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Valdas Adamkus — už
korektišką rinkimų kampaniją

Maskvą tenkina karinio tranzito
per Lietuvą sąlygos
Smagiai slinko dienos
jūrų skaučių stovykloje;
„Sietuvos” sūkuryje;
dainų konkursas.
2 psl.

Bronius Nainys
prieštarauja politologui:
ar jau sienų nebereikia!
pažintys yra svarbios, sako Indrė Tijūnėlienė.
3 psl.

Gegužinė San Diego;
„Šeimininkių kertelėje”
- kukurūzai, avokados
ir kiti geri dalykai.
4 psl.

Lietuvišku renginių
Čikagoje kalendorius.
5 psl.

„Draugo” gegužinės,
kur ilgesingai
skambėjo lietuviškos
dainos, atgarsiai.
6 psl.

Sportas
* Liepo 27 d. Seattle vy
kusiose „Sea-Fair” vasaros
festivalio kasmetinėse 8 km
bėgimo lenktynėse „Torclight”
I vietą laimėjo 23 metų vilnie
tė Živilė Balčiūnaitė. Atbėgusi
per 26 min ir 39 sekundes, Ž.
Balčiūnaitė pagerino lenkty
nių rekordą. Bėgikė spalio mė
nesį žada dalyvauti Čikagos
maratone.
* Lietuvos beisbolo rink
tinė pergalingai pradėjo
Švedijoje vykstantį Europos B
grupės čempionatą, pirmosio
se rungtynėse antradienį 22:2
sutriuškinusi Suomijos ko
mandą.
* Lietuvos krepšinio ly
gos
čempionas
Vilniaus
„Lietuvos
rytas”
išmėgins
naują krepšininką — 22 metų
181 cm ūgio įžaidėją iš JAV
Aaron Lucas. Pirmadienį A.
Lucas atskrido į Lietuvą. Šis į
peržiūrą atvykęs gynėjas bai
gė South Carolina universite
tą, kuriame rungtyniavo kar
tu su lietuviu Marijonu Petrą
vičiumi.
* NBA teisėjai ateinantį
sezoną galės naudotis rung
tynių vaizdo įrašu, nusprendė
NBA vadovybė. Praėjusio se
zono NBA atkrintamosiose
varžybose keliose rungtynėse
ginčytinos situacijos privertė
NBA vadovybę leisti rungty
nių pabaigoje teisėjams nau
doti rungtynių momento pa
kartojimą, kad teisingai įver
tintų situaciją.

Palanga, liepos 30 d. (BNS)
— Rusijos gynybos ministras
Sergej Ivanov pareiškė, kad
Rusiją tenkina dabartinės ka
rinio tranzito per Lietuvą
sąlygos.
„Mes gerbiame Lietuvos su
verenitetą ir ketiname taiks
tytis su visomis Lietuvos tai
syklėmis ir kontrole”, sakė S.
Ivanov spaudos konferencįjoje
antradienį Palangoje po susiti
kimo su Lietuvos krašto ap
saugos ministru Linu Linke
vičiumi. Tačiau jis pridūrė,
kad Rusija nenorėtų „papil
domų sunkumų” savo kari
niam tranzitui per Lietuvą į
Karaliaučiaus sritį ir išjos.
L. Linkevičius toje pat spau
dos konferencijoje sakė, kad
Lietuva nemato būtinybės
keisti esamas karinio tranzito
taisykles. „Mes esame suinte
resuoti, kad karinis tranzitas
būtų vykdomas pagal taisyk
les, ir mes norime šioje vietoje
sutarimo”, sakė jis.
Iki 1993 metų Rusijos kari

Lietuvio dviratininko
žmona stojo prieš
Prancūzijos teismą
Paryžius-Vilnius, liepos 30
d. (BNS-Elta) — Prancūzijos
Respublikos prokuroras Vincent Le Pannerer antradienį
paprašė Prancūzijos Bonevilio
miesto teismo įkalinti dvirati
ninko Raimondo Rumšo žmo
ną Editą, pas kurią rasta me
dikamentų, apibūdinamų kaip
dopingas.
Trečią vietą prestižinėse dvi
račių lenktynėse „Tour de
France” užėmusio R. Rumšo
žmona buvo sulaikyta sekma
dienį ryte Šamonikso mieste
lyje Prancūzuos Alpėse, kai
muitinės pareigūnai atlikdami
įprastą jos automobilio apžiū
rą, rado įvairių medikamentų.
Valstybės prokūroras paaiš
kino, kad ųž produktų turė
jimą baudžiamoji atsakomybė
negresia. „Tačiau baudžiamas
jų vartojimas arba perdavi
mas kitiems asmenims”, pažy
mėjo jis.
Nukelta į 4 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

GUATEMALA

kanonizuotas pirmas Centri
nės Amerikos šventasis, prieš
335 metus miręs pranciškonų
vienuolis Pedro de San Jose
Betancuro, susirinko šimtai
tūkstančių tikinčiųjų.

JAV

Naujausios
žinios
* „Discovery” televizija
rudenį
rengs reportažą
apie Napoleono karių kapavie
Guatemala City. Pirma
tę Vilniuje.
dešimtys
tūkstančių
* Lietuva neturi informa dienį
cijos apie Rusijos ketinimus žmonių entuziastingai pasiti
pradėti naftos gavybos darbus ko popiežių Joną Paulių II,
kuris savo „papamobiliu” va
Baltijos jūroje.
žiavo per egzotinių gėlių jūrą.
* Lietuva ir Karaliaučius
„Laiminu
gvatemaliečius,
telefonu nori keistis informa
ypač neturtingus indėnus ir
cija apie skrydžius pasienyje.
valstiečius, ligonius ir tuos,
* Lietuvoje vyks Europos
kurie yra atstumti, kurie pa
karšto oro balionų Čem
tiria kūno ar dvasios kančias”,
pionato repeticija.
* Per metus labiausiai
brango ryšių paslaugos.

Vilnius, liepos 30 d. (LR dabar kai kurie kandidatai
Prezidentūra-BNS) — Prezi vertina jį ne kaip politinį kon
dentas Valdas Adamkus pats kurentą ar sąjungininką, bet
dar neapsisprendė, ar kandi kaip asmeninį priešą.
datuos antrai kadencijai, bet
Prezidentas norėtų, kad rin
ragina kitus kandidatus vyk
kimų kampanija vyktų korek
dyti korektišką rinkimų kam
tiškai, kad būtų varžomasi
paniją, pranešė jo atstovė
idėjomis ir programomis, kad
spaudai Violeta Gaižauskaitė.
ir po rinkimų visi varžovai
Antradienį išplatintame pra galėtų drąsiai pažiūrėti vienas
nešime teigiama:
kitam į akis, nes turės dirbti
„Pastaruoju metu laiškais, ir gyventi kartu.
telefonų skambučiais, susiti
Prezidentas atsiprašo savo
kimų metu prezidentas Val
rėmėjų, kad šiandien dar nėra
das Adamkus yra skatinamas
nusprendęs, ar dalyvaus rin
kandidatuoti antrajai kadenci kimuose.
jai. Taip pat prezidentą pa
Iki oficialios rinkimų kampa
siekia žinios, jog tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje buriasi nijos pradžios yra laiko per
žmonės, norintys jį paremti mainoms ir dar nėra aišku,
Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius (kairėje) ir Rusijos būsimuose rinkimuose.
kokį kandidatų pasirinkimą
gynybos ministras Sergej Ivanov.
Romando Ziubrio (Elta) nuotr
Prezidentas nuoširdžiai dė turės Lietuva. Todėl Valdas
koja visiems juo pasitikin Adamkus kol kas svarsto,
ginkluotės, technikos, mate tus užsienio karius ir karinę tiems ir jį remiantiems žmo koks jo sprendimas būtų ge
rialinio aprūpinimo krovinių techniką, bet kiekvienu atveju nėms.
riausias Lietuvos žmonėms ir
vežimas, kai siuntėjas arba leidimą tam turi duoti Seimas,
Valdas Adamkus taip pat valstybei”.
gavėjas yra užsienio valstybės o tarpininkauti — Jungtinės žino, kad jau dabar aktyviai
Prezidento rinkimai Lietu
karinė institucįja. Išskirti Tautos ar kitos tarptautinės dirba gerai finansuojami šta voje įvyks gruodžio 22 dieną.
niais atvejais per Lietuvos te organizacijos, kurių narė yra bai, kurių svarbiausias tikslas
75 metų V. Adamkus laiko
ritoriją galima vežti ginkluo Lietuva.
— pažeminti valstybės vadovą mas vienu iš stipriausių bū
ir šitaip pasiekti, kad jis ne simų kandidatų. Penktus me
sakė,
kad
prezidentas
prie
kandidatuotų dar kartą.
tus nuo 1998-ųjų prezidentau
Krikščionys demokratai reikalauja
kaištų jam neturėjęs.
Nors Valdas Adamkus dar jantis V. Adamkus yra vienas
sveikatos ministro atsistatydinimo
„Nežinau, kokiu tikslu pre nėra apsisprendęs, ar daly populiariausių valstybės poli
zidentas
vakar išsikvietė mi vaus rinkimuose, tačiau jau tikų.
Lietuvos krikščionys de Valstybinės vaistų kontrolės
nistrą
ir
pasiūlė
jam susitvar
mokratai (LKD) pareiškė, kad (VTK) tarnybos darbuotojai
Netikėtas radinys atskleidė
kyti.
Aš
būčiau
pasiūlęs jam
prezidento kritikuojamas svei dirba ir kitose medicinos insti
tuoj
pat
atsistatydinti
ir
tą
katos apsaugos ministras Ro tucijose.
Seimo gynėjų paslaptį
Po susitikimo su prezidentu visą komandą ‘iškrapštyti’ ”,
mualdas Dobrovolskis turėtų
(BNS)
R. Dobrovolskis žurnalistams sakė K. Bobelis.
Vilnius, liepos 30 d. (BNS) miną, neaišku. Traktorius ją
nedelsiant atsistatydinti.
„Aš labai nusivylęs Lietuvos
— Seimo prieigose Vilniuje ne vieną kartą pervažiavo. Tai
prezidentu, kuris daro tokius
pirmadienį aptikta mokomoji liudijo vikšrų žymės.
populistinius
pareiškimus,
Apie 5 kilogramus sveriantis
prieštankinė mina atskleidė
kad ‘čia labai blogai ir reikia
vieną tragiškų 1991 metų sau radinys gulėjo žemėse maž
susitvarkyti’, tačiau neturi jo
sio 13-osios įvykių paslaptį — daug 20 centimetrų gylyje. Mi
kios iniciatyvos pasakyti mi
nuo sovietų armijos parlamen nos korpusas nebuvo visiškai
nistrui, jog atėjo laikas atsi
to rūmai buvo ginami netik surūdijęs, kai kur dar buvo
statydinti”, Seime surengtoje
rais sprogmenimis, rašo dien matyti dažų, buvo išlikusi ir
spaudos konferencįjoje antra
raštis „Lietuvos rytas”.
rankena sprogmeniui nešti.
dienį sakė LKD pirmininkas
Dienraščio teigimu, toje vie
Motorizuotosios pėstininkų
Kazys Bobelis. Jis komentavo
toje, kur 1991-aisiais buvo brigados „Geležinis vilkas”
pirmadienį įvykusį prezidento
iškastas griovys, stovėjo Sei seržanto Algio Abaravičiaus
ir sveikatos apsaugos ministro
mą ginančios barikados, o teigimu, mokomoji prieštan
susitikimą, po kurio šalies va
užrašai įspėjo, kad teritorija kinė mina — visiškai nepavo
dovas Valdas Adamkus para
užminuota, neseniai pradėtos jinga. Tokių radinių ypač daž
gino sveikatos ministrą įro
statybos. Kol bylinėjamasi dėl nai aptinkama Šiaurės mies
Minios vilniečių antradienį atsisveikino su literatūros klasiku Bernardu šio sklypo prie Seimo, jame telyje, kuriame buvo įsikūrusi
dyti, kad jis sugeba tvarkyti
Brazdžioniu ir iškilmingai išlydėjo poetą į Kauną. Iškilmingas šv. Mišias įrengiama laikina automobilių
jam patikėtus reikalus.
sovietinė kariuomenė. A. Aba
Vilniaus arkikatedroje aukojo Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas
Abejonės dėl ministro kom
stovėjimo
aikštelė.
Buldozeris
ravičius tvirtino, kad mokomo
Bačkis. Atsisveikinimo pamoksle kardinolas citavo Bernardo Brazdžionio
petencijos iškilo praėjusią sa
eiles apie amžinybę ir sakė, jog žemiškojo gyvenimo sapnas Jam jau virto pirmadienį lygino šią aikštelę. ji mina prie Seimo atsirado
vaitę išaiškėjus, jog kai kurie
Kada jis iš po žemių išvertė 1991-aisiais.
amžinojo gyvenimo realybe.
Kęstučio Vango (Elta) nuotr.

nis tranzitas vyko per Lietuvą
pagal tvarką, nustatytą buvu
sios SSRS kariuomenės išve
dimui iš susivienijusios Vokie
tijos. Dabar Rusijos karinis
tranzitas per Lietuvą vyksta
pagal Lietuvos nustatytas pa
vojingų krovinių vežimo per
Lietuvos teritoriją taisykles.
Tų taisyklių taikymas Rusijai,
nustatytas abiem šalims pa
sikeitus notomis, automatiš
kai kasmet pratęsiamas.
Rusįja ne kartą ragino Lie
tuvą sudaryti specialų ilgalai
kį vyriausybių susitarimą dėl
karinio tranzito. Rusįja yra
reiškusi nuogąstavimų, kad
Lietuvai ateityje tapus Euro
pos Sąjungos ir NATO nare
bus apsunkintas jos karinis
tranzitas į militarizuotą Kara
liaučių. Tuo tarpu NATO na
rystės siekianti Lietuva nėra
linkusi susisaistyti su Rusija
ilgalaikiais
įsipareigojimais
dėl karinio tranzito.
Kariniu tranzitu Lietuvoje
laikomas karinių komandų,

sakė popiežius. Antradienį į jo
aukojamas šv. Mišias po atvi
ru dangumi, kurių metu buvo

Vašingtonas. Po JAV pąjėgų karinių operacįjų Afganis
tane „ai Qaeda” vadams pasi
traukus į slėptuves, Osama
bin Laden 22 metų sūnus
Saad aktyviau įsitraukė į tero
ristinio tinklo logistikos ir fi
nansavimo veiklą. „Saad bin
Laden, vienas iš vyriausiųjų
O. bin Laden vaikų, gyvena
Pakistane ir aktyviai dalyvau
ja tinklo veikloje. Tačiau mes
nemanome, kad jis vadovauja
‘ai Qaeda’ tinklui”, tvirtino
JAV žvalgybos pareigūnas.
Vašingtonas. Daugelis Ira
ko cheminių, biologinių ir
branduolinių ginklų objektų
yra paslėpti giliai po žeme, ir
juos būtų sunku sunaikinti
panaudojant vien oro jėgą, pir
madienį pareiškė JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums
feld. Jis atsisakė paaiškinti,

kaip Vašingtonas sunaikintų
tokias mirtinų ginklų saugyk
las bei juos kuriančius tyrimų
centrus. D. Rumsfeld teigė,
kad irakiečiai pasinaudojo in
formacija, gauta iš JAV šnipų,
kurie perbėgo į senos Bagdado
sąjungininkės Sovietų sąjun
gos bei Rusijos pusę. Jų dėka
Irakas išmoko nuslėpti tikslią
savo karinių taikinių vietą,
kurios žinojimas „leistų imtis
veiks riių”.
Kensington, Maryland.
Netoli Vašingtono pirmadienį
vidurdienį nuo bėgių nuva
žiavus bendrovės „Amtrak”
keleiviniam traukiniui, buvo
sužeisti 97 žmonės. Avariją
patyrusiu 13 vagonų trauki
niu „Capitol Limited” iš Či
kagos į Vašingtoną važiavo
161 keleivis ir 12 įgulos narių.
Įvykį pradėję tirti pareigūnai

neatmeta galimybės, kad ne
laimė įvyko dėl bėgių, kurie
deformavosi nuo karščio.

SAUDI ARABIJA

rios prašė mūsų pagalbos ir
kurios mus laiko labai svar
biais bendrininkais”, sakė J.
Solana.
AFGANISTANAS

Rijad. Osama bin Laden „ai
Qaeda” teroro tinklas rugpjū
čio mėnesį planuoja plataus
masto antiamerikietišką ata
ką, po kurios jo vadas ir vėl
pasirodys televizijos ekra
nuose, antradienį
pranešė
Saudi Arabijoje leidžiamas
dienraštis „Asharą Al-Awsat”.
Šaltiniai nenurodė, ar ataka
bus surengta prieš Afganista
ne dislokuotas JAV pajėgas,
ar kitoje vietoje.

EUROPA
Europos Sąjungos (ES)
užsienio reikalų vadovas Javier Solana po Teherane įvy
kusių derybų su aukštais Ira
no pareigūnais antradienį pri
pažino, kad Europa turi „ne
sutarimų” su JAV Irano klau
simu, tačiau tvirtino, kad jos
bendravimas su Irano islamo
režimu padeda skatinti refor
mas šioje svarbioje regiono
valstybėje. „Tačiau tai ne pro
blema — Jungtinės Valstįjos
žino apie mūsų požiūrį, mūsų
dialogą su Iranu, mūsų pla
nuojamą
bendradarbiavimo
sutartį, mūsų norą bendrauti
su reformatorių grupėmis, ku-

Kabulas. Afganistano sau
gumo pajėgos suėmė du su „ai
Qaeda” siejamus vyrus, kurie
ketino nužudyti prezidentą
Hamid Karzai ar kurį nors
ministrą. Afganas ir užsienie
tis buvo sulaikyti pirmadienį,
kai Kabulo centre į avariją pa
tekusiame jų automobilyje bu
vo rasta sprogmenų. Jei sprog
menys būtų sprogę, būtų žuvę
500 metrų spinduliu aplink
esantys žmonės.

RUSIJA
Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin antradienį
per susitikimą su savo specia
liuoju atstovu Karaliaučiaus
sričiai Dmitrįj Rogozin, pa
reiškė, kad ši jam paskirta mi
sija svarbi „ne tik dėl to, kiek
Rusija turės galimybių jaustis
visada esanti Kaliningrado
srities šeimininkė plačiąja šio
žodžio prasme po Europos Są
jungos plėtros”. „Nuo to, kiek
mes sugebėsime pasistūmėti į
priekį spręsdami šį klausimą,
priklauso ir mūsų santykių su
Europos Sąjunga kryptis, ir
jos kokybė”, pareiškė V. Putin.

AUSTRALIJA
Sydney. Australijos Katali
kų Bažnyčia antradienį vis la
biau spaudžiama paaiškinti
pranešimus apie jos aukš
čiausio hierarcho komentarą.
Katalikų Bažnyčios vadovas,
Sydney arkivyskupas George
Pell penkiems šimtams jaunų
katalikų, susirinkusių į Pa
saulio jaunimo dienas Kana
doje, sakė, kad abortai yra di
desnis moralinis skandalas už
kunigus, kurie seksualiai iš
naudoja jaunus žmones, „nes
tai (abortai) visada yra žmo
gaus gyvybės sunaikinimas”.
G. Pell Australijoje ir taip
griežtai kritikuojamas už nu
manomą
kunigų
pedofilų
dangstymą.
PILTU AFRIKA
Pretoria. Rvvandos ir Congo
Demokratinės Respublikos va
dovai antradienį pasirašė su
tartį, kuria siekiama užbaigti
niokojantį karą, Afrikos glū
dumoje nusinešus} apie 2 mln.
žmonių gyvybių. Pagal pasiek
tą ministrų susitarimą Congo
pažadėjo nuginkluoti ir suimti
ginkluotus hutų kovotojus.
Mainais Rwanda pažadėjo iš
vesti savo kariuomenę iš Con
go.
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„SIETUVOS” SŪKURYJE
„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovei pri
klauso arti 40 sesių, kurios
kartais ne į visas sueigas gali
atvykti. Todėl sueigos, vyks
tančios Ateitininkų namuose,
yra kviečiamos kas mėnesį.
Tada sesės, suderinusios savo
laiką, gausiai dalyvauja.
Sueigų programose kalba
arba gerai pasiruošusios se
sės, arba kviesti paskaitinin
kai.
Š.m. gegužės mėn. suei
goje paskaitas skaitė Vida
Kriaučeliūnaitė-Jonušienė ir
Algis Jonušas tema „Kaip išsi
gydyti nuo vėžio”.
Sesė Vida tuo pat laiku tu
rėjo net dviejų rūšių vėžius.
Dabar ji visai sveika. Paslap
tis: noras gyventi, ieškoti ke
lių išgyti ir turėti visišką šei
mos (vyro, vaikų bei motinos)
pagalbą ir pastangas išgyjimui.
Algis Jonušas kalbėjo, kur
ieškojo žinių apie vėžio ligas,
kokiomis priemonėmis buvo
gydoma.
Šioje sueigoje dalyvavo ir
gausus būrys svečių, kuriems
buvo įdomu išgirsti šią pas
kaitą.
Birželio mėn. sueigos pre
legentė buvo v.s. rašytoja Ni
jolė Jankutė-Užubalienė. Ji
kalbėjo apie dvi religinio po
būdžio knygas (gaila, kad jos
anglų kalba), jų turinių įtaką
šių dienų krikščioniškam gy
venimui.
O sesė Birutė Vindašienė,
vos prieš savaitę grįžusi iš
Medjugoije, pasakojo apie Die
vo Motinos apsireiškimų svar
bą ir įtaką pasaulio katali
kams bei savo įspūdžius, pa
įvairindama pašnekesį nuo
traukomis ir atvirukais.
Liepos 13 d. įvyko metinė
„Sietuvos” gegužinė Ateitinin
kų namuose ir ąžuolyne. Tai
šeimos vasaros šventė, į kurią
sesės gali pasikviesti savo šei

mos narius ir draugus. Susi
rinko arti 60 asmenų. Betgi,
skautė apdairi ir sumani.
Taip, sėsės v.s. Sofijos Jelionienės kvietimu, į gegužinę at
silankė Čikagoje viešėjęs prel.
Alfonsas Svarinskas, kurio
kančių odisėja turbūt niekada
nebus išsakyta iki visų deta
lių. Jo talentinga iškalba iš
laiko klausytojus valandomis
su dėmesiu besiklausančius jo
ir lietuvių tautos vaikų vargo
ir mirties likimo eigos, ar tai
būtų partizaninės kovos, ar
kalėjimo tardymų, ar Sibiro
koncentracijos tremtinių kan
čios. Jo atvira teisybė, Dievo ir
Tėvynės meilė skamba kiek
viename žodyje. Prel. A. Sva
rinskas kalbėjo susikaupu
siems klausytojams net porą
valandų.
Gegužinė užsitęsė iki 5 vai.
p.p. labai malonioje seseriš
koje nuotaikoje.
Daug „Sietuvos” sueigų pra
dedamos malda, pranešimais,
paskaita, daina, pasveikina
mos tą mėnesį gimtadienius
švenčiančios sesės, dar kelios
sutartinės ir baigiama su
„Ateina naktis”.
„Sietuvos” draugininke ps.
Irena Kirkuvienė jau treji me
tai skautiškai veda šią drau
govę, kurios narių vis daugėja.
Draugovės
vadiją
sudaro:
j.v.s. fil. Birutė Vindašienė —
dr-kės pavaduotoja, vyr. sk.
vsl. Stasė Korres — iždinin
kė; narės: s. Valė Kliknienė,
vyr. sk. vsl. Irena Galinienė,
vyr. sk. vsl. Aurelija Kriau
čiūnienė, vyr. sk. vsl. Janina
Mozoliauskienė, vyr. sk. vsl.
Žibutė Žiupsnienė ir vyr. sk.
vsl. Birutė Trinkienė — foto
grafė.
Ši vadija susirenka kartą į
mėnesį
aptarti
tolimesnę
draugovės veiklą. Ateinanti
„Sietuvos” .sueiga vyks rugpjū
čio 17 d. Ateitininkų namuose
1 vai. p.p.
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1/2 metų

$100.00

$60.00

3 mėn.
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$115.00.

$65.00

$45.00

'

Tik šeštadienio laida:

„Nerijos” jūros skaučių tunto sesės smagiai stovyklavo Rako stovyklavietėje vykusioje Čikagos skautų ir
skaučių stovykloje.

SMAGIAI SLINKO DIENOS
JURŲ SKAUČIŲ STOVYKLOJE
1 Rako gražų mišką suplau
kė „Nerijos” tunto jūrų skau
tės dešimt dienų stovyklauti
„Pasakų šalyje”. Atvyko dau
giau negu 60 entuziastingų
sesių, pasiruošusių stovyklau
ti „Nerijos” pastovyklėje „Gy
vasis vanduo”. Stovyklos die
nos greitai prabėgo, nebuvo
nei kada pasiilgti namų. Oras
buvo palankus, o sesių nuotai
kos dar geresnės.
„Gyvojo vandens” pastovyk
lės vadovės paruošė įdomią
programą sesėms. Odryčių va
dovė, g.v.v. Rima Jokubauskienė, kartu su jaunesnėmis
vadovėmis: valt. Vaiva Rimeikaite, Vida Mikalčiūte, Žibute
Šaulyte ir Cyra Trejo lakstė
lyg bitės paskui mažąsias se
ses. Ūdrytės turėjo progos bu
riuoti, plaukė kanojomis, rašė
pasakas, ir atliko specialybių
programas. Į stovyklą buvo at
vykęs „naturalist” — gamti
ninkas, kuris supažindino se
ses su apylinkės gyvūnais. Se
sės turėjo progos gyvates, žal
čius bei kitus gyvūnus palai
kyti rankose ir geriau su jais
susipažinti. Gintarė v.v. Dalia
Vitkienė mokė, pravedė rank
darbius ir dainavimą. O svar
biausiai, tai sesės dalyvavo
naktiniuose žaidimuose, kurių
jos labai laukė.
Jūrų jaunių vadovė j.ps. Al
dona Weir, kartu su g. valt.
Rūta Grigaliūnaite, g. valt.
Nida Lendraityte, ir g. valt.
Vilija Pauliūte dirbo smarkiai,
besirūpindamos įdomiai užim
ti seses. Sesės kas rytą pralei
do prie ežero buriuodamos ir
plaukdamos kanojomis. Jų

programą vedė uosto komendantė j.s. Laura Lapinskienė,
valt. Tara Mikužytė, vair.
Audrė Kapačinskaitė ir vald.
Jazminą Pumputytė. Pietus
sesės ruošė prie ežero. Kas
dieną vis kita valtis tvarkė
lauko virtuvę. O prieš stovyk
lą užbaigiant, sesės iškylavo
.kartu su jūrų jauniais, plaukė
Piere Marąuette upe. Dalyva
vo sporto šventėje, kuri vyko
tarp sesių ir brolių jūrų jau
nių. Po pietų, po visų užsiėmi
mų sesė Dalia mokė rankdar
bių ir dainavimo.
Jūrų skaučių būrys buvo la
bai smarkus! Sesės dirbo, dai
navo ir linksminosi. Iš pra
džių joms vadovavo tik j.s. fil.
Rūta Kirkuvienė, o vėliau at
vyko g. valt. Giedrė Kazlaus
kienė, g.v.v. Rima Pauliūtė,
g.v.v. Vida Rudienė. Sesė Rū
ta ne tik jūrų skautėms vado
vavo, bet buvo ir pastovyklės
viršininkės pavaduotoja. Jūrų
skautės atliko pirmosios pa
galbos programą, šaudymo
kursą, paruošė ir pravedė
Vandens olimpiados žaidimus
ir iškylavo kanojomis Piere
Marąuette upe. Buvo laiko
rankdarbiams ir pasiruošti
įžodžiui. Vakarinėms progra-

moms kūrė vaidinimus ir pasi
rodymus.
Gintarių kandidačių vadovė
j.s.fil. Virga Rimeikienė taip
pat turėjo gražų būrį sumanių
sesių. Sesės ne tik vadovavo
pastovyklėje, bet atliko ir kan
didačių programą. Jų dienos
buvo užimtos. Naktį, po tylos,
sesė Virga su sesėmis susė
dusios prie laužo diskutavo
praėjusios dienos įvykius, ry
tojaus planus ir gintarių kan
didačių programos reikalavi
mus.
O visą tvarką pastovyklėje
komandavo gint. kand. vair.
Aleksandra (Pupa)
Strub.
Sesė Pupa kruopščiai ir entu
ziastingai atliko komendantės
pareigas. Jos šypsena mus
lydėjo kur reikėjo laiku ir
tvarkingai. Pastovyklės virši
ninkei j.v.s. Viligailei Lendraitienei negalėjo būti lengviau
turint ypatingą štabą! „Neri
jos” tuntininkė j.ps. Danutė
Navickas džiaugėsi ir didžia
vosi turėdama tokį žavų būrį
pajėgių vadovių ir sesių.
Prabėgo dar viena stovykla,
dabar tik galime prisiminti
malonų laiką ir svajoti apie
kitų metų stovyklą.
sesė Vilytė

JAV

$45.00

$33.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65.00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500.00

$250.00

Reguliariu paštu

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00

$85.00

Užsakant į Lietuvą:

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
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EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
Tel. 708-422-8260

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDtOLOSAS-ŠIRDĘS LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

„Gražių dainelių daug girdėjau”

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708-484-1111.

sus nurimti ir šiek tiek pa
mąstyti; Kauno vyčių būrelio
broliai į sceną įžygiavo susiki
bę į vorą ir lazdomis čiupinėdami kelią. Prireikė keleto
akimirkų, kol visi suprato, jog
vyčiai buvo be akinių. Leng
vas šurmulys kilo, kai Klai
pėdos skautai pradėjo dainą,
kuri yra laikoma vyr. skaučių
daina, tačiau, kaip vėliau sakė
pačios Marijampolės krašto
vyr. skautės, jos net nesiruošė
konkursui šios dainos.
Geriausiai apie renginį ga
lėjo papasakoti patys jo daly
viai ir svečiai, todėl pasisu
kinėjus tarp jų buvo galima
girdėti pačių įvairiausių nuo
monių. Mažiausiems patiko
visi, ypač tie, kurie gražiai
dainavo. Kaip sakė viena
paukštytė: „Konkursas patiko
todėl, kad buvo linksmas ir
gražus”. Vieni skautai kon
kurse jautėsi šiek tiek nejau
kiai, gal dėl to, jog pirmą
kartą dalyvavo, o gal dėl to,
kad žmonių labai daug buvo.
Kai kurie dalyviai netgi prisi
pažino, kad viskas truputėlį
vargino. Ruošimasis, lauki
mas... Tačiau visi kiti buvo
nusiteikę tikrai šventiškai.
Vieni buvo išalkę, kitiems
buvo linksma, dar kiti sutiko
daug draugų. Ir apskritai, vi
siems patiko viskas po tru
putį, ypač — linksmos ir
triukšmingos dainos. Buvo
žmonių, kurie gyrė renginį dėl
žymiai pakilusio dalyvių lygio,
kaip sakė viena sesė: „Šiemet
nebuvo nusidainuojančių ir
'pjaunančių’ pro šalį”.
Skautai, kurie padėjo rengti
šį renginį, dirbo kitus dalyvių
akims nepastebimus darbus
(ilgai užtrukęs arbatos viri-

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL

DAINŲ KONKURSAS

Jau tapo tradicija, jog di
džiausias žiemos renginys Lie
tuvos skautijoje yra dainų
konkursas „Gražių dainelių
daug girdėjau”, skirtas vyr.
skautininko Felikso Šakalio
atminimui. Ši žiema nebuvo
išimtis.
Geriausi LS dainorėliai susi
rinko į nedidelę, tačiau labai
jaukią Kauno M. Šalčiaus vi
durinės mokyklos salę. Po
sveikinimo kalbų, autoritetin
gos komisuos pristatymo su
giedoti Lietuvos Respublikos
ir LS himnai. Po to renginio
vedėjai Eglė ir Paulius pa
kvietė skautus pademonstruo
ti savo sugebėjimus.

-

$60‘00

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

Konkursas prasidėjo pačių
mažiausiųjų
pasirodymais,
nes tikriausiai jie labiausiai
jaudinosi ir džiaugėsi visa
švente. Vėliau tempas vis
greitėjo, ir kolektyvai vos spė
jo keistis... Buvo ir čigoniškų,
ir žygio dainų, ir originalių so
I Čikagos ir apylinkių skautininkių ir vyr skaučių „Sietuvos" draugovės metinę gegužinę, Ateitininkų namuose
linių partijų, ir net eilėraščių.
vykusią š.m. liepos 13 d., atvykusį garbingą svečią prel. A. Svarinską maloniai sutiko dr-vės vaduos narės. Iš k.:
Buvo galima pagalvoti, jog kai
jvs. fil. Birutė A. Vindašienė, draugininke ps. Irena Kirkuvienė, prel. Alf. Svarinskas, vsl. Stasė Korres, vsl.
Žibutė Žiupsnienė ir vsl. Birutė Trinkienė.
kurių kraštų skautai visi iki
vieno užsikrėtę dainavimu.
SKAUTŲ STOVYKLOS
LSS VADOVYBĖS RINKIMAI
Akivaizdus pavyzdys buvo
JAV
IR
KANADOJE
Alytaus kraštas, kurie į kon
LSS Vadovybės rinkimų ei delsiant skambinti Rinkimų
kursą atsiuntė ne tik visų
gos antroji dalis vyksta pilnu prezidiumo pirmininkui v.s.
Rugpjūčio
7-18
d.
—
Ra
amžiaus grupių kolektyvus,
tempu. Kandidatai jau siūlo Romui Fabijonui, tel, 778-448miojo Vandenyno rąjono skau bet ir savo vadovų trio.
mi, plaukia įvairūs pasisaky 4027, arba adresu: R. Fabijo
tų stovykla „Rambyno” sto
Konkursui lengvumo ir žais
mai, patikslinami balsuotojų nas, 21 Commons Drive, Palos
vyklavietėje, Big Bear, CA.
mingumo suteikė tai, kad ne
sąrašai. Reikia pastebėti, kad Park, IL 60464-1297.
bebuvo privalomojo sąrašo
Primenama, kad kandidatų
nemaža balsuotojams pasiųs
Rugpjūčio 4-17 d. — Ka dainų, ir buvo galima pasi
tos medžiagos grįžo atgal nes siūlymas ir įvairūs pasisaky
nados rąjono skautų ir skau
rinkti tą, kuri arčiausiai šir
pašto įstaigos nepersiuntė jos mai Rinkimų prezidiumą turi čių „Šiaurės žvaigždynas” sto
dies, o ir komisijai nebereikėjo
į naują adresą gyvenamąją pasiekti iki rugpjūčio 27 d.
vykla „Romuvos stovyklavie
daug kartų klausytis tų pačių
vietą pakeitusiems asmenims.
tėje, Kanadoje.
korinių. Renginį, kaip ir dera,
Turintieji teisę dalyvauti
LSS vadovybės rinkimuose,
Rugpjūčio 11-17 d. — LSS užbaigė patys vyriausi — vyr.
bet dėl kurios priežasties ne
Atlanto rąjono skautų ir skau skautės ir broliai vyčiai. „Ker
čių „Žvėryno” stovykla vyks navės” tunto sesės Gražina ir
gavę rinkiminės informacijos,
ar turint kitų su rinkimais su
Camp Resolute, Bolton Mas- Eglė savo daina ir eilėraščiu,
pritariant pianinu, privertė visijusių klausimų, prašomi ne
sachusetts.

f

Metams
JAV

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Čenter for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tek 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

www«entorkx8urge(yandbreesSweMuxxn

mas, maisto dalinimas, regist
racija), labai džiaugėsi, jog
visi noriai dalyvavo, nelabai
pyko dėl vėluojančių pietų, ir
kad viskas vyko „kaip tikrame
skautiškame renginyje”. Ren
ginio vedėja sesė Eglė sakė,
kad buvo ir sunku, ir smagu
vesti renginį. Tiesa, organiza
vimas buvo sunkus, nes ne
visi dalyviai laiku atvažiavo,
todėl reikėjo keisti programą.
Belaukiant komisijos įverti
nimo, kurio, beje, reikėjo lauk

ti tikrai ilgai, salėje įsisiautėjo
tokie pasiutę skautiški šokiai,
kad net buvo gražu žiūrėti.
Skautai dvi valandas šėlo ant
scenos, įtraukdami į savo būrį
vis daugiau brolių ir sesių, kol
galiausiai neliko vietos ir koją
pastatyti. O apdovanojimai
vyko pagal olimpinį principą
— laimėjo visi, ir prizų užteko
visiems.
Brolis Linas
Iš „Lietuvos Skautuos
naujienos” Nr. 8

Iškyloje Čikagos „Lituanicos" tunto skautai Matas Tamošiūnas ir Anta
nas Senkevičius.

DRAUGAS, 2002 m. liepos 31 d., trečiadienis

PAŽINTYS YRA SVARBIOS
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Bronius Nainys

nenauja asmenybė, o jo var
žovas po stiprios kampanijos,
neseniai išrinktas atstovu į
JAV Kongresą. Nutaręs kan
didatuoti į Illinois gubernato
Prieš porą savaičių Vašing saugos departamentas suka
rius, Rod Blagojevich pirmuo
tone lankęsis Vilniaus univer galvas, kaip sustiprinti savo
se rinkimuose sutriuškino sa
siteto Tarptautinių santykių sienas, kad pro jas neįsigrūstų
vo oponentą, surinkdamas ne
ir politikos mokslų instituto nepageidaujami tipai, ypač te
paprastai daug balsų valstijos
žmonių ir
direktorius Raimundas Lopa roristai, žudyti
pietinėje dalyje.
griauti
valstybės
ekonominio
ta, „Draugo”
bendradarbio
Su Jim Ryan galėjome arti
Romo Kasparo klausinėjamas gyvenimo. Žinomas JAV žur
miau susipažinti, nes 1984,
apie Karaliaučiaus srities pa nalistas, visuomenininkas, po
1988 ir 1992 metais jis buvo
dėtį, Lietuvai ir Lenkijai įs litikas Pat Buchanan, na, gal
išrinktas Du Page County
tojus į Europos Sąjungą, aiš šiek tiek perdėdamas savo
(vakarinių Čikagos priemies
kino, kad tai yra dabar Rusi knygoje „The Death of the
čių) prokuroru. Nors jis gimęs
jos
teritorijąp dalis, ir „iš tos West” sienų atvėrimą tapati
Čikagoje, augo Čikagos prie
pozicijos mums reikia į ją na net su Vakarų pasaulio
miestyje Vilią Park, jo tėvas
žiūrėti. Manau, jeigu mes da žlugimu. Taip pat ar Lopata
buvo airių, o motina italų kil
Jim Ryan, kandidatuojąs į Illinois gubernatoriaus vietą, susitikęs su Lietuvių respublikonų lygos atstovais. Jis
bar kalbame apie visuotinę negirdėjo ir apie kai kurių
mės. Jis lankė Benet Acadetaip pat sutiko dalyvauti lietuvių respublikonų ruošiamoje gegužinėje š.m. rugpjūčio 25 d. PLC
globalizaciją, apie sienų nyki Vakarų Europos valstybių
my (tuomet vadinosi St. Prodarželyje. Iš kairės: Vytautas Jasinevičius, Pranas Jurkus, Jim Ryan, Casey Oksas ir Leonas Maskaliūnąs.
mą, apie žmonių gerovės kili pastangas stiprinti savo sie
copius Academy), 1968 m. bai
mą, toks klausimas ilgalai nas, kad pro jas nepralįstų
gė’ Benedictine College su ba reigas perimti. Be to, atrodo,
LIETUVOS AEROKLUBO
kėj perspektyvoj — po 30-40 jų kraštuose nusikaltimais
kalauro laipsniu politiniuose kad dabartinis gubernatorius
metų tikrai neturės jokių garsėjantys lietuviai? Ir kuo
75 GIMTADIENIS
moksluose, o Chicago-Kent George Ryan vis labiau įta
aliuzijų, istorinės kanotaci- jis grindžia teiginį, kad sienų
College of Lawn gavo teisių riamas įsivėlimu į vairuotojų
2002 m. gegužės 1 d. Vil sklandymo, akrobatinio, orlai jos”.
nykimas kels žmonių gyveni
teisių įsigyjimo skandalą —
mokslų laipsnį.
niaus padangėje, Dariaus ir vių ir kitų aviacijos sporto ša
Pasakiškai
gabus
postringa
mo gerovę? Juk Amerika ir
Su žmona Marie jis vedęs teisės už kyšius. Ši problema
Girėno
vardu
pavadintas kų apdovanojimai.
vimas,
nes
pakanka
tik
tuose
visos
Europos valstybės, po
33 metus ir turi šešis vaikus, buvo išviešinta George Ryan
karšto oro balionas, skrisda
dviejuose sakiniuose išreikš karo iš naujo ir griežtai atsi
iš kurių dvylikmetė dukrytė kampanijos metu, bet konk
Akrobatinio sporto lakūnas,
mas virš miesto, pasveikino
tus teiginius paversti tikrove, ribojusios sienomis, savuose
Anee Marie staigiai mirė, pa retūs įrodymai gubernato šventę. Vilniaus miesto rotu pasižymėjęs visuose pasaulio
ir po tų Lopatos minimų „il kraštuose vos ne aukso am
kirsta smegenų vėžio. Jie turi riaus kolegoms išryškėjo tik šėje susirinko per 150 kviestų kraštuose, laimėjęs daugybę
galaikės
perspektyvos 30-40 žių susikūrė.
ir 5 proanūkus. Vėžio diagno po rinkimų. Vengdamas sau ir svečių iš visos Lietuvos. Susto aukso medalių, Jurgis Kairys
metų” lietuvių tauta baigta.
O Karaliaučius? Lopatai jis
zės 1996 m. susilaukė ir Jim savo partijai tolimesnių ne ję ant rotušės laiptų, laukėm buvo apdovanotas ir labai šil
Įsivyravusi
visuotinė
globa
—
„be istorinių aliuzijų ir is
Ryan („nonHodgkin’s large malonumų, George Ryan ne praskrendant baliono.
tais plojimais įvertintas. Kai
lizacija
panaikins
valstybių
torinės
kanotacijos”. Ką tokia
cell lymphoma”), o jo žmona kandidatuoja antrai kadenci
Lietuvos aeroklubas (LAK) rys papasakojo apie naują ak sienas, į kažkokį skystalą su mandrybė reiškia? Manau,
jai.
pergyveno širdies infarktą.
yra visuomenės organizacija, robatinį lėktuvą, neišduoda lydys tautas, ir visas pasau kad Romo Kasparo klausimas
Jim Ryan spaudžia, kad jo
Nepaisant šeimyninių ir as
savanoriškai vienijanti Lietu mas visų paslapčių. Už poros lis taps kažkokių individų — kokia šios srities padėtis
meninių tragedijų, Jim Ryan bendrapavardis, bet ne gimi vos aviacįjos sporto federaci savaičių JUKA (pirmos raidės
maišalas, gal panašus į rusiš Rusijai suteiktai teisei jį val
rūpinosi moterų, vaikų, gam nė George Ryan atsistatydin jas, o jų yra 10. Aktyviai spor vardo ir pavardės) pakilo Vil
kojo komunizmo mums pen dyti pasibaigus, — ir laiku, ir
tos bei vartotojų apsauga, ko tų prieš rinkimus. Nors parti tuojančių ir mokančių nario niaus oro uoste palaipsniui,
kiasdešimt metų bruktą „ho- vietoje. Jis buvo keltas ir
vojo prieš nusikalstamumą,, joje painiava, Jim Ryan skai mokestį narių pernai buvo pirmas bandymas buvo ne
mo sovieticus” bendriją, prieš anksčiau, bestas, net triukš
artimai bendravo su tuometi tėsi doras žmogus, tačiau ne 2,400. Jeigu pridėtume entu aukščiau, kaip vienas metras.
kurią lietuvių tauta, kartu melį sukėlęs, kandidato į Lie
niu Illinois . gubernatoriumi žinia ar jis įstengs atsilaikyti
ziastus, skaičius, manau, iš Po tojau bandytas drąsiau.
ir užsienyje gyvenanti jos da tuvos prezidentus Stasio Lo
Jim Edgar, kuriam, kandi prieš jauną, energingą, užsi augtų iki 6,000, rašo „Aviaci
Naujiena kolekcionieriams: lis, 50 metų visomis jėgomis zoraičio. Ir labai keista, kad,
datuojant į Illinois guberna degusį ir etninių mažumų rei jos pasaulis”, laikraštis aviaci Lietuvos aeroklubo 75-erių
kovojo.
tą laikiną dokumentą pasira
torius, savanorių aktyvistų kalus labiau suprantantį Rod jos mėgėjams.
metų proga išleistas proginis
Deja,
Raimundui
Lopatai,
šę, Antrojo pasaulinio karo
grupė „Americans for Lithua Blagojevich.
Susirinkusius į šventę, iškil vokas. Tiražas — 1,000 vie nors tokiame jo peršamame laimėtojai nesiryžta jo per
Lietuvių grupę, Pat Mi- mingai pasveikino Šaulių dū
nian Freedom”, suruošė kavu
tę su jo žmona Brenda. Dėl to chalski kvietimu, šiame susi dų orkestras, o programos ve netų. Jubiliejinių vokų su spe lydinyje matančiame žmonių svarstyti. Jeigu jie neišnau
išsivystė pažintis, per kurią tikime sudarė žurnalistė Vai dėjas pakvietė LAK preziden cialiu antspaudu buvo galima gyvenimo gerovę, manau, dojo progos Sovietų Sąjungai
dažnai buvo galima į viešumą va Ragauskaitė bei dr. Dona tą, Aviacyos atsargos pik. Sta įsigyti tą pačią dieną Kauno teks nusivilti, nes jo peršamo byrant, jos okupuotiems kraš
sienų, o su jomis kartu ir tau tams laisvėjant, Vokietįją vie
iškelti Lietuvos nepriklauso tas ir Indrė Tijūnėliai. Neli sį Murzą kalbėti apie LAK il centriniame pašte.
tų
nykimo taip greitai visgi nijant, tai gali ja pasinaudoti
kime abejingi ir svarbių
mybės pripažinimo svarbumą.
Pranė Šlutienė nenusimato. Tai rodo ir visiš dabar, Europos Sąjungą ple
gametę veiklą. Pa to įvyko
Dabar Respublikonų parti kampanijų metu nevenkime,
kai nesena patirtis, kai į Vo čiant ir Rusijai keliant triukš
joje suirutė — Illinois parti o išnaudokime progą artimiau
kietijos užsienio reikalų minis mą dėl galimo srities izolia
jos vadas atsistatydino ir ne susipažinti su kandidatais.
tro Joschka Fischer siūlymus vimo. Manau, kad neišmintin
Indrė Tijūnėlienė
atsiranda sutinkančio šias pa
Europą vienyti JAV valstybių gai Europos vadovai elgiasi,
pavyzdžiu, neigiamai atsiliepė palikdami Lietuvą ir Lenkiją
Italuos vadovas Silvio Berlus- dėl jo su Maskva galinėtis.
coni ir Prancūzijos — Jacųues Dabar ne apie vizas reikia
Chirac, net gerokai pasišaipy kalbėti, bet visos Europos są
dami. Nenori jie nei savo vals jungos narėms ir kandida
tybių naikinti, nei savo tau tėms, karo laimėtojų titulu
tinės nepriklausomybės tokiai pasikvietus JAV, Didžiosios
globalizacijai aukoti. Kaip nuo Britanįjos ir Rusijos vadovus,
nepageidaujamo užsienio ele visą Karaliaučiaus krašto pa
mento gintis jau ir dabar ne dėtį iš naujo persvarstyti. Pro
žino nei pati Vokietija, nei kiti ga rimta: vyksta Europos perEuropos kraštai, kuriuose dėl sigrupavimas, naujų bendra
to į paviršių grįžta jiems pa darbiavimo taisyklių rašymas,
tiems pavojingi kraštutiniai ir kartu jau septyneri metai
dešinieji. Argi Raimundas Lo pasibaigusi Rusįjos teisė Ka
pata ir čia viešėdamas nesuži raliaučių valdyti. Ir kokiu pa
75-ąjį Lietuvos Aeroklubo gimtadienį švenčiant. Pranė Šlutienė, Algis nojo, ką dabar ketina daryti grindu prieš tokį užmojį galė
Amerika? Prezidento Bush tų priešintis Kremlius ir...
Jurkūnas ir akrobatinio skridimo čempionas Jurgis Kaitys.
Aviacijos atsargos pik. Stasys Murza kalba 75-ame Lietuvos Aeroklubo sukakties paminėjime.
Laimos Jurkūnienės nuotr.
neseniai įsteigtas Krašto ap Raimundas Lopata?
Pranės Šlutienės nuotr.

Illinois valstijoje rudenį
vyks svarbūs susirinkimai.
Tarp kitų politinių postų bus
renkamas vienas Illinois JAV
senatorius ir naujas valstijos
gubernatorius.
Kaip esame pasimokę iš
ankstyvesnių laikų, kompani
jos metas yra geriausia proga
susipažinti su žmonėmis, ku
rie ateityje, gali būti naudin
gi Lietuvos reikalams. Taip
pat verta prisiminti, kad, be
sistengiant užsienyje išlaikyti
lietuvybę, ypač norint vaikus
auginti lietuviais, naudinga
kuo glaudžiau užsidaryti lie
tuviškoje visuomenėje, kad
per daug nenutoltume nuo
savo lietuviškų šaknų. Tačiau
protarpiais būtina įsilieti į gy
venamo krašto eigą, dalyvau
ti kaip lygiateisiai, gyvenamo
krašto gerove besirūpinantys
piliečiai. Toks pristatymas
yra svarbus, norint gauti to
krašto (šiuo atveju JAV) poli
tinės ar finansinės paramos
Lietuvai.
Nepriklausomybės atstaty
mo laikotarpyje buvo labai
naudingi žmonės, kurie anks
čiau buvo kiek nuklydę nuo
savo lietuviškos praeities, bet
kritišku laiku sugrįžo užtar
ti Lietuvos siekius. Jie turėjo
plačias pažintis nelietuvių
tarpe, vietine kalba kalbėjo be
akcento ir turėjo įtaką ne tik
„savo kieme”. Jie nesiskyrė
nuo „tikro amerikiečio” ir,
kreipiantis pas politikus, ne
sudarė „užsieniečio” įvaiz
džio. O balsuojantis pilietis,
„tikras amerikietis”, visuomet
turės didesnę įtaką vietinėje
politikoje.
Taigi, liepos 13 dieną,
„Hanging Gardens Banųuets”
restorane River Grove, Illi
nois, vyko susitikimas su Illi
nois generaliniu prokuroru
Jim Ryan (į šį postą išrinktu
1994 m. ir 1999 metais), ku
ris dabar dėl gubernatoriaus
kėdės rungiasi su Rod Blagojevich.
Politinėje arenoje Jim Ryan

PUŠIS
JURGIS JANKUS
Nr.2
Tada ji paėmė krep
šį ir visiems po kiaušinį, po kiaušinį. Kai krepšy nebe
liko, ėmė griebti iš katilo ir, net nešluosčiusi, visus
šlapius išdalino. Išdalinusi nuleido rankas. Vokietis
pažiūrėjo į katilą. Pamatęs, kad nebėra, atsisuko į ją.
— Milch, milch, — ėmė sakyti, o ji suprato, kad lie
pia eiti karvių milžti.

— Turiu pamilžto, turiu, — paaiškino, nubėgo į ka
marą ir atnešė puodynę. Kai iŠ tos ėmė gerti, atnešė
kitą, paskum duonos kepalą.
Vokiečiai valgė, gėrė, marmaliavo, o ji stovėjo atsi
rėmusi į priežedą, ir nė vienas jai nieko. Nei mušė, nei
stumdė, net nei pirštu nepalietė. Sužiūrėję gyvulius,
vaikai sugrįžo, ir tiems nieko. Vienas, matyt, labai nu
vargęs parvirto vidury aslos ir tuoj užmigo. Po valan
dos gal po kitos už lango šūktelėjo, visi sukilo ir iš
garmėjo. Net ir tą nuo aslos prisikėlė. Ant stalo dar
buvo likęs duonos kepalo kampas, vienas sugrįžo atal,
pasigriebė, pakėlęs parodė Burkienei, ranka per
braukė sau per pilvą ir išlėkė. Kaip tyliai atsirado,
taip tyliai ir išnyko. Burkys įėjęs sakė, kad pakilo ir
žingine nujojo į kaimą. Tylūs, ramūs. Lyg būgštautų
ko.
Visi sumigo namie. Tik tėvas nuėjo į slėptuvę. Ne
slėptis, bet kad kas neišnešiotų daiktų.
Kai rytą pakilo, visur buvo kaip buvę. Jokių vokie
čių. Nei pamiškėse, nei kaime. Jie kiek pailsėjo, pakilo

Ar jau sienų nebereikia?

prieš aušrą ir ištraukė. Nešūkaudami, nesikeikdami.
Ir būdami nieko neprimušė, nepapjovė, gyviems diržų
iš nugarų nelupo, moterų neprievartavo, tik keliems
ūkininkams iš klėčių avižas arkliams į patvorius su
pylė. Už avižas paliko raštelius. Kaime nebuvo nė vie
no, kuris jų prikrevezojimą galėtų perskaityti.
Patrankų dundėjimas net nepastebėtas persikėlė iš
vakarų į žiemryčius, bet ir tas kasdieną silpo. Vienin
telis ženklas, kad vokiečiai rusus varo tolyn. O čia
jokių vokiečių. Tik vieškeliu kartais būriai praeina ar
pravažiuoja.
Kurie žmonės buvo namie, namie ir pasiliko, kurie
buvo slėptuvėse ar pasitraukę į miškus, apsižvalgę
grįžo namo ir pradėjo gyventi kaip gyvenę. Daug ži
nantieji ėmė net šnekėti, kad kitaip ir nebus. Vo
kiečiai kariauja su caru, karu, ne su žmonėm. Jie te
nori carui karūną numušti, ir viskas.
Taip buvo kelias savaites. Tada atsirado du žan
darai ir paėmė valdyti valsčių. Nei viršaičio, nei raš
tininko neišvarė, bet įsakinėjo jiems ką daryti. Tada
patys didžiausi išminčiai suvokė, kad vokiečiams rei
kia ne vien caro. Jiems reikia visko. Ir pradėjo nuo to,
kas mūsų žmogui buvo brangiausia — nuo arklių, lyg
žinodami, kad lietuviui arklys tada buvo kaip antras
vaikas. Užtat ir arkliai buvot Toks Būrais arba Navi
kas su traukiniu lenktynių eidavo. Ypač žiemą, kai ke
lias būdavo į stiklą suvažinėtas.
Kai pirmą sykį liepė arklius suvesti, suvedė pačius
prasčiausius. Manė, kad vokietį gali apgauti. Ir galvo
jo, kad apgavo, nes vokiečiai pasirinko tik keletą ge
resnių, o kitus paleido namo. Vyrai grįžo namo apsi
džiaugę, o po poros savaičių vėl gavo įsakymą suvesti
visus visokiausius sužymėti. Nesužymėti bus ne tik

atimti, bet ir jų savininkai bus labai nubausti. Retas
kuris bedrįso slėpti. Suvedė visus, visus surašė, ir vi
siems į užpakalinę šlaunį įdegino ženklus. Tą dieną
visa turgavietė padviso gyvos odos degėsiais, o pačius
geriausius arklius ten pat surinko. Kurie mėgino nu
slėpti, vėliau surado, atėmė. Ne tik arklius atėmė ir
savininkus kažin kur išvežė. Sakė, kad į Vokietiją, bet
kas galėjo žinoti.
Po arklių užgriuvo karves, avis, vištas. Seniūnai
turėjo viską surašyti ir žandarams nunešti, o tie už
dėjo sviesto, kiaušinių ir vilnų duokles. Net ir vyrus
surašė — visi turėjo išsiimti pasus. Tas žmones la
biausiai gąsdino. Ką gali žinoti. Vyrus pašauks į karą
ir reikės kariauti brolis prieš brolį. Ir viršutines girna
puses liepė suvežti, kad nė miežių sekmadienio ra
gaišiui negalėtų prasimalti.
Kai atrodė, kad vokietis jau viską apžiojo, apie vi
duržiemį surado ką dar galėtų pasiimti: užvarė mišką
kirsti. Visus. Kas tik galėjo skerspjovę patraukti ar
kirvį pakelti. Ir įspėjo. Kas neis, tuos surinks ir išveš į
Vokietįją. Kad vokietis žodį laiko, žmonės jau žinojo.
Ties Kasiulio lauku vieškely išsimušė duobė, žandaras
pamatė, pamatęs Kasiulį čia pat rugieną skutant, pa
sišaukė ir liepė per dvi dienas užtaisyti. Žmogus nesi
skubino, norėjo pirma rugienas baigti ir baigti pūdy
mą kartoti. Po dviejų savaičių pats atėjo patikrinti,
rado neužtaisytą, paėmė tiesiai iš lauko ir išvarė.
Žmona pamačiusi nusivijo, bet gavo lazda per pečius.
Ir dar užriko: „Aš išmokysiu kaip gyventi! Kiaulės pra
keikti!” Jis mokėjo ir lietuviškai. Kai sužinojo, kad lie
tuviškai galima susikalbėti, visi buvo apsidžiaugę, kad
bus galima susišnekėti kaip su žmogum, bet greitai
pamatė, kad be lazdos niekur neina. Ir ne kad reikėtų
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ar norėtų pasiramsčiuoti, bet kad galėtų kam užva
žiuoti, ypač jeigu kuris jį susitikęs nepakelia kepurės.
2.
Pradėjo kirsti nuo dvaro miško sienos. Kirto tik
spygliuočius ir jau gero storumo medžius. Juos kirsti
žymėjo tam miško ruožui paskirtas eigulis, toks smul
kus, vienakis, šlubas, nebe pirmos jaunystės vokietu
kas. Visada piktas, visada paniuręs, visada gatavas
kam nors užtvoti. Atrodė, kad nekentė visų ir visko.
Net ir miško, po kurį nepailsdamas nuo ryto ligi vaka
ro šniurinėjo ir žiūrėjo, kad nepaliktų nė vieno medžio,
jau spėjusio užaugti į medį. Ir lietuviškai mokėjo, bet
ne tiek, kad būtų buvę galima susikalbėti. Tik pa
rėkauti, tik po žodį kitą* prikaišioti į vokišką marliavimą. Vyrai ir nekentė, ir bįjojo. Nė vienas nenorėjo
gauti lazda ar su šautuvo buože, su kuria pertvojo net
pietų metu ant kelmo prisėdus) Petraitį. „Dirbk, dirbk,
los, los!” Nuo ryto ligi vakaro skambėjo po mišką jo
aukštas, kiek į lapės kiauksėjimą panašus, balsas. Ir
šaudė. Pamatys varną, kur medžio viršūnėje tupinčią,
ir pokšt. Kiškį ar stirną — taip pat. Atrodė, kad jam
ne galvoj, ar toje pusėje kas dirba. Ar kas tikrai žinojo,
ar ne, bet šnekėjo, kad prancūzų fronte netoli jo spro
gęs patrankos sviedinys. Tai jis išdūręs jam akį,
pamušęs kojas, kelis šonkaulius išrovęs, tik per klaidą
galvą palikęs vietoje. Palikęs, bet nebe tą pačią. Pir
ma, sako, buvęs žmogus kaip žmogus, o po to, gal nuo
didelio supurtymo, smegenys tulžimi apėjusios. Bet
vokiečiams toks labai parankiu. Jis nekenčia tik tų,
kurie yra anapus vokiečio ir anapus Vokietįjos.
Bus daugiau
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SMAGI GEGUŽINĖ!
Ankstyvo ryto tyloj, dar sau
lei neišblaškius pakrantės mig
lotų debesų, keli lietuvaičiai
skubėjo miško takeliu. Palikę
prikrautus automobilius prie
dar užrakintų’ vartų, jie ryž
tingai žengė į parko gilumą.
Pirmasis su didžiule Lietuvos
vėliava, tai San Diego LB pir
mininkas Saulius Lišauskas.
Pilnom rankom įvairių žaidi
mų reikmenų sekė LB iždi
ninkas Gintas Kazlauskas.
Apkabinęs didelį „boom box” ir
daugybę muzikos įrašų, at
skubėjo „Jura” —vadovas Sta
sys Milašius. Su pilnais krep
šiais ir maišais paskutinė
plušėjo Giedrė Milašienė. Pa
siekę pievą apsuptą aukštais
medžiais, apsidairė, greitai
nusprendė, kad čia bus 2002
m. San Diego LB gegužinė.
Aukštai tarp medžių iškėlus
vėliavą ir išgirdus lietuviškas
melodijas, visi skubėjo prie
ruošos darbų. Vos suspėjus pa
ruošti tinkliniui aikštę ir pa
dengus stalus, susilaukėm pir

mų svečių. Nors atrodė, kad
svečiai rinkosi lėtai, staiga vi
sas plotas buvo pilnas links
mai nusiteikusių svečių. Visi
vaišinosi savais užkandžiais ir
gėrimais. Atsirado ir bendras
užkandžių stalas.
Svečių susilaukėm iš artimų
ir tolimesnių San Diego vieto
vių. Ypatingai buvo smagu su
silaukti daug neseniai iš Lie
tuvos atvykusių jaunų šeimų.
Kai kurie pirmą kartą sutiko
kitus San Diego lietuvius. Su
silaukėm ir nemažai svečių iš
Los Angeles apylinkių. Vieni
pirmą kartą dalyvavo San
Diego lietuvių renginyje, kiti
jau mums gerai pažįstami,
mūsų pakartotini rėmėjai.
Visi draugiškai bendravo, vai
šėmis dalinosi. Susidarė nuos
tabi nuotaika. Nebebuvom
svečiai ir rengėjai, bet seniai
nesimatę geri draugai. Nepai
sant karštos saulės, atsirado
ir sportininkų, kurie išbandė
tinklinio aikštę. Netrukus pa
sigirdo Česlovo akordeonas.

Trumpai apie viską
* Korporacija „Williams
Companies”, kurios antrinė
bendrovė valdo „Mažeikių naf
tą”, antrąjį ketvirtį baigė
nuostolingai — tam daugiau
siai įtakos turėjo nuosmukis
energetikos sektoriuje ir įsipa
reigojimai, susiję su anksčiau
korporacijai priklausiusiu te
lekomunikacijų
padaliniu.
„Williams” sušlubavusį balan
są mėgina pagražinti maž
daug 8 milijardais dolerių, ku
riuos tikimasi gauti pardavus
dalį turto ir sumažinus iš
laidas. Apie „Mažeikių naftos”
akcijų dalies pardavimą oficia
liai kol kas nekalbama.
* Opozicinė Liberalų są
junga (LLS) pradėjo renginį
„Mažesni mokesčiai — geres
nis gyvenimas”, kurio metu
rinks parašus už fizinių as
menų pajamų mokesčio ma
žinimą. Kaip sakė LLS pirmi
ninkas Eugenijus Gentvilas,
fizinių asmenų pajamų mo
kestį reikėtų mažinti nuo 33
iki 24 proc. Pasak jo, 9 proc.
sumažinus fizinių asmenų pa
jamų mokestį, vidutines paja
mas gaunantiems žmonėms
per metus liktų apie 900 litų.
* Visi Lietuvoje veikian

tys komerciniai bankai pir
mąjį šių metų pusmetį uždirbo
82.9 mln. litų pelno — 31.4
proc. daugiau nei pernai tuo
pat metu, kai bendras bankų
pelnas buvo 63.1 mln. litų.
2001 metais visi komerciniai
bankai patyrė bendrą 22.5
mln. litų nuostolį
(BNS)

* Lietuvos pramoninin
kai nerimauja dėl Europos
ekologijos reikalavimų, ku
riuos pramonė privalės vykdy
ti nuo 2007 m. spalio 31 d. —
su tokia data sutiko euroderybininkai. Įmonių vadovai tiki
na negaunantys konkrečios in
formacijos ir spėja, kad dėl to
daugelis kris konkurencinėje
Europos Sąjungos rinkos ko
voje.
(VŽ, Elta)
* Centrinio valstybės biu
džeto perteklius šių metų
birželio mėnesį siekė 252.2
mln. litų. Gegužę jis buvo 7.5
mln. litų. Konsoliduotas cent
rinis biudžetas apima valsty-«
bės biudžetą, socialinio drau
dimo („Sodros” bei Privalomo
jo sveikatos draudimo) ir ne
biudžetinius fondus (Privati
zavimo, Santaupų atkūrimo
sąskaitą, Garantinį, Rezervi
nį, Ignalinos uždarymo ir
1990 metų blokados fondus).
(BNS)

* Tauragės rajono meras
Viktoras Kovšovas pareiškė,
kad teisėsauga turėtų princi
pingai įvertinti rajono tarybos
nario Sauliaus Oželio antise
mitinius renginius. Lietuvos
laisvės sąjungos narys S. Ože
lis Tauragėje, aidint nacių
maršui ir stebint porai dešim
čių žmonių, sudegino Izraelio
vėliavos imitaciją. S. Oželis
pareiškė
taip
protestavęs
prieš holokausto nusikaltimus
tiriančio Simon Wiesenthal
centro Jeruzalės skyriaus va
dovą Efraim Zuroff, kuris ne
seniai pasiūlė 10,000 JAV do

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Agentas Krank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313

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

IŠNUOMOJA

KLAUDIJUS PUMPUTIS

STASYS CONSTRUCTION
Smagios LB gegužinės dalyviai San Diego, CA, valdiškame parke.

Jis mus visus greitai įtraukė į
smagias lietuviškas dainas.
Netrūko ir šokėjų.
Mums besilinksminant, pri
stojo parko prižiūrėtojai. Apsi
dairę su šypsena jie klausė,
tai kiek jūs čia svečių laukėte?
Atrodo, kad jum gali būti per
mažai vietos. Kitą kartą, už
sisakykite didesnę vietą. Ge
rai, gerai, mes žadėjom, kitais
metais tai padarysime.

San Diego apskrities parkas
pasižymi savo gražia gamta,
gerai sutvarkytom ir įrengtom
piknikautojams vietom. Už šią
gražią ir patogią aplinką dė
kojame Sauliui Lišauskui ir
Mariai „Dusiai” Naųjokaitytei-Burggren, kurie rūpinosi
surasti ir užsakyti birželio 22
d. mums vietą. Dėkojame vi
siems San Diego LB valdybos
nariams: mūsų nepamainomai

lerių premiją už informaciją
apie nacių talkininkus per II
pasaulinį karą Lietuvoje. <bns>

nubausti narkotikų sandė
riams abejingus pareigūnus.
Stebina tai, kad griežčiausių
sankcijų imtasi ne prieš pri
žiūrėtojus, kurie nuolat turi
palaikyti tvarką kolonijoje ir
užtikrinti, kad joe teritorįjoje
nevyktų nelegalūs sandėriai, o
prieš pareigūną, lydėjusį dien
raščio korespondentus.

* Skandalingai pagarsė
jęs Kauno politikas ir Seimo
narys Vytautas Šustauskas
Klaipėdos universiteto Sociali
nių mokslų fakultete neaki
vaizdžiai studijuos vadybą.
Universiteto rektorius Vaidu
tis Laurėnas sakė, kad V.
Šustauskas į pasirinktą studi
jų programą įstojo tik todėl,
kad buvo sudaryta papildoma
vadybos studijų grupė, ir vie
toje 25, į vadybos kursą buvo
priimta per 60 studentų. Vieneri studijų metai V. Šus
tauskui kainuos 4,200 litų,
* Padėtimi Alytaus griež
tojo režimo pataisos darbų
kolonijoje susirūpino laikinai
Kalėjimų departamento direk
toriaus pareigas einantis Skir
mantas Agurkis. Iš „Kauno
dienos” sužinojęs, kad padėtis
kolonijoje per du mėnesius,
kai paskirta nauja adminis
tracija, nesikeičia, jis įsakė

* Graikijos Aleksandropulio miesto teismas 9 me
tams nelaisvės nuteisė septy
nis lietuvius, praėjusią savaitę
sulaikytus už nelegalių mi
grantų gabenimą. Lietuviai į
ambasadą dėl pagalbos nesi
kreipė, tačiau Lietuvos diplo
matai savo iniciatyva bandys
pasikalbėti su nuteistaisiais.
Septynis lietuvius ir du lat
vius Graikijos pasieniečiai su
laikė liepos 24 d., kai jie savo
turistiniuose automobiliuose
vežė 54 nelegalius migrantus.
Visi sulaikytieji lietuviai yra
kauniečiai — 4 vyrai ir 3 mo
terys nuo 22 iki 47 metų am

žiaus.

(BNS)

Lietuvio dviratininko žmona
stojo prieš Prancūzijos teismą
Atkelta iš 1 psl.
Prancūzuos pareigūnai nu
statė, kad E. Rumšienė turėjo
kortizono ir testosterono. Nors
šie vaistai yra uždrausti, spor
tininkai juos kartais vartoja
kaip dopingą.
Pradėjus tyrimą dėl numa
nomo dopingo, lietuvio dvirati
ninko komanda „Lampre-Daikin” sustabdė jo sportinę veik
lą ir, jei jis bus pripažintas
vartojęs dopingą, jam gresia
diskvalifikavimas.
R. Rumšo žmona lydėjo jį
nuo Pirėnų iki priešpaskutinio
„Tour de France” rato.

Pirmadienį tarptautinio žygio dviračiais „BalticCycle2002" dalyviai pasiekė Kauną. Rotušės aikštėje, kur dvi
ratininkus pasveikino miesto valdžios atstovai, prie žygeivių prisijungė dešimt kauniečių 76 tarptautinio dvi
ratininkų žygio dalyviai, liepos 26 d išvažiavę nuo Nepriklausomybės aikštės Vilniuje, jau įveikė pirmuosius
100 kilometrų Kauno valdžios atstovai neabejojo, kad patys butų sėdę ant dviračių, jeigu šiuo metu būtų atos
togų metas Tiesa, žygio dalyvių gretas žada papildyti Kauno rajono valdininkai, pavakare prisijungsiantys Za
pyškyje. kur rengiama dviratininkų stovyklavietė
Eito*nuotr

Dviratininko teigimu, jo
žmona nesakė policij&i, kad
rasti vaistai priklauso tik jam,
nes kartu su legaliais medika
mentais buvo ir uošvei skirti
vaistai. E. Rumšienės motina
šiuo metu yra Italijoje, kur jai
buvo atlikta piktybinio auglio
operacija.
Per paskutiniąsias keturias
„Tour de France” dienas R.
Rumšui dopingo tyrimai nebu
vo atliekami, tad jis negali
būti sugautas vartojęs do
pingą lenktynių metu. Anks
čiau atlikti du tyrimai, kurių
rezultatai paskelbti iki liepos
24-osios, buvo neigiami. Ta
čiau tikėtina, kad kilus skan
dalui, bus atliekami papildomi
tyrimai. Pats dviratininkas
teigia nevartojęs jokių drau
džiamų preparatų ir yra ra
mus dėl savo trečiosios vietos
„Tour de France” lenktynėse.
Remiantis paskutiniais pra
nešimais, teismas nusprendė
pratęsti suėmimo laiką E
Rumšienei.
Kaip sakė Lietuvos URN
Konsulinio departamento di
rektorius Gediminas Šiaudvy
tis, šiuo metu E. Rumšienė
yra uždaryta Bonevilio miesto
kalėjime. Prancūzijos pareigū
nų teigimu, jos suėmimo ter
minas priklausys nuo galuti
nai surinktų įkalčių. Lietuvos
URM nusprendė prašyti ofi
cialaus tardytojų leidimo Lie
tuvos
ambasadorei
Astai
Skaisgirytei-Liauškienei susi
tikti su E. Rumšiene. Pasak
G. Šiaudvyčio, R. Rumšas yra
informuotas
apie
teismo
sprendimą, nes nuolat palaiko
ryšį su Lietuvos ambasada.

sekretorei Reginai Lišauskienei, kuri prižiūrėjo svečius ir
užkandžius. Gailei ir Justinui
Rasoms už tinklinio žaidimų
suorganizavimą, Ritai Misevi
čienei už vaikų žaidimų pravedimą. Sveikiname ir dėkoja
me visiems atvykusiems, iš
arti ir toli.
Pradėjus saulei leistis, sve
čiai pradėjo skirstytis. Ne visi
kasdieną turi progą susitikti
su lietuviais, lietuviškai pa
kalbėti. O progos lietuviškai
padainuoti — dar retesnės.
Lėtai krovėm savo atvežtus
dalykus į mašinas. Nenoriai
atsisveikinom, dar ilgai kal
bėjom. Žadėjom vėl netrukus
susitikti. Iki malonaus pasi
matymo!
.
Giedrė Milašienė

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”,„decks”,„gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

Tai - Jūsų laikraštis
DRAUGAS

Apartments for reni
Darien — 1 br. and 2 br.
Close to 1-55 and Cass Avė.
$750 and $850.
Gas included. Call after 3 p.m.
630-789-6559.

PARDUODA
Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavi
mo mašinas. Tik $85.
Savaitgaliais galiu atvežti.
Tel. 773-875-6232.

SIŪLO DARBĄ
Caregivers wanted.
Mušt have experience,
drivers license.

Reikalingi darbuotojai parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Work permit prefferred.
Call Greg 262-657-8467.

Tel. 615-554-3161.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 ere ws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

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

Help Wanted:

Alexandria Massage
$10-11 per hour
Call: 312-213-9684.

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia

KUKURŪZŲ SEZONAS
Šiuo metu Amerikos vidurvakaruose prasideda vadina
mųjų maistinių arba saldžių
jų kukurūzų sezonas. Tai vie
nas mėgstamiausių amerikie
čių vasaros patiekalų. Kuku
rūzai valgomi virti, kepti,
sriubose, kaip antriniai patie
kalai ir net žali. Čia pasiū
lome keletą šviežių kukurūzų
paruošimo būdų.
Kai perkate kukurūzų bur
buoles, pažiūrėkite, kad jų
žalioji danga nebūtų apdžiū
vusi, suvytusi ar susiglam
žiusi (kukurūzai seniai skin
ti). Burbuolės kotas turi atro
dyti šviežias, ne pageltęs ar
apdžiūvęs. Praplėšus dangos
viršų ir „šilką”, grūdai turi
būti gražūs, geltoni ir nesusi
traukę,
žvilgantys.
Neiš
luptus kukurūzus galima su
sukti į drėgnus popierinius
rankšluostėlius, sudėti į plast
masinį maišelį ir palaikyti
šaldytuve keletą dienų, tačiau
geriausiai juos nedelsiant vai-

Adelė

gyti. Ilgiau laikant, cukrus
grūduose virsta krakmolu ir
praranda skonį.
Jeigu kukurūzai verdami
vandenyje, jie nuvalomi, sude
dami į puodą su verdančiu
vandeniu ir pavirinami 2-3
minutes. Verdant ilgiau, grū
dai sukietėja, ne suminkštėja!
Patiekti su tirpintu sviestu.
Paruošti galima ir mikrobangėje. Tuomet nereikia nu
lupti — įdėkime, kaip yra,
prie aukščiausios temperatū
ros „pavirkime” apie 5-7 min.
(priklauso nuo mikrobangės ir
nuo to, kiek burbuolių įde
dame). Kai mikrobangė sus
tos, palaikykime dar apie 5
min., tuomet nulupkime (at
sargiai — labai karšti) ir pa
tiekime. Panašus metodas tin
ka ir lauko viryklėlėms —
kukurūzų lupti taip pat ne
reikia.

APIE AVOKADAS
Kai avokadą perpjauname,
ji labai greitai paruduoja arba
patamsėja. Norint to išvengti,
reikia aplaistyti citrinų (arba
lime) sultimis ir suvynioti į
plastmasinį „popierių” (plastic wrap), laikyti šaldytuve.
Kauliuku išimti lengva, jeigu
avokadą perpjausime išilgai
visiškai aplinkui, tuomet abi
puses pasuksime į priešingą
šoną — jos gražiai ir lygiai at
siskirs. Jeigu sunaudojame
tik pusę avokados, palikime
kitoje pusėje kauliuką: ji il
giau bus šviežia. Norint išimti
kauliuką, įdurkime į jį peilio
galu ir lengvai ištrauksime.
Avokadą nulupti patogu
taip: aštriu peiliu, stengiantis
neįpjauti į patį vaisių, žievę
išilgai perrėžti nuo viršaus iki
apačios bent keturiose vietose.
Pelio galu užkabinti žievės
ruoželį, atkelti ir nutraukti.
Iš avokados kauliuko gali
ma
užsiauginti
patrauklų
kambarinį augalą. Ties kau
liuko viduriu iš visų keturių
pusių įsmeikime medinius

dantų krapštukus, įpilkime į
stiklinę šalto vandens, apati
nę (smailąją) kauliuko dalį
panardinkime vandenyje, vir
šutinė telieka
neapsemta.
Dantų krapštukai palaikys,
kad kauliukas neįkristų į van
denį. Padėkime taip paruoštą
kauliuką saulėtoje vietoje,
prižiūrėkime, kad visuomet jo
smaigalys būtų apsemtas —
po savaitės kitos išdygs šak
nelės, paskui lapeliai. Tuomet
kauliuką galima pasodinti į
vazoną.
AVOKADŲ LATVELIAI
2 gerai išnokusios avokados,
perpjautos per pusę, nulup
tos, išimti kauliukai
5 suplakti kiaušiniai
1/2 puod. supjaustytų juodųjų
alyvuogių
2 žali svogūnai, smulkiai su
kapoti
1/4 puod: cilantro
1/4 šaukštelio maltų pipirų
2 šaukštai sviesto
1/2 šaukštelio druskos

Aplaistyti avokado puses
lime ar citrinų sultimis. Su
maišyti kiaušinius su alyvuo
gėm, cilantro, pipirais ir svo
gūnais. Įkaitinti Sviestą kep
tuvėje ir kepti kiaušinius, kol
kiaušinienė bus iškepusi, api
barstyti druska. Šaukštu įdėti
kiaušinius į avokadų puseles.
Galima patiekti su meksikietišku padažu — „salsa”.

•Dabar Amerikoje vienas
mėgstamiausių užkandžių yra
bulvių drožlės, „potato chips”.
Jas 1853 m. sugalvojo vienas
Saratoga Springs, NY, virėjas.
• 1876 m. Henry J. Heinz
paleido į apyvartą pirmuosius
pomidorų ketčupo butelius.

DRAUGAS, 2002 m. liepos 31d., trečiadienis

RENGINIAI ČIKAGOJE
rių susirinkimas Šaulių na

2002 METŲ .

RUGPJŪČIO MĖN.
1-4 d., savaitgalį — Lietu
vos Vyčių 89 metinis suvažiavimas/seimas Congress Plaza
viešbutyje, Čikagoje.

4 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.

11 d., sekmadienį — Venezuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p.p. ..
— JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos gegužinė 12 vai. p.
p. PLC sodelyje, Lemonte.
17 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.

18 d.,
ALTo

sekmadienį

Čikagos

skyriaus

—ge

gužinė Ateitininkų namuose,
Lemonte.
— JAV LB Waukegan /Lake
County apylinkės metinė ge
gužinė 12 vai. p.p. „Half Day
Forest Preserve” parke, pavė
sinėje „A”, Halfday, Illinois.

22

d.,

ketvirtadienį —

Koncertas Marųuette Parke
prie Dariaus-Girėno paminklo
7 v.v.
25 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 12 vai. p.p.

— Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės gegužinė žurnalui
..Trimitas” paremti. 12 vai. p.
p. Šaulių namuose.
RUGSĖJO MĖN.
1 d., sekmadienį — JAV
LB Lemonto apylinkes metinė
gegužinė 12 vai. p.p. PLC, Le
monte.
-6-8 d., savaitgalį — San
taros-Šviesos 49-asis suvažia
vimas Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte.
8 d., sekmadienį — Tautos
šventė Šaulių namuose.

tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose.
24 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo metinis narių
susirinkimas 1 vai. p.p. Šau
lių namuose.
26 d., šeštadienį — LFK
„Lituanica” 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia
6:30 v.v.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p.p. „Concorde
Banųuets”, 20922 N. Rand
Rd., Kildeer, IL.
— Ateitininkų Šalpos fondo
narių susirinkimas 4 vai. p.p.
Ateitininkų namuose, Lemon
te.
— Ateitininkų Šalpos fondo
vakarienė 6:30 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
26 ir 27 d. savaitgalį —
Ateities akademinis savaitga
lis Ateitininkų namuose, Le

SPALIO MĖN.
5 d., šeštadienį — Draugo
fondo suvažiavimas Jaunimo
centre. Pradžia 9 vai. r.
6 d., sekmadienį — Suval
kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai.
p.p.
— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis
pokylis Oak Lawn Hilton po
kylių salėje, 9400 S. Cicero
Avė., Oak Lawn, IL. Pradžia 1
vai. p.p.
— Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos Pabendravimo
pietūs 12 vai. p.p. PLC, Le
monte.

13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na-

7 ir 8 d., savaitgalį —

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naujųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.
— Naujųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.
— Naujųjų metų Sutikimas
PLC Didžiojoje salėje, Lemon
te.

Vasario 15 d., šeštadienį
— Vasario 16-tos pokylis 6:30
vai. vak. PLC didž. salėje, Le
monte.

Balandžio 6 d., šeštadienį

—Pal. J. Matulaičio misijos
Motinos dienos pietūs PLC,
Lemonte.

jos bažnyčioje. Po Mišių —
uždaromasis posėdis parapijos
salėje.

— Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos Pabendravimo pietūs 12
vai. p.p. PLC, Lemonte.

Spalio 5 d., sekmadienį

SVARBŪS 2003 METU
RENGINIAI KITUR

Kovo 25 d., antradienį
ŠALFAS s-gos kalnų (alpinis
tinio) slidinėjimo pirmenybės
Park City, Utah. Jei reiktų
dviejų dienų — prasidėtų kovo
24 d. Varžybos vyktų Ameri
kos Lietuvių gydytojų metinės
iškylos apimtyje.

monte.
7 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na

Liepos 11-13 d.— Ateiti
ninkų federacijos XIV kongre
sas Kaune.

muose.
9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių
centre, Lemonte.
10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis
narių susirinkimas Šaulių na

Rugpjūčio mėn. — Lietu
vos Vyčių 90-sis suvažiavimas/seimas
Brockton,
MA.
Tiksli data dar nenustatyta.

muose.

— JAV LB Lemonto apylin
kės iškilmingi pietūs 12 vai.
p.p. PLC, Lemonte.
16 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
17 d., sekmadienį — PLC
Madų paroda 12 vai. p.p.
23 d., šeštadienį — Lietu
vių Operos metinis pokyliskoncertas
Jaunimo centre.
Pradžia 7 vai. vak.

— Lithuanian Mercy Lift
metinis pokylis „Ateities šyp
senos” Westin Michigan Ave
nue viešbutyje, 900 N. Michi
gan Avė.
24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė
Šaulių namuose.
— Kanklių koncertas Jauni
mo centre 3 vai. p.p. Rengia
LB Kultūros taryba.

GRUODŽIO MĖN.

a.a. Viliaus Variakojo atm.: Albinas ir Anna Vaičiūnas

tamų. Lietuvoje liko plati Urbučių giminė,
į Velionė buvo veikli narė daugelyje lietuviškų ir labdaros

a.a. Salomėjos Saliamonienės atm.: Kęstutis ir Milda

organizacijų bei nuoširdi jų rėmėja.
Trečiadienį, liepos 31 d. vakare, Šv. Kazimiero bažnyčio

Mikėnai, Ilona ir Viktoras Peteriai $80;

a.a. Valerijos Nemickienės atm.: Aldona Svalbonienė,

je, Los Angeles, bus atsisveikinimas ir sukalbėtas roži
nis už a.a. Isabelę. Laidotuvės ketvirtadienį, rugpjūčio 1
d. Po šv. Mišių velionė bus nulydėta į Holly Cross ka
mpines ir palaidota šalia savo vyro a.a. Leono,
v

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Callanan Mortuary, Los Angeles, CA Tel

Rugpjūčio 4-16 d. — LSS
Jubiliejinė stovykla .Auksi
niai kalnai” St. Bernardino
Big Bear, CA, kalnuose. BSA
stovyklavietėje.

(Schaumburg, IL), Laima Sileikis-Hood, Vytas ir Nijolė
Naronis, Algirdas ir Vida Jankauskas, Tove Weiss,
Blanche Lewis, Eleanor ir Constance Zukowski $345;

a.a.

Sofijos Žiūraitienės atm. (papild.):

~Po ilgos ir sunkios žemiškos kelionės, 2002 m. liepos 29

fd., 9:40

v.r., sulaukęs 86 metų, į Amžinuosius namus

'■■iškeliavo

Angelė

A. t A.
VYTAUTAS RIPSKIS

a.a. Arvino A. Kasparaičio atm.: Nijolė, Regina ir
Algirdas Bieliauskai, John A. Nalis, aukotojas, neparašęs
pavardės, Laima Adickas, Irena ir Walter Meilė, Laima ir
David P. Braune $330;

Gimė Lietuvoje,

Joniškyje. Gyveno Buivydžių kaime.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Giliame sielvarte liko žmona Zofija Stasiulytė, sūnus

a.a. Alfonso Svotelio atm.: Regina ir Eugene Ziurys, Jr.
$25;

Stasys su žmona Danute, jų vaikai Vitas ir Tomas,

a.a. Irenos Lisauskas atm.: Ismena ir Algirdas Lefkis

duktė Vida Gilvydienė su vyru Antanu, jų vaikai Gitą ir

$20;

Dalius, mirusių brolių vaikai Amerikoje bei Lietuvoje.
Taip pat liūdi Zofijos brolių žmonos — Konstancija
Stasiulienė, Aldona Stasiulienė su šeima Čikagoje ir

a.a. Onos Kentnerytės-Kašelienės atm.: Aldona ir
Elegius Kaminskas, Viktorija ir Antanas Valavičius $100;

a.a. brolių Rimo ir Tauro Gaižučių bei Martyno
Meškausko atm.: Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai $100.

brolis Albinas Stasiulis su šeima Lietuvoje bei daugelis
artimų draugų ir pažįstamų.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 31 d., nuo 2

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėko
jame aukotojams. „Lietuvos vaikų viltis” padeda negaluo
jantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti
Lietuvos vaikučiams.

v.p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W.
87 Str., Evergreen Park, IL 60805. Laidotuvės įvyks
ketvirtadienį, rugpjūčio 1 d. 9 v.r. velionis bus atlydėtas
į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią gedulingoms

„Lietuvos vaikų viltis”, 2711 W. 71 Str., Chicago, IL
60629.
1

Mišioms. Po šv. Mišių a.a. Vytautas Ripskis bus palydė
tas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mūsų mielai valdybos narei

Nuliūdę lieka: žmona Zofija, sūnus Stasys,
duktė Vida ir jų šeimos.

A. t A.
NIJOLEI MASKALIUNIENEI

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www. petkusfuneralhomes com

J*

mirus, vyrui LEONUI, sūnui LINUI su žmona, sese
riai SIGUTEI su vyru JUOZU UŽUPIU, visiems gi
minėms ir artimiesiems čia bei Lietuvoje reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime, netekę ilgametės ir
darbščios respublikonės. Mes palydime Nijolę į
Amžinybę su skaudančiom širdim.

Mylimai žmonai

A tA
NIJOLEI MASKALIUNIENEI
mirus, kolegai LEONUI, sūnui LINUI su žmona, sese
riai
SIGUTEI su vyru JUOZU, giminėms ir
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime, netekę artimos mūsų „dešimtuko” draugės.

Illinois Lietuvių Respublikonų lyga

Mielam draugui

Buvę Pabaltijo Universiteto kolegos

At A
VYTAUTUI RIPSKIUI
mirus, liūdime ir reiškiame gilią užuojautą žmonai

L

I Tauriam Mažosios Lietuvos sūnui, Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio garbės pirmininkui

SOFIJAI, dukrai VIDAI ir žentui ANTANUI
GILVYDŽIUI, sūnui STASIUI ir marčiai DANAI bei jų

BAUDA PADEGĖJUI
17 metų amžiaus kaliforniečiui teismas priteisė su
mokėti 2 milįjonų dolerių
baudą, nes 2000-aisiais metais
Sacramento mieste jis padegė
Rio
Americano
gimnazįją.
Gaisras sunaikino 15 klasių,
auditorįją, o 2,000 gimnazistų
ir mokytojų turėjo greitosio
mis palikti pastatą. Tik laimė,
kad niekas nebuvo sužeistas,
niekas nežuvo. Berniokas mo
kyklos sandėlyje ęukūrė ugnį,
manydamas, kad gaisro pavo
jaus signalas suteiks galimybę
anksčiau išeiti iš pamokų. Vy
ruko tėvai turi apdraudą, bet
dar nežino, ar agentūra sutiks
padengti sūnaus padarytus
nuostolius ir apmokėti pa
baudą.

800-901 0090

a.a. Teresės Jakelaitienės atm.: Corus Steel USA, Ine.

šeimoms ir visiems giminėms bei artimiesiems čia ir
Lietuvoje.

Elena ir Vytautas Jasinevičiai
Ilga ir Pranas Jurkai
Teresė ir Juozas Kasperavičiai
Birutė ir Bernardas Vindašiai

A tA
ANSUI LYMANTUI
£
t

Amžinybėn išėjus, skaudžios netekties paliestą žmoną
ELENĄ, dukrą BEATĘ, kitus gimines ir artimuosius
Šiaurės Amerikoje bei Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia ir
kartu liūdi

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis
-

A.tA.
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI

—

—

Mūsų mylimai sesei

|

A. t A.
s. NIJOLEI MASKALIUNIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
ALDONAI, sūnui ALGIUI, seseriai MARYTEI,
anūkėms DALYTEI ir ROBERTAI bei visiems gi
minėms ir artimiesiems. Ilsėkis ramybėje Lietuvos
žemelėje.
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su Jumis skausmu ir
liūdesiu dalinasi.

Namo pas Viešpatį išėjus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą
v.s. LEONĄ, sūnų LINĄ, marčią MAGIE, seserį
SIGUTĘ UŽUPIENĘ su vyru JUOZU, gimines ir
artimuosius Lietuvoje ir Amerikoje.
Ilsėkis Ramybėje, brangi Nijole! Labai pasigesime.

v.s. Birutė Banaitienė
LSS tarybos pirmininkė

1 d., sekmadienį — Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto

i Eleonora Simmons su šeimomis; pusseserės Viktorija
• Butkienė su dukterimi Danute; daug draugų ir pažįs

Bagdonas $100. Iš viso $1,295;

Bartkienė (Barkley) $100. Iš viso $330;

2003 METAI

Iškilminga vakarienė 7 v.v.
„Paradise Banųuet” salėje,
Bridgevievv, IL. Sekmadienį
10:30 vai. r. iškilmingos Mi
šios Švč. M.M. Gimimo parapi

LAPKRIČIO MĖN.

Urbutis su žmona Dalia bei dukromis Aldona ir Dalia
Stropiene su šeima; sesers vaikai Alfonsas Juodsnukis u

a.a. dr. Onos Mironaitės atm. (papild.): Saul C. ir Aušra

Kęstutis ir Nijolė Setikas, Tomas ir Maija Sperauskas,
Michael Schwarts, Malvina Kliveckienė, Pranutė
Azuolienė, Vytas ir Nijolė Naronis, Marius ir Aldona
Marijošius, Paulius ir Stephanie Naronis, Irena ir Jonas
Vilgalys, Juozas ir Elena Petniūnas, Viktoras ir Irena
Kirkyla, Virgilija ir Evaldas Remeza, Teresa ir Vidas
Kleiza, Giedrė ir Jonas Stankūnas, dr. Vidas ir Marytė
Nemickas, U.S. Geological Survey (Coram, NY) darbuoto
jai $921;

namuose.

Nuliūdę liko: Amerikoje — brolio sūnus Algimantas

Tompauskas $20;

čių dr-vės sueiga Ateitininkų

15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių

' Angeles, CA.

a.a. Birutės Tompauskienės atm.: Raymond ir Gražina

$50; anūkėlės Madeline atm.: Ema Ziobrys $100;

namuose nuo 1-4 v. p.p.

, Gimė Kalnėnų kaime, Jurbarko valsčiuje. Nuo 1935 m
. gyveno Čikagoje, vėliau Cicero ir nuo 1961 m. — Los

a.a. Matildos Jadvygos Stanulionytės-Stundžienės

Kalėdinė mugė PLC Didžiojoje
salėje.
14 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau

Gegužės 4 d., sekmadienį

vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų
sklypų savininkų draugija,
garbės sargyboje dalyvaujant
šauliams ir ramovėnams.
— Koncertas 12 vai. p.p.
PLC Lietuvių fondo salėje, Le

— PLC gegužinė 12 vai. p.p.
PLC sodelyje, Lemonte.
22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak
Country Club laukuose.
— Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus moterų gildijos ru
dens programa — „Treasured
Keepsakes” — senienų įkaina
vimas ir priešpiečiai muzie
jaus „Gintaro” kambaryje.
29 d., sekmadienį — Iš
kilmingas metinis „Draugo”
pokylis „Sabre Room” pokylių
salėje, 8900 West 95 Street,
Hickory Hills, IL.
— Šakiečių klubo gegužinė
12 vai. p.p. Šaulių namuose.

atm.: JonasStundza $10;

ros vakaras „Seklyčioje”. Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų
taryba.

Gyveno Los Angeles, CA.

a.a. Hortenzįjos Šapalienės atm. (papild.): Charles K.

vakaras. Rengia
Jim Liautaud.

7 d., šeštadienį — Labda

Mirė 2002 m. liepos 26 d., sulaukusi 92 metų

metines minint, vyras Linas R. Kunstmanas $5,000;
Straukas $30. Iš viso $955;

Gražina ir

At A
ISABELĖ OKSIENĖ-URBUTYTĖ

a.a. Gailės R. Kunstmanienės penktąsias mirties

tuvos Vaikų vilties” Šampano

M.M. Gimimo parapijos salė
je Marųuette Parke, Čikagoje.

p.p.

vos atlaidų pabaiga ir procesi
ja 1:30 vai. p.p. Maria aikštė
je. Marųuette Parke.
— Zarasiškių klubo geguži
nė 1 v. p.p. Šaulių namuose.

6 d., penktadienį — „Lie

— „Draugo” koncertas Maria
mokyklos auditorijoje.

3 d., sekmadienį —Vėlinių
iškilmės Šv. Kazimiero lietu

vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v. p.p.
15 d., sekmadienį — Šilu

— Jaunimo centro 45-sis su
kaktuvinis pokylis 3 val.*p.p.
J.C. didžiojoje salėje.

monte.
26 ir 27 d. — BALFo sei
mas. Šeštadienį 9 vai. r. Švč.

— PLC sezono atidarymasteatras „Žaltvykslė” 12 vai.

14 d. šeštadienį — „Sietu

t

muose.
— Tradicinis Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus „Metų
žmogaus” pokylis Balzeko mu
ziejuje.
19 d., šeštadienį — Lietu
vos Dukterų draugijos
Ru
dens pokylis Jaunimo centre.
— „Sietuvos” skautininkių
ir vyr. skaučių dr-vės sueiga
Ateitininkų namuose nuo 14v. p.p.
20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rink

2002 m. gegužės-liepos mėn.,
pagerbdami mirusiųjų atminimą,
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI” aukojo:

paskelbimo 84-sios sukakties
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių
namuose, Čikagoje.

• Ir žemėtame delne centai
daigų neišleidžia.

1

Tavo sesės „Verpstes"

I

1

6

DRAUGAS, 2002 m. liepos 31 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Puikiai praėjusiai „Drau
go” gegužinės loterijai lai

mikius taip pat buvo padova
nojusios Uršulė Balskienė ir
Bronė Leiverienė. Tariame di
delį ačiū!

„Draugo”
„Bičiulystės”
skyrelyje (2002 m. liepos 26
d.) įsivėlė klaida. Dr. Aušrinės
Schneider telefonas - 630-3232245.

Alfonsą Pažiūrienė, gyve
nanti Oak Park, CA, Draugo
fondo garbės narė, a.a. Vlado
Pažiūros atminimui Draugo
fondui atsiuntė 200 dol., pa
keldama įnašus iki 1,200 dole
rių. Ji yra daug padėjusi
Draugo fondui, eidama iždi
ninkės pareigas Draugo fondo
komitete Kalifornijoje. Labai
dėkojame už paramą Draugo
fondui.
Šį sekmadienį, rugpjūčio
4 d., Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos lietu
vaitės ruošia skanius lietuviš
ko maisto pietus parapijos mo
kyklos salėje, 4420 S. Fairfield
Avė., tuoj po 10:30 val.r. lietu
viškų šv. Mišių (t.y. 11:30
val.r.). Kava, pyragai - nuo
8:30 val.r. iki 12:30 val.p.p. Iš
sinešimui maisto bus nuo 9:30
val.r. iki 12:30 val.p.p. Šio
renginio pelnas skiriamas pa
rapijos bažnyčios vitražų lan
gų atnaujinimui. Paremkime!
Dalia ir Jaunis Gilvydžiai, gyvenantys Franklin,
MI, atsiuntė 50 dol. auką,
skirtą paremti a.a. rašytojo
Jurgio Jankaus užbaigtos kny
gos „Pušis” išleidimą. Poetai
— Irena Geležienė, gyvenanti
Hickoiy Hills, IL, ir dr. Alfon
sas Sešplaukis-Tyruolis iš
Chicago, IL, atsiuntė po 20
dol. auką. Aukas galima siųsti
Lithuanian Writers Associa
tion vardu, c/o Stasys Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak
Lawn, IL 60453-4509.

Skelbimai
• Daytona Beach, FL,
„Saulutė” dėkoja už didelę
$2,500 auką Irenai ir Stasiui
Ilgūnams, kurie paaukojo
a.a. Antano Savicko atmi
nimui per „Saulutę”. Ačiū
Irenai ir Stasiui už pagalbą
Lietuvos žmonėms.
A.a. Aldonos Zdanienės
atminimui aukojo B. ir Gr.
Mačiuikos $100, L. ir A. Ma
ciūnas, New London Assoc. J.
ir J. Petkaitis, M. Aleksan
dravičius, J. ir J. Sdanys —
po $50.
Mažiau aukojo šie asmenys:
O.Stankaitis, D. ir E.Giedrimas, V., R. ir A. Martinas, K.
Šerkšnas, S. ir B. Zabulis, V.
ir A. Saimininkas, F. ir L.
Lukas, J. Slivinskas, J. ir A.
Balazaras, A. Sarpalius, E.
Krakauskas, S. Banevičius, A ir
L. Simonaitis. Iš viso suaukota
$665. Nuoširdi užuojauta vyrui
Vytautui, dukroms ir sūnui, o
aukotojams dėkojame. D.B.
„Saulutės” valdyba

Leonard J. Simutis, gyve
nantis Evergreen Park, IL,
parėmė „Draugo” gegužinę,
paaukodamas 100 dol. Nuošir
džiausiai dėkojame!

KALENDORIUS

SkeUrinitii

~

Liepos 31 <L: Šv. Ignacas Lojolą;
Elena, Ignotas, Sanginas, Sigita, Si
gitas, Vykintė.
Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas, Almeda,
Bartautas, Bartautė, Gauda, Meilė,
Viltė.

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100.
TeL 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

6436 S.Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimą
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL60603

Galimos konsultacijos šeštadieniais

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO AUKŲ VAJUS
GARBĖS MECENA TAI

Rimas Domanskis

3,000.00

Irena ir Arūnas Draugeliai
Vilią Drazdys

dr Milda Budriene

Maria Gelažius

2,000.00

Paulius ir Birutė Gyliai

Mariia PlaCiene. a.a. Juozo Plačo atminimui

1,000.00

Algis Ilgūnas
E. Jasaitienė ir D. Miniatienė

Tautinis Kultūros Fondas

Sofija Jetionienė

500.00

Vincentas Kačinskas

dr. Gary K artman

Irena Kairytė

MECENATAI

dr. Ferdinandas Kaunas
Gražina Kenter

300.00

kun. M. Kirkilas

dr Audrius ir dr Sigute Pliopliai

Vaclovas ir Asta Kleizos

250.00

Petras ir Jadvyga Klioriai

Gražina Liautaud

Mečys Krasauskas

240.00

Birutė ir Aldona Lesevičius

Gediminas Balanda

Eugenija Liaugaudas

Vladas Gilys
Ray Grigaliūnas
Antanas ir Aniceta Januškos
Jonas Jurkūnas
V.F. ir Irene Juskus
K.A. Keblys
Juozas Kojelis
Henrikas Laucius
Pranas Mickevičius
Juozas Mikulis
Vytautas Mūsoms
Algis Navikauskas
Tadas Palionis
Victoria Pikelis
A.A. Plienis
K. Požarniukienė
Andrius ir Alicija Rasučiai
Kazė Ratnikas
Zigmas Raulinaitis

150.00

Rožė Mickevičienė - a.a. dr. Prano

dr Jonas Damauskas

Mickevičiaus atminimui

GARBĖS RĖMĖJAI

Jonas ir Genė Miglinai

100.00

Emilija Pakštiene

20.00

dr Kazys Ambrazaitis

V. ir E. Rastoniai

dr. Stanislava Didžiuliene

Juozas Ardys

kun. Antanas Rubšys

Aniceta Giedraitienė

Adolfas Balionas

Dalia Šaulys

Zigmas ir Virginija Grybinai

Pabaltijo Universitetas

Albinas Sakalas
Nijolė Varnienė
Juozas ir Marytė Vizgirdai

Eugenijus Bartkus

Anastasia Sema

Giedra Gudauskienė

dr V ytatutas Bieliauskas

dr. Linas Sidrys

Stephen Juodvalkis

Tekle Bogušiene

Emil Sinkys

dr. J Kalvaitis

Ramune Diiius

dr Vincas ir dr. Renata Staniškiai

Genovaitė Karsokas

Antanas Dundzila

Linda A. Taylor

A. Krisiukėnas

Stasys Džiugas

Vito ir Regina Vai

Jadvyga Matulaitiene

Danguole Griganavičienė

Daiva Valaitis

Pranas ir Ona Mickevičiai

Vytautas Janulaitis

Antanas Valavičius

Antanas Osteika

Pranas ir Danute Jarai

Eugenijus ir Irena Vilkai

Veruta Paulionis

Edmundas Jasiūnas

AUKOTOJAI

dr Ramūnas A. Kondratas

Antanas ir Emilija Paužuoliai
Antanas Sereika

dr Petras Kisielius

45.00

Alfonsas Lukas

kun Rimantas Gudelis

Alma Vilkas-Stockus

Juozas Maciulaitis

40.00

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktine

Danute Mačernis

R. Šlapkauskas

Valerija Žadeikienė

Janina Marks

dr. Daina Variakojytė

15.00

35.00

Helen Galėnas

Nijole Nausėdiene

Albinas ir Ona Garūnai

Grožvyda Giedraityte

Ben Norkūnas

30.00

Bronius Krokys

J.K Milavickas

,

Petras Pagojus
Janina Racevčiene
Algis Regis
Valerija Sparkyte
Ada Sutkuviene

dr

leonard Šimutis
Nemira Šumskienė

Ona ToliOSienė - vyro a.a. Juozo ToliūSio

Sofija Bražionienė
Rimas Černius
Joseph Dauparas

Jono Kuprio, kuris „Draugo” gegužinėje turėjo nelengvą pareigą visus gražiai įamžinti, nuotraukoje: piešinių

konkurso dalyviai (iš viso 32 jaunieji dailininkai) po apdovanojimų, kuriuos gavo visi.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

„Draugo" rėmėjai

...TOLI NUO SAVO GIMTŲ NAMŲ

JAV LB Vidurio vakarų
apygardos apylinkių gegu
žinė įvyks rugpjūčio 11 d.,
sekmadienį, 12 vai. Pasaulio
lietuvių centro sode, 14911
127 St., Lemont, IL. Visuome
nė iš Brighton Parko, Cicero,
Melrose Parko, East Chicago,
East St. Louis, IL, Indianapolio,
Lemonto,
Minnesotos,
Pietvakarių, Waukegan ir
Wisconsin apylinkių maloniai
kviečiami dalyvauti. Laukia
me ir trečiosios bangos lietu
vių, kurie dar gal nepriklauso
nė vienai apylinkei. Kviečia
me ir lietuvius iš Union Pier.
Pasidžiaukime vasara visi
kartu!

Vincas Skladaitis

Juozas Žygas

10.00
Estera Alšėnienč

Stefa Kalnini

Julija Banys

Henrikas ir Laimutė Novickai

Salomėja Blanford

Aleksas Smilga

Ramūnas Brakas

V. ir O. Šilėnai

V. ir V. Gruzdžiai

Regina Taunys

Victor Jay

atminimui
Šarūnas Užgiris

A. Varnelis

Ona Mazionytė

Dalius Vasys
Povilas Žumbakis

25.00

Emilija Mikalonis

Raimonda Apeikytė

Birute Navickiene

Laima Baltrėnas

Alfonsas Petrutis

RĖMĖJAI

Ilona Baranauskas

Henrikas Stasas

50.00

Tomas Bardauskas

P ir A. Steponavičiai

Ona Adomaitiene

Ina Bertulytė-Bray

Anatolijus Šlutas
Julius Špokevičius

B ir P Andriukaičiai

Gražina Budrys

Adėlaida Balbata

Janina Cukurienė

Jadvyga Tamaševičienė

Brighton Park Lithuanian Homeowners

Maria Derenčius

Aleksandras Verikas

Association

Ona Draugelienė

5.00

Tadas Bukaveckas

Stasys Dubauskas

Jonas Prakapas

Kas kam „Draugo” geguži
nėje Čikagoje liepos 28 d. buvo
įdomiausia: jauniems susitiki
mai, seniems - žiūrėti į jau
nus. Netgi po to, kai baigėsi
visa sumanyta programa ir
liko tik pasišokimas, sako, iki
vėlumos nesiskirstė ir 50-ųjų
jaunamartės. O kun. Viktoras
Rimšelis neatsidžiaugė išmel
dęs gegužinei gerą orą - lie
taus nebuvo, saulė nekaitino
ir tvankumą gerokai prasklaidydavo vėjas. Dažnas
.Amerikos senbuvis gegužinėj
Dievui vis padėkodavo, kad
prieš atvažiuodamas išgirdo
per TV apie išgelbėtus devynis
Pennsylvanijos angliakasius
(„Amerikai

reikėjo gerų ži

nių”). Jaunos moterys, supra
tau, neseniai atvažiavusios iš
Lietuvos, man už nugaros il
gesingai (vos ne poeto Adomo
Mickevičiaus balsu) dūsavo,
klausydamos Algimanto Barniškio orkestro solistės dai
nuojamos dainos: „Tiktai ne
šiandien, tiktai ne šičia, toli
nuo savo gimtų namų...”
„Kokia graži Lietuva. Kai
gyvenom, neįvertinom”... re
dakcijos trokštami jauni skai
tytojai burnojo, kad „Drau
gas” senamadiškas... „nauja
žvaigždutė” piktinosi, kad per
mažai gavo „baksų” už geriau
sio atlikėjo prizą, o jaunas
dėdė iš minios jį komentavo:
„Jėzau, Jėzau, visur ‘baksai’”!

Vakarykščiame
reportaže
dar liko nepadėkota minioje
savanorių
paskendusiems:
odos ligų specialistui dr. Kas
tyčiui Jučui, kuris konsultavo
viename iš administracijos
kambarių, šalia „Holy Cross”
med. sesers, matavusios krau
jo spaudimą; dr. Vidai I.
Puodžiūnienei su vyru, kurie
rodė manualinės ir fizinės te
rapijos stebuklus. Reikia pa
dėkoti ir Shou centrui, kuris
„Draugo” loterijai padovanojo
bilietų į „Mango” koncertą
„Bunkeryje”. Dar kartą dė
kojame Aldonai Sobieskienei,
kuri mums dirbo dar ir pirma
dienį.
Kitos dienos rytą „Draugo”

administratorius netikėjo, kad
jis dar gyvas („Kai man viena
ponia pasiūlė šiemet surengti
dar vieną gegužinę, aš paža
dėjau geriau nusišauti”, - neo
ficialiai pareiškė mūsų bosas),
o „Draugo” valdybos pirmi
ninkė Marįja Remienė dievažijosi, kad kitų metų ge
gužinei ji nebeturi jėgų. Su
prantama, tie didieji „Draugo”
renginiai suryja begalę laiko
ir sveikatos. Bet visi mes su
prantame, kad tai pošventinės
nuotaikos, kurios iki kitos
gegužinės išsisklaidys ir kitais
metais vėl viskas bus kaip
buvę. Bent jau iki' „Draugo”
100-mečio.
Žurnalistės diktofono juos
telėje liko pora dalykinių pasi
kalbėjimų su gegužinės daly
viais. Jie gali būti įdomūs ir
„Draugo” skaitytojams. Iš Lie
tuvos buvo atvykęs prof. Algis
Zaboras, o iš Clevelando „Draugo” korespondentas Li
nas Johansonas, garbės konsulės Ohio padėjėjas (žinoma,
neapmokamas). Kadangi Au
relija Balašaitienė „Draugui”
buvo pranešusi apie Lietuvos
studentų, įstrigusių jų valsti
joje, bėdas, paprašėme Liną
apie tai papasakoti smulkiau,
nes jis ir yra tas žmogus, ku
ris tiesiogiai užsiima studentų
gelbėjimu. Beje, pasigyrė jis,
kad jo daryta nuotrauka ir
tekstas apie tai pasirodė pir
majame „Lietuvos ryto” laik
raščio puslapyje.

tokių. Tas pats buvo atsitikę voti? Jiems sako: „Turite
ir su rusų studentais, juos glo kišenėje 500 dol., eikite į
bojo rusų bažnyčia.
viešbutį”. Taip, žinoma, kai
- Kiek tokių globotinių viena naktis miesto viešbutyje
I „Draugo” klausimus atsako Linas Johansonas
turite?
kainuoja 100 dol. Mes ieškome
- Dėl kokios priežasties turi turėti pačius aukščiau
- Girdim, kad Atlantoj pa jiems apgyvendinti patalpų.
atsiranda gatvėje Lietuvos sius mokymosi duomenis. Tai puolė į bėdą 100. Mes šiuo Ačiū Dievui, kad gavom vietos
studentai, vasarai atvykę į teisės, architektūros mokslų metu turim apie 40. O iš viso amerikiečių laikraštyje, kur
JAV
pagal
tarptautinę 2-3 kurso studentai (dirigavi toji valymo kompanija yra at- papasakojome apie studentų
mo ar dailės studentų net ir sikvietusi apie 100 žmonių, bėdas. Atsiliepė kompanijos ir
įdarbinimo programą?
- Čia daugiausia kaltos Ry neima).
Išvažiuodami
jie tuos duomenis gavome iš Kau kai kuriuos įdarbino.
tų europiečių valymo kompa turėjo palikti 500 dol. užstatą, no, iš „Pasaulio lietuvių cen
- Jūs vienas tą darbą da
nijos, kurios nori išnaudoti kad grįš į savo šalį, taip pat tro”. Dabar ieškom likusių, rot, ar Jums kas padeda?
tuos vaikus. Jie atvykusiems 500 dol. turėti kišenėj, kad kurie nėra pranešę apie save.
- Yra dar Andrius Dundupakiša pasirašyti kitas, blo galėtų peržengti JAV sieną. 2 radom Čikagoj. Lietuvos am ras. Aš turiu savo grupę, jis gesnes sutartis su daug ma Žinoma, mokėti angliškai. Tai basada kreipėsi į mūsų konsu savo, studentai kreipiasi į
žesniu atlyginimu, galvodami, gabūs ir veiklūs studentai. Be latą, prašydama jiems padėti. mus, kai turi problemų. Vie
kad tie vaikai, atsiradę kitoje to, jie yra legalūs, nes atva Darom ką galim: apgyvendi- nam to padaryti būtų neįma
pasaulio pusėje, neturės kitos žiuoja su darbo viza. Mes ži nam, surandam darbą. Kai noma. Garbės konsulė Ingrida
išeities ir pasirašys. Studentai nome, kad jų nebus galima studentai, patekę į bėdą, pa Bublienė koordinuoja visą šį
negauna
žadėtų dviviečių išnaudoti; ir jie pasako darb skambina į tos programos prie darbą. Ačiū Dievui ir už Jurgi
kambarių, jie sukišami po 10 daviams: „Mums ne tai pa valstybės departamento, kuri Šenbergą, kurio nuotrauka at
ir suguldomi ant čiužinių. O žadėjote”. Tada juos nuveža į juos čia atsikvietė, būstinę, sidūrė „Lietuvos ryto” pirma
juk čia atvažiuoja geriausi autobusų stotį ir palieka. Jie vaikams pasako: nueikite ten jame puslapyje. Jis savo na
mūsų studentai. Kad papultų iš ten skambina į konsulatą. ir ten, ir surasite darbą. O kur muose nemokamai apgyvendi
į šią tarptautinę programą, jie Štai šiandien atsiliepė dar 10 mums dėtis šiąnakt, kur nak no 20 studentų.

VASARAI PADIRBĖTI ATVAŽIUOJA
GERIAUSI MŪSŲ STUDENTAI

Muzikos prof. Algį Zaborą iš
Klaipėdos universiteto „Drau
go” skaitytojai prisimena iš
ankstesnių metų. Jis pasku
tinį kartą prieš 2 metus
Čikagoje viešėjo savo profesi
jos reikalais. Šiuo metu - jis
vėl Amerikoje, atvyko ir į
„Draugo” gegužinę. Teirau
jamės, kokiu tikslu Amerikoje
šį kartą.
- Pirmiausia pasiilgau duk
ros, kuri čia yra ištekėjusi. Jos
nemačiau jau dvejus metus.
Noriu užbaigti tvarkyti kny
gos apie Algirdą Brazį leidy
bos reikalus. Tiesa, knyga pa
rengta jau prieš pusmetį, bet
ruošiant spaudai reikia sude
rinti paskutinius dalykus.
Trečia priežastis: norėčiau pa
sidaryti įrašų autorinei muzi
kinei laidai Vakarų Lietuvos
televizįjoje.
- Apie ką toje laidoje pa
sakojate?
- Tai autorinė muzikinė lai
da „Virtuozai”. Pristatinėju
Klaipėdos ir apskrities meni
ninkus - atskirus atlikėjus ir
kolektyvus, orkestrus, dirigen
tus. Stengiuosi užfiksuoti ne
tik solidaus amžiaus daug pa
siekusių menininkų veiklą,
bet ieškau ir jaunų talentų.
Būdamas čia noriu užfiksuoti
čia veikiančių klaipėdiškių
darbus, kad ir Lietuvoje Žino
tų apie juos.
- Papasakokite apie Klai
pėdos kultūrini gyvenimą.
- Klaipėda iš tiesų atrodo
gana solidžiai visais savo ro
dikliais: augimu, vystymusi,

jaunatvišku veržlumu. Tai
universitetinis, kultūros, pra
monės miestas, kuriame paly
ginus ir bedarbystė nėra di
delė. Ir kai kalbama, kad po
Vilniaus pagal visus tuos ro
diklius eina Klaipėda, aš ne
prieštarauju.
O bendra Lietuvos situacija
nėra palanki kultūrinėms in
tencijoms. Vilnius turi tam
tikrą monopoliją: ten vyksta
didieji renginiai, yra kultūros
įstaigos,
teatrai,
koncertų
salės, vyksta solidūs festiva
liai. Jie ir suėda didelę dalį vi
sos Lietuvos kultūros pinigų.
Kitiems lieka mažiau.

- Bet juk ir Klaipėdoje
nebankrutavo nei Dramos
teatras, nei Muzikinio teat
ras, nei universitetas?”
- Taip, mes turim solidžių
muzikinių festivalių: tradici
nis Klaipėdos muzikinis pa
vasaris (vykęs bene 30-ąjį
kartą), „Marių klavyrai” Klaipėdos kompozitorių ka
rinių festivalis ir tarptautinis
Stasio Šimkaus chorų konkur
sas, kurį organizuoja Klaipė
dos chorinė bendrija „Auku
ras” (jo prezidentas šiuo metu
esu). Yra, bet mes matom,
kaip jie siaurėja, kaip vis
prasčiau ir prasčiau finansuo
jami, kaip vis sunkiau ir sun
kiau jie gali išsilaikyti. Yra
pavojus sunykti visiems tiems
mano išvardintiems festiva
liams, nes Vilniaus filharmo
nija ima šalintis Klaipėdos
muzikinio pavasario finansa
vimo, mūsų savivaldybė vis

PASIILGAU DUKTERS...
sako į Čikagą vėl atvykęs dr. prof. Algis Zaboras
mažiau lėšų skiria S. Šimkaus
konkursui organizuoti. Bet
dar teatrai veikia, kamerinis
orkestras groja, žmonės gauna
kažkokias algeles, prisiglaudę
prie Muzikos centro. Blogiau
yra su mėgėjų kolektyvais chorais, ten finansavimo rei
kalai visai prasti. Dalis kolek
tyvų jau iširę.

- Gal čia kaltas ir idėją
trūkumas. Štai Jūsų pačio
pavyzdys: pastatėte įdomų
kūrinį - oratoriją, kuri
turėjo didelį pasisekimą.
- Negalima nuneigti, kad
asmeninė iniciatyva kartais
duoda rezultatų ir didelių (la
bai didelių) pastangų dėka
mūsų menininkai susiranda
lėšų savo projektams. Pernai
pastačiau žymaus „bitlų” mu
zikanto
Paul
McCartney
„Liverpulio oratoriją”. Nuolat
stengiuosi imtis didesnių ir
įdomesnių karinių: tai ir sa
vęs, kaip dirigento, realizavi
mas, ir studentų, su kuriais
dirbu, įtraukimas; be to, noriu
supažindinti klausytojus su
naujais, Lietuvoje dar ne
skambėjusiais kariniais. Mi
nėta oratorija sukurta prieš
10 metų, taigi visai šviežias
kūrinys. Tai autobiografinis, grandiozinis kūrinys mišriam
chorui, 6 solistams ir orkestrui.

- Kaip sutiko publika?
- Publikos buvo daug, stu
dentai net ant žemės sėdėjo.

Juos intrigavo „bitlo” pa
vardė. Iš tiesų, sunku įsivaiz
duoti McCartney ir oratoriją,
suderinti jo pramoginį, „popsinį” žanrą ir akademinį muzi
kos žanrą - oratoriją. Jauni
mas gal tikėjosi, kad tai bus
„bitlų” muzika, o iš tiesų tai
buvo tradicinė oratorįja, tiesą
sakant melodinga, paprasta ir
nuoširdi muzika, bet su pre
tenzija į rimtą, akademinę.

—■ O nežadate žios ora
torijos dar kur nors nu
vežti?
- Su kuo? Jeigu aš iš savo
kišenės mokėjau solistams už
kūrinio atlikimą!?

- Girdėjau, kad iš šios ke
lionės taip pat parsivežate
kai ką įdomaus.
- O! Čia gal buvo dar 4-tas
tikslas vykstant į Ameriką panardyti po bibliotekų muzi
kos
fondus.
Gerokai
panardžiau po Kongreso biblio
teką Vašingtone (keletą dienų
nuo aušros iki sutemų) ir po
Čikagos centrinės bibliotekos
fondus. Tiesa, juose aš ne
pirmą kartą, bet, manau, ir ne
paskutinį. Radau ir kai ką nu
sikopijavau. Su širdies skaus
mu palikau daug ko nenusikopįjavęs (mums brangu, kai
kūrinys turi 100 psl.), bet vis
dėlto porą dalykų parsivešiu.
Vienas, manau, bus įdomus ir
kitiems: .Amerikietiškos mi
šios” džiazo stiliuje. Parengė

Audronė V. Škiudaitė

