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Šiame
numeryje:
Iškilmingas Čikagos
ateitininkų posėdis
Lemonte; linksmos
naujienos iš Gargždų.

Briuselyje įvertintas Lietuvos
pasirengimas ES narystei

„Tegu ši diena stiprina mūsų viltį galutinai įveikti praeities palikimą, įveikti melą ir prievartą, nuolankumą ir ne
veiklumą”, pasakė prezidentas Valdas Adamkus penktadienį Vilniuje, prie tremtinių paminklo aukuro surengtame
Gedulo ir vilties dienos minėjime. Čia, šalia Lukiškių aikštės, susirinko žmonės, patys patyrę Sibiro siaubą, jų vaikai
ir vaikaičiai, atėjo tie, kurių širdys atviros kitų žmonių kančiai, kuriems šventa yra kovotojų už Lietuvos laisvę auka.
Nuotr.: Prie šio kuklaus paminklo atidengta lenta su užrašu „Sovietinės okupacijos aukoms atminti”, pastatyta
grupės buvusių politinių kalinių.
Kęstučio Vanago i Elta) nuotr

Vilnius, birželio 14 d. (BNS)
—- Gegužės pabaigoje Seimo
priimtas Operatyvinės veiklos
įstatymas numato savano
rišką visuomenės narių, neap
lenkiant ir dvasininkų, ben
dradarbiavimą su saugumo
struktūromis. Katalikų dvasi
ninkai tame įžvelgė grėsmę
išpažinties paslapčiai ir visuo
menės pasitikėjimui Bažnyčia.
Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį
sustabdė
įstatymą, siūlydamas įtraukti
į jį nuostatą, apsaugančią reli
ginės išpažinties paslaptį. Pre
zidento dekrete, kuriuo įstaty
mas grąžinamas Seimui pa
kartotinai svarstyti, sakoma,
kad tikėjimo ir sąžinės laisvę
saugo Konstitucija, tarptau
tinės sutartys ir įstatymai.
„Tačiau atsižvelgiant į skau
džią okupacijos metų Bažny
čios patirtį ir būtinybę užtik
rinti Bažnyčios ir visuomenės
pasitikėjimą Lietuvos valsty
bės teisėsauga, Operatyvinės

Karinių oro pajėgų (KOP)
vadas pulkininkas Edvardas
Mažeikis metams išvyksta
mokytis į JAV aukštųjų kari
Kultūros priedas
ninkų mokyklą — aukščiausio
lygio mokymo instituciją JAV
Atsargiai su įvairiais
karo mokslo sistemoje — Vals
nežinomais finansų
tybinę karo kolegiją Vašing
patarėjais, geriausiai
tone.
Pulkininkas E. Mažeikis yra
jūsų turtą padės
pirmas
Lietuvos karininkas,
tvarkyti jūsų apylinkės
studijuosiantis šioje kolegijoje,
patikimas advokatas.
kur strateginę karybą studi
5 psl.
juoja pulkininkų laipsnius tu
rintys kariškiai. Kolegijoje
užsienio valstybių karininkai
* Šiaurės Amerikos na sudaro tik kelis procentus vi
cionalinės ledo ritulio ly sų studijų dalyvių.
gos (NHL) Stanley taurės var E. Mažeikį, Lietuvos kari
žybų finalo rungtynėse Detroi nėms oro pajėgoms vadovau
to „Red Wings” klubas ketvir jantį nuo 2000 metų, laikinai
avaduos Karinių oro pajėgų
tadienį namie 3:1 nugalėjo Catabo viršininkas pulkininkas
rolina „Hurricanes” ledo ritu
Jonas
Patašius.
(BNS)
lininkus bei laimėjo seriją 4:1.
Garbingo prizo savininkais
Detroito ledo ritulininkai tapo
dešimtą kartą klubo istorijoje.

Sportas ~

wllo naujienos

Naujausios
žinios
* Kauno taryba ketina iš
naujo atstatydinti Eriką Ta
mašauską ir vėl išrinkti Gied
rių Ašmį.

* Liberalai ploja NATO
vadovo raginimui atsisakyti
šauktinių kariuomenės.

* Kalinių artimieji ir bu
vę kalin'ai piketu prie Sei
mo parėmė kalėjimuose ba
daujančius nuteistuosius.

* Už įvažiavimą į Smilty
nę vėl reikės mokėti.

t AFP. Reuters. AP, lnterlax. ITAR-TASS. BNS
Žinių aoentOru pranešimai*)
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JAV

Klaipėdos „Švyturio”
alus — pasaulio alaus
taurės prizininkas

Prezidentas nori apsaugoti
išpažinties paslaptį

KOP vadas metus
studijuos JAV karo
vadų mokykloje

* Po pralaimėjimo lemia
mose pasaulio futbolo čem

Nr.116
Kaina 75 c.

New York’e aptartas
antiteroristinių
nutarimų
Įgyvendinimas

Prisiminimų eilute,
eilėraščio posmu
nubraukdami laiko
dulkes nuo jų kūno ir
sielos kančių, tikėjimo ir
vilties atrandame sau.

* Ispanijos policija su
laikė 21 metų vagį, trečia
dienį įsibrovusį į Lietuvos
krepšininko Arvydo Sabonio
namus Toremolino mieste
(Malagoje) ir pavogusį buvu
siam Madrido „Real” bei
„Portland Trail Blazers” krep
šininkui priklausančius kai
kuriuos asmeninius daiktus.

v.
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Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos (URM) Daugia
šalių santykių departamento
direktorius Rytis Paulauskas
ketvirtadienį New York’e su
2 psl.
Luxemburgo,
Vengrijos
ir
Jungtinės Karalystės diploma
Danutė Bindokienė:
tais aptarė kovai prieš tero
Tėvo diena - nauja, bet
rizmą skirtų Jungtinių Tautų
dokumentų įgyvendinimą.
sektina šventė;
Kaip
pranešė
Lietuvos
1941-ųjų birželio
URM, apie minėtų nutarimų
sukilimo įvykiai Luokėje.
įgyvendinimo problemas bei
3 psl.
perspektyvas R. Paulauskas
kalbėjo su Luxemburgo ir
Vengrijos ambasadoriais JT
Tėvelių dukrelės ir
Hubert Wurth ir Laszlo Molsūneliai staiga
nar bei Jungtinės Karalystės
pasijunta suaugę, kai
misijos JT patarėju teisės
gauna pirmąjį savo
klausimais Iian Macleod.
brandos atestatą.
JT būstinėje vykusiuose su
sitikimuose diplomatai taip
4 psl.
pat aptarė Lietuvos patirtį bei
galimybes teikti žinovų pa
Birželio 14-ąją
galbą įgyvendinant šiuos nu
pagerbiame visus
tarimus ir pasikeitė nuo
Vakarų ir Rytų tremtyje, monėmis apie Branduolinių
lageriuose žuvusius, ten ginklų neplatinimo sutarties
įgyvendinimą.
(BNS)
sveikatą praradusius.

pionato H grupės rungtynėse
penktadienį Belgijai 2:3, atsi
statydinti nusprendė visi Ru
sijos komandos treneriai —
vyr. treneris Oleg Romancev
bei jo asistentai Michail Gerškovič ir Sergej Pavlov.
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veiklos įstatyme būtina numa
tyti papildomas tikėjimo ir
sąžinės laisvės, ypač — iš
pažinties paslapties, garanti
jas”, sakoma dekrete.

Kas antri metai vykstan
čiame -World Beer Cup kon
kurse klaipėdiečių „Baltijos”
alus savo kategorijoje pelnė
bronzos apdovanojimą.
Ketvirtąkart
surengtame
konkurse dalyvavo net 1,173
alaus rūšys iš 379 alaus da
ryklų, veikiančių 38 pasaulio
valstybėse. { finalą pateko ir
buvo apdovanotas tik 15 vals
tybių alus.
2000 metų Pasaulio alaus
taurės konkurse „Baltijos eks
tra” buvo apdovanotas sidabro
medaliu. Šis alus „Dortmunder Export” kategorijoje per
nai užėmė I vietą JAV „Beverages Tasting Institute” ren
giamame konkurse.
„Kvepia auksu”, dar prieš
paskelbiant nugalėtojus, ra
gaudamas „Švyturio” alų, pra
našavo Lietuvos ambasado
rius JAV Vygaudas Ušackas,
specialiai atvykęs į apdovano
jimo ceremoniją.

Prezidentas siūlo į įstatymą
įrašyti nuostatą, kad operaty
vinės veiklos subjekto darbuo
tojai susitarimo bendradar
biauti negali sudaryti su as
menimis, kurie privalo iš
laikyti išpažinties paslaptį. Ši
nuostata galiotų visoms devy
nioms Lietuvoje veikiančioms
tradicinėms religinėms bend
ruomenėms.
Praėjusią savaitę preziden
tas gavo daugiau nei pusės
Seimo narių — 72 parlamen
tarų — pasirašytą prašymą
įstatymą sustabdyti. Šioje Sei
mo narių grupėje yra nemažai
tokių, kurie patys parlamento
posėdyje balsavo už įstatymą.
Tai jau septintasis preziden
to veto šiemet ir trečiasis per
šią savaitę.

slas — ištraukti Afganistaną
iš liūno, kuriame jis buvo. Tu
rėtume padaryti viską, kad
užtikrintume
Afganistano
žmonių orumą ir gerą gyveni
mą, kurių jie nusipelno”, sakė
H. Karzai.

Reikjavikas. Kinijos prezi
dentas Jiang Zemin ketvirta-

)

Energetikos srityje Asociaci
jos komitetas pabrėžė, jog bū
tina toliau rengti teisinius,
techninius, ekonominius ir so
cialinius pagrindus Ignalinos
atominės elektrinės uždary
mui. Posėdyje pažymėta, kad
jėgainės uždarymo klausimas
yra aiškiai susijęs su ES para
ma elektrinės naudojimo nu
traukimo reikalams.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

well pareiškė pasiūlysiąs idė dienį atvyko į Reikjaviką, kur
ją, žinomą pavadinimu „10 buvo suimti protesto renginius
+ 10 per 10 metų”, pagal kurią planavę dvasinio judėjimo
JAV ir atskirai kitos G-8 na „Falun Gong” pasekėjai ir kilo
rės per 10 metų ketina skirti tikra politinė audra. Vyriausy
po 10 mlrd. dol., kad padėtų bės mėginimas užkirsti kelią
užtikrinti Rusijos radiologinių protestams papiktino visuo
menę, ir protestuotojai vėliau
medžiagų saugumą.
buvo paleisti, tačiau valstybi
AFGANISTANAS
nei oro bendrovei „Icelandair”
nurodyta daugiau neįleisti
„Falun Gortg” narių į lėktu
vus, skrendančius į Islandiją.
Roma. Italija paruošė gy
nybos planą cheminio, bakte
riologinio arba branduolinio
pavojaus atveju, kuriame pag
rindinis dėmesys skiriamas
padidinto pavojingumo zo
noms, įskaitant vandentiekio
sistemą ir maisto atsargų san
dėlius. Kaip rašo Milano dien
raštis „Corriere della Serą”,
Hamid Karzai
per 3 metus numatoma pa
Kabulas. Išrinktasis Afga rengti gynybos planą, kuris
nistano prezidentas Hamid bus taikomas bet kurios šių
Karzai penktadienį
žadėjo atakų atveju. Vyriausybė šio
stengtis pagerinti savo tėvy projekto įgyvendinimui skyrė
nainių gyvenimą. „(Mūsų) tik maždaug 60 mln. eurų.

ginio liekanos. Kol kas neaiš
ku, ar Sudanas tebelaiko su
ėmęs vyriškį. Apie bazėje at
rastą raketų paleidžiamąjį
įrenginį pranešusi JAV centri
nė vadovybė gegužės mėnesį
FBI paragino paskelbti bend
rąjį žvalgybos tarnybų pavojų
ir perspėjo, kad raketomis gali
būti apšaudytas JAV komerci
nis oro laivynas.

būtinybę toliau stiprinti Lietu
vos valstybės valdymo sis
temą, ypatingą dėmesį ski
riant darbuotojų mokymui ir
darbo sąlygoms. Teisminės
sistemos pertvarkos klausimu
buvo pažymėta pažanga, šių
metų gegužę Lietuvoje įsi
galiojus Teismų įstatymui, ku
ris yra svarbus žingsnis už
tikrinant teisminės sistemos
nepriklausomybę. Taip pat
atkreiptas dėmesys į Lietuvos
pasiektą pažangą kovojant su
korupcija — priimti svarbūs
įstatymai, kuriuos dabar rei
kia įgyvendinti.
Aptariant žemės ūkio klau
simą, atkreiptas dėmesys į
būtinybę Lietuvoje baigti tvar
kyti žemės sklypų atpažinimo
sistemą ir gyvulių registraciją,
taip pat modernizuoti veteri
narijos ir fitosanitarijos kon
trolės punktus pasienyje.

Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas priėmė nuo trečiadienio prie Vy
riausybes rūmų badavusius žmones ir iš asmeninių pinigų kiekvieno jų šei
mai davė po 200 litų. Bado renginio dalyviai reikalavo pakeisti nuvertėjusių
indėlių grąžinimo tvarką ir visiems be išimties grąžinti bent po 1,000 litų in
dėlių per metus. Badautojai sakė, kad tai pirmasis premjeras, sutikęs juos
priimti.
Nuotr.: Premjeras A Brazauskas dalina savo pinigus badautojams.

Nukelta į 7 psl.

Vašingtonas. Pentagonas
ketvirtadienį paskelbė virš
Ramiojo vandenyno sėkmingai
išbandęs raketą, kuri skirta
numušti skrendančias viduti
New York. JAV penktadie
nio nuotolio priešo raketas.
nį nurodė išvykti iš valstybės
Pranešime sakoma, kad iš
Irako diplomatui prie Jungti
kreiserio „USS Lake Erie” pa
nių Tautų, įtariamam šnipinė
leista raketa SM-3 pataikė į
jimu.
taikinį — mokomąją balistinę
CANADA
raketą „Aries”, kuri prieš 8
minutes buvo paleista iš poli
Whistler, Canada. Galin
gono Havajuose. Nors šis ban
giausios pramonės valstybės
dymas buvo atliktas netrukus
ketvirtadienį sutarė priešintis
Po sprogimo Karachi
po to, kai įsigaliojo Vašingtono
košmariškai galimybei, kad
sprendimas
pasitraukti
iš darbuotojų nėra. Per sprogimą teroristai įsigys masinio naiki
1972 m. Priešraketinės gyny-. buvo lengvai sužeistas vienas nimo ginklus. „Ypač didelį
bos sutarties, Pentagonas pa "JAV jūrų pėstininkas ir 5 vie mūsų susirūpinimą kelia au
reiškė, kad bandymas nepa tos gyventojai, dirbę konsula ganti grėsmė, kad teroristai
žeidė šio dvišalio dokumento, te.
panaudos masinio naikinimo
Vašingtonas. Sudane val ginklus”, pareiškė Kanados
nes jo užduotis nebuvo tarp
žemyninės raketos sunaikini džios pareigūnai sulaikė įta užsienio reikalų ministras Bill
riamą „ai Qaeda” kovotoją, Graham, susumuodamas dvi
mas.
Vašingtonas. JAV penkta kuris tvirtina iš Princo Sulto dienas vykusį Didžiojo aštuo
dienį uždarė savo diplomati no oro bazės Saudi Arabijoje į neto (G-8) valstybių susitiki
nes atstovybes Pakistane ir Is- JAV karo lėktuvą paleidęs mą. Baigiamajame pareiškime
lamabade veikusį Amerikos „žemė-oras” tipo raketą. Vy G-8 ministrai įsipareigojo už
centrą. Šis sprendimas buvo riškis neseniai buvo sulaiky tikrinti, kad karinės paskir
priimtas po to, kai vos už 15 tas Sudane po to, kai gegužės ties plutonio perteklius būtų
metrų nuo JAV konsulato Ka- pradžioje didžiulės bazės teri negrįžtamai perdirbtos, pa
rachi sprogo krovininiame au torijoje buvo aptiktos sudegu verčiant jį netinkamu branduo
tomobilyje paslėpta bomba. sio sovietų gamybos priešlėk linių ginklų gamybai. JAV val
Žuvo 11 žmonių, tarp jų JAV tuvinės raketos leidimo įren stybės sekretorius Colin Po-
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Vilnius, birželio 14 d. (BNS)
— Europos Komisijos, Euro
pos Sąjungos valstybių narių
ir Lietuvos institucijų pa
reigūnai penktadienį Briuse
lyje vykusiame ES ir Lietuvos
Asociacijos komiteto posėdyje
pažymėjo, kad Lietuva pakan
kamai sėkmingai rengiasi na
rystei ES.
„Lietuvos deryboms dėl na
rystės ES pasiekus baigiamąjį
etapą, kuriame liko patys su
dėtingiausi klausimai, šis po
sėdis yra geras būdas dar
kartą patikrinti, kurie mūsų
darbai vertinami palankiai, o
kur dar turime pasitempti”,
sakė Lietuvos URM sekreto
rius, derybų dėl narystės ES
delegacijos vadovo pavaduoto
jas Rytis Martikonis. Jis
drauge su Europos Komisijos
Plėtros generalinio direktora
to Lietuvos skyriaus vadovu
Anders Henriksson pirminin
kavo posėdžiui.
Lietuva šiuo metu yra bai
gusi derėtis su ES dėl 28 iš 31
derybinio skyriaus.
Šiame posėdyje aptarta de
rybose prisiimtų įsipareigoji
mų įgyvendinimo eiga, pažy
mėta, kad jų įgyvendinimo
priežiūra išliks labai svarbi ir
Lietuvai tapus ES nare.
Posėdžio dalyviai pabrėžė

F

PAKISTANAS

Į

Islamahadas. Pakistanas
atšaukė savo karo laivus iš
aukščiausios parengties pozi
cijų Arabijos jūroje. Pakista
nas ėmėsi šių veiksmų po to,
kai Indįja penktadienį paskel
bė atšaukianti maždaug 20
laivų nuo Pakistano sienos į
bazę, nes įtampa tarp dviejų

branduolinių
kiek sumažėjo.

priešininkių

Pakistano pareigūnai prie
Afganistano pasienio sulaikė
kelis JAV piliečius, susijusius
su „ai Qaeda”, tarp jų galimą
„nešvarios bombos” sprogdini
mo rengimu įtariamo ameri
kiečio Jose Padilla bendrinin
ką, ketvirtadienį pranešė laik
raštis „The New York Times”.
Sulaikytieji, kurių tautybę dar
turės patvirtinti JAV parei
gūnai, yra keli iš beveik 400
įtariamų „ai Qaeda” ir Talibano kovotojų, nuo pernai gruo
džio sulaikytų Pakistane.

RUSIJA
Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin ketvirta
dienį pareiškė, kad pastangos
steigti naują Rusijos ir Balta
rusijos sąjunginę valstybę nė
ra bandymas atkurti buvusią
Sovietų Sąjungą. 1999 metų
gruodį abi kaimyninės slavų
valstybės pasirašė sąjungos
kūrimo sutartį, tačiau ji fak
tiškai neveikia dėl ekonomi
nio atotrūkio. Daugiau kaip
10 mln. gyventojų turinčios
Baltarusijos ekonomika ken
čia vis didesnį nuosmukį. Poli
tikai įspėja, kad Baltarusijos
prezidento Aleksandr Luka
šenka prisirišimas prie soviet
mečio ekonominių metodų ve
da šią izoliuotą valstybę į vi
sišką ekonominę stagnaciją.
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IŠKILMINGAS ČIKAGOS
ATEITININKŲ POSĖDIS
LEMONTE
Birželio 2 d. po šv. Mišių
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje ateitininkai rinkosi į Pa
saulio lietuvių centro didžiąją
salę iškilmingam posėdžiui.
Posėdį vedė Rasa Kasniū
nienė. Po vėliavų įnešimo ir
Ateitininkų himno Rasa Kas
niūnienė trumpai aptarė pra
ėjusių mokslo metų jaunučių
veiklą. Rasa, kartu su globėja
Laima Aleksiene, per metus
su būreliais diskutavo temą —
„Kas mano aplinka?” Aplinka,
yra visus paveikianti, bet tuo
pačiu ir pati yra paveikiama.
Todėl reikia su ja labai atsa
kingai elgtis.
Paskui buvo pristatyti jau
nučiai kandidatai: Rimas Gry
bauskas, Rita Kušeliauskaitė,
Vaiva Lagunavičiūtė, Žara Ki
sieliūtė, Vija Kasniūnaitė,
Kristė Lapkutė, Indrė Biels
kutė, Ramūnas Stančiauskas,
Aleksas Sadauskas, Aleksas
Meilus, Darius Lelis, Liana
Jokubauskaitė, Tadas Jodvvalis, Daiva Siliūnaitė, Skaidra
Pliuraitė, Aleksas Siliūnas,
Monika Stančiauskaitė.
Po įžodžio šiem jaunučiams
buvo įteiktos naujos jaunučių
juostelės. Jos buvo baltos, tai
vilties spalva. O pačios juos
telės primena juostas, kurias
uždeda kariams su kardais.
Taip, kaip karį, tos juostos
įpareigoja dėvėtoją būti drąsiu
ir garbingu, o kadangi per
kryžiuota per krūtinę, tai reiš
kia, kad ją dėvintis turi idea
lams tarnauti visa širdimi.
Įžodį perskaitė sės. Laima, o
juostas rišo Laima Aleksienė
ir JAS CV narė dr. Jolita Narutienė.
Laura Lapšytė, Kun. Lipniūno-Stulginskio moksleivių
ateitininkų kuopos globėja,
supažindino su penkiais moks
leiviais kandidatais. Jie buvo:
Matas Čyvas, Kristina Petku
tė, Lina Poskočimaitė, And
rius Ragas ir Lina Rauchaitė.
Seselė Laima perskaitė įžodį,
o juosteles rišo Laura Lapšytė
kartu su Liudu Landsbergiu
— MAS. Buvo ir vienas sen
draugis kandidatas. Dr. Pet

ras Kisielius pristatė kandi
datą dr. Remigijų Šatkauską.
Jis nuvažiuodavo apie 300
mylių kas mėnesį, veždamas
vaikus į jaunučių susirinki
mus. Dr. Šatkausko pasiryži
mas ir jo entuziazmas pažinti
ateitininkus tikrai yra vertas
ateitininko sendraugio vardo.
Šios šventės garbės svečias
buvo buvęs Ateitininkų fede
racijos vadas Juozas Polikaitis.
Jis savo kalboje linkėjo jauni
mui trejų svarbių dalykų:
1. Išminties. Svarbu atskirti
gėrį nuo blogio, matyt, kaip
principai gyvenime veikia, ir,
svarbiausia, žinoti „kas mes
esame”.
2. Drąsos. Nebijoti pasiprie
šinti blogiui ir išsiskirti iš mi
nios.
3. Išvermės. Gyvenime rei
kia ištesėti. Negalime būt
kaip degtukai — greit užsi
degti, bet greit ir užgesti. Rei
kia būt švyturiais — nuolat
rodančiais kelią.
Paskui Juozas Polikaitis
apibūdino Adelės Dirsytės gy
venimą. Adelė buvo ypatinga
moteris. Ruošiamasi, kad ji
būtų paskelbta palaimintąja ir
gal net šventąja. Jos gyveni
mas buvo visiems pavyzdys.
Sibiran ištremta nepalūžo.
Savo nuoširdumu, meile ir
malda ji nuolat kėlė dvasią
kitų su ja buvusių. Jos para
šyta maldaknygė „Marija, gel
bėk mus” ateinančiais metais
švęs 50 metų jubiliejų. Ji buvo
plačiosios ateitininkų šeimos
narė.
Daumanto - Dielininkaičio
kuopa šiame iškilmingame po
sėdyje atsisveikino su aštun
tokais. Jie buvo: Nerijus Alek
sa, Krista Annarino, Živilė Badaraitė, Gediminas Bielskus,
Regina Čyvaitė, Adomas Dau
girdas,
Julius Kasniūnas,
Aras Narutis, Marius Posko
čimas, Kristina Quinn, Vincas
Sidrys ir Kristina Vaznelytė.
Dr. Jolita Narutienė pasveiki
no įžodininkus ir abiturientus
JAS CV vardu.
Lipniūno-Stulginskio moks
leivių kuopos globėjas Marius

MAS SUVAŽIAVIMUI LIETUVOJE

prasidėjo pateikė rekomendacijas ir siū
penktadienio, kovo 15 d., vaka lymus, kaip galėtume įpras
re.
minti savo darbuose ateiti
J. E. Vilkaviškio vyskupas ninkų principus.
R. Norvilą, Garliavos Juozo
Vakare vyko kandidatų į
Lukšos gimnazįjos direktorius MAS pirmininkus ir centro
V. Vitkauskas, AF generalinis valdybą iškėlimas.
sekretorius K Bagdžius tarė
Sekmadienį, kovo 17 d. ryte
pasveikinimo žodžius. Buvo suvažiavimo dalyviai dalyvavo
perskaityti J. E. Kauno arki šv. Mišių aukoje Garliavos
vyskupo metropolito S. Tam- bažnyčioje. Po šv. Mišių, su
kevičiaus, J. E. Panevėžio vys grįžus į mokyklą, toliau vyko
kupo J. Kaunecko, kun. A. Zy- suvažiavimo darbai. Pirmiau
go, Jaunųjų ateitininkų sąjun sia buvo svarstomos rezoliuci
gos valdybos pasveikinimai.
jos:
Šeštadienį, kovo 16 d., su Dėl moksleivių ateitininkų
važiavimą pasveikino AF pir pavasario atostogų (Švietimo
mininkas Vidas Abraitis. Vė ir mokslo ministrui).
liau pranešimą skaitė Vygan Dėl popamokinės veiklos
tas Malinauskas apie katali (Švietimo ir mokslo ministeri
kiškas jaunimo organizacijas. jai).
Po pertraukėlės MAS pirmi Dėl nepakankamo dėmesio
ninkas Gediminas Plečkaitis jaunimo reikalams (Lietuvos
pateikė dvejų metų veiklos respublikos vyriausybei).
ataskaitą, po kurios vyko dis Taip pat priimti kreipimaisi:
Dėl Bažnyčios ir ateitininkikusijos, pastabos, pasiūlymai.
Po pietų vyko diskusijos jos bendradarbiavimo (Lietu
apie moksleivių ateitininkų vos vyskupų konferencįjai).
veiklą. Dalyviai buvo pasi Dėl respublikinio rudens
skirstę į penkias grupeles (pa renginio (Moksleivių ateitinin
gal ateitininkų principus), dis kų sąjungos Centro valdybai).
Priėmus rezoliucijas ir kreikutavo, vėliau suvažiavimui
Suvažiavimas

r

r

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00.
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:
JAV

Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant i Lietuvą:

Gargždų ateitininkai kiekvieną penktadienį gieda šv. Mišiose. Nuotraukoje — pasiruošimas giedoti šv. Mišiose
vyksta ateitininkų kambaryje. Pirmoji iš dešinės su gitara auto avarijoje žuvusi a.a. studentė Rima.

Polikaitis
atsisveikino
su
moksleiviais abiturientais: Ži
vile Bielskute, Audra Valiu
lyte ir Rima Kupryte. Liudas
Landsbergis irgi tarė žodį
MAS CV vardu. Iškilmingą
posėdį baigėm Lietuvos himnu
ir vėliavų išnešimu.
Iškilmingam Čikagos ir apy
linkių ateitininkų metinės
Šeimos šventės posėdžiui pasi
baigus, visi skubėjo į Ateiti
ninkų namų gegužinę, kur vi
sų laukė karšti pietūs, malo
nus pabendravimas ir smagūs
jaunimo žaidimai.
Grasilda Reinytė
Petkienė

LINKSMOS NAUJIENOS IŠ GARGŽDŲ

Mūsų bažnyčia turi Šv. Ar- mės Vasario 16-tai. Dalyvau
kangelo Mykolo vardą. Taip sime tą dieną Mišiose su Lie
pat vadinasi ir mūsų ateiti tuvos ir ateitininkų vėliavo
ninkų kuopa. Jau daugiau mis ir melsimės už Lietuvą.
Mes gavome laišką iš Los
kaip metus aš buvau Gargždų
Šv. Arkangelo Mykolo ateiti Angeles jaunųjų ateitininkų.
ninkų kuopos kandidatė. Tu Jie nori su mumis bendrauti.
rėjau vieną didelę svajonę būti Mūsų kuopos globėja K. Sinebe kandidatė, o tikrąja atei pienė tą laišką mums atnešusi
paskaitė ir pasitarė su mumis
tininke.
Jau sausio pradžioje buvo ką rašyti. Mes irgi labai no
numatyta įžodžio diena — rime su jais bendrauti, drau
vasario 3 d. (sekmadienis). gauti.
Kiekvieną savaitę mes gau
Ruošėmės, laikėme egzami
nus ir labai laukėme tos die name laikraščio „Draugas”
nos ir sulaukėme labai gra šeštadienio numerį. Jį mums
žios, šiltos, saulėtos dienos. užprenumeravo ateitininkai
DĖL PAŠTO ŽENKLO
Atvažiavo labai lauktas visų Laima ir Jonas Šalčiai, kurie
IŠLEIDIMO
ateitininkų dvasios Tėvas vys gyvena Amerikoje ir yra mus
Š. Amerikos ateitininkų
kupas Jonas Kauneckas. Ru aplankę čia, Gargžduose.
tarybos pirmininkui
Mielas „Drauge”, jeigu mano
denį jis buvo atvykęs į ateiti
dr. Vytautui Naručiui
laiškas
Jums patiks, aš ir vėl
ninkės Rimos laidotuves. Va
parašysiu,
o dabar siunčiame
Informuojame Jus, kad paš sario trečią dieną aš, Kristina,
geriausius
linkėjimus iš
to ženklo prof. dr. Juozo Ereto Dainora, Lina, Vilma, Gedimi
Gargždų
jauniesiems
Ameri
atminimo įamžinimui išleidi nas, Greta, Donata buvome to
kos
ateitininkams
ir
visų
mū
mo klausimas jau buvo svars kie laimingi, kad iš to džiaugs
sų
vardu
sakau
—
sudie!
tytas š.m. balandžio 16 d. mo vos žado nepraradome.
Kristina Liutkutė
įvykusiame Pašto ženklų, paš Mano mamą labai nori, kad aš
MARIUS KATILIUS, M.D.
to blokų, ženklintų vokų, atvi lankyčiau ateitininkų užsi
rukų (atvirlaiškių) aerogramų ėmimus. Bet mamai manęs ir
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
leidybos komisijos posėdyje.
nereikia raginti, nes man la
žarnyno, endokrinologinė ir
Leidybos komisija nutarė bai patinka giedoti, melstis,
laparoskopinė chirurgija.
2003 metais, pagerbiant prof. padėti kitiems.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
dr. Juozą Eretą, išleisti pašto
Visų mergaičių, kurios lan
Tel. 815-744-0330;
ženklą jo atminimui įamžinti. kosi pas ateitininkus, yra labai
lietuviškai 815-744-8230
Planuojama pašto ženklo išlei gražūs balsai. Norėčiau ir ki
www£antoferaugafyan(ft)reastiea*uxvn
dimo data - 2003-01-255.
tiems vaikams pasiūlyti tapti
Dr. RIMAS NOVICKIS
Valdemaras Šalauskas ateitininkais. Tikrai nebus
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
nuobodu. Bus tikrai linksma,
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
STOVYKLOS DAINAVOJE malonu ir įdomu.
traumų specialistas
2002 METŲ VASARĄ
Dar'norėčiau papasakoti, ką
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.
mes veikiame savo kuopoje.
Birželio 23 - liepos 6 d —
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
Kiekvieną
penktadienį
mes
Moksleivių ateitininkų stovyk
tarus. Kalbame lietuviškai.
giedame visas Mišias. Sekma
la.
dieniais giedame visas Komu
GEDAS M. GRINIS, MD
Liepos 7 - 17 d. — Jaunųjų
Inkstų,pūslės ir prostatos
nijos
metu.
Kartais
atliekam
gydymas bei chirurgija
ateitininkų stovykla.
Švč. Sakramento adoraciją,
Aurora Medical Center
Liepos 21 - 28 d. — Sen kurios metu daug skaitome,
10400 75 St„ Kenosha, Wl
53142
draugių ateitininkų stovykla.
meldžiamės, giedame. Kartais
(262)948-6990
Liepos 28 - rugpjūčio 4d. Mišių metu ir aš giedu psal
Dr. DANA M.SALIKLIS
mes, bet dažniausiai psalmes
— Mokytojų savaitė.
Dantų gydytoja
gieda moksleivės bei studen
825 S. Mannheim Rd.
tės ateitininkės.
VVestchester, IL 60154
PASIBAIGUS
Mes kalbame Gyvąjį rožan
Tel. 708-344-1694
Valandos pagal susitarimą
pimusis vyko rinkimai užimti čių, reiškia 15-ka ateitininkų
MAS pirmininko ir centro val pasiskirstę kasdien sukalba
dybos pareigas. Į MAS pirmi me po vieną rožančiaus pa
ARAS ŽLIOBA, M.D.
ninkus su savo komandom bu slaptį tą pačią, bet kas mėnesį AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
vo iškelti du kandidatai — visi meldžiame Dievo pagalbos
219 N. Hammes Avenue
Gediminas Plečkaitis ir Ag nugalėti mumyse susikaupusį
Joliet, IL 60435
nietė Bagdžiūtė. Turiu pasa abejingumą ir uoliai veikti,
Tel. 815-741-3220
kyti, kad tai buvo pati įspū siekiant visa atnaujinti Kris
dingiausia suvažiavimo dalis, tuje.
SURENDER LAL, M.D.
nes kilo labai karštos diskusi Dalyvaujame piešinių, raši
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Avė.
jos ne tik tarp moksleivių, bet nių konkursuose. Vasarą
Chicago, IL 60652
ir tarp suvažiavimo svečių. vykstame į stovyklą — 10
Tel. 773-434-2123
Galiausiai, pabaigus diskusi dienų į Berčiūnus. Ne visi va
Valandos pagal susitarimą
žiuoja į stovyklą, bet tik tie,
jas, buvo balsuota.
MAS suvažiavimas išrinko kurie aktyviai visur dalyvau
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Gediminą Plečkaitį užimti ja, viską daro. Aš buvau sto
Inkstų, poetės, prostatos
gydymu bei chirurgija
Moksleivių ateitininkų sąjun vykloje Berčiūnuose pirmą
Center for Health,
kartą pernai, labai patiko, už
gos pirmininko pareigas.
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Moksleivių ateitininkų cent sitarnavau ir šiemet važiuoti.
630-941-2609
ro valdyba: vicepirmininkė — Man birželio mėnesį bus 11
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Sigita Sadzevičiūtė, vicepirmi metų.
Ateitininkų kambarėlyje tu
Vaikų gydytoja
ninkas — Saulius Kuzmickas,
iždininkas — Aurius Valan rime bibliotekėlę, kurią mums 900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tai. 708-349-0887.
čius. Sekretorės darbus atlikti atsiuntė a.a. Vincas Šmulkš
Priklauso Palos ir Christ
nutarta kviesti savanorius tys iš Čikagos. Mes galime pa
ligoninėms.
siimti knygų ir parsinešti į na
(Jolita Janulauskaitė).
Vėliau vyko sveikinimai ir mus skaityti. Turime iždinin
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
MAS suvažiavimo uždarymas. kę, kuri pažymi, kas davė na KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
Greitu laiku bus galima gauti rio mokestį, kuris yra 1 litas
7722 S. Kedzie Avė.
detalų suvažiavimo aprašymą. per mėnesį. Mes švenčiame
Chicago, IL 60652
Gediminas Plečkaitis gimtadienius, bažnyčios ir Lie
Kab.
tel. 773-471-3300
MAS pirmininkas tuvos šventes. Dabar ruošia

<

$500.00
Oro paštu
$100.00
Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:
administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

Dr. VILIUS MIKAITIS
šeimos daktaras ir chirurgas
Family medical clinic

10811 W. 143 St Orland Park, IL 60467
Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. 708-460-2500
Dr. LINA POSKUS

Dantų gydytoja
4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730
10 a 640 a Kngay Hwy, VVfcvvbrook
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
GREGORY SUELZLE, MD
SCOTT GREENVVALD, MD
Illinois Pain Treatment Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt.
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicago: 312-726-0800
East Dunda©: 847-551-1212
McHenry. 815-363-9595
Bk Grove: 847-718-1212
IrUbertyvie. wwtfv.llllnoispain.oom

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
Tai. 706-422-8260

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava StB. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 SRidgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
Dr. VILIJA KERELYTĖ
Amber Health Center
Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas,
chiropraktika,manualine
terapija, akupunktūra.

7271 S. Harlem, Bridgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.
Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS
Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,

Tel. 773-585-2802
Valandos pagal susitarimą kasdien,
išskyrus sekmadienį

Dr. DALIA JODVVALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th Str.
Suite 101, Lemont, IL

I Dr. Vida I.Puodžiūnienė
Healthy Connectlon
Ctėcpradc&RehBb
CHc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Suka 201^02, Lockport, L 80441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos
auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų
venas. Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 SL Chicago, L 60656
773-233-0744 arba 773-4894441
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. V.J. VASAITIENĖ

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Dantų gydytoja
4817 W. 83 St., Burbank, IL

Valandos pagal susitarimą

Tel. 706-423-8114
Valandos pagal susitarimą

Dr. ELIGUUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija
1192 VValterSt, Lemont, IL
60439
1051 Essington Rd. #200,
Joliet, IL 60435

Tel. 815-723-1854
Dr. RUSSELL MILER, MD
šeimos gydytojas ir chirurgas
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office
6626 W. Cermak Rd„
Berwyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

Tel. (708) 598-8101

Dr. DALIA E CEPELE, DDS.
Dantų gydytoja
10745 VVinterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos pagal susitarimą

dR. aušrinė ščhnėider
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 830-323-2246
Valandos pagal susitarimą
Dr. E. DECKYS
Gydytoja ir chirurgė
Nervų ir emocinės ligos
Kab. 773-735-4477
6449 S. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

------- DR. L. RĖTRĖIKIŠ

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ava.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

RAMONA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą
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REGINA ŽUKIENĖ
Sovietų Sąjungai 1940 m.
birželio 15 d. okupavus Lie
tuvą, didžioji mūsų tautos da
lis negalėjo susitaikyti su ne
priklausomybės ir savo vals
tybės praradimu, su sovietų
pradėta vykdyti tautos naiki
nimo politika. Pirmieji tai at
virai parodė Lietuvos mokyto
jai 1940 m. rugpjūčio 14-15 d.
Kaune, Lietuvos mokytojų su
važiavime, kuriame užuot In
ternacionalo giedojo Lietuvos
himną.
Kovai su okupantais pradėjo
kurtis pogrindinės organizaci
jos, buvo platinami antisovietiniai lapeliai ir atsišaukimai,
leidžiami pogrindiniai laikraš
tėliai. Į šį pasipriešinimą įsi
jungė daug jaunimo.
Užsienyje pabėgėliai iš Lie
tuvos, užsienio lietuviai, diplo
matai 1940 m. pabaigoje įstei
gė Lietuvos aktyvistų frontą
(LAF), kuris siekė kovoti dėl
nepriklausomybės atgavimo.
Tam pirmiausia reikėjo su
burti atskirose Lietuvos vie
tovėse veikusias paskiras po
grindžio grupes. 1940 m. spa
lio 9 d. Kaune įvyko slaptas
pasitarimas, kurio metu buvo
nutarta jungti atskiras po
grindines organizacijas ir joms
vadovauti. Buvo tikimasi, kad,
nepaisant Ribbentropo-Molotovo pakto, greitu laiku pra
sidės Vokietijos-Sovietų Są
jungos karas ir sukilusi Lietu
va sugebės išsikovoti nepri
klausomybę.
Pasitarimo metu buvo pasi
rinkta (konspiraciniais sume
timais) mažų vienetų-penketukų organizacinė sistema,
kurie jungdamiesi apimtų visą
kraštą. Organizacijos centras
buvo padalintas tarp Vilniaus
ir Kauno. Vilniuje buvo su
telktas karinis-politinis šta
bas, Kaune — organizacinis.
Buvo siekiama užmegzti ry
šius su užsienyje esančiu LAF
štabu. Okupuota Lietuva buvo
atskirta nuo pasaulio geležine
uždanga, jos sienos aptvertos
spygliuotomis vielomis, stro
piai saugomos sargybinių ir
karinės technikos.
„Pirmąjį ryšį su LAF štabu
užmezgė kapitonas Švarplaitis, iš kurio 1940 m. gruodžio
15 d. buvo gauta išsames
nės informacijos apie Lietuvos
tautinio komiteto ir LAF veik
lą... Antrasis ryšininkas, per
kurį kontaktas buvo palaiko
mas ligi 1941 m. gegužės pra
džios, buvo kapitonas Bronius
Michelevičius, kuris pats as
meniškai du kartus buvo pra
laužęs geležinę sieną. Pirma
sis ryšininkas iš LAF vyr.
štabo narių į LAF štabą už
sienyje 1941 m. prasimušė da
bartiniu metu JAV gyvenąs
Mykolas Naujokaitis” (A. Mar

tinionis. Sukilimas 1941 m.
birželio 22-28 d. Dokumentai
ir prisiminimai. Kardas, 1995
m. Vilnius, p. 12-13).
Mėginant iš Vokietijos su
grįžti į Lietuvą, sieną saugo
jantys sargybiniai jį sužeidė ir
be sąmonės nuvežė į Tauragės
ligoninę. Trumpam atgavęs
sąmonę, M. Naujokaitis su
gebėjo perduoti jį slaugiusiai
gailestingąjai seselei
ryši
ninkei dalį iš LAF atsineštų
žinių. NKVD M. Naujokaitį
skubiai išvežė į Kauno ka
lėjimą. Prasidėjus karui, jam
pasisekė iš kalėjimo išsi
laisvinti.
NKVD ir sovietinis saugu
mas dėjo didžiules pastangas
pogrindinių organizacijų na
riams išaiškinti, jų veiklai
paralyžiuoti. Buvo susektas ir
suimtas Vilniaus LAF štabas.
Vilniaus štabo uždavinių vyk
dymą ir sukilimo ruošimą
perėmė kol kas neišaiškintas
Kauno štabas.
Pogrindinės
organizacijos
veikė ir Telšių apskrities vals
čiuose. Joms dažniausiai va
dovavo buvę Lietuvos kariuo
menės karininkai. Tokia orga
nizacija buvo sukurta ir Luo
kės valsčiuje, nedideliame
miestelyje prie Šatrijos kalno.
Jos vadas buvo ūkininkas,
atsargos leitenantas Juozas
Venskus.
Luokės milicija, saugumo
užverbuoti asmenys, stropiai
sekė buvusius Šaulių sąjungos
narius, mokytojus, stambes
nius ūkininkus. Šie nemokėjo
konspiracijos, buvo nepatyrę,
susitikdavo turguose, mieste
lio smuklėse, kalbėdavosi, va
kare vaikščiodami miestelio
gatvėmis. Ir sovietiniam sau
gumui
pasisekė išaiškinti
daugumą Luokės sukilėlių or
ganizacijos narių. 1941 m. ba
landžio 29 d. naktį buvo suim
ta 19 asmenų, jų namuose
padarytos kratos. Organizaci
jos vadovui Juozui Venskui
pasisekė pasislėpti.
Kaip matyti iš Lietuvos Ypa
tingajame archyve saugomos
bylos, iš viso buvo suimta 27
asmenys, 19 iš jų Luokėje, kiti
Telšiuose ir kitose apskrities
vietovėse. Luokės valsčiuje
buvo suimti ūkininkai: Kazys
Grušas, g. 1893 m., iš Jucių
kaimo, Kostas Sudaris, g.
1877 m., ir Pranas Sudaris, g.
1905 m., iš Žilakių, Vytautas
Paškovičius, g. 1883 m:, iš
Paškevėnų, broliai Adolfas, g.
1917 m., ir Kazys, g. 1911 m.,
Grušai iš Jonaičių, Antanas
Tuma, g. 1900 m., iš Gu
diškės, Antanas Rimeikis, g.
1894 m., iš Pašatrijos, Kostas
Rumbutis, g. 1899 m., iš Kau
natavos bažnytkaimio, Liudas
Bielskis, g. 1911 m., iš Bar-
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Matydama tai, jau
nutė brolio dukrelė net nus
tebusi pasakė: „Dėdė, atrodo,
viską geriau žino už mus, čia
gyvenančius”.
Čia irgi žmonių nesimatė,
mokiniams jau buvo atosto
gos. Matyt, pavargau nuo bai
mės, pradėjau jaustis drąsiau.
Net ir iš mašinos išlipau pa
sižvalgyti. Žiūrėjau ir po tiek
laiko viskas atrodė taip arti
ma, taip miela. Buvo užėjusi
mintis nufotografuoti, bet pri
siminiau, kad beskubėdamas
foto aparatą pasiimti pamir
šau, jis liko viešbutyje.
Ir čia per ilgai neužsibuvo
me, kad nekristume kam nors
į akis, be to, dar nebuvo mūsų
kelionės galas, dar buvo likę
apie dvylika kilometrų iki ma
no tėviškės. Pąjudėjome vėl.
Kažkodėl važiuojant per mies

tą vėl didesnės baimės jaus
mas pasireiškė, atrodė, kad,
štai, ant kurio gatvės kampo
kažkas tave pastebės, įtars ir
sulaikys. Bet viskas klostėsi
laimingai, perkirtome plentą,
įvažiavome į Utenos-Užpalių
vieškelį, pravažiavome Rašės
kaimelį ir buvusią malūno
užtvanką.
Nuo čia vieškeliai skyrėsi į
dvi šakas: viena ėjo į Užpa
lius, o kita į Sudeikius. Mes
pasukome į Užpalių vieškelį,
kuriuo važiuojant, už dvyli
kos kilometrų buvo mano
gimtasis sodžius — Kušneriūnai. Pasirodė vieškelis ne
betaisomas, kaip pirmiau, kad
greičiau važiuoti buvo neįma
noma, stūmėmės palengva.
Dar gerai prisiminiau tą vieš
kelį, šimtus kartų buvo juo
vaikščiota ir važinėta, kiekvie

Dan u tė Bin dok ten ė
vydžių Pranas Stasiulis, g.
1903 m., iš to paties Barvydžių kaimo, Antanas Viktaravičius, g. 1919 m., iš Jucių,
Bronius Vedegys, g. 1896 m.,
iš Degučių kaimo. Taip pat
buvo suimtas buv. Luokės
šaulių būrio vadas Justinas
Petkevičius, g. 1912 m., jo
dėdė, buv. pasienio policinin
ku, Juozas Taraška, g. 1907
m., Luokės valsčiaus viršaitis
Juozas Kirklys, g. 1883 m.,
Aleksandras Nemčauskis, g.
1893 m., Luokės valsčiaus
sekretorius, mokytojas iš Kau
natavos Stasys Kaupas, g.
1900 m., stalius Juozas Viktaravičius, g. 1909 m., iš Baltikiškės kaimo.
Telšiuose buvo suimtas ma
joras Vladas Pulskis, g. 1886
m., Telšių amatų mokyklos
mokytojas Stasys Bagdonas,
g. 1914 m., Telšių vykdomojo
komiteto darbuotojas Juozas
Zabarauskas, g. 1894 m.,
Telšių banko tarnautojas Me
čys Musteikis, g. 1915 m.,
Plungės banko skyr. darbuoto
jas Petras Čipkus, g. 1908 m.,
mokytoja Stasė Vanagaitė, g.
1916 m., iš Pavandenės ir kiti.
Jie visi buvo kaltinami toje
pačioje byloje.
Kratos metu tik pas Antaną
Tumą buvo rastas revolveris.
Areštuotieji buvo nuvežti į
Telšių kalėjimą, paskui per
kelti į Kauną. Tardant iš
pradžių visi suimtieji savo
priklausymą pogrindinei orga
nizacijai neigė, bet po mėnesio
pradėjo prisipažinti. Tardyto
jams pasisekė jų valią pa
laužti. Budeliai žinojo, kokias
priemones naudoti, kad aukos
prisipažintų. Tardytojų sura
šytuose protokoluose skaito
me: „Taip, aš melavau... Da
bar prisimenu...” Galime tik
įsivaizduoti kokiais būdais šie
prisiminimai buvo išgauti.
Suimtieji pasakė, kad orga
nizacijai vadovavo Juozas
Venskus, kad organizacija bu
vo padalinta trejetukais, kad
geriau būtų laikytis konspira
cijos. Sakė, kad organizacijos
tikslas buvo pradėti sukilimą,
kai tik kils Vokietijos — So
vietų Sąjungos karas. Vieni
aiškino, kad ginklų neturėjo,
kiti sakė, kad visa organizaci
ja buvo gerai ginkluota. Vie
name tardymo protokole K.
Rumbutis prisipažįsta, kad
jam tekę buvoti pas buvusį
Telšių komendantą Pulkau
ninką, kuris davęs nurody
mus, net du kartus 1941 m.
pabuvoti Vokietijoje, nelega
liai pereinant sieną, Klai
pėdoje lankytis pas generolą
Plechavičių, kuris pažadėjęs
visus aprūpinti ginklais. Var
gu ar visa tai buvo teisybė,
nes tuo metu siena jau buvo

nas klonis, kalvelė ar miške
lis tebestovėjo akyse.
Priartėjome ir prie mano
gimtojo sodžiaus. Užvažiavę
ant aukštesnės kalvelės, nuo
kurios toli matėsi, brolienė
Elenutė paklausė: „Ar dar pri
simeni šias vietas?” Matyt,
galvojo, kad neatpažinsiu. Tie
sa, buvo smarkiai pasikeitę,
bet dar lengvai atpažinau. To
li, per tada buvusią pelkę, o
dabar pievą, pamačiau me
džiuose paskendusią mūsų so
dybą, stebuklo dėka išlikusią
nesunaikintą.
Pirštu parodžiau į tą pusę
ir pasakiau: „Dar tebėra so
dyba, nesunaikino?” „Matai,
dar prisimeni, nepamiršai, —
pasakė, bet tada tuo kalba ir
pasibaigė, nes priartėjome
prie keliuko, kuris vedė prie
mano vyresniojo brolio, dar
irgi nesunaikintos, ūkiškos
sodybos. Elenutė ryžosi ir pas
juos trumpam sustoti, paro
dyti, kaip jie gyvena. Siau
ras keliukas, buvo sunku ar
čiau privažiuoti, reikėjo kurį

Pirmadienį gali būti per
vėlu
Trečiasis birželio sekmadienis (šiemet 16 d.) JAV-se skir
tas pagerbti tėvą. Tai Tėvo
diena. Ši švente gerokai .jau
nesnė” už Motinos dieną, bet
jau įsitvirtinusi, suteikianti
progą prisiminti, kaip svarbus
šeimai yra tėvas, kaip reika
linga jo globa, meilė, įtaka au
gančiam, bręstančiam vaikui.
Moderniame pasaulyje šei
mos sąvoka gerokai pasikeitu
si, ir vis dar keičiasi. Šiame
krašte daug vaikų, ypač kai
kuriuose visuomenės sluoks
niuose, auga tik motinos glo
boje. Sociologai tvirtina, kad
tik vieno iš tėvų auginamoje
šeimoje vaikai ir jaunuoliai
turi daugiau problemų mokyk
lose (dažnai nubyra jų nebai
gę), greičiau linkę į nusikals
tamumą, lengviau įviliojami į
gaujas. Iš pataisos namuose
ar kalėjimuose esančių jau
nuolių (ypač vyrų), daugiau
kaip 80 nuošimčių pasisakė,
kad augo be tėvo, o nemaža
dalis — savo nuosavo tėvo nie
kuomet nepažino.
Kai šeima pastovi, Ameri
koje priprasta, kad tėvo ir mo
tinos vaidmuo yra kone tapa
tus. Abu jie įsijungia į vaiko
pasaulį — mokslą, sportą,
laisvalaikio užsiėmimus, sten
giasi pažinti vaiko draugus ir
bendromis jėgomis spręsti at
sirandančias problemas. Tas
ypač svarbu, kai abu tėvai dir
ba, tad laikas, praleistas su
vaikais, yra ribotas.
Tačiau ne laiko trukmė, o
kartu buvimo kokybė sudaro
didžiausią skirtumą vaiko gy
venime. Jausdamas motinos ir
ypač tėvo meilę, rūpestį, vai
kas jaučia tėvų artumą, net
tuomet, kai jų nėra šalia.
Lietuvių tautoje tėvo vaid
muo labai skyrėsi nuo moti
nos. Tai liudija ir liaudies
kūryba, kur motulei skiriama
daug daugiau dėmesio ir
„meilių žodelių”, o tėvas daž
niausiai pristatomas, kaip tei
singas, mažakalbis, net baus
mę už prasižengimus skirian
tis teisėjas. Jis tarytum lai
kosi atokiau nuo vaikų, bet
juos atidžiai stebi ir vertina.
Tėvo žodis šventas — ir pas
kutinis. Jį ištarus, jokių prieš
taravimų ar derybų negali
būti. Tėvas buvo gerbiamas ir
mylimas, bet savotiškai, tary
tum iš tolo. Nebuvo per daug
įprasta vyrui-tėvui
viešai
išsakyti ar parodyti savo jaus
mus. Meilumą, švelnumą,
lipšnumą paprastai dalino
mama. Tačiau ir be tų iš
viršinių ženklų ar žodžių vai
kas žinojo, jautė, kad tėvas jį

myli.
Be jokios abejones, lietuvių
tautoje pastaraisiais amžiais
buvo įsitvirtinusi patriarchu
line. sistema. Net ir žodžiai
tėvyne, tėviške, tėvūnija, nors
iš esmes moteriškos gimines
daiktavardžiai, kildintini is
žodžio tėvas. Tačiau galbūt
kaip tik dėl to, kad šie, kiek
vieno žmogaus gyvenime labai
reikšmingi, žodžiai savyje ne
atskiriamai sujungę tėvo (vy
riškosios) ir motinos (mote
riškosios gimines) elementus
liudija šeimos nedalomumo
bei svarbos esmę.
Lietuvoje Tėvo diena dar
neįleidusi šaknų. Iš tikrųjų ir
Motinos diena palyginti nela
bai seniai pradėta plačiau
švęsti. Pasigirsta kritikos,
ypač iš neseniai į šį kraštą at
vykusių tautiečių, kad Tėvo
diena yra dirbtine — propa
guojama verslininkų, kuriems
svarbu tik pelnas, o ne šven
tės prasme.
Galima su tokiomis nuo
monėmis ir sutikti. Amerikie
čiai yra sukurę daug panašių
tiesiog paviršutiniškų, šven
čių. Galima jau švęsti senelių,
brolių-seserų, įstaigos ar įmo
nės viršininkų, sekretorių die
ną ir dar daugybę kitokių.
Kiekvienai tokiai „šventei”
siūlomos pritaikytos dovanos
bei sveikinimų atvirutės. Var
giai kas į tokias dirbtines
šventes pradžioje daug dėme
sio kreipia, tačiau pamažu jos
populiarėja ir visgi tampa
tradicijomis. Iš Amerikos tos
šventės ilgainiui paplinta ir
kitose valstybėse, ypač Euro
poje, kuri mėgsta „gaudyti
amerikietiškus papročius ir
tradicijas”. Panašiai juk atsiti
ko ir su šv. Valentino diena.
Atsitiks' (kai kur jau atsitiko)
ir su Tėvo diena.
Iš tikrųjų tai prasminga
šventė — tiek pat verta švęsti,
kaip ir Motinos diena. Ne do
vanos juk svarbu. Jeigu šven
tės reikšmę matuosime tik
„daiktais”, kuriais apdovano
sime tėtį, ji bus lėkšta ir be
prasmė. Svarbu, kad vaikas
(nepaisant jo amžiaus) nuolat
išreikštų savo tėvui meilę,
padėką, pagarbą. Bet kasdie
nybė ir kilniausius norus
dažnai paskandina mažaver
čiuose reikaluose. Tėvo diena
bent kartą metuose suteikia
progą tai padaryti. Prisimin
kime: keli nuoširdūs žodžiai
bus tėvui brangesni už gra
žiausias dovanas. Ištarkime
juos šį sekmadienį, jei mūsų
tėvas dar yra kartu. Pirma
dienį gali būti per vėlu...

galą pėstiems eiti. Radome simatytų. Buvusių sodybų vie „Kodėl taip vėlai?” Elenutė
visus namuose, atrodė, pa tos tuščios, namai nugriauti, daug neaiškino, tik aš pridė
darėme jiems staigmeną, nes jų vietoje tik usnys bežaliavo. jau nuo savęs, kad ir aš anks
užklupome netikėtai, niekas Net ir žmonių nematyti. Ne čiau negalėjau.
Nespėjau net kaip reikiant
nepasakė, kad atvažiuosime. jauku darėsi, kai mūsų vienin
Žinoma, man buvo labai įdo telė mašina per sodžių judėjo. apsižvalgyti, brolis tuojau su
mu pamatyti, kaip jie įsikūrę. Kai pervažiavome visą sodžių, pažindino su savo draugais ir
Neužtrukome pas juos ilgai, jau iš arčiau pamačiau mūs visa baimė dingo.
Taigi, padėjus pirmą pėdą
kiek pasiguodę, judėjome to sodybą didelių medžių prie
liau, nes to laiko buvo taip globstyje. Kieme pamačiau ir savo tėviškės kieme, brolis
mažai. Pakeliui dar sustojome brolį su pora vyrų bestovin neskubėjo tuojau manęs ves
seselės namuose. Radome tik čius. Kada baimės jausmas ti į vidų. Aprodė visą savo
švogerį Stasį namuose besi tavyje užviešpatavęs, viskas „dvarą”. Vieta nebuvo daug
darbuojantį. Seselė dar tebe baugina. Ir čia, pamačiau kie pasikeitusi. Buvo labai nuos
viešėjo Vilniuje pas vaikus. Ir me bestovinčius, tuojau smigo tabu, kad naujoji valdžia so
švogeris taip greit paleisti į galvą mintis: ar kartais ko dybos nesunaikino. Trobesiai
nenorėjo, spėjo net savo gamy kie „nepageidaujami” vizito- tebestovėjo tie patys, tik kloji
bos alumi pavaišinti. Buvo riai atskubėjo manęs pasitik mo nebebuvo. Paklausus, kam
gaila skirtis, bet saulutė ne ti? Bet brolienė nuramino: jį nugriovė, pasakė, kad, su
stovėjo vietoje, o tikslo dar ne „Matai, Pranas jau laukia valstybinus ūkį, jo nebereikėjo
mūsų”. O aš, matydamas jį ne — nebuvo ką į jį dėti.
buvome pasiekę.
vieną,
pasakiau: „Ten jis ne
Tiesa, didelis sodas dar prik
Dabar pajudėjome jau į tė
vienas?”.
Ji
tik
numojo
ranka
lausė
jam, tik sakė, kad per
viškę, Nebetoli ji buvo, tik ki
ir
pasakė:
„Tai
jo
geri
drau
vieną šaltą žiemą daug obelų
tame sodžiaus gale. Važiavo
me per kadaise buvusį sodžių. gai, jis su jais gerai sugyvena, neišlaikė šalčio ir iššalo. Ku
Dabar, atrodė, tik jo vardas jie kartu ir žuvauti į Alaušą rios liko, jau buvo didelės
belikęs. Jei ne tie tebeaugan eina. Nesijaudink, pas mus vi obelys, o prisiminiau, kad ir
aš pagelbėjau jas sodinti. Taip
tys medžiai abiejose kelio pu si savi...”
Vos spėjome į kiemą įva besigrožint sodybos aplinka,
sėse, likę nuo man atmenamų
laikų, nieko atmintino nebe- žiuoti, išgirdau brolio balsą: brolis parodė priešais sodybą

gana storą ąžuolą ir paklausė:
ar man jis neprimena kažko...
pažiūrėjau, bet ką jis man
galėtų priminti, nebeprisimi
niau. Tik kai jis pasakė, kad
tai mano sodintas ąžuoliukas,
tada prisiminiau, kai, dar bū
damas jaunas mokinukas, be
vaikščiodamas aplinkiniuose
miškeliuose, radau ploną kaip
vytelę ąžuoliuką, išsikasiau ir,
parsinešęs į namus, pasodi
nau priešais sodą, netoli įva
žiavimo į kiemą. Pasodinau ir
pamiršau, net nežinojau, ar jis
augo. Dabar savo akimis ne
galėjau tikėti, kad iš tos laibos
vytelės galėjo toks medis už
augti.
Po sodybos apžiūrėjimo įsi
vedė į vidų. Čia vėl reikėjo
nustebti, stalas visokiais vai
giais apkrautas. Čia jau ma
no bandymas pasiteisinti, kad
negaliu ilgai gaišti, nebebuvo
pakankamai svarus. Elenutės
žodis buvo viskas: „Būk ra
mus, į viešbutį būsi laiku par
gabentas., ir be jokių atsikal
binėjimų!”
Bus daugiau

Dažnas vaizdas lietuviškose kapinėse, ne tik Igarkoje, bet visame Sibire.
Rimvydo Racėno

labai gerai saugoma, tad į
Klaipėdą nukeliauti ir grįžti
tikrai buvo neįmanoma.
NKVD toliau sekė Luokės
apylinkėse likusius suimtųjų
pažįstamus ir gimines. Ge
gužės pabaigoje ir birželio
pradžioje Luokėje buvo suim
tas policininkas Juozas Traš
ka, prekybininkas Stasys Jo
cys, Pakalniškių kaime gyve
nę broliai Andrius ir Juozas
Rudokai, Naujininkų kaime
Česlovas Šalkauskis, Telšiuo
se — Petras Maskolenka, Ru
dokų svainis. Visi jie buvo įka
linti Telšių kalėjime o pra
sidėjus karai, nukankinti Rai
niuose.
Luokės sukilėlių bylai buvo
priskirtas ir 1941 m. gegužės
22 d. Kaune suimtas Kauno
universiteto studentas iš Luo
kės valsčiaus Pavirvyčio vien
kiemio kilęs Jonas Vasiliaus
kas (Jonas Vasys gyvenantis
JAV), taip pat Kaune gyvenęs
ir Žemės ūkio įstaigoje kurje
riu' dirbęs Vladas Jezelskis,
kurio brolis gyveno Telšių
apskrityje. Jie buvo kaltinami
žinoję apie pogrindinę Telšių
sukilėlių organizaciją, o Jonas
Vasiliauskas ir priklausęs uni
versiteto studentų sukilėlių
vadovybei. Tardant Jonas Va
siliauskas kaltinimus neigė
ir niekuomet tardamos nepri
sipažino.
1941 m. birželio 14 d. iš
Luokės buvo išvežta Kazio
Gelguto, keletą metų buvusio
šaulių būrio vadu, šeima,

nuotrauka

Luokės nuovados viršininkas
Aleksandras
Sudimtas
su
žmona Vanda, mokytojo Ju
liaus Mikalausko šeima, su
imto
ir
Justino
Petke
vičiaus žmona Genovaitė su
sūneliu, mokytojo S. Kaupo iš
Kaunatavos šeima. Trėmėjai
birželio 15 d. atvažiavo iš
vežti suimtojo Stasio Juciaus
žmoną ir dukterį, tačiau jų
nerado. Jucienė suspėjo pa
sislėpti pas savo gimines.
Vyrai nuo šeimų buvo ats
kirti ir nuvežti į Krasnojarsko
krašto Rešotų lagerį Sibire, jų
šeimos ištremtos į Komijos
šiaurę. Netrukus Rešotuose
Aleksandras Sudimtas mirė, o
Kezys Gelgutas buvo sušau
dytas. Po daugelio metų iš la
gerių pragaro į Lietuvą sugrį
žo tik mokytojas Julius Mika
lauskas.
Prasidėjus karui, iš Kauno
kalėjimo su grupe kalinių
buvo išvežtas Justinas Petke
vičius. 1941 m. birželio 26 d.
jis kartu su kitais suimtai
siais, jų tarpe Nepriklauso
mybės akto signataru — Lie
tuvos ministru Kaziu Bizaus
ku, buvo sušaudytas Baltaru
sijoje, Polocko rajono Bigosovo
geležinkelio stotyje.
Viktaravičiai, A. Nemčaus
kis, K. Sudaris, J. Taraška
buvo išvežti į Minsko kalė
jimą, o iš jo išvaryti į Červenę.
Bevarant kalinius per Mins
ką, K. Sudaris metėsi iš voros,
nusirito į kiemą
Nukelta į 5 psl.
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MUSŲ ŠEIMOSE
TILTAS NUO AMERIKOS
KRANTŲ IKI ŽVIRBLIONIŲ
-Jauniausias Audronės ir Ša
rūno Užgirių sūnūs - jau visas
Karolis, šiemet jis baigė gim
nazijų. iLuyola Academy High
School' ir baigė labai gerai, Magna cum Įaudė laipsniu (iš
500 tokių buvo gal septyni).
Toliau jis Purdue universitete,
IN. ketina studijuoti inžine
rijų. tuo nudžiugindamas tė
velį, nes pasirinko jo profesiją.
Karolis šioje srityje jau dabar
turi laimėjimų: dalyvavo tiltų
statybus konkurse, kurį rengė
Illinois Institute of Technolo
gy, Chicago. ir ten laimėjo 3
vietą. Karolis Užgins baigė ir
visą fituanistinių mokyklų
kursą, iki pat Pedagoginio in
stituto. domisi savo tėvelių
tėvynė Lietuva ir beveik kiek
vieną vasarą su jais važiuoja
■ to krašto lankyti.

naujai atvykusieji ir problemų
prispausti lietuvaičiai.

Vytautas Užgiris - medici
nos ir psichologijos daktaras;
Egidijus Užgiris - fizikos dak
taras; Otilija Užgirytė yra
įgijusi magistro laipsnį iš rusų
kalbos. Karolio tėvelis - Ša
rūnas Užgiris, Ph, turi inži
nerinę konsultavimo firmą ir
fabriką, yra Kęstučio korpora
cijos narys. Jis, nors Lietuvą
paliko gal 7 metų, bet jaučia
daug sentimentų tam kraštui,
jam padeda investuodamas,
globodamas Pašvitinio viduri
nę mokyklą ir kartu su žmo
na, chemijos daktare Audrone,
lietuvaičiais augindamas vai Stasė Laniauskienė š.m. birželio 15 d švenčia 90 metų sukaktį. Ta proga ją sveikina visi vaikai, vaikaičiai ir
kus - Aidę, Vaidą, Arėją ir provaikaičiai Nuotraukoje: Mamytė (Mutė), apsupta savo atžalų. Iš kairės: Lukas Laniauskas, Christopher
Laniauskas, Simas Laniauskas, Matas Laniauskas, Vaiva Laniauskaitė, Andrius Biliūnas, sukaktuvininkė S.
Karolį (beje, jie jau dviejų
Laniauskienė, Linas Biliūnas, Ina Biliūnienė, Daiva Biliūnaitė, Ingrida Šilgalienė, Danius Šilgalis, Nicholas
anūkų seneliai). Buvo labai Laniauskas.
smagu su juo pakalbėti apie jo
gimtinės kraštus, tuo labiau,
kad tai ir mano gimtinės kraš
JAV LB Švietimo taryba su
tai. Nors jo prisiminimai iš
rengė naują konkursą ir įteikė
vaikystės gana menki, - labai
„Gintarinio obuolio” premiją
anksti Lietuvą teko apleisti, geriausiai pradinių klasių mo
bet kai ką bendra galėjome
kytojai. Premijos paskyrimo
rasti. Atpažinau savo šneką iš
komisiją sudarė Kristina Ban
kelių jo pavartotų mūsų tar
džiulienė, Violeta Gedgaudie
mės žodžių. Prajuokino papa
nė, Marytė Nevvson ir Vida
sakodamas, kaip, kelioms sa
Radvenienė. Premija buvo pa
vaitėms likus iki pasitrauki
skirta Maironio lituanistinės
mo į Vakarus, pusseserės ves
mokyklos 1 skyriaus mokyto
tuvėms buvo daromas alus ir
jai Irenai Senkevičienei.
jam davę jo „kaštavoti”, kas
2001 m. lapkričio mėnesį li
lietuvių kalba reikštų ragau
tuanistinių mokyklų mokslei
ti... Apie šiandieninę Lietuvą
viams, tėveliams ir mokyto
jis žino kur kas daugiau ir jau
jams paskelbta apie naująjį
dinasi dėl jos bėdų.
konkursą ir išdalintos anke
Lietuvos reikalų tvarkytoja tos, kuriose buvo prašoma pa
Karolis Užgiris
- žmona Audronė Užgirienė, teikti siūlomus kandidatus.
kilusi iš netolimų Miežiškių
GrttįmųM tėvelių namuose Panevėžio rajone. Ji aprūpina Maironio lituanistinė mokykla
Highland Park Čikagos šiau visus savo vaikus ir visą už pateikė keturias kandidates
rėje birželio 1 dieną pasi jūrio giminę informacija apie — mokytojas Agnę Katilišdžiaugti Karolio sėkme buvo Lietuvą, apie Žvirblionius, kytę-Berner, Jūratę Chaves,
susirinkę, šeimos draugai ir nuolat ją papildydama nau Rimą Polikaitytę ir Ireną Senartimesni giminaičiai. Šiame jausiomis žiniomis. Jai teko kevičienę. Iki 2002 m. gruo
nedideliame ratelyje teko pra atlaikyti ir visus Užgirių nuo džio 31 d. mokytojos turėjo
leisti laiką ir man, turėjau savybės Lietuvoje atgavimo pristatyti Švietimo tarybai
progos plačiau susipažinti su sunkumus. Užgiriai valdo pu kandidačių anketas kartu su
savo žemiečių - Užgirių talen sę Žvirblionių dvaro, tą pusę dviem rekomendaciniais laiš
kais. „Gintarinis obuolys” ir
Mokytoja Irena Senkevičienė.
tinga ir patriotiška gimine.
nuomoja. Kitoje pusėje Pašvi 1,000 dol. premija Irenai Sen
Karolio senelis - Ignas Už tinio seniūnija yra įrengusi
— Kuo ypatingos Irenos reikia ką nors nuspalvinti, iš
giris-buvo kilęs iš dabartinio parką ir naudoja kaip mieste kevičienei buvo įteikta Vasa pamokos? Prašau pačios kirpti, priklijuoti. Tokie už
Pakruojo rajono. Ūdekų kai lio poilsio vietą. Sovietiniais rio 16 d. minėjimo metu Pa mokytojos apžvelgti šešta daviniai yra sukurti, panaudo
mo. 'Buvo Lietuvos savanoris, laikais čia buvo tarybinio ūkio saulio lietuvių centre.
jant raides arba temas. Dienos
Irena Senkevičienė yra bai dienio pamokas.
kovojo Nepriklausomybės ko centras.
gusi Kristijono Donelaičio li
— Pradedam dieną, atsisto pabaigoje klausomės pasakų,
vose ir už tai Lietuvos vals
Žvirblionių dvaras su 500 tuanistinę mokyklą Čikagoje. dami ir sukalbėdami klasės skaitinių apie lietuviškus pa
tybe jam skyrė žemės. Tą že
pročius arba žaidžiame žai
mę pardavęs ir dar pridėjęs metų senumo ąžuolu visų Su meile prisimena mokytojas maldą. Atliekame kalendo dimus, pvz., balsių bingo, dvi
savo dalį, nusipirko Žvirblio- kartų Užgiriams šiandien yra Bronę Stravinskienę ir Danu riaus pratimus. Koks metų balsių bingo, skaičių ar spalvų
nių dvarą prie Pašvitinio su daugiau egzotika, ne kokia tę Bindokienę. Savo lietuviš laikas? Mėnuo? Kelinta diena? bingo.
nauda (Šarūnas Užgiris juo koje veikloje vadovaujasi a.a. Ar šią savaitę švenčiame ko

„GINTARINIO OBUOLIO” LAUREATĖ

160 ha žemės. Iki II Pasauli
nio karo tą dvarą nuomojo,
puoselėdamas svajonę sulau
kęs pensijos jame apsigyventi,
o pats dirbo miškų urėdu Tauragėje, Vilniuje, Joniškyje.
Bet svajonei išsipildyti nebuvo
lemta, pensijos jis sulaukė
Amerikoje, kur pasitraukė su
5 mažais vaikais. Tik atsitik
tinumas išgelbėjo jį nuo iš
trėmimo į Sibirą 1941 m. Lie
tuvai atgavus Vilnių, jis nu
tarė sulietuvinti savo pavardę
- iki tol jų giminė vadinosi Za
leckiais. Komunistai jau buvo
jį iškvietę į komendantūrą ir
jis jau nesitikėjo grįžti namo,
bet kadangi sąraše buvo už
rašytas „Zaleckių”, o pase
buvo „Užgirio” pavardė (skun
dikas. matyt, to nežinojo), tar
dytojas suglumintas paleido.
Plačiausiai iš Užgirių tarp
Amerikos išeivių yra žinoma
Birute Užgirytė-Jasaitiene •JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos pirmininke, garsiosios
lietuvių ..Seklyčios” Čikagoje
'cimininke ir nesuskaičiuo
jamų komitetų (remti Lietu
ve- vaikus, mokvklas, partiza

nu-

pagyvenusius

ir

kt.)

kauja, kad jam dividendų už
investicijas į vieną Lietuvos
bendrovę neužtenka sumokėti
mokesčius už Žvirblionių že
mę). Jaučiu, kad Žvirblioniai
jiems tapo savotišku senti
mentu: jie užpildo materialiojo
jų gyvenimo tarpelius tarsi
poetiška legenda. Tas žemės
taškas žemėlapyje, kurį išpla
tino Audronė Užgirienė, jiems
tapo lyg dar vienas tiltas, jun
giantis šeimą, stiprinantis gi
minės ryšius, gal net būdas
kurti save; ieškant savo šak
nų, savęs ieškoti. Ir smagu ką
nors nuolat rasti, nes kiekvie
na nauja detalė iš praeities, iš
giminės istorijos praplečia ta
vo būties erdvę ir tave patį pa
daro didesniu, reikšminges
niu. labiau pastebimu techni
kos laimėjimų užgožtame pa
saulyje, kur žmogaus proto
produktai pradeda kėsintis j
žmogaus sielos erdvę.
Amerikietis Kari Užgiris
statys savo tiltus, bet, tikiu,
kad jis naudosis ir tėvelių bei
senelių pastatytais tiltais, ku
rie jungia jį su jo giminės
šaknimis Lietuvoje.

-teigėją, pirmininke, narė. Be
|o- neįsivaizduojamas JAV

Lietuvių Bendruomenės valdybos darbas, visos Čikagos
lietuviškosios bendruomenės
gyvenimas, jos patarimų ieško

Audronė V. Škiudaitė

• Mylimi seniai niekada ne
būna tikrais seniais.

i

tėvelio Juozo Ivanausko žo kią ypatingą dieną, šventę (vi
džiais: „Ką darai, daryk ge sos šventės pažymėtos sieni
rai!” Irena mokytojauja tik niame kalendoriuje)? Apta
ketveri metai. Šio trumpo lai riame, koks šiandien oras —
ko užteko ne tik perprasti dar saulėta, debesuota, apsiniau
bo su vaikais specifiką, pa kusi, lietinga, ūkanota diena.
keisti pamokų struktūrą, bet Atliekame gramatikos prati
ir tapti vaikų pamėgta moky mus pratimų knygoje. Rudenį
toja bei laimėti Švietimo tary atliekame vienos raidės prati
bos konkursą! Tik pradėjusi mus, vėliau mokomės dvibal
darbą lituanistinėje mokyk ses. Atliekame pratimus visi
loje, Irena Senkevičienė sten kartu. Kiekvienas mokinys
gėsi sudominti vaikus, pa turi ateiti prie lentos, kreida
įvairinti pamokas, pati sugal apvesti arba pabraukti raides,
vojo nemažai žaidimų formos perskaityti parašytą žodį, pa
pratimų, kad mokymasis vai sakyti, kiek žodis turi skie
kams būtų patrauklus ir įdo menų. Kartą per mėnesį ra
mus. Puoselėti tėvų ar senelių šome diktantą. Pradedame
gimtą kalbą ir kultūrą kita su atskirų žodžių diktantu, o
kalbėje aplinkoje — nėra leng gruodžio pradžioje jau rašome
trumpus sakinukus. Kiekvie
vai įgyvendinamas uždavinys.
Lituanistinių mokyklų moky name diktante panaudojamos
tojai ir mokytojos čia talkina tik tos raidės, kurias jau bū
tėveliams. Kol turime tokias name pakartoję. Kiekvieną
mokytojas kaip Irena Senke mėnesį atmintinai išmoksta
vičienė — vaikams lituanisti me dviejų posmelių eilėraštį.
nėje mokykloje nebus nuobo Jį deklamuojame klasėje arba
du. Jie ne tik išmoks lietu mokyklos minėjimuose. Eilė
viškai kalbėti ir rašyti, pra raščio tema pritaikoma prie
plės savo akiratį. Jie taip pat metų laiko, švenčių ar kitų
įgaus gero elgesio ir bendravi progų — pvz., „Baravykas” —
mo pagrindus. Belieka tik pa grybų dienos proga, „Lietuva”
sidžiaugti, kad Švietimo tary — Vasario 16 d. proga, „Jau ir
bos „Gintarinio obuolio" kon Jėzus” — Velykų proga, „My
kursas dar kartą atkreipė visų liu aš mamytę” — Motinos
dėmesį į lituanistinės mokyk dienos proga ir pan.
Beveik kiekvieną savaitę at
los mokytoją ir jo nelengvą
liekame pratimus, kuriuose
šeštadieninį darbą.

i

— Kokius specialius pro
jektus esate paruošę savo
mokiniams?
— Bandau kiek galima pri
taikyti lietuviškus papročius
ir tradicijas klasėje. Darome
Užgavėnių kaukes, ridename
velykinius margučius, puošia
me klasės eglutę lietuviškais
šiaudinukais. Kai mokomės
apie gintarą, Baltijos jūrą bei

Š.m. birželio 8 d., šventiškai
nusiteikusiai miniai tėvų, gi
minių ir artimųjų stebint, 38
privačios Morgan Park Academy moksleiviai atžygiavo per
žalią aikštę į jiems skirtas vie
tas apvainikuoti mokslo metų
ir šios akademijos užbaigimą.
Tarp jų — ir Albertas Vy
tas Bindokas, dr. Vyto ir
Jean sūnus, Danutės ir Vytau
to Bindokų vaikaitis.
Tai buvo jau 129-osios šios
akademijos mokslo metų už
baigtuvės. Anksčiau Morgan
Park Academy veikė kaip karo
mokykla, ruošianti jaunus
kariūnus, kurių didžioji dalis
vėliau mokslą tęsė žymiau
siose šio krašto karo mokyk
lose, pasižymėjo karinėje ir
politinėje veikloje. Dabar joje
mokosi įvairių tautybių, rasių
ir religinių įsitikinimų moks
leiviai — berniukai ir mer
gaitės (beje, baigiančiųjų tar
pe Albertas V. Bindokas buvo
vienintelis lietuvių kilmės).
A.V. Bindokas rudenį nauJūratės ir Kąstyčio legendą —
klasėje suruošiame gintaro
parodėlę. Kai kalbame apie
Kryžių kalną, lietuviškus kry
žius ir lietuviškas sodybas —
surengiame lietuviškų kryžių
ir Rūpintojėlių parodėlę. Ru
denį, grybų dieną, mus aplan
ko pakviestas svečias (šiais
metais tai buvo Albina Rama
nauskienė). Grybų dienos sve
čias parodo įvairius grybų pa
vyzdžius — tikrus arba pa
veiksliukuose,
paragaujame
įvairias grybų rūšis, žaidžia
me grybų bingo.
Žiemą, lakūnų dieną, mus
aplanko lakūnas Juozas Iva
nauskas. Jis kalba apie Lietu
vos didvyrius lakūnus S. Da
rių ir D. Girėną, jų skrydį iš
Amerikos į Lietuvą. Vartoja
mas gaublys, pasaulio že
mėlapis, lakūnų instrumentai,
lėktuvo modelis, įvairios nuo
traukos.
Pavasarį, bičių dieną, pas
mus ateina bitininkas Kazys
Laukaitis. Jis papasakoja apie
bites, medų, avilius. Turime
progą pamatyti bitininko rū
bus, bičių korius, ragaujame
svečio atnešto medaus ir mo
kytojos iškepto meduolinio py
rago.
— Papasakokite apie sa
vo mokinukus, klasės ap
linką.
— Šiais mokslo metais mo
kau 14 pirmokų. Kadangi dau
guma mokinių yra „trečios
bangos” lietuvių vaikai, lietu
vių kalbos lygis aukštas. Tai
skatina silpnesnius pasisteng
ti ir pasitempti, kad neatsi
liktų nuo savo draugų. Klasę
lanko trys mokiniai, kurių
šeimose tėvas nėra lietuvis.
Tie mokiniai visai neatsilieka
— yra nuostabu klausytis jų
pasakojimų.
Kalbame lietuviškai! Įvesta
pagaliukų sistema užtikrina,
kad klasėje visi kalba tik lie

Albertas Vytas Bindokas.

jus mokslo metus pradės
Bradley universitete. Besimo
kydamas akademijoje, žaidė
krepšinį, futbolą, ypač mėgo
kalbas, istoriją. Jo svajonė yra
aplankyti Lietuvą ir geriau
susipažinti su jos žmonėmis.
Albertas taip pat domisi muzi
ka, skambina gitara ir yra
sukūręs keletą kompozicijų.
tuviškai. Už kiekvieną moky
tojos išgirstą anglų kalbos var
tojimą, lentoje žymimas paga
liukas. Jeigu iki mokslo die
nos pabaigos susirenka dešimt
pagaliukų, visa klasė praran
da teisę žaisti žaidimą. Aišku,
kad visi nori tų įvairių žai
dimų, tad visi stengiasi kal
bėti lietuviškai. Nežinant kaip
lietuviškai apie ką nors išsi
reikšti, mokiniai prašo kitų
mokinių pagalbos.
Klasėje yra pakabinta Lietu
vos vėliava ir himnas, lietu
viškas kryžius ir klasės mal
da. Turime didelį Lietuvos
žemėlapį, didelius plakatus
„Mūsų spalvos” ir „Mūsų skai
čiai”, lietuvišką raidyną. Ats
kiroje lentoje pritvirtintas di
delis kalendorius su pažy
mėtomis šventėmis bei moki
nių vardadieniais, su metų lai
kais ir mėnesiais.
— Ar turite kokią sun
kumą, kliūčią, kurią norė
tumėt išvengti?
— Mano manymu, di
džiausia kliūtis yra mokinių
lankomumas, kai tenka kon
kuruoti su sporto varžybomis.
Kadangi kai kurie mokiniai
dažnai praleidžia šeštadienio
pamokas dėl dalyvavimo spor
to treniruotėse ar varžybose,
namų darbų lape surašau
viską, ką mes klasėje atlie
kame. Reikalauju, kad pamo
kas praleidę mokiniai na
muose atliktų pratimus.
Tikiu, kad, jeigu mokytojas
sugeba įdomiai perduoti moki
niui žinias, praturtina pamo
kas įvairiais užsiėmimais ir
žaidimais, praveda pamokas
saugioje bei patrauklioje ap
linkoje, mokiniai noriai ateina
į mokyklą ir dalyvauja pamo
kos eigoje.
— Dėkoju už pokalbį.
Rūta Kuncienė

Prano Povilaičio nuotrauka

Linki.ini.i šeimos pagausėjimo.
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(taip jis pasa
kojo mano tėvams) ir jam pa
sisekė pabėgti. Kaliniams ei
nant keliu per mišką, atskrido
vpkiečių lėktuvai. Sargybi

DAR apie „LIVING TRUST”
„Livįng Trust”, sudarytas
kompetentingo advokato, gali
būti nepamainomas palikimo
tvarkymo įrankis, kuris gali
sutaupyti vyresnio asmens pa
likuonims išlaidas, uždelsi
mų ir komplikacijų „probate”
— teismo procese.
Labai gaila, kad daugelis
„Living Trust” paskutiniais
metais šiame krašte yra su
daromi, o, šiuo atveju galima
sakyti, parduodami, ne advo
katų, bet neaiškių įstaigų,
kurios vartoja spaudimo ir
gąsdinimo taktiką ir siūlo vie
nos rūšies produktą — „Living
Trust”. Daugelis žmonių, ku
rie perka ar įsigyja tokius
„Living Trust’s”, net neturi
tiek ir tokio turto, kad reikėtų
po jų mirties komplikuoto
„probate” — teismo proceso,
tad jiems „Living Trust” nėra
naudingi ar reikalingi.
Daugeliui nesąžiningų įstai
gų „Living Trust” įsiūlymas
vyresnio amžiaus žmonėms
yra tik priemonė išgauti apie
juos smulkią finansinę infor
maciją. Ta informacija vėliau
yra naudojama pardavinėti
vyresnio amžiaus žmonėms
brangias ir nereikalingas apdraudas. Apdraudų pardavėjai
dažnai turi pakankamai žinių
apie finansus, kad įtikintų ir
gautų vyresnių žmonių pasi
tikėjimą. Tokie pardavėjai įti
kina vyresnius žmones perkel
ti jų CD’s į aukštos apdraudos
produktu, kuris nebūtinai yra
geras "ar tinkamas vyresniam
žmogui. Šių metų pradžioje
savo centrą turinti Washington, DC, AARP organizacija
pradėjo kampaniją įspėti vy
resniuosius, kad jie yra taiki
niai tokių įstaigų, kurios siūlo
— pardavinėja labai bendros
apimties (generic) ir nereika
lingą „Living Trust” paketą.
AARP organizacija pradėjo ty
rinėti šį reikalą, kada kai ku
rie informavo AARP organiza
ciją, kad apgavikai neteisingai
aiškino, kad jų parduodamus
„Living Trust’s” remia AARP
organizacija. O iš tikrųjų
AARP organizacija to nedaro.
Tie sukti asmenys pripasakojo
vyresniesiems, kad „probate”
procesas jiems kainuotų daug
pinigų ir ilgai užtruktų, būtų
labai komplikuotas.
AARP sako, kad kai kuriose
JAV vaistuose „probate” iš
tikrųjų yra brangus, kompli
kuotas ir ilgas procesas. Bet
daugelyje valstijų „probate”
procesas yra padarytas gan
paprastas, ypač žmonėms, ku
rių turtas yra vidutinis ar
mažesnis.
Kita priežastis, kodėl tokie
„Living Trust’s” yra peršami
vyresniesiems, tai federalinių
palikimo mokesčių išvengi
mas. Šiais metais turto riba
yra 675,000 dolerių — už tiek
turto nereikia mokėti federali
nių palikimo mokesčių. Taigi,
jei jums nėra reikalo rūpintis
apie „probate” ar palikimo ap
mokestinimą, tai ir „Living
Trust” turėjimo klausimas
nėra toks opus.
AARP organizacija sako,
kad paskutiniu laiku ypač
padidėjo „Living Trust” pirki
mas — sudarymas tarp žmo
nių su mažomis pajamomis.
Skaičius amerikiečių, turinčių
„Living Trust” auga, ir di
džiausias augimas pastebėtas
tarp žmonių, kurių pąjamos
yra žemesnės negu 25,000 do
lerių. Pagal procentus, „living
trust” augimas tarp tokių
žmonių pakilo nuo 8 iki 18
proc. tarp 1991 ir 2000 metų.
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Blogiausia, kad tokie siūlo
mi „Living Trust’s” yra vieno
do „sukirpimo”. Ir žmonės ne
gauna
tinkamai
paruošto
„Living Trust”, pritaikyto tik
jų atvejui; „Living Trust”, ku
riame atsispindėtų jų indivi
dualūs tikslai ir reikalai, bet
ne „generic” — vieno „sukirpi
mo”, visiems vienodai taiko
mo.
Reikia būti atsargiems su
tokių „Living Trust” pardavė
jais, kurie pardavinėja pake
tus net per telefoną. „Living
Trust” sudarymas yra rimtas
Kai „Lietuvos Vaikų vilties” globoti ir pagydyti vaikai išvažiuoja namo, susirenka savanoriai atsisveikinti ir
dalykas ir jį sudaryti, apkal
bant visas galimybes, reikia juos išlydėti. Išvažiuojant namo Dovilei Uogintaitei, ją išleidžia (sėdi iš kairės): Albina Ramanauskienė, Dovilė,
Marija Kriaučiūnienė, Onutė Paulikienė, Ernestas su globėja Danute; stovi: pasirengusi namo mama Birutė Uopatyrusio advokato ar finansi
gintienė, Liudas Ramanauskas, Kazimieras Kuniutis, Kęstutis Paulikas, JAV LB Socialinių reikalų tarybos
nio patarėjo. Tokie siūlomi
pirm. Birutė Jasaitienė.
„Living Trust” paketai yra
brangūs, kainuoja kiekvienu tinės pajamos iš „Soc. Sec.”
atveju nuo 2,000 iki 3,000 do čekio, dividendų ir procentų
lerių. Už tą pačią kainą, ar sudaro 20,000 dolerių metinių
mažiau, žmogus gali gauti pajamų. Sakykim, kad to tur
kompetentingą palikimo tvar to perėjimas per „probate”
ALDONA ŽEMAITYTĖ
kymo patarimą iš patyrusio būtų 2 proc. viso jo turimo tur
Šį
pavasarį
pagaliau
su — iš pradžių, jaunos, giedro,
to
(tai
labai
žemas
apskai
advokato ar finansinio planuo
čiavimas),
bet
visiem
pavel
laukėme
daugiau
kaip
pu
tojo, kuriais žmonės gali pasi
linksmo veido, vėliau gyveni
tikėti ir žinoti, kad jų „Living dėtojams reikėtų sumokėti santrų metų kurto dokumenti- mo audrų ir sielvartų nuka
Trust” bus sudarytas taip, apie 9,000 dol. Bet jei jis nio-biografinio televizijos fil muoto... Beribis žmogiškumas,
kaip jiems ir jų turtui reika įsigytų gerai sutvarkytą ir jo mo apie ambasadorių Vytautą meilė vienų kitiems, broliškas
atvejui
pritaikytą
„Living Antaną Dambravą (režisierius supratimas jaudina žiūrovą,
linga.
Kalbant apie vyresniuosius, Trust”, kurio sudarymas kai Tomas Ribaitis, scenarijaus pradedantį suvokti, iš kur bu
kurių
pajamos yra ribotos, nuotų apie 1,200 dolerių, iš autorius Stasys Kašauskas). simasis ambasadorius sėmėsi
kas gi tuos brangius „Living vengtų 9 mėnesius trunkančio Nepretenzingas filmo pava dvasinės stiprybės. Bet tą tvir
Trust’s” perka? Ogi vyresnieji, „probate” proceso. Advokatai dinimas yra nuoroda į profe tai susiūtą šeimyniškumo li
kurie tampa didelio spaudimo paprastai sudaro dviejų rūšių siją, apie kurią Lietuvoje be nįją bando ardyti perdėtas
aukomis. O spaudimą daro „Living Trust’s”. Vienas — pa veik nekalbama, kurią gaubia istorinių-archyvinių fotomon
„Living Trust” pardavėjai — prastas, pagrindinis „Living — sąmoningai ar ne — tam tažų brukimas, vargindamas
„marketers”. Jie rengia semi Trust”, sudarytas tikslu, kad tikra paslaptingumo skraistė. žiūrovą jau daug kartų maty
narus ir išpučia visokiais bū išvengtų „probate” ir teismo Apie ambasadorius, Lietuvos tais ir pabodusiais karo vaiz
dais „probate” palikimo teis skiriamo globėjo, jei jo turtas atstovus kitose' valstybėse, dais, taip pat vaizdais pokario
minį procesą, sakydami, kad yra mažesnis negu 675,000 kalbama tik užkulisiuose ir minių, apgulusių traukinius
tas procesas gali būti vyres doleriai. Vedusiųjų porai, ku kalbama įvairiai. Išimtis — (suabejoji, ar tos minios — tai
niesiems labai nuostolingas, rių turtas yra didesnis negu ambasadorius V. A. Dambra- tremtiniai, o gal pokario metų
kiek pinigų reikės užmokėti 675,000 dolerių, advokatai su va, kurio veikla, skirta Lietu išbadėję kląjokliai — po „pla
advokatams ir t.t. Tie par daro komplikuotesnį, vadi vai Lotynų Amerikoje, o dabar čiąją tėvynę”). Taigi stiprų
davėjai atvyksta į namus ir namą „credit shelter trust”, Ispanįjoje yra ne paslaptis ne emocinį užtaisą praskiedžia,
tada vienas prieš vieną karto leidžiantį abiems sutuokti tik politikos veikėjams, bet ir per didelis kadrų kaitos rit
ja tą patį. Žmonėms nėra kur niams po 675,000 dol. nurašy eiliniams Lietuvos piliečiams. mas, gal labiau tinkantis ko
pabėgti, pardavėjai nenori iš mui, kad išvengtų palikimo Režisieriaus T. Ribaičio filmas kiam nors muzikiniam klipui.
eiti, kol neprikalba žmogui mokesčių iki 1.35 milijonų do tą veiklą dar labiau paviešina,
Antroji linija, dar įdomesnė
tokį „Living Trust” įsigyti. lerių 2000 metams.
akcentuoja, ir mes nustebę ir prasmingesnė už šeimos
Bėda yra ta, kad vyresnio
Viską susumuojant, „Living matoęne, kad turime patrio motyvą, — motinos ir sūnaus
amžiaus žmonės yra prikalbi Trust’s” gali būti puikūs pali tišką, kūrybingą, gyvybingą santykis, kurio įtampą filmo
nami
pirkti
neefektingą, kimo tvarkymo dokumentai,
Lietuvos atstovą senąjame ir kūrėjai sugebėjo išlaikyti be
brangų ir gal visai nereika jei jie yra rūpestingai sudary
naująjame žemynuose. Jo bio veik per visą filmą. Tai dau
lingą teisinį dokumentą, o po ti, atsižvelgiant į žmogaus po
grafija tokia turtinga asmeni giaprasmis santykis, pasireiš
to dar tampa tolimesnio iš reikius ir aplinkybes. O tiems
kęs tiesiog motinos ir sūnaus
nių išgyvenimų, karjeros mo
naudojimo aukomis, kada į jų žmonėms, kurie turi dideles ir
meile vienas kitam, ypatingu
namus atvyksta nauja banga komplikuotas nuosavybes, ar mentų, kad Bavaime klostosi ryšiu, pradedant epizodu, kur,
įtaigus, patrauklus Ambasa
pardavėjų, kurie vyresniuo turi komplikuotų paveldėjimo
gyvuliniame vagone į Sibirą
doriaus portretas.
sius spaudžia įsigyti dar viso reikalų, „Living Trust” gali
su vaikais tremiama, motina
kių apdraudų ir išleisti dar būti labai naudingas ir reika
Filmo statytojai užsimojo paduoda Lietuvoje liekančiam
daugiau pinigų.
parodyti daugiau nei biogra sūnui žieminį paltą („Tau pri
lingas, arba net ir būtinas.
Žmonėms su kukliomis pa finį filmą. Sąmoningai ar ne reiks”) ir baigiant prašymu
AARP organizacija pripa
žįsta, kad daugeliui žmonių jamomis ir mažu turtu nebū sąmoningai jie išplėtė siužetą prieš mirtį, kad sūnus ją pa
tinkamai paruoštas „Living tinai reikia komplikuoto pali iki egzistencinio, apibendri laimintų. Motina sūnui per
Trust” yra labai gera palikimo kimo planavimo patarnavimų nančio skambėjimo, kurio to visą jo gyvenimą antgamtiniu
tvarkymui priemonė. Kai ku ar brangių teisinių dokumen naciją lydi du motyvai — as būdu teikia malonę, tą aukš
riose valstijose, pvz., Wiscon- tų. Tipiški įvairių pardavėjų meninis ir visuomeninis. As tesniąją dvasios patirtį, kurios
sin ir New York, „probate” — siūlomi „living trust” paketai, meninis ryškiai suriša šeimos nepąjėgia priimti netikintieji.
teismas dėl testamentų paliki apie kuriuos buvo kalbama linįją į tvirtą mazgą, paliudy Šie momentai verti ne tik telemo yra labai nesudėtingas, bet anksčiau ir kurie dabar siū damas, kad tik krikščioniškai vizįjoa filmo, bet ir romanisto
Illinois valstijoje tas „probate" lomi visoje eilėje valstįjų, ne ir patriotiškai nusiteikusi šei ar dramaturgo plunksnos. No
— teismas sudėtingesnis. Illi reikalingi mažą turtą turin ma gali išugdyti kūrybiškas risi tikėti, kad visa, ką geriau
nois valstijoje trunka 9 mėne tiems asmenims, o didelį turtą asmenybes, suteikdama joms sia turi ambasadorius V. A.
siai ar daugiau pereiti per turintiems jie netinka, nes tvirtą vertybinį pagrindą, ant Dambrava, jis turi iš motinos
„probate” procesą. Ir tuo būdu nėra pritaikyti kiekvienam as kurio pastatytas gyvenimo ir savo gyvenimo laimėjimus
„Living Trust” yra labai gerai meniškai.
pastatas nesudreba net di pasiekė jos meilės lydimas.
turėti, jei jau ne kam kitam,
Todėl atsargiai su įvairiais džiausių vėtrų blaškomas. V.
O pasiekė jis labai daug: dar
tai bent išvengti „probate”. pardavėjais, nežinomais finan A. Dambravos šeimai — tė gimnazijoje išsiskyręs artisti
Yra ir kitų priežasčių pagalvo siniais patarėjais. Geriausiai, vams, broliams, seseriai — niais, muzikiniais gabumais,
ti apie „Living Trust”. Be „Li norint tvarkyti savo turtą, filme skiriama daug vietos, ji Vilniaus universitete, paskui
ving Trust” žmonėms, kurie jums padės jūsų apylinkės pa atskleidžiama per fotografijas Vokietįjoje ir Austrijoje labai
tampa neįgalūs ir nebegali tikimas advokatas.
(tėvai, ypač motina), per Sibi gerai baigia teisės mokslus,
tvarkyti savo pinigų-reikalų,
Naudotasi įvairia spauda.
ro tremties istorįją, per san studįjuoja muziką, vaidybos
tykį vienų su kitais. Šiuose meną. Tarnyba „Amerikos bal
teismas paskiria globėją. O tu
rintiems „Living Trust” lei
* Lietuvoje viešintis vie epizoduose filmo autoriai pa se", kur jis pasižymi kaip gu
džiama patiems pasiskirti įga nas garsiausių dabarties rodo stipriąsias ir silpnąsias vus reporteris. Amerikos val
liotinį, kuris tvarkytų reika poetų, 1995 metų Nobelio li savo, kaip kūrėjų, puses. Jau džios dėmesys gabiam jaunuo
lus, pačiam nepąjėgiant tą da teratūros premįjos laureatas dina .epizodai iš brolių susiti liui ir pasiūlyta diplomato
ryti. Taip galite išvengti teis Seamus Heaney susitiko su kimo galbūt buvusios tėviškės karjera* kurios laiptais jis ko
mo skiriamo globėjo.
skaitytojais. Vilniaus rotušėje vietoje (žiūrovui tenka apie tai pė svaiginančiu greičiu. Pui
Yra žmonių, kurie neturi la airių poetas dalyvavo renginy spėlioti), jų dialogai — prisi
kiai išmanė diplomatįjos me
bai didelio turto, pvz., tik na je, kuriame buvo pristatyta minimai apie Sibiro buitį ir ną, tarnaudamas Amerikos in
mą, žemą nuošimtį nešančius neseniai į lietuvių kalbą iš ten patirtas kančias; nuolat teresams Azįjoje ir Pietų bei
„stock’s” ir banko sąskaitoje versta jo eilėraščių rinktinė čia lyg saulės zuikutis — vil Vidurio Amerikoje, kartu ne
pinigų, iš viso 450,000 dolerių „Kasanti plunksna”.
ties pranašas švysčioja tarp pamiršdamas ir Lietuvos lais
(LR, Elta) filmo kadrų motinos portretas
vertės turto. Jo gaunamos mevės reikalų. Jo šventas tikė-

NAMAI ANT VERTYBIŲ
UOLOS

nių tarpe kilo panika. Ja pa
sinaudojęs, Juozas Taraška
puolė į mišką. Sargybiniai į jį
šaudė, bet palikti varomų ka
linių jie negalėjo. J. Taraška
liko gyvas ir po kelių savaičių
pėsčias parėjo namo. Jauni
vyrai Viktaravičiai, pradėjus
Červenėje kalinius šaudyti,
nelaukę salvės krito žemėn,
vėliau išlindo iš po lavonų
krūvos ir pabėgo. Aleksandras
Nemčauskis Červenėje buvo
sušaudytas.
Likę Kauno kalėjime kali
niai, išlaužę kamerų duris,
prasidėjus sukilimui patys
išsilaisvino. Liko gyvi ir dau
guma Luokės sukilėlių. Po po
ros savaičių jie parsirado į na
mus.
Artėjant 1944 metais fron
tui, kai kurie iš buvusių su
imtųjų pasitraukė į vakarus,
vėliau emigravo į JAV ar Ka
nadą. Tačiau dauguma jų liko
Lietuvoje.
Po karo visi pabėgę iš Kau
no kalėjimo kaliniai buvo vėl
paieškomis; net ir Justinas
Petkevičius bei Aleksandras
Nemčauskis, saugumiečiai ne
žinojo, ką jie sušaudė.
Pranas Stasiulis 1945 m.
buvo suimtas ir nuteistas 10
metų kalėti lageryje. Jis 1952
m. Ozemoj lageryje mirė, Ka
zys Grušas iš Jucių taip pat
buvo 1945 m. nuteistas kalėti
10 metų, Juozas Kirklys 1945
m. buvo areštuotas, nuteistas
10 metų lagerio. Čeliabinsko
srities lageryje 1953 m. mirė,
jo šeima buvo ištremta į Si
birą. Adolfas Grušas tapo par
tizanu, buvo suimtas ir nuteis
tas kalėti 25 metus. K.
Sudaris su šeima buvo 1948
m. ištremtas į Krasnojarsko
kraštą, 1955 m. ten mirė. K.
Rumbutis buvo pasitraukęs į
Vokietiją, bet 1945 m. pakliu
vo į sovietų filtracijos lagerį.
Iš jo išėjęs, tapo partizanu ir
jimas Lietuvos laisve ir visos
priemonės tą laisvę įvairiais
būdais propaguoti sudaro ža
vią aistringos prigimties am
basadoriaus dalį. V. A. Dam
bravos diplomatiniai paskyri
mai po įvairius kraštus pa
rodyti nuotraukose iš gausaus
jo albumo. Kadrų kaita yra
tokia greita, kad akis nespėja
priimti visos informacijos, ir
žiūrovas lieka pusiau apkvai
šintas.
Ambasadorius — laimės vai
kas, nepaisant globalių nelai
mių, atėmusių iš jo tėvus, bro
lius ir seserį, atskyrusių nuo
tėvynės, kurios laisvės gyny
bai plunksna jis buvo pašauk
tas Dievo.
Sakoma: kam daug duota, iš
to bus daug pareikalauta.
Taip atsitiko ir su V. A. Dam
bravos gyvenimu, pilnu susiti
kimų su aukštais pareigūnais
ir eiliniais žmonėmis, su drau
gais, bičiuliais, kitais ambasa
doriais ir priešiškais sovietų
diplomatijos ar žiniasklaidos
atstovais. Jis visus nugalėjo,
patraukė į savo pusę asme
nybės žavesiu. Ir filme asme
nybės negali užgožti nei vie
nas per kitą griūvantys,
atitraukti nuo siužeto vaizdai
(a la metaforos), nei neskonin
gas muzikavimas violončele
(kūrėjų noras sustiprinti pa
sakojimo įtaigumą). Pasakoji
mo nereikėjo iliustruoti per
nelyg tiesmukais vaizdais, ku
riuos atkartoja žodžiai, — tai
filmo silpnoji vieta. Jei auto
riai būtų atsakingiau atrinkę
medžiagą montažui ir filmas
būtų buvęs labiau koncentruo

1946 m. žuvo. Kalėjimo iš
vengti pasisekė tik Antanui
Tumai ir Vytautui Paškovičiui, kurie, artėjant frontui,
paliko savo namus ir apsigy
veno kitame Lietuvos pak
raštyje. V. Paškovičiaus vaikai
1944 metais pasitraukė į va
karus, vėliau emigravo į Ame
riką.
1950 m. spalio 20 d. Klai
pėdos srities saugumo virši
ninkui buvo nusiųstos Luokės
sukilėlių bylos ir pavesta kal
tinamuosius surasti ir suimti.
Jų paieškos tęsėsi iki 1958
metų. Buvo apklausta daug
liudininkų, net J. Petkevi
čiaus motina. Buvo išsiaiš
kinta, kad J. Petkevičius ir A.
Nemčauskis sušaudyti, kad J.
Viktaravičių 1943 metais nu
šovė sovietiniai partizanai,
kad K. Rumbutis žuvo miške,
o K. Grušas iš Paškuvėnų
1946 m. nusižudė, kad Jonas
Vasiliauskas, Liudas Bielskis
ir Juozas Taraška, kuris buvo
JAV pilietis, gyvena užsienyje,
susirašinėja su savo giminė
mis.
1958 metais sovietinis sau
gumas ryžosi bylą nutraukti ir
ją atiduoti archyvui, nes reži
mas jau buvo sušvelnėjęs ir
priimtas amnestijos įstaty
mas. Tačiau likę gyvi sukilė
liai, gyvenantys Lietuvoje ar
užsienyje, budrios saugumo
akies buvo stebimi.
Daugumą suimtųjų Luokės
pogrindinės organizacijos na
rių pažinojau. Jie draugavo su
mano tėvais, buvodavo mūsų
namuose. Telšiuose gyvenan
tis iš kalėjimo sugrįžęs Adol
fas Grušas buvo vedęs mano
klasės draugę Jadvygą Štraupaitę, lankiausi jų namuose.
Iš visų 1941 m. suimtų
Luokės sukilėlių tik A. Grušas
ir J. Vasiliauskas sulaukė Lie
tuvos nepriklausomybės, dėl
kurios jie kovojo, negailėdami
savo gyvybės. Jų auka neliko
beprasmė — Lietuva šian
dien gyva, pripažinta valsty
bė, Jungtinių Tautų sąjungos
narė.
tas, būtume laimėję visi —
herojus, autoriai, žiūrovai, pa
ti idėja. Kadrų kaitos „triukš
mas”, kompiuterinės grafikos
triukai drasko filmo audinį ir
užgožia du pagrindinius žen
klus, kuriuos per motiną V. A.
Dambrava išsinešė į gyve
nimą, — kančios ir meilės
pažinimą.
Reikėjo griežtesnės atrankos
montuojant gausią archyvinę,
peizažinę, dialoginę „medžia
gą” ir būtų nubyrėjęs msmieringumo luobas. Bet...autoriai
norėjo dinamikos, gyvumo,
modernaus montažo, — visko,
kas šiuolaikiška, — tad nepa
togu pernelyg juos smerkti.
Filmo pabaigoje (o jis trunka
visą valandą) parodyti trumpi
epizodai su žmonėmis, vienaip
ar kitaip su ambasadoriumi
susidūrusiais: prof. V. Lands
bergis, premjeras A. Brazaus
kas, buvęs užsienio reikalų
ministras P. Gylys, prezidento
patarėjas R. Mieželis ir daug
kitų. Visi šie skirtingų politi
nių įsitikinimų žmonės vienin
gai kalba apie V. A. Dambra
vos judrų charakterį, energiją
ir atsidavimą Lietuvai.
Filmo vertė — asmenybės,
užprogramuotos nenuilstamai
patriotinei veiklai, išorinis ir
vidinis portretas, kuriam dau
giau spalvų būtų suteikęs il
gesnis filmo kūrėjų paben
dravimas su ambasadoriumi
V. A. Dambrava ir mažesnis
noras įsiteikti televizinio šiandieniškumo madai. Tylaus ir
mąslaus įsiklausymo į laiko
bėgimą stinga ne vienam šian
dienos kūriniui.

r
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IEŠKANTIEMS DARBO

OLGA HOME CARE, INC
Privati agentūra
1 708 923 019} — kalba rusiškai,
angliškai
6845 W 107th Str
Seneliai, seneles

Siūlau gerą darbą 2 mėnesiams
(nuo liepos 9) 45-50 m. moteriai,
susikalbančiai angliškai.

B
DA — vienintelė legali dantistų asistentų
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų
kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Tel. 414-271-1198, po 8 v.v., Agnė

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius
kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių
* Medicinos asistentus ir medicininės
sąskaitos

TURGUS
IVA
1 708 499 9861
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

L

Valentinas Krumplis

Siūlo darbą

POLONIIA
1 773 282 1044
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir važinėti greitkeliais į
vakarinius priemiesčius.
Skambinti po 6 v.v.,

CHEPOV'S

tel. 813-439-0037.

Domestic Agency, Ine
1 847 803 6439
kalba rusiškai, angliškai
vaikai ir seneliai
MARINA
1 847 329 0202
kalba rusiškai, angliškai
namų, viešbučių, parduotuvių
valymas • vizų pratęsimas • "aid
to tax payer" informacija dėl taksų
mokėjimo • vaikai ir seneliai

Šios mokyklos studentai gali lankyti
nemokamas anglų kalbos pamokas.

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys) Paruošiame, padedame gauti
licenziją ir įdarbiname.

1 847 948 0994 arba 1 847 338-5838
SVS Taxi Co ieško vairuotojų.
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo
5650 ir daugiau per savaitę.
Skambinti Slavai 1-847-612-4282

1-773 838 1770
lenkiškai, angliškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

MARCARET
1 708 403-8707
lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai

8632 W 145 St., Chicago, IL

NIKĄ
1 773 583 S888 — kalba lenkiškai,
angliškai

3411 N Pulaski
Seneliai, vaikai

ZITA
1 773 585 9067 — kalba lietuviškai
Senelių priežiūra

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai,
angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200
Vaikai ir seneliai
HALINA
1 708-453-5853 — kalba lenkiškai,
angliškai
įvairūs darbai
LEONID
2881 N Milvvaukee
1-773-395-8820
kalba rusiškai, angliškai
įvairūs darbai

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

Reikalingi darbuotojai parduo

847-652-8545; 847-361-4194

tuvių valymui TN ir IN

8011 Lincoln, Skokie

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

valstijose.

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

i

optimaliausią finansavimą

LIETUVA 2002

bučiuose ir restoranuose. Darbas
Texas, Florida, Tennessęe valsti

i

Tel. 773-776-1486

New Vision

Pigiausios kainos skrydžiams į

Tel. 850-230-6497, 850-9600330, skambinti nuo 5 v. p.p. iki
11 v.v., Ainis.

Bus.: 708-361-0800

VILNIŲ

VcieMai: 77385+7830
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Reikalingi CDL vairuotojai,
turintys vairavimo patirtį
Amerikoje.
Tel. 708-516-0770
Cobblestone Development,
Ine. is looking for a person to
maintain 12 small buildings.
Mušt be able to do minor repairs. Excellent opportunity for
the right person. Good starting
salary. Mušt speak English.
Call 773-929-9276.
VVindovv VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon VVindovv VVasning.
Chicago
Milvvaukee area.
ago and
;
Tel. 800-820-6155.
SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms
kompanijonėms ir namų
ruošos darbininkėms. Galima
gyventi kartu arba atvykti į
darbą ir išvykti.
Kreiptis:

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900.

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste aijjriemiesčiuose, kreipkitės j
DANUTlį MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

parduodamos bulvių
tarkavimo mašinos. Duodame
garantiją, UPS siunčiame į kitas
valstijas. Platus asortimentas ir kitų
prekių. Taip pat galite užsisakyti ir
naujausią, 2001 m. „Visuotinę
Lietuvių Enciklopediją”. Jaunimo
centre prekiaujame tik savaitgali
ais, o kitomis dienomis ir savait
galiais — 5741 S. Harlem Avė.
Tik už $85

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

Tel. 847-845-3972.

žiūrėti

vaikus

arba

nelius.

Tel. 630-705-1204.

se
- Jus neskaitote „Draugo"?
• Tada mums nėra apie ka kalbėti..

EUCENIA WO|TOWICZ

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654

5710 W. 95 SL, Oak Lavvn
708-423-5900

vwvw.alanticexpresscorD.com

2719 W 71 Str, Chicago, IL 60629
161:773-434-7919. Fax:773-434-7914
Savaitgaliais pastoviai
organizuojamos kelionės prie

Nepraleiskite
progos aplankyti nuostabų vandens
griaustinį. Informacija ir regis

:
;

Imigracinės ir vizų
paslaugos
Vizos į JAV Lietuvoje.

Apmokėjimas po fakto.

ei. paštas: gitrama@hotmail.com

SIUNTIMUI UITO IR JUR CM60

Olympic Mortgnge, Ine.
Illinois Residential Mortgnge Licensee
1127 Lake St.
Oak Park, IL 60301
Tel. 708-445-0140 (angliškai)
Tel. 708-341-5176 ir 815-293-0675
(lietuviškai)
Fui. 708-445-0149
Michael J. Szala — President
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas

STATE FARM INSURANCE :
DRAUDIMAI
Automobilio, namų,
j
gyvybės ir sveikatos
;
Agentė Barbara Murray
j
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai;

Savaitgaliais galiu atvežti.

773-793-0930;

PERMANENT STATUS IN
CANADA!!!
8 years of experience in
immigration to Canada
Visit our vvebsite vvith over
10,000 hits a day
www.immigrationservice.com
IRS NUMBER (substitute for
Sočiai Security)

GTS 773 282 9500

Niagaros krioklio.

tracija tel. 708-598-2162.

Taisau kompiuterius. Pajungiu visų
rūšių internetą ir l.t. Palydovinė (GPS)
navigacinė įranga sunkvežimiams,

Norite pirkti namą? Reikia pinigų?

automobiliams (niekada nepasiklysite

Skambinkite ir sakykite, kad matėte

Amerikoje). Tel. 847-334-5533.

šį skelbimą „Drauge"

E-mail: dvdas@hotmail.com

5637 W Lavvrence
1 773 777-1583 — kalba lenkiškai,
angliškai 1-773-777-9653
Darbai įvairūs NEMOKAMA

IR GYVYBĖS DRAlJ MMAS
Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

Lietuvoje — 8-285-35728;

8801 S. 78 th Aw, Bridgevlesv, IL 60455
Tel: 800-775-7363,708-599-9680

79 SL Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

Vidutinio amžiaus
moteris ieško darbo pri

AIJTOMOBH XX NAMŲ SVEIKATOS

mašinas. Tik $85.

res

PARDUODA
Kaune parduodamas naujai
statytas „condominium”.
Skambinti
tel. 011-370+37+314898,
Jurgis.

Draudimo paslaugos

Tel. Čikagoje — 773-575-5586;

Atlantic

V.A.L Auto Servisas.

rekomendacijas. Siūlyti įv. varian
tus. Tel. 773-767-1843.

708-430-1000
708-598-6501
mob. 708-203-5242
jonaviciusOhome.com

Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo

Tel. 773-875-6232.

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

lavinimu, ieško darbo. Turi žalią
kortą, kalba angliškai, turi 1. geras

A BUILDERS, Ine.
Kompanija pagal jūsų užsakymą
stato naujus namus.
GRAŽINA JONAVlClENĖ

773-581-8654

VYTIS TRAVEL

26 m. mergina, su aukštuoju išsi

Teikiu paslaugas parduodant
ar perkant namus, butus,
žemėssklypą.Veltui
įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti
gaunant finansinę paskolą.

Parduoda
Krautuvėlė „LIETUVĖLE"

Darbšti ir pareiginga

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

O’FLAHERTY REALTORS

2346 W. 69th Street

Reikalingi žmonės darbui vieš

708-425-7160

RIMAS STANKUS

, Audrius Mikulis o*#*, i
I Tel.: 630-205-9262
-s=72. - i
l Pager. 773-260-3404
I
• E-mail: amikulis@usa.com

įvairus nekilnojamas turtas:
• Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas
* Pardavimas
* Surandame

773-229-8761

Res.

Pager 630-314-4330

pardavime mieste ir priemiesčiuose.

J
i
l
l
J
l
l

Bus.

Mobil 773-590-0205

Profesionaliai ir sąžiningai patar
nauja įvairių nuosavybių pirkime ir

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Tel. 615-554-3161.

properties

ASTA T. MIKUNAS

Darbo vai.: kasdien nuo 8
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais
nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uždaryta.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

Landmark

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60153
Business 708-423-9111
Voice Maii 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite
mOsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto
laboratorijos darbus.

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puiki specialybė!

GREIT PARDUODA

Accent
Homefinders

REIKMENYS H lit KORALAMS
IR MHJĖJAIVK

Antradieniais ir trečiadieniais
susikalbėsite lietuviškai.

jose
TERESA
1 773-545 3795
kalba lenkiškai, angliškai,
Darbai įvairūs

NEKILNOJAMASIS TORTAS

Kitos paslaugos

Namų remonto ir statybinės paslaugos
STASYS CONSTRUCTION

Kraustymosi paslaugos
MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.
GEDIMINAS
708-387-9144
Moving! Profesionalus
kraustymas Čikagoje ir už
jos ribų.
Išvežame senus daiktus,
šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 71 14.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

1 773-992-2210

lenkiškai, angliškai
Auklės
9400 W Foster Avė., #205

S. Benetis, tel. 630-241-1912
DALIA
1 773-247-6129 — kalba lietuviškai
1-312-371-4445 Namų valymas,
vaikų priežiūra, seneliai

Siūlo išnuomoti
Išnuomojamas apšildomas
4 kambarių,
I mieg. butas 67 & VVhipple
apyl $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543
Modernūs.
erdvūs, savarankiškai tvarkytis,
gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų priežiūroje.
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės:

Butukai pensininkams.

American-Pollsh Domestic
Employment Agency
1 773 342 6744
lenkiškai, angliškai
ligoniai - vyrams ir moterims

1 773^04 0500
lenkiškai, rusiškai
Vairuotojų teisės - CDL

6105 W Belmont, Chlcago, IL

Vilią Maria, P.O. Box 155,
Thompson, CT 06277.

There are a number of reasons why our new Airbus A340 Is the ultimate
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service,

Išnuomojame 4 kambarius
Brighton Park.
Tel. 773-847-1695.

offers its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While
every seat in all three classes has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when

CAROLINA JANITORIAL Ine.
1 708 415-1211 • 1 708-837-8904
Kviesti Eugenijų
kalba lietuviškai
viešbučių kambarių tvarkymas
ir padavė|os

Kviečiame moteris darbams pilnai ir
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų
patalpų valymui Mokame grynais
kiekvieną dieną

flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced

Bet kuriam laikui išnuo-

quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel

moju trijų kambarių butą

Agent or SAS at 1-800-221-2350.

su visais patogumais Vil

www.scandinavian. net

niaus centre. $550 per mė
nesį. Tel. (949) 726-0708.

Minute Mald 7562 N Milvvaukee,
Chlcago, IL 60631. 1 847 647
0433 Kalbame ir rusiškai Klausti

It’s Scandinavian

lurljaus arba Leonido.

---------------------- f---- r—
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For infortiuitirni itiJl Long I iisttttuv Post:

1-800-449-0445
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• Alvvays With Flovvers
• Gėlės Į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
• Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)
» Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms
progoms su 20% nuolaida
• Žolynų ir kapų tvarkymas
•Gėlės visoms progoms
» Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
»www.alwayswithflowers.com

8015 W. 79 St. Justice, IL 60458; Tel. 888-594-6604

Vilniaus festivalis. Scena iš žymaus rusų choreografo Boris Eifman baleto
„Čaikovskij .
Michailo Raškovskio (Elta) nuotr

Trumpai apie viską
* Per prezidento rinki
* Iki įstojimo į Europos
mus, jei jie įvyktų dabar, Sąjungą (ES) Lietuva turi
daugiausiai balsų surinktų išversti 80,000 puslapių ES
dabartinis Lietuvos vadovas teisės aktų. Iki šiol išversta
Valdas Adamkus. Už jį bal maždaug 35,000 puslapių.
suotų 20.3 proc. apklaustųjų, Pasak Vertimo, dokumentaci
rodo viešosios nuomonės ir jos ir informacijos centro prie
rinkos tyrimų studijos „Spin- Europos komiteto vadovo Aud
ter” atlikta apklausa, kurią roniaus Ažubalio, per arti
skelbia savaitraštis „Veidas”.
miausius dvejus metus šį
II vietoje — premjeras Algir darbą ketinama baigti. Lietu
das Brazauskas, už kurį bal vai ir ateityje teks nuolat
suotų 16.4 proc. apklaustųjų, versti įvairius Europos Komi
III — Seimo pirmininkas Ar sijos sprendimus, direktyvas,
tūras Paulauskas (9 proc.), IV taisykles, kitus dokumentus,
— partijos „Lietuvos krikš taip pat gausybę įvairių pro
čionys demokratai” vadovas jektų. Įvairiose ES instituci
parlamentaras Kazys Bobelis, jose turės dirbti maždaug 150
kuriam palankūs (8.8 proc.).
labai aukštos kvalifikacijos
vertėjų
iš anglų ir prancūzų į
* Tėvynės sąjungos (Lie
lietuvių
kalbą ir atvirkščiai.
tuvos konservatorių) frak
Šiuo
metu
ES turi atrinkusi
cija, Rolando Pavilionio elge
vos
23
vertėjus.
(KD, Elta)
syje įžvelgdama chuliganizmo
*
Bankrutuojančių
Kau
požymių,
paragino
Seimo
no
įmonių
turtas
tampa
pa
Švietimo, mokslo ir kultūros
sipelnymo
šaltiniu.
Policijos
komiteto narius svarstyti, ar
jis tinka eiti komiteto pirmi pareigūnai įtaria, kad iš kai
ninko pareigas. Konservato kurių stambių miesto gamyk
riai paprašė komiteto narių lų metalas išvežamas sunk
atsakyti į klausimą, ar gali as vežimiais nežinoma kryptimi.
muo, vairuodamas automobilį Tai, kad dingsta spalvotųjų
agresyviai nepaklusęs polici metalų turintys įrengimai,
jos pareigūno teisėtam reika neslepia ir žlugusių fabrikų
lavimui, nepažeisti eismo tai darbininkai, tačiau, nesant
syklių ir sužalojęs tą pareigū tiesioginių įrodymų, kaltieji
ną, po to pasišalinęs iš įvykio lieka nenubausti. „Paskelbus
vietos, vadovauti Seimo Švie įmonei bankrotą, ją reikėtų
timo, mokslo ir kultūros komi porai dienų uždaryti ir kiek
vieną įrenginį inventorizuoti,
tetui?
'Elta)
tačiau mes galime tik spėlioti,
* Klaipėdos miesto savi
kodėl vengiama tai padaryti”,
valdybės Karo prievolinin
stebisi Kauno vyriausiojo poli
kų atrankos komisija išpla
cijos komisariato Ekonominių
tino
pareiškimą,
kuriame
nusikaltimų tyrimo skyriaus
įspėja privalomosios karo tar
pareigūnai.
(KD, Elta)
nybos vengiančius jaunuolius.
* Didžiausiai Lietuvos
Tarp jų — ir iš uostamiesčio
degtinės gamybos bendro
kilusią krepšinio žvaigždę Ar
vei „Stumbras” teks sumo
vydą Macijauską, kuris su
kėti maksimalią — 100,000
Lietuvos vyrų rinktine šiuo
litų — baudą, kurią skyrė
metu yra išvykęs į Graikiją.
Konkurencijos taryba, nus
(R, Elta)
prendusi, kad įmonė pikt
* Lietuvos eksportas per
naudžiauja dominuojama pa
keturis šių metų mėnesius,
dėtimi rinkoje (pastaraisiais
palyginti su 2001-ųjų tuo metais ji užima apie 57 proc.
pačiu laikotarpiu, padidėjo 5.4 rinkos) kai kuriems bendri
proc., importas — 9.8 procen ninkams suteikdama didelių
to.
(BNS)
nuolaidų.
(BNS)

Vilniuje, ant Tauro kalno, birželio 8-ąją buvo surengta pirmoji „Tauradienio" Šventė, siekianti tapti naująją sostinės tradicija ir didžiausiu va
saros pradžios renginiu Rytų Europoje.
Kęstučio Vanago (Eltai nuotr — Aaudymo iš lanko varžybos

Sostinėje prasidėjo
Vilniaus festivalis
Gegužės 31-ąją prasidėjęs ir
iki birželio 29 d. vyksiantis
Vilniaus festivalis pasiūlys 10
koncertų ir pastatymų Nacio
nalinėje filharmonijoje, Vil
niaus universiteto Didžiajame
kieme, LNOBT, Bernardinų
bažnyčioje, Vilniaus koncertų
ir sporto rūmuose. Festivalyje
Lietuvos nacionalinis simfoni
nis orkestras, vadovaujamas
Juozo Domarko, kartu su gar
siu pasaulio baritonu Dmitrij
Chvorostovskij atliks G. Verdi
ir Piotr Čaikovskij operų ari
jas, Sergej Rachmaninov ro
mansus, neapoliečių dainas.
Festivalyje viešės ir Gidon
Kremer, kuris kartu sū būriu
savo draugų atlikėjų gros Astoro Piacolo tango operetę
„Maria de Buenos Aires”, bei
žymiausias Didžiosios Britani
jos gospel choras „London
Community Gospel Choir”.iEita>
* Lietuvos statybininkai
džiaugiasi statybų augimu,
nors darbų apimtys dar nepa
siekė iki Rusijos ekonominės
krizės buvusio lygio. UAB
„Eika” direktorius Robertas
Dargis pabrėžia, kad materia
liųjų investicijų, kartu ir sta
tybų augimą Lietuvoje skatina
tai, jog dėl pasaulinių ekono
minių krizių Lietuvoje atsira
do
ilgalaikių
paskolų ir
sumažėjo jų palūkanos. Nekil
nojamojo turto žinovai įspėja,
kad, sparčiai didėjant naujų
įstaigų bei gyvenamųjų namų
pasiūlai, gali kristi jų kainos.
(VŽ, Elta)

* Pavasarį Lietuvoje
daugėja nelegalaus darbo
— Valstybinė darbo inspekcija
pažymėjo, kad per keturis šių
metų mėnesius aptiko 2 proc.
daugiau, iš viso apie 1,500
įmonių, kuriose buvo darbo
sutarties pažeidimų. Nelegalų
būryje kaip niekad gausu sta
tybos įmonių — 23 proc. visų
nustatytų. Medienos ir medie
nos gaminių gamybos įmonėse
nelegaliai dirbę asmenys su
darė 12 proc. nustatytų nele
galų. (Elta)
* Krašto apsaugos mi
nisterija karių aprangai ir
avalynei įsigyti šiemet skyrė
24 mln. Lt — tai sudaro 3.8
proc. visų šiai ministerijai
skiriamų asignavimų, kurie
šiemet siekia 631 mln. Lt. Jos
specialistai tikina, kad visi šie
pinigai teks Lietuvos lengvo
sios
pramonės
įmonėms.
Krašto apsaugos ministerijos
(KAM) pareigūnai teigia, kad
pastaruoju metu didžiąją dalį
konkursų laimi Lietuvos ga
mintojai, nors viešųjų pirkimų
(VP) konkursus ministerija
skelbia ir žurnale „Weekly”.
KAM specialistai teigia, kad
Lietuvos gamintojų pergalę
VP konkursuose lemia ir gera
kaina, ir galimybė greitai pa
tiekti užsakytus gaminius.
(VŽ, Elta)

4724 W. 103 rd ST
OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWW.MAZEIKA.COM
*****************************************************
BIC1ENT

INSTOANCB

AGTOCT

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453
708-422-3922
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ANTANAS ABRAITIS
Mirė 2002 m. birželio 3 d. sulaukęs 87 metų.
Gimė Marijampolėje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno
daug metų.
Šv. Mišios už a.a. Antaną bus aukojamos pirmadienį,
birželio 17 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marųuette Park, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose Mišiose.
Nuliūdęs sūnus Antanas Abraitis.

A.t A.
MARIJAI PETRULIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą VYTAUTĄ,
sūnus VYTĄ, SAULIŲ ir ALGĮ su šeimomis, bei
kitus gimines ir artimuosius bei kartu liūdime.
Vladas ir Raminta Sinkai
Daiva Švipaitė

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

DRAUDIMO AGENTAI

GAIDAS - DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
Directors of Eudeikis Funeral Home (ĖST 1908)
GERALD F. DAIMID

’ulU
5058 S. ARCHER AVĖ., CHICAGO, IL 60632
Tel.: (773) 838-8888;
Fax.: (773) 838-8946
Siūlome geriausias kainas kelionėms (Lietuvą bei į kitas
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų.
Kalbame lietuviškai.

Tel. (773)838-8888.

4330 So. California
10727 S. Pulaski Rd.
5948 S. Archer Avė.
5200 VV.95 St.
9900 VV. 143 St.
Oak Lawn, IL
Orland Park. II,
12401 S. Archer Avė.
(& Derby Rd.)
ALL PHONES
1-773-523-0440

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 5645 W. 35 Street
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638
•
•
•
•
•

1
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Tel. 773-773-581-8500
Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas — „catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES
1 708 652-5245

PALOS — GAIDAS

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre
350 N. Clark,
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt.
nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

* Daugelio Lietuvos alaus
gamintojų akys vis dažniau
krypsta į Baltarusiją, kurioje
jie mato galimybę gerai už
dirbti. „Baltarusijos rinka la
bai įdomi, o jos alaus daryklos
labai atsilikusios technine ba
ze ir technologijomis. Poten
cialas ten yra didžiulis”, teigė

608 W. Roosevelt,
Chicago, IL 60607
312-957-1994
pirm. - penkt. nuo
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

AB „Švyturys Utenos alus”
generalinis direktorius Tomas
Kučinskas. Gerus norus stab
do nepalankių investicijoms

• Patogioje vietoje tarp
Čikagos ir Lemonto
•10 minučių nuo Sv.Kazimiero
lietuvių kapinių
11028 S. Southvvest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

sąlygų baimė, tuo tarpu žino
vai ragina nedelsti ir pirkti

LACK & SONS

kurią- nors iš kaimynų alaus
daryklų.
ivž, Eita)

FUNERAL DIRECTORS

Klaipėdos „Švyturio” alus — pasaulio
alaus taurės prizininkas
Atkelta iš 1 psl.
Nors ši pranašystė neišsipil
dė, „Švyturio” bendrovės vy
riausioji aludarė Džiuljeta Armonienė neslėpė džiaugsmo:
Apdovanojimas
pirmiausia
labai svarbus ‘Švyturio’ alu
dariams, nes parodo, jog mes
neatsiliekame nuo pasaulinių
skonio ir kokybės reikala
vimų. Mes tiesiog pasijusime
tvirčiau, žinodami, kad ei
name teisingu keliu. Šiuo at
veju ne tiek svarbu, kokios
spalvos apdovanojimą gauna
me”.
V. Ušackas teigė, kad „Švy
turio” laimėjimai Amerikoje
labai vertingi ne vien tuo, kad

FUNERAL HOME

padeda garsinti Lietuvos var
dą. Pasak ambasadoriaus,
svarbiausia, jog aludarių sėk
mė yra svarus argumentas
kitoms Lietuvos bendrovėms,
nedrąsiai
besižvalgančioms
JAV rinkoje.
Anot V. Ušacko, lietuviška
produkcija galėtų įsitvirtinti
JAV, jeigu tik verslininkams
pavyktų surasti sėkmingai
dirbančių vietos tarpininkų.
Aš manau, kad ir per alų
mes galime padėti atrasti Lie
tuvą. Vakariečiai turi žinoti,
kad Lietuva yra ne tik
krepšininkų ir gražių moterų,
bet ir gardaus alaus kraštas”,
kalbėjo diplomatas. (LR, Elta)

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
ALL PHONES
1-708-430-5700

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA
MARŲUETTE PARK 2533 W 71 ST
CICERO 5940 W 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK. 2929 W 87 ST
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVF,.
ALL PHONES
CHICAGO 1-773 476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas)
Tel. 1-800-994 7600
www.petkusfuneralhomes.com
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DRAUGAS, 2002 m. birželio 15 d., šeštadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Laimikių ir prizų laukia
didžiosios
„Draugo” geguži
nes rengėjai. Atneškite viską,
kas, jūsų manymu, nudžiugin
tų mažus ir didelius loterijos
laimėtojus. Lauksime liaudiš
kų dirbinių, suvenyrų, namų
apyvokos reikmenų, paveiks
lų, žaislų ir kt. Atvykite darbo
dienomis į „Draugo” adminis
traciją!
Dr. Vytis Čiubrinskas,
Vilniaus universiteto profeso
rius ir Fulbright stipendinin
kas, dabar atliekąs stažuotę
Southern Illinois universitete
(Carbondale, Illinois), Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tro pavedimu lankėsi Yorktown, Texas, kur tyrinėjo 1852
metais ir vėliau iš Mažosios
Lietuvos atvykusių ateivių bei
jų palikuonių gyvenimą. Dr.
V. Ciubrinsko surinkta ir į Či
kagą parvežta vertinga me
džiaga saugojama Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro
archyve.
Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje ir
salėje Brighton Parke šį sek
madienį, birželio 16 d., bus
minimi tragiški Lietuvių trė
mimai į Sibirą ir pagerbiami
tėvai Tėvo dienos proga. Per
lietuviškas 10:30 val.r. Mišias
giedos solistė Nijolė Penikaitė
ir Algimanto Barniškio vado
vaujamas parapijos choras. Po
Mišių salėje programą atliks
solistė N. Penikaitė, bus vai
šės.

„Žiburėlio”
Montessori
mokyklėlė ruošiasi ateinan
tiems 2002-2003 mokslo me
tams. Ieškome „Žiburėlio” di
rektorės. Reikalavimas - Mon
tessori mokyklos baigimo dip
lomas. Skambinkite dr. Edžiui
Razmai tel. 630-789-3989.
„Seklyčioje” birželio 19 d.
2 vai. p.p. trečiadienio popie
tėje pagerbsime tėvus. Kalbės
kun, Rimvydas Adomavičius,
tuo pačiu vyks linksma meni
nė programa ir bendri pietūs.
Visi maloniai kviečiami daly
vauti, pakvieskite tėvelius ir
senelius. Visi laukiami, kaip
dainoje skamba: „Norime, kad
svečių dideliam būry, būtų
daug tėvelių vidury”. Atvyki
te!
Atsisveikinimas su kun.
dr. Rimantu Gudeliu, Nau
jamiesčio ir Berčiūnų parapijų
klebonu, vyks birželio 23 d.,
sekmadienį, po 10:30 val.r. šv.
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje. Visi parapi
jiečiai ir kun. R. Gudelio drau
gai yra kviečiami šiose iškil
mėse dalyvauti, pasveikinti
kunigą su mokslo pasieki
mais, pasivaišinti, pabendrau
ti, padėkoti kun. Rimui už
darbą Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje ir palinkėti jam
Dievo palaimos ateityje.

Kas kur kada

„Draugo" rėmėjai
Petras Bingelis iš Tustin,
CA, pratęsdamas prenumera
tą, „Draugą” parėmė 50 dol.
Tariame nuoširdų ačiū!

mai.
„LITUANICA”
ŽAIS LEMONTE

Po ilgesnės pertraukos „Li
tuanicos” ‘futbolo vienuolikė
vėl žais pirmenybines rung
tynes aikštėje prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemonte. Šį
sekmadienį, birželio 16 d., 3
vai. p.p. lietuviai kovos su
„Green-White” ekipa.
Kaip žinome, „Lituanicos”
vyrai žaidžia geriausiųjų Či
kagos ir apylinkių futbolo ko
mandų tarpe. Beje, pirmeny
bės jau artėja prie pabaigos ir
dabar vyksta atidėti susitiki

Priešpaskutinės pirmenybių
rungtynės ruošiamos ketvirta
dienį, birželio 20 d., 7 vai. v.
„Schwaben Center”, Buffalo
Grove, IL. O tada „Metropoli
tan” lygos „major” divizijos
2001-2002-jų metų „major” di
vizijos žaidimus „Lituanica”
baigs birželio 23 d. susitikimu
prieš „Legovia” vėl Lemonte.
Lietuviams reikia didesnės
moralinės paramos iš lietuvių
žiūrovų tarpo. Gausiai atėję į
šias rungtynes, paraginkime
mūsiškius pergalei!
E. Šulaitis

JAV FUTBOLO RINKTINĖ PATEKO Į II
RATĄ
Nepaisant, kad JAV futbolo
ekipa penktadienį pralaimėjo
paskutines Pasaulio futbolo
pirmenybių D grupės rungty
nes, laimingo atsitiktinumo
dėka ji vis tiek pateko į ket
virtfinalį. Amerikiečius 3-1
pasekme įveikė lenkai, ku
riems ši pergalė nieko ne
reiškė — jie taip ir liko pasku
tinėje — ketvirtoje vietoje.
JAV futbolininkams pagel
bėjo Pietų Korėjos vienuolikė,
kuri penktadienį 1-0 nugalėjo
Portugalijos rinktinę. Korėjie
čiai su 6 taškais D grupėje at
sirado I vietoje, o JAV atsto
vai, surinkę 4 taškus, liko ant
raisiais. Abi šios komandos
pateko į tolimesnį ratą. Portu
galijos ekipa su trimis taškais
užėmė III vietą, o lenkai dėl
blogesnio įvarčių santykio bu
vo paskutiniais. Beje, lenkai
prieš tai patyrė du pralaimė
jimus — prieš P. Korėją 2-0 ir
Portugaliją 4-0.
Dabar JAV ekipa susitiks
ketvirtfinalyje su Meksikos
futbolininkais, kurie G grupė
je įsitvirtino I vietoje. Šios
rungtynės bus žaidžiamos pir
madienį, 3:25 vai. nakties. Jas
rodys ESPN kabelinės televi
zijos stotis ir 66-asis kanalas
(su ispaniškais komentarais).
G grupėje Meksika pralenkė
antroje vietoje likusią Italiją,
kuri surinko tik 3 taškus, bet
vis tiek pateko į tolimesnį
ratą. Italams čia pagelbėjo Pa
saulio futbolo pirmenybių de
biutantai — Ekvadoro futboli

Gražiais, maloniais ant
radienių vakarais (apytiks
liai 8:30 val.v.) didžiuliame
ekrane Grant Parke (Lake
Shore Drive ir Monroe) nuo
liepos 16 d. iki rugpjūčio 27 d.
bus rodomi klasikiniai filmai.
Įėjimas - nemokamas. Liepos
16 d. bus rodomas filmas
„Some Likę It Hot”, liepos 23
d. - „Dr. Strangelove: Or How
I Learned to Stop Worrying
and Love the Bomb”, liepos 13
d. - „A Hard Day’s Night”
(apie „The Beatles” ansamblį),
rugpjūčio 6 d. - „Carmen
Jonės”, rugpjūčio 13 d. „Horse Feathers”, rugpjūčio
20 d. - „Vertigo”, rugpjūčio 27
d. - „West Side Story”. Jei
atvažiuosite dviračiais, rasite
nemokamą vietelę juos pasis
tatyti.
„Taste
of
Randolph
Street” šventė vyks penkta
dienį, birželio 21 d., nuo 5:15
val.v. iki 8 val.v.; šeštadienį ir
sekmadienį, birželio 22-23 d.,
- nuo 3:30 val.v. iki 8 val.v.
Informacija tel 800-485-8085.
Čikagos mero R. Daley
raštinė, artėjant
vasaros
atostogoms, įspėja tėvus, kad
pagal miesto taisykles, jų vai
kai iki 17 metų sekmadieniais-ketvirtadieniais neturi
būti gatvėse po 10:30 val.v., o
Kaimišką ūkį ir gyvulė penktadieniais-šeštadieniais lius vaikai galės apžiūrėti po 11:30 val.v., nebent juos
visą vasarą, kiekvieną šešta lydėtų palydovas, sulaukęs 21
dienį ir sekmadienį nuo 1 iki 4 metų. Čikagos mieste vasaros
val.p.p. atvykę į „Children’s metu rengiama daug progra
Farm”
(12700
Southvvest mų vaikams ir moksleiviams,
Highway, Palos Park). Dau apie jas galite sužinoti inter
giau informacijos tel. 708-361- nete www.chicagokidstart.org
3650.
arba skambinant tel. 311. BetALRK Moterų sąjungos 3 kuri įstaiga, norinti vasarai
kuopos susirinkimas vyks įdarbinti jaunus žmones, gali
šeštadienį, birželio 22 d., 3 kreiptis tel. 773-553-jobs.
val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
Jono Meko filmai „Happy
mo parapijos salėje. Prašome Birthday to John” (1996)
nares dalyvauti ir atsivesti (apie „The Beatles” muzi
draugių. Tarp kitų svarbių kantą John Lennon) ir „This
reikalų vyks ir valdybos rinki Side of Paradise: Fragments
mai.
of an Unfmished Biograpfy”
Apie 100 sodelių ir darže (1999) (apie Kennedy šeimos
lių bus galima apžiūrėti lie išvykas)
bus
rodomi
šį
pos 20-21 d. „ShefTield Garden šeštadienį, birželio 15 d. 7 ir 9
Walk” festivalio metu, kuris val.v. „Chicago Filmmakers”,
vyks tarp Sheffield ir Webster 5243 N. Clark. Informacija tel.
gatvių, Čikagoje. Vyks trum 773-293-1447.
pos daržininkystės pamokėlės,
Nuo birželio 15 d. Čikagos
architektūrinės
ekskursijos, meno institute (Art Institute
gros
muzikos
ansambliai, of Chicago;
Michigan
ir
veiks vaikų kampelis ir kt. Adams) pradeda veikti paroda
Nuo mašinų stovėjimo aikšte „German Art and the past”,
lės (2011 N. Southport) iki kur eksponuojami C. D. Friedšventės vietos važinės nemo rich, P. O. Runge, E. L. Kirchkami troleibusiukai. Pasista ner, P. Klee, G. Baselitz, S.
tyti mašiną taip pat galima Polke ir kt. dailininkų darbai.
De Paul universiteto garaže ir Čia taip pat veikia ekspozicija
aikštelėje netoli Clifton ir Ful- apie traukinių stočių architek
lerton gatvių. Šventė vyks nuo tūrą ir meną „Modern Trains
12 vai. iki 5 val.p.p. Informaci and Splendid Stations: Archija tel. 773-929-9255.
tecture and Design for the
Tūstančiai įvairių kartų 21st Century”, lankytojams
lietuvių yra lieję prakaitą galima pamatyti 30-ties nese
plieno gamyklose. Apžiūrėti niai pastatytų Europos, Azi
vieną iš jų - „Joliet Steel jos ir Amerikos traukinių sto
Works” - galėsite birželio 22 čių brėžinius, piešinius ir t.t.
d., šeštadienį, 10 val.v. Buvusi Čikagos meno institutas dirba
plieno gamykla įsikūrusi Jo pirmadieniais-penktadieniais
liet miestelyje, netoli Colum- nuo 10:30 val.r. iki 4:30 vai.p.
bia ir Scott Street. Būsimi p., antradieniais - iki 8 val.v.
ekskursijos (su vadovu) daly šeštadieniais-sekmadieniais viai turi būti vyresni nei 8 nuo 10 val.r. iki 5 val.p.p. Ant
metų amžiaus ir tinkamai ap radieniais įėjimas - nemoka
sirengti. Ekskursija - nemo mas. Informacija tel. 312-443kama. Informacija tel. 815- 3600
arba
internete
727-8700.
www.artic.edu laic

„John G. Shedd” akva
riume (1200 S. Lake Shore
Dr.) ketvirtadieniais nuo bir
želio iki rugpjūčio 29 d. 5-10
val.v. skambės džiazas. Mu
ziejus veikia pirmadieniaispenktadieniais nuo 9 val.r. iki
5 val.p.p., šeštadieniais-sek
madieniais - nuo 9 val.r. iki 6
val.v. (ketvirtadieniais iki rug
pjūčio 29 d. akvariumas dirbs
iki 10 val.v.). Čikagos gyvento
jams - įėjimo bilietai 30 proc.
pigesni. Muziejaus tel. - 312939-2438, interneto adresas www.shedd.org
Ar žinote, kad kiekvie
nais metais Šiuolaikinio
meno muziejus (Museum of
Contemporary Art, 220 East
Chicago Avenue) švenčia Il
giausios dienos šventę -„Summer Solstice Celebration”?
Šiais metais nuo penktadie
nio, birželio 21 d., 6 val.v. iki
šeštadienio, birželio 22 d., 5
val.p.p. visą parą muziejuje
bus demonstruojamos paro
dos, grojama, šokama, de
monstruojamos mados, atski
roje salėje bus rodomi eksperi
mentiniai filmai, vyks salsos
šokių konkursas, o sulauku
siems aušros bus patiekti ne
mokami pusryčiai. Daugiau
informacijos tel. 312-280-2660
arba internete mcachicago.org

ninkai, kurie 1-0 nugalėjo
1998 metų bronzos medalių
laimėtoją Kroatiją, likusią tre
čioje vietoje (irgi su trimis
taškais).
Reikia pasakyti, kad į ket
virtfinalį nepateko dabartiniai
pasaulio čempionai prancūzai,
žaidę A grupėje. Iš jos į toli
mesnį ratą kvalifikavosi Dani
ja ir Senegalas. Taip pat ket
virtfinalyje nematysime galin
gos Argentinos: ji F grupėje
užėmė tik III vietą, į priekį
praleidusi švedus ir anglus.
Beje, žinomo amerikiečių
sporto savaitraščio „Sports IIlustrated” žinovų prognozė
mis, šių 17-jų Pasaulio futbolo
pirmenybių finale (jis bus
birželio 30 d.) Japonijoje tu
rėjo susitikti Argentina su Italįja. Kaip matome, Argentina
jau iškrito pirmame rate, o
Italija — tik laimės dėka pa
teks į antrąjį.
Praėjusio futbolo čempiona
to sidabro medalių laimėtojai
brazilai dar gerai laikosi: jie C
grupėje užėmė I vietą (antroje
čia liko Turkija).
Ketvirtfinalio
susitikimai
prasideda šeštadienį, birželio
15 d. Pirmas dvejas rungtynes
žais Vokietija-Paragvajus ir
Danija-Anglija.
Sekmadienį
kovos Švedija-Senegalas ir Ispanija-Airija. Kaip jau minė
jome, amerikiečiai jėgas išmė
gins pirmadienį, žaisdami su
Meksika. Atrodo, kad JAV ats
tovams jose vilčių laimėti nėra
daug.
Ed. Šulaitis

Lemonto Maironio lituanistinė mokykla šiais metais surengė grupines skaitymo varžybas, kurių tema buvo
„Lietuvos paukščiai”. Vieni iš varžybų laimėtojų - 2 mokyklos skyrius su mokytoja Jūrate Chaves ir padėjėja
Rūta Tunkevičiūte.
Sniegos Masiulienės nuotr.
Darbščių lietuvaičių na
mie gamintais koldūnais,
salotomis, sriuba vaišinsime
per Tėvo dienos pietus, kurie
Pasaulio lietuvių centre vyks
šį sekmadienį, birželio 16 d., 1
val.p.p. didžiojoje centro salė
je. Atvykite!
Už 2002 metus Čikagos
miestas savo menininkams
ir nepelno siekiančioms meno
organizacijoms paskyrė 207
specialias menininko premijas
(Community Arts Assistance
Program Grants). Šių prizų,
kurių bendra vertė 149,000
dol., paskirtis - padėti kūrė
jams įgyvendinti savo projek
tus. Tarp laimėtojų, pagal
spaudos pranešimus, yra ir
vienas lietuvis - kompozito
rius Darius Lapinskas.
Kompozitoriaus
Philip
Glass, kurį „Chicago Tribū
ne” kritikai vadina žymiausiu
šiuolaikinės operos kūrėju,
spektaklis „Galileo Gaidei” iki
rugpjūčio 4 d. bus rodomas
Goodman teatre (170 North
Dearborn Street). Informacija
tel. 312-443-3800 ar internete
www.goodman-theatre.org
Kaip ir kasmet, Čikagos
centre, Grant Parke, birže
lio 20-rugsėjo 1 d. vyks vasa
ros šokių šventė „Chicago
SummerDance”.
Kiekvieną
ketvirtadienį, penktadienį ir
šeštadienį nuo 6 val.v. iki 9:30
val.v. ir sekmadienį nuo 4
val.v. iki 7 val.v. vieną valan
dą parke bus rengiamos nemo
kamos įvairių pasaulio šokių
pamokos, po to dvi valandas
skambės gyva muzika, o šokė
jai bandys naujai išmoktų šo
kių žingsnius. Per visą vasarą
čikagiečiai
turės galimybę
šokti tango, polką, rumbą, salsą, fokstrotą, mambo, valsą,
„step”, „swing”, „lindy hop”,
„bop”, „hustle” ir kitus šokius,
jiems pritars populiarūs Čika
gos ir apylinkių ansambliai.
Šokėjai šoks 3,500 kvadrati
nių pėdų aikštelėje, padeng
toje plastika, čia pat bus gali
ma atsigaivinti ir pasistiprin
ti. Taip pat ruošiamos specia
lios nemokamos etninių šokių
.pamokos vaikams (nuo 5 metų
ir vyresniems), vyksiančios
šeštadieniais 4 val.p.p. vieną
valandą. Suaugusių ir vaikų
pamokų tvarkaraštį sužinosite
paskambinę tel. 312-742-4007
arba
internete
www.cityofchicago.org /
CulturalAffairs /
SummerDance I

KALENDORIUS

~

Birželio 15 d: Bargailė, Jolanta,
Kresencija, Tanvilas, Vitas.
Birželio 16 d.: Benas. Julita, Jūra,
Tolminns.

ALIAS „Menas ir kūryba" parodos atidarymo iškilmėse programą atliko
(iš kairės! poezijos skaitovė Violeta Drupaitė-Cole, sol. Nijolė Penikaitė
ir pianistė Kristina Vilutytė
Indrės 1 įjūnėlienės nuotrauka

Birželio 17 d : Kristaus kraujas i r
kunas; Adolfas, Daugantas, Laura,
Liudgailė. Vilmantė. Tėvo diena
(JAVi.
Birželio 18 d.: Švč Trejybė. Arnulfas, Cinbutas, Marcelinas, Mari
na, Morkus, Tolvandas, Vaiva

VIPAS CO
Sumontuojame ir pagaminame istorinius šeimos DVD
iš mėgėjiškų video, nuotraukų, ir mėgiamų melodijų
Tai puiki dovana jubiliejaus proga jūsų artimui!

Nuotraukos

DV

Cassette

Perkelkite savo namų video kolekcijas iš kasdien kokybę prarandančių V1IS į
DVD. pvz. vestuvės, krikštynos ir LL Išsaugokite Istoriją ateinančioms kartoms
A*iA.7J?.tft7? fViktnrasl

• Automobilio, namų ir
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, Balzeko
muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. II
aukštas, tel. 773-581-4030.
•DĖMESIO1 VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTER-VIDEO
3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-9279091. Sav. Petras Bernotas.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
• Pfieš užsisakydami
paminklą aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal
jūsų pageidavimą, brėžinius.
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
jis padarytas, kaip jau buvo
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
Vilimas Nelsonai. Tel. 773
233-6335.
• „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc.
Reikalų Taryba, red. Karolis
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71
St., Chicago, IL 60629, tel.
773-476-2655. Prenumerata
metams: JAV-bėse, $15, kitur
$25. Išeina 8 kartus per metus.
Tai vertinga dovana įvairiomis
progomis.

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• BALTIC MONUMENTS,
1108 Amber Drive, Lemont, IL,
60439. Prie pat PL Centro. Tel.
630-243-8446. Leonidą ir Gedi
minas Kazėnai. Pageidaujant
atvykstame į namus.
• Dr. Remigijus Gaška jau
eilę metų per „Saulutę” skiria
stipendijas studentams, studi
juojantiems Lietuvoje. Šie
mokslo metai jau baigiasi*, bet
dabar kaip tik laikas skirti
paramą ateinantiems mokslo
metams. Norintys sušelpti
studentą, kviečiami siųsti au
ką „Saulutė” (Sunlight Or
phan Aid) 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089,
TAX # 36-3003339.

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street

Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
TeL 778-284-0100.
TeL 630-287-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos
0247 8. Kedzie Avenue
Chicago, IL 00629

TeL 773-776-8700
E-mail: GibaitisOaoLcom
ToU free 24 hr. 888-7764742
Darbo vai. nuo 8 v.r. Od 5 v.v.
Šeitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
IMIGRACINĖ8 TEISĖS

ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS

Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimo* honaultacijoa teftadienitii

ADVOKATAS
GINTARAS F. ČEPĖNAS
6436 SPulaaid Rd., Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

