

kiekvienais metais yra randami 
grybai. Šią vasarą esame Dievui 
dėkingi, kad mums padovanojo 
puikų orą ir lietaus, ir pagaliau, 
po dvejų metų sausros, išdygo 
gražiausieji baravykai! Kan
triai lauksime ateinančio se
zono (2005 metais).

Ilona ir Alan Didžbaliai
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Į POLITINĘ ARENĄ GRĮŽTA 
TAUTININKAI

DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis 3

Šiandien, kai sociologinės 
apklausos rodo, jog didelė 
Lietuvos tautos dalis yra pa
sirengusi balsuoti už Archan
gelsko rusą Viktorą Uspaskichą 
ir už dideliais pinigais jo vardu 
sukurtą Darbo partiją, pilie
tinės visuomenės silpnumo 
požymiai tapo akivaizdūs. Per 
keturiolika nepriklausomos val
stybės metų Lietuvos valdžia 
nedaug padarė, kad sustiprintų 
lietuvišką savimonę ir supra
timą apie daugiapartinę demo
kratiją. Ir čia jau negali padėti 
nei NATO, nei Europos sąjun
ga.

Dauguma Lietuvos piliečių 
nebetiki gerovės perspektyvo
mis ir skuba balsuoti prieš vi
sus, kurie buvo šalies valdžioje.

Be lietuviškos savasties 
pagrindo valstybė tapo pažei
džiama, liberalioji ir socialistinė 
ideologija drasko tautą, o val
stybė palaipsniui tampa tik 
priedanga egoistiniams intere
sams tenkinti, praranda ryšį su 
tauta, kaip suverenu. Korup
ciniai skandalai naikina pa
sitikėjimą valstybe, kaip ben
druoju reikalu? Taip dabartinę 
situaciją vertina Lietuvių Tau
tininkų sąjuga, kuri dalyvaus 
artėjančiuose Lietuvos Respu
blikos Seimo rinkimuose (dau- 
giamandatės apygardos sąrašo 
Nr. 13) ir pateikia savo rinkimų 
programą (žr.: www.lts.lt).

Pastaruoju metu į Lietuvių 
tautininkų sąjungą aktyviai 
telkiasi žinomi tautinių pažiūrų 
visuomenės veikėjai. Pasak tau
tininkų, auga supratimas, kad 
bet koks nusišalinimas nuo 
politinės veiklos jau kelia grės
mę Lietuvos ateičiai, nes 
Lietuva dar niekad iki šiol ne
buvo išgyvenusi tokios politinės 
sumaišties kaip šiandien.

Kalbiname Lietuvių tau
tininkų sąjungos rinkimų 
sąrašo trečiąjį numerį Gintarą 
Songailą. G. Songaila Lietuvių 
tautininkų sąjungos yra iš
keltas kandidatu į Seimą pir
mojoje vienmandatėje apygar
doje (Naujamiesčio apygardoje), 
kurioje balsuoja ir visi Lietuvoje 
negyvenantys jos piliečiai.

(Gintaras Songaila gimė 
1962 m. Vilniuje. Aukso meda
liu baigė Klaipėdos I vid. 
mokyklą, sustiprinto anglų kal
bos mokymo klasę. Studijavo 
Kauno Medicinos institute ir 
Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultete. 1986 m. įgijo gydytojo 
specialybę. Studijuodamas Vil
niaus universitete, aktyviai įsi
jungė į etnokultūrinį judėjimą. 
1986—1988 m. buvo pamin
klosaugos klubo „Talka” prezi
dentas. Vienas iš Sąjūdžio orga
nizatorių. 1988 m. birželio 3 d. 
buvo išrinktas Sąjūdžio Ini
ciatyvinės grupės nariu, vėliau 
— Sąjūdžio Seimo nariu. 
1990—1992 m. Aukščiausios 
Tarybos — Atkuriamojo Seimo 
vyr. konsultantas. Rytų Lie
tuvos valstybinės komisijos 
atsakingas sekretorius, sa
vaitraščio „Kovo 11” redakto
riaus pav. 1992—200 m. vado
vavo regioninei Rytų Lietuvos 
televizijai, kuri išaugo į na
cionalinio masto TV kanalą — 
„Baltijos TV”. G. Songaila dirbo 
šios televizijos generaliniu 
direktoriumi. Nuo 2001 m. iki 
dabar — Žurnalistų ir leidėjų 
etikos komisijos pirmininkas. 
Lietuvių tautininkų sąjungos 
narys,. Valdovų rūmų atkūrimo 
paramos fondo steigėjas, Lietu
vių tautinės kultūros forumo 
Nuolatinės darbo grupės pir
mininkas; vedęs, turi tris 
vaikus).

— Kodėl pasitraukėte iš 
Žurnalistų ir leidėjų etikos 
komisijos pirmininko pa
reigų?

— Nors buvau perrinktas 
dar vienai komisijos pirmininko 
kadencijai, stebėdamas, kaip 
aštrėja politinė situacija, nus

prendžiau kandidatuoti Seimo 
rinkimuose. Manau, kad kiek
vienas politinę patirtį, idėjų ir 
galimybių turintis Lietuvos pi
lietis neturėtų būti abejingas 
tam, kas šiandien vyksta Lie
tuvoje ir pagal galimybes 
prisidėti prie to, kad Lietuva 
išbristų iš dabartinės politinės 
sumaišties. Pasyvumas ar atsi
ribojimas nuo politikos dabar 
jau labai pavojingas reiškinys, 
kadangi politiniame šalies 
gyvenime ima vyrauti neprog
nozuojamos populistinės jėgos, 
kurias remia dideli pinigai ir 
dideli centrai.

— Kodėl „neįsirašėte” į 
kurios nors „didžiosios” par
tijos sąrašą, pvz. konserva
torius? Gal tuomet būtų 
didesnė tikimybė patekti į 
Seimą?

— Iš šiandien veikiančių 
politinių partijų tautininkų ide
ologija man artimiausia. Be to, 
aš manau, kad būtent tantinė 
ideologija dabar labiausiai gali 
padėti susitelkti susiskaldžiu
siai, nusivylimo apimtai Lietu
vai. Aš palaikau idėjas, kad 
tautinės vertybės turi būti pi
lietinės visuomenės pagrindu, o 
tautiškumas turi gauti aktyvias 
šiuolaikines formas visose 
gyvenimo srityse — politikoje, 
ekonomikoje, kultūroje. Tik
riausiai todėl lietuvių Tauti
ninkų sąjungos reklaminei 
kampanijai pasitelkėme folk- 
roko koncertus dešimtyje Lie
tuvos miestų (esu folkroko žygio 
„Renkuosi Lietuvą” vadovas).

Po to, kai Lietuva tapo 
Europos sąjungos nare, nebėra 
reikalo toliau agituoti už inte
graciją į ES, ką daro iš inercijos, 
sakysime, konservatoriai, o 
reikia imtis dviejų dalykų: 
visokeriopai stiprinti savo 
tautinę valstybę ir šiam tikslui 
veiksmingai panaudoti Europos 
sąjungos struktūrinių fondų 
lėšas. Skirtingai, nei konserva
toriai, tautininkai nepalaiko 
idėjos, kad iš Europos Sąjungos 
būtų sukurta nauja imperija, 
kurioje Lietuva prarastų savo 
valstybingumą.

Sustiprėjusi Lietuvių tau
tininkų sąjunga padės atsigauti 
dešiniajam visuomeninio poli
tinio gyvenimo sparnui ir pa
skatins naujus politinius vėjus 
idėjiškai sustingusioje partijų 
veikloje. Be to, tautininkai 
siekia į politinę veiklą sugrąžin
ti dvasinių vertybių pirmenybę, 
kas šiandien korupcinių gru
puočių tampomai Lietuvai yra 
ypač aktualu, kad jos politinė 
sistema būtų patikimesnė ir 
stabilesnė.

— Kodėl Lietuvių tau
tininkų sąjunga nesudarė 
sąjungos su giminingomis 
politinėmis partijomis (na
cionaline centro partija, 
krikščionimis demokratais 
ar kt.)? Ar, besivaržydami 
tarpusavyje, neprarasite 
balsų, dėl ko gali laimėti 
kairieji ir populistai?

— Be Lietuvių tautininkų 
sąjungos Seimo rinkimuose 
nedalyvaus jokia kita politinė 
jėga, kuri aiškiai deklaruotų 
tautinių idėjų pirmenybiškumą. 
Sąrašas Nr. 13 bus vienintelis 
tautinis sąrašas ir vienintelis 
pasirinkimas tautiškų pažiūrų 
rinkėjams. Sąraše yra žinomų 
tautininkų, Atkuriamojo Seimo 
ir vėlesnių kadencijų Seimo 
narių, tokių kaip Lietuvos tau
tininkų sąjungos pirmininkas 
Klemas Inta, arba neseniai 
ambasadoriaus kadenciją bai
gęs Vidmantas Povilionis.

Lietuvių tautininkų sąjun
ga labai aktyviai bandė vienyti 
nesusikompromitavusias parti
jas po bendru šūkiu „Renkuosi 
Lietuvą”. Tačiau visi galimi 
sąjungos partneriai nusprendė 
rinkimuose dalyvauti atskiru 
sąrašu, gal tikėdamiesi, kad 
rinkimuose peršoks 3 procentų

Trečiuoju įrašytas į Lietuvių tautininkų sąjungos rinkimų sąrašą — 
Gintaras Songaila (dešinėje) su Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. Petru Buchu, jį atlydėjusiu į „Draugo” redakciją.

Jono Kuprio nuotrauka.

ribą ir pagal ką tik priimtą 
įstatymą gaus valstybės finan
savimą. Arčiausiai prie koalici
jos sudarymo buvome priartėję 
su krikščionimis demokratais, 
tačiau pritrūko laiko, galbūt dėl 
to, kad šioje partijoje vyko vidi
nis skaidymasis. Taigi, „Lietuvą 
rinkosi” tik tautininkai, o kai 
kurios kitos partijos pasirinko 
savo pačių interesus, arba, 
mandagiai kalbant, Lietuvos 
interesus suprato skirtingai nei 
tautininkai.

Tačiau Lietuvių tautininkų 
sąjunga labai suartėjo su 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos dalimi, kuri nesivieni- 
ja su konservatoriais. Tauti
ninkų sąraše antras ir šeštas 
numeris yra skirtas žinomiems 
šios organizacijos vadovams, 
buvusiems Seimo nariams 
Baliui Gajauskui ir ekonomikos 
mokslų daktarei Vandai Brė- 
dienei. Lietuvių tautininkų 
sąjunga taip pat bendradar
biauja su Lietuvos darbininkų 
sąjunga (rinkimų sąrašo penk
tas numeris yra Vitas Leona
vičius — Lietuvos savarankiškų 
darbininkų profesinių sąjungų 
susivienijimo pirmininkas).

— Kodėl Jūs manote, kad 
rinkėjai šį kartą gausiai bal
suos už tautininkus? Juk ne 
paslaptis, kad Lietuvos tau
tininkų sąjungos aktyvumas 
pastaruosius kelis metus 
buvo sumenkėjęs?

— Tai, kad Lietuvių tau
tininkų sąjunga dėl kartų bei 
vadovų kaitos buvo patekusi į 
didžiosios politikos šešėlį, o ėmė 
stiprėti tik pastaraisiais metais, 
dabartinėje situacijoje yra ne 
tik trūkumas, bet ir priva
lumas. Gausi dalis dešiniosios 
ir centristinės pakraipos rinkė
jų dabar ieško švarios ir pasi
tikėjimą keliančios partijos su 
aiškia ideologija. Ir jie — arba 
suras tautininkus, galbūt krikš
čionis demokratus, arba iš viso 
nebalsuos, nes kito pasirinkimo 
nėra.

Nors nei iš tolo nesame 
sukaupę tokių lėšų kaip 
Uspaskicho „Darbo partija” ir iš 
valstybės biudžeto negavome 
nei cento (o konkurentai prieš 
pat rinkimus pasiėmė milijonus 
litų), mes įstikinę, kad šį kartą 
būsime gerai matomi ir girdimi, 
ypač elektroninėje žiniasklaido
je. Šiam tikslui pasišventė gana 
gausus jaunų organizatorių ir 
profesionalų būrys.

Be to, mums padeda istori
ja, nes apie tautininkus pri
minti nėra sunku. Tautininkai 
yra pajėgūs žadinti viltį tiek 
kaime, tiek mieste. Postsovie
tinės partijos su naujais pava
dinimais tokių galimybių ne
turi, o taip pat jos negali 
išbraukti iš istorijos prieška
rinės Lietuvos paveldą, iš kurio 
Lietuva ir šiandien semiasi 
dvasinių jėgų. Istorinio lūžio

SĖS. ONA MIKAILAITĖ

Socialinės pozicijos reikšmė

laikotarpiu, kurį šiandien 
išgyvena Lietuva, tai labai svar
bi atrama.

— Kokiu būdu tauti
ninkai tikisi pakreipti Lie
tuvos politinį gyvenimą pa
lankesne linkme, jeigu jie 
dabartinėje situacijoje gali 
tikėtis, kad Seime turės tik 
palyginti negausią frakciją?

— Dar 1989 metais mes ste
bėjome situaciją, kai keturiems 
Sąjūdžio iškeltiems ir laimė
jusiems kandidatams tuome
tinėje LTSR Taryboje pavyko 
pasiekti, kad būtų pripažinta 
„respublikos” (t.y., Lietuvos) 
įstatymų viršenybė prieš „są
junginius” įstatymus, kad būtų 
pasmerkti slaptieji Molotovo- 
Ribbentropo protokolai ir kt.

Skirtingai nei kitos poli
tinės jėgos, tautininkai, turėda
mi tvirtą stuburą ir naują 
energiją, maišaties apimtame 
Seime turi realias galimybes 
tapti įtakinga opozicija. Kita 
vertus, jei tautininkai dabar 
neužims šios pozicijos, tai per 
kitus Seimo' rinkimus Rusijos 
koordinuojamos populistinės 
jėgos gali dar labiau įsigalėti ar 
iš viso užvaldyti valstybę.

— Ką Jūs norėtumėte 
pasakyti savo potencialiems 
rinkėjams išeivijoje?

— Kviečiu visų kartų 
Lietuvos išeivius žymiai akty
viau, nei iki šiol, dalyvauti 
Seimo rinkimuose. Juk tereikia 
tik kreiptis į konsulatą ir gauti 
balsavimo biuletenius, kuriuos 
galima išsiųsti paštu.

Nemanau, kad šie rinkėjai 
balsuodami pasirinktų Uspas
kicho partiją, todėl toks pasyvu
mas yra naudingas proru
siškoms ar kitoms Lietuvos val
stybei priešiškoms politinėms 
jėgoms.

Lietuva šiuose Seimo rin
kimuose gali sau nepaprastai 
daug pakenkti, sužlugdyti geras 
ateities perspektyvas. Ši situa
cija galbūt geriau matosi iš 
šalies, todėl kviečiu morališkai 
paremti Lietuvą — nepamesti 
savo balso, atiduoti jį Tėvynei, 
kuriai šiandien jis yra ypač 
reikalingas.

Žinoma, taip pat tikiuosi, 
kad, rinkdamiesi vieną iš try
likos Naujamiesčio apygardoje 
iškeltų kandidatų, apsvars- 
tysite ir Gintaro Songailos, kaip 
galimai geriausio jūsų atstovo 
Seime kandidatūrą. Lietuvių 
tautininkų sąjungos programa 
įpareigoja stiprinti Lietuvos 
ryšius su išeivija, sudaryti sąly
gas jų sugrįžimui į Lietuvą, 
vienyti tautą, nepriklausomai 
nuo geografinių atstumų, 
kultūrinių ar socialinių-ekono- 
minių skirtumų tarp tautiečių.

— Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi
Algimantas Birbilas

A
merika, nors yra demokratinė šalis, 
atsižadėjusi visokių aristokratiškų titulų 
bei garbių, kur ir pats prezidentas turi 
tenkintis paprastu „Mr. Prezident”, o visgi 

šiame krašte labiausiai rūpinamasi socialine 
padėtimi arba statusu. Šiais metais du britai 
autoriai, Alain de Botton ir Michael Marmot, 
išleido knygas šia tema: jų nuomone, rūpestis 
visuomenine pozicija JAV žmonėms yra tapęs 
tiesiog sielą gniuždančia liga. Botton knyga 
„Status Anxiety” (Rūpestis statusu) ir Marmot 
— „How Sočiai Standing Affects Our Health 
and Longevity” (Kaip socialinis statusas veikia 
mūsų sveikatą ir gyvenimo trukmę) nagrinėja 
socialinės pozicijos siekimo psichines ir fizines 
apraiškas.

Ar tai nėra aktualu ir mums lietuviams?
Mes mėgstame viešai kuklintis, vaizduoti 
nepaisą išorinio pripažinimo ar garbės, tačiau 
jei kur mūsų tinkamai nepagerbia ar nuvertina, 
skaudžiai išgyvename. Išeivija turi savo „socia
linę hierarchiją”, o naujakuriai iš Lietuvos, 
kurie joje netelpa, kuria savitą hierarchiją. 
Lietuvos politinės grumtynės argi nėra arši 
kova dėl socialinės pozicijos? Taigi, šis klausi
mas gana opus ir mums, lietuviams.

Alain de Botton optimistiškai siūlo terapiją 
savo tariamai žemos socialinės pozicijos pri
slėgtiesiems. Kad išsilaisvinti iš statuso įtam
pos jis pataria pamąstyti, kodėl iš viso jo sie
kiam: argi valdžia ir turtai nėra žmogui 
priemonės tapti vertingu ir mylimu? O įsigijus 
visa tai, argi tampame ramūs ir savimi paten
kinti?...

Vakarų kultūros istorijoje krikščionybė, o 
vėliau marksizmas, iškėlė varguomenės 
reikšmę. Marksizmas sukūrė savitą hierachiją 
bei savas taisykles, kaip jon patekti. Jam su
griuvus, jo paties vidinės korupcijos dėka, šiuo 
metu vyraujantis kapitalizmas žmogaus vertę 
matuoja pinigais. Turtingieji ne tik turi dau
giau šio pasaulio gėrybių, bet dėl savo pajėgumo 
jas įsigyti laikomi protingesniais bei vertinges
niais žmonėmis. Neturtingieji laikomi men
kaverčiais.

Autorius Botton siūlo tokias priemones išsi

gydyti nuo rūpesčių savo socialiniu statusu: 
skaityti gerus romanus, įžvelgiančius tikrą 
žmogaus gyvenimo vertę; domėtis meno šedev
rais, vaizduojančiais amžinąsias vertybes ir 
galop susimąstyti ties praeities griuvėsiais. 
Senovės akmepys byloja apie tai, kas istorijoje 
išlieka, o kas ne.

Epidemiologas Marmot stengiasi įrodyti, 
kaip socialinė pozicija daro amerikiečius 
sveikesnius ir prailgina gyvenimą. Visuomenėje 
žemai stovintys asmenys išgyvena daugiau 
įtampos, nes negali kontroliuoti nei savo darbo 
sąlygų, nei savo aplinkos, nes yra priklausomi 
nuo kitų. Jis pateikia aibę statistikos, neva įro
dančios, jog sėkmingi žmonės, kaip ir gyvūnų 
pasaulyje, geriau ir ilgiau gyvena.

Botton galop pripažįsta, jog religija yra ge
riausias vaistas prieš slegiantį susikrimtimą 
dėl savo pozicijos visuomenėje. Religija nurodo 
visų žemiškų siekių tuštybę, laikinumą ir 
žmogui atstato sveiką nuolankumą. Visa bėda 
tačiau, kad Vakarų civilizacija mažai tepaiso 
krikščionybės mokslo.

Yra įdomu, kad visos Naujojo Testamento 
Evangelijos pažymi daugelį kartų, kur net 
Jėzaus mokiniai rungtyniaudavo dėl pozicijos, 
kaip, pvz., „Tarp mokinių kilo ginčas, kuris 
didžiausias” (Luko 9, 46 ir pan. Mato, Morkaus 
ir Jono evangelijose). Jėzus vėl ir vėl žodžiais 
bei pavyzdžiu moko, jog Dievo akyse mažiausi 
tampa iškiliausiais. Marijos giesmėje 
„Magnificat”, sakoma: „Jis (Dievas) parodo savo 
rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies 
žmones” (Luko 2, 51). Ir pati žmonijos istorija 
tai patvirtina. Matyt, šis rungtyniavimas, net 
iki liguistumo, yra kažkokia giluminė žmogaus 
prigimties netvarka, labai sunkiai pašalinama.

Senojo Testamento Pamokslininkas (hebra
jiškai „Kohelet”) savo laiko žmonėms primena, 
jog viskas greit prabėga ir visa tai, dėl ko šian
dien taip sielojamės, išnyks lyg migla: „Rūkų 
rūkas — sako Kokeletas — Rūkų rūkas! Viskas 
yra rūkas!” (Koh 1, 2). Trapi ir nepastovi žmo
gaus gyvenimo būklė gali sukelti pesimizmą, 
bet tuo pačiu ir gali nukreipti mūsų akis į 
dieviškas aukštumas.

iui, atidengtas Gumbinėje š.m. rugsėjo 25 d. Deja, jau 
[engimo paminklas „nežinomų piktadarių" buvo išn:

Paminklas Kristijonui Do 
nios, kad tą pačią naktį į 
subjaurotas. Ar tie „piktai

http://www.lts.lt
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BALSAVIMAS 2004 M. SPALIO 10 D. 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

RUSAI ATSISAKO RUBLIŲ

Kviečiame visus Lietuvos 
Respublikos piliečius, rinkimų 
dieną būsiančius JAV, balsuoti 
eiliniuose Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimuose 2004 tn. 
spalio 10 d.

Rinkėjų sąrašai
Rinkėjai paskambinę į di

plomatinę atstovybę/konsulinę 
įstaigą, kurioje yra užsiregis
travę, gali susipažinti su 
rinkėjų sąrašais. Visi piliečiai, 
kurie balsavo Europos Parla
mento ir Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimuose 2004 m. 
birželio 13 d., yra automatiškai 
įrašyti ir į 2004 m. Seimo 
rinkėjų sąrašus.

Registracija
Jei jus balsavote Europos 

Parlamento ar LR prezidento 
rinkimuose 2004 m. birželio 13 
d., jums registruotis nereikia. 
Registruotis turi tik LR pilie
čiai, nebalsavę šiuose rinki
muose arba pakeitę savo gyve
namąją vietą.

Kaip registruotis
Registruotis jūs galite pa

skambinę į LR ambasadą arba 
vieną iš LR konsulinių įstaigų, 
kuriose vyks balsavimas. Re
gistruotis turite pagal savo 
gyvenamąją vietą JAV. At
kreipiame dėmesį, kad Lietuvos 
ambasadoje ir konsulinėse 
įstaigose kviečiame registruotis 
tik tuos, kas numato balsuoti 
JAV. Jei rinkimų dieną būsite 
Lietuvoje ir ten numatote bal
suoti, prašome registruotis Lie
tuvoje.

Balsavimą JAV organi

zuos LR ambasada ir kon
sulinės įstaigos:

Lietuvos Respublikos amba
sada Vašingtone — piliečiai, 
gyvenantys ' Alabama (AL); 
Alaska (AK), Arizona (AZ), 
Arkanso (AR), California (CA), 
Colorado (CO), Delavvare (DE), 
Florida (FL), Georgia (GA), 
Hawaii (HI), Idaho (ID), Iowa 
(IA), Kansas (KS), Kentucky 
(KY), Louisiana (LA), Maryland
(MD) , Minnesota (MN), 
Mississippi (MS), Missouri 
(MO), Montana (MT), Nebraska 
(NE), Nevada (NV), New Mexico 
(NM), North Carolina (NC), 
North Dakota (ND), Oklahoma 
(OK), Oregon (OR), Pennsyl
vania (PA), South Carolina 
(SC), South Dakota (SD), 
Tennessee (TN), Texas (TX), 
Utah (UT), Virginia (VA), 
Washington (WA), West Vir
ginia (WV), Wayoming (WY), 
District of Columbia (DC) val
stijose bei kitose JAV teritori
jose — Puerto Rico, Amerikos 
Samoa, Guame, Virgin Islands 
bei kt., o taip Meksikoje.

Generalinis konsulatas 
Čikagoje — piliečiai, gyvenan
tys Illinois (IL), Ohio (OH), 
Michigan (MI), Indiana (IN) ir 
Wisconsin (WI) valstijose. 
(Balsavimas vyks ne konsulate, 
bet tik Pasaulio lietuvių cen
tre).

Generalinis konsulatas New 
York — piliečiai, gyvenantys 
New York (NY), Connecticut 
(CT), Massachusetts (MA), New 
Jersey (NJ), Rhode Island (RI), 
Nevv Hampshire (NH), Main
(ME) ir Vermont (VT) valstijose.

Konsulatas Cleveland —
piliečiai, gyvenantys Cleveland

mieste. Konsulatas Cleveland 
organizuos tik II rinkimų ratą. 
Pirmojo rato metu Cleveland 
gyvenantys LR piliečiai balsuos 
paštu. Esant ir antrajaitt rin
kimų ratui, Cleveland lietuviai 
galės balsuoti arba paštu, arba 
atėję į konsulatą.

Generalinis konsulatas Los 
Angeles — piliečiai, gyvenantys 
Los Angeles mieste.

Konsulatas Seattle — pilie
čiai, gyvenantys Seattle mieste.

Lietuvos Respublikos pilie
čiai galės balsuoti paštu, arba 
atėję į Lietuvos Respublikos 
ambasadą, arba konsulines 
įstaigas. Primename, jog bal
suoti turėsite ten, kur užsire
gistruosite. Balsuoti galima tik 
viename iš balsavimo punktų.

Atkreipiame rinkėjų dė
mesį, kad Čikagoje rinkimų į 
LR Seimą dieną, t.y. spalio 
10 d., balsuoti bus galima tik 
Pasaulio lietuvių centre: 
14911 127 Street, Lemont, IL 
60439.

Konsulate Cleveland, OH, 
balsavimas vyks tik II rato 
metu (jei prireiks) spalio 24 d.

Platesnę informaciją apie 
rinkimus bei balsavimo 
organizavimą galite rasti:

— Lietuvos Respublikos 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
tinklalapyje www.vrk.lt;

— arba paskambinę tele
fonu į Lietuvos Respublikos 
ambasadą 202-234-5860, ext. 
121, 129;

— arba atsiuntę klausimą 
ei. pašto adresu:

rinkimai@ltembassyus.org
Maloniai prašome apie gali

mybę balsuoti pranešti pažįs
tamiems ir draugams, gyve

nantiems JAV.
Balsavimą JAV orga

nizuojančių Lietuvos Res
publikos ambasados ir kon
sulinių įstaigų adresai:

Lietuvos Respublikos 
ambasada JAV: 2622 16th 
Street, NW, Washington, DC 
20009, tel. 202-234-5860, ext. 
121# 126, fax: 202-328-0466, 
el-paštas:

rinkimai@ltembassyus.org
www.ltembassyus.org

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas Čika
goje: 211 East Ontario Street, 
Suite 1500, Chicago, IL 60611, 
tel. 312-397-0382, fax: 312- 
397-0385, el-paštas:

admin@ltconschi.org
Lietuvos Respublikos ge

neralinis konsulatas New 
York: 420 Fifth Avenue, 3rd 
Floor, New York, NY 10018, tel. 
212-354-7840, fax: 212-354- 
7911, el-paštas:

kons.niujorkas@urm.lt
Rinkimams taip pat ga

lite registruotis šiose Lie
tuvos Respublikos konsu
linėse įstaigose:

Generalinis konsulatas Los 
Angeles: 3236 N. Sawtooth Ct., 
Westlake Village, CA 91362, 
tel. 803-496-5324, fax. 
805-496-7433, el-paštas:

cglalith@gte.net
Konsulatas Cleveland, OH: 

18021 Marcella Rd., Cleveland, 
OH 44119, tel. 216-486-8692, 
fax: 216-486-8612, el-paštas:

ibcommo@aol.com
Konsulatas Seattle: 5919 

Wilson Avė. South, Seąttle, WA 
98118-3062, tel. 206-725-4576, 
fax: 206-725-1883, el-paštas:

vytasl@grybas.com

ANATOLIIUS LAPINSKAS

Rusijos gyventojai šią 
vasarą nusipirko rekordinį 
valiutos kiekį

Rusijos centrinio banko 
duomenimis, Rusijos gyventojai 
masiškai „išmeta” rublius (žino
ma, keisdami juos į tvirtą va
liutą), ir šis procesas pasiekė 
grėsmingą mastą. Tokia panika 
buvo užfiksuota tik 1997 metų 
gruodį, žinomos Rusijos finansų 
krizės metu.

Bendras per liepos mėnesį 
įsigytos valiutos kiekis pasiekė 
absoliutų maksimumą per visą 
naujausią Rusijos istoriją. Per 
tą mėnesį gyventojai įsigijo va
liutos už 6,9 mlrd. JAV dolerių. 
Tai rekordinis pinigų kiekis per 
visą Rusijos centrinio banko ste
bėjimą laikotarpį. Jis 44 proc. 
viršijo pernai metų atitinkamo 
mėnesio rodiklį.

Fizinių asmenų operacijų 
saldo pasiekė 3,1 mlrd. JAV 
dolerių, tai beveik dukart dau
giau nei per birželį. Tai taip pat 
rekordas, tiesa, ne per visą 
Rusijos istoriją, bet nuo 1997 m. 
gruodžio, kai valiutos pirkimo ir 
pardavimo saldo sudarė 3,5 
mlrd. JAV dol.

Įvežtos valiutos kiekis per 
liepos mėnesį pasiekė 3,4 mlrd. 
JAV dol. Tai vėlgi rekordas nuo 
1997 m. gruodžio, tuomet valiu
tos buvo įvežta už 4,5 mlrd. JAV 
dol. Reikėtų priminti, kad

tuomet pasaulyje siautėjo Azijos 
finansų krizė, o Rusija aktyviai 
tokiai krizei ruošėsi.

Manytina, kad ir dabar 
Rusijos visuomenė sureagavo į 
šalies bankinio sektoriaus prob
lemas. Tačiau, matyt, tai ne 
pagrindinė ir ne vienintelė 
tokios „pažangos” priežastis. 
Problema ta, kad iš užsienio į 
Rusiją jau visą pusmetį plaukia 
galingas valiutos srautas. 
Suprantama, tai „naftos dole
riai”.

Kitas faktorius — nerim- 
stantys žiniasklaidos svarsty
mai apie Rusijos bankų proble
mas. Dar viena priežastis — 
sezoniniai gyventojų poreikiai, 
pvz., išvykos į užsienį ir pan. 
Neatmestina priežastis ir 
palankus keitimui dolerio kur
sas.

Valiutos judėjimui Rusijoje 
būdinga ir tai, kad iš bankų iš
imami rubliniai indėliai ir kon
vertuojami į grynus dolerius.

Vis dėlto įtampa Rusijos 
valiutos sektoriuje prasidėjo dar 
pavasarį, kai buvo prabilta, kad 
doleris rublio atžvilgiu stiprės. 
Įtaką turėjo ir investicinio kli
mato blogėjimas, pvz., dėl 
„Jukos” bylos, taip pat laukiant 
JAV finansų pagerėjimo.

O vasaros sezono įtaką 
sunku būtų pavadinti lemiama. 
Pavyzdžiui, 2003 metų vasarą 
valiutos pardavimai irgi viršijo 
jos supirkimą. Iš viso, sezono 
įtaka nulėmė tik trečdalį valiu
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Valdovų rūmų paramos fon
das nusprendė iš vieno Lietuvos 
antikvariato įsigyti atstatomų 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmų interje
rams ir ekspozicijoms du gar
siose Autfusson dirbtuvėse 
Prancūzijoje išaustus gobe
lenus. Tai XVII a. gobelenas su 
mitologine scena ir XVII a. 
verdiūra. Abu gobelenai yra 
gana geros būklės, prieš keletą 
metų buvo restauruoti ir 
nereikalauja didesnio restaura
torių dėmesio. Abu gobelenai 
kainavo 80,000 Lt.

Tiesa, prieš juos pristatant 
visuomenei parodoje „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val
dovų rūmų radiniai” Taikomo
sios dailės muziejuje, Vilniuje, 
gobelenai Lietuvos dailės mu
ziejaus P. Gudyno restauravimo 
centre bus išvalyti ir išlyginti 
bei ištempti ant porėmių. Senie
ji meniniai audiniai Lietuvoje 
yra labai retai sutinkamos tek
stilės vertybės, todėl šis pir
kinys būsimiems Valdovų rū

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS 
NUPIRKO RŪMAMS DU GOBELENUS

Valdovų rūmų paramos fondo pirktieji gobelenai.

mams yra itin reikšmingas. Yra 
žinoma, jog gobelenai Valdovų 
rūmus puošė ir tuomet, kai jie 
tarnavo kaip Lietuvos valdovų 
svarbiausioji rezidencija iki 
XVII a. vid. XVI a. Žygimanto 
Augusto garsioji gobelenų ko
lekcija, kuri visa ar jos dalis 
taip pat kurį laiką puošė ir 
Vilniaus rūmus, šiandien yra 
saugoma ir eksponuojama kaip 
viena didžiausių interjerų ver
tybių Krokuvos Vavelio kara
liškoje pilyje, Lenkijoje. Repre
zentaciniams atkuriamų Lie
tuvos valdovų rūmų interje
rams šiuo metu Valdovų rūmų 
paramos fondo surinktomis 
lėšomis P. Gudyno restauravi
mo centre taip pat restauruoja
mas vienas XVII a. vid. Briu
selio dirbtuvių sukurtų gobe
lenų „Saliamono turtai”, kuris 
taip pat turėtų papuošti atku
riamų rūmų sales.

Minėtus du gobelenus įsi
gyti Valdovų rūmų interjerams 
ir ekspozicijoms Valdovų rūmų 
paramos fondo valdybai po 

ekspertinių ty
rimų ir konsul
tacijų su Briuse
lio (Belgija) spe
cialistais reko
mendavo žy
miausia ir kom
petentingiausią 
senųjų meninių 
audinių žinovė 
Lietuvoje dr. Ie
va Kuizinienė, 
prieš kelis me
tus šia tema Vil
niaus dailės aka
demijoje apgy
nusi disertaciją 
ir ją paskelbusi

įspūdinga kny
ga, taip pat Lie
tuvos dailės mu
ziejaus P. Gu
dyno restauravi
mo centro tek
stilės aukščiau
sios kategorijos 
restauratorė E.
Mazūraitė, pir
mos kategorijos 
restauratorė A.
Petroševičiūtė ir 
minėto muzie
jaus meno verty
bių įsigijimo spe
ciali komisija.

Tai pirmieji 
atkuriamiems 
Lietuvos Didžio
sios Kunigaikš
tystės valdovų 
rūmams įsigyti 
dailės kūriniai.
2003 m. pirmąjį eksponatą 
atkuriamiems Valdovų rūmams 
padovanojo garsus iš Vilniaus 
kilęs ir šiandien Vokietijoje 
gyvenantis kolekcininkas, žy
mus atomo fizikas ir versli
ninkas dr. Tomasz Niewod- 
niczanski, Vilniuje surengęs 
savo sukauptos lituanistinės 
medžiagos parodą. Tai buvo itin 
reta ir gero stovio 1568 m. gra
viūra, vaizduojanti Gardino 
miestą.

Lietuvos dailės muziejus, 
kuris turi didelę istorinių rezi
dencijų pritaikymo modernioms 
muziejinėms ir kitoms kultūros 
paveldo puoselėjimo funkcijoms 
bei kuriam yra pavesta parengti 
Valdovų rūmų interjerų ir 
ekspozicijų programą, ben
dradarbiaudamas su rūmų 
tyrinėtojais (Pilių tyrimo centro

„Lietuvos pilys” specialistais), 
atkūrimo projektą rengiančiais 

^architektais (Projektavimo ir 
restauravimo instituto archi
tektų grupės nariais) ir Val
dovų rūmų paramos fondo 
atstovais, rengia ir ateityje 
visuomenei pristatys visų rūmų 
interjerų ir ekspozicijų atkūri
mo bei įrengimo projektą. Jį 
įgyvendinti neabejotinai reikės 
tolesnės Valdovų rūmų pa
ramos fondo pagalbos.

Valdovų rūmų paramos fon
das yra dėkingas visiems rėmė
jams, kurie remia Valdovų 
rūmų atkūrimą ir taip padeda 
rūmams įgyti meno ir kultūros 
vertybes.

Valdovą rūmų paramos 
fondas

tos paklausos, likusi dalis — tai 
visuomenės reakcija į atsiradu
sius bankų sunkumus. Reikia 
pažymėti, kad rugpjūtį gyvento
jų operacijų saldo gerokai 
sumažėjo ir maždaug atitiko 
1998 metų rugpjūčio rodiklius.

Trumpalaikėje perspektyvo
je gyventojų valiutos pirkimo 
padidėjimas kol kas negręsia 
Rusijai tokiomis pasekmėmis, 
kaip kad įvyko 1998 metais. 
Dabar tokia krizė veikiausiai 
nebūtų galima vien jau dėl 
gerokai, svaresnių ekonomikos 
apimčių, o taip pat palankios 
užsienio prekybos konjunk
tūros. Tačiau situacijos negali
ma laikyti nepavojinga.

Rusijos gyventojų simpati
jos gryniesiems doleriams 
negatyviai veikia visą šios 
šalies bankinę sistemą, taip pat 
blogina ir makroekonominius 
rodiklius. Liepą Rusijoje užfik
suota 0,9 proc. infliacija (maisto 
produktai pabrango 1 proc.), kai 
prieš metus tą patį mėnesį buvo 
defliacija. Kartu liūdnesnė 
darosi ir ilgalaikė Rusijos finan
sų perspektyva.

Bėgant nuo rublių, kartu 
pabėga ir kapitalas, didėja 
importas, o smengant inves
ticiniam aktyvumui, krinta ir 
ekonominis augimas. Šiais 
metais planuojamas 6,7 proc. 
Rusijos ekonomikos augimas, 
kai ateinančių metų prog
nozėmis jis vargu ar sieks 6 
proc.
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DRAUGAS" SKELBIA KONKURSĄ nr

skirtą „Draugo” 95-rių metų sukakčiai paminėti.
Tema: „Draugo” istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų.
Rašinio apimtis: 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų puslapių (gali būti ir dau

giau)
Dalyvauti gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai ir kiti, sugebantys 

rašyti.
Už geriausią tekstą skiriama 1,000 dol. premija, kurios mecenatas yra 

Kazimieras Rožanskas.
Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2005 m. liepos 12 dienos.
Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, o atskirame voke įrašoma tikroji autoriaus 

pavardė, adresas ir telefonas.
Siųsti „Draugo” leidėjų valdybos pirm. Marijai Remienei „Draugo” adresu: 4545 

West 63rd. Str., Chicago, IL 60629.

A
cr n

IŠNUOMOJA

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

$4i5 į mėn. (ir daugiau) + 
„security”.

Tel. 773-4344543.

VVoodridge išnuomojami

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

2 mieg. — $710-$750.
Tel. 630-910-0644, Jana.

PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

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

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

ftVAtt »A«M

M G Šildymas 
Šaldymas

6556 S. Kedzie Chicago, IL 60629 
Prekyba, instaiavrnas, aptarnavimas

— Licensed — Bonded— Insured

773-778 4007 
773-531 1833

STATYBOS,
REMONTO
DARBAI

Contractor

Žilvinas Vencius 
Al bert Selevi

FREE
ESTIMATE

Work: 312-3888088; 
815-272-5193

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

www.zikonstruction.com

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

Caregivers needed for live- 
in positions in Wisconsin.

SS and DL helpful.
Call Greg 262-657-8044.

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license.

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333

NEKILNOJAMASIS TURTAS
COLOUJCU. 

1 BANKGRu VIDA M. t=T
RESIDENTIAL 8 A If E O ■ 4” I ■ I E BROKER At iE SAKCVICIUS

Real Fstątg Consultąnt
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardauimas

708-889-2148

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887.

VVINDOVV VVASHERS/GUTTER 
CLEANERS 

Mušt have own car 
Men&Women 1 -3 person teams 

Mon-Sat 7am-5pm, 
full time or part time- 

Make $100+per person, PAID DAILY 
No experience needed, will train 
Residential only/suburbs & city 
Come today & start tomorrovv

515 E.Golf Rd.#208, Arlington Hts.
(Arlington Office Square)

190 to Ari. Hts Rd.,North to Golf, 
SE corner, Across from Valli 

Produce; Ask for Will

„DRAUGO" SKELBIMŲ 
SKYRIUS

TEL. 773-585-9500

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS
SIŲSKITE PER

Bravo Coffee and deli
238 Main Str. LEMONT. IL. 60439, Tfel:63O-257-330O

KAI YNA corp.
338 S. Rohlvvinjs Road PALATINE 60067, TeI:847-776-7766

YRA OAlJTM.YB.Ci 
UŽSISAKYT I KONI LINER-

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU
LIETUVA, LATVIJA. ESTUA, UKRAINA, BALTARUSIJA 
išstunCiame KIEKVIENA savaitėj. 
PRISTATOME GAVĖJUI TIESIAI! RANKAS.

1-800-775-SIN D
Mūsų atstovai:

2719 W. 71 tu Str. CHICAGO. IL. 60629, Tbl: 773-434-7919 
8801 78 Th Avc BRIDGEVIEVV, TE 60455, Te1:708-599-9680

http://www.vrk.lt
mailto:rinkimai%40ltembassyus.org
mailto:rinkimai%40ltembassyus.org
http://www.ltembassyus.org
mailto:admin%40ltconschi.org
mailto:kons.niujorkas%40urm.lt
mailto:cglalith%40gte.net
mailto:ibcommo%40aol.com
mailto:vytasl%40grybas.com
http://www.zikonstruction.com


LONDON
Tony Blair trečiadieni svei

kino kelių Irake laikytų įkaitų 
— italių ir egiptiečių — paleidi
mą, bet atsargiai kalbėjo apie 
brito Kenneth Bigley, kuris šioje 
šalyje buvo pagrobtas beveik 
prieš dvi savaites, likimą. „Jei 
įkaitai paleidžiami, tai teikia 
vilčių”, sakė britų ministras pir
mininkas, dalyvaujantis meti
niame Labor partijos suvažiavi
me. „Kliūtis ta, kad mėginame 
susisiekti su šia konkrečia gru
puote. Jie ne irakiečiai”, sakė 
jis. Manoma, kad pagrobėjai yra 
jordaniečio Abu Musab ai Zar- 
qawi, kuris yra pagrindinis 
Amerikos priešas Irake, vado
vaujamos grupuotės „Tawhid 
wa ai Jihad” nariai. Pagrobėjai 
reikalavo paleisti Irako ka
lėjimuose laikomas moteris.

VIENA
Teigimai, kad kandidatą į 

Ukrainos prezidentus Viktor 
Juščenko buvo mėginta nunuo
dyti, neturi pagrindo, antradie
nį pareiškė Austrijos ligoninės, 
kurioje jis gydėsi, atstovai. Ligo
ninės „Rudolfinerhaus” atstovai 
nesakė, dėl ko sunegalavo V. 
Juščenko. „Klaidinga informa
cija, kad Juščenko buvo mėgin
ta nunuodyti, susilaukė plataus 
atgarsio Ukrainoje, ją ėmė pla
tinti užsienio spauda, kuri tie
siogiai rėmėsi mūsų ligonine”, 
sakoma pareiškime. Rugsėjį V. 
Juščenko laikinai nutraukė rin
kimų kovą ir išskrido gydytis į 
Vieną. Jo bendražygiai teigė, 
kad iš pradžių V. Juščenko pa
sireiškė apsinuodijimo maistu 
požymiai, bet vėliau buvo nus
tatytas apsinuodijimas chemi
nėmis medžiagomis.

MASKVA
Per įkaitu dramą Šiaurės 

Osetijos Beslan vidurinėje mo
kykloje rugsėjo pirmosiomis die
nomis galutiniais duomenimis 
žuvo 331 žmogus, tarp jų 172 
vaikai (iš jų nuo žaizdų ligoni
nėse mirė 26 žmonės), trečiadie
nį pranešė Rusijos nepaprastų
jų situacijų ministerijos (NSM) 
informacijos valdyba. Valdybos 
duomenimis, dar tebėra neatpa
žinti 76 žuvusiųjų kūnai. Prane
šime pažymima, kad vis dar gy

Žemdirbiai riaušininkai išvengė laisvės atėmimo bausmės
Kaunas, rugsėjo 29 d. 

(ELTA) — Už riaušių organiza
vimą penkiems žemdirbiams 
trečiadienį Kauno miesto apy
linkės teismas skyrė 60 parų 
arešto bausmės vykdymą atide
dant metams, likę du kaltina
mieji — išteisinti.

Šiuo metu besigydantis ir 
pastaruosiuose teismo posė
džiuose nedalyvavęs Žemės ūkio 
rūmų (ŽŪR) pirmininkas Jonas 
Ramonas nuosprendžio neišgir
do, jo atžvilgiu baudžiamojoje 
byloje padaryta pertrauka.

Teismas kaltais pripažino 
Bronių Markauską, Arūną Ku- 
drevičių, Kęstutį Miliauską,

Jaunasis mokslininkas iš Lietuvos — ES konkurso prizininkas
Vilnius, rugsėjo 29 d. 

(ELTA) — Europos Sąjungos 
(ES) jaunųjų mokslininkų kon
kurse, pasibaigusiame trečia
dienį, sėkmė nusišypsojo ir Lie
tuvos atstovui. Vilniaus licėjaus 
mokinys 17-metis Laurynas 
Pliuškys už projektą aplinko
saugos srityje pelnė vieną iš tre
čiųjų apdovanojimų bei 1,500

Kristijoną Donelaitį Kaliningrade saugos milicija
Vilnius, rugsėjo 29 d. 

(ELTA) — Kaliningrado srities 
Gusev miesto valdžia paskyrė 
milicijos apsaugą lietuvių lite
ratūros pradininko Kristijono 
Donelaičio paminklui. Apsauga 
paskirta po savaitgalio įvykio, 
kai sekmadienio naktį, netru
kus po paminklo atidengimo,

doma 240 žmonių, tarp jų 157 
vaikai. Nukentėjusiesiems Bes
lan iš viso atgabenta 295.95 to
nos humanitarinės pagalbos.

OSLO
Ketvirtą dešimtį metų ei

nantis vyras trečiadienį viena
me Norvegijos vidaus susisieki
mo lėktuve mosuodamas kirviu 
užpuolė du pilotus. Policijos ži
niomis, trys žmonės buvo su
žeisti. Pilotams pavyko nutup
dyti „Kato Air” lėktuvą, kuris 
skrido iš Narvik į Bodoe Šiaurės 
Norvegijoje, ir užpuolikas Bodoe 
oro uoste iškart buvo suimtas. 
Liudininkai pasakojo, kad keli 
žmonės buvo kruvini ir kad trys 
jų buvo nuvežti į ligoninę. Be pi
lotų, buvo sužeisti du iš septy
nių lėktuvo keleivių. Nors už
puoliko pavardė ir motyvai ne
skelbiami, vienas Bodoe polici
jos pareigūnas sakė, kad už
puolikas yra alžyriečių kilmės.

WASHINGTON, D.C.
Milijardierius George Soros 

pradėjo asmeninį kryžiaus žygį 
prieš JAV prezidentą George W. 
Bush. 74 metų G. Soros paskel
bė, kad nuo spalio 5 d. numato 
12 stambių JAV miestų surengti 
turą, kurio metu siekia atskleis
ti pražūtingą dabartinio prezi
dento politikos kursą. G. Soros 
jau sumokėjo 2 mln. JAV dolerių 
už jo parengtos G. W. Bush kri
tikuojančios brošiūros spausdi
nimą, stambiuose laikraščiuose 
paskelbė savo pranešimus bei 
sukūrė interneto svetainę, kuri
oje pažadėjo atsakyti į klausi
mus apie priešrinkiminę kam
paniją. Daugiausia G. Soros kri
tikos G. W. Bush susilaukia už 
karą Irake. Milijardieriaus tei
gimu, prezidentas atmeta bet 
kokia kritiką jo atžvilgiu ir va
dina ją nepatriotiškumu. „Aš 
niekada aktyviai politikoje ne
dalyvavau, tačiau mūsų laikai 
— nenormalūs”, sakė jis.

LOS ANGELES
Centrinį California regioną 

antradienį sukrėtė stiprus že
mės drebėjimas ir daugiau kaip 
200 pakartotinių smūgių, tačiau 
reikšmingos žalos nepadaryta. 6 
balų pagal Richter skalę stipru

Virginijų Mykolaitį ir Artūrą Pi
lotą.

Vadovaudamasis turima in
formacija bei įrodymais, teisėjas 
Kęstutis Gudynas nustatė, jog 
šie asmenys organizavo žemdir
bių sambūrio veiksmus bei 
šiurkščiai pažeidė viešąją tvar
ką, kitaip tariant, tyčia surengė 
riaušes.

Teisėjas neskyrė realios 
laisvės atėmimo bausmės, nes 
visi jie, išskyrus V. Mykolaitį, 
kuriam teistumas išnykęs, buvo 
teisiami pirmą kartą. Be to, šie 
žmonės teigiamai charakteri
zuojami, teismas nenustatė jo
kių sunkinančių ar lengvinan

eurų premiją.
Trečiadienį Airijos sostinėje 

Dublin pasibaigusiame 16- 
ajame ES jaunųjų mokslininkų 
konkurse L. Pliuškys apdovano
tas už Trakų ežerų vandens 
analizės bei naujo biosensoriaus 
sunkiųjų metalų nustatymui 
projektą, teigiama pranešime.

Konkursui buvo pateikti

nežinomi vandalai jį išterliojo 
dažais. Įvykį tiria vietos milici
ja.

"Vietos administracijos nuro
dymu paminklas greitai buvo 
nuvalytas nuo dažų. Didžiau
sias srities laikraštis „Kalinin- 
gradskaja pravda” aprašė pa
minklo atidengimo iškilmes ir

mo drebėjimo epicentras buvo 
netoli Parkfield gyvenvietės, 
kurioje gyvena maždaug trys 
dešimtys žmonių ir kurią geolo
gai vadina California žemės 
drebėjimų sostine. Požeminis 
smūgis buvo jaučiamas beveik 
visoje valstijoje. Drebėjimas, 
kuris buvo stipriausias Califor
nia per 10 mėnesių, privertė gy
ventojus gerokai pasijaudinti. Iš 
mokyklų buvo evakuoti moks
leiviai ir mokytojai, nors pra-ne- 
šimų apie sužeistus žmones ar 
didelę žalą nėra. JAV geologinė 
tarnyba teigia, kad yra 5-10 
proc. tikimybė, jog per arti
miausias dvi dienas įvyks dar 
vienas žemės drebėjimas.

AZIJA

'TOKYO
Per taifūną „Meari” Japoni

joje trečiadienį žuvo mažiausiai 
vienas ir dingo šeši žmonės. Pie
tiniuose regionuose buvo su
žeisti 26 žmonės, o dėl žemės 
nuošliaužų ir potvynių savo na
mus turėjo palikti dešimtys 
tūkstančių žmonių. „Meari”, 
kurio pavadinimas korėjiečių 
kalba reiškia aidą, yra 21-asis 
šio sezono taifūnas Ramiojo 
vandenyno regione ir aštunta
sis, tiesiogiai užklupęs Japoni
ją. Taifūnas juda į šiaurės rytus 
30 km per vai. greičiu, ir iki ket
virtadienio ryto turėtų pasiekti 
Gunma miestą, esantį 100 km į 
šiaurę nuo Tokyo.

BEIJING
Kinijos valdžia nuteisė mir

ti „samdomą žudiką Nr.l” Tu 
Guiwu, kuris nužudė devynis 
žmones. Prekybininkai samdy
davo Tu Guivvu, kad jis susido
rotų su konkurentais Chengdu 
mieste. 1998 m. jis nužudė 
draugą, kuris vis negrąžino jam 
skolos, pranešė laikraštis. Po to 
jis sukapojo jo kūną, o nužudy
tojo rankas ir galvą išsivirė. Tu 
Guivvu prisipažino, kad jaus
davosi blogai po žmogžudysčių. 
„Bet televizijos laidos ir kom
piuteriniai žaidimai mane nura
mindavo”, cituoja jo žodžius ži
niasklaidos priemonės. Žudikas 
buvo areštuotas gegužę savo bu
te, sulaikomas jis nesipriešino. 
Paprastai Kinijoje nuteistieji 
mirti sušaudomi.

čių aplinkybių.
Pieno gamintojų sąjungos 

pirmininkas B. Markauskas 
žurnalistus patikino, jog nu
teistieji žemdirbiai būtinai pa
sinaudos galimybe per 30 dienų 
apskųsti šį Kauno miesto apy
linkės teismo sprendimą, o atei
tyje, jei reikės, pasieks Europos 
Žmogaus Teisių Teismą Stras- 
bourg.

„Nėra jokių įkalčių, kurie 
patvirtintų mūsų kaltumą. Gai
la tokio teismo, kuris vykdo kaž
kieno politinę valią. Teisme tu
rėjome būti keli tūkstančiai 
žemdirbių”, teismo nuosprendį 
komentavo B. Markauskas.

daugiau kaip 105 jaunųjų moks
lininkų iš 34 šalių darbai. Pri
zais apdovanoti daugiausiai ža
dantys 15-20 metų amžiaus jau
nieji Europos mokslininkai, ku
riems iš viso skirta 28,500 eurų.

ES jaunųjų mokslininkų 
konkurse Lietuvai šiemet atsto
vavo trys moksleiviai, laimėję 
kovą valstybiniame konkurse.

džiaugėsi, kad Gusev atsirado 
naujas kultūrinis traukos cen
tras. Šeštadienį prie paminklo 
fotografuotis jau suko vestuvi
ninkų automobiliai.

Paminklą sukūręs Vitalij 
Chvalėj nėra profesionalas —jis 
tarnauja vyresniuoju praporš
čiku motošaulių brigadoje.

NEPAPRASTAS
SAVO

PAPRASTUMU

Jonui Navickui įteiktas Boeing 
įmonės,.Technical Fellow” premi
jos pažymėjimas.

Apie Jono Navicko iš 
Kalifornijos mirtį Lietuvai pir
miausia pranešė rašytojas Ka
zys Saja, senas velionio drau
gas. Paskui atėjo žinia, kad 
žmona Danguolė vyro palaikus 
pervežė į Lietuvą ir palaidojo 
Vilniuje, Antakalnio kapinėse. 
Surandant jam amžinojo poilsio 
vietą tarpininkavo Santariškių 
ligoninė, kuriai velionis yra 
paaukojęs daug širdies. Lai
mingo atsitiktinumo dėka Vil
niuje teko sutikti Danguolę 
Navickienę ir išjos lūpų išgirsti 
platesnį pasakojimą apie per 
anksti mirusį garsų moksli
ninką ir tokį paprastą žmogų.

Kas iš tautiečių Amerikoje 
nežino, kad Jonas Navickas iš 
koldūnų išlaikė Kalifornijos 
Lietuvos yaikų vilties organi
zaciją, kuri aštuonerius metus 
gydė ir globojo iš Lietuvos 
atvežtus apdegusius vaikus, o 
prieš dvejus metus Santariškių 
vaikų ligoninėje įrengė opera
cinę bei keletą palatų. Anot 
Danguolės, Jonas buvo links
mas žmogus. Iš tiesų, štai ir 
dabar, jau po jo mirties, 
pasakojimas apie jį prasideda 
taip linksmai - nuo koldūnų 
gamybos virtuvėje. Beje, per 
dieną jis sugebėdavo padaryti 
jų iki 600, o metiniam Lietuvos 
vaikų vilties pokyliui jų priga
mindavo net 7000. Tam jis 
aukodavo Kalėdų atostogas ir 
savaitgalius po Naujųjų metų.

Bet pradėkime viską iš 
pradžių. Vilniuje susitinkame 
su Danguole Navickiene, Kali
fornijos vaikų vilties pirmi
ninke, su kuria šių eilučių 
autorei neakivaizdžiai teko 
susipažinti prieš pusantrų 
metų, rašant reportažą iš LW 
nudegimų centro Vilniuje. 
Neseniai palaidojusi vyrą, ji jau 
rūpinosi velionio atminimo 
įamžinimu. „Vienintelė links
ma vieta ligoninėje — žaidimų 
kambarys, - sako Danguolė 
Navickienė. - Todėl man atėjo į 
galvą mintis jį įrengti ir pava
dinti Jono vardu. Mūsų komite
tui ši mintis labai patiko. 
Dabar raginsiu Los Angeles 
žmones į Lietuvą važiuoti su 
nauju žaislu. Per Kalėdas 
grįšiu į Lietuvą vėl - jau į Jono 
kambario atidarymą”.

Kas jis, Jonas Navickas?

- Biografija nepasakys, 
koks jis buvo žmogus, - sako 
našlė. - Jis buvo rimtas mok
slininkas ir rimtai žiūrėjo į 
gyvenimą. Tuo pačiu jis buvo 
labai linksmas žmogus, mokėjo 
iš savęs juoktis. Susibūrimuose

Jonas dažnai tapdavo vakaro 
centru. Jis buvo toks geras 
pasakotojas, kad draugai saky
davo einą į balių su juostele, 
norėdami įsirašyti Jono kalbas. 
Jis buvo eruditas, mėgo filo
sofiją, gilią literatūrą. Mėgo 
Aistį, paskutiniais gyvenimo 
metais džiaugėsi atradęs Kaf- 
ką, kurio jaunystėje nebuvo 
skaitęs. Buvo nuostabus tėvas, 
užauginęs dvi dukras - Rimutę 
ir Dalytę, kuri dabar gyvena 
Lietuvoje. Čia sukūrė gražią 
lietuvišką šeimą. Ji į Lietuvą 
atviliojo ir mano sūnų Tadą, 
kuris taip pat čia susirado 
lietuvaitę, Rima dabar gyvena 
Čikagoje, o mano dukra Ry
mantė vienintelė liko Kali
fornijoje, - papasakojo Dan
guolė Navickienė.

Prieš aštuonerius metus 
Jonas ir Danguolė Navickai, 
pakviesti tuometinės JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkės Birutės Jasai
tienės, metė veiklą politinėje 
srityje ir įklimpo labdaros 
baruose. Danguolė su grupe 
bendraminčių sukūrė sava
rankišką Vaikų vilties skyrių 
Kalifornijoje, kuriam reikėjo 
lėšų šaltinio. Jonas tuo metu 
lietuvių tarpe jau buvo žinomas 
kaip „koldūnų specialistas”. Jis 
pasakė: „O kodėl aš negaliu 
tuos koldūnus gaminti jums, Vai
kų vilčiai? Ir atėjo į komitetą, 
kur buvo vienos moterys. Po to 
atėjo ir daugiau vyrų. Veikla 
prasidėjo nuo 120 žmonių me
tinėje vakarienėje. Po aštuone- 
rių metų jų jau buvo 260. Mat 
ši vakarienė yra pagrindinis 
LW lėšų telkimo renginys.

- Vakarienės metu pakal
bu, jeigu tuo metu būna koks 
ligoniukas, jis ištaria padėkos 
žodį, visi gręžia nosines ir ati
daro pinigines, - linksmai 
kalba Danguolė. - Pradėjom 
nuo 3 tūkst. dol. per metus. 
Kadangi koldūno savikaina tik 
3 centai (Jonas ir tai paskaičia
vo) ir nereikia samdyti šei
mininkių, mes turime daug 
pelno. Pagaliau pasiekėme 
15,000-20,000 dol. per metus. 
Kai žmonės pamatė, kad rezul
tatai apčiuopiami, kad mes 
turime jėgos pakeisti nors 
mažą dalelę Lietuvos prob
lemų, jie pradėjo labai nuo
širdžiai mus remti. Turtingesni 
ištraukia 15,000 dol. ar net 
60,000 dol. čekį. Štai Sinkių 
šeimai nudegimų centre kabo 
padėkos lenta. Paminėjom vi
sus didžiuosius aukotojus. Jono 
iniciatyva mums labai gerai se
kėsi. Nepalyginsi su tais lai
kais, kai stovėdavom prie baž
nyčios ir rinkdavom po dole- 
riuką, - kalba D. Navickienė.

- Jonas negalėjo dirbti 
vidutiniškai, - tęsia pašnekovė. 
- Pvz., Jono mintis buvo 
atsivežti iš Lietuvos Laurytę, 
kuri mums padarė ypač didelį 
įspūdį. Ji sirgo skolioze. Atvyko 
nė vieno žodžio nemokėdama 
angliškai. Pamatę, kaip ji ver
žiasi į gyvenimą, notarėm 
Sūteikti jai progą nueiti toliau. 
Matėm, kad ji verta daugiau. 
Atsivežėm į savo namus ir lei
dom į gimnaziją. Laurytė nak
timis nemiegojo, mokėsi, o mes 
pasikeisdami su ja dirbom - 
vienas mokėm matematikos, 
kitas - anglų kalbos. Vasarą 
nuvežėm ją pas mamą į Lietuvą 
ir atsivežėm atgal. Ji baigė 
vieną geriausių ir sunkiausių 
Amerikos gimnazijų. Dabar ji 
jau sveika, sukūrė savo šeimą, 
augina vaikutį. Kalifornijos 
LW galėjo pakeisti gyvenimą 
daugeliui vaikų. Prisimenu 
laiką, kada Jonas darė namuo
se remontą. Grįžęs iš darbo, o 
vien kelionei sugaišdavo 4 vai., 
pirmiausia sėsdavo dirbti su 
Lauryte. Paskui eidavo prie 
remonto darbų, per pertrauką -
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AfA
VILGELMAS V. RADŽIUS
Mirė 2004 m. rugsėjo 24 d. 10:25 v.r.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Gimė 1916 m. balandžio 30 d. Lietuvoje, Šiaulių 

apskr., Užvenčio valsč., Labunavėlės kaime. Amerikoje 
išgyveno 55 m.

Nuliūdę liko: žmona Ethel Wirmauskaitė, kiti gi
minės ir artimieji.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 29 d. nuo 
2 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 
W. 87th St., Evergreen Park.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 30 d. 9 v.r. lai
dojimo namuose, iš kur a.a. Vilgelmas bus atlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus au
kojamos šv. Mišios. Po šv.Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visus artimuosius, gimines ir draugus kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona su šeima

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

At A
JONAS GRIGAITIS

Mirė 2004 m. rugpjūčio 21 d., 8:35 v.v.
Gyveno Costa Mėsa, CA, bet daugel metų išgyveno 

Čikagoje, Marąuette Park apylinkėje.
Gimė 1904 m. balandžio 25 d. Lietuvoje, Budežerių 

kaime, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 52 me
tus.

Nuliūdę liko: sesuo Kotryna Grigaitytė-Graudis; 
sūnus Petras Grigaitis su žmona Dalia, anūkės Kristina 
ir Lisa, sūnus Jonas Grigaitis su Eleonora, anūkė Niką.

Jonas buvo veiklus skautas, priklausė Korp! Neo- 
Lithuania, Tautiniam Akademiniam sambūriui, susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje.

A.a. Jonas buvo palaidotas 2004 m. rugpjūčio 29 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

vėl pas Laurytę. Jis nežinojo, ką 
reiškia nuovargis, niekada 
nesiskundė nuovargiu ir 
nemokėjo pasakyti „ne”. Jam 
viskas buvo įdomu. Ir į pensiją 
aš priverčiau jį išeiti tik prieš 
dvejus metus.

- Vėliau kaliforniečiai 
nutarė gerą gydymą užtikrinti 
Lietuvoje, kad nereikėtų ma
žųjų ligoniukų kartu su ma
momis vežti į Ameriką, nes tai 
labai brangiai kainuodavo. 
Buvo įsteigtas vaikų nudegimų 
centras Vilniuje, įrengta moder
ni operacinė ir kelios palatos. 
Šiuo metu Santariškių vaikų 
ligoninėje vyksta Traumato
logijos skyriaus remontas. O 
kokiu būdu LW kaups lėšas 
dabar, kai a.a. Jono Navicko 
nebėra, klausiu Danguolės, o ji 
linksmai sako: „Joms pasirū
pino ir tuo”, - ir papasakojo dar 
vieną nuotaikingą istoriją.

- Jonas - išmintingas žmo
gus, - sako ji. - Kadangi jo daug 
kas prašydavo koldūnų recepto, 
jis praėjusį rudenį nutarė jį par
duoti su pelnu. Paskelbė, kad 
tas, kas LW padovanos 100 
dol., gaus koldūnų receptą, 
formą koldūnams gaminti ir 
keletą valandų pamokų. O for
mas mes buvome atsivežę iš 
Lietuvos. Vieną šeštadienio 
rytą susirinko 7 studentai. 
Susimetė po šimtinę ir labai 
linksmai praleido pusdienį. 
Pagaminome koldūnus (tešlos ir 
mėsos receptus pasiėmėme iš 
mano ir Jono mamų), išsivirėme 
ir suvalgėme. Po to Jonas įteikė 
diplomus juokingais tekstais. Ši 
klasė pasisiūlė Jono laidotu
vėms paruošti koldūnų užkan
dį. Dalyvavo apie 240 žmonių. 
Ant kiekvienos lėkštelės sim
boliškai buvo po 5 koldūnėlius. 
Dabar ši klasė parodė labai 
gražų mostą ir pasisiūlė pra
tęsti Jono darbą - gaminti 
koldūnus metiniams pietums. 
Taigi idėja nemiršta, o pasėta 
sėkla auga, bujoja, - sako Dan
guolė Navickienė.

Baigiant vis dėlto reikia

pridėti ir oficialiąją Jono 
Navicko biografiją. Gimė jis 
Raseiniuose 1933 m. Karo metu 
su tėvais ūkininkais ir jaunes
niuoju broliu pasitraukė į 
Vokietiją, 1949 m. atvyko į Los 
Angeles. Baigė UCLA, magistro 
laipsnį įgijo USC universitete. 
Buvo uolus skautininkas, prisi
dėjęs prie „Rambyno” stovyklos 
statybos. 1957-2002 m. moks
linį darbą dirbo „Boeing” ben
drovėje, jo specialybė - dviejų 
fazių skysčių dinamika ypač 
silpnos žemės traukos aplinko
je. Tyrimo metodai sėkmingai 
naudoti skridimo į Mėnulį ir 
tarptautinių kosminės erdvės 
stočių programose. Paskelbė 40 
mokslinių straipsnių ir prane
šimų. Dirbo konsultantu JAV, 
Japonijos, Kanados, Anglijos 
mokslo įstaigose. Aktyviai reiš
kėsi Amerikos mechanikos 
inžinierių sąjungoje, organizuo
damas tarptautines ir vietines 
konferencijas. Už profesinius 
pasiekimus apdovanotas aukš
čiausiu bendrovės žymeniu - 
Boeing Technical Fellow. Veikė 
JAV LB, prisidėjo rengiant 
Lietuvių dienas Kalifornijoje.

Į Lietuvą Jonas Navickas 
Mokslų akademijos akademiko 
Žukausko kvietimu atvykdavo 
ir okupacijos metais. Danguolės 
Navickienės teigimu, jis visada 
naudodavosi galimybe įvežti į 
Lietuvą draudžiamos litera
tūros. J. Navickas įvežęs ir pir
mąją Molotovo-Ribbentropo 
pakto kopiją. Jie kartu su prof. 
Statulevičiumi padarė taip, kad 
kopijos atsirastų lietuvių ir 
rusų intelektualų rankose. 
Štatuievičius per 24 vai. kopiją 
pristatė į Maskvą.

Čia labai tinka pasakyti, 
kad Jono Navicko gyvenimo 
devizas buvo žodžiai, paimti iš 
Dantės „Pragaro”: „Tamsiausia 
vieta pragare yra rezervuota 
tiems, kurie moralinės krizės 
metu išlaiko neutralumą”.

Audronė V. Škiudaitė

http://www.petkusfuneralhomes.com


6 DRAUGAS, 2004 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis MANTO ŠYPSENA — GERIAUSIA PADĖKA UŽ

LIETUVIŲ MYLIMAS ir lietuvius 
mylintis bankas First Personai 
Bank užsisakė visą stalą 
„Draugo” jubiliejiniame pokyly
je, įvyksiančiame spalio 10 
dieną, 4 v.p.p. naujoje Marti- 
nique pokylių salėje, 8200 S. 
Cicero Avė., Burbanke.

ANTANAS IR MICHALINA BA- 
JERGIAI, gyvenantys Miami 
Beach, FL, Draugo fondo 
rudens vajui atsiuntė 250 dol. 
Pasiekę 1,000 dol. įnašus jie 
tapo garbės nariais. Sveiki
name naujus DF garbės narius 
ir dėkojame už gausią paramą.

LIETUVOS AMBASADA malo
niai praneša, kad nuo rugsėjo 
28 d. prasidėjo balsavimas 2004 
m. Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimuose ambasadoje Va
šingtone. Ambasados kolekty
vas jau balsavo. Dar kartą ra
giname visus LR piliečius 
registruotis ir balsuoti artė
jančiuose rinkimuose. Pri
mename, kad iki registra
cijos pabaigos teliko 6 die
nos.

JAV LEMONTO APYLINKĖS LB
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numatyti iš
kilmingi pietūs atšaukiami, nes 
tą dieną PLC ruošia madų parodą.

SPALIO MĖNESĮ KEIČIAMAS
pirmadienio adoracijos laikas, 
pereinama prie žiemos sezono. 
Nuo spalio 4 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio lietuvių kata
likų misijoje, esančioje PLC, 
14911 - 127th St., Lemont, IL, 
adoracija vyks 5 v.v.

ČIKAGOS GEN. T. DAUKANTO
jūrų šaulių tradicinė „Rudens 
puota” įvyks lapkričio 20 d. 
Šaulių namuose.

SPALIO 2 D., ŠEŠTADIENĮ,
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius organizuoja 
architektūrinę ekskursiją po 
Oak Parką. Susitiksime 11:15 
v.r. Unity Temple, 875 Lake St., 
Oak Park, IL 60301. Susipažinę 
su garsaus architekto Frank 
Loyd Wright statyta šventykla, 
keliaudami pėsčiomis apžiū
rėsime kitus gražius pastatus 
šiame rajone. Laukiame visų 
besidominčių. Mašinas patogu 
nemokamai pasistatyti šalia 
mėlynosios traukinio linijos, 
esančios netoliese. Dėl smul
kesnės informacijos skam
binkite tel. 773 - 436 - 7679.

LIETUVIŲ FONDO PELNO
skirstymo komisija rinksis šeš
tadienį, spalio 9 d., Pasaulio 
lietuvių centre antram LF 
Pelno skirstymo posėdžiui. 
Skirstymo rezultatai bus pris
tatyti patvirtinimui LF tarybai 
spalio 19 d. posėdyje. Galutiniai 
skirstymo rezultatai bus vieši
nami tik po spalio 20 d. LF 
informacija: 14911 - 127th St., 
Lemont, IL 60439; tel. 630-257- 
1616; fax. 630-257-1647; e-paš- 
tas: admin@lithfund.org

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
64-asis metinis suvažiavimas 
vyks lapkričio 6 dieną, šeštadie
nį, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL. Suvažiavimo metu 
bus apžvelgti atlikti darbai, 
vyks svarstymai ir bus patvir
tinti ateities veiklos uždaviniai. 
Daugiau informacijos prašome 
teirautis ALT- o raštinėje tele
fonu 773-735-6677.

PENKTADIENIAIS „BOČIŲ ME
NĖJE" Lemonto socialinių rei
kalų skyrius rodys filmus iš 
Lietuvos.

ŠV. KAZIMIERO SESELIŲ
rėmėjos rengia pokylį. Šiemet 
sukanka 85 metai nuo šios orgą-

nizacijos įkūrimo. Kviečiame 
visus seselių kazimieriečių 
rėmėjus, draugus, pažįstamus 
atvykti sekmadienį, spalio 3 d. į 
Oak Lawn „Hilton” viešbutį, 
ties Cicero ir 9400 gatve. 
Pokylis prasidės 1:30 v.p.p., bus 
skanūs valgiai, įdomi progra
ma, loterija. Užsisakyti vietas 
galima iki rugsėjo 29 d. telefonu 
773-776-1324, kviesti sės. 
Genovaitę.

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 
v.p.p. į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją Lemonte, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
ruošiamus pabendravimo pie
tus. Ta pačia proga susipažin
sime su mūsų kapeliono kun. A. 
Palioko išleista knyga „Žo
džiai”. Programą ruošia Dalia 
Zarskienė, muzika Antano 
Andriekaus, pietūs Aldonos 
Šoliūnienės. Stalus prašome 
užsisakyti pas B. Kronienę, tel. 
630-968-0184.

SPALIO 3 D., SEKMADIENI 1-3
v.p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į atnaujinto 
Vaikų muziejaus atidarymą ir 
paskaitą-užsiėmimą „Sukur
kime savo šeimos herbą!” 
Prašome registruotis telefonu 
773-582-6500.

SPALIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ 7-9
v.v. Balzeko lietuvių kutūros 
muziejus kviečia į lietuvių 
dailininkės iš Argentinos Clau- 
dija Alicija Rolando Katinas 
parodą „Lotynų Amerikos 
kultūra”.

PALAIMINTOJO JURGIO MATU
LAIČIO lietuvių katalikų misijo
je, įsikūrusioje PLC, Lemonte, 
2005 metams bus galima 
užprašyti Mišias nuo spalio 10 
dienos. Norintieji užprašyti 
daugiau Mišių, ateikite su 
sąrašu.

IŠĖJO NAUJAS „PASAULIO LIE
TUVIO", leidžiamas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės, nume
ris. Jame daugiausiai dėmesio 
skiriama tautinei kultūrai, ypač 
Tautinių šokių šventei, šią 
vasarą jau dvyliktą kaitą vyku
siai Čikagoje. Minimas ir 
„Draugas”, šiemet švenčiantį 
savo 95 jubiliejų. Rašoma apie 
išeivijoje gyvuojančius lietuvių 
fondus, jų problemas, pasie
kimus bei juose tvyrančias nuo
taikas, taip pat apie Kazachs
tane pastatytus paminklus poli
tiniams kaliniams atminti, 
Krasnojarsko lietuvių tautinę 
veiklą, Ukrainos lietuvių drau
giją „Medeina” ir Baltimorės 
lietuvių festivalį.

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja?

skelbimą išspausdins 
nemokamai.

Tereikia paskambinti 
tel. 773-585-9500 ar užsukti | 

DRAUGO administraciją

Chicago, IL 60629.

P
ernai Čikagoje Shriner’s 
vaikų klinikoje prof. Lu- 
bicky atliko dvi sudėtin
gas stuburo ir klubo operacijas 

tuomet šešiolikmečiui Mantui 
Juršiui iš Lietuvos.

Šiandien Mantas atsigavęs, 
sustiprėjęs, žvalus. Neseniai 
dalyvavo neįgaliųjų sporto 
šventėje, kur su kitais jaunais 
žmonėmis varžėsi 100 m lenk
tynių vežimėliais trasoje. Rug
sėjį atvertė jau 11 klasės 
vadovėlius. Vaikinas mielai 
laiką leidžia prie kompiuterio, 
ir vienos jo mėgiamiausių yra 
informatikos pamokos.

Už sėkmingą stuburo tvir
tinimo operaciją, po kurios gali 
sėdėti tiesiai ir nebėra prikaus
tytas prie lovos, Mantas ir visur 
jį lydinti mama Joana yra 
dėkingi Čikagoje veikiančio 
fondo „Lietuvos vaikų viltis” 
prezidentei Gražinai Liautaud 
ir daugybei savanorių, buvusių 
šalia sudėtingų operacijų metu, 
palaikiusiems po jų.

„Gyvenimas nestovi vietoje, 
vienus rūpesčius keičia kiti. 
Tačiau mes su didžiausia meile 
nuolat prisimename žmones, 
sutiktus Čikagoje, padėjusius 
mums, rėmusius materialiai ir 
suteikusius didžiulę moralinę 
pagalbą sunkiomis mums 
dienomis svetimoje šalyje”, — 
sakė Joana Jurašienė.

Pavėlavusi padėka iš Lie
tuvos skrieja šviesaus atminimo 
Birutei Jasaitienei, jau iške
liavusiai Anapilin.

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro 
Archyvų žinios Nr. 22

Atnaujintas LTSC 
interneto puslapis

Kaip jau rašėme praėjusio 
mėnesio žiniose, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre lankėsi 
Aušrys Matonis, kuris atnauji
no LTSC interneto svetainę. 
Atnaujinta informacija, papil
dyta nuotraukų galerija.

Pats reikšmingiausias dar
bas — Pasaulio lietuvių 
archyvų ir pedagoginio lituanis
tikos instituto bibliotekų kny
gos yra įvestos į LTSC puslapio 
duomenų bazę. Dabar kiekvie
nas norintis gali patikrinti 
vieną ar kitą leidinį internetu. 
Paieška gali būti vykdoma 
pagal temas, autorius ar pava
dinimus. Knygos į kompiu
terinius katalogus pradėtos 
suvedinėti jau senokai, todėl 
negalima buvo pasinaudoti 
lietuvišku šriftu, taigi inteme- 
tiniai katalogai yra be lietu
viškų raidžių. Tačiau nepaisant 
šio menko trūkumo, vis dėlto, 
tai didžiulis žingsnis į priekį, 
padedant žmonėms kuo geriau 
susipažinti su archyvų turtais.

Vytauto Maželio archyvas 
jau LTSC

Vytauto Maželio fotografjos 
ir negatyvų archyvas šio mępe- 
sio pradžioje pasiekė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą.

Iš New York archyvą par
vežė LTSC bendradarbiai Auš
ra ir Ričardas Spitriai.

Vytautas Maželis, teisinin
kas, fotografas. VDU studijavo 
teisę, lankė Karo mokyklą 
Kaune. Dirbo advokatu. Prasi
dėjus karui, kaip ir daugelis 
lietuvių, pasitraukė į Vakarus. 
Vėliau persikėlė į JAV, apsi
gyveno New Yorke, kur baigė 
fotografijos institutą. Dar studi
juodamas mėgo meninę foto
grafiją, todėl jo archyve daug 
meninių nuotraukų — gamtos, 
įvykių ir vietovių meninių 
vaizdų.

Vėlesnėje V. Maželio kūry
boje vyrauja portretai, jis buvo

„Jau kovodama su sunkia 
liga ji visuomet laiko rasdavo 
pakalbinti ir paguosti Mantą. 
Nerodydavo aplinkiniams savo 
skausmo, tai ir kitiems suteikė 
stiprybės, ištvermės kovojant 
su negandomis. Tokia šilta, 
motiniška ir išliko mūsų su 
Mantu atmintyje”, — pasakojo 
J. Jurašienė.

Mantas niekuomet neuž
mirš Kazimiero Kuniutis, kuris 
jį pirmas pasveikino su 16-uoju 
gimtadieniu. Net skrisdamas 
namo niekaip nenorėjo išsiskir
ti su jo dovanotu balionu, plaz
denusiu prie lovos iki paskuti
nės viešnagės Čikagoje dienos.

Nepaleis iš atminties ir 
savo „angelo sargo” — Marijos 
Kriaučiūnienės. Ši ponia sėdėjo 
kartu su Manto mama per visą 
12 valandų trukusią pirmąją 
operaciją, padėjo morališkai 
atlaikyti po to sekusias dar dvi 
operacijas. Jos dovanotas par
keris Mantui lyg talismanas.

Joana Jurašienė nori padė
koti visiems ir baiminasi už
miršti nors vieną tokį mielą ir 
svarbų vardą jau net metams 
praėjus. Skanėstais lepinu
siems nuostabiai geros širdies 
žmonėms Viktorijai ir Antanui 
Valavičiams. Paulikams, kurių 
dėka Mantas pamatė Čikagoje 
vykusią automobilių parodą. 
Jucaitis ir Vidai Kosmonienei, 
nuolat lydėjusiems Mantą į 
kliniką. Visuomet pralinks
minti, nuotaiką praskaidrinti 
mokėjusiam Ray Grigaliūnui,

Antras toks žingsnis — 
archyvų aprašų suvedimas į 
interneto puslapį. Visi archyvai, 
patenkantys į Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą, yra 
tuojau pat aprašomi. Anksčiau 
jų aprašai buvo saugomi spe
cialiose bylose. Tobulėjant tech
nikai, atsirado galimybė tuos 
aprašus įdėti į interneto pus
lapį, kad kiekvienas besido
mintis galėtų sužinoti, kas yra 
saugoma. Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centras kaip galė
damas verčiasi sumažėjus 
finansinei pagalbai bei trūks
tant lėšų, ir stengiasi, kad ir 
anksčiau atkeliavę archyvai 
būtų prieinami internete.

Kitose archyvų žiniose bus 
plačiai! paaiškinta apie naudo
jimąsi Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro periodikos ir 
knygų katalogais internete.

Kviečiame aplankyti mūsų 
atsinaujinusią interneto sve
tainę adresu
ww.lithuanianresearch.org

vienas iš pagrindinių visuome
nės ir kultūros veikėjų fotografų 
išeivijoje . V. Maželio archyve 
yra daug mūsų garbingiausių 
žmonių portretų. Fotografas yra 
surengęs nemažai parodų JAV, 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Šiuo metu fotografas V. 
Maželis gyvena Lietuvoje. Ten 
taip pat nuvežė savo kai kurių 
portretinių nuotraukų dublika
tus. Visas pilnas archyvas — 
nuotraukos ir negatyvai atke
liavo į Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą. Labai dėkojame 
Renatai Alinskienei, paruošu
siai V. Maželio archyvus per
vežimui.

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras planuoja rengti 
fotografo V. Maželio fotografijų 
parodą spalio mėn. Jaunimo 
centre Čiurlionio galerijoje.

PAGALBĄ

Mantas Juršys dalyvavo neįgaliųjų sporto šventėje.

Albinai ir Liudui Ramanaus
kams. Kupinai gerų žodžių ir 
nuoširdžių palinkėjimų Marijai 
Brusokienei. Pažvelgę į dova
notą tikrą indėnišką diržą, 
Mantukas su mama mielai pri
simena taip pat jau Anapilin 
iškeliavusį savanorį Romą 
Bumeikį.

alnos

poezijos

Dr. Jono Ša 
trečiosios - 
„Gyvenimo 
tu vės ruoš k

s naujausios - 
ezijos knygos 
drodis" sutik- 
•s spalio 3 d., 
12:30 v.p.p.,
^amuose, Le-Ateitininfci 

monte. Knygą pristatys 
„Draugo" redaktorė Danutė 
Bindokienė. Vakarą rengia 
Dr. Jono Šalnos draugai. Visi 
maloniai kviečiami atvykti, 
susipažinti su poezijos knyga, 
pabendrauti ir pasigėrėti dr. 
Šalnos šaknų meno dirbi-

Draugo inf.

„DRAUGO^ KNYGYNĖLYJE

SIŪLO ĮSIGYTI ŠIAS KNYGAS:

1. V. Šlaitas „Rudenio vynas”. Kaina - 5 dol.
2. J. Venclova „Lietuvių tautos pašaukimas”. Kaina - 1.50 dol.
3. A. Tyruolis „Šekspyro sonetai”. Kaina - 3 dol.
4. R. Šilbajoris „Mind Against the Wall”. Kaina - 5 dol.
5. P. Orintaitė „Legendų.liepsnos”. Kaina - 3'dol.
6. L. de Maupassant „Karoliai”. Kaina - 3 dol.
7. A. Senn „ Crisis in Lithuania, January 1991”. Kaina - 2 dol.
8. S. Yla „Matulaitis Jurgis”. Kaina - 7 dol.
9. P. Naujokaitis „Maži žingsniai”. Kaina - 1 dol.
10. P. V. Maronas „Bukolikos ir Georgikos” Kaina - 3 dol.

Norintieji įsigyti šias knygas, būtinai prieš tai paskambinkite telefonu „Draugo” knygynėliui, kad 
įsitikintumėte, ar ta knyga dar tebėra parduodama. „Draugo” knygynėlio tel. 773-585-9500.

______

* PIGIAUSIA — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai nesuveikia. 
Paskutinės minutės nutrupa. O kaip su bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus įkainius”? Dažniausiai tai prastas in- 
ternetinio tipo, o ne telefoninis ryšys. Protingas vartotojas renkasi 
amerikiečių firmą (įst. 1993 m.) LITCOM. Į Lietuvą iš namų ar mobi
laus telefono TIK 11,9 ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių mėnesinių mokesčių, 
jokių papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556, Taupykite šiandien su LIT
COM! Dėmesio! Įkainis galioja tik naujiems klientams!

Joana Jurašienė sako, kad 
visų šių žmonių dėka Mantas 
jaučiasi gerai ir stengiasi gyven
ti taip, kaip jam skirta. Jie abu 
jaučiasi skolingi visiems šiems 
žmonėms. O operacijas atliku
siam daktarui prof. Lubicky 
lenkias iki žemės.

„Norėtume dar kartą šiuos
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brangius mums žmones pa
matyti ir apkabinti, nesvarbu, 
kad toli, kad skiria vandenynai. 
Yra maža graži viltis, kad mes 
susitiksime”, — įsitikinusi 
Joana Jurašienė ir jos sūnus 
Mantas.

Ramunė Liubinaitė,
Lietuva

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road,
Tel. 41

mailto:admin%40lithfund.org
ww.lithuanianresearch.org



