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Detroito ateitininkų 
šeimos šventėje... 

2psl. 

Istoriniai faktai ar 
interpretacijos, -
svarsto vedamajame 
Danutė Bindokienė; 
Bronius Nainys 
diskutuoja su Lietuvos 
politikais dėl 
kaltinimų išeivijai. 

3psl. 

Susituokė Gintė 
Čepinskaitė ir 
Remigijus Bistrickas; 
kun. Rimantas Gudelis 
tapo teologijos daktaru; 
poetui Apolinarui 
Bagdonui skirta šventė. 

4 psl. 

Kultūros kongresas 
paskelbė intelektualios 
Lietuvos viziją... 
poeto Marcelijaus 
Martinaičio žodis... 
rašytojo Vytauto 
Jakševičiaus-Alanto 
jaunystės dienoraščiai... 
gintaras ir menas... 

Kultūros priedas 

Liudininkai 
prisimena Birželio 
sukilimo įvykius. 

5 psl. 

Lietuviški sūriai... 
Čikagoje ir apylinkėse. 

6 psl. 

Birželio 23-oji — kovos už laisvę diena 
Kazys Ambrozaitis 

1941 metų birželio 23 diena 
Lietuvos istorijoje lieka labai 
svarbi ir prisimintina. Prieš 
61 metus įvykęs Tautos sukili
mas atnešė Lietuvai bent lai

kiną laisvę, trukusią šešias 
savaites. Tai antrasis praeito 
šimtmečio laimėjimas okupa
cijos nusiaubtai Lietuvai. Po 
metus trukusios žiaunos so

vietų okupacijos, akivaizdoje 
masiniu išvežime siaubo, po 
dešimčių tūkstz. cių rrežniion 
vežamų piliečių ušarų, drąsus 
Nepriklausomybes paflkeSri-

mo džiaugsmas buvo ypatin
gai didelis ir viltingas. Ta lai
kina istorinė prošvaiste lieka 
reikšminga, nes per tą trum
pą momentą sukilėlių pastaty

ta Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė spėjo atstatyti buvusią 
Lietuvos konstituciją, pa
skelbti eilę reformų ir įsta
tymų, pravesti net dalinę de

sovietizaciją, ko net dabarti
nės Kovo 11-sios Respublikos 
Seimas nesugebėjo atlikti. 

Nukelta į 3 psl. 

* Lietuva — pasaul io ka
rtikių r ankin io čempiona
to finale. Lietuvos rankinin
kams nesugebėjo pasipriešinti 
be pralaimėjimų žengusi Ko
rėjos rinktinė. Lietuviams šo
kant pergalės šokį, švieslentė-
je degė pergalingas rezultatas 
28:22 (15:7). 

* Europos šiuolaikinės 
penkiakovės čempionate 
asmeninių varžybų sidabro 
medalį iškovojo Lietuvos pen-
kiakovininkas Andrejus Zad-
neprovskis. 

* Planetos futbolo pirme
nybių ketvirtfinalyje penk
tadienį Anglijos rinktinė 1:2 
pralaimėjo Brazilijai, kuri pa
teko į turnyro pusfinalį. 

* Vokietijos r ink t inė pa
saulio futbolo čempionato 
ketvirtfinalyje penktadienį 1:0 
nugalėjo JAV vienuolikę bei 
dešimtą kartą Vokietijos fut
bolo istorijoje po 12 metų per
traukos pateko į pusfinalį. 

„Kraitenė" atranda 
JAV rinką 

Vienos didžiausių Lietuvoje 
šaldytų maisto produktų ga
mintojų ir platintojų — ben
drovės „Kraitenė" eksporto 
rinkas papildė JAV — birželį į 
šią valstybę įmonė išvežė apie 
40 tonų savo gaminių: po 20 
tonų ledų ir žuvies gaminių. 

„Iki šiol į JAV buvome iš
vežę vieną starkių partiją, bet 
tai buvo vienkartinis ekspor
tas. Dabar tikimės užmegzti 
gerus ryšius ir į šią rinką nuo
lat tiekti produkciją", sakė 
įmonės generalinis direktorius 
Eugenijus Kaziliūnas. 

Daugiausiai gaminių įmonė 
iki Šiol išveža į Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Bosniją, Hercego
viną ir ES valstybes. (BNS) 

Dopingo vartojimu 
atarto disko metiko 

suspendavimas 
atšauktas 

Tarptautinė lengvosios atle
tikos federacija (IAAF) atšau
kė dopingo vartojimu įtarto 
olimpinio čempiono, disko me
tiko Romo Ubarto suspendavi
mą ir leido jam dalyvauti var-
žybinėje veikloje. 

Apie tai pranešta penktadie
nį Lietuvos lengvosios atleti
kos federacijai (LLAF) atsiųs
tame IAAF Antidopingo komi
teto pranešime. Jame dviem 
sakiniais sakoma, kad R. 
Ubarto suspendavimas atšau
kiamas, o jis yra laisvas daly
vauti varžybose. Kokių nors 
platesnių paaiškinimų nepa
teikiama. Laišką pasirašė An
tidopingo departamento direk
toriaus Gabriel Dolle asis
tentas Sharon Loubert. 

LLAF tikisi gauti išsamią 
medžiagą apie tyrimus. 

Antidopingo komiteto pra
nešimas gautas kaip atsaky
mas į birželio 12 d. LLAF pri
imtą sprendimą suspenduoti 
R. Ubartą, kol paaiškės tyri
mo rezultatai. N u k e i t a į 5 p s l . 
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JAV Taikos korpusas baigia 
veiklą Lietuvoje 

UNESCO susirūpino Rusijos 
naftos gavyba prie Nidos 

* Rusijos polit ikų galvose 
Lietuva ir Lenkija — vis dar 
Rusijos dalis, sako konserva
torius Vytautas Landsbergis. 

* Kauno tarybos deputa
tai nusprendė prisipažinti 
klydę ir iš naujo rinks merą. 

* Lietuvos savivaldybių 
asociacija prašo valstybės 
biudžeto viršplaninių pajamų. 

* Švietimo pareigūnai 
•laks, kad kiekvienoje mo
kykloje dirbtų socialiniai pe
dagogai. 

Vilnius, birželio 21 d. BNS 
— UNESCO Pasaulio paveldo 
komitetas kitą savaitę Vengri
jos sostinėje Budapešte vyk
siančiame UNESCO Pasaulio 
paveldo komiteto posėdyje ke
tina priimti nutarimą, per
spėjantį, kad Rusijos ben
drovės „LUKoil" ketinimai 
išgauti naftą Baltijos jūroje 
ties Nida kelia didelį pavojų 
Kuršių nerijos ekologinei 
aplinkai. 

Pirmadienį Budapešte pra
sidėsiančioje Pasaulio paveldo 
komiteto 26-ojoje sesijoje savo 
požiūrį į planuojamą naftos 
gavybą Baltijos jūroje bei jos 
poveikį Kuršių nerijai išsakys 
ir Lietuva, pakviesta stebėto
jos teisėmis. 

Kuršių nerija yra įtraukta į 
UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą. 

Aplinkos ministerija prane
šime kartu išreiškia savo su
sirūpinimą planais išgauti 

naftą Baltijos jūroje. „Kol kas 
dar nėra jokių garantijų, kad 
kompanijos 'LUKoil' planuoja
ma naftos ga-yba Baltijos 
juroje netoli kuršių nerijos 
nekels grėsmes šiam unika
liam gamtos kampeliui. Rusi
jos Federacijai priklausantis 
naftos telkinys D-6 yra prie 
pat Lietuvos sienos, todėl 
ekologiškai nesaugus naftos 
gavybos projektas, Aplinkos 
ministerijos nuomone, pažeis
tų ir mūsų šalies interesus", 
teigiama pranešime. 

Ministerijos nuomone, sie
kiant, 'kad „LUKoil" rengia
mas projektas atitiktų visus 
aplinkosaugos reikalavimus, 
būtina išreikalauti, kad Rusi
ja pateiktų oficialią informa
ciją apie planuojamą veiklą 
naftos telkinyje D-6 ir atliktų 
jos poveikio aplinkai verti
nimą. Ministerija teigia, kad 
„LUKoil" interneto puslapyje 

Nukelta į 5 psl. 

pakartojamai Nidos gamtai iškilo pavojus. 

Lietuvos maisto 
gamintojai įsitvirtina 
Didžiojoje Britanijoje 

Vis daugiau Lietuvos ben
drovių mėgina įsitvirtinti 
užsienio rinkose — eksportuo
tojų akys pirmiausia krypsta į 
Jungtinę Karalyste, Vokietiją 
ir Airiją. 

Bendrovė „Vilkė" jau yra 
išsiuntusi savo rūkytos pro
dukcijos pavyzdžių į Jungtinę 
Karalystę ir tikisi atsakymo. 
„Vilkės" generalinis direkto
rius Gintaras Valančius teigė, 
kad jeigu atsakymas bus tei
giamas, klaipėdiečiai teiks 
produkciją mažoms parduo
tuvėms, į kurias ateina apsi
pirkti ir ten gyvenančių lietu
vių, rašo „Verslo žinios". 

„Mus labiau domintų preky
ba didesniais kiekiais, ekspor
tuoti norėtume ne mėsos ga
minius, o kiaulieną ir jau
tieną", sakė G. Valančius. 

Šią savaitę lietuviškų mėsos 
gaminių paklausą Jungtinėje 

Nukelta į 5 psl. 

Vilnius, birželio 21 d. (BNS) 
— JAV Taikos korpusas 
(Peace Corps), te kiantis pa
ramą besivystant, .ms demo
kratijoms, oficiai.ai baigia 
savo 10-ties meti; veiklą Lie
tuvoje. 

Kaip pranešė JAV amba
sada Vilniuje, pas.-; utinę tech
ninės paramos Lietuvoje pro
gramą Taikos korpusas baigs 
rugsėjo 30 dieną. 

Penktadienį dabartinius ir 
buvusius Taikos korpuso sa
vanorius bei programų koor
dinatorius priėmė JAV amba
sadorius Lietuvoje John Tefft. 

Taikos korpusas yra JAV 
Vyriausybės institucija, sie
kianti besivystančios demo
kratijos valstybėse padėti 
žmonėms prisitaikyti prie 
naujų sąlygų. Taikos Korpusą 

1961 m. kovo 1 d. įkūrė JAV 
prezidentas John F. Kennedy. 

Ši savanoriška organizacija 
Lietuvoje savo veiklą pradėjo 
19S2 metais. Taikos korpuso 
savanoriai Lietuvoje dirbo 
anglų kalbos mokytojais, 
smulkaus verslo konsultan
tais, padėjo nevyriausybinėms 
organizacijoms ruošti projek
tus bei ieškoti jiems finansavi
mo. 

Šiemet 33 Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose dirbo 43 
savanoriai. Nuo 1992 metų 
Lietuvoje iš viso lankėsi virš 
200 savanorių. Dvejų metų 
darbui savanoriai į Lietuvą at
vykdavo baigę specialius 10 
savaičių kursus, per kuriuos 
jie pramoko lietuvių kalbos, 
susipažino su lietuvių kultūra 
ir tradicijomis. Nukelta į 5 psl. 

Lietuvoje uždirbta pensija 
nepražus ir gyvenant užsienyje 

mis Lietuva nėra sudariusi Užsienyje gyvenantiems pi
liečiams, kurie Lietuvoje dir
bo, mokėjo įmokas „Sodrai" ir 
įgijo darbo stažą, ieikalau-
jamą atitinkamos rūšies pen
sijai gauti, siūloma leisti skir
ti ir mokėti pensiją, jei tai 
numatyta Lietuvos tarptau
tinėse sutartyse. 

Tokią Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo 
nuostatą vyriausybei pateikė 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. 

Šiuo metu galiojantis įsta
tymas nesuteikia teisės gauti 
pensiją. Lietuvoje užsidirbtos 
pensijos negali gauti ir atsisa
kę Lietuvos pilietybės asme
nys, kurie išvyko gyventi į 
užsienį. Šie klausimai buvo 
sprendžiami Seimo patvirtin
tomis tarptautinėmis sutarti
mis. 

Lietuvos piliečiams, gyve
nantiems valstybėse, su kurio-

tarptautinių sutarčių, pensijos 
skiriamos vyriausybės nusta
tyta tvarka. 

Anot ministerijos specia
listų, naujos nuostatos įteisi
nimas leistų sudaryti tarptau
tines sutartis be jų patvirtini
mo Seime, supaprastintų su
tarčių sudarymo procedūras. 
Seime būtų tvirtinamos tos 
sutartys, kurios numato kito
kias teisės normas, nei numa
tyta pensijų įstatyme. 

Ministerijos duomenimis, 
maždaug 84 proc. migrantų 
pensinis aprūpinimas jau re
guliuojamas Seime patvirtin
tomis tarptautinėmis sutarti
mis, todėl esminio poveikio 
„Sodros" biudžetui šis sprendi
mas neturėtų. 

Lietuvai tapus ES nare, pen
sijos bus skiriamos ir moka
mos pagal ES teisės normas. 

(Elta) 

Pasaulio naujienos 
(temfenfe AFP. RauMt*. AP, Inuitec ITAR-TASS. BNS 

liftų aįMĖĘ yar»ton»ll) 

EUROPA 

Marbelia. Ispanijos Saulė
tajame krante Marbelios ir 
Fuenchirola kurortuose penk
tadienį nugriaudėjo du sprogi
mai, kurie sutapo su Europos 
Sąjungos (ES) viršūnių susiti
kimu ir kuriais buvo apkaltin
ta baskų separatistų grupuotė 
ETA. Fuenchirola miestelyje 
įvykusio sprogimo metu buvo 
sužeisti 4 užsieniečiai ir 2 is
panai. Nuo šio išpuolio praė
jus 6 valandoms, sprogimas 
nugriaudėjo ir Marbelia cent
re. Laimei, žmonės nenuken
tėjo. Abiem atvejais sprogo au
tomobiliuose padėtos bombos. 

Sevilia, Ispanija . Nuo kito 
mėnesio pirmininkavimą Eu
ropos Sąjungai perimanti Da
nija atmetė galimybę atidėti 
15 valstybių plėtrą į Rytus bei 
paragino valstybes nares susi
tarti dėl terminų. Danijos 
premjeras Anders Fogh Ras-
mussen sakė, kad ketina lai

kytis planų per ES viršūnių 
susitikimą spalio 23-24 d. 
įvardyti labiausiai pažengu
sias kandidates ir galutinai 
suderinti derybų nuostatas su 
valstybėmis narėmis galuti
niam derybų dėl narystės ra
tui. Kai kurios ES narės pa
geidauja atidėti Briuselyje nu
matomą viršūnių susitikimą, 
nes būgštauja, kad Vokietija, 
iš karto po rugsėjo 22 d. parla
mento rinkimų, dar nebus 
pasirengusi pritarti, kad vals
tybių kandidačių ūkininkams 
būtų skirti milijardai eurų pa
ramos. 

Paryžius. Rusija liko Juo
dajame sąraše" valstybių, ku
rios, kaip mano Finansinių 
veiksmų grupė (FATH), neda
lyvauja kovoje su „nešvarių" 
pinigų plovimu. Penktadienį 
ši organizacija išbraukė iš šio 
sąrašo 4 valstybes, įskaitant 
Izraelį ir Vengriją. 

Ženeva. Jungtinių Tautų 
Kompensacijų komisija (Uni

ted Nations Compensation 
Commissionj penktadienį pra
nešė kompensacijoms nuken
tėjusiems nuo 1990 m. Irako 
įsiveržimo į Kuvvaitą skyrusi 
4.7 mlrd. JAV dolerių. 

Kijevas. Ukrainos Sumų 
srityje, esančioje Rusijos pa
sienyje, sulaikyta „gyvų pre
kių" siunta — 14 vaikų nuo 8 
ki 15 metų. Vaikai iš Ukrai
nos, Lenkijos ir Rusijos buvo 
vežami į Maskvą ir iš ten lėk
tuvu skraidinami į JAV. Pik
tadariai už kiekvieną vaiką 
gaudavo po 5.000-7.000 dol. 
Vaikai buvo vežami kaip lab-
diros renginių arba kultūros 
programų dalyviai. Jų doku
mentuose tikra buvo tik nuot 
rauką. Dauguma grupes, ku
riai vadovavo JAV gyvenanti.-
buvęs Pakarpates gyventojas, 
narių sulaikyti. 

JAV 

Vašingtonas. NATO gene 
rahnis sekretorius George Ro-
bertson ketvirtadienį pareiš
kė, kad tuo metu, kai JAV pla
nuotojai kuria naują ..pirmojo 
smūgio" doktrina, jo vadovau
jama sąjunga remsis atgrasi-

George Robertson 

nimo principu, nors tai gali jį 
supriešinti su JAV nuostata. 
Jis nekritikavo kuriamos nau
jos JAV prezidento George W. 
Bush politikos, kuri daugiau
siai nukreipta prieš teroristų 
grupuotę ..ai Qaeda" ir Iraką 
bei remiasi idėja, kad JAV pa
jėgos turi būti pasirengusios 
smogti pirmosios, nes ..teroris
tų ir diktatorių" neveikia šal
tojo karo laikų atgrasinimo 
principas. Tačiau G. Robert
son, pažadėjęs paversti NATO 
priešakiniu kovotoju prieš te
rorizmą, nepaneigė galimybes, 
jog JAV nuostatos pasikeiti
mas gali supriešinti JAV ir 
NATO. 

Detroi tas . Irako preziden
tas Saddam Hussein kelia 
JAV ..augančia grėsmę", ket
virtadienį pareiškė viceprezi
dentas Diek Cheney. Jis įspė
jo, kad Vašingtonas gali imtis 
užkardymo veiksmų, kad už
kirstų kelią terorizmo grės
mei. ..Režimui, kuris neken
čia Amerikos ir visko, ką mes 
giname, negaiima leisti gra
sinti Amerikai masinio naiki
nimo ginklais". teigė viceprezi
dentas. 

Vašingtonas. JAV pritaria 
siūlymui pratęsti dar pusei 
metų taikos palaikymo pajėgų 
Abchazijoje nandatą. kuris 
baigia galio" birželio 30 d. 
Kaip ir Gruz ;a, JAV nori. kad 
būtų ,,greita, pasiekta pažan
ga tiek polit-.nėse derybose dėl 
konflikto Aivhazijoje suregu
liavimo, tiek dėl perkeldintų 
asmenų sugrįžimo į savo na
mus". 

Cambridpe, Massachu-
set ts . JAV Didysis prisieku
siųjų teismas ketvirtadienį 
dviejų bern.ukų žaginimu ap
kaltino tęva Paulą Shanley — 
pagrindine Katalikų Bažnyčią 
sukrėtusio pedofilijos skanda
lo figūrą. Kaltinamajame akte 

rašoma, kad P. Shanley religi
jos pamokų metu klebonijoje 
ir kitose bažnyčios vietose 
daug kartų žagino jaunesnius 
nei 14 metų berniukus. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Jeruzalė. Izraelio kariuo

mene, penktadienį apšaudy-
dama Vakarų Kranto Jenin 
miesto turgų, per klaidą nuko
vė 3 palestiniečius, o palesti
niečiai kiek anksčiau prane
šė, kad Jenin žuvo 4 žmonės, 
tarp jų — 3 vaikai. Liudinin
kai palestiniečiai sakė, kad in
cidentas įvyko vietos gyvento
jams per klaidą pagalvojus, 
kad komendanto valanda jau 
panaikinta. ..Jie išalko ir no
rėjo maisto, todėl patraukė į 
turgų jo nusipirkti. Izraelie
čiai pradėjo šaudyti", sakė Je
nin pareigūnas. 

Izraelio tankai juda link JenirTo 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

Medžiagą siųsti: . .Draugo" redakcija. 
Ateitininkų puslapis. 

4545 W. 63 St. 
Chicago. IL 60629 

DETROITO ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

2002-jų metų, birželio 2-oji 
diena, Kristaus Kūno ir Krau
jo šventė, tai Devintinės. De
troito ateit ininkai su vėliavo
mis žengia j Dievo Apvaizdos 
šventovę, dalyvauti šv. Mišių 
aukoje už mirusius ir gyvuo
sius ateit ininkus. Suskamba 
giesmės žodžiai: ..O, Kristau, 
pasaulio Valdove". Sv. Mišias 
aukoja Dvasios vadas kun. 
Aloyzas Volskis, skaitinius 
skaito Svaja Mikulionytė ir 
Arija Kasputytė. Šv. Mišių 
puošmena — Prano Zarankos 
ir Edvardo Skiočio dueto gies
mė. Kun. Aloyzas savo pa
moksle primena, kad Kristus 
yra gyvoji duona, kurianti 
žmogiškąjį gyvenimą, papildy
dama jį dieviškumu. Todėl 
Kristus ir kvietė žmones val
gyti Jo kūną ir gerti Jo krau
ją-

Tolimesne šventės dienot
varkė tęsiama svetainėje. 

Jžanginį žodį, pasveikinda
mas dalyvius, tar ia Sendrau
gių skyriaus pirmininkas Pra
nas Zaranka. Įnešamos vėlia
vos jaunučių įžodžiui. Egza
minų aktą skaito egzamina-
torė Danutė Sirgedienė. Įžo
džiui pasiruošę šie kandida
tai: Mykolas Grabauskas, Ma
tas ir Tadas Lukasievvicz, Sau
lius Matvekas, Viktoras Puš-
korius, Juozukas Zubrickas. 

Įžodžiui pravesti šventes 
vadovas kviečia Dvasios va
dą kun. Aloyzą Volskį, vieš
nią, jaunųjų ateitininkų są
jungos pirmininkę dr. Oną 
Daugirdienę, ir globėją Almą 
Jankienę. Kun. Aloyzui Vols-
kiui vadovaujant, įžodininkai 
kartoja pasižadėjimo žodžius, 
vienu keliu priklaupę bučiuo
ja vėliavos kampą. Prie pulto 
dr. Ona Daugirdienė prisega 
ženklelį, o globėja uždeda 
juostą. Kiekvienas įžodinin-
kas tada pasveikinamas ran
kos paspaudimu. 

Skaitomas „Credo", gieda
mas ateitininkų himnas. 

Naujuosius įžodininkus svei

kina žodžiu dr. Ona Daugir
diene. Išnešamos vėliavos. 
Vyksta vienetų pranešimai. 

Apie jaunuė: . : veiklą pasa
koja jų globėja Rita Giedrai
t ienė. J i n a i ir Alma Jankienė 
globojančios 20 jaunučių, ku
rie irgi esą nusiteikę „išdrįsti 
būti kitokiais". Švęsta Kris
t aus karal iaus šventė, va
žiuota į zoologijos sodą pama
tyti baltųjų meškų. Globėja 
palinkėjo jaunučiams geros 
vasaros ir malonaus susitiki
mo vėl rudenį. 

Svaja Mikulionytė ir Tadas 
Kasputis atskleidžia Kara
liaus Mindaugo kuopos mok
sleivių veikios pasaulį. Kuo
poje esą šiais metais 18 moks
leivių. Veiklos metai pradėti 
rugsėjo mėn susirinkimu pas 
Rimą ir Rusnę Kaspučius. 

Pavalgius !auke keptų ska
numynų , išsirinkta tokia nau
ja valdyba: pirmininkas — 
Gytis Mikuiionis, vicepirmi
ninkė — Laura Sirgėdaitė, iž
d in inkas — Andrius Giedrai
tis, sekretorė — Svaja Miku
lionytė, ryšininkė — Lina 
Bublytė. 

Globėja Rusnė Kasputienė 
supažindino su Šiaurės Ame
rikos Ateitininkų tarybos pro
gramos komisijos pasiūlyta 
šių metų veiklos tema: „Drįs
t ame būti kitokie". 

N u t a r t a pavasarį, kar tu su 
Clevelando moksleivių kuopa 
suruošt i suvažiavimą Daina
voje. Išlaidoms padengti sėk
mingai pavykęs pyragų išpar
davimas. Buvę 6 susirinkimai 
ir balandžio mėn. vienas su
važiavimas Dainavoje. Per 
sus i r inkimus nagrinėta, kaip 
galėtume įgyvendinti šių me
tų reikšmingą temą. Globėjai 
Vilijai Idzelytei padedant, ra
šytos temos kuopos laikraštė
liui. Trylika kuopos narių da
lyvavo žiemos kursuose Dai
navoje. 

„Beveik visiems pat inka 
būti kitokiais čia, Amerikoje, 
— mes visi didžiuojamės bū-

Detroito a t e i t in inkų Šeimos šventėje š.m. birželio 2 c Iš k.: j a u n u č i ų įžodžiui vadovavęs kun . Aloyzas Volskis, 
šventes p rogramą vedęs a te i t ininkų s end raug ių pirm Pranas Zaranka. jaunučių globėja Alma J a n k i e n ė ir J a u 
nųjų a te i t in inkų sąjungos pirm. dr O n a Daugi rd ienė 

dami lietuviais. Aktyviai gar
bindami Dievą, stengiamės 
gyventi pagal Jo mokymą. 
Prisidedame prie lietuviškos 
veikios, ryždamiesi ir toliau 
taip daryti. Ypač dėkojame 
Vitui Underiui, Phil Moss ir 
Ramunei Miliūnienei už jų pa
galbą mūsų globėjoms ir 
mums, skyrusiems tiek daug 
laiko". 

Apie Sendraugių sąjungos 
Detroito skyriaus darbus su
žinome iš valdybos pirminin
ko Prano Zarankos. 

Pagal jį. svarbiausias val
dybos uždavinys buvo parem
ti mūsų ateitininkiško jauni
mo veiklą. Todėl valdybos di
dis dėkingumas priklauso jau
nučių globėjoms: Ritai Gied
raitienei ir Almai Jankienei 
už jų šešerių metų rūpestį ir 
darbą su pačiais jauniausiais. 
Ačiū Rusnei Kasputienei ir Vi
lijai Idzelytei už moksleivių 
globojimą ir talką ruošiant 
šventę. Padėka Vilijai ir už 
laikraštėlio redagavimą, vice
pirmininkui Benediktui Ne-
verauskui už bendradarbiavi
mą ir patarimus, iždininkei 
Nijolei Rapšienei, j au septin
tus metus tvarkančiai mūsų 
„stebuklingą" iždą. 

Skyriuje yra dar 56 nariai, 
kurių nemažas būrys dirba 
bažnyčios komitetuose ir ki
tokioje veikloje, tačiau dėl to 
neturėtų būti pamirštas ir 
savasis „kiemas". 

Minint penkiasdešimtmetį 
nuo ateitininkės — kankinės 
Adelės Dirsytės Sibiro mal
daknygės pasirodymo, mes, 
Šiaurės Amerikos ateitinin
kai, meldžiamės už Adelės 
Dirsytės paskelbimą palai
mintąja ir kartu su ja taria-
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<!;î  Lukasiewicz, Sau l ius M a t v e k a s . V i k t o r a s P u š k o n u s ir Juozukas Zubrickas. 

.iS.iu-k.i- Matas ir Ta-
N •.!«.;.!• .Jono Urbono 

pašau., 

Būrelis gerai nus i te ikus ių sendraug ių Det ro i to 
kulionis, Ona Brizgiene, Birutė ir V ik to ras Ves 

: k ų S šventėje. Iš 
•Ik; 

l'.r, 
• I I1 

/u\ ~. Jon.i- \Ii-
• lono Urbono 

me: „Paženklinkime 
meile ir viltim". 

Kaip padėkos ženklą, sen
draugių vardu Nijolė įteikia 
gėlių jaunučių ir moksleivių 
globėjoms: Ritai Giedraitienei, 
Almai Jankienei, Rusnei Kas
putienei ir Vilijai Idzelytei. 

Rita Giedraitienė leidžia 
mums būti pažįstamiems su 
pagrindine kalbėtoja iš Čika
gos, dr. Ona Daugirdiene, 
kuri savo žemiškąjį gyvenimą 
ir mokslą pradėjo Clevelande. 
Dabartiniu metu ji j a u čika-
gietė, medicinos daktarė , ke
turių sūnų motina, jaunųjų 
ateitininkų sąjungos pirmi
ninkė, gražiabalsė dainininkė. 
Šia proga kviečiama tar t i žo-
dį. 

Maloni kalbėtoja, mesdama 
žvilgsnį į ateitininkų sąjūdžio 
pradžią, pažymi, jog šio sąjū
džio pirmūnai ir t ada išdrįso 
„būti kitokiais'': pasipriešinti 
vyraujančiai, anuometinei in
teligentijos bedieviškai dva
siai. Čia iškyla ryškaus kovo
tojo už Dievą Prano Dovydai
čio asmuo. Kova prieš Dievą, 
prasidėjusi tada, tęsiasi iki šių 
dienų, tik skirtingomis formo
mis. Pagonybės dvasia dabar 
gyvena kartu su mumis. Pa
vojingiausia bedievybės forma 
— n e atvira kova prieš Dievą, 
bet visiškas nesidomėjimas 
Dievu. Tai vidinė pagonybė, 
paliečianti mus visus. 

Lietuvoje dabartiniu metu 
didžiai garbinamas „naujasis 
dievas" — materializmas, ku
rio beprasmybe rusų rašytojas 
Tolstojus vaizdžiai parodo pa
sakoje apie žmogų, kuriam 
buvusi suteikta galimybė įsi
gyti tiek žemės, kiek j is įs
tengsiąs apeiti nuo ryto iki 
saulės nusileidimo, š i s žmo
gus, besistengdamas prisi
griebti tuo būdu vis didesnį 
plotą, krito negyvas ir baški-
r ams jį užkasti užteko tik še
šių pėdų ž^mės ploto. 

Mes, ateitininkai, paženk-
linkim savąjį gyvenimą moks
lu ir viltimi. Būdami teistai, 
neužmirškime Prano Dovy
daičio paskelbtųjų trijų pama
tinių klausimų, ryžkimės nau
j am apsisDrendimui. 

Po Andraus Miliūno elek
troniniame montaže parody
tos vaiku rašinių kūrybos, 
žvelgėme ; jaunučių pasirody
mą, kuriame jie vaidino, da
lyvaujant geroms skaitovėms 
— jų globėjams, Ritos Giedrai
tienės inscenizuotą pasaką 
..Karalaites ašaros". 

Gyvenus, beširdė karalai tė, 
Karina Puškoriūtė), kuri ne

galėjusi verkti. Karalius (Ri
ma Giedraitytė) pažadėjęs ją 
ir pusę karalystės tam, kuris 
,4 pravirkdytų. Kartu su dau
geliu „virkdytojų" ir šventės 
dalyviai, dainuodami „Kaip 
verkiančio smuiko..." dainą, 
bandė pravirkdyti karalaitę, 
bet veltu. Pagaliau atėjęs 
Čigonas Mykolas Grabaus
kas) atidarė dovanų dėžutę ir 
karalaitės veidu nusirito dvi 
ašaros. Laimė nusišypsojo či
gonui — jis vedė karalaitę, 
gavo pusę žadėtos karalystės 
ir abu laimingai gyveno. Suži-

Nuotr. Jono Urbono 

nojome, kad karalaitei ašaras 
išspaudė dovanų dėžutėje su
pjaustyti trys svogūnai. 

Šiuo jaunučių pasirodymu 
buvo baigta šventės „iškil
mingoji" programos dalis. Bu
vusiam Detroito ateitininkų 
Dvasios vadui kun. Viktorui 
Kriščiūnevičiui malda palai
minus „suneštinių sumušti
nių" vaišes, valgiu ir kavute 
stiprindamiesi, pasišnekėda
mi ir net dainingajam šventės 
vadovui Pranui užvedus 
„Balselis eina per girias", ban
dydami dainuoti, tęsėme jau
kų šventės pobūvį. 

J o n a s M i k u i i o n i s 

ATEITININKU RENGINIAI 
L E M O N T E 

Spal io 26 i r 27 d. — .Atei
ties" akademinis savaitgalis 
Ateitininkų namuose. 

K a u n e 
2003 m . l i e p o s 11-13 d. 

Kaune ruošiamas Ateitininkų 
federacijos XTV kongresas. 

MARIUS KATILIUS. M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Surte A 

Jotot.lL 60435 
Te). 815-744-0330: 

HMuvtškai 815-744-8230 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualine fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių 

traumų specialistas 
8845VV. Stanley Ave.. Bemyn, IL 

80402. Tai. 708-484-1111. 
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai 

GEDAS M. ORINIS. MD 
Inkstų.pūslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St., Kenosha, Wl 
53142 

(262)948-6990 

Dr. DANA M.SAUKLIS 
Dantų gydytoja 

825 S. Mannheim Rd. 
VVestchester, IL 60154 

Tai. 706-344-1694 
Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2UOBA, M.D. 
AKHJUGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York. Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 

KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI., Orland Park, IL 
TeL 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Chnst 
ligoninėms. 

\flDASJ.NEMKXAS,M.D. 
KARDIOLOGAS-SFDES UG06 

7722 S Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.teL 773-471-3300 
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TJMvrjn&rsz Dr RAMUNĖ 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. VILIUS MIKATT1S 
Šeimos daktaras Ir cNrurgss 

Famtly medical cltruc 
10611 W. 143 St Ortand Park. IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Sirver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 706-460-2500 
DrUNA POŠKUS 

Dantų gydytoja 
4635 W. 63 St.;Chicago 

TeL 773-735-7730 
10 S 640 a Kngay Hwy, VVtoabcck 

TeL 630-323-5050 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR DAUAS PHUNSMS, MD 

GREGORY SUELZLE, MD 
SCOTT GREENVVALD. MD 

Illinois Pam Treatmer: Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnariu., 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Chicago: 312-7260600 
East Dundės: 847-561-1212 

McHenry. 815-363-9696 
» GTOMK 847-718-1212 

ir Ubsrtyvte. www.RlnoispeJn.ooni 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 9t. Oak. Laam, IL 

Tat 70*422-8280 

Dr. VWa I.Puodfionisns 
r . - , HesJthv Cormsction 
\l —» Crecpracfc & Rshsb 

»-v — OMc 
Manualine ir fizine terapija, sporto 

traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patanmai 
1000 S. State Street. 

SulB 201^02, LorJqport L 80441. 
Tel. 815-634-9075/9076 

Kabame Ketuviikai 

Dr. V.J. VASAFTIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423*114 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. ELIGUUS LEUS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 Vvalter St, Lernont IL 
60439 

1051 Essington Rd. #200, 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-723-1864 

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. 706484-1545. 

DH. L PETREIKJŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd , Hickory 
Hills, IL 

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
Tel. (706) 596-4086 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VENAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicaoo. IL 60638 
TeT773-229-9985 

Valandos pagal susitarimą 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 
9830 S. RkJgeland Ave. 

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 KERELYTE 
Amoer Healtn Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas. 
chiropraktika.manualine 
terapija, akupunktūra. 

7271 S. Hartem, 6wtaeview, IL 60455. 
Tai. 708-504-0400. 

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. 127thStr. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

DR. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija. 

3236 W. 111 S% Chicago, L 80866 
773-2330744 arba 773-489-4441 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 596-6101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr.DAUAECEPELEDDA 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

706473-9074 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalbame lietuviškai 
10 S. 640 Kingery Htghvvay 

VViHovvbrook. IL 60527 
Tsl. 630-323-2246 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. E. DECKYS 
Gydytoja ir chirurgė 

Nervų ir emocinės ligos 
Kab. 773-735-4477 

6449 S. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Downers G rovė, IL 60515 

630-652-9400 
Valandos pagal susitarimą 

http://Jotot.lL
http://administracija0drauKas.org
http://redakcUa9draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.RlnoispeJn.ooni


BIRŽELIO 23-JI — KOVOS 
UŽ LAISVĘ DIENA 

KAZYS AMBROZAITIS 

Atkelta iš 1 psl. v i 
sa ta i vyko karo lauke, raudo
n a m ir rudam karo milžinui 
kovojant Lietuvos žemėje. , 

Toji tautos drama vyko pir
mų fronto linijų lauke, kur 
kiekvienas laisvės žingsnis 
grėsė karo lauko įs tatymu ir 
gyvybės kaina. J a u per vieną 
savaitę visame kraš te buvo 
daugiau aukų, negu 1918-
1920 metais nepriklausomy
bės kovose. Tačiau, pagal 
prof. V. Landsbergį, 1941 m. 
sukilėlių paskelbta laisva Lie
tuvos Respublika yra kitokios 
reikšmės, negu Vasario 16 ar 
Kovo 11, nes nepriklausomybė 
nebuvo įgyvendinta. Gyvybės 
auką už laisvę atidavusių Lie
tuvos sūnų ir dukterų moti
nos tą tautos dramą tebeper-
gyvena, nes istorikai dar ir 
š iandien an t kri tusių kapo 
mėgina prisegti kainą, kiek 
ver ta yra gyvybės auka, ati
duota kovoje už laisvę. J ie dar 
klausia , už kurios datos lais
vę, nors gyvybės auka neįkai
nojama. 

Sukilt i ruošėmės prieš so
vietų okupaciją. Intensyvus 
pasiruošimas vyko mažiau, 
negu šešis mėnesius. Nesiruo-
šėme kovoti su sovietų a r na
cių armijomis. Sukilimo tiks
las buvo paskelbti Lietuvą ne
priklausomą su savo tautine 
vyriausybe. Visa tai reikėjo 
įvykdyti prieš a te inant nau
j a m okupantui — vokiečiams. 
Dar prieš sukilimą mums bu
vo pasakyta (A. Darnusis), kad 
kovosime prieš sovietų oku
pantus , apsaugosime valsty
bės turtą, palaikysime tvarką, 
palengvinsime vokiečių ka
r iuomenei , tačiau iš jų laisvės 
nesi t ikėkime. Kai Kauno su
kilėlių š tabas susisiekė su 
Berlyno LAF, mums pranešė 
(K. Škirpa) , kad vokiečiai ne
žada duoti nepriklausomybės. 
Buvo pasakyta sutikti vokie
čių kar iuomenę draugiškai, 
nes tuo laiku pasaulyje nebu
vo kitos jėgos, kuri kariautų 
pr ieš komunizmą. Dar prieš 
pa t sukilimą patyrėme, kad 
vokiečiai apgaudinėja, sutar tų 
ginklų iš lėktuvų nenumetė. 
Vis t ik siekėme tikslo — pa
statyt i naujus atėjūnus prieš 
faktą, kad Lietuva vienui vie
na išsilaisvino iš žiaurios so
vietų okupacijos. Žinojome, 
kad bus labai mažai laiko pra
nešti laisvam pasauliui apie 
sukilimą. Susižinojimui pasi-
ruošėme radijo s iųstuvus ir 
pr i imtuvus (R. Šatas) , pasi-
ruošėme Kauno apsupimo at
vejui. Buvo iš anksto sudary
t a s ministrų kabinetas (LLV). 
Buvo sunku surast i savanorių 
ir pajėgių asmenų, tačiau Lie
tuvos Laikinoji Vyriausybė iš 
anks to buvo sudaryta pla
čiausiu pagrindu istorijoje, 
pakviesta iš įvairių pažiūrų ir 
grupių. Kai kurie da r nebuvo 
grįžę iš kalėjimų, paskut iniu 
momentu reikėjo pakeisti . K. 
Škirpos vokiečiai neišleido iš 
Berlyno užimti ministro pir
mininko postui. To laikotarpio 
idealistas Juozas Ambraze
vičius sutiko eiti t a s pareigas. 

Suki l imas v y k s t a 
Nujaut imas ir ryšininkų 

pranešimai buvo gana tikslūs, 
kad vokiečių-sovietų karas 
pras idės sekmadienį. Nedaug 
turėjome ginklų. Dalis buvo 
da r Lietuvos kariuomenės pa
slėptų, kiti supirkt i ir surink
ti iš nuginkluotos milicijos, su 
kur ia buvo sukilėlių susitar
ta. Sekmadienį auš tan t , apie 
3:30 vai., Kauno LAF štabas 
(L. Prapuolenis, P. Narutis) 
praneša visiems daliniams te
lefonu, kad sukilimą prade
dame. Buvo sutar ta su Vil
n iaus sukilėlių štabu, kad 
Kauno LAF grupė perims ini

ciatyvą dėl- įvykusių areštų 
Vilniuje. Centrinis paštas jau 
atminuotas (V. Stonis), telefo
nas ir telegrafas laikinai at
jungti (Rudokas), trumpų 
bangų radijo siųstuvas veikia 
(Šatas), grupė iš senelių prie
glaudoje įsikūrusio štabo 
užima Kauno radijo stotį ir 
ruošia transliacijai, Vilijam
polės būrys užima Pirmąją po
licijos nuovadą, užima sena
miestį, perima P. Vileišio tilto 
apsaugą ir talkina radijo sto
čiai; Aleksoto būrys saugoja 
tiltą ir visą Aleksoto krantą; 
Šančių būrys išsidėsto nuo 
Geležinkelių stoties iki Ne
muno ir 1.1. Pakrikusi kariuo
menė ir civiliai traukiasi, 
vyksta susišaudymai ant 
Aleksoto tilto (Dženkaitis). 
Ateina baisi nežinios naktis. 
Susprogdinamas Aleksoto til
tas, kad sustabdytų masinį so
vietų kariuomenės pasitrau
kimą per senamiestį. Lėktuvų 
ūžesys, šaudymai, keletas 
gaisrų. Radijas praneša, kad 
grįžta sovietų t anka i nuo Jo
navos. Kauno senamiesčio 
partizanai, užsidarę Pirmoje 
nuovadoje, pro kurios duris 
traukiasi pakrikusi kariuo
menė. 

Pirmadienio ry tas , birželio 
vėsa. Apie 9 vai. 30 min. pra
byla Kauno radijas, atpažįs
tame Leono Prapuolenio, kurį 
slėpėme net Medicinos fakul
teto lavoninėje nuo suėmimų, 
balsą. LAF štabo vardu jis 
skelbia Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą ir paskelbia 
Laikinąją Lietuvos Vyriausy
bę. Iki šio momento viskas 
vyko pagal griežtą sukilimo 
komandą, kaip buvo pasiruoš
ta. Po paskelbimo visas Kau
nas atgijo, langai atsidarė, 
žmonės kišo suglamžytas vė
liavas pro langus, garsiai skli
do radijo balsai, himnas. Civi
lių ir uniformuotų masės už
pildė gatves. Part izanai sku
bėjo apsiginkluoti, išplėšė ka
riuomenės ginklų sandėlius, 
panaudojom net sanitarinius 
automobilius ginklams išve
žioti. Vyko radijo stoties už
puolimas ir gynimas. Sekan
čią dieną susprogdintas Ža
liasis geležinkelio tiltas per 
Nemuną, bet Vileišio tiltą ap
saugojome, pakartotinai nu-
kirpome laidus. Saugojome se
namiesčio buv. Žydų ligoninę, 
kur buvo ir sužeistų partiza
nų, Centrinį paštą, Lietuvos 
Banką ir kt. 

P i r m a s i s v o k i e t i s Kaune 
Vienas Nemuno garlaivių, 

„Komunistas", plaukiojo ruože 
Kaunas-Vilkija. Laisvės lai
kais jo vardas buvo „Aksena". 
Karui prasidėjus, garlaivis 
pasislėpė dešiniajame Nemu
no krante , žemiau Nevėžio 
įtakos, maža įgula išlipusi 
krantinėje sumigo. Antradie
nio rytą vienas įgulos narys-
partizanas pajuto, kad jį kal
bina uniformuotas vokietis, 
mandagiai prašo nuvežti į 
Kauną ir parodyti, kur yra 
vietinė policija. Garlaivio ka
pitoną rusą užrakino, vokie
čiai sulipo į garlaivį (pasako
tojas prisimena, kad jų buvo 
keturi), laivo priekyje pasi
statė kulkosvaidį ir pajudėjo 
link Kauno. Prieplaukos van
denyje buvo daug susprogdin
to tilto liekanų, „svečius" teko 
išlaipinti smėlyne prie Neries 
įtakos. 

Minėtas par t izanas vokie
čius atvedė į Pirmąją nuova
dą. Buvo duota partizanų pa
lyda ir vokiečiai nuvesti tie
siai į Kauno radijo stotį. Tai 
buvo birželio 24 dienos anks
tyva popietė. Buvo daug spė
liojimų apie pirmųjų vokiečių 
atvykimą į Kauną. Supranta
ma, kad vokiečių žvalgai mė

gino patekt i į Kauną iš įvairių 
krypčių. Prof. Z. Ivinskis „Į 
Laisvę" 1962 m. nr. 29 rašė: 
„Birželio 24-ąją, t.y. trečiąją 
karo dieną pietumis Kauno 
radiofone pasirodė dviejų ka
reivių lydimas vokiečių kari
ninkas. Jis savo daliniui vo
kiškai pranešė: „Čia leitenan
tas Flohret, tik ką užėmiau 
Kauno radiofoną ir ant Kauno 
muziejaus iškėliau Reicho vė
liavą". Kauno siųstuvas jau 
pusantros paros sėkmingai 
veikė sukilėlių vadovybėje. 
Buvo visiškai nutylėtos su
kilėlių aukos. Tos dienos vo
kiečių kariniame OKW (Ober-
kommando der Wehrmacht) 
pranešime Flohret „žygdarbis" 
buvo specialiai įvardytas" — 
rašo prof. Ivinskis. Gen. S. 
Raštikis apie tai irgi rašo (Ko
vos dėl Lietuvos II t. psl. 293): 
„Pirmieji į Kauną įžygiavę 
penki vokiečių kariuomenes 
žvalgai (leitenantas ir 4 karei
viai) rado miestą jau lietuvių 
rankose. Vokiečių kariuomenė 
įžygiavo į miestą be jokio 
trukdymo ir pasipriešinimo. 
Vėliau su dideliu nusiste
bėjimu teko sužinoti, kad vo
kiečių armijos vadas Fried-
rich Wilhelm von Kuchler, be 
jokių kautynių įžygiavęs į pa
čių lietuvių išvalytą nuo bol
ševikų mūsų laikinąją sostinę 
Kauną, už šį „drąsų žygį" bu
vo apdovanotas aukščiausiu 
kariniu ordinu: „Das Ritter-
kreuz zu Eisernem Kreuze". 
Tenka pastebėti, kad Nurn-
berge jis buvo nuteistas 20 
metų kalėjimo, o tą „didvy
rišką" vokiečių Flohret prane
šimą per Kauno radiją tada 
irgi teko girdėti. 

G r a u d u s suk i l imo 
epi logas 

Esame tragiški liudininkai 
baisių įvykių, kurie lydėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
praradimą ir pusės šimtmečio 
agoniją beviltiškos kovos su 
nelygios jėgos okupantais. Tą 
laisvės kovos besąlyginį pa
siryžimą lietuviui įkvėpė 1941 
metų Tautos sukilimas, kuris 
tęsėsi iki 1990 m. kovo 11. 
Rasinė ir ideologinė kaimynų 
neapykanta išžudė, išblaškė ir 
ištrėmė mirčiai kas trečią lie
tuvį iš savo teisėtos tėvų že
mės, paveikė dabartinės kar
tos savimonę tiek, kad likusie
ji j au laisvoje valstybėje ne
pajėgia įvertinti heroinių isto
rijos momentų, nesidomi net 
t inkamai įvertinti gyvybės au
kos už laisvę, vertindami juos 
pagal žuvimo datą. Tik po de
vynių laisvės metų Lietuvos 
partizanams pavyko išsikovoti 
bent faktiną Seimo pripaži
nimą — deklaraciją, kad jie 
tikrai gynė Lietuvą. Mažiau 
nei prieš du metus 1941 metų 
sukilėliai, iškovoję Lietuvai 
bent trumpą Nepriklausomy
bę, prašė Seimą pripažinti 
valstybiniu mastu, kad toks 
istorinis faktas tikrai buvo. 
Seimas priėmė įstatymo pro
jektą (Stasiškis) didele balsų 
dauguma 2002.09.12 „Lietu
vos Respublikos teisėtu aktu". 
Sveikiname! Tačiau momenta
liai atrodo, kad sapnas. Gir
dime per radiją Seimo narį, 
nedalyvavusi balsavime, kad 
tas nutar imas yra „šiukšlė"! 
Jam pritarė prezidento pas
kirtas svarbiam postui istori
kas. Sukilo užsienio jėgos ir 
Lietuvos mažumos, privertė 
Seimą ir prezidentą tą įstaty
mą sulaikyti. Kairioji spauda 
rašė, kad „...įstatymas sukėlė 
visuomenės pasipiktinimą". 
Kodėl? Mestas kaltinimas, 
kad LL Vyriausybė buvusi 
pronacinė, kad nepasiprieši
nusi nacių vykdomam holo-
kostui. Kaltinama vyriausybė, 
kuri buvo verčiama Rentelno 
įstaigos paruoštus įsakymus 
vykdyti, kuri buvo vokiečių 
priversta sustabdyti veiklą 
rugpjūčio 5 d., kurios daugu
ma suimta ir išvežta į kon
centracijos lagerius, kuri ne
turėjo savo policines ir kari-
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MES IR PASAULIS 
Danutė Bindokienė 

P a r u o š i a B r o n i u s N a i n y s 

MES — BAILIAI IR PRISITAIKĖLIAI 
„Aš pati Sibire užaugau iki 

18 metų. Aš turiu moralinę 
teisę pasakyti, kad daugumas 
tų, kurie pabėgo, buvo bailiai 
ir prisitaikėliai", — pagal 
„Lietuvos rytą" (2002.06.13) 
pareiškė Lietuvos Seimo ir 
Etikos komisijos narė Dalia 
Teišerskytė. Nereikia turbūt 
aiškinti skaitytojams, kad ši 
Lietuvos politikė tais žodžiais 
aptaria po Antrojo pasaulinio 
karo nuo sovietų okupacijos į 
Vakarus pasi t raukusius lietu
vius. Bailiai turbūt dėl to, kad 
nedrįso pasilikti sovietų oku
puotoje Lietuvoje ir kar tu su 
Teišerskyte kentėti Sibiro 
kančias, o prisitaikėliai — nes 
bendradarbiavo su naciais. 
Prie ko gi kito galėjo jie taiky
tis? 

Nespręsiu čia, kokias mora
lines teises Dalia Teišerskytė 
turi, kokių ne, ir kas t as teises 
jai davė — tai jos pačios reika
las, — tačiau vis dėlto labai 
norėčiau žinoti, kas paskatino 
Lietuvos Seimo narę tokiais 
neatsakingais žodžiais mūsų 
adresu svaidytis? Sakau „mū
sų", nes ir aš esu tos jos kate
gorijos vienas pagrindinių „he
rojų", bet niekada nesijaučiau 
esąs bailys ir taip pa t niekada 
nebuvau prisitaikėlis. Ne vie
na Teišerskytė taip mus api
būdina. Kitas Seimo narys — 
Mykolas Pronekus, ta ip pat 
viešai, Seimo Etikos komisijos 
posėdyje, naciais išvadino vi
sus tuos, kurie okupacijos lai
kotarpiu kovojo prieš sovietus. 
Jo teiginio pagrindas — Že
maitijoje sukurta, kovose 
prieš Raudonąją armiją da
lyvavusi, Tėvynės apsaugos 
rinktinė, nes ją apginklavo 
naciai. Dėl to kolaboravimu su 
naciais jis kaltina ir prezi
dentą Adamkų, 

Aiškios nesąmonės. Tai žino 
ir patys jų skelbėjai, šiuo atve
ju, ir Pronckus, ir Teišerskytė. 
Bet postringauja, ir tiek. Kiek
vienas pasipriešinimas prieš 
bolševikus jiems — nacių dar
bas. Juk kaip bjauriai buvo 
suniekintas ir šį savaitgalį lie
tuvių patriotų minimas 1941 
metų sukilimas. Šią tautos 
kovą prieš raudonąjį okupantą 
pasmerkęs panašiomis į Pronc
kaus bjaurastimis persisun
kęs, istorikas Liudas Truska 
sukilimo dalyviams viešai pra
šo nuodėmių atleidimo. Bet 
kad mūsų kaltintojai patys 
buvo komunistų partijos na
riai, — to neprimetu daug nuo 
okupanto kentėjusiai Daliai 
Teišerskytei, — su okupantu 
bendradarbiavo, ko gero dar 
padėjo jam skriausti ban
dančius kaip nors to bendra
darbiavimo išvengti savo tau
tiečius, šiandien jie nebepri
simena. Mūsų išsprudimas iš 
okupanto nagų j iems jau nusi
kaltimas, o jų pačių kolabo
ravimas su okupantu jau davė 
moralinę teisę vadinti mus na
ciais, bailiais, prisitaikėliais. 
Ir taip kalba ne bet kas, bet 
Lietuvos Seimo nariai, lietu
vių tautos atstovai, Lietuvos 
piliečių išrinkti vadovauti 
valstybei ir vesti ją demokrati
niu keliu. Tad gal ir ne be rei
kalo toks pat Seimo narys, bu
vęs išeivis, dr. Kazys Bobelis 
Lietuvos Seimą pavadino bu
ku. 

nės jėgos, iš kurios buvo atim
tos net rašomos mašinėlės ir 
išvaryti iš savo įstaigų. Šian
dien belieka klausimas: a r tik
rai esame laisvi priimti savus 
įstatymus, ar ilgai lauksime, 
kol tas Seimo narys atsiprašys 
lietuvių tautą už įžeidimus, tą 
paprastą, bet reikšmingą Sei
mo nutarimą vadindamas 
„šiukšle"? 

Tikrovės nepaslėpsi! 

Bet ta i visą pyktį ir sukėlė. 
Atrodo, kad tą košę Seime 

užvirė dr. Kazio Bobelio tei
ginys, kad Lietuvos „žmonių 
i š r inktas Seimas yra bukas, 
prezidentas Valdas Adamkus 
— nenuoseklus ir neprincipin-
gas , o nepriklausomybę atkū-
rusio Atkuriamojo Seimo va
dovas V. Landsbergis — dau
giausia žalos Lietuvai padaręs 
politikas". Pagal „Lietuvos ry
tą" (2002.06.12), Bobelis taip 
kalbėjęs Floridos lietuviams. 
O d a r daugiau — ne tik Sei
mą, bet ir visuomenę, įaudrino 
šių dr. Bobelio žodžių įrašo 
pergrojimas ir visos tos jo kal
bos vaizdo parodymas Lietu
vos televizijoje po to, kai šis 
daugiametis išeivijos politikas 
tokių savo žodžių viešai išsi
gynė. Žinoma, čia jau ne t ik 
juokinga, bet ir graudžiai 
kvaila. Ir „Lietuvos rytui" tai 
sudarė progą iš peties ploti vi
sai lietuvių išeivijai. Šis di
džiausias, daugiausiai skaito
mas , Lietuvos dienraštis pir
miausia melagiu išvadino patį 
Bobelį ir, priskaičiavęs pustu
zinį kitų jo nuolat užmirštamų 
„nuodėmių", šio Seimo nario 
elgesį siūlė įvertinti Etikos 
komisijai. Po to, pakartojęs 
laikraštyje jau anksčiau skelb
t a s kitų išeivių — Lietuvos ka
riuomenės vado generolo 
Kronkaičio ir buvusio vicemi
nis t ro Kilikausko — panašius 
„prasižengimus", klausė — 
„kada išeivijos veikėjai yra 
nuoširdūs"? 

„Ar tada, kai sugrįžę į Lie
tuvą dalyvauja valstybės val
dyme, drauge su kraš to 
žmonėmis kuria pilietinę vi
suomenę? Ar kai vėl a ts idūrę 
už Atlanto savo įspūdžiams ir 
prisiminimams apie Lietuvos 
tikrovę ir žmones negaili juo
džiausių spalvų? Tokių, kokių 
net Rusijos komunistai, kalbė
dami apie dabartinę Lietuvą, 
jau privengia?" 

Nežinau, kokius ir kiek 
išeivių tokiu savo aptar imu 
^Lietuvos rytas" liečia. Žodžiai 
Išeivijos veikėjai" sakytų, kad 
visus, kokį nors lietuvišką 
darbą už Lietuvos ribų dir
bančius. Jeigu taip, tai tokį 
postringavimą tikrai reikia 
laikyti j au žemiau bet kokios 
krit ikos, ir šį dienraštį įti
kinėt i kitaip nebėra prasmės. 
J a m j a u nieko nebeįrodysi. 
Tik gal verta priminti 
„Akiračiuose" (2002, birželis, 
n r 6) Almanto Samalavičiaus 
straipsnio teiginį, kad šis laik
raš t is j a u nusirito iki bulvari
nio skaitalo ir dėl to prarado 
apie pusę skaitytojų. Tad ir 
nenuostabu, kad laikraščiui 
išeivijos veikėjų išminties ba
romet ras yra iš gydytojo Lie
tuvos politiku tapęs ir j au 
trečią kartą į Seimą išrenka
m a s Kazys Bobelis. Tiesa, su 
juo ginčytis irgi mažai pras
mės. Dar ir dėl to, kad jo saky
t u s žodžius jam pačiam net 
į rašu pakartojus, Bobelis „iki 
nualpimo" teigs, kad j is taip 
nesakė . 

Tačiau yra ir dar viena me
dalio pusė. Neieškosiu Bobelio 
Lietuvos Seimui, prezidentui 
ir Landsbergiui vertinti susi
kur to pagrindo, nes jo ir ne
rasčiau, tačiau visgi įdomus 
lieka toks klausimas: kodėl 
Seimą buku vadinantis Bobe
lis politikų vertinimo lentelėje 
y ra an t r a s (tuojau po geriau
siai vertinamo irgi išeivio poli
t iko Adamkaus), o Lietuvos 
Seimu pasitiki net mažiau 
negu 10 nuošimčių Lietuvos 
piliečių? Tad kuris šio išeivijos 
veikėjo vertės mastas tikres
nis: į „šuns dienas" BobeH grū
dančio „Lietuvos ryto" ar J 

Ne vienas totalitarinis re
žimas stengėsi paneigti arba 
iškreipti istorinius faktus — 
viską, kas liudijo, kad vieno
kio ar kitokio plauko dikta
tūra laisvę mylinčiam žmogui 
— ar tautai — nepriimtina. 
Tikrovė anksčiau a r vėliau 
iškyla viešumon ir laimi. 

Praėjusiam šimtmetyje dvi 
pagrindines totalitarinio reži
mo sistemos buvo komuniz
mas ir nacizmas. Nedaug jos 
viena nuo kitos skyrėsi, tik 
pirmoji egzistavo kur kas il
giau ir dėl to turėjo laiko dau
giau kraujo pralieti, žmonių 
sunaikinti, t au tų pavergti. Ta
čiau abiem ilgainiui atėjo ga
las, tik galbūt kitais metodais. 
Kruvinąją trečiojo Reicho dik
tatūrą sutriuškino jungtines, 
laisvę mylinčios pajėgos. Kru
vinasis bolševizmas subyrėjo 
kone be pasipriešinimo, su
graužtas iš vidaus taip pat 
laisvę mylinčių jėgų. 

Prie to subyrėjimo daug 
prisidėjo ir lietuvių tauta , kuri 
netruko pasinaudoti nusilpu
siu priešu ir atkurti nepri
klausomybę. 1990 m. kovo 11-
oji nebuvo vienintelis kar tas , 
kuomet tokia proga Lietuvai 
pasitaikė ir t au ta , nepaisyda
ma pavojų, žengė į laisvę. 

Šiandien, be abejo, retas lie
tuvis nežino, ką reiškia 1918 
m. vasario 16 data. Taip pat 
žino ir 1990 m. kovo 11-ąją. 
Tačiau 1941 m. birželio 23-oji 
daugeliui vis dar mįslė. Tai 
tikrovė, kurią dėl įvairių prie
žasčių tebesistengiama pa
neigti. Ir jeigu tos neigiamos 
pastangos pavyks dabar, kai 
tebėra nemažai gyvų tos die
nos liudininkų, ateityje prie
šingus argumentus bus sun
kiau ir sunkiau atremti . 

Tik žmonėms, kurie 1941 m. 
birželio viduryje išgyveno ko
ne dvi savaites nuolatinio 
siaubo, nereikia aiškinti, su 
kokiu džiaugsmu Lietuva tų 
pat metų birželio 22 d, sutiko 
Antrojo pasaulinio karo pra
džią. Tiesa, tuo metu dar nie
kas šio karo nevadino „pasau
liniu" — tai buvo dviejų di
džiųjų XX šimt. kraugerių su
sirėmimas. Bent lietuvių tau
ta linkėjo, kad laimėtų tasai , 
kuris atslinko iš Vakarų, nes 
Rytinio siautėjimą buvo dar 
tik pergyvenusi. 

Lietuviai, melsdami Dievo 
malonių, gieda: „Nuo karo, 
maro... gelbėk mus . Viešpa
tie!" Tačiau birželio 22 d. kari
nių lėktuvų ūžimas ir bombų 
sprogimas daugeliui buvo ta
rytum muzika, o baisaus prie
šo, skelbusio save nenugali
mu, beatodairiškas bėgimas 
„namo" atrodė kaip tikras ste

buklas. Bent tuo tarpu, ka ra s 
reiškė išsigelbėjimą: iš mir t ies 
kamerų, kalėjimų, gyvulinių 
vagonų, kurie nespėjo pajudėti 
į Rytus. Karas reiškė išsi
gelbėjimą ir nedidelei Brazių 
šeimai Veiveriuose, nes į Mau
ručių geležinkelio stotį dar 
nespėjo atbildėti nauji tuščių 
vagonų ešelonai, iškratę Rusi
jos platybėse ašaromis ir 
krauju pasriuvusį gyvąjį krū
vį. Po trijų naktų, praleistų 
miške, bombų dunksėjimai 
Kauno pusėje a tnešė viltį, kad 
galbūt tie vagonai niekuomet 
neatriedės.. . 

Kad Kaune vyksta Tautos 
sukilimas, kad paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė, suda
ryta Laikinoji Vyriausybė, gal
būt daugelis ilgą laiką (arba 
net niekuomet; nežinojo. O ką 
jau bekalbėti apie nuošales
nius provincijos miestelius a r 
kaimus' Toji tikrovė naujojo 
okupanto buvo nedelsiant už
gniaužta. Tačiau istorinis fak
tas lieka. Lietuva t ikrai pasi
skelbė nepriklausoma. Antrą 
kartą tame pačiame š imtme
tyje. Kaip ir 1918 metais , t au
tos patriotai skubėjo pas inau
doti atsiradusfa proga — nors 
keliom valandom, nors keliom 
dienom... 

Šiandien girdime d a u g ar
gumentų prieš šią t ikrovę. 
Visuomet kyla k laus imas: jei
gu valstybėje yra svetima ka
riuomenė, kaip ji gali save va
dinti nepr iklausoma 9 Visgi, 
pasirodo, gali, ir 1941 m. bir
želio 23 d. nėra vienintelis at
vejis, kai Lietuvoje tas įvyko. 

Argi 1990 m. kovo 11-ąją 
Lietuvoje svetimos kar iuome
nės nebuvo? Argi raudonas is 
okupantas džiaugsmingai 
sveikino Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą, ypač jos pirmi
ninką Vytautą Landsbergį, 
kad drįso žengti tokį lemtingą 
žingsnį: paskelbti Nepriklau
somybes atkūrimo aktą? Je igu 
atsakytume į šiuos k laus imus 
teigiamai, tai kaip pateisin
tume 1991 m. sausio 13-osios 
įvykius? 

1941 m. birželyje Hit leris 
buvo pasiryžęs savo imperiją 
išplėsti nuo vieno Žemės kraš 
to iki kito. Jo tikslas: visų pir
ma „susitvarkyti su pavojin
giausiu varžovu" — Sovietų 
Sąjunga. Lietuvos siekiai ir 
norai Berlynui buvo ne tik ne
logiški, bet tiesiog neišmanė
liški. Kol tas atrodė naudinga, 
leista šiai mažai valstybei at
likti tam tikrą vaidmenį, bet 
scenos uždanga labai greitai 
buvo užtraukta . Visgi t as ne
paneigia tikrovės: Tautos su
kilimas įvyko! Nepriklauso
mybė buvo paskelbta! 

„antrą valstybės kėdę" sodi
nančių apklaustų visuomenės 
atstovų? Ir kodėl taip kal
bančio išeivio „marke" Lietu
voje kyla, o taip rašančio Lie
tuvos dienraščio — smunka? 
Atsakymo nežinau, tačiau tik 
nuoširdžiai l inkiu Lietuvos 
Seimo nariui dr. Kaziui Bobe
liui taip nekalbėti, „Lietuvos 
rytui" — taip nerašyti. Ma
nau, kad po dvylikos laisvo bei 
atviro užsienio ir Lietuvos lie
tuvių susižinojimo bei susiti
kinėjimo metų toks bendravi
mo būdas nepadeda nei vie
niem, nei kit iem. Šalia to, 
kaip vienas išeivijos veikėjų ir 
daugiau kaip pusšimtį metų ją 
pažįstantis, tur iu pasakyti, 
kad „Lietuvos Ryto" minimų 
tokių Juodžiausių spalvų" epi
tetų nei Lietuvai, nei Lietuvos 
žmonėms iš išeivių negirdė
jau . Bent iš tos visuomenės 
dalies, kurioje nuolat maišau-
si. O apie išeiviams segamas 
etiketes tokias, kaip šiame 
rašinyje minimos. girdžiu 

daug ir gana dažnai. 
Neteigiu, kad mes e sam 

šventieji ar bent geručiai — 
nekaltučiai. Klaidų pada rėme 
daug, ypač Lietuvos laisvėjimo 
laikotarpiu ir pirmaisiais lais
vės metais. Skridome į tėvynę, 
gyrėmės, blizginomės, kai ku
rie tiesiog Jieroiškas poemas" 
apie savo nuopelnus Lietuvai 
kūrėme, dėl ordinų ne t t a r p 
savęs spjaudėmės. vieni k i tus 
nuo aukštesnių pakopų žemyn 
grūdome, bet tai buvo j au se
niai dingusios išimtys. Tad a r 
neverta būtų pradėti rašyt i 
naują mūsų bendravimo isto
rijos puslapį? Iš išeivių pusės 
gal jau laikas būtų nustot i 
ieškoti kiekviename valdžios 
palovyje pasislėpusių maskvi-
nių, Kremliaus malonės iš
siilgusių, komunistų, o iš tė
vynės pusės — žydšaudžių, 
nacių, fašistų, ir svarbiausai 
— nustoti vieni ki tus mokyti . 
Ir ne tik moralės reikia, o 
daugiau abipuses savitvardos. 
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MLJSU ŠEIMOSE 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME! 

POETO APOLINARO BAGDONO 
JUBILIEJUS 

Sesele kazimieriete Perpetua Į.m. birželio mėn. švenčia savo 101 gimta
dieny J i dar iabai judri. guvi. tebesirūpina Šv. Kazimiero vienuolyno lie
tuvišku muziejumi ir biblioteka. Beje, Arizonos LB apylinkes vaidybos 
pirmininko Rimanto Vaitkaus ir jo žmonos Aldonos rūpesčiu, sukuria in-
ternetine svetainė, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie ses. 
Perpetua ir Sv. Kazimiero vienuolyno Čikagoje muziejų. J tinklalapį gali
ma patekti šiuo adresu: http:/www.lithaz.org paskui išsirenkant 
..Museums & Galleries" pagrindiniame meniu, o po to St. Casimir Mu-
seum of Lithuanian Culture. ..Draugo" redakcija jungia savo sveikinimus 
prie visų kitų garbingo seseles Perpetuos jubiliejaus proga. Ad multos an-

SUSITUOKĖ GINTE CEPINSKAITE 
IR REMIGIJUS BISTRICKAS 

Gerų žmonių kviečiamas, at
vyko į Ameriką ir įsijungė į vi
suomeninę bei kultūrinę veik
lą. Teko sunkiai dirbti įmo
nėse, bet noras tobulėti nu
vedė į Čikagos universitetą ir, 
jį lankydamas, gauna magis
tro laipsnį, kas jam duoda tei
sę dėstyti amerikiečių mokyk
lose. Mokydamas, dirbdamas, 
nepamiršo ir šeštadieninių lie
tuviškų mokyklų. Iš pradžių 
parapijinėse mokyklose, o vė
liau ir Lituanistiniame peda
gogikos institute dėstė lietu
vių kalbą, literatūrą. Ameri
kiečių gimnazijoje dėstė lo
tynų kalbą ir literatūrą. 

Devynių dešimčių gyvenimo 
tarpas yra gana ilgas, kurio 
ne visi sulaukia. Čia yra Dievo 
dovana ir tvarkingas gyveni
mas. Apolinaras Bagdonas ne
leido laiko veltui, per tą laiką 
išleido 10 poezijos knygų, su
redagavo 7 knygas. Štai kele
tas jo redaguotų knygų: „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" 9 ir 10 tomai, knyga 
apie Kražius ir S. Ambraze
vičienės trys knygos. 

Pianiste Gintė Čepinskaitė 
buvo gerai pažįstama Čikagos 
lietuvių publikai. Ne vienerius 
metus ji rengė solinius bei 
kamerinius koncertus, nuolat 
talkino Čikagos lietuvių ope
rai, tuo pačiu mokydama gau
sų amerikoniukų būrį fortepi
jono naeno paslapčių... Gintė 
mokslus baigė Lietuvos Muzi
kos akademijoje, įgydama mu
zikos magistro laipsnį, bei Vil
niaus universitete gilinosi į 
tarptautinio verslo studijas. 

Jos tėveliai — taip pat žino
mi Lietuvos muzikai: tėvelis 
Romas Čepinskas — pianis
tas, vadovauja Muzikos aka
demijos Kauno fakultetams 
nuo pat jų atkūrimo, mama 
Marija Rauchaitė-Čepinskienė 
— koncertuojanti vargoninin
kė bei fakultetų katedros ve
dėja. 

Kiyvlendietis Remigijus 
Bistrickas — taip pat aktyvus 
lietuvių bendruomenės vei
kėjas, ypač entuziastingai da
lyvaujantis organizuojant me
ninius renginius. Kilęs iš Šilu
tės, įgijęs psichologijos mokslų 
daktaro laipsnį Vilniaus bei 
Maskvos universitetuose, at

vykęs į Ameriką jis sėkmingai 
baigė MBA (Master of Busi
ness Administration) mokslus 
Pittsburgh Carniegie Mellon 
universitete. Šiuo metu dirba 
didelėje Klyvlendo korporaci
joje „Lubrizol". 

Po beveik 2,5 metų 
„skraidymo" tarp Čikagos ir 
Klyvlendo Remigijus pernai 
prieš pat Kalėdas pasipiršo 
Gintei prie Niagaros krioklių 
Kanadoje. Sužadėtiniai nedve
jodami nusprendė atšvęsti 
vestuves Lietuvoje — kur jų 
tėveliai, giminės, artimiausi 
draugai. 

Gegužės 4 dieną Vilniaus 
Arkikatedra buvo pilna žmo
nių, susirinkusių pasveikinti 
jaunųjų. Oras buvo saulėtas ir 
vasariškas, kvepiantis šviežią 
gegužio žaluma. Po iškilmingų 
sutuoktuvėms skirtų šv. Mi
šių gausi svita bei svečiai per
sikėlė į prestižinį Vilniaus 
restoraną „Stiklių bočiai" vai
šėms, užsitęsusioms ligi ryto. 

Po kelių dienų poilsio Nidoje 
jaunieji grįžo į Klyvlendą ir 
laimingi laukia savo pirma
gimės dukrelės išvystant pa
saulį. A. V. 

Poetas Apolinaras Bagdonas 

Būdamas kilimo žemaitis, 
pamilo žemaičių kalbą ir, no
rėdamas ją išvesti į literatūros 
laukus, parašė tris poezijos 
knygas žemaičių tarme. Daug 
kartų lankėsi nepriklauso
moje Lietuvoje, kur skaityda
vo savo poeziją ir susilaukė 
įvertinimo. 

Stasė Petersonienė pabrėžė, 
kad ji dar daug galėtų kalbėti 
apie poetą, nes jis buvo labai 
darbingas ir savo ilgame gyve
nime labai daug nuveikė. Jo 
pagerbimui pakvietė visus su
dainuoti „Ilgiausių metų" ir 
paprašyti Dievo, kad poetą lai
kytų sveiką ir suteiktų jėgų 
tęsti numatytiems darbams. 
Lai viltys ateitį veda 
Nestojančius žingsnius mū-

suosius 
Per audras, per lūžtantį 

ledą, 

Kur žemę pavasariai juosia, 

Taip mū.<u dienos vis 
skrenda 

Ir niekados nesustoja... 
Apolinaras Bagdonas, 

„Žvaigždžių pavėsy" 

Dienos iš tikrųjų nesustoja 
ir krauna metus ant mūsų 
nugarų. Gerai, jeigu da: -.as 
dienas gal; panešti ir švęsti su 
draugais, kol Aukščiau.-:us 
leidžia ton .s dienomis džiaug
tis. Apolinaras Bagdonas bir
želio pradžioje šventė 90-*ies 
metų jubiliejų. Paminėji: as 
įvyko „Sek'.yčios" patalpos* o 
šiam sar. būriui vadovavo 
Stasė Petersonienė, Lietu ių 
rašytojų draugijos pirmininkė. 
Ji trumpai apibūdino Apolir.a-
ro Bagdone nueitą visuomeni
ninko, mokytojo, rašytojo ir 
poeto gyveramo kelią. 

Pirmuosius mokslus prade.': 
Užvenčiu mokykloje, vėliau 
lankė Kražių gimnaziją, o j 
baigęs, įstojo į Kauno Vytauu 
Didžiojo universiteto Huma
nitarinių mokslų fakultetą ir 
ruošėsi mokytojo specialybe: 
Baigęs universitetą pradėjo 
mokytojaut: Rokiškio ir Radvi
liškio gimnazijose. Mokytojau
damas ir turėdamas užtikrin
tą pragyvenimą, daugiau sky
rė laiko poezijai. Eiles pradėjo 
rašyti, dar būdamas pradžios 
mokyklos suole. Išdygęs jau
nystėje poeto diegas klestėjo ir 
išaugino į c.-andų medį. Ar
tėjant barb.-rų ordoms, pasi
traukė į Vckietiją ir. karui 
pasibaigus, atgaivinus išeivi
joje gimnazijas, vėl įsijungė į 
mokytojo darbą. 

Apolinaras Bagdonas dėkoje 
Stasei Petersonienei. Faustu: 
Stroliai už parašymą gaidų 
nam jo eilėraščiui ir mieliems 
jo gerbėjams, susirinkusiems 
pasidžiaugti kartu. Taip pat 
kvietė pasižiūrėti į išdėstytas 
jo parašytas ir redaguotas 
knygas. 

Pobūvio dalyviai linkėjo Ju
biliatui dar daug kūrybingų 
metų ir Dievo palaimos su
laukti net šimtą metų. Pasi
svečiavimą.- užbaigtas jo pa
ties parašytomis mintimis: 

Ir kaip gctla trumposios 
jaunystės, 

Kuri dužo į kietąją uolą, 
Širdis taip norėjo pražysti, 
Ugnimi sužėrėti krikštolo. 

Antanas Paužuolis 

Gegužes 4 diena vestuvių žiedus n a u t buvusi čikaeiPtė Ginte ("'epins-
kaite ir kiyvlendietis Remigijus Bistrickas 

PASIEKĖ MOKSLO AUKŠTUMAS 
Kun. Rimantas Gudelis, Nau

jamiesčio ir Berčiūnų parapijų 
klebonas Panevėžio vyskupi
joje, atvyko į Čikagą 1997 m. 
gruodžio 23 d. Jis atvyko stu
dijuoti pastoracinės teologijos 
ir įgijo magistro laipsnį 2000. 
Kartu kun. R. Gudelis ėjo vi
karo pareigas Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje. Studijuodamas nema
žu krūviu ne gimtąja kalba ir 
dar eidamas vikaro pareigas, 
jis baigė ne tiktai magis
tratūros studijas, bet ir Catho-
lic Teological Union prie 
Čikagos universiteto gavo 
daktaro laipsnį iš teologijos ir 
tarpkultūrinių santykių. 

Atsisveikinimas ir kun. R. 
Gudelio knygos „The Process 
of Reconciliation VVithin the 
Lithuanian Catholic Church; 
after the Soviet oeupation" 
pristatymas įvyks 2002 bir
želio 23 d., po 10:30 vai. Šv. 
Mišių, Švenčiausiosios Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos (Marąuette Parko Čikaga, 
IL) salėje. 

Kviečiame dalyvauti 
Kun. dr. Rimantui Gudeliui 

linkime sėkmės ir Dievo palai
mos sunkiame dvasininko 
darbe. 

Wt)\yt'*--y.'M< 

Los Angeles Šv Kazimiero parapijos bažnyčioje buvo pakrikštytai Ingos Nelsaites ir Vito Rugienių antrasis 
sūnelis Andrius Raimundas. Šiai džiaugsmingai šventei susirinko didelis būrys giminių ir artimųjų I eil. iš 
kaires: Romanas Paulius. Kristina Narbutaitė ir Erika Paliute: II eil.: Rimas Narbutas. Viktoras Paulius, To
mas Narbutas ir močiute Angele Nelsiene: III ei!.: Raimundas Paulius, tėvelis Vitas Rugienius laiko sūnų 
Aleksą, mama Inga laiko Andriuką, Krikšto sakramentą suteikęs kun. Stanislovas Anužis, šalia jo teta Renata 
Paulienė, krikšto mama teta Audra Narbutiene, teta Danute Rugieniute. krikšto tėvas Karis Petrulis, tėvukas 
Romas Nelsas ir tėvukui — Vitas ir Junna Rugieniai. 

BEVEIK DVYNUKAI 
Kovo mėnuo atnešė daug 

džiaugsmo ir praplėtė Saulių 
bei Žliobų giminę. Dr. Aras ir 
Lina 'Saulyte1 Žliobai susi
laukė trečios dukreles Ingos-
Kristinos. o už kelių dienų Li
nos brolis, dr. Vytautas ir dr. 
Aleksandrina Sauliai susilau
kė pirmgimio sūnelio Luko. 

Nauja sesute džiaugiasi Ar
iana ir Julyte Žliobaitės, o 
padidėjusiu vaikaičių ir pro
vaikaičiu skaičiumi džiaugia
si Aušra ir Algis Sauliai, dr. 
Petras ir Laima Žliobai. pro-
močiutės Angelė Poškaitienė 
ir Marija Šauliene. 

Aušra ir Algirdas Sauliai su vaikaičiais Luku Saulių ir Inga Žliobaite. _ ^ 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Smulkštienė 
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906 

ELEKTROS SROVE IR JŪSŲ NAMAI 
Ateina karšta, drėgna vasa- vės naudojimo rezultatas, kai 

ra ir niekas nenori, kad tokiu 
laiku nutruktų elektros srovės 
tekėjimas į mūsų namus. Bet 
jei vasarą yra rekordiniai 
karščiai, dažnai pasitaiko, kad 
elektros srovės tekėjimas nu
trūksta. Šitoks elektros srovės 
nutrūkimas vasaros metu yra 
vadinamas „brovvnouts" ir 
dažnai apima didesnę ar ma
žesnę miesto dalį be jokio 
išankstinio pranešimo, ir tę
siasi minutes ar valandas. To
kie elektros srovės nutrūkimai 
yra padidėjusio elektros sre-

Ųungiami milijonai oro vėsin
tuvų gyventojų namuose ir 
verslo įstaigose. 

Bet jums nereikia išjungti 
oro vėsintuvų, kad sutaupy
tumėte elektros srovę, reikia 
tik pasukti termostatą iki 78 
laipsnių ir bus naudojama ma
žiau elektros srovės. 

Yra duodama daug įvairių 
patarimų, kaip sutaupyti elek
tros srovę. Pvz., patariama 
virti elektrine ar dujų virykle, 
naudoti lygintuvą, naudoti in
dų plovyklę ne dienos karščių 
metu, o vakarais, kai oras 
atvėsta. Naudokite ventilia
torius — „fans'\ kad vėsesnis, 
sausesnis oras. ateinąs iš oro 
vėsintuvo, geriau pasiskirs
tytų po namus. 

Nors mikrobanges krosnelės 
naudoja daug elektros, bet 
patariama virti maistą jose, 
negu naudoti c-!ektrinę ar duji
nę viryklę, kurios ne tik ver
da, bet ir šildo namus. 

Yra patariama, kad išveng

tumėte „brovvnouts", nusukti 
termostatą iki 78 laipsnių ar 
aukščiau, jei išeinate iš namų 
ar einate miegoti. Tai leng
viau padaryti, įsitaisant pro
gramuotą termostatą. Elek
tros sunaudojimas gali būti 
sumažintas, jei daug elektros 
srovės reikalaujančius darbus 
(kaip skalbimo ar indų plovi
mo mašinas) naudosite po 8 
vai. kada dauguma verslo ar 
pramonės vietų yra uždaryta 
ir nenaudoja elektros srovės. 

Nors lempos ir nedaug sro
vės naudoja, bet vis tiek gali
ma elektros srovę sutaupyti, 
užgesinant nereikalingas lem
pas. Patariama pakeisti „in-
candescent lights'', kurios turi 
degti ir dienos metu, į „com-
pact fluorescent bulbs", kurios 
naudoja mažiau elektros ener
gijos. Nors jų įdėjimas yra 
brangesnis, bet jos laiko ilgiau 
ir taip sutaupoma pinigų. 

Jei „brcwnout" būtų jūsų 
kaimynystėje, laikykite langus 
ir duris uždarytus, kad na
muose kuo ilgiau išsilaikytų 
vėsus oras. Nedarinėkite šal
dytuvo. 

Turėkite lengvai randamų 
žvakių ir baterinių žiebtuvė
lių. Naudodami žvakes, būkite 
atsargūs, nes gali lengvai kilti 
gaisras. Geras dalykas turėti 
baterinį radiją, tada galite 
sekti, kas dedasi su jūsų apy
linkės elektros tiekimu. 

Naudotasi įvairia spauda. 

San Diego, Caiif mokyklos mokiniai de-

intas (jriinHis. 
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PRISIMINIMAI APIE 
BIRŽELIO SUKILIMĄ 

T E R E S Ė BUTVILAITĖ-MARKUS 
Praėjo jau 61 metai nuo 

1941 m. Tautos sukilimo prieš 
Raudonąją armiją. Tačiau jau
nystės prisiminimai liko neuž
miršti, ypač tie, kurie buvo 
reikšmingi gyvenimo kryžke
lėje, pasirenkant kelią toli
mesniam savo gyvenimui. 
Jaunystėje žengti žingsniai 
savo tautos naudai, savo sąži
nės šauksmui privertė palikti 
savo tėvynę, už kurią kovota, 
ir bėgti svetur, kad netektų 
išvykti j Sibirą, būti kankina
mai komunistų, parvežusių iš 
Maskvos Stalino saulę. Tokie 
tūkstančių lietuvių panašūs li
kimai gyvenimo kryžkelėse: 
likti okupantų valiai a r bėgti 
į Vakarus. 

Jau 12 metų Lietuva gyvena 
atkūrusi nepriklausomybę. 
Džiaugsmingi Lietuvos žmo
nėms 1988 m. Sąjūdis, vedan
tis dainuojančią revoliuciją 
prieš okupantus ir kolaboran
tus, baigėsi labai sėkmingai: 
išvaryta okupacinė kariuome
nė, atkurta nepriklausomybė. 
J a džiaugiamės, j au gyvenda
mi Amerikoje, nes jaunystėje 
dėl to paties tikslo kovoję, 
laimėję, bet po trejetos metų, 
vėl artėjant sovietinei kariuo
menei, buvome priversti palik
ti savo tėvynę Lietuvą. 

Neseniai Lietuvos Seimas, 
vadovaujamas garbaus Vytau
to Landsbergio, teisingai įver
tino 1941 m. sukilimo istorinę 
reikšmę Lietuvai ir Laikino
sios vyriausybės nepriklauso
mybės atkūrimo paskelbtą 
aktą pripažino teisėtu. Gaila, 
kad po kelių dienų, priešingo 
nusistatymo asmenų spau
džiamas, Seimas savo spren
dimą atšaukė. 

Skaudu buvo apie visa tai 
skaityti, kad dabartiniai Lie
tuvos valdžios atstovai nepri
pažįsta, neįvertina ankstesnės 
mūsų kartos ginkluotos kovos 
ir pergalės už Lietuvos nepri
klausomybę istorinio doku
mento. 

Esu 1941 m. birželio sukili
mo liudininkė ir pati jame da
lyvavau. Dėl to vėliau teko pa
likti tėvynę ir j au visam gy
venimui likti čia, Amerikoje, 
nes nesinori palikti čia pato
giai įsitvirtinusių savo vaikų, 
anūkų ir proanūkų, be to, Lie
tuvos valdžioje tebėra daug 
anų laikų komunistų ir KG-
bistų, jų vaikų ir anūkų. 

Kodėl 1941 m. birželį, artė
j an t vokiečių kariuomenei, su
kilome? Tada mes nieko neži
nojome apie Stalino ir Hitlerio 
tautų pavergimo planą. Ta
čiau matėme to plano praktinį 
įgyvendinimą. 1940 m. bolše
vikams okupavus Lietuvą, Pa
leckio, S. Nėries, Kubilinsko ir 
kitų kolaborantų iš Maskvos 
buvo atvežta „Stalino saulė". 
Prasidėjo masinis teroras: 
suėmimai, tardymai, trėmi
mas, kišant į gyvulinius vago
nus senelius ir net mažus 
vaikus. J ie , kiek spėjo, nu
šlavė Lietuvos inteligentiją iš 
savo kelio. Visa tai parodė, 
koks yra okupantas ir komu
nistinis rojus. 

Todėl, artėjant vokiečių ka
riuomenei, kauniečiai žaibiš
kai sukilo, atiminėjo ginklus 
iš rusų kareivių ir vijo oku
pantus. Inteligentija ruošė Ne
priklausomybės atkūrimo ak
tą, organizavosi Laikinoji vy
riausybė. 

Man buvo 20 metų, bet oku
pantų nemėgau, nes jie ir man 
jau buvo padarę didžiulę 
skriaudą. Apie ją papasakosiu 
vėliau. Mačiau, kokias kan
čios okupantas darė Lietuvos 
žmonėms, ištisoms šeimoms, 
mačiau, su kokiu entuziazmu 
kauniečiai ėjo į sukilimą. Bir
želio 14-15 d. masiškai gaudė 
žmones, kimšo juos į gyvuli
nius vargonus ir vežė į Rusijos 

rytus, o po kelių dienų, sek
madienį, pradėjo organizuotis 
sukilimas. 

Aš dirbau Šančiuose fabrike 
^Audimas". Atėjusi pirmadienį 
į darbą, radau fabriką užda
rytą, nes prasidėjo karas. Aš, 
grįždama pro Šančių bažny
čią, Juozapavičiaus prospekte, 
pamačiau, kad vyrai išsineša 
ginklus iš greta esančių karei
vinių sandėlio. Nuėjau ir aš į 
tą sandėlį, paėmiau keturis 
šautuvus. Daugiau nepakė
liau. Persimečiau juos per 
bažnyčios mūrinę tvorą, perli
pau pati, paėmiau tuos šautu
vus, o tuo metu iš bažnyčios 
išėjęs klebonas Lumbis sako: 
„Varle, ką tu čia darai?" Šiek 
tiek išsigandau, bet atsakiau, 
kad tie šautuvai bus sukilė
liams — partizanams. Parsi
nešiau į namus nuomojamame 
bute pas kapitoną Navakaus-
ką, pastačiau virtuvėje prie 
lango ir išėjau dar kartą. Ra
dau vieną šovinį. Įsidėjau jį į 
kišenę. Pasiėmiau dar keturis 
šautuvus ir tuo pačiu keliu 
parsinešiau į savo butą. Pra
nešiau vienam draugui Pranui 
Ružinskui. J is atėjo su savo 
pažįstamais Jonu Purtul iu ir 
Alfa (pavardės neprisimenu). 
Jie nuvalė nuo šautuvų tepa
lus. J vieną šautuvą įdėjo vie
nintelį, mano parneštą, šovinį 
ir išėjome į gatvę — jau gink
luoti. Eidami Nyčių gatve į 
Juozapavičiaus prospektą, ty
liai pavijome du rusų karei
vius, ginkluotus automatais, 
mes irgi „ginkluoti". Alfa su
šuko: Stoj, ruki v verch". J ie 
numetė automatus ant žemės 
ir pakėlė rankas . Leidome 
jiems eiti, kur nori, o mes pa
siėmėme pilnus šovinių auto
matus, laimingi, jau t ikrai 
ginkluoti, ėjome toliau. Nu
sprendėme, kad vyrai eis į ru
sų kareivines, gal ten reikalin
gi sukilėliams, o ai nuėjau pas 
savo gerą draugę Antaniną 
Rudžianskaite. Abi ėjome į 
Aukštuosius Šančius, kur ži
nojome, kad yra ginklų san
dėlis. Viltis pasiteisino. Pa
ėmėme dėžę šovinių ir parne-
šėme į mano butą. Dėžė buvo 
labai sunki, pavargome, su
šlapome nuo prakaito, bet 
džiaugėmės, kad darome gerą 
darbą. Mūsų jau laukė Jonas 
Dalbokas, Pranas Židonis, Jo
nas Rudzinskas ir Valerija 
Rudzinskaitė. Vyrai džiaugėsi 
ir dėkojo mums už mūsų drą
są ir sunkų darbą. Visi dalino
si šovinius, dėjo į šautuvus, 
kišenes. Mes vėl išėjome į gat
vę. Mieste jau buvo daug tokių 
kaip mes. Atsirado kariškis 
kapitono laipsniu. J i s pradėjo 
organizuoti žmones į būrius. 
Būrys, į kurį aš patekau, gel
bėjo sužeistuosius ir rinko nu
kautųjų kūnus. 

Rusų lėktuvai ore skraidino 
bėglius. Iš geležinkelio stoties 
traukinių ešelonai vežė bėg
lius ir įvairų turtą į Rusiją. Vi
sur girdėjosi šaudymas. Vyrai 
šnekėjo, kad kai kur yra daug 
sužeistų ir nukautų, kad rusų 
kareiviai mažai priešinasi, 
žiūri kaip pabėgti, kar tu bėga 
lietuviai komunistai, kad rei
kia a tkur t i Lietuvos nepri
klausomybę. Tos kalbos malši
no baimę ir norėjosi veržtis 
pirmyn, kažką padaryti, ko 
visi siekiame. Mes tikėjome 
pergale. 

Kitą dieną, antradienį, rin
kome paskendusių rusų karei
vių kūnus prie susprogdinto 
Žaliojo tilto per Nemuną, prie 
„Lietūkio" fabriko. Dirbome 
visą dieną, nes paskendusių ir 
sužeistų per sprogimą buvo la
bai daug. Užskrisdavo vokie
čių lėktuvai, bet bombardavo 
nedaug, nes rusų kariuomenė 
jau buvo išsklaidyta ir mūsų 
— sukilėlių išvyta iš Kauno. 
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UNESCO susirūpino 
Rusijos naftos gavyba prie Nidos 

Atkelta iš 1 psl. 
paskelbta medžiaga yra tik 
aprašomojo reklaminio pobū
džio informacija, o ne išsamus 
poveikio aplinkai vertinimas. 
Be to, kai kurie pateikti 
duomenys pasenę daugiau 
kaip 10 metų. 

„Šiame dokumente nėra 
aiškaus galimų avarįjų likvi
davimo plano, o teiginiai, kad 
buvo atlikta rizikos analizė, 
matematiniai modeliavimai ir 
pan., nepagrįsti jokiais įro
dymais. Visiškai neužsime
nama ir apie tarptautinius bei 
dvišalius įsipareigojimus, ku
rie turė tų būti vykdomi ypač 

Aleksoto tiltas per Nemuną Kaune. 

Ne tik iš Kauno, bet ir kituose 
miestuose suki l imas išsiplėtė, 
bėgančius r u s u s užpuldinėjo ir 
vijo lietuviai, nes dar niekas 
nežinojo, kad vokiečių kariuo
menė taip grei t atžygiuos. 

Trečią sukil imo dieną rin
kome žuvusius Šančiuose prie 
vadinamos „Rampos". Čia bu
vo daugiau n u š a u t ų rusų ka
reivių, negu sukilėlių. Mat , 
rusų kareiviai saugojo stovėju
sius vagonų ešelonus. Sklido 
kalbos, kad ar tė ja vokiečių ka
riuomenė. Po pietų pamatėme 
pirmuosius vokiečių motocikli
ninkus, o po to i r mašinas su 
kareiviais. Lie tuviams jie bu
vo labai draugiški . Ruošėsi po
ilsiui, skutosi, prausėsi.Kiti gi 
šūviais nušaudė — išsprogdi
no užraktų spynas nuo čia sto
vėjusių daugybės vagonų. 
Tuose vagonuose buvo Kauno 
ir Lietuvos t u r t a s , nes rusų 
kariuomenė, kiek spėjo, krovė 
viską, kas pakliuvo iš fabrikų, 
parduotuvių i r a t imtą įvairų 
tur tą iš žmonių namų, kai 
birželio 14-15 d. masiškai vežė 
žmones į Sibirą. Vokiečių ka
reiviai nieko neėmė, bet leido 
Kauno žmonėms imti , ką nori. 
Nežinau, koks kipšas mane 
sugundė, kad su drauge, pra
eidama pro stovintį vokiečių 
kareivį, rūkant į pypkę, ištrau
kiau ją j a m iš burnos ir greit 
vėl įdėjau. Vokiečiai labai juo
kėsi. Juokėsi i r kauniečiai, o 
aš tik t ada susigėdau ir paju
tau, kad gal pada r i au negražų 
pokštą. Nesupra t au , ką jie vo
kiškai sakė mano „nuskriaus
tam" kareiviui. 

Taip sukilėliai-partizanai 
j au netekome ką veikti. J au 
nebuvo priešų. Mūsų veikla 
baigėsi, nes K a u n e vokiečiai 
įsteigė karo komendantūrą . 
Kaip vokiečiai s u t a r ė su suki
limo vadovybe, a š nežinau; 
man tas nerūpėjo. Po kelių 
mėnesių Lietuvos sukilimo 
Laikinoji vadovybė man įteikė 
Lietuvos par t i zano pažymėji
mą. Netur iu tikslo pasakoti 
apie vokiečių okupacijos laiko 
įvykius. Aš t ik papasakojau 
savo įspūdžius, pa t i r tus birže
lio mėn. sukilimo metu, kodėl 
ir kaip sukilome. 

Dar noriu papasakot i apie 
mano patir tą nuoskaudą nuo 
rusų okupantų i r Kauno ko
munistų, kolaboravusių su 

(.i'diiuino Žilinsko Elta; nuotrauka 

jais. 1940 m. rudenį aš, ilgai 
draugavau su 28 metų am
žiaus Antanu Rudzinsku, ruo
šiausi mudviejų vestuvėms. 
Vestuvės turėjo įvykti sekma
dienį, o penktadienį Maldučio 
restorane „Tarzanas" mano 
sužadėtinis kiaušiniais apmė
tė a n t sienų restorano savinin
ko t ik ką pakabintus Stalino, 
Lenino ir Paleckio portretus. 
Pastebėjome, kad po kelių 
minučių vienas restorano lan
kytojas išėjo, bet nesusipra-
tome, kad tai išdavikas. Ne
t rukus atėjo milicininkai i r 
mane su sužadėtiniu Antanu 
išsivedė į milicijos būstinę. 
Čia buvo prikimšta daug su
imtųjų. Milicininkai ir turbūt 
KGB-istai rašė suimtiesiems 
protokolus. Mano Antanas, 
progai pasitaikius, išspruko 
pro duris ir pabėgo, bet kaž
kuris milicininkas pastebėjo. 
Jau buvo tamsu ir jo nesivijo, 
bet manęs paklausė mano ir j o 
vardo bei pavardės. Aišku, a š 
j a m melavau. Mane paleido. 
Grįžau namo tamsoje. Jis lau
kė manęs , nes bijojo eiti namo, 
kad jo gali ieškoti. Nuspren
dėme, kad jam bus saugiau 
nakvoti mano bute. Deja, vi
durnakt į atėję milicininkai j į 
areštavo i r išsivedė. Aš labai 
pergyvenau, kad vestuvės sek
madienį neįvyks, bet nema
niau, kad jo daugiau jau ne
bematysiu, kad jo nebepaleis. 
Sus i radau advokatą, gerai su
mokėjau, kad jį išvaduotų, a t 
leistų j a m už tą jaunatvišką 
pokštą, padarytą restorane. 
Viskas žlugo. Jį greit nuteisė 
penker iems metams tremties į 
Sibirą. J i s nesulaukė 1941 m. 
birželio sukilimo, išsivadavi
mo iš rusų okupacijos ir vokie
čių kariuomenes atėjimo, bent 
t rumpo, iki 1944 m. atokvėpio 
nuo sovietinio teroro. Neatsi
liepė j i s iš tremties, gal jį su
šaudė, nežinau. Dėl jo buvau 
persekiojama ir aš. Mane daž
nai apklausinėdavo, o fabrike 
labai „užiminėjo"' bendradarbė 
žydaitė, užuojauta buvo, iki 
atėjo vokiečiai 

Visur matydama rusų terorą 
ir pat i jį patyrusi, aš entuzias
tingai ėjau į sukilimo įvykius, 
kad kažkiek galėčiau prisidėti, 
vejant okupantus, sugriovu
sius mano pirmos meilės ir gy
venimo svajonių iliuzijas. Mu

du tarėmės, planavome, kaip 
gyvensime nepriklausomoje 
Lietuvoje, o atėjūnai svajones 
sugriovė. 

Baigiantis Antrajam pasau
liniam karui, kai rusų kariuo
menė ir paleckiai, sniečkai, 
Vitkauskai, S. Nėris ir kiti ko
laborantai artėjo link Lietu
vos, aš , kaip ir daugelis su vo
kiečių besitraukiančia kariuo
mene, pabėgau į Vokietiją, o 
1949 m. a tvykau į Ameriką. 
Kaip ir visi antros bangos pa
bėgėliai, savo nelengvu darbu 
įsitvirtinau šioje šalyje, užau
ginau gerus vaikus, bet jau
nystės prisiminimų ir nuo
skaudos užmiršti neįmanoma, 
todėl nusprendžiau išsipasa
koti mūsų laikraštyje. Pabė
gau, skaudu buvo palikti tė
vus, brolius, Kauną ir visą ki
tą, be t likau laiminga, nepa-
kliuvusi į Sibirą, nes mano 
brolius Stasį ir Juozą Butvilus 
išvežė jau po karo. Sibire Sta
siui sunkvežimis pervažiavo 
per kojas, liko invalidu. Jį pa
leido namo, mat , vergauti j au 
nebetiko. J i s greit mirė. Brolis. 
Juozas grįžo po Stalino mir
ties, irgi praradęs sveikatą. 
Jaunystėje išsiskyrę, daugiau 
nesimatėme. Okupacijos me
tais broliams padėjau, siųsda
ma pinigus ir tuomet brangiai 
kainavusius siuntinius. Va
žiuoti į Vilnių t rumpam susiti
kimui nesiryžau. Su broliais 
laiškais sutarėme, kad susi
tikus bus labai sunku vėl iš
siskirti, be to, pavojinga j iems 
g/venant Lietuvoje. 

Po Lietuvos Atgimimo ir ne
priklausomybės atstatymo va
žiuoti j au nebeturiu sveikatos. 
Savo gyvenimo istoriją papa
sakojau todėl, kad liko tėvy
nes Lietuvos ilgesys ir patirtos 
nuoskaudos ne man vienai, o 
tūkstančiams. Išsikalbėjus pa
lengvėja. Jaun i , skaitykite ir 
rinokite. ką išgyveno jūsų se
neliai ir tėvai. Gerbkite mūsų 
orangią Lietuvą, padėkite jai 
morališkai greičiau pasveikti 
nuo komunizmo jungo paliktų 
žaizdų, greičiau atsikratyti 
komunistų ir jų palikuonių 
valdymo, atgauti dvasinį pasi
tikėjimą, pa tenkant į Vakarų 
valstybių NATO ir Europos 
Sąjungos s t ruktūras , tuomet 
gal j ū s apsispręsite grįžti į 
mūsų buvusią gražiąją gimti
nę. 

MES NE TEŠLIAI, ŽIRNI 
Klaipėdos universi teto tea

tro „Dramos klasės" dalyvės 
ne mėgėjos. Besimokydamos 
teatrologijos paslapčių, magis-
t rantės studijuoja žurnalisti
ką, lietuvių kalbą ir litera
tūrą. 

„Mes ne tešliai , Žirni!" — 
pirmasis Klaipėdos universite
to „Dramos klasės" spektaklis 
— muzikinė pasaka . Pa t s tea
t ras , ne visai naujas . Klaipė
dos universi tete j i s gimė 2000 
m. rudenį. J a m e vaidina 7 (jos 
sako) pašėlusios jaunos ak

torės, kurios klauso savo va
dovų Vytauto ir Veltos Anu-
žių. Būtent jie per 5 metus 
išmokė studentes gyventi sce
noje. 

Dar bestudijuodamos V. i r 
V. Anužių kurso, pastatė 3 
spektaklius: pasaką vaikams 
„Sniego karaliene" (J. Švar
cas), muzikinį spektaklį „Fa-
riatjevo fantazijos" (A. Sokolo-
va), bei „Tebaldas mirė. Iš
t remtas Romeo" (pagal V. 
Šekspyro „Romeo ir Džiulje-
tą")-

nuosekliai, nes nuo naftos tel
kinio D-6 iki Lietuvos valsty
binės sienos — tik keli kilo
metrai", teigia ministerija. 

Pranešime nuogąstaujama, 
kad avarijos atveju telkinyje 
išsiliejusi nafta gali būti 
pernešta į Lietuvos teritori
nius vandenis bei Kuršių neri
jos krantą. 

Pranešime teigiama, kad 
šiuo metu Aplinkos ministeri
j a sudaro ekspertų grupę, kuri 
galėtų kar tu su Rusijos pas
kirtais žinovais įvertinti, kokį 
poveikį aplinkai turės telkinio 
D-6 naudojimas. 

JAV Taikos korpusas baigia veiklą Lietuvoje 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasak Taikos Korpuso prog
ramų Baltijos valstybėse va
dovės CoraUe Turbitt , Taikos 
korpusas skiriasi nuo kitų 
JAV vyriausybės programų 
užsienyje. „Jo veikla visą laiką 
buvo grindžiama trim tikslais: 
teikti techninę paramą valsty
bių institucijoms, sudaryti ga
limybes kitų valstybių pi

liečiams sužinoti apie ameri
kiečius, o savanoriams iš JAV 
— apie valstybes, į kurias jie 
atvyksta dirbti", teigia C. Tur
bitt. 

Per 41 Taikos Korpuso veik
los metus įvairiose misijose 
134 valstybėse dirbo daugiau 
nei 161 tūkstant is savanorių. 
Šiuo metu JAV Taikos Kor
pusą sudaro 7,300 savanorių. 

Lietuvos maisto gamintojai įsitvirtina 
Didžiojoje Britanijoje 

gali nueiti perniek, jeigu vy
riausybė nusta tys 420 litų už 
toną intervencinę grūdų supir
kimo kainą. 
„Kėdainių konservų fabrikas" 

per tarpininkus į Angliją siun
čia daržovių mišrainių, sriu
bų. Bendrovės direktorius Vy
gantas Vanagas teigė, kad 
pardavimai didėja. 

Nuo 2001 metų rugsėjo ?Jų į 
Didžiąją Britaniją vežė „Gu
bernija". Prasidėjus sezonui, 
eksportas sustabdytas. „Di
džiausių ir svarbiausių pro
dukcijos užsakymų dabar, tu
r ime Lietuvoje, tačiau -rude
niop užsienio prekyba bus vėl 
suaktyvinta", tvirtino „Guber
nijos" atstovė ryšiams su vi
suomene Violeta Dunaus-
kienė. (BNS) 

Atkelta iš 1 psl. 
Karalystėje tyrė ir „Mažeikių 
mėsinė". Bendrovės dešros ir 
mėsos gaminiai j au eksportuo
jami į Airiją. „Mažeikių mėsi
nės" generalinis direktorius 
Remigijus Petraitis informa
vo, kad lietuviškų maisto pro
duktų poreikis didėja ir Angli
joje. 

Į Londoną bandomąją miltų 
partiją j a u išsiuntė bendrovė 
„Kauno grūdai" — planuojama 
ten parduoti apie 30 tonų per 
mėnesį. „Kauno grūdų" gene
ral inis direktorius Tautvydas 
Barstys sakė, kad grūdų per
dirbėjams ši rinka yra pers
pektyvi, nes Anglijos kepėjai 
domisi juodos duonos kepimo 
technologija. Tačiau jis būgš
tavo, kad tokios pastangos 

Dopingo vartojimu įtarto disko metiko 
suspendavimas atšauktas 

Atkelta iš 1 psl. 
„Gavome įrodymą, liudijan

tį, kaip lengva iš nepatvirtin
tos informacijos padaryti 
skandalą. Juk pats dopingo 
vartojimo faktas taip ir nebu
vo įrodytas, visa tai tebuvo 
konfidenciali informacija apie 
į tarimus", teigė LLAF atsto
vas spaudai Virginijus Dauk-
šys. 

42 metų Barcelonos olimpi
nių žaidynių disko metimo 
čempionas R. Ubartas buvo 
į tar iamas vartojęs draudžia
mą preparatą boldenoną, ku
rio pėdsakus rodė kovo mėnesį 
treniruočių metu JAV paimti 
mėginiai. Gegužės viduryje, 
paties R. Ubarto prašymu ir 
tarpininkaujant LLAF. buvo 
paimti du papildomi mėginiai, 
tačiau jų rezultatai kol kas 

nėra paskelbti oficialiai, ir be
lieka tik spėlioti, kuo rėmėsi 
IAAF. 

Pats R.Ubartas visada teigė, 
kad jis jokių draudžiamų pre
para tų nevartojo. „Mano sąži
nė švari, nežiūrint į tai . kokie 
bus galutiniai sprendimai. 
Niekam nelinkėčiau tokios 
savijautos", sake jis praėjusią 
savaitę. 

Iš didžiojo sporto R. Ubartas 
ketino pasitraukti po Europos 
lengvosios atletikos čempio
nato, rugpjūčio 6-11 d. vyk
siančio Miunchene 'Vokietija ;. 
Gavus IAAF pranešimą, jam 
neliko kliūčių dalyvauti šiose 
varžybose, tačiau sportininkas 
yra prisipažinęs, kad pasta
ruoju metu neturėjo jokio noro 
treniruotis. -E:ta 

Ši t rupė jau yra palikusi 
savo pėdsaką Prancūzijos, 
Belgijos, Latvijos bei (Tuniso) 
scenose. Kanadoje balandžio 
17-23 dienomis dalyvavo fes
tivalyje „College of Valley-
field". „Dramos klasė" atstova
vo Klaipėdai ir universitetui. 
Spektaklis buvo šiltai priim
tas ir pakviestas į Tarptautinę 
universitetų teatrų asociaciją. 

Prieš išvykstant į kelionę 
buvo surengta spaudos konfe
rencija, kurios metu aktorės 

Nukelta į 7 psl. 

Vilniaus nedu::mnkų klubo ..Ketvirtadienio nakties karštis' narių žygį ii Vil
niau* Į Kauna agentūra .Tartum" pripažino tolimiausia kelione riedučiais, 
iki šiol įvykusia Lietuvoje 100 kilometrų ištvermes žygis bus įtrauktas Į Lie
tuvos rekordu knyf». Dvylika riedutininkų birželio 9 d. per 4 vai 23 min 
įveikė daugiau kaip 100 km atstumą žygyje Vilnius-Kaunas ..Nuo Rotušes Ju 
RotuSes". lygi* vyko greitkeliu Vilnius-Kaunas. Jauniausiam žygio dalyviui 
buvo 26-eri. vyriausiajam — 58-eri Žygį baigė 11 dalyvių. E.t<» nuoir 
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LIETUVA 2002 
Pigiausios kainos skrydžiams \ 

VILNIŲ 

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

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

IE-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB.SITE: 

WWW.VYTISTOURS.COM 

B&DA 
Ki tos p a s l a u g o s NEKILNOJAMASIS TURTAS 

B & D A — v i e n i n t e l ė l e g a l i d a n t i s t ų a s i s t e n t ų 
m o k y k l a IL v a l s t i j o j e , k u r i o j e d ė s t o m a r u s ų 

k a l b a i r k u r i g a r a n t u o j a p a g a l b ą į s i d a r b i n a n t 

Mokykla ruoša šiucs specialistus: 
• Dantistų asistentus, turinčius 

kompiuteno ir medkanirtių sąskaitų žmių 
* Medicinos asistentus ir mecidnines 

sąskaitos 

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kabos pamokas. 

Du mėnesiai — ir jūsų rankose puto specialybė! 

847-652-8545; 847-361-4194 
8011 Lincoln, Skokie 

Siū lo d a r b ą 

Reikalingi žmonės darbui vieš
bučiuose ir restoranuose. Darbas 
Texas, Florida, Tennessee valsti
jose. Tel. 850-230-6497, 850-960-
0330, skambinti nuo 5 v. p.p. iki 
11 v.v., Ainis. 

A m e r i k i e č i ų firmai re ikal ingi 
p a t y r ė darbuotoja i „saiding" 

darbams . Anglų kalba nebūtina. 
Tel. 847-340-9088, 
n u o 9 v.r. iki 5 v.v. 

Vidutinio amžiaus 
moteris ieško darbo 

prižiūrėti vaikus 
arba senelius. 

Tel. 630-705-1204. 

Moteris perka darbą 
senelių ar ligonių 

slaugoje. 
Tel. 708-636-9832, 

Angelė. 

Reikalingi CDL vairuotojai, 
turintys vairavimo patirtį 

Amerikoje. 
Tel. 708-516-0770 

Ieškomi darbin inkai valymo 
darbams. Turi turčti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais Į 
vakarinius priemiesčius. 

S k a m b i n t i po 6 v.v.. 
tel. 815-439-0037 . 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui T N ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlvginimas nuo 

S 1.500 iki $1 .800. 
Tel. 6 1 5 - 5 5 4 - 3 1 6 1 . 

CAREGIVERS 
INTERNATIONAL AGENCY 

needs dedicated caregivers to work 
in NVisconsin — $100 per day — 

English, D.L., Experience required. 
Please call J o h n 414-321-8001. 

healthcare 
Council for Jewish Elderly 

has immeėiate openings for 
Live-In C a r e g i v e r s 

Northern Suburbs Location 
Full-Time (with Benefits) 
• Health, Dental & Optical 
• Life & Long Term Disability 

Insurance 
• Pension & Flexible Dollars 

Programa 
• Per Case Opportunities 

Available 
Mušt be Illinois Registered Cer-
tified Nurse Aide or have work 
experience as a Companion. 
Valid driver's license a plūs. 
Mušt be legaily eligible to work 
in the U.S. 

Apply • person at: 
Council for Jewish Elderly 

3003 W. Touhy Ave., Chicago, IL 
Mon-Fri, 9am-3pm 

To arrange an after hours 
ir.tervievv 

or for additional information, 
ca l l 773-508-1069; 
fax 773-508-4766 

or emaii jobs@oje.net 
www.cje.net 

Switch to Totai Communications Options™ from Allegiance Tetecom. 

*y-<r,^<.. 

,-f.f • 

* 

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP. 

You can't beat our business telecom service for qual i ty, 

reliability a n d va lue . Call 1.866.THE.DARE a n d let us p rove it. 

It's a fact - we are the better choice. 

CALL NOVV & SAVE $700. Totai Communications Optioris' is big business tools at small business prices. 

Our premium nber-optic netv/ork delivers reliabie locol, long distance ond Internet service through ooe coshsoving, 

Tl grode connecfion - including "akvays on" Internet occess vvilb speeds of up to IMbps. 

• 
alkgiancetelecom,inc 
One vource for business telecom 

Totai Comniiicatiois Opiloit 
1 866 THE DARĖ 

,"wwoilegrancetel«cofn com 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

RHKMEVYS FOTOGRAFAMS 
IR MBCijAVK 

Pirkdami pas mus. daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu ,.lay-away" 
planu. Atliekame visus tolo 

laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien nuo 8 
v.r. iki 6 v.v.; šeštadieniais 

nuo 8 v.r. iki 4 v.p.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
GE7RCA ATSTOVYBE 

2346 YV. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

Nebrangiai atlieku 
elektros, dažymo, staliaus, 
„plumbing", lauko darbus. 

Tel. 708-205-1046, 
Vytenis 

K i r p ė j ų p a s l a u g o s 

K I R P Ė J A , turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris. 

stlieka cheminį sušukavimų, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimų atvyksta j 

kliento namus. 
Tel. 7 7 3 - 9 1 8 - 0 8 5 1 ; 

773-844-3649 , Reg ina 

Salone „ M i r a ž a s " kirpėja 
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus 
vyrams ir moterims Susitarus. 

atvvksta į kliento namus. Sa lono 
„Miražas" tel. 708 -598-8802; 

namų tel. 708-612-9524 . 

Profesionali k irpėja , gyvenanti 
Bervvyn. teikia savo paslaugas. 

Kerpa vyrus irmoteris. dažo 
plaukus, antakius ir blakstienas. 

Gali atvvkti i namus. 
Tel . 708 -415-7952 . Dalia 

įgaliotas „ALPHA" atstovas 
Čikagoje padės jums įsigyti 

tarptautinį vairuotojo 
pažymėjimą, galiojantį 10 metų, 

tarptautinį ID — 5 metus 
ir kitus dokumentus. 

Dokumentai galioja ne tik 
Amerikoje, bet ir beveik 

200 valstybių. 
Tel. 630-854-6292. 

Otympic Mortgage, Inc. 
Illinois Readential Mortgage Licenoee 

1127 Lake St. 
Oak Park, IL 60301 

Tel. 708-445-0140 (angliškai) 
Tel. 708-341-5176 ir 815-293-0675 

(lietuviškai) 
Fax. 708-445-0149 

Michael J. Szala — President 
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas 
Norite pirkti narna0 Reikia pinigų? 

Skambinkite ir sakykite, kad matėte 
šį skelbimą ..Drauge" 

O**̂  Accent 
Homefmders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn. Illinois 60453 
HiiMiK-y, 708-423-9111 

Vok* Mail 708-233-3374 
Fax 70f423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 70!--423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionalai ir sąžiningai patar

nauja Įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose 

A u d r i u s M i k u l i s O M J -
Tel.: 630-205-9262 - ^ = ^ 2 

Pager 773-260-3404 ' a C t o t * t o 

E-mail: arrnkulis@usa.com 
[vairus nekilnojamas turtas: 
' Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analize 
* Pirkimas ,< — _ r ^ . . 

' Pardavimas Jt&mTjįjth 
' Surandame .--;.-*5s*S«r> 

optimaliausią finansavimą 

O z r t l u n ^ i 
New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VoiceMat773*54-7820 | 
Fax:708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkite-. į 
DANLTr, MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 19X6 m 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

P a r d u o d a 

K r a u t u v ė l ė . . L I E T U V Ė L E ' 

Tik už $85 parduodamos bulvių 
tarkavimo mašinos. Duodame 

garantijų. L'PS siunčiame į kitas 
valstijas. Platus asortimentas ir kitu 
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. H a r l e m Ave. 

Tel. 847-845-3972. 

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo 

mašinas. T ik S85. 
Savaitgaliais galiu atvežti. 

Tel. 773-875-6232. 

AUTOMOmJCį NAMl* SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Savaitgal iais pastoviai 
organizuojamos kel ionės prie 

Niagaros krioklio. Nepraleiskite 
progos aplankyti nuostabų vandens 

griaustiny Informacija ir regis
tracija tel. 708-598-2162 . 

Taisau kompiuterius. Pajungiu visų 
rūšių internete ir 1.1. Palydovine (GPS) 

navigacine įranga sunkvežimiams. 
automobiliams (niekada nepasiklysite 

Amerikoje) Tel. 847-334-5533. 
F-mail: dvdasV hotmail.com 

N a m u r e m o n t o i r s t a t y b i n ė s p a s l a u g o s 

A & 5 24HRS,7rMYS 
77*531-1833 

773*17-6788 
FREE EST1MATE 

Apėldymo ir Saldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Ganniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas: priestatai, 
keramikos plyteles: ..sidings". 

..soffits". ..decks '*. ..gutters'.plokšti 
ir ..shingle" stoaau cementas, 

dažymas. Tunu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Dedu medines grindis, keramikos 
plvteles. marmurą, „Pergo", 

linoleumą, restauruoju parketą. 
Atlieku lauko ir vidaus dažymus. 

kitus namų darbus. 
Tel. 708-955-1392 ir 

708-460-9338. 

ELEKTROS 
fVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

A.C HOME CONSTRUCTION INC. 

Licensed roofing contractor 
Dengiame naujų konstrukcijų stogus, 
senus keičiame i naujus. Plokšti sto-

cai. smulkūs stocų pataisymai. 
Tel. 708-417-7833 

(rengiame ..hasement". virtuves. 
dedame medines grindis, darome 
..deck", staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokvbe, žemos kainos.Turiu 

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

Siū lo m o k y t i s 

ujjNois Mii.ni N TRAINIM; CKNTER 
siūlo kursus: 

* EKG. Phlebntoim, Mediral Computer 
Biling (buhalterija) 

* Stomatologo padėjėjo 
L'?Memimji vsk îa M.'kmadicniais Prjktikj 
atitek J mu vj\,ntes dienomiv dirhant spe

cialistų biuruose. )ums patogiu laiku BJICC 
kursus gausite baigimo \ertit"ikaî  bei re/i-

umt* Įsigykite protoMia. turinčia, didele nak 
lausu. S\cikatu\ apsaup.i viena sfK*rCbmsai 
augančių ir pirmoji iš sričių, kuri ai M statine 

ta po ekonominio nuosmukio 
TAI REIŠKIA DARBA'" 

Buk protinas Pradek dul/iuotis s,i\ti 
laimėjimais bei sėkme 

Daugiau inform»cijm tel. *47-W-X0Xn 
Susikalbėkite rusiškai 

Kvalifikuotiems \iuuVtttams siūkime 
patogius apmokėjimo planus 

GREIT PARDUODA 
ta. Landmark 

properties H 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708^25-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314^330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sa/iningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolų 
• Pensininkams nuolaida 

- Teikiu pasiaugas paduodant 
ar perkant namus, butus. 

žemesskiypą. Veltui 
(kainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant tinansine paskolą. 

O' F LA H E a T Y HEALTGHS 
& S U J L D S a S , JnC. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVICIENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonav ic ius@home.com 

D r a u d i m o pas laugos 

VLTOMOBH * X \ V \ IG. SVHKATCS 
IR ( r\ VYBĖS IJRAI IXM\S 

Agentas Frank Zapolis irOtt Mgr 
Aukse S. Kane kalbj lietuviškai 

K R A N K ZAPOI. lS 
3 2 0 8 1/2 VVest 95th Street 

Te! . 708-424-8654 
773-581-8654 

S T A T E F A R M INSURANCE : 
D R t l D I . M A l j 

Automobilio, namų. ' 
gyvybes ir sveikatos į 

Agente Barbara Murray '. 
Prašvkite Rasos - kalba lietuviškai • 

5710 VV. 95 St., OakLawn 
708-423-5900 

I m i g r a c i n ė s ir vizų 

p a s l a u g o s 

Vizos j JAV Lietuvoj*. 
Apmokėjimas po takto. 

Tel. Čikagoje — 773-575-5586: 
773-793-0930: 

Lietuvoje — 8-285-35728: 
ei. paštas: gitrafiia(<?lW>trfi&$Ucom 

PERMANENT STATUS IN 
CANADAM! 

8 years of experience in 
immigra t ion to Canada 

Visit our vvebsite with over 
10,000 hits a day 

www. immigra t ionservk f . com 

IRS NUMBER (substitute for 
Sočiai Security) 

C T S 7 7 3 - 2 8 2 - 9 5 0 0 

K r a u s t y m o s i pas laugos 

M O V I N G 
I lgamet is profesionalus krausty
mas Č ikagoje ir į kitas valstijas 

G E D I M I N A S > 
7 0 8 - 3 8 7 - 9 1 4 4 

M o v i n g ! Prpfe<ionalus 
k raus tymas Čikagoje i r už 

jos r ibų. 
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir k t . 
T e l . 6 3 0 - 8 1 6 7 1 1 1 . 

S i ū l o i šnuomot* 

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių. 

1 mieg. butas 67 & Whipplc 
apvl. $415 į mėn + „securitv" 

Tel. 773-434-4543 

Butukai pensininkams. Modernūs. 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis. 

gražioje aplinkoje. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų pne/.iūroje. 

Pasinaudokite šia pioea. kreipkitės. 
Vilta Maria, P.OrBox 155. 

Thompson, CT 06277. 

Šalia Harlem Ave. 
išnuomojamas vienas 
kambarys su baldais. 

Kaina $300. 
Tel. 708-4761184, Zita 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonems ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbų ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALLCAKE 
Kmployment Agency 

Te l . 773-736-7900. 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
mailto:jobs@oje.net
http://www.cje.net
mailto:arrnkulis@usa.com
http://hotmail.com
file:///iuuVtttams
mailto:jonavicius@home.com
http://www.immigrationservkf.com


MES NE TEŠLIAI, ŽIRNI 
Atkelta iš 5 psl. 

kalbėjo apie būsimą kelionę į 
Kanadą, buvo pristatytas reži
sierius Juozas Ivanauskas bei 
Pranė Šlutienė, su kuriais sie
jamos šio teatro perspektyvos. 

Tarptautiniai universitetų 
teatrų. festivaliai yra globoja
mi Tarptaut inės universitetų 
teatrų asociacijos. Dalyvauja 
įdomiausi universitetų tea t ra i 
iš Europos, Amerikos, Afrikos 
ir Azijos šalių. Juose vaidina 
ne mėgėjai, bet teatrologiją 
studijuojantys studentai — 
būsimieji profesionalūs tea t ra
lai. Klaipėdos universiteto tea
t ras „Dramos klasė" šiuo metu 
yra vienintelis tokio pobūdžio 
tea t ras Lietuvoje ir visose Pa
baltijo šalyse. Gastrolės Kana
doje buvo pirmasis uostamies
čio menininkių žingsnis ana
pus Atlanto. Tikėkimės, kad 
ne paskutinis. 

Prieš porą savaičių „Dramos 
klase" susidomėjo režisierius 
Juozas Ivanauskas, kur is 
Klaipėdos dramos teatre buvo 
pastatęs K. Ostrausko pjesę 
„Lozorius", taip pat ne vieną 
spektaklį Vilniuje, Kaune, 
Maskvoje, lietuvių išeivių 
teatruose JAV bei amerikiečių 
teat re New Yorke. Susižavėjęs 
docento Vytauto Anužio vaidy
ba Klaipėdos dramos teat ro 
spektaklyje, J. Ivanauskas ir 
rašančioji P. Šlutienė panoro 
išvysti ir „Dramos klasės" 
spektaklius. „Netikėjau, kad 
išvysiu taip puikiai parengtas 
aktores. Manau, kad jos pa
kankamai profesionalios ir pa
siūliau statyti šiuolaikinio 
dramaturgo, JAV gyvenančio 
lietuvio, Kosto Ostrausko vie
ną naujausių pjesių 'Ars amo-
ris: post scriptum', — kalbėjo 
rež. J . Ivanauskas spaudos 
konferencijoje. Gastroles JAV 
padės organizuoti P. Šlutie
nė". 

Po lietuvių filologijos ir reži
sūros studijų teatro t rupės su
dėtis pasikeitė. „Dramos kla
sėje" liko 7 magis t rantūros 
studijas pasirinkusios mergi
nos. Lybermano muzikinė pa
saka „Mes ne tešliai, Žirni!" 
tai pirmasis V. ir V. Anužių 
vadovaujamo savarankiško 
teatro pastatymas. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

..Dramos klases" 
Pociūte. 

aktores Lma Vizbaraiu-. Luiza Ivanauskaite ir Rita 
Pm»rir šlutienės nuotr. 

Režisieriai Juozas Ivanauskas ir Vytautas Anužis bei Velta Anužiene 
Pranės Šlutienės nuotr 

IEŠKANTIEMS DARBO 

OLCA HOME CARE, INC 
Privati agentūra 

1-708-923-0193 — kalba rusiškai, 
angliškai 

6845 W. 107th Str. 
Seneliai, seneles 

IVA 
1 -708-499-9861 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

POLONI|A 
1-773-282-1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

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

1-847-948-0994 jrOa 1-847-3 J8-58J8 

SVS Taxi Co. ieško vairuotoju. 
Geros sąlygos, galima uždirbti nuo 
$650 ir daugiau per savaite. 
Skambinti Slavai 1-847-612-4282 

1 773-838 1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotoju teises - CDL 

CHEPOV'S 
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 pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksu 

mokėjimo • vaikai ir seneliai 

TERESA 
1-773-545-3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs 

MARCARET 
1 708-403 8707 

lenkiškai, angliškai. Slaugos darbai 
8632 W. 145 St.. Chicago, IL 

1 773-992 2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės 
9400 W. Foster Ave . =205 

DALIA 
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

1-312-371-4445 Namu valymas, 
vaikų priežiūra, seneliai 

to UTHUAMIA 
from20.9 č/min 
W - uny day, any Lime. OtmtĖ ra»*s to ih» nwt of lh« worW - a«y day, any 

For btfortntktkm call Long I >tstance Post: 

1-800-449-0445 

1 773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotoju teises - CDL 
6105 W Belmont, Chicago, IL 

CAROLINA (ANITORIAL, Inc. 
1 708 -41S 1211 • 1-7088378904 

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai 

viešbučiu kambariu tvarkymas 
ir padavėjos 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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JAV LB Švietimo taryba 
s v e i k i n a s u m o k s l o m e t ų p a b a i g a 
i r k v i e č i a m o k y t o j u s r e g i s t r u o t i s 

M o k y t o j ų t o b u l i n i m o s i k u r s a m s D a i n a v o j e , 
k u r i e vyks 

l i epos 2 8 - r u g p j ū č i o 4 d i e n o m i s 

r e g i s t r u o t i s g a l i m a i n t e r n e t o s v e t a i n ė j e 

www.Svietimotaryba.org 
a r b a k r e i p t i s \ L a i m ą A p a n a v i č i e n ę 

t e l e f o n u (708) 361 -5545 

a p s i l a n k y k i t e w w w . 8 v i e t i m o t a r y b a . o r g d a ž n a i ! 
jo je a p s t u n a u d i n g o s in fo rmac i jos 

m o k y t o j a m s i r j a u n i m u i 

NIKA 
1-773 583-5888 - - kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N Pulaski 
Seneliai, vaikai 

ZITA 
1-773-585 9067 — kalba lietuviškai 

Seneliu priežiūra 

NINA 
1 773-252 4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai, 
2956 N MiKvaukee, *200 

Vaikai ir seneliai 

HALINA 
1-708 453-S853 kalba lenkiškai. 

angliškai 
įvairūs darbai 

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

1-773 342-6744 
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims 

» • 

^ I t o C t ^ 

Teirautis: 
Tel. 847-401-3200 

195ArilngtonHeights 
Road, Suite 160 

Buffalo Grove, IL 60089 

C E R T 1 R E D DENTAL 
ASSIST1NG P R O G R A M 

• DENTAL ASSISTANT 
• A D A C O D E S 

• COMPUTER ENTRY 

Teorijos ir praktikos užsiėmimus veda 
specialistai, turintys ilgametę patirtį 

• Padedame sudaryti reziume ir praeiti 
interviu 

• Padedame įsidarbinti 
• Mokslas trunka 2 mėnesius 

• Turintiems mažas pajamas ar 
praradusiems darbą mokslas 

nemokamas. 
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4724 W. 103 r d S T 
OAK LAWN, I L 60453 

708-422-7900 
KELIONIŲ IR A T O S T O G Ų A G E N T Ū R A 

WWW.MAZEIKA.COM 

BIC1MT MSTJCRMTOE AGBNCY 
4315 W. 63 r d St , C H I C A G O , IL 60629 

773-735-3400 
4724 W. 103 r d ST., OAK LAWN, I L 60453 

708-422-3922 
DRAUDIMO A G E N T A I 

VIPAS CO. 
Sumontuojame ir p a g a m i n a m e i s t o r i n i u s š e i m o s D V D 
iš mėgėjiški! video, nuo t r aukų , i r m ė g i a m ų melodi jų 

Tai puiki dovana jub i l i e jaus p r o g a j ū s ų a r t i m u i ! 

:*;*- re 
Muzika 

Nuotraukos fite Pu 

VHS 
Video 

DV 
Cassette 

Perkelkite savo n»mq video kolekcijas iš kasdien kokybę prarandaa&j VHS \ 
DVD. pw. vestuves, krikštynos ir U. Išsaugokite istoriją ateinančioms kartoms 

e-mail: vipasffearthlink.net tek «30-742 1S72 (Viktoras) 
CO-742 1*74 (Violeta) vipas<3 mac.com 

5058 S. ARCHER AVE., CHICAGO, IL 60632 
Tel.: (773) 838-8888; 
Fax: (773) 838-8946 

Siūlome geriausias kainas kelionėms į Lietuvą bei į kitas 
pasaulio šalis iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų. 

Kalbame lietuviškai. 

Tel. (773)838-8888. 

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamum 
patalpu valymui. Mokame grynais 
kiekvieną diena. 
Minute Maid 7562 N Milvvaukee 
Chicago, IL 606J1 . 1 847 647 
04J3. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

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

KAVINES 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N Clark. 
Chicago. IL 60610 

312-644-7"50 
pirm. - perkt. 

nuo 
6:30 v r. iki 5:30 v.p.p. 

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. 

LEONID 
2881 N Milvvaukee 

1 773 395-8820 
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai 

VVindovv VVashers Needed! 
40.000 per year We need 100 crevv. 
No exp necessary Will train Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in Hnchsh 
L A McMahon VVindovv Wasmng 

Chicago and Milvvaukee area. 
Tel. 800X20-6155. 

EUCENIA VVOITOVVICZ 
5637 VV L<iwrence 

1773 777 1583 kalba lenkiškai, 
angliškai 1-773-777 9653 

Darbai įvairus MEMOKAMA 

T U R G U S 
Valentinas Krumplis 

Amber construction Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

..siding"*. atliekami cemento. 
..plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui. . 
tel. 773-767-1929. 

jrzepter 
iNTtMNAI C.Al IJSAI . INC 

GYVENIMAS — TAI PATI 
VERTINGIAUSIA INVESTICIJA. 

Zep te r sukūrė virimo prietaisus, atitinkančius šiuolaikinio 
gyvenimo reikalavimus. Zepter revoliucinė mitybos sistema 

suteikia galimybę ruošti daržoves ar mėsą be vandens ir 
riebalų. Išsamiau apie tai paskambinus 

te l . 847-945-0656, 708-917-9330 (mob.) 

SKAMBI CIAI Kl LVA Tik 22.9 C/MIN. 
TELEFONINES KORTELES - LIETUVA 11 C/MIN. 

Tel: 8 8 8 - 6 1 5 - 2 1 4 8 , 7 0 8 - 5 9 9 - 9 6 8 0 
www atlanticexDresscorD com/ isterra 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Direc to r s of Kudeikis Funera l Kome (EST 1908) 
CERALD F. DAIMID 

4330 So. California 10727 S. Pulaski Rd . 
5948 S. Archer Ave. 

5200 W.95 St. 9900 \V. 143 St. 
O a k Lavvn, IL Orland Park . IL 

12401 S. A r c h e r Ave. 
(& Derbv Rd.) 
A L L P H O N E S 
1-773-523-0440 

Always With Flovvers 
• Gėles į Lietuvą (1-2 biznio dienos) 
• Vestuvinės ir progines puokštes 

(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas) 
• Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas Įvairioms 

progoms su 20% nuolaida 
• Žolynų ir kapų tvarkymas 
• Gėles 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 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 564S W . 35 Street 
WESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 
CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd 

ALL PHONES 
1 7 0 8 - 6 5 2 5 2 4 5 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

PALOS — GAIDAS | 

FUNERAL HOME 
• Patogioje vietoje tarp 

Čikagos ir Lemonto 
•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 

lietuvių kapinių 

11028 S. Soutmvest Hwy. 
Palos Hllls, Illinois 

(708)9744410 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS, 9236 S. ROBERTS ROAD 

MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZIE AVE. 

ORLAND PARK, 9900 VV. 143 St. 
ALL PHONES 

1 708 430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S CALIFORNIA 
M A R O U TTF PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST 
LEMONT, 12401 S ARCHER AVE <<* DERBY RD 

EVERGREEN PARK. 2929 W 87 ST 
TINLEY PARK. 16600 S. OAK PARK AVE 

AI.I. PHONES 
CHICAGO 1 7 7 3 4 7 6 2 3 4 5 

NATIONVVIDE TOLL FREE ( n e m o k a m a s ) 
Tel. 1 8 0 0 9 9 4 7 6 0 0 

w w w . p e t k u s f u n e r a l h o m e s . c o m 

http://www.Svietimotaryba.org
http://www.8vietimotaryba.org
http://WWW.MAZEIKA.COM
http://vipasffearthlink.net
http://mac.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rimas Karbauskas prašo
mas paskambinti Irmai tel. 
773-847-1695. 

Kažkuri mūsų skaitytoja, 
užsukusi į ..Draugą", paliko 
skaitymo akinius - metali
niais rėmeliais, violetiniais 
apvadais. Kviečiame atsiimti! 

„Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlė ruošiasi ateinan
tiems 2002-2003 mokslo me
tams. ..Žiburėliui*' ieškome di
rektores. Reikalavimas - Mon
tessori mokyklos baigimo dip
lomas. Skambinkite dr. Edžiui 
Razmai tel. 630-789-3989. 

Pasivaikščiojimą po so
dus ir daržel ius bei pasako
jimus apie įvairius sodinin
kystes būdus ruošia Mount 
Greenwood sodininkų klubas. 
Iškyla vyks liepos 14 d. nuo 10 
vai.r. iki 3 vai.p.p. ir prasidės 
ties namu. esančiu 3442 W. 
108th St. Bilietus reikia įsi
gyti iš anksto. Skambinkite 
tel. 773-429-1141. 

Sportas 
Bėgikai, kurie ruošiasi da

lyvauti spalio 13 d. vyksian
čiame tradiciniame Čikagos 
bėgimo maratone, treniruotis 
gali pradėti jau dabar. Spe
cialius užsiėmimus organizuo
ja Čikagos bėgikų asociacija 
(The Chicago area Runners 
Association). Kreipkitės tel. 
312-666-9836. 

„Draugo" rėmėjai 
Stasys S. Jokubauskas , 

gyvenantis Palos Park, IL, 
pratęsdamas prenumeratą, 
„Draugui" atsiuntė 50 dol. au
ką. Esame labai dėkingi! 

KALENDORIUS 
Birželio 22 d.. Švč. Jėzaus širdis; 

Inocetas, Jonas, Kaributas. Laima, 
Paulinas, Sudargas, Tomas. 

Birželio 23 d.. N'ekalčiausioji Ma
rijos širdis; Agripina, Arvydas, Vai
da, Vanda, Zenonas. 

Birželio 24 d.: Šv. Jono Krikš
tytojo gimimas; Budytė, Eiviltas, Ei-
viltė, Simplicijus. 

Birželio 25 d.: Kristaus kūnas ir 
kraujas. Baniute, Febronija, Geistau-
tas, Geistautė. Mantminas. Prospe
ras, Vilhelmas. 

Vytas Bandziulis iš Mel-
rose Parko bei Antanas ir 
Asta Razmos iš Palos Par
ko savo padovanotais laimi
kiais praturtino mūsų ..Drau
go" gegužines prizų skrynią. 
Šioji skrynia - milžiniška, tai
gi dovanų niekada nebus per 
daug. Paremkite mūsų šventę. 
kuri vyks liepos 28 d. Tėvų 
marijonų sodelyje! 

Tik ke tur i ispaniško šo
kio flamenko koncertai 
vyks North Shore Center 
(9501 Skokie Blvd.. Skokie. 
IL) liepos 18-21 d. Bilietai tel. 
847-673-6300 

Šiais metais iškilmingas 
„Draugo" pokylis įvyks rug
sėjo 29 d., sekmadienį. ..Sabre 
Room" restorane (8900 Vvest 
95th Street. Hickory Hills; 
708-598-1200 . Visus kviečia
me pasižymėti šią datą savo 
kalendoriuose ir savo atvyki
mu paremti mūsų dienraštį. 

Čikagos „country" muzi
kos festivalis vyks birželio 
29-30 d. Grant Parke, dviejose 
scenose - Petnllo Music Shell 
(Jackson ir Columbus) ir 
Taste Stage 'Balbo ir Colum
bus). Koncertai. į kuriuos įėji
mas - nemokamas, prasidės 
11 val.r., baigsis 9 val.v. Dau
giau informacijos tel. 312-744-
3315 arba internete 
www.cityofchicago. org I 
specialevents 

Dienos išvyką i Lincoln 
Parką ruošia „Seklyčia" lie
pos 12 d., penktadienį. Išvyk
sime 9 val.r., sugrjšime 12 vai. 
Pietūs „Seklyčioje" - su kupo
no nuolaida. Prašome regist
ruotis iš anksto asmeniškai 
arba telefonu 773-476-2655. 

„Seklyčioje" birželio 26 d. 
2 vai.p.p. trečiadienio popie
tėje bus rodoma vaizdajuostė 
„Aplankykime Europos di
džiuosius miestus". Ši „kelio
nė" bus labai patogi, sėdint 
vėsioje „Seklyčios" salėje. Vi
sada įdomu pamatyti didingus 
miestus, paminklus, žmonių 
gyvenimo būdą ir jų kultūrą. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Veiks ir laimės šulinys, 
bus bendri pietūs. Atvykite! 

Juozas Giedrait is , Tautos 
fondo tarybos garbes pirmi
ninkai. Algimantas Vedeckas. 
valdybos pirmininkas, atvyks
ta į Čikagą ir dalyvaus Tautos 
fondo remejų knygos pristaty
me, vyksiančiame birželio 29 
d., šeštadienį, 4 vai.p.p. ..Sek
lyčioje". Visi kviečiami daly
vauti. 

• D R A U G O F O N D A S 
4545 V V E S T 63rd S T R E E T 

C H I C A G O , IL 6 0 6 2 9 

,, Draugo knygynėlyje 

Rimo Vėžio poezijos ir 
prozos knygoje ..Šešėliai vei
drodyje" - 89 kūriniai. Knygą 
kietais viršeliais su aplankalu 
išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas: jos kai
na - 15 dol., persiuntimo mo
kestis - 3.95 dol. (Illinois vals
tijos gyventojai dar prideda 
8.75 proc. mokesčių). 

Įdomi kelionė 
Viena iš Wisconsin valsti

jos lankytinų vietų - ..The 
House on the Rock". Tai įvai
riausių meno darbų kolekcijų 
muziejus, pastatytas ant 60 
pėdų uolos. Visą dieną galima 
praleisti apžiūrint 14 kamba
rių milžinišką muziejų, kurio 
ekspozicija padalinta į tris 
daiis-periodus - Ankstyvąją 
erą. Nostalgijos periodą ir Ek
lektikos erą. Tačiau ši vietovė 
žymi net tik kolekcijomis, bet 
ir išpuoselėtais darželiais, so
dais. Kai ..The House on the 
Rock" įkūrėjas Alex Jordan 
nusprendė įsigyti VVisconsin 
valstijoje esančią nuosavybe, 
pačiais pirmaisiais metais jis 
muziejaus teritoriją apsodino 
50,000 medžių. Čia galite pa
matyti vieną didžiausių šalyje 
amarilių kolekciją, o taip pat 
kitų 300 rūšių egzotiškų gėlių 
sodus. ..The House on the 
Rock" muziejus veikia kasdien 
nuo 9 val.r. Užsisakyti lanks
tinuką ir sužinoti daugiau in
formacijos galite tel. 608-935-
3639. Iš Čikagos važiuokite 
90 greitkeliu, po to 14 keliu 
iki 23 kelio, pasukite į kairę, 
kol neprivažiuosite muziejaus. 
Netoli jo veikia kitos turis
tams įdomios vietos - Frank 
Lloyd \Vright pastatų muzie
jus (Spring Greeni, Circus 
World muziejus (Baraboo), 
Cave of the Mounds Little 
Norway (Blue Mounds). Bibli-
cal Gardens (VVisconsin dells) 
irkt. 

• Automobilio, namų ir 
l i g o s 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. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Sav ings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Daug Amerikos lietuvių 
globoja Lietuvoje apleistus, 
paramos reikalingus vaikus. 
Per Lietuvos Našlaičių Globos 
komitetą šiuo metu yra globo
jami 1,033 vaikai. Lietuvos 
našlaičiams paremti $500 at
siuntė kun. Vytas Memenąs, 
Riverside, IL Ponia nenorinti 
minėti savo pavardės atsiuntė 
$100. Po $150 — vieno vaiko 
metinį mokestį atsiuntė — 
DLKV Lithuanian Club, La-
dies Auxillary, Lowell, MA, 
Lietuvos Vyčių kuopa 26, 
Vvorcester, MA, Josephine 
Bernotas, Washington, PA, 
$300 — atsiuntė Marion Shi-
vok, New Britain, CT. $350 — 
atsiuntė Zuzana Pupienė, Le-
mont, IL — tai dviejų vaikų 
metinis mokestis, ir po $25 gi
mimo dienos dovana. Visiems 
šiems dosniems ir geriems 
žmonėms, Lietuvos vaikų var
du dėkojame! Lietuvos Naš
laičių Globos komitetas, 
2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629. 

• 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. 

•DĖMESIO! VDDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje nau
dojamos PAL sistemos į ameri-
kietiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTER-VIDEO 
3533 S. Archer Ave., Chi
cago, IL 60609. Tel. 773-927-
9091. Sav. Petras Bernotas. 

* 27 centai skambinant i 
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! 

• Pr ie i užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h 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. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
T e l . 773-776-8700 

E-mail: G i b a i t i s 9 a o l . c o m 
Toli free 24 hr . 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUIVILAS 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

T E L . : 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

PASKUTINE PAVASARIO VAJAUS 
SAVAITE 

Rytojaus vakarą atšventus 
Šv. Jono naktelę ir suradus 
paparčio žiedą, nebetoli ir Pet
rinės su Povilinėmis. O jomis 
ateina galas ir birželiui, už
baigiančiam Draugo fondo 
lėšų telkimo 2002 m. pavasa
rio vajų. 

Gera buvo pavasario vajaus 
pradžia. Į vajaus laiškus atsi
liepė nemažai „Draugo" skai
tytojų, net ir nebuvėlių Drau
go fonde. Aisiliepė ir seni ve
teranai Draugo fondo nariai ir 
garbės nariai, nors ir su kuk
liais įnašais. Už tai jums labai 
dėkojame. 

Deja, gegužės ir birželio mė
nesiai nedaug beatnešė Drau
go fondo vokelių su čekiais. O 
gal pavasario vėjai tas fondo 
aukas nunešė į kitas rinklia
vas, kurių laiškai nuolatos 
ateina. 

Kaip ten bebūtų, neturime 
pamiršti, kad Draugo fondas 
dar labai jaunas (tik aštuo
nerių metų; ir dar labai reika
lingas mūsų visų nuolatinio 
auginimo. Mes, visi Draugo 
fondo garbes nariai, nariai ir 
rėmėjai negalime pasitraukti 
nuo DF auginimo pareigos. 
Draugo fondui reikia antrojo 
milijono, kad jis paremtų 
didėjančius „Draugo" leidybos 
poreikius, sumenkėjus inves
tavimų biržos pajamoms. 

Likusi DF pavasario vajaus 
savaitė labai kviečia visus, ku
rie dar nepanaudojo pavasario 
vajaus vokelio, įdėti į tą vokelį 
didesnį ar mažesnį įnašą šiam 
pavasario vajui. Prieš iške
liaujant vasaros atostogoms. 

Draugo fondas atostogų ne
turi ir mielai priiminės įnašus 
per visą vasarą. 

-Stitch in-time - savęs nine", 

• Marija Norusis per „Sau
lute" paaukojo $1,000 metams 
sušelpti studentą. Jaunuolis 
geras mokinys, bet iš gausios 
šeimos, tad už Marijos Noru
sis paramą labai dėkingas. 
Labai ačiū, „Saulutė", (Sun-
light Orphan Aid) 419 
Weidner Rd., Buffalo Gro-
ve, IL 60089 TAX ID #36-
3003339. 

773-585-9500 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulMki Rd., Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

sako anglų priežodis. Dar tu
rime vieną savaitę pavasario 
vajaus. 

Nauji pavasario vajaus 
įnašai 

Su 100 doleriu: 
Gražutė Sirutis, garbės 

narė, iš viso 2,100 dol., Santa 
Monica, CA. 

Dr. Petras Jokubka, garbės 
narys, iš viso 1,800 dol., St. 
Pete Beach, FL. 

Dr. Danguolė ir Aleksas Vit-
kai, iš viso 940 dol., Palos 
Heights, IL. 

Kazys Gudauskas, iš viso 
500 dol., Baltimore, MD. 

Kun. Alfonsas Babonas, iš 
viso 500 dol., Detroit, MI. 

Jurgis Jankus, iš viso 100 
dol., Ocean City, MD. 

Izabella Parulis, iš viso 100 
dol., Worcester, MA. 

Su 60 dolerių: 
Antanas Valiuškis, iš viso 

335 dol., Barrington, RI. 
Su 50 dolerių: 
Bronius Jasevičius, iš viso 

220 dol., Dearborn, MI. 
Audronė Gaižiūnas, iš viso 

300 dol., Belvidere, IL. 
Su 40-30 dolerių: 
Irena Baleišis, iš viso 320 

dol., Chicago, IL. 
Mary Pratkelis, iš viso 130 

dol., Boulder, CO. 
Su 25-20 dolerių: 
Kun. Viktoras Skilandžiū-

nas, iš viso 400 dol., Ottawa, 
Canada. 

Julius Špokevičius, iš viso 
300 dol., Westwood, MA. 

Sophie Palionis, iš viso 150 
dol., Peoria, IL. 

Raimundas E. Paškus, iš 
viso 310 dol., Darien, IL. 

Visiems nuoširdžiai dėko
jame. Fondo iždininkas 

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
Atsivertęs naująją „Draugo" 

spaustuvės išleistą knygą 
„Tautos fondas', negali nepa
stebėti skyrelio „Stambieji 
Tautos fondo aukotojai". Jame 
keliasdešimt pavardžių: žino
mų visuomenės veikėjų ir eili
nių, bet taurios širdies žmo
nių. Pati pirmoji aukotojų 
sąraše įrašyta Elenos ir Fran
cis Skirmantų iš Glendale, 
CA, pavardė ir šalia - 420,493 
dol. aukos (įnašų ir palikimo) 
suma. Antanas ir Regina 
Pūrai įnešė ir paliko kaip pali
kimą iš viso 328,648 dol. Au
kotojai ilsisi Cyperess Hills 
kapinėse Woodhaven, NY. 
Sunkiai dirbę ir taupiai gyve
nę, įkūrė „Antanas Pūras ir 
Regina Pūras Scholarship 
Fund", kurio nuošimčiai nau
dojami Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje išlaikyti. Tą fondą 
administruoti pavedė Tautos 
fondui, iki šiol gimnazijai jau 
perduota 140,598 dol. 

Pranas Šeštokas (žinomas 
kaip Frank J. Saskotas) įnešė 
ir testamentu Tautos fondui 
paliko beveik 300,000 dol. 

Išeivijos lietuviai plačiai 
žino Sidrių pavardę, kurią 
pradėjo garsinti vyriausias iš 
Sidrių - dr. Rimvydas. Kaip 
rašoma knygoje „Tautos fon
das", jis „1949 m. kartu su 
žmona Giedre atvyko į JAV. Į 
N*ew Yorką įplaukė su keturių 
dolerių kapitalu ir su dviem 
medicinos diplomais. Pradžia 
buvo sunki", - rašoma, bet šis 
talentingas ir taurus lietuvis 
sugebėjo ne tik prasimušti 
pats, bet ir į gyvenimą išleisti 
gausią jaunąją kartą - 9 vai
kus, juos aprūpinti ir dar Tau
tos fonde sukurti 157,000 
fondą. 1988 m. savo žmonos 
Giedrės Šalčiūtės atminimui 
dr. Rimvydas Sidrys, gyvenan
tis Stnator miestelyje Čika
gos šiaurėje, įkūrė šį fondą, iš 

kurio palūkanų yra remiamos 
Vilniaus krašto lietuviškos 
mokyklos ir jų mokytojai. 

Šimtatūkstantinių aukotojų 
sąraše yra Marijos Ročkuvie-
nės iš Čikagos, kurią neseniai 
palaidojome (150,606 dol.), 
John G. Makausko (297,645 
dol.), Kazimiero Povilaičio 
(129,378 dol.), dr. Jono ir Da
lios Maurukų (112,070 dol.), 
pik. lt. Viktoro ir Veronikos 
Sutkų (107,482 dol.), Emilijos 
ir Broniaus Bačiūnų (Bačins-
kų) (102,000 dol.) pavardės. 

Visos šios lėšos arba jų 
palūkanos pasiekė arba dar 
pasieks Lietuvą per Tautos 
fondą, kuris rūpinasi at
sikuriančios Lietuvos demok
ratėjimu, šviesėjimu. Tai ne 
tik materiali pagalba tėvynai
niams, bet ir gyvenimo pamo
kos, kokių sovietiniais metais 
užaugusios lietuvių kartos 
nepatyrė. 

Apie tai ir dar daug apie ką 
išgirsite iš pirmų lūpų knygos 
„Tautos fondas" pristatyme 
birželio 29 d. šeštadienį, 4 vai. 
p. p. „Seklyčioje" Čikagoje, į 
kurį atvyksta Tautos fondo 
garbės pirmininkas Juozas 
Giedraitis ir Tautos fondo val
dybos pirmininkas Algis Ve
deckas iš New Yorko. 

Audronė V. Škiudaitė 

„Draugo" redakcijoje - bendrovės „White Eagle", tiekiančios lietuviškus 
sūrius, prezidentas Stanley Nied (dešinėje) ir „Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis demonstruoja produkciją. Jono Kuprio nuotr. 

LIETUVIŠKI SŪRIAI -
DELIKATESŲ 

Stanley Nied - tiekimo-pa-
skistymo (distributing) bend
rovės „Wbite Eagle" preziden
tas. Užsukęs į „Draugą", jis 
papasakojo, jog jo kompanija 
jau 30 metų į penkių JAV 
valstijų krautuves išskirsto 
maisto produktus, importuo
tus iš Rytų ir Vakarų Euro
pos. Tarp siūlomų produktų -
uogienės, konservuota mėsa, 
žuvis, daržovės, sausainiai, 
vafliai, šokoladas, tačiau di
džiausią dalį sudaro sūriai, 
kurie importuoti iš Lenkijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Švei
carijos, o dabar ir iš Lietuvos. 
Kompanija parduoda apie 100 
rūšių pjaustomų ar jau supa
kuotų sūrių produktų. 

Patyręs tiekimo verslo savi
ninkas teigia, jog Lietuva savo 
produkciją JAV rinkai pradėjo 
siūlyti visai neseniai. Jau kurį 
laiką ieškojęs lietuvių sūrių 
gamintojų ir importuotojų, S. 
Nied per „Baltic Bakery" savi
ninką Al Ankų, su kuriuo ben
dradarbiauja daugelį metų, 
susipažino su lietuvių bend
ruomenės žmonėmis ir dau
giau sužinojo apie jų porei
kius. Šių metų sausio mėnesį 
jis nupirko pirmąją lietuviškų 
sūrių partiją. Kompanijos pre
zidento nuomone, lietuviškas 
sūris - labai aukšto lygio pro
duktas, panašus į lenkų gami
nius, tačiau daug geresnės ko
kybės. Šiuo metu S. Nied par
davimo taškams tiekia trijų 
rūšių lietuviškus sūrius -

KRAUTUVĖSE 
„Baltų", „Utenos" ir „Rokiš
kio". 

Įdomu, kaip sūrių žinovai 
atrenka jiems patinkančias 
rūšis? Pasirodo, jog bendro
vės prezidentas kartu su kele
tu bendradarbių, patarėjų 
bando sūrių skonį. Jei skonis 
nepatinka, klausiama kodėl 
(šiam atrankos procesui įtakos 
neturi kainos dydis). Po tokių 
svarstybų gahitinai nuspren
džiama, kokias sūrių rūšis 
pasirinkti. Dabar tris lietuviš
kų sūrių rūšis išsirinkęs bend
rovės „White Eagle" preziden
tas jas jau pristato į tris par
duotuves: „Joe & Franks Deli" 
(viena krautuvė įsikūrusi 
7147 S. Archer, Chicago, IL; 
kita - 8749 S. Ridgeland, Oak 
Lawn, IL), taip pat „Baltic 
Bakery" (4627 S. Hermitage, 
Chicago, IL). Lietuviškus sū
rius taip pat galima užsisakyti 
paskambinus į „White Eagle" 
bendrovę tel. 630-985-0004. S. 
Nied tikslas - šį skanųjį lietu
višką produktą pristatyti ir 
pardavinėti didžiosiose „Je-
wel" ir .JJominic's" parduotu
vėse. Sūrių tiekėjas jau pažįs
tamas su „Osco" krautuvių 
vadybininkais - čia importuo
tus sausainius ir saldainius jis 
pristato 30 metų. Taigi kol lie
tuviškų sūrių sulauksime Či
kagos ir apylinkių apsipreki-
nimo centruose, kviečiame ap
silankyti anksčiau išvardinto
se delikatesų krautuvėse. 

E. A. 

„Rokiškio" sūris - puikus pieno produktas, pasižymintis savitu, tik jam 
būdingu skoniu, elastinga konsistencija. o jį pjaustant - netaisyklingų 
akučių įvairove. Šis sūris taip pat tinka picoms, sumuštiniais, kepsniams 
pagardinti, salotoms ir užkandžiams ruošti. Ragaukite jį per pusryčius, 
mėgaukitės prie alaus ar vyno. 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA DAINAVOJE 

Tautos fondo tarybos pirmininkas 
Jurgis Valaitis 

Sendraugių ateitininkų sto
vykla Dainavoje vyks š.m. lie
pos 21-28 d. Suaugusiems 
vyks paskaitos įvairiomis te
momis. Štai toks paskaitų 
tvarkaraštis. Labai nuošir
džiai sutiko atvykti šie paskai
tininkai: 

Pirmadieni ateitininkai 
daktarai ves diskusijas. Tema 
— „Sveikatos priežiūra". Daly
vaus Vytenis Grybauskas MD, 
Petras Kisielius MD, Marius 
Laniauskas DDS, Domas 
Lapkus MD, Eligius Lelis MD, 
Antanas Razma, MD, Dalia 
Sadauskienė MD ir Linas 
Vaitkus MD. 

Antradienio tema — sene
lių pasakojimai — „Kaip mes 
traukėmės iš Lietuvos". Kal
bės Jonas Kazlauskas, Jadvy

ga Kliorienė, ir Bronius Poli-
kaitis. Moderuos Jolita Naru-
tienė, PhD. 

Trečiadienį Andrius Kaz
lauskas, PhD, Harvard Medi
cinos mokyklos profesorius, 
kalbės tema „Kaip suderinti 
kasdienybę ir krikščionybę". 

Ketvirtadieni atvyks Da
lytė Braždžionytė — Lovett. 
Jos tema — *JAV šeštadie
ninės mokyklos — kaip skiria
si steigėjų tikslas nuo dabarti
nių mokyklų veiklos". 

Penktadieni kalbės advo
katas Povilas Žumbakis, JD. 

Paskaitos vyks 10 valandą 
ryto Baltųjų rūmų salėje, Dai
navos stovyklavietėje, Man-
chester, MI. Kviečiame ateiti
ninkus sendraugius atvykti. 
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