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Ši muzikinė grupė 
turėtų būti kviečiama į 
visus lietuvių telkinius, 
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apie koncerto 
„Ant dainos sparnų” 
atlikėjus; kaip sėkmingai 
ir greitai parduoti namą.
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Sportas_____
* Trečiadienį New York’e 

vykusiame NBA naujokų
biržos II rate 50-uoju į Bosto
no „Celtics” pakviestas Darius 
Songaila kupinas ryžto dar šią 
vasarą pamėginti patekti į ko
mandą. „Tikėjausi būti pa
šauktas ir taip įvyko. Malo
niai nustebino pasirinkimas. 
Tai puikių tradicijų komanda. 
Nekantrauju atvykti į klubo 
vasaros treniruočių stovyklą 
bei išmėginti savo jėgas”, 24 
metų 206 cm ūgio Wake Fo
rest universiteto absolvento 
žodžius cituoja dienraštis 
„Boston Globė”.

* Šiaurės Amerikos Na
cionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) klubo „Colorado Ava- 
lanche” gynėjas Darius Kaspa
raitis pirmadienį taps laisvuo
ju agentu — 29 metų ledo ri
tulininkas galės pasirašyti su
tartį su bet kuriuo NHL klubu 
be jokios kompensacijos savo 
ankstesnei komandai. D. Kas
paraitis tikisi pasirašyti su
tartį, pagal kurią per sezoną 
uždirbtų apie 5 mln. dol.

Naujausios
žinios

* Plaukiojanti JAV karo 
ligoninė išplaukė Lietuvos 
link.

* Kazachstanas skyrė Lie
tuvos vežėjams papildomų 
leidimų.

* „Olympic Casino Group 
Baltija” Vilniuje atidarys 
kazino.

* Lietuva tapo Ženevos 
saugumo politikos centro
steigėja.

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) 
— Seime penktadienį prasi
dėjo Karaliaučiaus srities Dū
mos ir Seimo parlamentinis 
forumas.

„Kaliningrado srities ateitis 
labiausiai priklauso nuo pa
čios Riejos politinių, ekono
minių, diplomatinių sprendi
mų: kiek ji bus pasirengusi su
teikti Kaliningrado sričiai 
veiksmų laisvę plėtojant už
sienio ekonominius ryšius, 
ypač su ES, transporto, ener
getikos, pasienio infrastruk
tūros modernizavimo, aplinko
saugos, turizmo srityse, kaip 
efektyviai funkcionuos Ypatin
ga ekonominė zona”, teigė fo
rumo dalyvius pasveikinęs 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas.

Savo ruožtu jis pažymėjo, 
jog santykiai tarp Lietuvos ir 
Rusijos Karaliaučiaus srities 
užima*ypač reikšmingą vietą 
Lietuvos užsienio politikoje”, o 
ES plėtra padės plėsti šį bend- 

* radarbiavimą. „Lietuvai tapus 
ES nare, atsivers dar daugiau 
galimybių gilinti bendradar
biavimą ne tik tarp Lietuvos

Lietuva gali 
prarasti naftos 
gavybos verslą

Lietuvos energetikų sąjunga 
(LES) kreipimesi į valstybės 
vadovus teigia, kad pernai 
naftos gavyba Lietuvoje pasie
kė didžiausią lygį — apie 
580,000 kubinių metrų — ir, 
jei valstybė šiai ūkio sričiai 
neskirs pakankamai dėmesio, 
artimiausiu metu pradės ma
žėti, pranešė ryšių su visuo
mene agentūra „Publicum”.

Kreipimosi autoriai įsitiki
nę, jog naujų naftos telkinių 
paieška yra įstrigusi dėl vals
tybės įstaigų bei vyriausybės 
neveiklumo. Naftos darbų lei
dimų komisija faktiškai nevei
kia nuo 2001 m. pabaigos, kai 
naftos gavybos reguliavimo 
funkcijos buvo perduotos Ap
linkos ministerijai.

Pasak LES prezidento Leo
no Ašmanto, investicijų į nau
jų telkinių paieškas neskatina 

Nukelta į 2 psl.
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Calgary. Pramoninių vals
tybių Didžiojo aštuoneto (G-8) 
vadovai, saugojami tankų ir 
priešlėktuvinės gynybos pajė
gų, per dvi dienas už uždarų 
durų vykusias derybas paragi
no palestiniečius įgyvendinti 
reformas, nors ir neparėmė 
Vašingtono plano, numatančio 
palestiniečių vado Yasser Ara
fat pasitraukimą. Įgyvendin
dami metų senumo pažadus, 
jie susitarė dėl naujo plėtros 
paketo „Juodajam žemynui”, 
tačiau jų priimtame Afrikos 
veiksmų plane gen patarimai 
akivaizdžiai nusveria įsiparei
gojimus plačiau atverti pinigi
nę. Likus vos 2 valandoms iki 
susitikimo pabaigos, G8 vado
vai susitarė Rusijai skirti 20 
mlrd. JAV dol., kurie turėtų 
padėti sunaikinti masinio nai
kinimo ginkluotę buvusiose 
Sovietų sąjungos valstybėse ir 
užkirsti ekstremistinėms gru
puotėms įsigyti žaliavų pasi
gaminti branduolinę bombą.

Lietuva pabrėžia Rusijos atsakomybę 
dėl Karaliaučiaus

Nuotr.: (Iš kairės) Rusijos ambasadorius Lietuvoje Jurij Zubakov, Karaliaučiaus srities Dūmos pirmininkas Vladimir 
Nikitin, Lietuvos Seimo pirmininkas Arturas Paulauskas k Seimo narys Alvydas Medalinskas.

ir Kaliningrado srities, bet ir 
tarp Europos Sąjungos ir Kali
ningrado srities”, teigė A. Pau-

Lietuva laiku neįvykdė kai 
kurių finansinių įsipareigojimų
Vilnius, birželio 28 d. (BNS) 

— Tarptautinis valiutos fon
das (TVF) giria Lietuvą už 
sėkmingą jos ekonomikos rai
dą 2001 metais, tačiau per
spėja, jog šiemet jai nepavyko 
laiku įvykdyti kai kurių 
įsipareigojimų.

TVF ketvirtadienį baigė an
trąją Lietuvos ekonomikos ap
žvalgą, kuri atlikta pagal 19- 
kos mėnesių vyriausybės eko
nominės politinės politikos su
sitarimą, galiojantį iki šių 
metų pabaigos.

Pasak TVF penktadienį iš
platinto pranešimo spaudai, 
Lietuva galėtų papildomai pa
siskolinti 12.36 mln. SDR 
(specialiųjų skolinimosi teisių, 
apie 56 mln. litų). Bendra 
TVF paskolos suma dabar 
padidėja iki 49.44 mln. SDR 
(apie 228 mln. litų).

Lietuva šiomis lėšomis kol

Kananaskis. Pavojaus, kad 
masinio naikinimo ginklai ir 
jų komponentai išplis iš Rusi
jos teritorijos, nėra, pareiškė 
prezidentas Vladimir Putin. 
„Nieko panašaus nėra. Visi 
šie ginklai patikimai kontro
liuojami”, sakė jis pasibaigus 
G8 vadovų susitikimui Kana
doje. Jis pabrėžė, jog svarbiau
sia Rusijai — „sunaikinti che
minius ginklus ir branduoli
nius povandeninius laivus, 
kurių daugelis nesunaikinti 
dar nuo sovietinių laikų”.

Calgary. Purvu išsitepę 
pusnuogiai demonstrantai su
rengė pagoniškų ritualų 
įkvėptas balaganiškas eitynes 
Calgary gatvėmis, kurios tapo

lauskas.
„Šių naujų galimybių kon

tekste, matyčiau Kaliningrado

kas nesinaudoja, ir, anot vy
riausybės atstovų, neketina 
naudotis ateityje.

TVF vykdomojo direkto
riaus pavadud&jas Shigeinit- 
su Sugisaki sakė, kad 2001 m. 
Lietuva vystėsi sėkmingai, pa
siekti visi susitarime numaty
ti ekonominiai rodikliai.

Lietuvos BVP pernai pa
didėjo 5.9 proc., infliacija iš
liko nedidelė (1.3 proc.), o ei
namosios sąskaitos deficitas 
sumažėjo iki 4.8 procento.

Pasak S. Sugisaki, pirmąjį 
šių metų ketvirtį ekonomika 
vystėsi palankiai: sėkmingas 
lito perorientavimas prie euro 
buvo teigiamai įvertintas rin
kose — tai rodo palūkanų nor
mų sumažėjimas. Toliau tęsia
mos mokesčių, sveikatos ap
saugos ir finansų sektorių re
formos, sėkmingai vyksta pri
vatizavimas.

prieš Didžiojo aštuoneto (G-8) 
viršūnių susitikimą nukreiptų 
protestų kulminacija. Kana
dos premjeras Jean Chretien 
pasidžiaugė šio viršūnių susi
tikimo metu vykusiomis pro
testo denlonstracijomis, kurios 
ryškiai skyrėsi nuo smurtingų 
akcijų, sukrėtusių pernykštį 
G8 susitikimą Italijos Genujos 
mieste.

JAV

Vašingtonas. JAV surinkti 
vidaus žvalgybos duomenys 
leidžia manyti, kad Osama bin 
Laden žvalgybos tinklas „ai 
Qaeda” ir toliau veikia JAV 
teritorijoje, vėlai ketvirtadienį 
vakare pranešė televizijos 
tinklas CBS. Pranešama, kad 
„ai Qaeda” agentai turėjo pa
dėti iš kelionės į Pakistaną su
grįžusiam Jose Padilla, kuris 
kaltinamas rengęsis susprog
dinti vadinamą „nešvarią 
bombą”. Gegužės 8 d. J. Padil
la buvo sulaikytas, kai grįžo iš 
savo misijos Pakistane, kurios 
metu, kaip įtariama, supažin
dino „ai Qaeda” vadovybę su 
savo planais susprogdinti van
denilinę bombą JAV.

JAV vyriausybė ketvirta
dienį įtraukė dvi Indijos sikhų 
ekstremistų grupuotes į „pa-

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

sritį kaip svarbų ES ir Rytų 
Europos santykių elementą”, 
pažymėjo jis. Nukelta į 2 psl.

Valiutų valdybos 
modelio išsaugojimas 
— strateginė klaida
Smunkant JAV dolerio kur

sui, sprendimas išsaugoti va
liutų valdybos modelį dauge
liui Lietuvos bendrovių lems 
milijoninius nuostolius, spėja 
Seimo narys centristas Kęstu
tis Glaveckas.

„Jeigu būtume turėję kitą 
modelį, tos problemos nebūtų 
buvę. Čia, be abejo, yra vals
tybės strateginė klaida”, penk
tadienį Seime surengtoje spau
dos konferencijoje sakė K. 
Glaveckas. Jis numatė, kad il
galaikes sutartis JAV dole
riais sudariusios bendrovės 
šiemet patirs iki 360 mln. litų 
bendrų nuostolių. Kaip pa
vyzdį parlamentaras paminėjo 
bendrovę „Rokiškio sūris”, ek
sportuojančią savo produkciją 
į JAV. Dėl dolerio kurso kriti
mo bendrovė šiemet jau pa
tyrė beveik 22 mln. litų nuos
tolių. Nukelta į 2 psl.

saulinių teroristinių” grupių 
sąrašą, pranešė Finansų de
partamentas. Abi šios gru
puotės, „Babbar Khalsa” ir 
Tarptautinė sikhų jaunimo fe
deracija, siekia Šiaurės Vaka
rų Indijos Panjabo provincijos 
atsiskyrimo nuo Indijos. Šios 
grupės buvo įtrauktos į dau
giau kaip 200 teroristinių gru
puočių sąrašą, sudarytą po 
pernai rugsėjo 11-ąją įvykdytų 
teroro išpuolių. Šių grupuočių 
turtas bus įšaldytas, su jomis 
bus uždrausta sudaryti bet 
kokius finansinius sandorius.

San Francisco. JAV fede
ralinio teismo, kuris trečia
dienį priėmė sprendimą dėl 
vadinamosios Ištikimybės 
priesaikos nekonstitucingumo, 
teisėjas, praėjus vos dienai po 
šio visoje Amerikoje užsipulto 
ir išjuokto sprendimo, žengė 
dar vieną neįprastą žingsnį ir 
nurodė sustabdyti nutarties 
vykdymą. Teisės žinovai iš
reiškė nuostabą dėl netikėto 
teisėjo žingsnio, nes, pasak jų, 
apeliacinio teismo teisėjai pa
prastai niekad nekeičia savo 
sprendimo, juolab taip greitai. 
Pasak jų, tai būtų galima pa
aiškinti nebent visuotiniu pa
sipiktinimu, kurį sukėlė Išti
kimybės priesaikos, kurią kas

Lietuvoje su sovietų saugumu 
bendradarbiavo 1,220 asmenų

Vilnius, birželio 28 d. (BNS) 
— Liustracijos komisija nu
statė 1,220 asmenų, slapta ben
dradarbiavusių su buvusios 
Sovietų sąjungos specialiosio
mis tarnybomis, penktadienį 
pranešė Valstybės saugumo 
departamentas.

Pasak pranešimo, šiuo metu 
asmenų, slapta bendradarbia
vusių su buvusios SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis, veik
los vertinimo tarpžinybinė 
komisija pagrindinį dėmesį 
skiria asmenų, prisipažinusių 
apie slaptą bendradarbiavimą, 
veiklai vertinti.

Iki birželio 20 dienos Komi
sija apsvarstė ir įvertino 1,478 
asmenų veiklą. Iš jų neįrašyti 
į įskaitą, kaip nebendradar
biavusieji — 258 asmenys, 
1,218 asmenų įrašyti į įskaitą, 
ir duomenys apie juos yra 
įslaptinti, nes jie patys prisi
pažino bendradarbiavę s.u so
vietų valstybės saugumu. 
Duomenys apie 2 asmenis, 
slapta bendradarbiavusius su

UNESCO pavedė Rusijai ištirti 
naftos telkinio prie Nidos poveikį
Vilnius, birželio 28 d. (BNS) 

— UNESCO Pasaulio paveldo 
komitetas įpareigojo Rusiją iš
tirti šios valstybės naftos ben
drovės „LUKoil” ketinimų iš
gauti naftą Baltijos jūroje ties 
Nida poveikį aplinkai.

Toks nutarimas buvo priim
tas ketvirtadienį Vengrijos 
sostinėje Budapešte, kur visą 
šią savaitę vyko UNESCO Pa
saulio paveldo komiteto 26-oji 
sesija, į kurią Lietuva buvo 
pakviesta stebėtojos teisėmis.

Kaip sakė Lietuvai sesijoje 
atstovavusi kultūros vicemi
nistre Ina Marčiulionytė, nu
tarimas įpareigoja Rusiją at
likti planuojamų „LUKoil” 
veiksmų poveikio aplinkai 
analizę, dalyvaujant Lietuvos 
žinovams.

Pasak nutarimo, telkinio D- 
6 naudojimas kelia didžiulį 
pavojų visai Kuršių nerijos 
ekologinei sistemai.

Kuršių nerija yra įtraukta į 
UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą.

Analizės rezultatus Rusija

rytą per JAV vėliavos pakėli
mą sako Amerikos vaikai, pa
skelbimas nekonstitucinga dėl 
joje minimo Dievo.

RUSIJA

Maskva. Rusijos pietų fede- 
ralinėje apygardoje potvynis 
išplovė 12 gyvulių kapinynų, 
kuriuose buvo užkasti juodlige 
užsikrėtę gyvuliai. Gelbėtojai 
imasi priemonių, kad ligos už
kratas iš jų nepasklistų. Per 
liūčių sukeltus potvynius Ru
sijos pietuose žuvo 78 žmonės, 
nukentėjo 300,954 žmonės, Su
griauti beveik 8,000 gyvena
mųjų namų, daugiau kaip 
52,000 apsemti. Iš nelaimės 
rajonų evakuota beveik 87,000 
žmonių.

Maskva. Rusijos šiaurės va
karuose esančios Pskovo sri
ties valdininkai privalo per 2 
savaites išmokti Rusijos him
ną, nurodoma srities vicegu-

buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis ir įstatymo nusta
tyta tvarka neprisipažinusius, 
viešai paskelbti „Valstybės ži
niose”.

Pernai liepą buvo paskelbta, 
kad Algirdas Krasauskas, ku
riam dabar 50, ir 52-jų metų 
Egidijus Žičkus slapta bendra
darbiavo su buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis 
Valstybės saugumo komitetu 
prie Lietuvos SSR Ministrų 
Tarybos.

Baigusi šį darbą, Komisija 
vertins darbo grupės pateiktą 
išlikusią archyvinę medžiagą 
apie asmenis, slapta bendra
darbiavusius su buvusios So
vietų sąjungos specialiosiomis 
tarnybomis ir neprisipažinu
sius apie tai.

Komisijos darbą apsunkina 
tai, kad beveik visos slaptų 
bendradarbių asmens ir darbo 
bylos yra išvežtos į Rusiją, o 
Lietuvos ypatingajame ar
chyve likę dokumentai yra 
fragmentiški. Nukelta į 2 psl.

įpareigota paskelbti iki spalio 
1 dienos.

Savo susirūpinimą Rusijos 
bendrovės planais išgauti naf
tą Baltijos jūroje praėjusią sa
vaitę pareiškė ir Aplinkos mi
nisterija. „Rusijos Federacijai 
priklausantis naftos telkinys 
D-6 yra prie pat Lietuvos sie
nos, todėl ekologiškai nesau
gus naftos gavybos projektas, 
Aplinkos ministerijos nuomo
ne, pažeistų ir mūsų šalies in
teresus”, _ teigiama ministeri
jos pranešime.

„LUKoil” paskelbė ketini
mus pradėti naftos telkinio D- 
6 naudojimą netoli Rusijos 
Karaliaučiaus srities ir Lietu
vos sienos jūroje nuo 2003 me
tų. Telkinys D-6 („Kravcovs- 
koje”) yra už 22 kilometrų nuo 
Kuršių nerijos pakrantės ir 
tik už 5-6 km nuo Lietuvos jū
ros sienos.

Lietuva kol kas nėra gavusi 
oficialios informacijos iš Rusi
jos apie realiai pradėtus pasi
ruošimo siurbti naftą darbus 
Baltijos jūroje.

bernatoriaus pasirašytame 
laiške, kuris išplatintas srities 
valstybinėse įstaigose. Vicegu- 
bernatorius įspėjo, kad teksto 
neišmokęs valdininkas neteks 
įvairių premijų. Rusijos himno 
įskaita vyks raštu.

ARTIMIEJI RYTAI "1

Gazos Ruožas. Aukšto ran
go palestiniečių vado Yasser 
Arafat padėjėjas Tayeb Abdel 
Rahim JAV prezidento George 
W. Bush pareiškimus, kuriuo
se jis apkaltino palestiniečių 
vadovybę korupcija, ketvirta
dienį pareiškė, kad „tokie įžei
džiantys pareiškimai yra ne
priimtini. Jie leidžia Izraeliui 
toliau tęsti agresiją prieš mū
sų žmones”.

Roma. Palestiniečių vado 
Yasser Arafat protiniai suge
bėjimai vis labiau silpsta, 
penktadienį pranešė Italijos 
savaitraštis „Panorama”. „Tie 
patys vaistai, kurie leisdavo 
jam išsaugoti ramybę ir slo
pindavo veido virpėjimą, da
bar dar labiau apsunkina Y. 
Arafat problemas. Jis toliau 
kenčia nuo atminties praradi
mo, savaiminių sąmonės apte
mimų ir negalėjimo susikon
centruoti”, rašo laikraštis.
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Skuodo Šv. Juozapo ateiti
ninkų kuopa įsikūrė 1996 m. 
Joje šiuo metu dalyvauja 46 3- 
12 klasių mokiniai. Mūsų kuo
pą daugiausia lanko mažes
nių klasių moksleiviai, nes di
dieji galvoja, kad mes tik mel
džiamės ir meldžiamės. Nors, 
žinoma, mes meldžiamės gana 
daug. Taip pat sekmadieniais 
giedame šv. Mišiose. Bet daž
niausiai mes maldą suderina
me su malonumais.

Kuopa veikia Skuodo Bartu
vos vidurinėje mokykloje. 
Kiekvienais metais sudaroma 
veiklos programa, kuri apta
riama pirmajame kuopos susi
rinkime. Susirinkimai vyksta 
vieną kartą per mėnesį, o ren
kamės kiekvieną ketvirtadienį 
tikybos kabinete, nes mūsų 
globėja Stanislava Sandarienė 
yra tikybos mokytoja.

Praėjusią vasarą mūsų glo
bėja suruošė maldingą kelionę 
į Žemaičių Kalvariją, taip pat 
prie mūsų prisijungė ir kitos 
mūsų rajono kuopos. Išvaka
rėse mes visi susirinkome Mo
sėdyje: dalyvavome šv. Mišio
se, klausėmės paskaitos, o ki
tą rytą patraukėme į kelionę. 
Mes žinojome, kad mūsų lau
kia ilgas kelias, net 35 kilo
metrai, bet buvo gana links
ma, nes buvome tarp savo 
bendraamžių ir draugų.

Šią kelionę mes paskyrėme 
Dievo garbei (na, žinoma,

Trumpai apie viską
* Seimas pritarė nuosta

tai, pagal kurią vyriausybei 
rekomenduojama, derantis dėl 
stojimo į Europos Sąjungą są
lygų, siekti nuo 7 iki 10 metų 
pereinamojo laikotarpio nu
statymo užsieniečiams įsigy
jant žemės ir miškų ūkio pas
kirties žemę. Tačiau kol kas 
atidėtas įstatymo, numatančio 
paramą Lietuvos ūkininkams, 
svarstymas. (LŽ, Elta)

* Vyriausybė Lietuvos na
cionalinio operos ir baleto 
teatro generaliniu direktoriu
mi paskyrė Gintautą Kėvišą. 
Konkursą laimėjęs G. Kėvišas 
teatrui pradės vadovauti nuo 
liepos vidurio. • (R, Elta)

* Lietuva artėja prie
sprendimo drausti žmogaus 
klonavimą. Ministrų kabine
tas nutarė kreiptis į preziden
tą su prašymu teikti Seimui 
tvirtinti Žmogaus teisių ir bio- 
medicinos konvenciją ir jos pa
pildomą protokolą dėl žmonių 
klonavimo uždraudimo. Lietu
va Konvenciją pasirašė 1997, 
papildomą protokolą —1998 
metais. <bns>

* Birželio pradžioje kilusi
panika dėl pąjūryje rastos 
neva iprito bombos, kaip vė
liau paaiškėjo, tebuvo jaunų 
ekologinio klubo „Žvejonė” na
rių pokštas. Žaidimas pokšti
ninkams gali kainuoti 8,000 
litų — tiek nuostolių esą pa
tyrė kariškiai ir specialiosios 
tarnybos, saugojusios bei tyru- 
sios tariamą sprogmenį. Nors 
teisininkai teigia, kad šį pokš
tą iškrėtusių vaikinų veiks
muose nėra nei administra
cinės teisės pažeidimo, nei 
baudžiamojo įstatymo numa
tytų veikų sudėties, Klaipėdos 
apygardos prokuratūra atlie
ka tyrimą ir priims spren
dimą, ar kelti baudžiamąją 
bylą. (LŽ, Elta)

kiekvienas turėjo ir savo in
tenciją), todėl mes žinojome, 
kad Jis mums padės. Keliau
dami mes giedojome ir daina
vome, kol išdžiūvo 'gerklės. 
Bet tai ne bėda, nes buvome 
apsirūpinę gėrimais. Taigi, ke
lionės pradžia buvo linksma. 
Bet vėliau pradėjo kepinti 
saulė, gėrimai seko ir mes jau 
nebe taip guviai dainavome. 
Kai kas nusivarė nuo kojų ir 
įsėdo į ištikimai mus lydėjusį
autobusiuką, pailsėti. Blogiau
sia, kad mūsų kelyje nebuvo 
jokių parduotuvių, kur galėtu
me nusipirkti ko nors gaivaus. 
Kiekvienas svąjojo, kuo grei
čiau prieiti Barstyčius, kur 
bus parduotuvių ir galės nusi
pirkti ledų. Deja, Barstyčiuose 
mus užklupo lietus su per
kūnija. Mes buvome permirkę, 
kaip žiurkės ir ledų jau nebe
sinorėjo. Bet vis dėlto mes pa
siekėme Ž. Kalvariją ir ten la
bai didžiavomės savo „žygdar
biu”, nes dauguma kuopų bu
vo atvažiavusios autobusais.

Smagiausia būna ateitinin
kų stovykla „Kuriančioji mei
lė”. Ją jau šešerius metus iš 
eilės ruošia.. Spėkit kas? Kas 
gi kitas, jei ne mūsų globėja 
Stanislava, kuri stovykloje 
tampa viršininke. Mums vado
vauja nauji studentai ir klieri
kai. Stovyklose stovyklauja ne 
tik mūsų kuopos ateitininkai.

* Praradus asmens doku
mentą svečioje šalyje, ke
lionė tampa įsimintina ne dėl 
džiaugsmingų akimirkų — be 
pamesto ar pavogto paso nebe
galima keliauti toliau. Tokiose 
situacijose atsiduria nemažai 
lietuvių. Per mėnesį vien 
Klaipėdos VPK Migracijos 
skyrius išduoda apie 10 naujų 
pasų žmonėms, kurie juos pra
rado užsienyje. Kalbama, kad 
Lietuvos juodojoje rinkoje su
klastotą pasą galima įsigyti už 
200-400 litų. Vokietijoje, Di
džiojoje Britanijoje už lietu
višką pasą galima gauti 2,000- 
3,000 litų, nes Nepriklausomų 
valstybių sandraugos, Turki
jos, kitų valstybių gyventojai, 
pakeitę nuotrauką, su lietu
višku pasu po visą Europos 
Sąjungą gali važinėti be vizų.

* Ekologiškai švarus ku
ras Lietuvoje kol kas naudo
jamas tik pavienių ūkininkų, 
auginančių rapsus. 5 metus 
kurtos, taisytos ir vėl perdary
tos programos neduoda vaisių, 
nes vyriausybė kol kas atsisa
ko remti gamyklų statybas. 
Telšių rąjone esančio žemės 
ūkio kooperatyvo „Telšių bio- 
energija” įkūrėjas Alvydas 
Blažius per metus iš rapsų pa
gamina apie 2,000 tonų ekolo
giškai švaraus kuro. Versli
ninkas teigia, jog kiekį botų 
galima padvigubinti, tačiau 
valdžios atsisakymas remti 
biodyzelino gamintojus lėtina 
gamybos apimtis. (KD, Elta)

* Per patį vasaros sezoną 
prasidėję statybos darbai
Vilniaus centre privertė pani
kuoti daugumą įmonių — jų 
apyvarta sumažėjo perpus. 
Nors apie būsimą rekonstruk
ciją buvo žinoma iš anksto, 
nepatogumams sumažinti ne
buvo sugalvota jokio plano.

(VŽ, Elta)

Skuodo Šv. Juozapo kuopos moksleiviai ateitininkai „Pėsčiomis į Žemaičių Kalvariją”.

Kad mums būtų įdomiau, vir
šininkė priima keletą „sveti
mų”, t.y. kitų kuopų ateiti
ninkų, bet netrukus jie tampa 
„savais”, o mes dar geriau su
sidraugaujame.

Prasidėjus mokslo metams 
taip pat rengiame kokį nors 
renginį. Ne išimtis buvo ir šie 
metai. Kad paįvairintume sa
vo nuobodų ir vienodą gyve
nimą mokykloje, mes, globėjos 
padedami, surengėme „Meilės 
vakarą”, į kurį sukvietėme vi
sus rąjono ateitininkus, taip 
pat buvo svečių iš Klaipėdos. 
Renginį pradėjome meile Die
vui, t.y. šv. Mišiomis, kuriose 
patys giedojome. Jėzus yra 
pasakęs: „Ką padarėt vienam 
iš mažiausiųjų brolių, tą pada
rėte man”. Taigi, jei mes my
lime Dievą, mes turime mylėti 
ir kitus žmones, todėl vakarą 
pratęsė meilė žmogui. Mes 
vaidinome meilės pasakas. 
Juk pasakose gerumas, meilė, 
pasiaukojimas daro stebuklus. 
O didžiausias stebuklas yra 
tai, kad mes daug ką mylime. 
Na, o visus mylintis žmogus 
turi būti laimingas ir links
mas. O kas geriau už šokį 
išreiškia linksmumą? Taigi,

5S5= Lietuva pabrėžia Rusijos atsakomybę 
dėl Karaliaučiaus ateities

Atkelta iš 1 psl.
Susitikime kalbėjęs Seimo

pirmininko pavaduotojas, Eu
ropos reikalų komiteto vado
vas Vytenis Andriukaitis tei
gė, jog Rusija turėtų parodyti 
daugiau dėmesio sprendžiant 
pasienio problemas. „Esame 
nepatenkinti pasienyje susida
riusiomis eilėmis”, pareiškė 
jis.

Numatomą vizų įvedimą

UNESCO pavedė Rusijai ištirti 
naftos telkinio prie Nidos poveikį

Atkelta iš 1 psl.
„Todėl surinkti

pakankamai įrodymų apie to
kių asmenų veiklą yra sudė
tingas ir ilgas procesas”, 
pažymima Komisijos praneši
me.

1999 m. lapkritį Seimas 
priėmė įstatymą dėl asmenų, 
susijusių su Lietuvą 1940- 
1990 metais okupavusios 
SSRS specialiosiomis tarnybo
mis, prisipažinimo, įskaitos ir

Lietuva gali prarasti naftos gavybos verslą
Atkelta iš 1 psl.

ir vienas didžiausių pasaulyje 
žemės išteklių mokestis — 29 
proc. įmonės pajamų.

Naftos gavyba Lietuvoje už
siima keturios bendrovės — 
„Minijos nafta”, „Genčių naf
ta”, „Geonafta” ir „Manifol-

Valiutų valdybos modelio išsaugojimas — 
strateginė klaida

Atkelta iš 1 psl.

K. Glavecko teigimu, dolerio 
kurso kritimą pąjus ir Lietu
vos gyventojai. Pasak centris
to, valstybės bankuose gyven
tojai užsienio valiuta laiko 
daugiau kaip 3.2 mlrd. litų 
santaupų, todėl krintant dole
rio kursui gyventojai, laikan
tys santaupas doleriais, pra
ras iki 400 mln. litų.

Vis dėlto parlamentaras pri
pažino, kad dolerio kurso kri
timas naudingas energetikos

įvyko ateitininkų šokių mara
tonas.

Gruodžio mėnuo paslaptin
gas, tai balta, tai juoda, tai 
pūga, tai lįjundra. Sis paslap
tingas laikotarpis vadinamas 
Adventu. Adventas reiškia 
atėjimą. Mes laukiame Kūdi
kėlio Jėzaus gimimo, laukia
me Kalėdų, pačios gražiausios 
metų šventės. Todėl savo mo
kykloje surengėme Adventinę 
popietę. Pasiskirstę grupėmis 
mokėmės daryti Adventinį ka
lendorių, angeliukus, giedojo
me giesmes.

Gyvename tarsi viena šei
ma. Mokame linksmintis, bet 
mokame ir melstis, susikaup
ti, daryti gerus darbus. Tai 
akimirkos iš Skuodo Bartuvos 
vid. mok. Šv. Juozapo ateiti
ninkų kuopos gyvenimo.

Aušrinė
Skuodo Šv. Juozapo kuopos 

sekretorė

STUDIJŲ SAVAITGALIS 
DAINAVOJE

Ateitininkų Studijų savait
galis Dainavoje vyks rugpjūčio 
30 — rugsąįo 2 d. Numatoma

Karaliaučiaus srities gyvento
jams V. Andriukaitis pavadino 
„daugiau techninio pobūdžio 
problema”, kurią, pasinaudo
jus šiuolaikinėmis technologi
jomis, neturėtų būti sunku 
spręsti. „Po įstojimo į ES Lie
tuva suinteresuota išlaikyti 
kaip galima paprastesnę vizų 
išdavimo tvarką, kad būtų iš
laikyti esami ryšiai”, teigė jis.

prisipažinusiųjų apsaugos. 
Visa liustracįjos metu gauta

informacija laikoma valstybės 
paslaptimi, ji saugoma Vals
tybės paslapčių apsaugos įsta
tymu. Viešai neskelbti infor- 
macija nebus laikomi duome
nys apie tai, jeigu su sovietų 
slaptosiomis tarnybomis ben
dradarbiavo prezidentas, Sei
mo ir savivaldybių tarybų na
riai, ministrai, teisėjai ir 
prokurorai.

das”. Visos jos pernai valsty
bei sumokėjo apie 110 mln. li
tų įvairių mokesčių.

Geologų teigimu, Lietuvos 
žemėje gali būti apie 55.5 mln. 
kubų išgaunamos naftos, o jū
ros povandeninėje žemyno da
lyje — dar apie 36.72 mln. ku
bų.

ir naftos bendrovėms, impor
tuojančioms žaliavas iš Rytų. 
K Glaveckas spėjo, kad šios 
įmonės gali išlošti apie 400 
mln. litų.

Pasak K. Glavecko, Lietuva 
nebuvo pasiruošusi dolerio 
vertės mažėjimui ir neskyrė 
pakankamai lėšų Lietuvos 
eksportuotojams remti. Ek
sporto rėmimo fonde šiemet 
visai eksporto rėmimo progra
mai numatyta tik 3.9 mln. 
litų. (BNS)

įdomi programa. Prelegentais 
jau pakviesti prof. Bronius 
Makauskas, Lietuvos studen
tų ateitininkų s-gos pirminin
kas Vytautas Girdzijauskas, 
prof. Vytenis Damušis, progra
moje dalyvauti sutiko sol. Da
lė Lietuvninkienė, Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų tarybos 
narys Darius Polikaitis ir kiti. 
Savaitgalio metu atitinkamas 
dėmesys bus skiriamas Adelei 
Dirsytei ir jos Sibiro maldak
nygės pasirodymo 50-mečio 
sukakčiai. Visi ateitininkai 
laukiami. Informacijai ir re
gistracijai kreipkitės į Stasę ir 
Joną Kazlauskus, tel. 4400- 
546-0631, arba elektroniniu 
paštu: SKazlau 648 @ aol.com

Tad iš arti ir toli — studijų 
savaitgalyje susitikime visi!!

Vainius Aleksa

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 ' ” $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $3800
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 • $55.00
Tik šeštadienio laida i^i paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopįją.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcųa@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

VISI KVIEČIAMI

Visi Krikščionių demokratų 
veikla Lietuvoje besidomintie
ji turės progą pasidalinti ži
niomis ir nuomonėmis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, pir
madienį, liepos 1 d. 5 vai. p.p. 
Atvykite. Kviečia Krikščionių 
demokratų rėmėjų sambūris.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www«anlHfcnugMyaretxwatiaeeuxrn

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Ava., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai

GEDAS M. GRINIS, 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 

Tel. 708-344-1694 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SURENDER LAL, M.D.
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicągo, IL 60652 
Tai. 773-434-2123

Valandos pagal susitarimą

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

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

630-941-2809

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ 

ligoninėms.

VIOAŠJ.NB<XAS,M.D.
KARDCUOGAS-ŠADES UG06 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicągo, IL 60652

Kab. tol. 773-471-3300

Dr.RAMUNĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VI2NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
8918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicągo, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą
4 ................

Dr. VIUUS MIKAIT1S
Šeimos daktaras Ir chirurgas

Family medical clinic
10811 W. 143 St Ortand Park IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital
- Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tel. 708-460-2500

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Avė.

Chicągo Ridge, IL 60415
Tel. 708-6313-6622

4149 W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709

Cardiac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 St.

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

Dr. UNA POSKUS
Dantų ovdvtoia

4635 W. 63 St.;Chicago
Tel. 773-735-7730

10 S. 640 S. Krgay Hwy, VHoMaock
Tel. 630-323-5050

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKIS, MD 

GREGORY SUFI 71 F, MD 
SCOTT GREENVVALD, MD

Illinois Pain Treatment Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai

Chicągo: 312-726-0800
East Dundės: 847-551-1212 

McHenry: 815-363-9595
Bk Grove: 847-7181212 

rUbertyvfe. www.Hllnolspaln.com

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

7271 S. Harlem, Bndgevievv, IL 60455.
Tel. 708-594-0400.

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road,
Tel. 773-585-2802

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL

Tai. 706-422-8260 •

Dr. DALIA JODVVALIS 

Dantų gydytoja
15543 W. 127th Str. 

Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

■pa Dr. Vida I.PuodžlOnienė 
Healthy Connectlon 
CNrcpracfciRshsb 

Clric
Manualinė ir fizinė terapija, sporto 

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

patarimai.
1000 S. State Street,

Šule 201/202, Lockport, L 80441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

DR. K. JUČAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

auglius, žaizdas ir išsiplėtusias kojų 
venas. Kosmetinė chirurgija.

3236 W. 111 St, Chicągo, L 80665 
773-233-0744 arba 773489-4441

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

Dr. V J. VASAIT1ENĖ
Dantų gydytoja

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tel. 708-423-8114 

Valandos pagal susitarimą Dr. DALIA E CEPELĖ, D.D.S.
Dantų gydytoja
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Danutė Bindokienė

Tačiau nepaisoma 
daugumos teisiųĮ PASAULĮ LIETUVIAMS 

KELIAI SLIDUS
tis, nepaisant — teisėtai ar ne-Apie juos lietuvių spaudoje 

skaitome beveik kasdien. Daž
nai juos' aprašo ir Europos 
laikraščiai, retkarčiais keliau
ninkų nuotykius, ypač nelai
mes, pamini ir JAV dienraš
čiai. Vien tik per pirmąjį šių 
metų pusmetį žiniasklaida 
skelbė apie apgautus vynuo
gių skynėjus Ispanijoje bei jų 
mokamas duokles mafiozams, 
apie automobiliuose gyvenan
čius, darbu suviliotus, bet jo 
negavusius, jaunus vyrus Por
tugalijoje, suvedžiotus moky
tojus Didžiojoje Britanijoje ir 
pačios policijos į viešnamius 
įgrūstas lietuvaites Vokieti
joje. Šios, Europoje pažangiau
sios, šalies kažkokio Pareinės 
miestuko tvarkos dabotojų va
dovas kruopščiai prižiūri nuo
savą merginų verslą, susimo
ka mokesčius ir iš to amato 
prabangiai gyvena. Mat čia — 
viskas teisėta. Tik to teisėtu
mo pagrindu užrakintos kau
nietės turėjo išsilaužti ir pa
bėgti, aišku, jau neteisėtai. 
Sakykim, čia blogi reiškiniai, 
Lietuvai — minusas. Bet pasi
taiko ir sunkiau teisėtumu ap
sprendžiamų atvejų.

Čikagos apylinkėse leidžia
mame „Amerikos lietuvyje” 
prieš dvi savaites skaitėme 
(domią vieno į Lietuvą teisėtai 
grąžinto čia neteisėtai gyvenu
sio lietuvio istoriją. Jos pag
rindinis veikėjas į Ameriką at
vyko teisėtai, pasiliko netei
sėtai, bet rado darbą, dirbo ge
rai, uždarbiu rėmė tėvynėje 
vargstančią šeimą, kietai tau
pė geresniam įsikūrimui Lie
tuvoje ir niekam nedarė nei 
bėdos, nei skriaudos. Pinigų 
užsidirbęs, netrukus pats keti
no ten grįžti. Bet valdžia prie 
jo prikibo anksčiau. Kodėl, be
veik neaišku, juk tokių atvejų 
Amerikoje — gausybė? Žmo
gus su valdžia kovėsi ir tik 
„per plauką” pralaimėjo. Bet 
istorijos skaitytojai tikrai jo 
pusėje: kodėl jis turi būti iš čia 
išvytas, kai net 22 milijonai 
(taip rašo Patrick Buchanan 
neseniai savo išleistoje kny
goje „The Death of the West”) 
tokių neteisėtų ramiai sau gy
vena ir dirba. Tarp jų — ne
mažai ir lietuvių. Kaip, kuo ir 
kam jie nusikalto? Jeigu įsta
tymui, tai kodėl tam pačiam 
įstatymui nenusikalto tokie 
pat kiti? Taip, nusikalto, bet 
visus išgaudyti mums neįma
noma, teigia JAV teisėsauga, 
tad čiumpam tuos, kurie ne 
laiku ir ne vietoje pasimaišo 
mums po kojų.

O ką mes, lietuviai, galvo
jam? Ir turbūt visi pasakysim: 
jeigu čia atvykęs mūsų tautie-

teisėtai, susiranda galimybę 
užsidirbti savo šeimai pinigų, 
grįžti į Lietuvą ir juos panau
doti geresniam gyvenimui 
kurti, kokiu pagrindu ir kas 
gali jį peikti? Nemanau, kad jį 
peikia ir pagal įstatymą iš 
Amerikos vydamas teisėjas, 
ko gero, savo gyvenvietei ap
tarnauti naudodamasis tokio 
pat neteisėto meksikiečio pas
laugomis.

Tai keli, daugiau neigiami, 
pavyzdžiai lietuvių kelio į pa
saulį. Vieni juo ėjo teisėtai 
(mokytojai į Angliją), kiti — 
pusiau teisėtai, kiti — netei
sėtai, merginos — net privers
tos, bet visi jį baigė vienodai 
nelaimingai, daugeliui keliau
ninkų gal tai ir iš anksto nu
jaučiant. Rizikuosiu, ir tiek, 
sprendė juo pasukusieji. Ta
čiau prieš savaitę „Lietuvos 
rytas” aprašė vieną, visais at
žvilgiais teisėtą, autoritetų pa
ruoštą, uždarbiautojų kelionę 
iš Lietuvos į Cleveland, OH. 
Užtikrintai pelningą, bet taip 
pat visišku fiasko pasibaigu
sią. Štai jos istorija.

Pagal Lietuvoje pasirašytą 
darbo sutartį, apsirūpinę vi
sais reikiamais teisėtais į 
Ameriką įvažiavimo ir darbo 
dokumentais bei gyvenvietė
mis, pusšimtis lietuvių stu
dentų ir studenčių atvyko į 
darbovietę ir... atsidūrė gatvė
je. Pinigai išreikalauti iš anks
to, apytikriai po 9,000 litų, o 
darbo sutartys perrašomos ki
tokiems darbams, negu buvo 
sutarti Kaune. Kambariuose
— tik čiužiniai ant grindų, po 
šešis — vyrai ir merginos kar
tu, o kada pagal tas naujas su
tartis bus darbo, taip pat ne
žinia. SOS — šaukė Lietuvos 
jaunimas, pagal jiems padėti 
sušokusių Cleveland lietuvių 
liudijimą, mandagus, išsiauk- 
lėjęs ir visais atžvilgiais šau
nus, atvykęs čia trejetą mė
nesių padirbėti, o bent vieną
— pakeliauti po Ameriką. Ap
rūpino juos Clevelando lietu
viai pastoge, priimdami po ke
lis, vienas net trylika į savo 
šeimas ir suieškodami darbus, 
jau nieko bendra nebeturint 
su jų atsikvietėjais.

Taigi va, kokie Lietuvos lie
tuvių keliai į pasaulį. Bet čia 
tik keli pavyzdžiai, o panašių į 
juos galime skaičiuoti šimtais. 
Žinoma, yra ir geresnių būdų 
lietuviams į pasaulį išsiveržti. 
Pvz., „žalios kortelės” arba 
profesionalų darbo sutartys 
Amerikoje. Šiuo laiku čia dar
bų yra, daugiausia — fizinių, 
jeigu tai atvykėliui priimtina, 
bet duona užtikrinta ir jokio

Lietuvos mokslo institutų direktoriai lankėsi Southwest Research Institute, San Antonio, Texas. Vieno pasitari
mo metu instituto vyriausias teisininkas kalbasi su prof. Z. Rudziku — Teorinės fizikos ir astronomijos instituto 
direktoriumi (pirmieji iš kairės); toliau — prof. A. Pauliukonis — Biotechnologijos instituto direktorius; prof. 
V. Razumas — Biochemijos instituto direktorius; dr. A. Žalys — Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos moks
lo reikalams departamento direktorius.

LIETUVA LĖTAI LAISVĖJApavojaus būti pagautam bei 
grąžintam. Be tokių laimin
gųjų — ne per daug. Praėju
siais metais lietuviai laimėjo 
2,245 „žalias korteles”. Bet ir 
tai nemažai. Per dvylika ne
priklausomybės metų jų gali 
būti keliolika ar gal net 
20,000. Aišku, atsiranda lietu
vių čia ir įsiteisina dar ir ki
tais būdais. Tai šiek tiek sun
kesnis kelias, bet irgi galimas.

Kaip tokį vyksmą vertinti? 
Nesvarstysiu čia lietuvių ver
žimosi į pasaulį priežasčių, 
nes besiveržiančių atsakymas 
— jos ekonominės, ir nieko nei 
mažiau, nei daugiau. Tačiau 
keliai — tiesiog neįsivaizduo
jami, daugiausia apgavikais 
bei išnaudotojais grįsti. Ir ko
dėl nuo jų nesisaugo nei patys 
keliauninkai, nesaugo jų nė 
gausūs Lietuvos valdžios at
stovai: ambasadoriai, konsu
lai, jų štabai. Jeigu spauda 
tokius apgavikus žino, skelbia 
jų įstaigų pavadinimus, pa
vardes, gyvenamas vietoves, 
kas kliudo Lietuvos valdžios 
pareigūnams apie tai sužinoti 
ir bent viešais pranešimais 
būsimus keliauninkus įspėti. 
„Lietuvos ryte” aprašytas Cle
velando atvejis rodo, kad stu
dentus verbavo, darbo sutar
tis, dokumentus parūpino, pi
nigus paėmė ir čia atsiuntė 
Kaune veikiantis, Vilniuje 
skyrių turintis, Pasaulio lietu
vių švietimo ir kultūros cent
ras per kažkokias agentūras 
New Yorke ir Clevelande. 
Taip pat rašo, kad apgautiems 
studentams uoliausia pagalbi
ninkė čia buvo gen. garbės 
konsule Ingrida Bublienė. Tai
gi vienos lietuviškos įstaigos 
apgautus lietuvius gelbėjo ki
tos lietuviškos įstaigos pa
reigūnė. Nežinau, bet visgi 
drįstu klausti, ar kur nors, ko
kiu nors geresniu savo pa
reigų supratimu bei stropes
niu jų vykdymu nebūtų pasi
sekę tokios aiškios apgavystės 
išvengti? Ne tik tos, bet ir 
daugybės į šią panašių?

Matome, labai slidūs lietu
viams keliai į pasaulį, ir ma
žai kas laukia jų, čia kaip nors

Ekonominės laisvės Lietu
voje nuo 1997 iki 2000 metų 
padaugėjo labai menkai, ir 
valstybė toliau nusileidžia ki
toms Baltįjos valstybėms.

Tai rodo pasaulio ekono
minės laisvės indeksas, kurį 
skelbia Kanados The Fraser 
Institute kartu su Lietuvos 
laisvosios rinkos institutu 
(LLRI) ir kitais nepriklauso
mais institutais 54-ose vals
tybėse.

Tyrimo duomenys rodo, jog 
nuo 1997 iki 2000 metų Lietu
va pagal ekonominės laisvės 
lygį pakilo iš 62 į 60 vietą. Tuo 
tarpu Latvija lentelėje pakilo 
iš 60 į 47-ą, o Estija šoktelėjo 
iš 57 į 35 vietą.

Lietuva dabar lygiuojasi su, 
Haiti, Malta, Nikaragua, 
Uganda ir Zambia.

Pasak LLRI, tyrimo rezul
tatai patvirtina instituto ne 
kartą išsakytus teiginius, jog 
Lietuva reformas dažnai vyk
do tik tiek, kiek reikalauja 
tarptautinės organizacijos. 
Valstybė tai daro siekdama 
užsitikrinti jų paramą, tačiau 
retai mėgina reformas pa
kreipti verslui ir gyventojams

atsikrapščiusių. Suktybės, iš
naudojimas, apgavystės, net 
šiurpios skriaudos beveik 
kiekviename žingsnyje. Net ir 
Amerikoje ne visiems pasise
ka jų išvengti. Tačiau visa tai 
žinodami ir nepaisydami, vos 
ne masiškai tautiečiai veržiasi 
iš tėvynės. Statistikos duo
menimis per 12 metų iš Lietu
vos išvyko 296.7 tūkstančiai 
žmonių, atvyko tik 72.2 tūks
tančiai. Praėjusių metų pabai
goje Lietuvoje gyveno 3 mln. 
484 tūkst. žmonių, apie 225 
tūkst. mažiau, negu nepri
klausomybę atgavus. Baugi
nantis gyventojų mažėjimas, o 
tai —jau didelė bėda. Dar blo
giau, kad į tokią pakalnę tau
tos ratas rieda vis sparčiau. 
Ką daryti? Vargu ar kas nors 
išgirs šio rašinio pradžioje 
minimo iš Amerikos išvyto lie
tuvio samprotavimą: „Lai
mingi tie, kurie iš viso nebuvo

naudinga linkme.
LLRI teigimu, sritys, dėl

kurių tarptautinių institucijų 
tiesioginė įtaka nėra didelė, 
Lietuvoje iš viso nereformuo
jamos: tai — sveikatos apsau
ga, pensijų sistema, švietimas, 
žemės ūkis. Be to, Lietuva ne
retai mechaniškai perkelia ES 
reikalavimus į savo teisės ak
tus, ne visais atvejais įvertina 
jų pasekmes Lietuvos visuo
menei ir kartais nepagrįstai 
suvaržo gyventojų ir verslo 
galimybes.

* Klaipėdos ,Ąžuolo gim
nazijos” moksleiviai, laimė
ję konkursą „Moksleiviai 

rieš AIDS”, gavo kelionę į 
vediją. Šį laimėjimą įsteigė 

tarptautinė organizacija „Eu
ropos miestai prieš narkoti
kus” ir Jungtinių Tautų Vys
tymo programa (JTVP). Pasak 
Lietuvos AIDS centro, kon
kurse buvo vertinamos vyres
niųjų klasių moksleivių ko
mandų įgytos žinios ir įgū
džiai dėl ŽIV/AIDS bei jų po
žiūris į žmones, užsikrėtusius
ŽIV ar sergančius AIDS. ibns>

čia atvažiavę, kuriems to ne
prireikė. Jeigu tik gali išmai
tinti šeimą, lik ten...” Tokius 
įtikinančius žodžius turi tarti 
Lietuvos didieji vadovai, o ta
rę, darbais įrodyti, kad tokie 
jų norai yra nuoširdūs ir pa
grįsti visomis galimomis pas
tangomis gerinti žmogaus pir
mą tėvynėje pasilikimo sąly
gą, šeimos išmaitinimo padėtį. 
Toks užmojis pirmuoju nume
riu turėtų būti įrašytas į kiek
vieno šiemetinio kandidato į 
prezidentus programą, smul
kiai aptartas, išaiškintas — 
ne populistiniais postringavi
mais, bet gyvenimo tikrove — 
ir atiduotas rinkėjams spręsti. 
O pastarųjų uždavinys — pa
sirinkti geriausią ir už jį bal
suoti. Tik toks žmonių spren
dimas tegalės užtverti tuos 
slidžius kelius į pasaulį ir su
laikyti tautą nuo tolimesnio 
nykimo.

Po pernai rugsėjo 11-osios 
teroristinių išpuolių ameri
kiečiai vėl „atrado” Dievą: visi 
paminėjimai ar pranešimai 
prasidėdavo ir pasibaigdavo 
malda. Buvo tarytum pa
miršta, kad šiame krašte labai 
uoliai stengiamasi „atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės” ir 
kartais tos pastangos nueina į 
visiškus kraštutinumus. Pra
ėjus keliems mėnesiams ir 
atslūgus pirmojo siaubo įspū
džiams, vėl iš voratinkliuotų 
kampų pradeda galvas kišti 
„JAV konstitucijos užtikrina
mų teisių” saugotojai. Tai vie
nur, tai kitur pasigirsta bal
sai, kad malda, Dievo vardas 
ar bet koks religinis simbolis 
„Bažnyčios ir valstybės atsky
rimą” pažeidžia, todėl nedel
siant naikintinas.

Štai prieš porą dienų vie
name Kalifornijos mieste pilie
tis iškėlė bylą mokyklai, ku
rioje, kaip ir visose šio krašto 
mokyklose, prieš pamokas mo
kiniai sukalba trumpą patrio
tišką pasižadėjimą, kuriuo 
išreiškiama ištikimybė savo 
šaliai ir jos vėliavai. To pa
sižadėjimo pabaigoje yra žodis 
Dievas, o tai, minėto piliečio 
nuomone, jau nusikaltimas, 
ypač, kad kartu su visa klase 
tą „neleistiną žodį” turi sakyti 
ir jo jaunametė dukra.

Ši patriotiškumo apraiška 
pradžią gavo 1941 m., po to 
kai japonų lėktuvai užpuolė 
amerikiečių karinę bazę Pearl 
Harbor Havajuose. Amerika 
tuomet įsijungė į Antrąjį pa
saulinį karą ir tokia priesai- 
ka-pasižadėjimas savo valsty
bei, jos vėliavai, žadino pa
triotiškumo jausmus tuo kri
tišku metu. Žodžio Dievas 
pasižadėjimo tekste nebuvo. 
Jis atsirado vėliau, šešiasde
šimtojo dešimtmečio pradžio
je, kai Amerika atsidūrė ant 
trečiojo pasaulinių karo 
slenksčio, sovietų laivams ar
tėjant prie Kubos krantų. At
rodė, kad tik Dievas gali pa
dėti išvengti branduolinio ka
ro ir didžiojo žmonijos sunaiki
nimo. Niekam nebūtų atėjusi 
mintis, kad žodis Dievas pa
žeidžia kažkieno teises...

Apskritai dabar yra skundų 
prieš religiją ir vadinamąją 
„diskriminaciją” mada. Dis
kriminacija apkaltinami visi, 
kas nesutinka net su pačiomis 
kraštutiniausiomis kai kurių 
visuomenės sluoksnių elgesio 
ar gyvenimo normomis. Skau
tų organizacija verčiama į 
savo narių (net vadovų) eiles 
priimti homoseksualus; gim
nazistai, kartais ir pradinu
kai, paduoda į teismą mokyk
los vadovybę, jeigu jiems 
neleidžiama keistai rengtis ar 
apsikarstyti papuošalais; ka

talikiškai spaudai (šiuo atveju 
ir „Draugui”) grasinama teis
mu, jeigu nespausdins skelbi
mo, kuris iš esmės pažeidžia 
katalikų religinius ir morali
nius įsitikinimus... Ir tai vis 
atliekama, sėdint ant diskri
minacijos arkliuko.

Po „lygių teisių” vėliava 
šiuo metu žygiuoja įvairūs gai
valai, kurie dar prieš dešimt
metį nebūtų drįsę viešai savo 
reikalavimų reikšti. Labiau
siai puolama visgi yra religija 
ir bet kokios jos apraiškos. 
Visi žinome, kad iš mokyklų 
išguita malda bei moralinis 
auklėjimas, iš valstybinių 
įstaigų religiniai paveikslai ar 
simboliai. Net Dešimt Dievo 
įsakymų neseniai užkliuvo 
„konstitucijos saugotojams”: 
viename Indiana valstijos 
mieste savivaldybė buvo pri
versta iš aikštelės priešais 
miesto rotušę pašalinti meniš
ką granito paminklą, kuriame 
buvo iškalti Dešimt Dievo įsa
kymų. Mat paminklas — reli
ginis simbolis — stovėjęs ant 
valdiškos žemės. Tas pats as
muo, kuriam užkliuvo žodis 
Dievas ištikimybės savo vals
tybei ir jos vėliavai pareiš
kime, ruošiasi dėti pastangas, 
kad nuo dolerio banknoto būtų 
pašalintas sakinys: „In God 
we trust” (Mes pasitikime Die
vu).

Kalifornijos teisme minėtas 
ateistas bylą visgi laimėjo, ta
čiau visoje Amerikoje kilo di
džiausias pasipiktinimas. Ra
dijo ir TV komentatoriai, dien
raščių vedamųjų skiltys, peda
gogai, tėvai, ir patys moks
leiviai, reiškia protestus prieš 
tokį Amerikos patriotiškumo 
ir tradicijų paniekinimą”. Net 
Atstovų rūmuose prieš sesiją 
visi dalyviai sustojo ir iškil
mingai sukalbėjo „I pledge al- 
legiance...” Teismo sprendimą 
ruošiamasi apeliuoti Aukš
čiausiame JAV teisme, kuris 
tikriausiai tautos balsą išgirs.

Tai ir kyla klausimas: ar tik 
ateistai, homoseksualai, kai 
kurių rasių bei religijų atsto
vai turi teises, o visi kiti šio 
krašto gyventojai yra betei
siai? Argi nėra diskriminuoja
ma prieš būtent juos, jeigu 
privačios organizacijos verčia
mos atsisakyti savo įsitiki
nimų, kad patenkintų norin
čių į jas įstoti, spauda turi 
spausdinti jos nuostatoms ne
priimtinus skelbimus, kai 
kurių rasių asmenims sutei
kiamas pirmenybės kitų 
sąskaita? Kai mažuma diktuo
ja savo reikalavimus ir visi 
turi paklusti, nes jaučia už nu
garos stovinčius ir ją rem
siančius JAV teismus — jau 
kvepia tikra anarchija...

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ 
ISTORIJA

Nr.5 Visi žaidėme kartu.
Ėjome ratuku, dainavome.

Nieko nelaukusi tuojau po pietų motina nuėjo į 
Šipiciną daktaro. Grįžusi pasakė, tuojau atvažiuosiąs. 
Laukiame. Ligonis kaskart silpnėja. Naktį Vygandėlis 
mirė.

Rytą apie 10 vai. atbildėjo į baraką dvi moteriškės 
baltais chalatais, o ligonis jau pašarvotas, guli ramiai 
žvynuotas rankutes sudėjęs ant krūtinės, šalia dega 
žvakė.

Tokio pat amžiaus — devynerių metukų — ir toki«- 
pat liga mirė daktaro Šarkio Gedukas.

Daug prilaidota Šipicino miškuose ant kalniuko ne
toli barakų Lietuvos dar neprasiskleidusių jaunų 
žiedelių. Dabar botų jau suaugę stiprūs vyrai, galbūt 
mokslininkai, inžinieriai, daktarai.

Gyvenamieji barakai didžiausi. Kas viename gale 
dedasi — antras nežinojo. Dieną visi darbe, namuose 
tik motina su sergančiu vaiku. Viena pati numarina, 
aprengia, pašarvoję. Kada tai įvyksta — nesužinosi. 
Tik prieblandoje pamatysi žvakę degant ir nuliūdusią 
motiną, sėdinčią prie mirusiojo. Iš pradžių labai iš
gyvendavo netekusios vaiko: verkdavo, rėkdavo, dras-

kydavosi, alpdavo. Dabar jau visai kas kita. Per daug 
nesisieloja nei motina, nei aplinkiniai. Atrodo, visai 
natūralus dalykas. Šiandien mano, rytoj tavo, poryt 
jos. Ir taip be galo.

Šioji epidemija išguldė vaikus ir kitose vietose: Ku- 
kujeve, Kamene, Bijske.

Vėl mus veža į kitą vietą. Vėl grįžome į Bamaulą. 
Kol visus žmones surinko iš kitų rajonų, mus, anks
čiau atvykusius, varinėjo į įvairius darbus: kelių taisy
ti, statyboms lentas, skiedinį nešioti, mūrininkui ply
tas padavinėti, aplinką tvarkyti.

Šiuose darbuose susipažinau su rašytoju Augustinu 
Griciumi. Anksčiau žinojau jį tik iš raštų. Noriai skai
tydavau jo kūrybą — humoristinius apsakymus. Da
bar štai esame vieno likimo, kartu kasame griovį prie 
geležinkelio pylimo. Iš pažiūros atrodė gana kukliai: 
apskrito moteriško veido, riestanosis, gerokai apdė
vėtais drabužiais apsirengęs, suplyšusiais kerzo ba
tais. Kalba ir laikysena gan santūri. Padejavo esąs 
sunkioj padėtyj: „Esame šeši žmonės — keturi vaikai 
ir mudu su žmona. Aš tik vienas darbininkas. Žmona 
su vaikais. Atvažiavome kaip stovim. Mažai ką leido 
pasiimti. Nežinau, kaip reikės pragyventi su tokia 
šeima”.

Pasirėmęs ant kastuvo, žvilgterėjo į vakarus ir giliai 
atsiduso. Nors jo išorė skurdžiai atrodė, tačiau jautei, 
jog tai nepaprastas, taurus žmogus. Plaukiant Lena į

Šiaurę, jo šeima važiavo kitame garlaivyje, mažai teko 
susitikti. Niekuomet nepamiršiu to vaizdo, kai Jakuts- 
ke atėjo į prieplauką atsisveikinti su tautiečiais ir iš 
čia grįžo Lietuvon.

Po ilgos varginančios kelionės atvežė mus į Jakutijos 
sostinę Jakutską. Čia karavanas stovėjo tris valandas. 
Sustojus laivui, pareigūnai su bylomis rankose patik
rino visus tremtinius, ar kuris nors nepabėgo, pakar
totinai perskaitė Augustino Griciaus pavardę ir pa
sakė:

— Razgruiaites s veičiami. Vy svobodnyj. Verniotes 
obratno na... rodinu.

Rašytojas sustingo iš nustebimo. Lyg sumišo, lyg nu
siminė. Stovi priešais nedideliukas, apskrito veido, 
riestanosis, susimąstęs, lyg nuliūdęs žmogeliukas, 
nežino, nei ką daryti. Kraustytis, ar ne. Staigi žinia 
lyg perkūnas giedrią dieną smogė ir pritrenkė žmogų. 
Gaila jam tautiečių. Gaila varginančios kelionės. Visi 
plaukė Lena žemyn, į šiaurę. Tik jo vienintelė iš
rinktoji šeima grįžta atgal, į pietus. Staigmena pa
veikė žmogų. Nebežiūri nei savo šeimos, ką jie daro, 
kraustosi, ar ne. Šnekasi ir atsišnekėti negali su vie
nu, kitu tautiečiu. Pareigūnai ragina:

— Bystręj, bystrej, razgruiaitea...
Nebuvo laiko džiaugtis jo laime, bėgome į miestą ko 

nors nusipirkti, apsižvalgyti, pasigrožėti sostine. Juk 
pats vidurvasaris. Gražiausias laikas. Patą medžių

žaliavimas ir gėlių žydėjimas. Labai nusivylėme: ža
liuojančių medžių beveik nėra, plikas miestas. Retai 
pamatysi skėstašakį, gumbais apaugusį šiaurės klima
tui palankų medį, toli gražu nepanašų į mūsiškius. 
Žiemos čia ilgos ir žiaurios. Šalčiai siekia 50-60*. Me
džių, sodų, vaiskrūmių čia reta. Daržovės dar šiaip 
taip spėja užaugti, nors trumpos vasaros.

O garlaivis jau griausmingu balsu šaukia keleivius 
ū-O-ū! Bematant krantas ištuštėjo. Pakrantėje liko tik 
rašytojo Griciaus šeima su visa manta. Ant jos sutūpę 
keturi vaikai ir žmona. Atrodo, geriau sutiktų kartu 
plaukti, negu likti vieni išskirti.

Laivas atsitraukė nuo kranto. Keleiviai ėmė mojuoti 
skepetaitėmis, rankomis, atsisveikinti. O rašytojas ėjo 
pakrante mojuodamas ranka, kol laivas gerokai nuto
lo. Pasilikęs rašytojas sustojo ir liko vienas tuščiame 
krante. Stovi, palinkęs į priekį. Žiūri su švelniu pasi
gailėjimu vis pakeldamas ranką atsisveikinti tol, kol 
iš to mažo žmogeliuko liko tik taškas. Greit mums tas 
mylimas, judantis taškeliukas išnyko iš akių. Atsi
traukė su širdgėla ir mūsiškiai nuo langų. Tuo ir pasi
baigė atsisveikinimas. Kodėl jis buvo vis toks nuliū
dęs? Gal tik taip atrodė? O galbūt jo toks charakteris? 
Negi nenorėjo grįžti į tėvynę? Ne! Jis buvo nepavir
šutiniškas, ne optimistas.

Bus daugiau

i
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MŪSŲ ŠEIMOSE

PAGERBTAS POETAS 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS

IGNAS MEDŽIUKAS

SĖKMINGAI UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Bernardas Brazdžionis gerai 
pažįstamas vaikams skirtų ei
lėraščių knygelėmis Vytės Ne
munėlio vardu. Jis pavartojęs 
patrauklią formą ir vaizdavi
mo būdą juos sudominti. Šiaip 
B Brazdžionis Lietuvoje ir 
išeivijoje vertinamas kaip 
Tautos dainius, kurio eilėraš
čiai nuspalvinti tėvynės mei
lės ir religijos atributika. Jo 
eilėraščiams kompozitoriai su
kūrė melodijas. Eilėraščiai, ta
pę dainomis, dažnai atliekami 
chorų bei solistų koncertuose. 
Bolševikai, okupavę Lietuvą, 
ir jų pataikūnai norėjo jį su
niekinti. E. Mieželaitis ir T. 
Tilvytis nekultūringai jo eilė
raščius parodijavo. Nors ir 
norėdami jį suniekinti bei su
menkinti, nepajėgė. Jo eilėraš
čiai buvo kaip balzamas ken
čiančiai tautai. Todėl kai tik 
atsirado galimybė, Poetas, nu
vykęs į Lietuvą, susilaukė 
nuoširdaus audringo sutiki
mo.

Bernardas Brazdžionis jau 
Lietuvoje buvo gavęs keletą 
premijų, kurių svarbiausia 
(valstybinė) paskirta už poezi
jos rinkinį „Kunigaikščių 
miestas”. Vėliau 1987 m. po
piežius Jonas Paulius II jį ap
dovanojo medaliu „Pro Eccle- 
sia et Pontifice”. 1991 m. jam 
suteiktas Pasvalio miesto ir 
1995 m. Kauno miesto garbės 
piliečio vardas. 1998 m. B. 
Brazdžionis apdovanotas Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino I laipsnio ordinu. 
1994 m. Vytauto Didžiojo uni
versitetas jam suteikė garbės 
daktaro laipsnį. 1998 m. po
piežius Jonas Paulius II su
teikė jam Šv. Grigaliaus Di
džiojo Riterių komandieriaus 
ordiną.

Poeto iškilmingas pagerbi
mas jo 95 metų sukakties ir 
albumo „Poetas Bernardas 
Brazdžionis grįžta į Lietuvą” 

ristatymas įvyko birželio 1 d. 
v. Kazimiero parapijos salė

je. Pagerbimą suorganizavo 
LB Vakarų apygardos valdyba 
(pirm. Angelė Nelsienė), pa
sikvietusi talkininkus įvai
riems darbams atlikti.

Poetas, savo artimųjų lydi
mas, buvo sutiktas su muzika 
ir lituanistinės mokyklos mo
kinių gėlių puokštėmis. Iškil
mes pradėjo Angelė Nelsienė, 
didįjį Tautos dainių sveikinda
ma, sakė, kad jis yra ir šios 
bendruomenės narys, daly
vaująs visuose renginiuose. 
„Tai stiprus ąžuolas, giliai 
įleidęs šaknis Lietuvos žemė
je. Gyvendamas toli nuo gim
tinės, nepalūžęs gyvenimo 
audrose. Savo plunksna gynęs 
Lietuvos laisvę, likęs ištiki
mas tautos sūnus. Kaip izrae
litų Mozė šaukė tautą keltis, 
kratytis priespaudos, ieškoti 
Dievo, jam tarnauti... Jo bal
sas pramušė geležinę uždan
gą, pasiekė taigas, buvo kar
tojamas kaip malda. Jis grįžo į 
Lietuvą, į savo tautą, kuri jį 
sutiko su meile ir pagarba”.

Iškilmių programą vedė Poe
to dukraitė Dalytė Lovett.

Maldą sukalbėjo Šv. Kazi
miero parapijos administrato
rius kun. Stanislovas Anužis, 
kurios žodžiai taip skambėjo:

„Dieve, Amžinybės Viešpa
tie, Tu iš meilės sukūrei mus 
ir davei kiekvienam laiko tru
pinėlį, kad jo tėkmėje, tarnau
dami Dievui ir vienas kitam, 
vėl sugrįžtume į savo Kūrėją 
amžinybėje.

Didysis pasaulio Kūrėjau, 
savo maloningomis akimis 
pažvelk į mūsų Jubiliatą, Pat
riarchą Poetą Bernardą Braz
džionį, šiandien mūsų tarpe

švenčiantį dvigubą Šventę — 
amžiaus ir kūrybos, kuria pa
lengva Poetas grįžta į Lietuvą.

Amžių Kūrėjau, tu visada^ 
įkvėpdavai Poetą ir užrašy
davai pirmąją posmo eilutę jo 
nemirtingiems eilėraščiams. 
Vesk, Dieve, jo ranką ir eilėms 
besibaigiant, kad ilgus metus 
kartu gyvendami galėtume 
džiaugtis ir šildytis mūsų Tau
tos Dainiaus skleidžiamuose 
poezijos spinduliuose.

Laimink, Dieve, visą jo gimi
nę — jo žmoną, sūnų, vaikai
čius ir provaikaičius — visus 
jo artimuosius. Laimink šio ju
biliejinio minėjimo organiza
torius ir mus visus — kad iš 
šios šventės išeitume sustip
rėję ir kūnu, ir dvasia.

To prašome per Kristų, mū
sų Viešpatį, Amen”.

Žodžiu Jubiliatą sveikinda
mas LR generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas sakė, kad šiuo leidiniu (al
bumu) yra įamžintas bene 
pats svarbiausias Poeto gyve
nimo momentas, jo norų išsi
pildymas, nepaklydus svetimų 
kraštų keliuose, grįžti ten 
„...kur teka Nemunėlis ir Ne
ris...”

Marija Remienė, LB Kul
tūros tarybos pirmininkė, 
pristatyta publikai kaip di
delės energijos visuomeninin
ke, tiesianti tiltus tarp Lietu
vos ir Amerikoje gyvenančių 
tautiečių, sveikino Poetą kaip 
visada buvusį su tauta, jos 
varguose ir džiaugsme.

Į Poeto pagerbimo iškilmes 
iš Lietuvos atvyko Rašytojų 
sąjungos Kauno skyriaus pir
mininkas Petras Palilionis, 
poeto B. Brazdžionio bičiulis ir 
gerbėjas, kartu atveždamas ir 
du lagaminus albumų, vaiz
dajuostes ir glėbį sveikinimų. 
P. Palilionis irgi poetas, pel
nęs Poezijos pavasario laurus 
ir dvi Kultūros ministerijos 
premijas. Jis sveikino Jubi
liatą kaip literatūros klasiką, 
išpranašavusį Lietuvos laisvę. 
Sakė, kad B. Brazdžionis yra 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus narys. Linkė
jo didžiam Poetui sveikatos.

Darius Polikaitis, Čikagos 
vyrų okteto ir kitų dainos vie
netų dirigentas ir kompozito
rius, pragyvenimą užsidirban
tis kaip inžinierius, su savo 
pusbroliu Linu Polikaičiu, gy
venančiu Los Angeles, atliko 
poeto B. Brazdžionio žodžiams 
sukurtas melodijas. Ypatingai 
širdį veriančiai jautriai skam
bėjo „Aš čia — gyva”. Nema
žiau įspūdingas popiežiui Jo
nui Pauliui II lankantis Kau
ne 1993 m. sukurtas eilėraš
tis, apvilktas kompozitoriaus 
iškilminga melodija, atliktas 
Dariaus ir Lino Polikaičiu. Pa
galiau „Su tavim aš per pa
saulį platų / Žemės krašto ei
siu pažiūrėt...” Eilėraštis su
kurtas žmonai Aldonai, gyve
nimo palydovei ir kūrybos mū
zai. Kiti kūriniai atlikti: „Esi 
Dangau”, „Aš žinau... meilė 
amžina”.

Ramutė Rinkevičienė, nors 
kadaise sakėsi nesanti profe
sionalė, bet artistiškai padek
lamavo eilėraštį „Ir tiems, ir 
tiems”.

Liana Bandziulytė, lituanis
tinės mokyklos mokinė, turin
ti aktorės savybes, deklamavo 
Vytės Nemunėlio eilėraštį 
„Šimtą metų aš gyvensiu”.

Po to Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos mokiniai, pa
ruošti mokyt. Danguolės Var
nienės, suvaidino „Meškiuką 
Rudnosiuką”. Skaitovė buvo 
Liana Bandziulytė, veikėjai: 
Andrius Mikuckis (tėvas), In-

Poeto Bernardo Brazdžionio albumo „Poetas grįžta į Lietuvą” pristatymo metu š.m. birželio 1 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Angeles, Calif., kalba pats Poetas. Vinco Štoko nuotrauka

ga Nevvsom (mama), Andrius 
Ruplėnas (Rudnosiukas).

Programos vedėja Dalytė Lo
vett perskaitė sveikinimus, 
kurių nebuvo spėta įdėti į Ju
biliato pagerbimo programos 
leidinį.

Pagaliau buvo pristatytas 
albumas, parodant filmą „Vėt
rose nepalūžęs”, susuktas P. 
Garnio ir P. Palilionio. Vaiz
dajuostę rodė P. Jasiukonis.

Atėjo eilė prabilti Jubiliatui, 
kuris sakė ilgai galvojęs, ką 
turėtų tokia proga pasakyti. 
Savo mintis reiškė eiliuota 
forma apie dangų, žemę ir 
žmogų. Jis prisiminė poetą 
Putiną-Mykolaitį, kurį labai 
įvertino. Sakė jį reikėtų staty
ti šalia Maironio. Kito tokio 
nėra ir dar ilgai nebus. Pa
skaitė keletą eilučių iš Putino 
kūrybos. Paminėjo Joną Aistį, 
su kurio kūryba buvo gerai su
sipažinęs, nes atrinkęs jo gra
žiausius eilėraščius sudarė 
rinktinę „Pilnaties” vardu. Ju
biliatas kalbėjo tvirtu balsu, 
nepaisant, kad dėl negalavimo 
atrodė suvargęs. Sakė pade
dąs tašką — daugiau nesiro- 
dysiąs. Jo kalba skambėjo 
kaip paliekamas paskutinis 
testamentas.

Užbaigiant oficialią dalį, 
jautriais žodžiais prisiminė 
Tėtuką jo dukraitė Dalytė Lo
vett, jam už viską padėkoda
ma.

Pirmininkė Angelė Nelsienė 
išvardino visus, prisidėjusius

DAR VIENA PAKOPA MOKSLO LAIPTAIS

AJaina Jasinevičiūtė.

DAR VIENA PAKOPA 
MOKSLO LAIPTAIS

Alaina Jasinevičiūtė šių 
mokslo metų pabaigoje su 
aukščiausiu pagyrimu — mag- 
na cum įaudė — baigė Univer
sity of Rochester (Rochester, 
NY), gaudama du bakalauro 
laipsnius: iš meno istorijos ir 
politinių mokslų, o taip pat 
pažymėjimą iš tarptautinių 
ryšių mokslo.

Alaina yra Pauliaus ir Kris- 
tie Jasinevičių, gyv. Park Fo
rest, IL, dukra, Vytauto bei 
Elenos Jasinevičių, gyv. Da- 
rien, IL, ir Jean Coleman duk
raitė.

Visais ketveriais mokslo 
metais universitete Alaina pa
sižymėjo ypatingu stropumu, 
priklausė kelioms presti
žinėms studentų organizaci
joms, tarp jų ir Phi Beta 
Kappa, buvo tarptautinių są

prie šio renginio. Visiems tal
kininkams, programos daly
viams ir atsilankiusiems pa
gerbti didįjį Tautos Poetą nuo
širdžiai dėkojo.

Antanui Polikaičiui vado
vaujant, visi sugiedojo Jubilia
to garbei „Valio, valio”. Oficia
lioji dalis baigta Tautos him
nu.

Scena buvo meniškai pa
puošta Aušros Maculevičienės 
ir Amando Ragausko.

Buvo atvežtas sukaktuvinis 
pyragas, kurį lydėjo „Meškiu
ko Rudnosiuko” veikėjai. Visi 
dar ilgai vaišinosi, būdami pa
kilioje nuotaikoje, pagerbę 
mūsų tautos iškilųjį Dainių.

Šia proga buvo išleista prog
raminė knygelė su daugybe 
sveikinimų. Pradžioje įdėtas 
LB Vakarų apygardos pirm. 
Angelės Nelsienės žodis, kuri 
buvo vyriausia šio renginio or
ganizatorė. Lietuvos Respubli
kos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimas, Algirdo 
Brazausko sveikinimas (1994). 
Toliau sveikinimai: Vytauto 
Didžiojo universiteto rekto
riaus Vytauto Kaminsko, Vil
niaus miesto savivaldybės me
ro Antano Zuoko, Lietuvos 
kultūros ministrės Romos Do
vydėnienės, ambasadoriaus 
Vytauto A. Dambravos, vysk. 
Pauliaus Baltakio, Kauno 
miesto mero Eriko Tamašaus
ko, gen. majoro Jono Kronkai- 
čio ir daugybės kitų iš toli ir 
arti. ,

jungų stipendininkė (National 
Merit Scholar ir Golden Key 
International Honour Society). 
Šį pavasarį ji stažavo Anglijos 
parlamente, Londone, praėju
siais metais buvo aktyviai įsi
jungusi į kai kurias visuome
nines Rochester miesto orga
nizacijos ir kaip savanorė dir
bo Jungtinių Tautų įstaigoje 
Rochester, NY.

Alaina planuoja tęsti studi
jas ir ilgainiui siekti daktaro 
laipsnio. Šią vasarą ji keliaus 
į Lima, Peru, kur, kartu su 
grupe studentų iš University 
of Rochester bei kitur, studi
juos ispanų kalbą.

Tėvai ir seneliai didžiuojasi 
Alainos pasiekimais ir linki 
jai daug sėkmės ateityje.

V.J.

ELEKTROCHEMIKAS 
ROMAS ŠARMAITIS

ČIKAGOJE

„American Electroplaters 
and Surface Finishers Society” 
metinis suvažiavimas įvyko 
Čikagoje birželio 24-27 d. Tre
čiadienį pranešimą apie cinko 
rūdijimą chromo rūgštyse pa
darė profesorius Romas Šar
maitis iš Vilniaus chemįjos 
instituto. Jo bendradarbiai 
yra V. Dikinis, R. Rezaitė ir I. 
Demčenko. Romas Šarmaitis 
jau maždaug 25 metai daro 
pranešimus šios draugijos su
važiavimuose, rašo straips
nius JAV mokslinėje ir techni
kinėje spaudoje apie metalų 
išsaugojimą nuo rūdijimo.

Saulius Šimoliūnas

ĮVERTINO ARTIMO 
MEILĖS DARBĄ

Kai lietuvių tauta nuolat 
kaltinama prisidėjimu prie 
žydų holokausto nacių okupa
cijos laikais, ypač malonu 
sužinoti apie žmones, kurie, 
nepaisydami mirtino pavojaus 
sau ir savo šeimai, ryžosi at
likti patį didžiausią artimo 
meilės darbą: gelbėti persekio
jamų žydų gyvybę.

Tokių lietuvių visgi buvo la
bai daug. Tarp jų ir Česlovas 
bei Elena Anužiai, kuriems 
„Yad Vashem, The Holocaust 
Martyr’s and Heroes’ Remem- 
brance Authority” (Jeruzalėje) 
suteikė „Righteous Among the 
Nations” titulą ir žymenį.

Šis žymuo skiriamas nežydų 
tautybės asmenims, kurie gel
bėjo žydus nuo mirties holo
kausto metu. Elenos ir Čes
lovo Anužių šeima išgelbėjo ne 
vien Hasia Green-Gaslevitz, 
bet taip pat dvi mažametes 
žydaites, jie parūpindavo do
kumentus žydams, pabėgu
siems iš geto.

Elena Anužienė gyvena 
Hovvell, MI. Ji yra veiklaus vi
suomenininko Sauliaus Anu- 
žio motina. Žymens suteikimo 
proga Eleną Anužienę gražiu 
laišku pasveikino Michigan 
senatorius Cari Levin, kuris 
yra labai palankus lietuviams.

..........L4
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Pagerbimo ir padėkos raštas, kurį, 
kartu su specialiu medaliu, gavo 
Elena Anužienė už žydų gelbėjimą.

BUSIMASIS
MOKSLININKAS

Aras Narutis (14 metų), 
gegužės 3 d. dalyvavo Illinois 
valstijos baigminėse mokslo 
(Science faire) varžybose. Var
žybos vyko Illinois universite
to stadione Champaign-Urba- 
noje. Mokslinių straipsnių ka
tegorijoje dalyvavo arti šimto 
moksleivių. Aras Narutis pri
statė teisėjams profesoriams 
tyrinėjimą: „Kaip galima su
stabdyti kalcijaus oksolato 
inkstų akmenis” ir laimėjo pir
mojo laipsnio Illinois valstijos 
įvertinimą.

Šiose varžybose kartu daly
vavo gimnazijos ir 6-8 klasės 
mokiniai iš valstybinių ir pri
vačių mokyklų, kurie buvo 
atrinkti ir savo mokyklos, Či
kagos ir regioninėse varžybo
se. Aras Narutis šiemet baigė 
8-klasę, St. Mary’s pradinę 
mokyklą Riverside. Darbų 
santraukos ir jų įvertinimai 
išspausdinti Illinois Jr. Acade
my tinklapyje.

Š.m. gegužės 30 d. įvyko 
Hinsdale Central gimnazijos 
mokslo metų užbaigimas. 
Tarp baigusiųjų buvo ir kele
tas lietuvių.

Andrevv Pocius, per visus 
ketverius mokslo metus pasi
žymėjo ypatingu darbštumu, 
buvo garbės moksleivių sąra
šuose .ne tik savoje gimnazi
joje, ne tik Illinois valstijoje, 
bet ir visoje Amerikoje. Už 
savo uolumą moksle Andrevv 
taip pat laimėjo „National 
Merit” stipendiją. Šį rudenį 
jaunuolis tęs mokslą William 
College, Williamstown, Mass. 
Jo tėvai yra dr. Edvvard ir 
Laurie Pociai. Andrevv yra Ed- 
wardo ir Anelės Pocių vaikai
tis.

Tomas Vižinas taip pat 
buvo vienas baigusiųjų Hins
dale Central gimnaziją su ke
liais apdovanojimais, buvo ne

Hinsdale Central gimnazijos mokslo metų iškilmėse. Iš kairės: Edward ir 
Laurie Pociai su sūnum Andrew.

PARODYK SAVO DUKRAI KĄ TU DIRBI!
Prieš maždaug dešimt metų 

įvairios Amerikos feminisčių 
organizacijos pradėjo paprotį, 
kurį pavadino /Take Our 
Daughters to Work Day”. Il
gainiui tai išsivystė beveik į 
tradiciją, ir tik šįmet, ieškant 
tos niekada nepasiekiamos 
visiškos lygybės, imta galvoti, 
kodėl nepakviesti ir berniukų, 
kad jie pamatytų ką jų moti
nos dirba. Kai kas net siūlė: 
„O kodėl neparodyti vaikams, 
ką jų abu tėvai dirba?”

Nesiginčysiu, ar tai reikalin
ga, ar ne, bet norėčiau į tą 
tradiciją pažiūrėti ir iŠ kito 
taško. Taip, mūsų dukros jau 
daug kartų matė, kaip jų mo
tinos dirba, vargsta ar net 
„vergauja” įstaigose, raštinė
se, laboratorijose, bankuose, 
įmonėse, gamyklose, dirb
tuvėse. Matė savo motinas, 
sėdint prie gražaus rašomojo 
stalo, matė jas rūpinantis li- 
gonimis, mokant vaikus mo
kyklose, gal net ir gesinant 
gaisrus ar dirbant kitokį net 
fizinį darbą lauke. Kai kurios 
motinos dukroms atrodė tu
rinčios įdomų užsiėmimą ar 
net ir aiškiai svarbią vadovau
jančią poziciją. Ar tos mažos 
mergaitės, mačiusios savo mo
tinas darbe, visos svajoja ir 
sau tokio gyvenimo? Gal ir 
taip, gal ir ne, bet aš manau, 
tikrai ne visos.

Aš manau, kad gal ta dar 
nesena tradicija parodyti ma
žoms mergaitėms, ką jų moti
nos dirba, palikusios namų 
židinį, ir nebloga, bet kodėl 
nesuteikti galimybės toms 
mažytėms augančioms į bren
dimą, jautrioms įspūdžiams, 
mergaitėms, kurios savo moti
nas pamato tik vakare, joms 
grįžus iš darbo, pamatyti ir 
dar vieną motinų darbo sritį, 
su kuria jos neturi progos su
sipažinti.

tik Illinois valstijos, bet ir vi
sos Amerikos geriausių moki
nių sąraše. Tomas planuoja 
studijuoti Toronto universi
tete, Kanadoje. Jis yra dr. Ed
mundo ir Gražinos Vinda- 
šiūtės sūnus, Birutės A. Vin- 
dašienės vaikaitis.

Gimnaziją baigė ir Audra 
Rupinskaitė taip pat pasižy
mėjusi savo gabumais ir darbš
tumu. Studijas ji tęs Iowa uni
versitete. Audra yra Romo ir 
Laimos Rupinskų dukra, Sta
sės Rupinskienės anūkė.

Gimnazijos baigimo progra
moje dar yra įrašyti: Audrius 
Zinkevičius ir Audra Biels
kutė, pažymint, kad jie moks
lą užbaigė sėkmingai.

Linkėtina visiems šiems 
jaunuoliams sėkmės: pasili

kite lietuviais!
A.P.

Kas tai per užsiėmimas? Tai 
Motinos profesija. Ne kelios 
greitos minutės iš ryto, ne va
landėlė kita „ųuality time” va
kare, bet visalaikis netrukdo
mas dėmesys savo augančiam 
vaikui. Jei, deja, jūsų šeimoje 
taip nėra, tai parodykit savo 
dukrai nors gal kokią kaimy
nę, kuri yra labai laiminga, 
galinti būti namuose ir mylėti, 
rūpintis, auklėti ir vesti trapų 
kūdikį į mažą vaiką ir į jauną, 
baigiant bręsti žmogų. Juk 
ieškome lygybės, tai duokime 
savo dukroms pamatyti ir tai, 
kad ne vien darbas ar profesi
ja už namų gali būti jų 
išsipildymas ir tikra laimė. 
Tuomet gal ir mes galėsime 
pajusti tą šiltą gerą jausmą, 
kai dukrelė mums pasakys: 
„Mama, aš noriu būti gera 
mama ir būti namuose su savo 
vaikais kaip ir tu!”

Tai buvo man geriausia Mo
tinos dienos dovana, kurią 
mano dukra šįmet man dova
nojo. Supratau, kad gerai pa
dariau, būdama pirmiausia 
mano mažų vaikų mama, pro
fesiją atidėdama ateičiai. Tai
gi, parodyk savo dukrai, ką tu 
dirbi, bet neužkirsk jai kelio į 
tikrą motinystę.

Dalia Vitkienė
Bridgman, MI

• Bronys Raila, buvęs žy
mus publicistas, radijo žur
nalistas ir rašytojas, nuo 2002 
m. balandžio 13 d. jau penkeri 
metai amžinybėje. Plataus 
masto žiniasklaidos — įvairių 
laikraščių ir žurnalų bendra
darbis, keliolikos svarių 
straipsnių, knygų autorius; 
taip pat, kelių kadencijų Ra
šytojų d-jos valdybos vicepir
mininkas. Jį verta prisiminti 
ir kai ko iš jo pasimokyti.

A. R.



Iš kairės: birbynininkas V. Zelenis, solistė N. Penikaitė, akompaniatorė K. Vilutytė.

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ GRĮŽO 
Į KAUNĄ

Koncertas įvyko 2002 m. ge
gužės 31 d. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, Illinois.

Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte, lietingoji gegužė 
buvo užbaigtas šiltai patrauk
liu „Ant dainos sparnų” kon
certu.

Nijolė Penikaitė — sopra
nas, Kristina Vilutytė — pia
ninas ir Vytautas Zelenis — 
birbynė, sudarė naują trio, ku
ris pateikė ypatingą ir virtuo
zišką arijų bei tradicinių dai
nų koncertą. Salė buvo beveik 
pilna publikos.

Birbynė, unikalus lietuviš
kas instrumentas, V. Zelenio 
rankose įgavo užburiantį ir vi
liojantį garsą, pradėjus pro
gramą su Bagdono „Melodija”. 
Vėliau V. Zelenis grįžo atlikti 
Dvarionio „Prie ežerėlio”, Pa- 
radies „Canzona”, Mendelson 
„Pavasario daina” ir Beetho
ven „Romansas”. Menininkas 
pademonstravo savo kvėpavi
mo kontrolę, lygų toną ir fra- 
zavimą. Jo atlikimas patvir
tino virtuozišką šio reto ins
trumento apvaldymą. Tie gar
sai tebeskamba mano mintyse 
— tai tonai, siekią nuo klar
neto iki saksofono. Sveikinu 
Vytautą Zelenį, kaip neeilinį 
menininką.

Nijolė Penikaitė atliko Gai- 
levičiaus „Beauštant! aušrelė”, 
Gluck „Parisas ir Elena”, gyvą 
ir nuotaikingą Pergolezi „Tar- 
naitė-ponia” ir dvi Mozart ari
jas iš „Figaro vestuvių”. Atsi
kračius pradinės įtampos, jos 
lengvas balsas įgavo jausmin
gumą ir švelnų lyriškumą.

BIRŽELIO SUKILIMAS DOKUMENTINĖJE KINO 
JUOSTOJE

Lietuvos nacionalinė televi
zija birželio 26 d. parodė 55 
min. trukmės dokumentinį fil
mą „Gyvieji rezistencijos pus
lapiai”, pasakojantį apie 1941 
m. birželio sukilimą Kaune.

Filmą sukūrė regioninė TV 
bendrovė Kauno radijas ir te
levizija (vadovas Petras Gar
nys). Kino juostoje panaudoti 
archyviniai dokumentiniai 
kadrai, sukilimo dalyvių liudi
jimai, 2001 m. Kaune vykusio 
1941 m. birželio 23-osios suki
limo 60-mečio minėjimo vaiz
dai.

„Gyvieji rezistencijos pusla
piai” — tai filmo kūrėjų 
pastanga priminti visuomenei 
svarbų lietuvių tautos kovų už 
laisvę epizodą, kuris dar nėra 
tinkamai suvoktas ir giliau 
įprasmintas, kaip vientiso iš
sivadavimo iš svetimųjų prie
spaudos proceso dalis, kaip 
svarbi gairė tarp Vasario 16- 
osios ir Kovo ll-osios”, — sakė 
vienas filmo scenarijaus auto
rių Petras Garnys.

Kaip sukilimo dalyviai ir re
zistentai, savo liudijimais kino

TAI MANO NUOMONE
ARNOLDAS VOKETAITIS

Ariją „Voi Che Sapete” gal 
reikėtų palikti žemesniam bal
sui, kuriam ši muzika geriau 
tinka. Susannos arijos tempas 
turėjo būti lankstesnis — so
listės perdavimas buvo kiek 
sunkokas. Schubert „Forele” ir 
Raudonikio „Švelnumas” buvo 
ypač jautriai ir gražiai inter
pretuoti.

N. Penikaitės balsas yra 
malonus ir subrendęs, bet ne
turi to svorio, kurį lietuviai 
klausytojai, atrodo, labiau 
mėgsta. Iš tikrųjų, menišku
mas gali būti randamas 
įvairiuose balso tonuose, jei 
balso technika yra atitinkanti.

Matoma, kad N. Penikaitė 
savo dainavimu turi daug 
daugiau vidinės jausmų iš
raiškos turiniui perteikti negu 
daugelis kitų dainininkių. 
Bet, kaip ir daugeliui kitų, 
reikėtų balso technikos laisvu
mo, ypač vidurinėse gaido
se. Kaip ir daugelio lietuvių 
solisčių, aukštesnėse gaidose 
balsas įgauna aštrumą, kurį 
įmanoma pataisyti, išgaunant 
šiltesnį balso toną, tuo pada
rant jį malonesniu klausyto
jams.

Iš dalies tas aštrumas iš
plaukia iš 50 metų Rytų įta
kos, kuri dar ir dabar įtakoja 
halso techniką. Reikia taip pat 
pripažinti, kad iš dalies tai 
išplaukia ir iš lietuvių kalbos 
muskulatūros. Pastangomis ir 
treniravimu visos tos neigia
mos detalės gali būti pataisy
tos. Šios mano pastabos yra 
taikomos bendrai vokalinei 
sveikatai.

Koncertas tapo išimtiniu,

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

filme dalijasi Lietuvoje ir išei
vijoje žinomi asmenys — bu
vęs Laikinosios vyriausybės 
pramonės ministras dr. Adol
fas Damušis, sunkią ir rizi
kingą sukilėlių misiją į užsie
nį vykdęs Mykolas Naujokai
tis, įvairiuose sukilimo epizo
duose aktyviai veikę rezisten

kai V. Zelenis ir N. Penikaitė 
duetuose sujungė savo talen
tus. Jų susiklausymas — tikra 
gerų muzikų savybė — pa
ženklino vakarą išskirtinu. Jie 
atliko Shubert „Serenada”, 
koncertą baigdami J. Savi- 
nienės „Lietuva”. Publika iš
siprašė biso — trio atliko 
„Plaukė sau laivelis”.

Kristina Vilutytė pasirodė 
kaip puiki akompaniatorė. Ji 
neužgožė kitų menininkų, 
kaip ir pridera gerai akompa
niatorei. Pasigedau, kad ir 
trumpo, jos solo pasirodymo. 
Turint spausdintą programą, 
kiekvieno programos numerio 
atskirai pristatyti nereikėjo. 
Programa būtų naudingesne, 
pažymint dalyvių specialybes 
ir duodant trumpas meninin
kų aprašymus. Atlikėjų apran
ga galėjo būti labiau koordi
nuota.

Malonu, kad tėvai atsiveda 
vaikus į koncertus, bet jie turi 
būti atsakingi už vaikų elgesį 
ir priežiūrą. Bėginėjimas, kar
tais net prie koncerto atlikėjų, 
trukdo ir menininkams, ir 
žiūrovams, kurie nori gėrėtis 
koncertu, o ne kieno nors vai
kučiais.

Raginu, kad ši muzikinė 
grupė būtų kviečiama į ki
tas lietuvių gyvenvietes, 
nes ji idealiai tinka ma
žesnėm salėm.

„Ant dainos sparnų” trio: V. 
Zelenio virtuoziška birbynė,
N. Penikaitės malonus ir švel
nus balsas su K. Vilutytės 
akompanavimu Dailės muzie
jaus programų sezoną užbaigė 
pakilia gaida.

tai: Pilypas Narutis, Kazys 
Ambrazaitis, Alfonsas Žaldo- 
kas.

Filmą kūrė — žinomas Lie
tuvos televizijos režisierius 
Juozas Sabolius, kompozito
rius — Vidmantas Bartulis, 
dailininkas — Romualdas 
Čama.

Kūrybinio projekto mecena
tas — drabužių prekybos fir
ma „E5-mode” (direktorius Ed
mundas Kolevaitis). Filmo ga
mybą taip pat parėmė Kauno 
rąjono savivaldybė (meras 
Petras Mikelionis).

Filmas „Gyvieji rezistencijos 
puslapiai” įrašytas į videoka- 
setes, pritaikytas taip pat ir 
amerikietiškam video apara
tūros standartui. Videokasetę 
su filmo kopija galima įsigyti, 
nurodant pageidaujančiojo 
rekvizitus ir siunčiant 25 dol. 
čekį (kaina su persiuntimu) 
šiuo adresu: VĮ Kauno radįjas 
ir televizija, S. Daukanto g. 
28a, Kaunas LT-3000, Lietu
va.

Šešis mėnesius Čikagoje 
praleidusi, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus Kaune 
darbuotoja Virginija Paplaus
kienė gegužės 12 d. išvyko at
gal į namus.

Prieš išvažiavimą teko pla
čiau su šia darbščia tautiete 
išsikalbėti apie jos darbus Či
kagoje, kurioje ji, beje, turėjo 
progą lankytis jau ketvirtą 
kartą. Jos mintis ir norime 
perduoti:

„Praėjusį rudenį atvykus į 
Čikagą, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro pirm. prof. 
Jonas Račkauskas mane įpa
reigojo tvarkyti literatūrinius 
archyvus. Taigi, nuodugniau 
susipažinusi su esamais tur
tais, ėmiausi darbo. Peržiūrė
jusi nemažai šiame archyve 
esančios medžiagos, dar kartą 
įsitikinau, kad Jaunimo cen
tro patalpose esantys archy
vai yra labai turtingi.

Teko padirbėti prie lietuvių 
rašytojų draugijos archyvo, 
kuris apima medžiagą nuo jos 
įsikūrimo Vokietijos stovyk
loje iki beveik šių dienų: do
kumentai, laiškai, nuotraukos 
byloja apie lietuvių literatū
rinį gyvenimą Vokietijoje ir 
Amerikoje. Vienas įdomiausių 
ir didžiausių yra dramaturgo, 
rašytojo, Antano Škėmos ar
chyvas: rankraščiai, laiškai, 
straipsniai. Taip pat gauses
nis yra poeto Algimanto Mac
kaus, poetės Gražinos Tulaus- 
kaitės-Babrauskienės, Bene
dikto Babrausko, Stasio Pil
kos, Česlovo Grincevičiaus, »J. 
Brazaičio-Ambrazevičiaus ir
kt. archyvai.

Literatūrinių archyvų tvar
kymas reikalauja didelio 
kruopštumo ir atidumo. Su
tvarkiau A. Škėmos, A. Mac
kaus, G. Tulauskaitės ir kt. 
archyvus. Peržiūrėjau neatpa
žintų rankraščių archyvą. Pa
vyko nustatyti kai kurių ra
šytojų ranka rašytus kūrinius. 
LRD archyve sutvarkiau foto- 
archyvą: apie 300 nuotraukų 
neturėjo parašų; reikėjo ir jas 
atpažinti. Pavyko „išaiškinti” 
beveik visas tas nuotraukas. 
Atpažinau poetus, rašytojus, 
kūrusius ne tik Lietuvoje, bet 
ir Amerikoje.

Nuodugniai sutvarkiau LT- 
SC knygų mainų fondą. Ta
čiau dėl laiko stokos nepavy
ko atlikti užsimotų planų, nes 
tam reikalui ir metų nepa
kaktų. Bet visada viliuosi ir ti
kiu, kad ateityje dar galėsiu 
čia pasidarbuoti”, — taip savo 
įspūdžius dėstė V. Paplauskie
nė.

Buvo išvykusi ir į kitus 
miestus

Muziejininkė iš Kauno taip 
pat turėjo progą trumpai pa
buvoti kitose JAV vietovėse 
ir ten galėjo rasti reikiamos 
medžiagos. Ji susipažino su ne 
vien tik Čikagoje bei jos apy
linkėse gyvenančiais lietuviais 
rašytojais, bet ir Vašingtone, 
Baltimorėje, Ocean City įsikū
rusiais. Tokią galimybę su
darė LRD pirm. Stasė Peter
sonienė bei valdybos narys 
Stasys Džiugas, kurie ne tik 
padėjo užmegzti ryšius, bet 
skatino jos darbus.

Lemonte aplankė Vydūno 
fondo pirm. Vytautą Mikūną. 
Ten pamatė su kokia meile ir 
dėmesiu šis, neseniai savo 80 
— gimtadienį atšventęs, su
valkietis tvarko filosofo rašy
tojo Vydūno archyvą, kaip 
kruopščiai ir pareigingai kau
pia medžiagą.

„Tai reto pavyzdingumo ir 
kruopštumo žmogus”, apie V. 
Mikūną kalbėjo V. Paplaus
kienė.

Veikla neapsiribojo vien tik 
medžiagos rinkimu bei tvarky
mu. Ji, pasinaudodama tur
tingais LTSC archyvais, pa
rašė ir „Draugo” dienraštyje

paskelbė straipsnių apie lietu-1 
vius rašytojus (už tai ji dėkin
ga „Draugo” vyr. redaktorei 
Danutei Bindokienei).

Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktorės S. Peter
sonienės prašymu, pavasario 
semestre ji skaitė paskaitas 
apie išeivijos rašytojus ir poe
tus. Tai suteikė jai galimybę 
perteikti turimas žinias stu
dentams.

„Čiurlionio” galerijoje vieš
nia ne kartą dalyvavo paro
dų atidarymuose ir džiaugė
si, turėdama galimybę susi
pažinti su talentingais meni
ninkais. Čia dalyvavo ir kny
gų pristatymuose, o, prista
tant vienuolės iš Šiaulių Al
donos Kezytės prisiminimus, 
jos knygą ir pačią autorę teko 
plačiau apžvelgti.

„Seklyčios” patalpose LR 
draugijos nariams ji papasa
kojo apie Maironio ekspozici
jas ir ten sukauptą vertingą 
medžiagą, kurios vis didesnę 
dalį sudaro eksponatai iš JAV 
ir kitų užsienio valstybių.

Padėkos žodžiai

Jau sugrįžusi į Kauną, V. 
Paplauskienė mums į Čikagą 
jau spėjo atsiųsti elektroninių 
laiškų. Juose ji prašo padėkoti 
visai eilei gerų tautiečių, ku
rie įgalino jos šią naudingą 
stažuotę Čikagoje. Tai buvo: 
LTSC Čikagoje pirm. prof. 
Jonas Račkauskas ir Archyvų 
direktorė Skirmantė Miglinie- 
nė, Lietuvos Kultūros ministe
rija, davusi sutikimą ilges
niam laikui išvykti. Taip pat 
ir Maironio Lietuvių litera
tūros muziejaus direktorė Al
dona Ruseckaitė, kuri pritarė 
ir sudarė reikiamas sąlygas 
stažuotei.

Taip pat ji norėtų išreikšti 
dėkingumo jausmus poetams, 
rašytojams: A. Šešplaukiui- 
Tyruoliui, J. Švabaitei-Gylie- 
nei, Liūnei Sutemai, Eglei 
Juodvalkei, N. Jankutei-Užu- 
balienei (už medžiagos perda
vimą į Maironio muziejų).

Taip pat už vertingą me
džiagą ji dėkoja Nijolei Baro
nienei, Edvardui Šulaičiui, 
Juozui Baužiui, rašyt. J. Jan
kaus marčiai Danutei (iš Det
roito). Be to, ji dar norėtų tar
ti padėką nepaminėtiems 
žmonėms, kurie kitais būdais 
prisidėjo prie viešnagės Ame
rikoje pasisekimo. Vaclovui 
Momkui, Kazytei Kutraitis, 
Teresei ir Algimantui Lands
bergiams, J. Vaičiulaitienei, 
A. ir M. Pakščiams, A. Aistie- 
nei, A. ir J. Grinoms, visiems 
Augiams, N. ir A. Voketai- 
čiams, ypač tiems, kurie lieka 
nepaminėti, tačiau irgi pada
rė vienokį ar kitokį patarna
vimą kaunietės vizito Čika
goje bei kitose vietose metu.

Šiuo metu V. Paplauskienė 
rūpinasi medžiagos apie poe
tą ir visuomenininką bei kul
tūrininką Juozą Tysliavą tel
kimu, nes rudenį Maironio 
Lietuvių literatūros muzieju
je yra rengiama paroda apie 
šį Lietuvoje bei Amerikoje 
daug dirbusį kūrėją.

Edvardas Šulaitis
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JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

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

NAMAS IR JO PARDAVIMAS
Keletas patarimų namų sa

vininkams, norintiems šiais 
metais parduoti namus.

1. Pakvieskite namų parda
vimo agentą, kad įvertintų 
jūsų namą. Formalus namo 
įvertinimas gali kainuoti ke
letą šimtų dolerių ar daugiau, 
kurių nenorėtumėte išleisti, 
nes nesate tikras, ar tikrai 
parduosite. Pigiau kainuoja 
nuomonė patikimo namų par
davimo agento, kuris susipa
žinęs su apylinkės namų ver
te. Daugumas tokių agentų 
gali gerai jums pasakyti, kiek 
vertas jūsų namas. Geras, pa
tikimas agentas nurodys jūsų 
namo vertę, nepataikaudamas 
jums, bet ir jūs turėtumėte 
būti jam atviras, ir pasakyti, 
kad nesate tikras dėl namo 
pardavimo, dėl savo ateities 
planų. Nepaisant, ar planuo
jate parduoti namą greitai, ar 
kada nors ateityje, namo įver
tinimas gali būti jums naudin
gas. Agentas, šalia namo kai
nos, turėtų suteikti jums gerų 
patarimų, kaip pakelti namo 
vertę. Pvz., jūs iš jo galite 
sužinoti, kad palyginus ne
brangūs pagerinimai: nauji ki
limai pagrindiniuose kamba
riuose, šiek tiek išorės apie 
namą pagražinimas, ar per- 
dažymas kambarių, laukinių 
durų, langų rėmų, medinių 
namo dalių, gali padaryti di
delį skirtumą tarp nepagerin
to ir jau pagerinto namo kai
nos.

2. Suraskite ir išspręskite 
namuose esančias nedideles 
problemas, kurias greičiau 
pastebi atsilankantieji, negu 
namų šeimininkai. Pvz., var
vantys čiaupai, aplūžę elek
tros jungikliai, ar vonios kam
bariai, kur reikalinga užtai
syti plyšelius tarp plytelių. 
Namų savininkams yra pata
riama padaryti sąrašą remon- 
tuojamų/taisytinų vietų, nusi
pirkti tam reikalingas prie
mones ir tai gali atlikti patiki
mas kontraktorius per dieną 
už sutartą kainą.

3. Pereikite, peržiūrėkite 
savo namus ir atsikratykite 
nereikalingais daiktais. Tai 
padės namams atrodyti pa
trauklesniems. Yra patariama 
sumažinti knygų kolekciją, pa
siliekant tik reikalingas. Pata
riama, peržiūrint knygas, ne
reikalingas sudėti į dėžes. Po 
poros savaičių reiktų jas

„Seklyčioje” visą laiką kažkas vyksta Čia lankosi įvairaus amžiau- 
žmonės su svarbiais ir nelabai svarbiais reikalais Čia gyvena u 
„Lietuvos Vaikų vilties" komiteto iš Lietuvos gydytis atvežti vaikiui u 
Su 4 metų Skirmantu ir 2 metų Ernestu .JAV LB Socialinių reikalų 
raštinėje „Seklyčioje” bendrauja darbuotoja Rasa

peržiųrėti dar kartą, ar norite 
jas atiduoti. Kai kurie specia
listai sako, kad sumažinus 
knygų kolekciją, jūsų namai 
gali būti greičiau parduodami.

Dėl šio pasakymo norėtųsi 
įterpti pora minčių — namai 
be knygų, tai ne namai. Kny
gos namams priduoda specia
lios šilumos. Knygų kolekcijas 
turi ne tik lietuviai, bet ir 
knygų mylėtojai amerikiečiai 
ir patarimas atsikratyti nors 
tik jų dalimi, gali daug kam 
būti skaudus. Bet yra namų, 
kurie knygų neturi, jų neverti
na. Pardavus namus, savinin
kės paprastai knygas ir kitus 
savo daiktus išsiveža. Nebent 
parduodama „as it is”.

Tuštesni kambariai atrodo 
didesni, erdvesni. Bet prie 
namo apkrovimo prisideda ne 
tik knygos, bet ir daug kitų 
nereikalingų dalykų, susikro
vusių per eilę metų, kuriuos 
reiktų peržiūrėti ir jų atsikra
tyti.

4. Specialistai pataria gerai 
peržiūrėti sienines spintas, 
ypač didžiąsias, kurios yra 
kaip nedideli kambariai. Jo
mis labai domisi busimieji 
pirkėjai. Sumažinkite jų tu
rinį. Gražiai sutvarkykite, 
perdažykite.

5. Pašalinkite nereikalingas 
duris. Žinoma, nepašalinkite 
miegamųjų ir vonios kamba
rių durų, bet, pvz., durys , iš 
virtuvės į valgomąjį ar korido
rių, galėtų būti išimtos, tai 
priduotų daugiau erdvės. Du
ris padėkite palėpėje ar kitur, 
kad, reikalui esant, jas vėl 
galėtumėte įdėti. Žinoma šiam 
pasiūlymui ne visi pritars.

5. Namo atnaujinimas lai
kas nuo laiko yra geras daly
kas. Nebūtinai reikia laukti, 
kai jis bus parduodamas. Ne
didelius pagerinimus galima 
daryti nuolat, kad pačiam bū
tų maloniau jame gyventi, o 
parduodant nereikėtų tiek 
daug pagerinimų daryti.

Naudotasi įvairia spauda.

* Lietuvos kredito unijos 
Lietuvoje keičia buvusio 
Lietuvos taupomojo banko 
veiklą nedideliuose mieste
liuose. Jos ne tik kuriasi bu
vusiose banko patalpose, bet 
ir siūlo tas pačias paslaugas 
vietos gyventojams. ,vž. Einu

t
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Siūlo darbą j

Ieškomi darbininkai valymo 
darbams Turi turėti savo trans

portą ir važinėti greitkeliais į 
\akarinius priemiesčius

Skambinti po 6 v.v., 
tel. 815-439-0037.

Owner Operators. lnterniodal 
Trueking Co. High Pay — Home 
Every night. \Veekend vvork avail-

able 2 years Experience. Mušt 
read and vvrite English & have 
elean GDI. 888-663-4553 or 

708-728-1507.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki $1.800.
Tel. 615-554-3161.

VVindovv VVashers Nceded!
40.000 per yeai. We need KM) erevvs.
No exp necessaiy Will train. Mušt 

have valui drivers lieense and trans- 
portalion. Mušt be fluęnt iii English
L A MeMahon Window Wasning 

Chicągo and Milvvaukee area
Tel. 800 820-6155.

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSIU TOJ AI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms 
kompanijonėms ir namų 

ruošos darbininkėms. Galima 
gyventi kartu arba atvykti į 

darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

ALL CARE 
Eniploymcnt Agency

Tel. 773-736-7900.

Houesekeeper with šunie 
earegivering tūli tiine wuud likę 

with in. Mušt have exeellent 
referenees and speak English 

Gold eoast loeation Tel. 312-255- 
1197 or 312-255-1919.

Reikalingi CDL vairuotojai, 

turintys vairavimo patirtį 

Amerikoje.

Tel. 708-516-0770

Reikalingi žmonės darbui 
viešbučiuose ir restoranuose.

Darbas Texas, Florida. Tennessee 
valstijose. Tel. 850-230-6497, 
850-960-0330. Skambinti nuo

5 v.v. iki 11 v.v., Ainis.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviškai.

Olympic Mortgage, Ine.
Illinois Residential Mortgage Licensee 

1127 LakeSt.
Oak Park, IL 60301 

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

(lietuviškai)
Fax. 708-445-0149 

Miehael J. Szala — President 
Dainius Vidžiūnas — Padėjėjas 
Norite pirkti namą? Reikia pinigų? 

Skambinkite ir sakykite, kad matėte 
šį skelbimų „Drauge”

Savaitgaliais pastoviai 
organizuojamos kelionės prie 

Niagaros krioklio. Nepraleiskite 
progos aplankyti nuostabų vandens 

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

Siūlo mokytis

773-585-9500 Imigracinės ir vizų 
paslaugos

Parduoda

Krautuvėlė „LIETUVĖLE
Tik už $85 parduodamos bulvių 

tarkavimo mašinos. Duodame 
garantijų. UPS siunčiame į kitas 

valstijas Platus asortimentas ir kitų 
prekių. Taip pat galite užsisakyti ir 

naujausių. 2001 m. ..Visuotinę 
Lietuvių Enciklopedijų’’. Jaunimo 
centre prekiaujame tik savaitgali
ais. o kitomis dienomis ir savait
galiais — 5741 S. Mariem Avė.
' Tel. 847-845-3972.

Vizos į JAV Lietuvoje, 
Apmokėjimas po fakto.

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

Lietuvoje — 8-285-35728; 
ei. paštas: gitramatą hotmail.com

ILLINOIS M1LDUN TRAININU CENTER 
siūlo kursus:

• EKG, Phlebotomy, Medieal Computer 
Biling (buhalterija)

* Stomatologo padėjėjo
Užsiėmimui vyksta sekmadieniais. Praktika 
atliekama savaitės dienomis, dirbant spe

cialistų biuruose jums patogiu laiku. Baigę 
kursus gausite baigimo sertifikatų bei rezi

ume. Įsigykite protesijų, turinčių didelę pak
lausų Sveikatos apsauga - viena sparčiausai 
augančių ir pirmoji iš sričių, kuri atsislatinė* 

ja po ekonominio nuosmukio.
TAI REIŠKIA DARBĄ!'!

Būk protingas. Pradėk didžiuotis savo 
laimėjimais bei sėkmė 

Daugiau informacijos tel. 347-392-8080. 
Susikalbėsite rusiškai. 

Kvalifikuotiems studentams siūlome 
patogius apmokėjimo planus.

Pigiausiai parduodu 
lietuviškas bulvių tarkavimo

mašinas. Tik $85. 
Savaitgaliais galiu atvežti.

Tek 773-875-6232.

PERMANENT STATUS IN 
CANADA!!!

8 years of experience in 
immigration to Canada 

Visit our vvebsite with over 
10,000 Kits a day 

www.immigration-service.com

IRS NUMBER (substitute for 
Sočiai Security)

CTS 773-282-9500

Ieško darbo

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 
10 d. galiu pavaduoti ligonių ir 
senelių slaugyme. Turiu gerų 

darbo patirtį. Susikalbu angliškai. 
Tel. 773-229-1453.

Sąžininga, darbšti, energinga 
moteris ieško darbo senelių ar 
ligonių priežiūroje su gyvenimu.

Vairuoja automobilį. Turi 
rekomendacijas Profesionali kuli
narė. Tel. 734-340-3622, Janina.

55 metų moteris ieško dar
bo prie senelių arba ligonių 
su gyvenimu. Turi geras re
komendacijas. Susikalba 
angliškai.

Tel. 773-229-1453. Irena

Vidutinio amžiaus 
moteris ieško darbo prižiūrėti 

vaikus arba senelius.
Tel. 630-705-1204; 

630-865-7227

mažetssa mm
4724 W. 103 rd ST 

OAK LAWN, IL 60453
708-422-7900

KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA 
WWW.MAZEIKA.COM

*****************************************************

INSTOANCjB AGENOT
4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629 

773-735-3400
4724 W. 103 rd ST., OAK LAWN, IL 60453 , 

708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI

5058 S. ARCHER AVĖ., 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.

Kas turite nereikalingų baldų 
ir televizorių, neišmeskite —

padovanokite buvusiai 
tremtinių šeimai.

Tel. 773-778-6775.

Išvalome namus, langus, lietaus 
nutekamuosius vamzdžius. 

Atliekame smulkius remonto ir visus
ūkiškus darbus. Taisome elektros 

prietaisus ir elektros įvedimų gedimus. 
Darbus atliekame pigiai ir kokybiškai. 

Tel. 773-735-3142; 773-895-3142.

Taisau kompiuterius. Pajungiu visų 
rūšių internetu ir 1.1. Palydovinė (GPS) 

navigacinė įranga sunkvežimiams, 
automobiliams (niekada nepasiklysite 

Amerikoje). Tel. 847-334-5533. 
E-mail: dvdas@hotmail.com

įgaliotas „ALPHA” atstovas
Čikagoje padės jums įsigyti
tarptautini vairuotojo 

pažymėjimą,
galiojantį 10 metų ir

tarptautinį ID - 5 metus. 
Dokumentai galioja ne tik JAV, 

bet ir beveik 200 valstybių.
Ir kiti dokumentai.
Tel. 630-854-6292.

Atlantic
ress

SIUNTINIAI LAIVU IR AIR CARGO
8801 S. 78 th Are, Brldgevfmv, IL 60455 
Tel: 800-775-7363,708-599-9680

wvw.alanticexpresscorp.coni
I 2719 W 71 SU, Chicago, IL 60629 I 
I Tel:773-434-7919, Fax:773-434-7914 1

Namų remonto ir statybinės paslaugos

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS EUIlKiRAEAMS 
IR MĖGĖJAMS

Pirkdami pas mus, daug su
taupysite. Pasinaudokite 

mūsų patogiu „lay-away”
planu. Atliekame visus foto 

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

GE/RCA ATSTOVYBĖ
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486

Accent
—Homefinders 
9201 S. Cicero 

Oak Inwn, LlUnois 60*53 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sųžiningai patar

nauja įvairių nuosavybių pirkime ir 
pardavime mieste ir priemiesčiuose.

Draudimo paslaugos
AUIDMOBH JO. NAMŲ SVEIKATOS

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Prank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654 

773-581-8654

STATE FARM INSURANCE 
DRAUDIMAI

Automobilio, namų, 
gyvybes ir sveikatos 

Agentė Barbara Murray 
Prašykite Rasos - kalba lietuviškai

5710 VV. 95 Sti, Oak Lawn 
708-423-5900

Kirpėjų paslaugos

KIRPĖJA, turinti didelę darbo 
patirtį, kerpa vyrus ir moteris, 

atlieka cheminį sušukavimą, dažo 
plaukus, antakius, blakstienas. 
Pagal pageidavimą atvyksta į 

kliento namus.
Tel. 773-918-0851; 

773-844-3649, Regina

Salone „Miražas” kirpėja 
SKIRMANTĖ tvarko plaukus 
vyrams ir moterims. Susitarus, 

atvyksta į kliento namus. Salono 
„Miražas” tel. 708-598-8802; 

namų tel. 708-612-9524.

Profesionali kirpėja, gyvenanti 
Berwyn, teikia savo paslaugas.

Kerpa vyrus irmoteris, dažo 
plaukus, antakius ir blakstienas. 

Gali atvykti į namus.
Tel. 708-415-7952, Dalia

There are a number of reasons why our new Airbus A340 Is the ultlmate 
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class of Service, 
offers Its own separate cabin with plenty of room to work or relax. While 
every seat In all three dasses has been newly designed and features an 
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel when 
flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of 
enhanced comfort, space and amenitles. It’s also the result of an enhanced 
ųuality of Service you’ll flnd only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-8OO-221-235O.

www.scandinavian.net

tt’s Scandinavian
j n

Audrius Mikulis
Tel.: 630-205-9262 
Pager 773-260-3404 
E-mail: amikulis@usa.com 
(vairus nekilnojamas turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė
* Pirkimas * ~ ■' —
* Pardavimas
* Surandame 

optimaliausią finansavimą

9^21

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voice MA 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir

sųžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Teikiu paslaugas parduodant 
ar perkant namus, butus, 

žemėssklypą. Veltui 
įkainoju nekilnojamą 

turtą. Galiu tarpininkauti 
gaunant finansinę paskolą.

O'FLAHERTY REALTORS 
& BUILDERS, Ine. 

Kompanija pagal jūsų užsakymą 
stato naujus namus. 

GRAŽINA JONAVlClENĖ 
708-430-1000 
708-598-6501 

mob. 708-203-5242 
jonavlcius6home.com

GREIT PARDUODA
• [į : Landmark

properties
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

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

Siūlo išnuomoti

Išnuomojamas apšildomas 
4 kambarių,

1 mieg. butas 67 & Whipple 
apyl. $415 į mėn. + „security”

Tel. 773-434-4543

Butukai pensininkams. Modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis, 

gražioje aplinkoje, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų priežiūroje. 

Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P.O. Box 155, 

Thompson, CT 06277.

Midway rajone išnuomoja
mas kambarys savaitgaliams. 

Kaina $125.
Tel. 773-297-2013.

Išnuomojami butai.
Išnuomojamas restoranas su

visa įranga.
Parduodu 2 butų namą šalia

„downtown” ir 2 butų namą 47 
St. ir Pulaski Rd.

Tik liepos mėn. galioja 3.5% 
nuolaida parduodant jūsų namą. 

Teirautis First Rate Real Estate,
Aušra Padalino, tel. 773-767- 

2400. Palikti žinutę.

Kraustymosi paslaugos

MOVING
Ilgametis profesionalus krausty
mas Čikagoje ir į kitas valstijas.

GEDIMINAI
708-387-9144

Moving! Profesionalus 
kraustymas Čikagoje ir už 

jos ribų.
Išvežame senus daiktus, 

šiukšles ir kt.
Tel. 630 816 7114.

& DA
B & DA — vienintelė legali dantistų asistentų 
mokykla IL valstijoje, kurioje dėstoma rusų 

kalba ir kuri garantuoja pagalbą įsidarbinant

Mokykla ruošia šiuos specialistus:
• Dantistų asistentus, turinčius

kompiuterio ir medicininių sąskaitų žinių 
* Medicinos asistentus ir medicininės

sąskaitos

Šios mokyklos studentai gali lankyti 
nemokamas anglų kabos pamokas.

Du mėnesiai—ir jūsų rankose puiki specialybė!

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

<a>
VIPAS CO.

Sumontuojame ir pagaminame istorinius šeimos DVD 
iš mėgėjiškų video, nuotraukų, ir mėgiamų melodijų 

Tai puiki dovana jubiliejaus proga jūsų artimui!

Muzika VHS

t i

hotmail.com
http://www.immigration-service.com
http://WWW.MAZEIKA.COM
mailto:dvdas%40hotmail.com
http://www.scandinavian.net
mailto:amikulis%40usa.com
jonavlcius6home.com


OLCA HOME CARE, INC
Privati agentūra

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

6845 W. 107th Str. 
Seneliai, senelės

1-773 992-2210 
lenkiškai, angliškai 

Auklės
9400 W. Foster Avė., #205

NIKĄ
1-773-583-5888 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
3411 N. Pulaski 
Seneliai, vaikai

IVA
1-708-499-9861

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

DALIA
1-773-247-6129 — kalba lietuviškai 

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

ZITA
1-773-585-9067 — kalba lietuviškai 

Senelių priežiūra

POLONIJA 
1 773 282 1044 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

CHEPOV'S
Domestic Agency, Ine 

1-847-803-6439
kalba rusiškai, angliškai 

vaikai ir seneliai

American-Polish Domestic 
Employment Agency 

1-773-342-6744
lenkiškai, angliškai 

ligoniai - vyrams ir moterims

1-773-804-0500 
lenkiškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL 
6105 W. Belmont, Chicągo, IL

NINA
1-773-252-4700 — kalba lenkiškai, 

angliškai,
2956 N. Milvvaukee, #200 

Vaikai ir seneliai

HALINA
1-708-453-5853 — kalba lenkiškai, 

angliškai 
įvairūs darbai

MARINA 
1 847-329-0202

kalba rusiškai, angliškai 
namų, viešbučių, parduotuvių 

valymas • vizų pratesimas • "aid 
to tax payer" informacija dėl taksų 

mokėjimo • vaikai ir seneliai

CAROLINA JANITORIAL, Ine. 
1-708 415-1211 • 1-708837-8904

Kviesti Eugenijų 
kalba lietuviškai

viešbučių kambarių tvarkymas 
ir padavėjos

TERESA
1 773-545 3795 

kalba lenkiškai, angliškai, 
Darbai įvairūs

Reikalingi masažistai (vyrai ir mote
rys). Paruošiame, padedame gauti 
licenziją ir įdarbiname.
1-847-948-0994 arba 1-847-338-5838

Kviečiame moteris darbams pilnai ir 
nepilnai darbo savaitei gyvenamųjų 
patalpų valymui. Mokame grynais 
kiekvieną dieną.
Minute Maid 7562 N. Milvvaukee, 
Chicągo, IL 60631. 1 847-647- 
0433. Kalbame ir rusiškai. Klausti 
Jurijaus arba Leonido.

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

1-773-838-1770 
lenkiškai, angliškai, rusiškai 

Vairuotojų teisės - CDL

MARGARET
1-708-403-8707

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

LEONID
2881 N Milvvaukee 

1 773 395 8820
kalba rusiškai, angliškai 

įvairūs darbai

EUGENIA WOJTOWICZ 
5637 W Lavvrence

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

Darbai įvairūs NEMOKAMA

TURGUS

Valentinas Krumplis

Always With Flowers
• Gėlės į Lietuvą (1-2 biznio dienos)
» Vestuvinės ir proginės puokštės
(vestuvinių puokščių konsultavimas — nemokamas)

» Salių, stalų ir bažnyčių dekoravimas įvairioms 
progoms su 20% nuolaida

• Žolynų ir kapų tvarkymas
• Gėlės visoms progoms
• Krepšeliai ir vainikai laidotuvėms
• Pristatome JAV, Lietuvoje ir pasaulyje
• www.alwaySwithflowers.com

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

IEŠKO GIMINIU

• Ieškome dėdės Zigmo
Bazaro, gimusio apie 1907 
m., mirusio apie 1985 m., pali- 

f kuonių. Paskutiniu metu dėdė 
- gyveno Hot Springs. Apie jo 
; ’ sveikatą parašydavo bičiulė ar 
; kaimynė Dorothy R. Knerr. 
; Dėdė Zigmas su žmona Ance 
\ (atrodo, Antanina) ir sūnumi

Algirdu į Vokietiją pasitraukė 
, 1944 m., artėjant rusams.

Dėdės Zigmo sūnus Algirdas
Bazaras, mūsų pusbrolis, gi
męs prieš karą (gal 1938, 1939 
m.), mirė apie 1980 metus. 
Buvo firmos direktorius, kuri 
užsiiminėjo krovinių vežimais 
Amerikos kontinente. Jo žmo-

; na - Beverly Bazaras. Pasku
tiniu metu, kol buvo gyvas Al
girdas, gyveno Čikagoje, turė
jo gana didelį ąamą, kurį nuo
mavo. Algirdo vaikai - Valeri
ja ir Renatas. Renatui šiuo 
metu turėtų būti apie 35 me
tus, Valerija žymiai vyresnė. 
Taip pat ieškome Jūratės Sta
neika giminių ir artimųjų. 
Jūratė yra mirusi ir, atrodo, 
palaidota Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje. Jūratės dukre
lė buvo atiduota į seselių kazi- 
mieriečių prižiūrimą kolegiją, 
apie ją žinių kol kas daugiau 
neturime. Dukrai galėtų būti 
apie 50 metų. Jūratė su vyru 
1946 m. pasitraukė į Švediją, 
po to pervažiavo į Ameriką. 
Vytautas Staneika miręs. Į 
Ameriką taip pat buvo išvyku
si Paulina Vilkaitienė, mūsų 
senelio Liudo Bazaro tikra te
ta. Ką nors žinančius apie mO-

• sų gimines, labai prašome 
pranešti Žilvinui Bazarui tel. 
370-7-735529; ei. paštu 
zilba@mf.ktu.lt arba Žydrei 
Bazaraitei, 5660 Dorchester 
Dr., Rockford, IL 61108; tel. 
815-399-1821; ei. paštas 
zydreb@c8.com

• Ieškau savo jaunystės 
draugės Bronės Plučaitės- 
Nedzwieskienės, gyvenan
čios Adelaidėje, Pietų Austra- 
lijoje. Jei ką nors žinote apie 
ją, prašau praneškite šiuo ad
resu: Albina Lopetaitė-Rips- 
kienė, 3553 E. Rocky Slope 
Dr., Phoenix, AZ 85044, USA.

DUMP YOUR DSL, DROP YOUR DIAL-UP.

You can't beat our business telecom Service for quality, 
reliability and valuo. Call 1.866.THE.DARE and lot us prove it. 

It's a fact - w« aro the battor choice.

CALL NOW & SAVE $700. Totai Communicafionj Optionj“ it big botinett toolt at tmall business prices. 

Our premium fiber-optic nehvorlc delivers reliable local, long distance and Internet Service ihrough one cost-saving, 

T1 -grade eonneetion - induding 'always on* Internet access with speeds of up to 1 Mbps.

t
aUeg/ancetelecom,inc.
One tource for business telecom.

Totu COMHlCItlOM Optloas 
1.III.TIE.BARE

www.allegiancetelecom.com

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 

CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 5645 W. 35 Street 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 5858 W. ROOSEVELT Rd.
ALL PHONES

1 708 652 5245

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams i

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

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

WWW.VYTISTOURS.COM

DRAUGAS, 2002 m. birželio 29 d., šeštadienis 7

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

At A. 
JUZEFĄ 

GALĖJUTĖ 
PAULAUSKIENĖ

Gilių minčių 
rašytoja ir 

deklamatorė

2002 m. birželio 29 d. sukanka 4 metai nuo šios gilių 
minčių deklamatorės, mylimos Mamytės, Sesutės, Mo
čiutės ir Draugės mirties.

Šią liūdną sukaktį minint, 8 vai. ryto, Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje ir ki
tose vietose bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a.a Juzefą savo maldose.

Pagal jos nenuilstamą troškimą „Tegul Dievas Lietu
voj — tamsumus prašalina”.

Liūdintieji: šeima, sesuo, artimieji ir draugai.

j

http://www.alwaySwithflowers.com
mailto:zilba%40mf.ktu.lt
mailto:zydreb%40c8.com
http://www.allegiancetelecom.com
mailto:VYTTOURS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.VYTISTOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Krikščionių demokratų 
rėmėjų sambūris kviečia vi
sus, besidominčius Krikščio
nių demokratų veikla Lietu
voje, liepos 1 d., pirmadienį, 5 
val.p.p. atvykti į Ateitininkų 
namus Lemonte ir pasidalinti 
žiniomis bei nuomonėmis.

Grammy prizo laimėtoja 
- airių muzikos grupė „The 
Chieftains” liepos 9 d., antra
dienį, debiutuos Čikagos sim
foniniame centre (Chicago 
Symphony Center, 220 S. 
Michigan Avė.), klausytojams 
pateikdama tradicinės keltų 
muzikos koncertą. Koncerto 
pradžia - 8 val.v. Informacija 
tel. 312-294-3000.

VĖL BRANGSTA PAŠTO 
PATARNAVIMAI BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS BRIGHTON PARKE

Nuo sekmadienio, birželio 
30 dienos, norint šiame krašte 
pasiųsti pirmosios klasės laiš
kus bei naudotis kitais JAV 
Pašto tarnybos (United States 
Postai Service) patarnavimais, 
turėsime išleisti daugiau pi
nigų negu iki šiolei.

Ypatingai daug ką palies va
dinamosios pirmosios klasės 
siuntos, iš kurių yra labiausiai 
naudojamas laiškų siuntimas. 
Norint pasiųsti reguliaraus 
svorio (iki 1 uncijos) laišką, 
reikės lipinti 37 centų ženklą. 
Pridėtinė uncija kainuos 23 
centus, o trijų uncijų svorio 
laiškas — 83 centus.

Jeigu iki šiol laiškų persiun
timas daugiausia pabrangda- 
vo tik vienu centu, tai šiemet, 
kaip matome, iš karto šokte
lėjo trimis.

Pabrangsta ir „Priority 
Mail” siuntos. Dabar už iki 
vieno svaro svorio siuntinėlį 
reikės mokėti 3.85 dol. „Ex- 
press. Mail” persiuntimas: 
iki l/2 svaro laiškus ar kito po
būdžio medžiagos persiuntimą 
bus reikalaujama 13.65 dol. 
(daugiau kaip pusės svaro ir 
iki dviejų svarų — 17.85 dol.).

Šalia įvairių pabrangimų, 
čia dar norisi paminėti ir re
gistruotų laiškų kainų padi
dėjimą. Nenurodant laiško 
vertės, registravimas kainuos

DRAUGO FONDAS
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO, IL 60629 

TEL.: 773-585-9500

MALONIŲ VASAROS AKIMIRKŲ
Dauguma Draugo fondo na

rių ir rėmėjų jau yra pensi
ninkų amžiaus ir jų atostogos 
tęsiasi žiemą ir vasarą. Ta
čiau net Floridoje ar Kalifor
nijoje laikinai ar nuolatos gy
venantiems Draugo fondo na
riams ir rėmėjams vasara at
neša dvigubas atostogas, be
keliaujant į Lietuvą, Europos 
ar Azijos kraštus. Tiesa, per 
tas keliones ir viešnages toli
muose kraštuose nutrūksta 
ryšiai su mūsų vieninteliu 
išeivijoje dienraščiu „Drau
gu”, tačiau besisvečiuojant 
Lietuvoje skaitome gausią 
Lietuvos spaudą, kurią rečiau 
matome išeivijoje.

Nors ir neilgos atostogos tė
vynėje, tas pabendravimas su 
giminėmis, su draugais bei 
artimaisiais visus suartina ir 
atnaujina ryšius ne tik su 
žmonėmis, bet ir su savu kraš

£||S to LITHUANIA
ta20.9 t/mi
rld uny day, any Urna

_ mini
Great nne* lo Ihe mat oi Iha world ■ uny day, any UmJ

For m/onmitimt coli Long I distance Post: 
VLzstt

WWWUX>< į-800-449-0445

„Seklyčioje” liepos 3 d.,
trečiadienio, programos ne
bus. Kadangi Liepos 4-oji yra 
JAV nepriklausomybės šventė 
ir, šeimos nori švęsti savųjų 
tarpe, tad ir mes švęsime 
linksmai, įvairiai ir saugiai.

Akcijos „Lithuanian 
Americans for Durbin” rė
mėjai kviečia jus parodyti sa
vo paramą JAV senatoriui Ri
chard Durbin ir liepos 1 d., 
pirmadienį, 7 val.v. atvykti į 
Pasaulio lietuvių centrą. Dau
giau informacijos kreipiantis į 
Rimą Domanskį tel. 708-246- 
0049 (namuose), tel. 312-540- 
1075 (darbe) ar ei. paštu 
domanskis@boodlaw.com

7.50 dol., iki 100 dol. vertės — 
8 dol., nuo 100 iki 500 dol. — 
8.85 dol. ir t.t.

Gerai, kad laiškų persiunti
mas užsienin oro paštu (įskai
tant ir Lietuvą) šį kartą liko 
nepakeltas. Kaip žinome, šis 
patarnavimas labai pabrango 
pernai, kuomet nuo 60 centų 
šoktelėjo iki 80. Taip pat per
nai gerokai padidintas ir laiš
kų siuntimas Kanadon (jis da
bar kainuoja 60 centų, ir toks 
liko).

JAV Pašto tarnyba visą lai
ką skundžiasi nuostoliais ir 
dėl to, kaip skelbiama, turi 
kelti pašto patarnavimų kai
nas. Pašto patarnavimais pa- 
sinaudojantieji žmonės, kurių 
tarpe yra ir daug mūsų tau
tiečių, sako, jog dabartinis 
paštų įstaigų patarnavimas 
šiuo metu yra pats blogiausias 
negu bet kada anksčiau. Tad 
daug žmonių, jeigu tik gali, 
nustojo naudotis paštu. Žino
ma, dabartinės galimybės 
naudotis elektroniniu paštu, 
faksu bei kitais būdais per
siųsti korespondenciją, suma
žino reguliaraus pašto patar
navimo poreikį. Kaip ten be
būtų, nuo birželio 30-sios ne
pamirškime ant vietoje (Ameri
koje) siunčiamų laiškų lipinti 
37 centų vertės ženklą (ar 
ženklus). Ed. Šulaitis

tu. Ta atgaiva ilgai lydi sugrį
žus į savo kasdieninę pasto
gę. Nors ir trumpi tie dvasios 
polėkiai tėvynėje ar kituose 
kraštuose, jie atgaivina mo
notoniško gyvenimo snaudulį 
ir pažadina mūsų pareigas sa
vai taūtai, savai bendruome
nei, savam dienraščiui ir jo iš
laikymui.

Rudenėlis vėl mus visus su
kvies į Draugo fondo vajų ir 
tolimesnį dienraščio „Drau
go” bei lietuvybės puoselėjimą 
ir išlaikymą išeivyoje. Tada 
bus malonu skaityti vasaros 
kelionių įspūdžius ir išgyve
nimus dabarties Lietuvoje. Po 
malonių vasaros atostogų ir 
kelionių vėl lengviau bus au
ginti Draugo fondą, kad pa
didėjus jo kapitalui gautume 
daugiau investavimo pajamų, 
tikintis Amerikos ekonominės 
atgaivos. Fondo iždininkas

Už 30 metų darbą bažnyčios liturgijoje pagerbtas Antanas Drūtys su šeima ir svečiais prie Birželio trėmimų pa
minėjimo proga papuošto kryžiaus Švč, M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos kiemelyje.

2002 m. birželio 16 d. Brigh
ton Parko Lietuvių Bendruo
menė paminėjo liūdnas, žiau
rias birželio dienas. Tai ašarų 
ir dejonių dienos, kurių nieka
dos negali pamiršti, tai die
nos, kai kiauliniuose vagonuo
se buvo vežami Lietuvos žmo
nės. Ir už ką? Tik todėl, kad 
esame lietuviai.

Birželio 16-ąją su ašaromis 
minėjome Birželio žiaurumus, 
o kartu ir Tėvo dieną. Aš pri
siminiau savo tėvelį, su ku
riuo kadaise atsisveikinome. 
Tėvelis liko laukti brolio, turė
jusio su šeima atvykti iš Alvi
to. Deja, nebesulaukė, nes ru
sai jau buvo ten. Aš su vyru, 
mama ir 10 mėnesių dukrele 
pasitraukėme į Vokietiją. Tai
gi paskutinį kartą su tėvu at
sisveikinau ir daugiau jo nebe
mačiau.

Vėliau sužinojau, kad tėvelį 
nušovė, o brolis 10 metų išbu
vo Sibire. Grįžo be sveikatos, 
žaizduotomis kojomis, be dan
tų. Pagyvenęs porą metų, iš
siskyrė su šiuo pasauliu. 
Skaudžios dienos!

Birželio 16 d., dalyvaujant 
šauliams, Moterų sąjungos 20 
kuopai, prisiminėme visus 
tuos, kurie žuvo už Lietuvos 
laisvę; partizanus, kurie sky
nė mums laisvės kelius.

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje gėlių 
puokštę už žuvusius prie alto

Filmas apie šiaurės Ka
nados indėnų genties Inuit
gyvenimą - „Atanarjuat - The 
Fast Runner”, 2001 m. laimė
jęs Kanų festivalio prizą už 
geriausią debiutą, jau rodo
mas Čikagos kino teatruose. 
Filmas labai autentiškas - su
kurtas vietinių filmuotojų, 
jame vaidina vietiniai neprofe- 
sionalai aktoriai. Sustingusios 
tundros, sniego ir ledo apsup
tyje pasakojama šimtus metų 
susiklosčiusi genties istorija, 
atskleidžiami vidiniai nesuta
rimai, pavydas, žmogžudystės, 
teisingumas. Naujasis filmas 
iki kito penktadienio bus rodo
mas trijuose kino teatruose: 
Landmark’s Century Centre 
(Chicago North, 773-248-7744), 
Evanston Cinearts (Evanston; 
773-492-0123), Renaissance 
Place (Highland Park; 847- 
432-9999).

Juozas Giedraitis, Tautos 
fondo tarybos garbės pirmi
ninkas, Algimantas Vedeckas, 
valdybos pirmininkas, atvyks
ta į Čikagą ir dalyvaus Tautos 
fondo rėmėjų knygos pristaty
me, vyksiančiame birželio 29 
d., šeštadienį, 4 val.p.p. „Sek
lyčioje”. Visi kviečiami daly
vauti.

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

riaus nešė Danguolė Ilginytė 
ir Jonas Gradinskas. Ąžuolų 
vainiką nešė Vytautas Stane
vičius ir Reid Fanelli. Mišių 
metu buvo pagerbtas Antanas 
Drūtys, kuris uoliai įsijungė į 
lektoriaus ir kantoriaus tar
nystę lietuviškų Mišių liturgi
joje. Nuoširdžiai pasveikinome 
Antaną, linkėdami jam geros 
sveikatos ir ilgiausių metų. 
Taip pat buvo pagerbti tėvai.

Po Mišių visi susirinkome 
prie Šv. Kryžiaus ir padėjome 
tą lietuviškai papuoštą puokš
tę gėlių, o kryžių apkabinome 
ąžuolo vainiku. Tai ženklas, 
kad lietuvis yra tvirtas kaip 
ąžuolas. Sugiedoję „Lietuva 
brangi” ir „Marija Marija”, 
rinkomės į mokyklos salę.

Čia toliau tęsėme programą. 
Solistė Nijolė Penikaitė mums 
padainavo keletą gražių lietu
viškų, itališkų dainų. Jai pri
tarė pianistė Kristina Viluty
tė. Nors programa buvo trum
pa, bet labai puiki. N. Peni- 
kaitės balsas - kaip lakštinga
los.

Brighton Parko LB apylin
kės pirmininkė Salomėja Dau
lienė pakvietė kun. Vaidotą 
Labašauską sukalbėti maldą. 
Kartu su mumis kun. V. Laba
šauskas meldėsi šešias savai
tes, pavaduodamas kun. Jau
nių Kelpšą, o dabar sugrįžta į 
Lietuvą atostogų, nes po jų tęs 
savo studijas Vašingtone. Gai

Kas kur kada
Kad būtų smagu traukti 

laimikius „Draugo” geguži
nėje, pasirūpino daug ištikimų 
dienraščio skaitytojų ir rėmė
jų. Šį kartą nuoširdžiai dėko
jame: Mary Augustinas iš Oak 
Lawn, Domanskių šeimai iš 
Palos Park, Aldonai ir Vitaliui 
Lekeckams, Irenai ir Juozui 
Polikaičiams iš Lemonto, Al
donai ir Petrui Rasučiams iš 
Čikagos, Laimai Kvantas iš 
Čikagos, Vaciui ir Danutei 
Jakovickams iš Palos Hills, 
BALFui ir dr. Jonui Adomavi
čiui. Nors iki „Draugo” vasa
ros šventės, vyksiančios liepos 
28 d., dar visas mėnuo, tačiau 
jūsų dovanų su džiaugsmu 
lauksime kasdien „Draugo” 
administracijoje.

Visą vasarą nauji lietu
viški animaciniai filmai de
monstruojami vaikų muzieju
je, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose. Vaikų 
muziejus - vėsinamas. Čia 
vaikai galės pamatyti daugiau 
kaip 20 nauju, spalvingų, įdo
mių filmukų - „Pusryčiai - 
jėga”, „Sraigė maiva”, „Zyzia”, 
„Nykšt-pykšt-tukai”, „Braš
kės ant eglės” ir kt. Bendra 
trukmė - daugiau kaip 2 va
landos. Taigi atvykite - pus
valandžiui, valandai ar dviem 
su draugais ir kaimynais, atsi
pūskite nuo vasaros karščių! 
Daugiau informacįjos tel. 773- 
582-6500 (kasdien nuo 11 val.- 
r. iki 3 val.p.p.). Balzeko lietu
vių kultūros muziejus įsikūręs 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago.

la! Tos šešios savaitės labai 
greitai prabėgo. Bet Lietuvoje 
paviešėjęs, salėje gražiai nu
degęs mūsų kunigas Jaunius 
Kelpšas vėl su mumis!

Brighton Parko LB pirmi
ninkė S. Daulienė padėkojo vi
siems, kurie prisidėjo prie 
Birželio įvykių minėjimo. Sa
lomėja papasakojo savo išgy
venimus rusų okupacijos me
tu. Ji kvietė ir kitus prisidėti. 
Vanda Urbonienė taip pat pa
sidalino savo išgyventu skaus
mu. Neatsiradus daugiau pa
sakotojų, tęsėme programą. 
Viktoras Kelmelis perskaitė 
mums atsiųstą Illinois guber
natoriaus George Ryan laišką.

Svečiai buvo vaišinami ka
vute, saldumynais, bei sumuš
tiniais, kuriuos paaukojo Gra- 
dinskai, o daržoves - Majaus
kai. E. Majauskienė pasveiki
no S. Daulienę, taip ilgai išbu
vus bendruomenėje ir 20 metų 
ėjus pirmininkės pareigas. Be 
to, kartu atšventėme ir Salo
mėjos gimtadienį. Tai progai 
E. Majauskienė iškepė labai 
skanų tortą. Uždegėme 20 
žvakučių, sugiedojome „Il
giausių, sveikiausių ir turtin
giausių metų”. Salomėja pa
vaišino visus svečius skaniu 
gimtadienio tortu.

Pabaigai sugiedojome Lietu
vos himną. Tuo ir užbaigėme 
Juodojo birželio minėjimą.

Stasė Viščiuvienė

Čikagos ir apylinkių lie
tuvius kviečiame į smagią va
saros gegužinę, kurią liepos 7 
d., sekmadienį, 12 val.v. ruo
šia Pasaulio lietuvių centro 
renginių komitetas. Bus ska
naus maisto, geros muzikos, 
gros Stasės Jagminienės vado
vaujama „Tėviškės” kapela. 
Visi kviečiami maloniai pra
leisti dieną prie Pasaulio lie
tuvių centro esančio sodelio 
pavėsyje.

Artėjant Amerikos ne
priklausomybės dienos 
šventei, liepos 4-ajai, Lisle 
priemiestyje net keturias die
nas - liepos 3-6 d. - vyks di- 
žiulis balionų festivalis. Vai
kai galės dalyvauti karnavale, 
žaisti su gyvulėliais, jodinėti 
arkliukais, dalyvauti žaidi
muose, kiekvieną vakarą ma
tyti ugnies salves, o liepos 4- 
ąją - iškilmingą paradą. Žiū
rovams pasirodys įvairios mu
zikinės grupės. Įėjimas vai
kams iki 12 metų - nemoka- 
mas.-Daugiau informacijos tel. 
630-575-9798 arba internete 
www.eye8totheskiesfestival.com

,, Draugo" rėmėjai
Petras Beinarauskas, gy

venantis Chicago, IL, pratęs
damas prenumeratą, „Drau
gui” atsiuntė 150 dol. Esame 
labai dėkingi!

Tadas Bukaveckas iš Chi
cago, IL, pratęsdamas prenu
meratą, „Draugą” parėmė 50 
dol. auka. Tariame nuoširdų 
ačiū!

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., 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

KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

350 N. Clark, 608 W Roosevelt,
Chicago, IL 60610 Chicago, IL 60607

312-644-7750 312-957-1994
pirm. - penkt. pirm. - penkt. nuo

nuo 6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

• Regina Snarskienė, dr.
Birutė Preikštienė, Violeta 
Avižienė ir Birutė Kožicienė 
„Saulutei” paaukojo $1,000 
paremti studentą Lietuvoje. 
Labai ačiū, „Saulutė” (Sun
light Orphan Aid) 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. TAX ID #36-3003339.

• Omahos Lietuvių Mote
rų klubas, per Valeriją Jau- 
degis, atsiuntė $200 „Dieviško 
Kryžiaus” Lietuvos benamių 
paramos fondui paremti Lie
tuvoje vargingiausiai gyve
nančius. Nuoširdžiai dėkoja
me, „Dieviško Kryžiaus” fon
das („Divine Cross Fund for 
the Homeless”) 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, TAX ID #36-3097269.

• Automobilio, namų ir 
ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, Balzeko 
muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. II 
aukštas, tel. 773-581-4030.

• 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.

• Prieš užsisakydami 
paminklą aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito spal
vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
minklus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą, brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, ga
lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad 
jis padarytas, kaip jau buvo 
jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir 
Vilimas Nelsonai. Tel. 773- 
233-6335.

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

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

Pokylių
salių
kompleksas

500 West 95th Street 
Evergreen Park, II (708)422-8000

Priimsime ir patenkinsime Jūsų garbingiausius svečius.

£}ran4 ^ining J^ooro 
•^T>« Qran4 JJallroom

VlAilnut #oom 
parden ^oom

•7T>9 Jjoom
Atšvęs kitę vestuves, jubiliejus ir kitas šaunias šventes 

garsiose Martiniųue pobūvių salėse.
Pokylių salėse priimame iki 1,000 svečių.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
Studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Kristina Masiulis $50 a.a. 
Josephine Paalksnis a t m.; Re
gina ir Rimantas Griškelis
a.a. Petro Peterio atm.; Ma
ry Ann ir Steve Chicoine $240 
tęsiant berniuko metinę pa
ramą; Nijolė Kersnauskaitė 
$20; Rita ir Charles Rackmil 
$20; dr. Mindaugas Vygantas 
$500; Sofija Jelionienė $50; 
Clevelando LB soc. sk. (Ona 
Šilėnienė) $60; Audronė ir dr. 
Walter Jagiella $560 tęsiant 
vaikučių metinę paramą. La
bai ačiū, „Saulutė”, 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. (847) 537-7949, 
tax ID #36-3003339.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629

(Skėriai gatvės nuo „Draugo') 
Tel. 773-284-0100.

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis

Civilinės ir 
kriminalinės bylos

6247 S. Kedsie Avenue 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700

E-mail: Gibaitis9aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki S v.v. 
Seėtad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaUe #2300 Chicago, IL 60603 
^GalimoaJunaulta^MMtaAmiaia^

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

Tel 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą

I i
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