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Tradicinė „Gijos”
gegužinė Clevelande;
knyga - kaip aruodas,
kuris niekada neišsenka.
2 psl.

Sės. Ona Mikailaitė
vedamajame: liberalų
noras neišsipildys,
popiežius nepasitrauks;
prezidento rinkimai:
problemos ir prognozės.
3 psl.
J. Monkutės-Marks
galerija Kėdainiuose;
naujas įsiamžinimo
būdas - virsti deimantu.
4 psl.

Balta Alės Rūtos rožė
Bernardui Brazdžioniui.
5 psl.

Rugsėjo 9 ir 10 d.
Čikagos centre vyks
susitikimai su Lietuvos
prez. Valdu Adamkum.
6 psl.

Sportas
* Antradienį Ispanijoje
vykusiose Tarptautinės leng
vosios atletikos federacijos
varžybose tarp disko metikų
II vietą užėmė Europos vice
čempionas Virgilijus Alekna.
* Antradienį
Vilniuje
draugiškos futbolo rungty
nės tarp Lietuvos ir Izraelio
olimpinių (iki 21 metų am
žiaus) rinktinių baigėsi lygio
siomis 1:1.
*NBA New York „Knicks”
generalinis vadybininkas
Scott Layden norėtų pasirašy
ti sutartį su Arvydu Saboniu,
tačiau pastarasis pasiryžęs
žaisti tik Portlande, rašoma
dienraštyje ,,New York Post”.
„S. Layden jau tuziną kartų
klausinėjo apie A. Sabonio
planus ir galimybes žaisti
New York’e”, sakė lietuvio
agentas Herb Rudoy. — Ta
čiau, kiekvieną kartą kai Ar
vydui
primindavau
New
York’ą, jis atsakydavo, kad pa
prasčiausiai nori žaisti Port
lande”.
* Kauno „Žalgirio” vyrų
krepšinio klubo tinklapyje
internete teigiama, jog antra
dienio vakarą buvo suderintos
paskutinės sutarties su 28
metų 202 cm ūgio krašto puo
lėju Sauliumi Štombergu de
talės ir krepšininkas grįžtąs į
kauniečių komandą.
* Kitą sezoną Kauno „Žal
girio” krepšinio komandoje
vėl rungtyniaus 28 metų 200
cm ūgio puolėjas Mindaugas
Timinskas.

Naujausios
žinios
Dėl gausybės susikau
su eurointegracija
jusiu įstatymų Seimo pirinkas šaukia neeilinę par»nto sesiją.
Lietuva atsiėmė EuroKomisijai anksčiau pa
tą prašymą finansinei paai gauti.
* Lietuvoje rengiamoje
tų

AIDS

konfe-

:įjoje lankysis Švedijos ka-

Kaina 50 c.

„Mažeikių naftos” likimas — valdžios ir
politikų dėmesio centre

Dėl prezidento posto
varžysis du broliai
Matulevičiai

Šiame
numeryje:

jtautinėje
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Vyriausybė sieks
didesnės įtakos valdant
„Mažeikių naftą”
Vilnius, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — Rugpjūčio 14 d. New
York’e „Williams” ir „Jukos”
susitarė, kad JAV bendrovė už
85 mln. JAV dol. parduos
26.85 proc. „Mažeikių naftos”
„Jukos” 1999 metais įsigytą
akcįjų paketą bei susivieniji
mo valdymo teises.
Lietuvos vyriausybė turi
vilčių pagerinti 1999 metais
su JAV bendrove „Williams”
pasirašytą valdymo sutartį bei
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis (kairėje) susitiko su ministru pirminiš dalies pataisyti investicįjų
kui Algirdu Brazausku.
Kęstučio Vanago (Eltai nuotr
sutartį. Tokį tikslą vyriausybė
užsibrėžė, nepaisant „Jukos”
Bažnyčia ir vyriausybė dęrina
viceprezidento Michail Brudsavo veiksmus
no pareiškimo, kad „Jukos”
Vilnius, rugpjūčio 21 d. įstatymo projektą. Jame įteisi nesiderės su vyriausybe dėl
(BNS) — Kardinolas Audrys nami du dirbtinio apvaisinimo naftos susivienįjimo valdymo
Juozas Bačkis
trečiadienį būdai: „in vitro” — kiaušia teisių, bei fakto, kad to nenu
vykusiame
susitikime
su ląstės apvaisinimas mėgintu mato 1999 metų sutartis.
premjeru Algirdu Brazausku vėlyje ir „in vivo” — kiaušia
„Lietuva pasilieka 40 proc.
paprašė, kad atstatomi Valdo ląstės apvaisinimas moters ‘Mažeikių naftos’ akcįjų, ir
vų rūmai netrukdytų rengti kūne.
mes jau pradėjome pokalbius
Iki šiol Lietuvoje nebuvo lei su ‘Jukos’ dėl valdymo sutar
procesijų aplink Arkikatedrą
džiama su dirbtiniu apvaisini ties, kuri buvo pritaikyta tik
baziliką.
Be to, kardinolas pakartojo mu susijusi spermos, kiaušia ^illiams’, kad jos būtų atsisa
neigiamą Katalikų Bažnyčios ląsčių ir embrionų donorystė.
kyta arba kad ji būtų iš esmės
Kardinolas A. J. Bačkis taip peržiūrėta ir kad ‘Mažeikių
požiūrį į dirbtinį apvaisinimą,
ypač netekėjusių moterų, aiš pat paprašė premjero atsi nafta’ būtų valdoma pagal Lie
kindamas tuo, kad žmogus tu žvelgti ir į tai, jog, atstatant tuvos įstatymus”, po susitiki
ri žinoti savo tėvus. „Bažny Valdovų rūmus, procesijoms mo su prezidentu Valdu
čia savo pozicijos dėl dirbtinio aplink Katedrą paliekamas la Adamkumi trečiadienį sakė
apvaisinimo nepakeis, mūsų bai siauras kelias. Vyriausy premjeras Algirdas Brazaus
nuomonė yra kategoriškai bės vadovas jau pavedė savo kas.
* Lietuvos dviračių spor
patarėjui apsvarstyti, kokios
„Prezidentas akcentavo bū
to federacija (LDSF) neri prieš”, sakė A. J. Bačkis.
Sveikatos
apsaugos
ministe
yra
galimybės nutiesti plates tinybę vyriausybei artimiau
mauja, kad lenktynių „Tour
rijos darbo grupė šį pavasarį nį kelią procesijoms aplink
de France” trečiosios vietos
siu metu turėti aiškią derybų
parengė Dirbtinio apvaisinimo Katedrą.
Nukelta į 6 psl. strategįją. Reikia derėtis su
laimėtojo Raimondo Rumšo na
rystė Italijos „Lampre-Daikin”
tiekėju, kad vyriausybė
R. Paksas reikalauja iškelti baudžiamąją bylą naftos
profesionalų komandoje tebė
išlaikytų įtaką priimant stra
„Williams” vadovams
ra įšaldyta, nepaisant nepri
teginius sprendimus dėl viso
klausomos ekspertizės pa
sakė R. Lietuvos naftos ūkio adminis
Seimo narys, Liberalų de- rųjų įgyvendinti’
teiktų įrodymų, jog dviratinin mokratų partijos pirmininkas Paksas.
travimo. Prezidento nuomone,
kas nevartojo dopingo. Kaip Rolandas Paksas trečiadienį
1999 metų spalio 29 d. „Wil- reikia išnagrinėti visas gali
sakė Lietuvos dviračių sporto kreipėsi į Lietuvos Generalinę liams International Company” mybes, net ir galimybę vyriau
federacįjos generalinis sekre prokuratūrą, prašydamas iš išdavė AB „Mažeikių nafta” sybei turėti daugiau nei 51
torius Valentinas Rutkauskas, kelti baudžiamąją bylą „Wil- neatšaukiamą vekselį 75 mili proc. akcijų”, sakė prezidento
federacįja nusiuntė paklau liams” vadovams Lietuvoje dėl jonų JAV dolerių sumai, kuris patarėjas Darius Kuolys.
simą Italijos „Lampre-Daikin” tyčinio blogo darbo, siekiant turėjo būti apmokėtas patvir
Anot A. Brazausko, vyriau
komandai, kodėl ši ir toliau išvengti mokėjimo pagal vek tinus 2001 metų darbo rezul sybė tikriausiai sutiks, kad
„Jukos” pirktų akcijas iš „Wilyra suspendavusi R. Rumšo selį.
tatus.
„Nepaisant viešų pareiški liams”. Tačiau pagrindinė pro
veiklą komandoje, tačiau atsa
„Dabar, kai *Williams’ baigia
kymo negavo. LDSF pastaruo savo aferą Lietuvoje, būtina, mų apie pervestus pinigus, blema, anot jo, lieka „Ma
ju metu nepavyksta susisiekti dar kompanijai visiškai nepa kiek mums žinoma, jokie pini žeikių naftos” valdymas. A
su Italijoje gyvenančiu R. sitraukus, patikrinti, ar visi gai niekada nebuvo mokėti”, Brazauskas kartu pripažino,
kad, norint atsisakyti 1999
Rumšu.
(BNS) jos įsipareigojimai yra iš tik- sakė R. Paksas.

Vilnius, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — Žinomas televizįjos
žurnalistas Vytautas Matule
vičius trečiadienį kreipėsi į
Vyriausiąją rinkimų komisįją
(VRK) ir gavo jos leidimą ati
daryti specialią banko są
skaitą rinkti rėmėjų lėšas.
Savo prašyme VRK V. Ma
tulevičius nurodė ketinąs da
lyvauti prezidento rinkimuo
se. Apie ketinimą kandidatuo
ti į valstybės vadovus jis yra
anksčiau paskelbęs ir televizi
jos žiūrovams.
Į prezidentus taip pat kandi
datuoja ir V. Matulevičiaus
brolis, Seimo Liberalų frakci
jos narys Algimantas Matule
vičius. Leidimą atidaryti spe
cialią banko sąskaitą VRK A
Matulevičiui davė liepos pa
baigoje. Jis buvo pirmasis pre
tendentas į prezidentus, kuris
kreipėsi dėl tokios sąskaitos
atidarymo.
A Matulevičius į preziden
tus ketina kandidatuoti kaip
nepriklausomas kandidatas.
„Kiekvienas yra Lietuvos Res
publikos pilietis ir jis gali da
ryti, ką jis nori. Niekur nėra
parašyta, kad broliai negali
kandidatuoti į prezidentus”,
pažymėjo jis.
Prezidento rinkimai vyks
gruodžio 22 dieną.

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

JAV
Vašingtonas. Baltųjų rūmų
retorika dėl Irako gali pasiro| dyti esanti radikalesnė už nu
manomus JAV veiksmus, to
dėl ant kortos gali būti pastaj tytas pasitikėjimas Vašingto
nu, jei jam tektų nusileisti. Ne
kartą grasinęs nušalinti Irako
I vadovą Saddam Hussein, JAV
prezidentas George W. Bush
| Irako strategįją pavertė vienu
j svarbiausiu savo politikos už
daviniu, todėl pagal ją tiek per
rinkimus, tiek ateityje bus
sprendžiama apie prezidento
veiklą. Tačiau, kuo labiau
JAV valdantieji sluoksniai ir
sąjungininkai užsienyje susi
mąsto apie didelio masto karo
prieš Iraką padarinius, tuo
daugiau kyla abejonių dėl šio
sumanymo. JAV Kongrese su
rengtame forume buvęs vy
riausiasis JT ginkluotės tikrintintojas Irake Scott Ritter
pareiškė, kad Irakas Amerikai
nekelia grėsmės. Jo teigimu,
Irakas po karo Persijos įlan
koje buvo iš esmės nuginkluo
tas, o JAV iki šiol nepateikė

jokių įrodymų, kurie paremtų
jos teiginius apie kuriamą
branduolinį, cheminį ir bak
teriologinį ginklą. S. Ritter
nuomone, G. W. Bush admi
nistracija ciniškai naudojasi
ginklų problema, kad galėtų
pateisinti puolimą ir suvesti
senas Vašingtono sąskaitas su
Bagdadu.

EUROPA
Berlynas. Penki Irako am
basados užpuolimu ir įkaitų
pagrobimu įtariami vyrai, ku
rie trečiadienį stojo prieš Ber
lyno teismą, yra prieglobsčio
prašantys asmenys ir gali būti
irakiečių kilmės. Vienas šių
vyrų 2001 m. prašė prieglobs
čio Vokietįjoje, kiti įtariamieji
pateikė prieglobsčio prašymą
šių metų kovą. Antradienį va
kare po 5 valandas trukusios
įkaitų dramos policįjos specia
liosios pajėgos puolė ambasa
dos pastatą, išlaisvindami Ira
ko reikalų patikėtinį Shamir
Mohammed ir vieną ambasa
dos darbuotoją. Įkaitai buvo
nesužeisti.

Maskvos
gyvenamajame
name nuo galingo sprogimo
sugriuvus visai laiptinei, 8
žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti.
Pareigūnai, siekdami išsklai
dyti būgštavimus, kad kyla
nauja
gyvenamųjų
namų
sprogdinimų banga, tvirtina,
kad sprogimas įvyko dėl gam
tinių dujų nuotėkio. Tuo tarpu
išsigelbėję susprogusio namo
gyventojai nenori sutikti su
šia prielaida. Pasak jų, nei iki
sprogimo, nei po jo dųjų kvapo
nebuvo, tik po sprogimo jie
jautė parako kvapą.
Rostovas prie Dono. Rusi

metų valdymo sutarties, tektų
bylinėtis Londono arbitraže, ir
toks kelias būtų sunkiausias
bei mažiausiai tikėtinas.
Vyriausybės tikslas, pasak
A. Brazausko, yra išgelbėti sa
vo šimtus milįjonų litų, inves
tuotų į įmonę — iš viso apie
1.7 mlrd. litų, iš jų — 1.150
mlrd. litų paskolų. Artėja
grąžinimo terminai — 20062007 metai, o dabartinė situa
cija sukelia didelių abejonių,
ar tie pinigai gali būti grąžinti
valstybei. Todėl mes suinte
resuoti, kad „Mažeikių nafta”
dirbtų pelningai, ir matome
tokių galimybių, tik reikia pa
keisti valdymą”, teigė vyriau
sybės vadovas.
Neperėmus valdymo,
„Mažeikiu naftai” reikia
skelbti bankrotą
Opozicinės Lietuvos centro
sąjungos (LCS) pirmininkas,
parlamentaras Kęstutis Gla
veckas siūlo skelbti „Mažeikiai
naftai” bankrotą, jeigu nepa
vyktų susitarti su Rusijos ben
drove Aukos” pakeisti įmonės
valdymo sutarties.
Anot K. Glavecko, vyriau

sybė turėtų siekti pakoreguo
ti, jo vertinimu, Lietuvai ne
naudingą įmonės valdymo su
tartį. „Galas žalai neateina.
Akcininkų pasikeitimas nekei
čia sutarties. Bankrotas buvo
ir lieka vienintele išeitimi, jei
gu nepavyks susitarti (dėl val
dymo sutarties pakeitimo —
BNS) su 'Jukos’ ”, todėl K Gla
veckas. Jo teigimu, įmonės
veiklos finansiniai rodikliai
leistų jai skelbti bankrotą, o
tai sudarytų galimybę pakeisti
jos valdymo sutartį.
LCS vadovas taip pat pa
reiškė turįs įtarimų, jog iš ak
cįjų pardavimo JAV bendrovė
gali turėti didesnę naudą, ne
gu yra viešai skelbiama.
Konservatoriai baiminasi
energetikos ūkio
priklausomybės nuo
Rytų
Opozicinės Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių)
atstovai nuogąstauja, jog JAV
bendrovei „Williams” nuspren
dus pasitraukti iš Lietuvos,
didžiausių energetikos įmonių
kontrolė galėtų pereiti į Rusi
jos įmonių rankas.
Nukelta į 6 psl.

Vašingtonas apgailestauja dėl
,Williams” pasitraukimo
Vašingtonas-Vilnius, rug
pjūčio 21d. (BNS) — JAV vy
riausybė pareiškė smarkiai re
mianti savo valstybės investi
cijas Lietuvoje ir apgailes
taujanti dėl bendrovės „Wiliiams Companies” sprendimo
pasitraukti iš Lietuvos, rašo
ma JAV ambasados Lietuvoje
išplatintame pranešime, ku
riame išdėstytas oficialus JAV
administracijos
požiūris
į
„Williams” sprendimą parduo
ti turimas susivienijimo „Ma
žeikių nafta” akcijas Rusijos
naftos bendrovei „Jukos”.
Anot dokumento, „Williams”
nurodė pasitraukianti iš Lie
tuvos dėl būtinybės „susitelkti
savo pagrindiniam verslui, su
kaupti daugiau grynųjų pini
gų, sustiprinti savo finansinę
padėtį ir sukurti stiprų pag
rindą
kompanijos tolesnei

jos sausumos kariuomenės vy taip pat Rusijos ir Baltarusi
riausiasis vadas, generolas jos regionų lygybė bei sudaryti
pulkininkas Nikolaj Kormil- valdžios organai remiantis
cev atmetė galimybę, kad pir Rusijos Konstitucija. „Net Le
madienį Čečėnijoje nukritęs ninas ir Stalinas nebuvo su
sraigtasparnis „Mi-26” buvo galvoję suskaldyti respubliką
perkrautas. Jis patvirtino, ir įtraukti ją į SSRS sudėtį”,
kad yra dvi nelaimės prielai pareiškė A. Lukašenka.
dos — apšaudymas iš žemės ir
AFGANISTANAS
techniniai gedimai. Rusijos
generalinio prokuroro pava
Kabulas. Afganistano vy
duotojas Sergej Fridinskij pra
riausybė trečiadienį paneigė
nešė, kad netoli kritimo vietos Pakistano vadovo Pervez Murastas nešiojamojo zenitinio sharraf pareiškimą, kad Taliraketų komplekso „Strela”, iš
bano ir „ai Qaeda” pajėgos
kurio paleista raketa galėjo
galbūt persigrupuoja Afganis
numušti sraigtasparnį, vamz
tane, ir teigė, kad jos grei
dis. Rugpjūčio 19 d. nelaimės
čiausiai telkia pajėgas Pakis
ištiktame sraigtasparnyje bu
tano teritorijoje. Afganistano
vo 147 žmonės, 115 iš jų žuvo.
gynybos ministras Mohamed
Qasim Fahim vertino kaip ne
BALTARUSIJA
atsakingą P. Musharraf pa
Minskas. Baltarusijos pre reiškimą, kad Afganistano va
zidentas Aleksandr Lukašen dovo Hamid Karzai vyriausy
ka nepriimtinais pavadino bė nekontroliuoja didelės vals
siūlymus dėl būsimos Baltaru tybės dalies ir kad Talibanas
sijos ir Rusįjos sąjungos, ku bei „ai Qaeda” čia gali vėl at
riuos pateikė Rusijos prezi gytidentas Vladimir Putin. Jis pa
Afganistano gynybos mi
siūlė išsiaiškinti Rusįjos ir nistras Mohammad Qasim Fa
Baltarusijos sąjungos ateitį him trečiadienį paneigė pra
surengus referendumą, ku nešimus, kad Šiaurės sąjungos
riame gali būti pateiktas klau suimti Talibano belaisviai, ku
simas, ar sutinka Rusijos ir rie užduso pervežami sunkve
Baltarusįjos piliečiai kurti to žimiuose, buvo palaidoti masi
kią valstybę, kurioje būtų ga niame kape. Tačiau jis prane
rantuotos teisės ir laisvės, šė, jog buvo pradėtas šių pra-

veiklai”.
„Williams International”
motininė bendrovė — JAV vei
kianti ,,Williams Companies”
— patiria veiklos sunkumų.
Šiemet bankrutavo jos pada
linys „Williams Communica
tions”.
„Mes toliau remiame Lietu
vos energetikos nepriklauso
mybę ir JAV bendrovių akty
vų dalyvavimą Lietuvos eko
nomikoje”, teigia JAV vyriau
sybė. „Mes taip pat tikime,
kad Lietuvoje ir toliau bus pa
lanki investicijoms aplinka,
kaip tai demonstruoja daugy
bės JAV bendrovių veikla Lie
tuvoje. Jungtinės Valstijos ir
toliau rems Lietuvos ekonomi
nę pažangą ir skatins užsienio
investicijas”, teigiama Vašing
tono pareiškime.
nešimų tyrimas. Amerika pir
madienį pranešė tirianti žur
nalo „Newsweek” pranešimus,
kad apie 1,000 pervežamų Talibano kovotojų užduso, kai
JAV remiamos Šiaurės sąjun
gos pajėgos juos pervežė užda
ruose sunkvežimiuose.

KINIJA
Beijing. Centrinėje Kinijos
Hunano provincijoje, kur mili
jonams žmonių gresia didžiu
lis potvynis, trečiadienį pa
skelbta nepaprastoji padėtis.
Antrajame pagal dydį Kinijos
Dongtingo ežere vanduo spar
čiai kyla ir netrukus pasieks
lygį, kuris buvo per katastro
fišką 1998 metų potvynį.
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LIETUVIU TELKINIAI
ARUODAS, Į KURĮ SUKRAUTA
MEILĖ LIETUVAI
„Tautos fondas” knygos teksto rinkėja prisimena
Prieš keletą metų su pasi
tenkinimu buvo sutikta, iš
Tautos fondo vadovybės iš
girsta žinia, apie planuojamą
išleisti istorinį Tautos fondo
leidinį — knygą.
Tą leidinį sutiko redaguoti
žurn. Salomėja Narkėliūnaitė.
Teksto rinkimo darbui atlikti
buvo pakviesta Dalia Bulvi
čiūtė.
Darbymetis prasidėjo. 1998
m. įvykusio Tautos fondo (to
liau tik TF) metinio narių su
sirinkimo metu valdybos pir
mininkas Algis Vedeckas jau
spėjo pasidžiaugti, kad su tuo
leidiniu būsianti apvainikuota
visa TF veikla (Žiūr. „Drau
gas”, 1998 m. Nr. 102).
Staiga įvyko tai, ko visai ne
buvo tikėtasi. Savo bute rasta
mirusi Dalia Bulvičiūtė! Ne
tekus didelę tekstų rinkimo
darbe patirtį turėjusios darbi
ninkės, TF vadovybė skau
džiai išgyveno. Kad jau įsi
bėgėjęs leidinio ruošimas ne
nutrūktų, reikėjo skubiai susi
rasti naują rinkėją. Likimas
taip jau susiklostė, kad buvo
„užkliūta” ties manimi. Mat,
kažkam buvo žinoma, jog man
yra tekę dirbti su kompiute
riu. Teko su savimi gerokai
„pakariauti” dėl apsisprendi
mo ar priimti pareigas, kurios
man buvo svetimos ir nepažįs
tamos. Tiesa, prieš kiek metų
su kompiuteriu esu „drauga
vusi”. Tačiau, tą kompiuterį
palyginus su dabartiniu, būtų
galima drąsiai pavadinti tik
dabartinio kompiuterio proto
tipu. Todėl dabar, prisėdus
prie kompiuterio, pasijutau
esanti beveik naujokė. Jis su
manimi „kalbėtis” nelabai pa
noro. Į „draugystę”, mane su
kompiuteriu suvesti atskubė
jo, gretimame kambaryje dir
banti, TF reikalų vedėja Vida
Penikienė. Kompiuteris greit
pakluso. „Susidraugavus” su
juo, man tiesiogiai esant Sa
lomėjos Narkėliūnaitės žinio
je, darbas sklandžiai vystėsi.
S. Narkėliūnaitę anksčiau
pažinojau tik iš spaudos. Visai
negalvojau, kad kada nors
teks su ja dirbti. Džiaugiuos ir
didžiuojuos, kad pasitaikė pro-

ga ją artimiau pažinti ir kartu
bendradarbiauti.
Man neužteko tik tekstus į
kompiuterį kaupti. Teko pri
sidėti ir prie kitų medžiagos
rinkimo bei nuotraukų tvarky
mo darbų. O tų nuotraukų —
ištisa galybė. Jos įvairių įvai
riausių išmierų, daugiausia
per didelės. O Salomėja rami
na: „Nesirūpinki! Per didelės
— pjausim kojas ir bus gerai”.
Tokia ji jau buvo. Rami, nuo
širdi, visuomet geros nuotai
kos, mėgo pajuokauti.
Kada atrodė, jog leidinio pa
ruošimas jau buvo įsibėgėjęs,
atsirado nerimas dėl jos svei
katos. Nors ji ir nesiskundė,
bet vis dažnesnis prašymas
nuvežti ją pas daktarą (ji
mašinos neturėjo) gero neža
dėjo.
Staiga, leidinio darbą tik
įpusėjus, antras smūgis. Mirš
ta Salomėja! Su jos mirtimi vi
sas leidinio paruošimo darbas
sustojo. Buvo net imta nuo
gąstauti, kad ar iš viso tą dar
bą bus begalima tęsti toliau.
Daugiausia šią netektį išgy
veno TF valdybos pirmininkas
A. Vedeckas ir TF garbės na
rys Giedraitis, nes jie labiau
siai troško, kad ši knyga kiek
galima greičiau galėtų išvysti
saulės šviesą.
Praslinkus pusmečiui ar
daugiau, atsigavus nuo patirto

DRAUGAS

netekties smūgio ir grįžus į re
alybę, dabar žurn. Kęstučiui
K. Miklui sutikus prisiimti lei
dinio redagavimą, darbas vėl
užvirė ir pradėjo riedėti pir
myn.
Naujas redaktorius. Nauja
tvarka. Daug kas keičiama,
naujai perrašoma, papildoma
naujomis biografijomis, nuo
traukomis ir pan. Dar ir nepa
togumas: Miklas gyvena Flori
doje. Nors jam tenka karts
nuo karto į New Yorką atvyk
ti, tačiau TF reikalų vedėjai
Vidai dažniausiai su juo tenka
„kalbėti ir tartis” su „FAX”
talka, arba per telefoną. Jam
atvykstant, atsivežtą medžia
gą reikėjo skubiai paruošti. K.
Miklas kitokio būdo. Jis grei
tesnis. Iš anksto žinodavo, ko
kios medžiagos jam reikia.
Tad mudviem kartu su Vida
tekdavo suktis kaip ant ra
tukų. Ieškodamos reikiamos
medžiagos, rausėmės po krū
vas įvairiausių popierių, doku
mentų, užrašų ir visur, kur tik
galėjome jos rasti. Stengėmės,
kad leidinio darbas ilgai neužsitęstų.
Pagaliau darbas baigtas. Su
šviestuvo pagalba (atsargos
dėliai) atšviečiamas kiekvie
nas puslapis. K. Miklas su
šypsena veide išsiveža knygos
maketą į „Draugo” spaustuvę,
Čikagoje.
Dabar žvelgiu į ant stalo gu
linčią, netektimis pažymėtą,
daug sielvarto ir rūpesčių su
teikusią „Tautos fondas” kny
gą. Ji man atrodo kaip didelis
aruodas, į kurį Tautos fondo
nariai, rėmėjai ir geradariai
sukrovė savo meilę Lietuvai.
Marta Palienė

Tautos fondo šulai — Algis Vedeckas (kairėje) ir Juozas Giedraitis.
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Vėliau Onutė parodė prog
ramėlę su keturiomis skirtin
go valdymo lėlėmis. Po pasiro
dymo jaunieji atlikėjai dalino
si patirtais įspūdžiais ir vai
šinosi skaniais ledais.
Netrukus pasklido viliojan
tis keptų „Lietuviškų česna
kinių dešrelių” kvapas. Visi
buvo pakviesti paskanauti ne

i

tik dešrelių, bet ir troškintų
kopūstų, pupelių su spirgu
čiais, bulvių košės, salotų...
Negana to, visų svečių laukė
didžiuliame inde paruošta vai
sių mišrainė, namuose šeimi
ninkių prikepti pyragai ir kiti
saldumynai.
Visą vakarą nenuilstamai
susirinkusius linksmino jau
ne pirmą kartą pas mus vie
šintis, nuotaikingas muzikan
tas iš Čikagos Bronius Mūras.
Iš lietuvių sostinės Čikagos
taipogi atvyko ir intemetinė
krautuvėlė Visata.com. Jos sa
vininkas Renaldas Budrys at
sivežė galybes kompaktinių
plokštelių. Nuo klasikos iki
roko, nuo vaikiškų dainelių iki
čigoniškų romansų... Susirin
kusieji galėjo įsigyti, ko tik
širdis geidė.
Po nuotaikingų
žaidimų
prasidėjo loterija. Šiais metais
ji buvo ypatingai turtinga ir
įvairi. Pagrindinį prizą, 200
dol. „Taupos” čekį, laimėjo čikagiškė Visata.com savininko
žmona Regina.
Džiugu, kad buvo daug pa
galbininkų, kurie ir vainikus
pynė, ir fotoparodą sukabino,
ir stalus rideno, ir maistą ruo
šė, ir susitvarkyti po šventės
padėjo. Ypatingas ačiū mūsų
draugui Gyčiui Barzdukui, ku-

ris parūpino vietą gegužinei.
Dėkojame visiems prizų įstei
gėjams, taipogi Romui Zylei,
kuris fotojuostoje įamžino ai
bes gražių gegužinės akimir
kų. Dėkojame tiems svečiams,
kurie maloniai ir taikiai pra
leido laiką „Gįjos” gegužinėje.
Ona Pučkoriūtė-Zalensas

$100 00

Kanadoje ir kitur (US.)

$11500

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

$60 00
$65 06

'

3 mėn.
$38 00
$45.00

$45 00

$3300

$50 00

$38 00

Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu

$500 00

$250 00

Reguliariu paštu

$100.00

$55 00

Tik šeštadienio laida oro paštu

$85 00

$160 00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55 00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė

Tautos fondo istorijos knygos vyr. redaktorius žurn. Kęstutis K. Miklas
dešinėje) įteikia neseniai išleistą knygą Lietuvos prez. Valdui Adamkui.

WORCESTER, MA

KONCERTAS IR PIETŪS
Nekalto Marijos Prasidėjimo
vienuolijos Putname rėmėjai
spalio 6 d., sekmadienį, 1 vai.
'p.p., Maironio Parke jų dar
bams paremti ruošia koncertą
ir pietus.
Koncertą atliks gražiabalsių
„Vyrų sekstetas” iš Bostono,
žinomas ne tik Naujojoje Ang
lijoje, bet ir už jos ribų, įskai
čiuojant net Čikagą bei Kali
forniją. Mūsų lietuvių telkinio
jie dažni svečiai ir visiems ge
rai pažįstami. Vadovė Daiva
Navickienė.
Lietuviškus pietus paga
mins rėmėjos. Jos — puikios
šeimininkės ir visus svečius
pavaišins, o atvykusios seselės
vaišes praturtins lietuviška
rugine duonele ir pyragais.
Tai pirmas renginys prade
dant rudens kultūrinę veiklą.
Bus malonu visiems susitikti,
pateidalinti vasaros atostogų
įspūdžiais, pabendrauti, pasi
vaišinti ir pasiklausyti skam
bių gražiabalsių „Vyrų sekste
to” dainų. Jie dainuoja labai
gražiai. Daina — tautos dva
sios pasireiškimas. Kelia lietu
vio dvasią, stiprina sielą, svei
katą.
Rengėjai, ypač rengėjos, nes
jos dirba daugiausia, nieko
kita iš jūsų neprašo, tik pa
kviesti draugus, pažįstamus ir
patiems atvykti į šį gražų ren
ginį ir visiems kartu su se
selėmis, šventiška nuotaika,
maloniai praleisti sekmadie
nio popietę.
J. M.

6-OJI „GIJOS” GEGUŽINĖ CLEVELANDE
Vieną gražiausių liepos mė
nesio vakarų prie Erie ežero
pakrantės, Beachland piknikų
vietoje, įvyko 6-oji „Gijos” ge
gužinė.
Iš ąžuolo ir klevo šakų su
pinti vainikai, spalvingai vėje
lyje besiblaškantys balionai,
pereitų metų gegužinės fotoparoda, iš Lietuvos atkeliavu
sios kunigaikščio Kęstučio ir
jo žmonos Birutės teatrinės
lėlės suteikė aplinkai dar dau
giau jaukumo ir šventiškumo.
Po trumpo įžanginio žodžio
aktorė Onutė Pučkoriūtė ir
vasarai padirbėti atvykęs ant
ro kurso studentas iš Lietuvos
Evaldas Pankevičius paskelbė
programos
pradžią.
Visų
mėgstama vaikų programėlė
susilaukė ypatingo dėmesio ir
aplodismentų. Vaikai stebino
savo drąsa, išradingumu ir be
tarpiškumu. Buvo gražių dai
nelių, eilėraštukų, ir net
trumpas vaidinimas.

U2 metų
$60 00
$65 00

Metams

JAV

„Photo District News”
žurnalas, kuris yra platina
mas visoje šalyje 2002 metų
kovo
mėn.
atspausdino
straipsnį apie 30 naujų, daug
žadančių fotografų. Jų tarpe
yra Andrius Mikšys, mūsų vie
tinės bendruomenės pirminin
ko Rimo Mikšio sūnus.

SEATTLE, WA
LIETUVOS DUKTERŲ
VEIKLA
Lietuvos Dukterys į metinį
susirinkimą atvyko gegužės 5
d. Susirinkimas vyko pirmi
ninkės, Rasos Raišytės-Liffick
namuose, Seattle. L. Dukterys
įvertino praėjusių metų pasie
kimus ir sudarė planus atei
nančių metų veiklai. Lėšos su
teiktos
2001-siais
metais
paskirstytos šioms organizaci
joms: 300 dol. A.P.P.L.E. orga
nizacijai, 150 dol. Lietuvos
našlaičių globai; 1,000 dol.
kurčių vaikų mokyklai Lietu
voje; 500 dol. Lietuvos „Vaikų
vilties” organizacijai; 500 dol.
Provindence
International
Missions, padengti persiunti
mo išlaidas ryšium su medici
ninių reikmenų siuntimu į
Lietuvą; Aleksandros Gylienės
vardu aukota 1,500 dol. laiki
nos vaikų globos namams Vii. .
......
muje.

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

EDMUNDAS Vl2)NAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 516
Chicago. IL 60636

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia i vakarus nuo Hartem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tai. 706-422-6260
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopine chirurgija.
300 Bamev Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

wwwxer*rtorauge^ndbraaa>«a*uxxn

9525 S.79 th Avė.. Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet. IL 60435
Tel. 815-741-3220
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-SFOES UGOS

7722 S. Kedzie Avė.
.

Chicago, lt 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Lietuvos Dukterys vienbal
siai išrinko naują valdybą
2002-2004 metams: Rasa Raišytė-Liffick,
pirmininkė;
Lapatinskaitė-Hagan, sekre
torė; Zita Žvirzdienė, iždinin
kė.
Jūratė Mažeikaitė-Harrison,
Inga Gaurienė ir Eglė Linkaitytė-Weiss sutiko bendradar
biauti, organizuojant ligonių
lankymą, ar kitam reikalui
esant.
Visos lietuvės, jaunos ir pa
gyvenusios, nuoširdžiai kvie
čiamos įsijungti į šią labdaros
organizaciją. Lietuvos Dukte
rys užsiima ne vien lėšų telki
mu, jos nuolat suvažiuoja tęsti
lietuviškas tradicijas, kaip
pvz., gaminti lietuviškus šiau
dinukus, marginti margučius
ir pan. Galima susisiekti šiuo
e-adresu:
seattledukterys@hotmail.com

Livija Bražėnaitė prie jos De Land, FI., miesto bibliotekoje įrengtos lietu
viškos parodėlės

Cleveland „Gijos" gegužinės svečiai ir organizatoriai Iš kairės: Zenonas Jurgelaitis, Vincas Urbaitis, Dainius
Zalensas, Onutė Pučkoriūtė-Zalensas, Kristina Stankaitis, Teresė Urbaitis
Romo Zylės nuotrauka

„Gijos" gegužinėje (iš kairės): Dainius Zalensas. „Gįjos* įsteigto prizo
laimėtoja Daiva Chmieliauskienė. Evaldas Pankevičius. Ona PučkoriūtėZalensas
Romo Zylės nuotr.

»

vinusių žmonių įtaka visuo Kuolio, įvyko nedidelis nesusi
menėje irgi auga, ir nuo 1999 pratimas. Nekandidatavus A.
iki 2002 metų tas visuomenės Brazauskui, Artūras Paulaus
sluoksnis, galimas daiktas, kas, kaip pagrindinis konku
yra sustiprėjęs ir dabartiniai rentas ir „sočios kasdienybės”,
tyrimai parodytų gal kiek ir kuri asocįjuojasi su socialis
pakitusių visuomeninių nusi tine praeitimi, įvaizdžio gy
teikimų padėtį, bet tam tikros nėjas, pasirodė per silpnas:
49-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė Kretingoje
tendencįjos vis dėlto turbūt jaunas, drovus, negalintis už
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
išlieka.
tikrinti to socialinio saugumo
Apibendrindamas pranešė psichologiškai.
Prezidento patarėjas Darius Antra minėto tyrimo išvada: jas sakė, kad vis dėlto Lietu Valdas Adamkus savo laiky
Kuolys savo paskaitoje Euro Lietuva yra šalis, kurioje la voje vyrauja išlaikytinių psi- sena, santūrumu, gyvenimo
pos lietuviškųjų studijų sa biausiai pasitikima spauda. chologįja, t.y. žmonių, kuriem patirtimi, rimtesniu amžiumi
vaitėje Kretingoje (rugpjūčio 5 Tarp mūsų kaimynių tokio reikia valstybės, sprendžian daugiau atitiko ta visuomenė
d.) kalbėjo bene svarbiausio pasitikėjimo kur kas mažiau. čios visas jų problemas, o „besirūpinančio tėvo”, jos „glo
šių metų Lietuvos visuomeni Tarp Europos valstybių la valstybės vadovas įsivaizduo bėjo” įvaizdį. Ir šiuo atveju vi
nio gyvenimo įvykio — gruo biausiai nepasitikima žinia- jamas kaip tautos globėjas, suomenės pasirinkimą, D.
džio 22 d. įvyksiančių prezi sklaida Jungtinėje Karalys „gaspadorius”, visais besirū Kuolio manymu, daugiau lėmė
dento rinkimų — klausimu. tėje. Irgi gana iškalbingas pa pinantis vadas, iškeltas ir be psichologiniai, nei ideologiniai
Savo temą pranešėjas formu rametras.
sitvarkantis nebūtinai parla ar programiniai veiksniai, ku
lavo taip: „Prezidento rinki Lietuva yra šalis, kurioje la mentiniais,
demokratiniais
rinkimuose paprastai turi
mai: problemos ir prognozės”. biausiai nepasitikima teisė principais. Tokio vadovo ilge rie
reikšmės.
Tarp problemų D. Kuolys sauga. Mūsų kaimynai estai, sys, kaip rodo visuomenės
įvardijo tris pagrindines: 1. latviai, lenkai teisėsauga pasi nuomonių tyrimai, lietuviams
Lūkesčiai dideli,
nepakankami visuomenės lū tiki gerokai daugiau. Skandi yra gana natūralus, o visa
galimybės ribotos
kesčiai; 2. nemaži valstybės navuos valstybės savo teisė prezidento rinkimų seka nuo
Kalbėdamas apie visuome
poreikiai arba rimta valstybės saugos sistema pasitiki la pat 1992 m. žiemos, anot D.
nės lūkesčius, kurie yra aiš
situacija; 3. nedidelis pasirin biausiai.
Kuolio, kaip tik ir iliustruoja
kiai per dideli, ir konkrečias
kimas arba ribotos kandidatų Lietuva yra šalis, kurioje šią tendenciją.
prezidento galias, kurios neat
itin
nepasitikima
valstybės
politinės potencijos.'
liepia tiems lūkesčiams, D.
tarnautojais.
Mus
aplenkia
tik
Anot pranešėjo, nuo pat
Įvaizdis — virš visko
Kuolys pastebėjo, kad ir pir
Graikįja.
Mūsų
kaimynai
vi
1992 m. pabaigos, kai tiesiogi
masis šių laikų Lietuvos prezi
Darius
Kuolys
priminė
sos
Europos
gradacijoje
—
niai prezidento rinkimai Lie
1992-1993
m.
žiemos
rinkimi
dentas Algirdas Brazauskas
tuvoje buvo surengti pirmą apie vidurį. Mes — pačiame
su šia problema susidūrė.
nę
kampanįją,
kurioje
varžėsi
syk, susiduriama su keista so dugne.
Stasys
Lozoraitis
ir
Algirdas
Pirmaisiais savo prezidenta
cialine, psichologine įtampa Lietuva yra šalis, kurioje
Brazauskas.
S.
Lozoraitis
kal
vimo
metais jis dar mėgino ak
tarp itin didelių, neadekvačių itin nepasitikima socialine ap
visuomenės lūkesčių ir gana sauga, sveikatos sistema. Irgi bėjo apie sparčią visuomenės tyviai vadovauti vyriausybei.
ribotų, konstitucijos apibrėž aplenkiam tik graikus ir bul kaitą, būtinybę neatidėliotinai Kad ir konstitucįjos neįteisin
tų, Lietuvos prezidento, kaip garus. Kiek daugiau pasitiki modernizuoti kraštą, tuo tar tomis galiomis, A Brazauskas
valstybės vadovo, galių. Tie vi- ma švietimo sistema. Čia ap pu A. Brazausko pirmumus iš važiavo į vyriausybę, pats va
, suomenės lūkesčiai, pasak D. lenkiam ne tik graikus, bul kalbingai liudįjo rinkimų me dovavo posėdžiams, greta sė
Kuolio, daugeliu atžvilgių nu garus, bet ir italus, čekus, tu per TV dažnai rodytas kil dint premjerui A. Šleževičiui.
lemti pokomunistinės Lietu britus, dar keletą Europos pas: kandidatas eina į parduo Taip buvo eksponuojama vien
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valstybių.
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valstybių, pranešėjas kalbėjo viai prašoka net rusus, 56 pro ramų konkurencįjos išdava. kad neturi galių, kad norėtų
apie lietuvių visuomenės ypa centai lietuvių yra įsitikinę, Jeigu botų kandidatavęs Al žmonėms padėti, bet konstitu
kad jiems toks vadovas tinka girdas Brazauskas, V. Adam cįja neleidžia.
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buvo pagalvota apie vadą, ku ris norėtų jai padėti, bet nega
valdžia. Tai yra visuomenė,
kuri nelinkusi pasikliauti de mu iš Europos valstybių ją ris eitų su idėjomis „nusipel li. Ir, aišku, visuomenė smer
mokratinėmis institucijomis aplenkia tik Rusįja. Ir ypatin nėme gyventi geriau be dides kia „blogąjį” Seimą, kuris ne
leidžia prezidentui efektyviai
arba tai visuomenė su gana gai skeptiškai Lietuva vertina nių pastangų”.
silpnais demokratinio gyveni savo demokratinę dabartį. Ją Valdas Adamkus ėjo su gana tvarkytis.
irgi šiuo vertinimu aplenkia nuoseklia Lozoraičio platfor
Su tokia pat situacįja —
mo instinktais.
mos tąsa: valstybės moderni perdėtų lūkesčių ir ribotų gali
Šiuo nepasitikėjimu Lietuva tik Rusįja.
Iš visų pokomunistinių vals zavimas, demokratinių prin mybių situacįja, — susidūrė ir
pralenkia visas valstybes,
įskaitant net Rusiją ir Rumu tybių, vien Estįja palankiau cipų įtvirtinimas, visuomenės antrasis prezidentas Valdas
niją, smarkiai atsilikdama vertina demokratinę tikrovę, sparti pažanga, piliečių lais Adamkus, sakė jo patarėjas.
nuo savo kaimynių Estijos, demokratinę dabartį, negu ko vės, tų laisvių gynimas, plati V. Adamkus irgi mėgino šią si
Latvijos, Lenkijos. Islandija munistinę praeitį.
savivalda, aktyvūs piliečiai, tuaciją savaip įtakoti, pasirin
lenkia visas Europos valsty D. Kuolys pastebėjo, kad atvira visuomenė, stipri vals kęs, tačiau kitokią negu A
bes, net 77 proc. jos piliečių Lietuvos visuomenė, aišku, tybė. Bet tai ne tos vertybės, Brazauskas taktiką.
pasitiki savo parlamentu, kai nėra vienalytė, ji poliarizuota, kurios būtų gerai supranta
V. Adamkus nekalba apie
galių trūkumą, bet imasi akty
tuo tarpu Lietuvoje šis pasi diferencįjuota, ta poliarizacįja mos eiliniam žmogui.
tikėjimas nesiekia nė 10 proc. spartėja, jaunų verslių, išsila Masių psichologįjoje, anot D. viai veikti, reikšti savo nuo

PREZIDENTO RINKIMAI:
PROBLEMOS IR
PROGNOZĖS (1)

PASKUTINIS
ATSISVEIKINIMAS
VINCAS ŠALČIŪNAS
Nr.4
Jeigu mylime „Lietuvos auksą”, turime mylėti ir jū
rą, kuri dar via. išmeta į krantą gintaro gabalus. Dėl to
einame ir jos pamatyti. Pakeliui sustojame prie vėl at
statytos Liurdo grotos. Šalia tako į Birutės kalną stovi
kunigaikštienę Birutę vaizduojanti skulptūra, o kalno
viršuje yra jos garbei pastatyta plytinė koplyčia. Už
kopus ant kopų nugaros, atsidengia plati ir didinga
Bsdtįja. Joje su dar šaltų bangų skiauterėmis grumiasi
vos keli „narsuoliai”. Dešinėje matosi toli į jūrą įbridęs
naujas gelžbetoninis tiltas, kuris neseniai pakeitė aud
ros sunaikintą romantiškąjį medinį.
Sekmadienio rytą pradėsime visos dienos kelionę
link Vilniaus, dėl to šį vakarą einame šv. Mišių
išklausyti arti esančioje Švč. Mergelės Dangun Ėmimo
bažnyčioje. Tai retas gotikos deimančiukas barokinėje
Lietuvoje. Ji puiki ir viduje, kur raudoni pilioriai ir
plytinės juostos remia bažnyčios skliautus. Bažnyčios
grakštumą kiek sugadina senoviški (turbūt istoriniai)
ąžuoliniai suolai. Jie tik keturiems sėdėti. Tarpas tarp
suolų nedidelis, tai juose klūpoti tikrai nepatogu. Ypač
dėl to, kad priekyje esančio suolo briauna tokia aukš
ta, jog už jos žmonių galvos vos matosi.
Tenka pastebėti, kad Palangoje viešbučių, motelių ir
nakvynės namų yra daugiau, nei kituose miestuose,
nes į Palangą atostogauti stengiasi atvykti ne vien
Lietuvos piliečiai, bet ir užsienio turistai.
Grįžimas į Vilnių

Gegužės 26 d. aplankome erdvią Apreiškimo Marijai
bažnyčią Kretingoje. Ji, statyta 17-tame šimtmetyje,
pasižymi religiniais paveikslais, turtingomis meno
puošmenomis ir išgarsėjusiais vargonais. Bažnyčią
tvarko tėvai pranciškonai, kurių vienuolynas yra prie
pat bažnyčios. Taip pat jų priežiūroje yra mažo upelio
stačiame krante įrengta didžiulė Liuido grotos insce
nizacija. Tas upelis teka per jaukų buv. grafo Tiš
kevičiaus parką, prie kurio šliejasi ir jam priklausę
puošnūs rūmai. Juose dabar įrengtas Kretingos mu
ziejus su apie 36,000 įvairiausių eksponatų. Tarp jų
yra daug dvaro puošmenų, indų, baldų, paveikslų, bet
daugiausia tai iš plačių apylinkių surinkti liaudies
meno dirbiniai: kryžiai, religinės skulptūrėlės, dro
žiniai, įrankiai ir Lt.
Buv. grafo Tiškevičiaus rūmų kitoje dalyje yra
įstiklintas „žiemos sodas”. Įsteigtas 1875 metais, šis
sodas tarnavo grafo socialiniams reikalams. 1940 m.
sovietų okupantai jį visai sunaikino. Atstatytas 1987
m., sodas talpina per 500 augalų atmainų, daugiausia
tropinių. Toje egzotiškoje aplinkoje veikia plačiai žino
mas restoranas „Pas grafą”.
Kitas mūsų sustojimo taškas yra pe**ulini* fenome
nas — Kryžių kalnas netoli Šiaulių. Įdomu stebėti
praslenkančius Plungės, Telšių, Kuršėnų miestus, bet
dar įdomiau sekti Žemaitijos banguojančias kalvas, go
jelius, miškus, upių slėnius, sodybas. Atrodo, kad visą
žemaičių žemę dengia didelis žalias kilimas! Tik liūd
na matyti tiek dirvonuojančių, nesuartų, neapsėtų
laukų. Staiga vairuotojas sustoja. Ant aukšto stulpo
dideliame lizde plunksnas tvarkosi gandras. Keleiviai
juo džiaugiasi, fotografuoja, prašo pozuoti, o jis, lyg ty
čia, snapą po sparnu pakiša. Koks nemandagus!
Mažesniais kelisds aplenkę Šiaulius, artėjame į

monę klausimais, kuriais, kai
kurių politologų nuomone,
verčiau jam būtų patylėti —
tai ne jo srities klausimai. I
tokius politologų vertinimus
V. Adamkus atsako, kad jis
esąs ne tik valstybės vadovas,
bet ir pilietis, ir kaip pilietis
jis jaučiąs pareigą išsakyti
savo požiūrį įvairiais gyveni
mo klausimais, kurie jam,
kaip piliečiui, rūpi.
Tokia pozicįja, pasak D.
Kuolio, yra gana rizikinga, per
savo kadenciją V. Adamkus už
tai yra gavęs nemaža „pylos”
iš politinių komentatorių ir
politikų. Tačiau lig šiol jam
vis dėlto pavyko išsaugoti vi
suomenės pasitikėjimą juo,
kaip valstybės vadovu, ir iš
vengti verkšlenimo dėl prezi
dento galių. Aktyviai reiškiant
savo nuomonę ir statant kar
tais į gana keblią situacįją val
dančiąsias daugumas, ku
rioms tenka aiškintis visuo
menei, kodėl priimami vienokie ar kitokie sprendimai.
Dariaus Kuolio nuomone,
prezidentas tam tikrą vaidme
nį šitokia savo taktika atliko:
visuomenė nori stipriai, autoritariškai besitvarkančio vado,
o Valdas Adamkus subtiliai
griovė šitą psichologiją, savo
žingsniais pabėždamas de
mokratinio prezidento būtinu
mą. Tai buvo ir tam tikra edu
kacinė pozicįja — preziden
tas, kuris tuos demokratinius
principus nuosekliai saugojo ir
gynė, galbūt irgi vienaip ar ki
taip prisidėjo prie visuomenės
demokratinių įgūdžių stiprini
mo.
Reikia vakarietiškos
krypties vadovo

Antroji problema — tai ne
maži valstybės poreikiai, si
tuacijų sudėtingumas, kurie
per artimiausius metus laukia
Lietuvos. Prezidento patarėjas
citavo S. Lozoraitį, kuris savo
rinkiminėse kalbose pabrėžė,
jog lietuviai turi įsisąmoninti:
kiekviena prarasta diena, sa
vaitė, prarasti metai didina
Lietuvos atsilikimą nuo Euro
pos, nuo pasaulio, ir reformistinių sprendimų atidėliojimas,
tūpčiojimas vietoje atsigręžia
prieš mus pačius. Nepriklau
somybės dešimtmetis, pasak
D. Kuolio, tai labai aiškiai pa
rodė.
Šių metų pabaigoje Lietuva
turi baigti derybas dėl Euro
pos Sąjungos. Iki 2004 m. ji
turėtų įstoti, t.y. pasirengti
gyventi europinėje erdvėje, su
visais to gyvenimo privalu
mais ir visais iššūkiais, bend
radarbiavimo teigiamybėmis
ir konkurencinėmis įtampo
mis, kurie Lietuvos valstybės,
Lietuvos visuomenės laukia.
Nukelta į 5 psl.
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sės. Ona Mikailaitė

Popiežius savo tėvynėje
Su dar didesniu iškilmin
gumu ir šiluma nei įprasta,
lenkai pasitiko šventąjį Tėvą,
jau devintą sykį apsilankantį
savo tėvynėje, nors tai ne tiek
triumfo, kiek nostalgįjos kupi
nas vizitas. Šis gali būti pas
kutinis jo apsilankymas sa
voje žemėje: „Norėčiau jums
tarti iki pasimatymo, — kal
bėjo susijaudinęs popiežius, —
tačiau viskas Dievo rankose...”
Minios šaukė: „Mes jus mylim!
Pasilikit su mumis!” „Ką, no
rit, kad palikčiau Romą?!” —
atsiliepė popiežius, taip pat
ašarodamas.
Savo tėvynainiams jis dau
giau nei didvyris: jis -— pirma
sis lenkas dvasininkas, pasie
kęs popiežiaus sostą, visu savo
autoritetu ir širdimi rėmęs
Lenkijos kovas dėl nepriklau
somybės, komunizmo nuga
lėtojas. Ir, nepaisant visos ne
palankios pasaulio kritikos,
Jonas Paulius II lieka viena
mūsų laikų iškiliausių asme
nybių. 1993 m. susitikęs su
popiežiumi garsus JAV protes
tantas pamokslininkas Billy
Graham vėliau pareiškė dide
lę pagarbą popiežiui skirtame
„Life” išleisto albumo įžangoje:
„Kai ateities istorikai apžvelgs
20-tojo amžiaus įtakingiausias
asmenybes, Jono Pauliaus II
vardas išryškės jų raštuose.
Nedaug individų suvaidino
taip svarbų vaidmenį moder
niame pasaulyje — ir tai ne
vien religinėje srityje, bet ir
visuomeninėje, ir moralinė
je...”
Ką tik įvykusi trumpa ketu
rių dienų viešnagė Krokuvoje
(rugp. 15-19 d.) šv. Tėvui buvo
proga ne vien pašventinti nau
jai pastatytą Dievo Gailestin
gumo šventovę, bet drauge pa
keliauti jaunystės prisimini
mų takais. Šiame mieste, į ku
rį aštuoniolikmetis Karolis
(artimųjų vadinamas Lolek)
1938 m. su tėvu persikėlė gy
venti, prabėgo daug jo gyveni
mui itin reikšmingų metų. Čia
jis įstojo į Krokuvos universi
tetą, pradėdamas įdomias stu
dentavimo dienas, greit nu
trauktas II pasaulinio karo;
čia mažame bute rūsyje klū
pojo prie tėvo mirties patalo,
pats būdamas 20-ties metų
jaunuolis ir jau praradęs visus
savo šeimos narius (motina ir
vyresnysis brolis anksčiau mi
rė). Likęs vienų vienas išgy
venti karo audras, jaunasis
Karolis apsisprendė tapti ku
nigu, įstodamas į vyskupo, vė
liau kardinolo, Sapiegos na

Meškuičius, į Kryžių kalną. Didžiulėje aikštėje stalus
pasistatę prekeiviai siūlo savo prekes, dažnai visokius
niekelius. Mūsų turistai perkasi mažus kryželius, ku
riuos su intencija padės ant Kryžių kalno. O ten yra
per 100,000 kryžių ir kryželių: puošnių ir kuklių, dide
lių ir mažų, stambių ir smulkučių. Jų vis daugiau ir
daugiau nešama į tą kalną, kurio plotas didėti negali.
Kai atsineštąjam neranda vietos, jį prikala ar pririša
prie didesnio, arba paprastai padeda ant krūvos. O tos
krūvos auga ir daugėja! Jų dabar daug daugiau, nei
prieš kelis metus mačiau. Kiek didesnius kryžius
žmonės įsmeigia tarp kitų. Tuo būdu tarpai tarp kry
žių vis siaurėja. Dar ir piktžolės neauga, nudžiūsta.
Atrodo, kad ši šventa vieta, šis pasaulinis unikumas
yra perkrautas ir netvarkingas. Bet, štai, Edvardas
man pašnibžda, kad žaibas ar bloga valia gali viską
paversti pelenais! Didesnio šiurpo nugaroje turbūt nie
kad nejutau! Kas būtų? Per trumpą laiką dingtų šis
tautos kančių simbolis! Apie tai turėtų skubiai pa
mąstyti dabartiniai Kryžių kalno globėjai pranciš
konai ir imtis priemonių pavojui pašalinti.
Mūsų grupė nutaria pietus valgyti Šeduvos malūne,
nepaisant, kad jau vėloka ir gana toli iki ten. Tas ak
meninis malūnas daugiau grūdų nemala. Jo vidaus
įranga ne miltuota, bet nušveista ir nublizginta. Pir
mame aukšte yra virtuvė ir kiti patogumai, o antrame
ir trečiame — restoranas. Kai kas valgo lauke, bet
mūsų grupei malūne atrodė romantiškiau. Iš tikrųjų,
visi buvome patenkinti. Ir kainos buvo neaukštesnės,
negu kitose kavinėse. Gailėjome tik padavėjų, kurios
maistą turėjo laiptais užnešti!
Kelias aplenkia Panevėžį ir atveda į dar naują ma
gistralę. Šioje Lietuvos dalyje keičiasi gamtovaizdis:
mažiau miškų, daugiau dirbamų laukų. Žiemkenčiai

muose vedamą pogrindžio se
minariją žiaurios nacių okupa
cijos metu.
Taigi tokių minčių lydimas,
popiežius Jonas Paulius II
lankė Tyniecka gatvės nr. 10,
kur pilko dviaukščio namo
rūsy įrengtame mažame bute
gyveno drauge su savo tėveliu.
Tame bute jis pernakvojo savo
senoje lovoje, paskui prava
žiavo pro akmens skaldyklą į
tą gamyklą, kur buvo privers
tas dirbti nacių okupacijos
metu. Popiežius kalbėjo jį su
pantiems tautiečiams: „Kas
dien medinėmis klumpėmis,
kuriomis tuo metu avėjome,
eidavau į įvairias darbo pa
mainas (cheminių gaminių
fabrike)... Kas tuomet būtų
galėjęs įsivaizduoti, jog šis me
dinėmis klumpėmis apsiavęs
vyras kada nors konsekruos
baziliką Krokuvoje?..”

Popiežius Jonas Paulius II Toronte.

Aplankė jis ir Šv. Florijono
bažnyčią, kur, kaip jaunas ku
nigas, vikaravo 1948-1950 m.
ir tuo pačiu dirbo sielovados
darbą studentų tarpe, jų labai
mylimas ir gerbiamas. Čia jis
užsiminė amžiaus ir ligų dik
tuojamą ateitį: „Melskitės už
Šv. Florijono parapijiečius —
gyvus ir mirusius — ir mal
doje taipogi prisiminkite po
piežių, jam tebesant gyvam ir
po jo mirties...”
Nors liberalai to ir labai no
rėtų, popiežius iš savo pareigų
neatsistatydins, bet neš jas iki
karsto lentos. Galbūt Dievas
duos sulaukti 25-erių metų po
piežiavimo sukakties 2003 m.
rudenį (buvo išrinktas 1978
m. spalio mėn.), o dabar jis
prabilo tautiečiams ir visiems:
„Kuomet triukšminga libera
lizmo propaganda, skelbianti
laisvę be tiesos ir be atsakomingumo, vis stiprėja net ir
mūsų šalyje, Bažnyčios gany
tojai privalo skelbti vienintelę
nenugalimą filosofiją — tai
Kristaus kryžiaus tiesą”.

jau paaugę, o bulvės ir vasarojus jau sudygęs. Vieto
mis geltonuoja žydinčių rapsų plotai. Kyla klausimas,
ar ne taip turėtų atrodyti visa šalis? Sodybų kiek
rečiau, tai gal ir ūkiai stambesni? Apie Ukmergę že
mės paviršius labiau banguotas, o miškuose yra dau
giau spygliuočių. Keliui leidžiantis į Neries slėnį, atsi
dengia Vilniaus panorama. Vilma atkreipia dėmesį į
tebestatomą 39 aukštų tamsaus stiklo pastatą, aukš
čiausią visame mieste. Netrukus pasirodo pažįstamos
senamiesčio gatvės ir šviesūs jo namai. Užsiregist
ruojame tik prieš kelias savaites atidarytame Holiday
Inn viešbutyje. Viskas nauja, kambarys didelis. Yra
viena plati lova, o kita ištraukiama, bet patogi, Nijolei.
Trys dienos sostinėje

Gegužės 27-toji yra skirta Vilniaus įdomybių ap
žiūrai, kuriai vadovauja patyrusi gidė Dalija. Prade
dame nuo Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Antakalnyje,
kurios vidus išpuoštas tūkstančiais žmonių bei gyvu
lių figūrų, augmenįjos detalių ir kitokių gipsinių dekoracįjų. Tą darbą per eilę metų atliko lietuviai meist
rai, vadovaujami talentingų italų skulptorių. Smul
kiau aprašyti bažnyčios grožio neįmanoma. Tik pa
stebėjau, kad mūsų grupės turistai atidžiai klausėsi
Dalįjos aiškinimų ir gilinosi į kiekvieną vaizdo detalę.
Gedimino (Arkikatedros) aikštė, naujai didelėmis
plokštėmis išklota ir aukštu paminklu Gediminui pa
puošta, teikia iškilmingumo jausmą. Tuo labiau, kad
prie jos šviečia Vilniaus arkikatedra ir varpinės bokš
tas po nauja dažų danga. Jau iš lauko ši šventovė pui
kuojasi stambiomis skulptūromis bei reljefais, gi jos
erdvų vidų puošia įvairūs paveikslai ir dekoracijos.
Aplankome Sv. Kazimiero koplyčią, kur virš altoriaus
sidabriniame karste ilsisi tautos šventojo palaikai.
Bd
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•SKELBIMAI*

VILTINGI ATEITIS ŽENKLAI
k
GRAŽINA MARECKAITĖ

IEŠKO DARBO

PASLAUGOS
ELEKTROS

60 metų moteris ieško

ĮV EDIMAI-PATAISYMAI.

Lietuvoje nuolatos girdimi
priekaištai ir paaimanavimai,
kad lietuvių išeivija per mažai
investuoja į Lietuvos ekono
miką ir „netraukia” jos iš
ūkinės duobės. Kaip priešin
gas pavyzdys nurodoma Airi
ja, kurios išeiviai, vieningai
surėmę pečius, savo investici
jomis pakėlė gimtąją šalį ir
įrašė j ą_ į pirmaujančių Euro
pos valstybių gretas.
Nesmagu klausytis tokių
kalbų — ar ne iš savęs visų
pirma reikėtų reikalauti dar
bo, sąžiriės, tvarkos ir išmin
tingo krašto valdymo, o ne
laukti ir kaulyti paramos, kuri
vis vien atrodys nepakanka
ma? Priekaištaujantieji nema
to, ar nenori matyti, kad kiek
viename Lietuvos kampelyje,
kur bepažvelgsi, išeivių pas
tangomis kas nors šviečia: tai
nameliai beglobiams vaikams,
tai pavyzdinga sodyba, tai mo
kyklos kabinetas, tai moder
nus ligoninės skyrius, knygų
rinkinys bibliotekoje, pratur
tėję archyvai ar meno vertybių
kolekcija muziejuje, naujos
meno galerijos. Daugelis Lie
tuvos miestų ir miestelių su
laukia paramos ir savo „sugrį
žimų” valandos, daugelis jų
turi savo žemiečių — mece
natų ir nuoširdžių rėmėjų.
Ne vieną tokį „sugrįžimą”
organizavusi bei savo asmeni
niu pavyzdžiu paskatinusi čikagietė dailininkė Magdalena
Stankūnienė viešėdama Lietu
voje rte tik rūpinasi savo gim
tųjų vietų — Vilkaviškio apy
linkių kultūros paveldu, bet
mėgsta lankytis atokiose Lie
tuvos vietovėse, kurių kasdie
nybę dailininkė dažnai su
drumsčia naujomis mintimis,
kūrybiniais planais arba pado
vanotomis meno vertybėmis.
Tų meninių vertybių materia
linė vertė nenusakoma, neiš
matuojama, tai veikiau pana
šu į vandens paviršiumi plin

tančius ratilus, kurie sukelia
naują bangų virpėjimą.
Kai birželio pradžioje lan
kėmės Kėdainiuose, čia dar
galima buvo jausti dvasinį pa
kilimą, kurį pažadino pereitų
metų rudens kultūrinis įvykis
— dailininkės iš Čikagos Jani
nos Monkutės-Marks įkarto
muziejaus-galerijos
atidary
mas. Kiekvienas praeivis, pa
klaustas, kaip surasti kelią į
galeriją, nušvitusiu veidu pa
aiškindavo, kad už tiltelio ir
upelio iš tolo matomas grnžus
restauruotas namas — „amerikonės” galerija. Iš tiesų —
senų ąžuolų paunksmėje pri
gludęs „dvarelis” (buvusio ap
leisto kraštotyros muziejaus
pastatas) šviečia ir kviečia ap
silankyti. Šlovingos praeities
Kėdainių miestas įgijo dar
vieną architektūros perlą ir
traukos centrą, įkurtą Janinos
Monkutės-Marks pastangomis
ir lėšomis. Iškilmių dienomis
prie galerijos plevėsuoja trys
vėliavos — Lietuvos, JAV ir
dailininkės sukurtoji — seno
vinio šrifto „M” raidė apskri
time.
Moderniai įrengtoje, puikiai
apšviestoje galerijoje, deja,
neradome J. Monkutės-Marks
dailės darbų — jie buvo
iškeliavę į parodą Kaune, į M.
Žilinsko galeriją. Tačiau ant
rajame aukšte pati galerijos
savininkė triūsė prie suren
kamų senovinių audimo stak
lių. Šalia tapybos ir grafikos,
gobelenų bei kilimų audimas
tapo jos pašaukimu ir net gy
venimo būdu: dailininkė yra
prasitarusi, kad diena jai atro
do prarasta, jeigu ji nesėdi
prie staklių bent kelių valan
dų. Modemiška audėjėlė iš Či
kagos, apdainuota lietuvių
dainose — taip atrodė J. Monkutė-Marks
prie
medinių
staklių. Nors pokaryje daili
ninkė studijavo visų lietuvių
išeivių dailininkų „Mekoje” —

ČIKAGA m APYLINKĖS:
už lietuviško pasaulio ribų
IŠ MIRUSIO PELENŲ —
DEIMANTAI

JAUNUOLIAI PRARAS
VAIRAVIMO TEISES

Naujas Illinois valstijos
Viena Eik Grove Village
(Čikagos priemiestis) įmonė įstatymas galbūt bus veiks
pradėjo priimti užsakymus, mingas, norint sustabdyti ne
žadėdama, kad iš sudeginto pilnamečių girtuokliavimą.
artimo mirusio žmogaus (net Jaunieji vairuotojai (iki 21
naminio gyvuliuko) pelenų metų), sugauti perkant alko
gali pagaminti deimantą, ku holinius gėrimus arba geriant
ris jo palikuonims bus geres restorane, praras vairavimo
nis prisiminimas, kaip kapas teises. Iki šiol policija galėjo
ar urna su pelenais. Procesas tai padaryti tik tuomet, jeigu
nėra pigus: ketvirčio karato nepilnametis jaunuolis turėjo
deimanto „pagaminimas” kai padirbtą tapatybės dokumen
nuosiąs apie 4,000 dol., o di tą. Kadangi jaunuoliai „žino”,
desnio — nepalyginamai dau kur nesunku gauti tokius do
giau. Sakoma, kad iš vieno la kumentus, policija nedaug ką
vono pelenų įmanoma paga galėjo padaryti. Dabar jau už
minti iki 50 deimantų — tik tos tvorelės nepilnametis gė
visų pirma reikia mirusį su rėjas negalės pasislėpti. Vai
deginti (tam tikra dalis pe ravimo teisės gali būti atimtos
lenų siunčiama į Vokietiją, visam arba ribotam laikui.
kur gaminami dirbtiniai dei
mantai), o po maždaug 8 sa VIENA KNYGA — VIENA
vaičių — iš pelenų, kaip le
ČIKAGA
gendinis paukštis, sužėri
Kadangi pirmieji du bandy
brangakmenis! Nors moksli mai pavyko, net geriau, negu
ninkai tvirtina, kad ši gali jų sumanytojai drįso tikėtis, Šį
mybė yra tikra (dirbtiniai rudenį čikagiečiams vėl siū
deimantai jau seniai pagami loma skaityti tą pačią knygą
nami ir naudojami įvairioms — šį kartą Willa Cather ro
reikmėms), bet pakanka ir maną „My Antonia”.
skeptikų. Visgi vienas sunkiai
Romanas pirmą kartą iš
sergantis čikagietis jau davė spausdintas 1918 metais. Ja
savo užsakymą „Life Gem” me rašoma apie jauną mer
bendrovei, o jo žmona tikisi giną, kartu su tėvais ir šeima
iki savo amžiaus galo „vyrą, 1880 m. iš Čekoslovakijos emi
įtvirtintą žiede, mūvėti ant gravusią į Nebraska valstiją.
Tiek Čikagos meras Richard
piršto”.
i

a
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darbo.

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

Tel. 630-737-0350,
Janina.
SIŪLO DARBĄ
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KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.
Medžio darbai, elektra,
santechnika, grindys, dažymas...
Aukšta darbų kokybė,
žemos kainos.

Janina Monkutė-Marks prie muziejaus-galerijos.

ŽILVINAS

Freiburgo menų ir amatų mo ros švytėjimą.
ma puiki Joninių šventė. Kė
kykloje pas Vytautą Kazimie
Artėja Joninių šventė. Pa dainiai, juokais pravardžiuoti
rą Jonyną, mokėsi dailės pas čiame muziejuje ir teritorijoje, „agurkų sostinė”, įgyja vis
Viktorą Petravičių, audimo prigludusioje prie pastato, ryškesnį lietuviškos kultūros
pas Antaną ir Anastaziją Ta
Kėdainių kraštotyrininkams, centro įvaizdį. J. Monkutėsmošaičius, jos kūryboje ryš
Marks galerijai-muziejui ten
kesni ne lietuviški motyvai, o etnografams, galerijos-muzie ka didelis menines-kūrybines
universalūs
pirmapradžiai jaus darbuotojams ir būriui regiono jėgas sutelkiančio
ženklai, susipynę su asmeni entuziastų talkinant, rengia centro vaidmuo.
niais išgyvenimais, ryški ma
dingų ir nuolat besikeičiančių
pasaulinio meno srovių įtaka.
Kai vėliau teko aplankyti J.
Monkutės-Marks parodą M.
Žilinsko galerijoje, prie jos pa
veikslo „Asmeniniai simboliai”
(1968) stovėjo būrelis vaikų su
mokytoja, kurie lygino ką tik
tai pamokoje pieštus „savo”
ženklus su šiame paveiksle
matomais ženklais. Štai kaip
paprastai į gyvenimą ateina
menas, kaip plečiasi akiračiai
ir mezgasi ryšiai. Tai viltingi
ateities ženklai.
J. Monkutės-Marks kūrybos
„pasaulinė dvasia” gražiai de Janinos Monkutės-Marks muziejuje. Iš kairės: dail. Magdalena
ra prie Kėdainių miesto: se Stankūnienė, Janina Marks ir Gražina Mareckaitė.
naisiais amžiais aplink Kny
pavos ir Turgaus aikštes gyve
* Lietuvių režisierius Os senovės graikų dramaturgo
no ir dirbo įvairių tautybių karas
Koršunovas
tapo Sofoklio „Oidipo karaliaus”
amatininkai, jų tarpe nemažai
prestižiniame Zalcburgo festi premjerą. Pavadinimą „Oidiškotų. Visi jie paliko savo pėd
pas karalius”, o ne tradicinį
sakus šio miesto auroje. J. valyje vykusio Jaunųjų reži „Edipas karalius”, nutarė pa
Monkutės-Marks galerija kon sierių projekto konkurso lau sirinkti patys spektaklio kūrė
centruoja ir paryškina tos au reatu. O. Koršunovas parodė jai.
(BNS)
M. Daley, tiek miesto val šią savaitę pagaliau pavyko
diškųjų knygynų viršininkė juos sugauti, kai vienas iš
Mary Dempsey tvirtina, kad davė draugus. Na, o kur gyva
Antonijos išgyvenimai Ameri tės? Veltui jų visur ieškojo po
koje, prisitaikymas prie naujų licija, zoologijos sodo darbuo
papročių, kalbos ir vietinių tojai ir net ugniagesiai. Tik
gyventojų pažiūrų į imigran praėjusios savaitės ketvirta
tus, tinka ir mūsų laikams: dienį smauglys netikėtai atsi
nors iš esmės viskas keičiasi, rado — grožio salone, kai vie
bet taip pat ir nesikeičia...
nas septyniolikmetis jaunuo
Čikagiečiams skiriama ne lis atsinešė jį parodyti savo
mažai laiko knygą perskaityti, merginai. Kai buvo pašaukta
o nuo spalio 14 d. visą savaitę policija, berniokas pasakė,
miesto bibliotekose, skaityk kad gyvatę pirkęs iš nepažįs
lose, universitetuose vyks tamo vaiko ir laikęs po savo
įvairūs literatūriniai rengi lova, bet močiutė, atradusi ten
niai, kuriuose bus pristatomos smauglį, liepė nedelsiant iš
naujos knygos, dalyvaujant jų namų išnešti. Smauglys grą
autoriams, diskutuojama ne žintas į zoologijos sodą, o an
tik „My Antonia”, bet lite trosios gyvatės tebeieškoma.
ratūrinės temos apskritai, bus
vaikams programos ir pan.
Taip mėginama modernius
miestiečius, pamėgusius tech
ČEKI PRIĖMĖ,
nologines susižinojimo prie
GYDYTOJĄ PAŠALINO
mones, grąžinti į knygų skai
Vienam Massachusetts gy
tymo malonumą. Jeigu pri dytojui prieš savaitę buvo
simename, pirmoji visiems atimtos teisės
praktikuoti
pasiūlyta knyga buvo Harper mediciną, nes jis, palikęs ant
Lee „To Kili a Mockingbird”, operacinio stalo operuojamą
o šį pavasarį — Elie Wiesel ligonį, nuskubėjo į vietinį
„Night”.
banką padėti čekį. Maždaug
PAVOGĖ GYVATES
po pusės valandos iš banko

Ir iš kitur

Prieš savaitę į Lincoln Park
zoologuos skyrių, skirtą vai
kams, įsibrovė nežinomi pik
tadariai ir iš plastmasinio nar
velio pavogė dvi gyvates. Nors
gyvatės (Pietų-Vidurio Ameri
kos džiunglių smauglys, maž
daug 4 ir pusės pėdų ilgio ir
Vidurio vakarų Amerikos
„bull snake", apie 4 pėdų il
gio) nėra nuodingos ar kaip
kitaip pavojingos, bet joms
reikia specialios priežiūros —
gyventi laisvėje nebegalėtų.
Nuo pat pradžios įtarta,
kad gyvates pavogė trys jaunamečiai berniukai, bet tik

grįžęs ortopedas dr. David
Arndt norėjo užbaigti nugaros
slankstelių operaciją, bet
buvo pašalintas ir iš opera
cinės, ir iš pareigų. Pacientui
nieko bloga neatsitiko.
S
LOKYS UŽMUŠĖ KŪDIKI

Miškingoje Catskill kalnų
vasarvietėje prie Fallsburg,
NY, vietovės, juodasis lokys
pagriebė miegantį vežimėlyje
kūdikį ir nusinešė į mišką.
Motinai pavyko išgelbėti kitus
du vaikus. Kai vasarotojai,
pamatę šį šiurpų vaizdą, pra
dėjo šaukdami lokį vytis, jis

numetė neštą mergytę, bet ji
jau buvo negyva. Tai pirmas
toks atsitikimas Catskill kal
nuose nuo 1987 metų. Vėliau
policininkas lokį susekė ir
nušovė.
DAR VIENA ALZHEIMER
LIGOS AUKA
Neseniai vienas žinomiau
sių ir populiariausių Hollywoodo aktorių — Charles Heston, spaudos konferencijoje
prisipažino, kad jam gydytojai
diagnozavo Alzheimer ligos
pradžią. Kol kas Heston jau
čiasi gerai ir daug nepato
gumų nepatiria, todėl ir ry
žosi viešai apie šią problemą
kalbėti, kaip jis sakė, „kol dar
galva veikia”. Heston filmuo
se yra vaidinęs Mozę („De
šimt Dievo Jsakymų”), Ben
Hurą („Ben-Hur”), Michelangelo ir daugybę kitų įsimin
tinų rolių.

IR VĖL BLOGOS
PADANGOS
„Continental Tire North
America” padangų gamykla
pranešė atšaukianti daugiau
kaip pusę milijono padangų,
kuriomis važinėja Ford ben
drovės sportiniai autobusiu
kai (sport utility vehicles). Pa
dangos nesaugios. Maždaug
praėjusių dvejų metų bėgyje
Ford bendrovė dėl tos pačios
priežasties turėjo atšaukti ke
lis milŲonus „Firestone” ga
mybos padangų, kuriomis va
žinėjo Ford Explorer mašinos.
Continental padangos buvo
vartojamos 2000-2001 mode
lių Ford Expeditions ir Lin
coln Navigators autobusiu
kams. Pavojingos padangos
yra:
P275/60R17
dydis
„CoritiTrac AW” ir „General
Graber AW”.

VENCIUS
cvn/ractor

ZjL

CONSTRUCT
tucrloN

312-388-8088;
773-254-0759;312-493-8088
\UP0MOHBJQ NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

PARDUODAMA

Reikalingi darbuotojai par. duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 erews.

No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

.

Ligonio priežiūros darbas.

Pageidautina patirtis su ligoninės
aparatais arba noras išmokti.
Gyvenimas šeimoje, privatus
kambarys. New Orleans,
Louisiana, priemiestyje.

Kazys Varnas, 143 Rue
Esplanade, Slidell, LA 70461.
V arnas@ bellsouth.net
Dės Plaines salonui
reikalinga kirpėja-stilistė,

turinti'licenciją. Tu privalai už
dirbti tiek, kiek esi verta. Geras
atlyginimas, premija, klientūra,
apmokamos atostogos, apmokymas,
vadovavimo galimybės.

Tel. 847-317-1382.

Oak Lawn, arti ligoninės,
bažnyčios ir mokyklos, parduo
damas 3 miegamųjų, 1-1/2 vonios
„split-level”, visas plytinis namas.
Kietmedžio blizgančios grindys.
Daug vietos pasidėjimui, gražus
kiemas. Kaina $199,000.

Part time accountant/bookeeper
needed for business project in Lithua-

Tel. 708-423-9111,
pg. 312-707-6120, kviesti Astą.

to pmarks@tandemdevelopers.com
or fax 312-245-9745.

Anglų kalba privaloma.

nia. Mušt be ptofieient in quicken/quickbooks and familiar with exel. bilingual
in English/Lithuanian. Send resumes

SIŪLO DARBĄ

VVORKING SUPERVISORS VVANTED
IMMEDIATELY

Lead Rough Carpenter
Lead Trim Carpenter
Lead Plumber
Lead Electrician
Renovation and custom homebuilder needs English
spea king lead supervisors. Employee mušt speak
English, Lithuanian and Russian. You will have layout
skills, crew management & crew building ability and
experience with customer care. You will have experience in custom homes and custom additions. You will
have blueprint reading ability, also you will know how
to put together material lists for daily workloads. You
will own all your own hand-tools, we will supply all
power and air-tools. You mušt provide your own transportation. Excellent hourly wage available plūs travel
expense and insurance for the right candidate. This is
a long-term position.
Call: 312-735-4586 for an interview.

Amerikos Lietuvių Televizija, Ine.
Lithuanian American TV, Ine.
14911 1271b Street, Lemont, IL 60439
Phone: 708-839-9022 Fax: 708-839-9070 E-mal: aKvOattbi.com

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą

ketvirta-dreniais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro. Čia
galite matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų rengininių
kalendorius.
ALTV paslaugos:

• Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameriki
etišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai
žodžiu
• Anglų kalbos pamokos
ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skelbimų

ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-785-8080.
Rugpjūčio mėnesio ketvirtadieniais ir sekmadieniais ALTV
kviečia žiūrovus susipažinti su keliomis Lietuvos televizijos
programomis. Rodysime humoristines laidas „Dviračio
žynios" ir „Klausimėlis", laidelę vaikams „Tele-Bim-Bam",
televizijos spektaklį pagal J. Marcinkevičiaus romaną
„Benjaminas Kordušas", kuris pasakoja apie Lietuvos bajoro
gyvenimą nepriklausomybės metais, laidas „Laiko ženklai" ir
„Etnokultūros ratas" bei Lietuvos kino studijos vaidybinį filmą
„Moteris ir keturi jos vyrai". „Panoramas* vėl rodysime po
atostogų, rugsėjo pradžoje.
Pranešimas: Dėl ALTV teikiamų paslaugų skambinkite po

rugsėjo 6 d.
ALTV pasilieka Maą ketoU programų turinį Ir siužetų rodymo laiką.

Tai - Jūsų laikraštis
w«ata-wiaa pauv

t
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MŪSŲ POETAS

ATSISVEIKINIMAS SU
BERNARDU BRAZDŽIONIU

Bernardas Brazdžionis

1907.02.02 - 2002.07.11
Kūryba ir žmogus
Tai ir skirtingi dalykai, ir
tampriai susiję.
Kalbėti apie didį kūrėją
trumpai — beveik neįmano
ma. Rašyti nekrologą — išsa
miai, apie turtingą asmenybę
ir plačią jo kūrybą, jo daugybę
kūrinių, irgi be galo sunku.
Vien tik suminėti Vytės Ne
munėlio ir B. Brazdžionio kū
rinius, jų pakartotas laidas,
dainas ir giesmes jo žodžiams,
be to, jo kritikos straipsnius...
O kiek visur pribarstyta trum
pų linksmų posmelių, kalam
būrų, asmeninių eiliuotų lin
kėjimų draugams, — sąrašas
netilptų į visų kelių lapų
„Draugo” numerį.
Taigi, užuot baltos rožės, pa
mėginsiu vien šį kuklų rašinį
— su pagarba jo atminimui ir
užuojauta likusiems.
Bernardas Brazdžionis —
epochos poetas (po Maironio).
Pradėjęs eiliuoti dar gimnazi
joje, rašė eiles beveik iki mir
ties.
Jau sunkiai sirgdamas, sakė
draugams: „Yra visokių vais
tų... Kad taip dar vienas būtų
vaistas ir, atrodo, sėsčiau ir
rašyčiau eilėračius”...
Sąmonę ir sąmojų tebeturėjo
beveik iki paskutinių dienų.
Kentėjo skausmus, negalėjo
nieko valgyt, o draugams ir
šeimai sakydavo: „Taip dar
norėčiau sulaukti leidžiamos
knygos-albumo, taip norėčiau
pamatyt... Ir pasidžiaugti ja
su bičiuliais...”
Ir sulaukė. Birželio 1 d. losangeliečiai
vadinome
—
„Bernardo Brazdžionio šven

tė”. Ir visi Kalifornijos lietu
viai jį vadinom: „mūsų Poe
tas". Gal didžiausią savo gyve
nimo tarpsnį Poetas pragyve
no Kalifornijoje, ir visi čia gy
venę lietuviai, jauni ir seni, jį
buvo pamėgę, pamilę, pripratę
prie jo kūrybos — salėje ir
bažnyčioje (giesmės), visur jį
matė ir norėjo matyti, girdėti.
Atvykę svečiai, turistai iš Lie
tuvos, tuoj ieškodavo „mūsų
Brazdžionio”.
Man jis buvo geras kolega ir
geras bičiulis. Gal ne visiems
ar ne visiems lygiai. Jei atsi
rasdavo vienas kitas nustebin
tas ar užgautas jo lyg šaltu
mu, lyg nedėmesiu, tai žino
kit: jis buvo tikrai draugiškas
ir šiltas visiems; koks išsiblaš
kymas ar nepastabumas —
gal tai jo tuo metu bloga savi
jauta, kojos skausmas ar kas...
Visą gyvenimą jis buvęs ne
stiprios sveikatos. O dvasia —
milžinas; o kūrybingas iki
mirties.
Žmonės tai suprato. Visos jo
„sukaktys, šventės”, o ypač
gedulingas
atsisveikinimas,
jam mirus parodė visuotinę
kaliforniečių Poetui pagarbą
ir meilę.
Tie keli paskutiniai jo
mėnesiai
Prieš 2002 m. 2-rą vasario
šeima visą savaitę abejojo, ar
Poetas sulauks 95-tojo savo
gimtadienio. Atrodė, išsekęs,
negalįs nieko nuryti, visiškai
prie mirties.
O sulaukė! Žmona Aldona
sakė: „Tai jo stipri valia, tai
tiesiog užsispyrimas —- su
laukti naujos knygos, parodyti

Bernardo Brazdžionio knygos-albumo „Poetas grįžta į Lietuvą” sutiktuvėse š.m. birželio 1 d. Los Angeles, Calif.
autorius įteikia albumą LB Kultūros tarybos pirm. Marijai Remienei ir muz. Dariui Polikaičiui.
Vinco Štoko nuotrauka

ją visuomenei. Dargi pats už
simindavo rašantiems, kad
neuždelstų spaudoje pami
nėti”.
Poetas norėjo, kad įvyktų
visa, ką jis suplanavęs, kad
sulauktų jo kviečiamo poeto
Petro Palilionio iš Kauno, kad
jis išdalintų draugams bent
keliolika ar kiek atvežtų nau
jų knygų.
Ir jau po birželio 1 d. įvy
kusios Poeto šventės, į kurią
ir jis pats buvo atvykęs, kal
bėjęs, tarytum atsisveikinęs,
ir po to jis dar sukauptomis
jėgomis bendravo su kolega
Palilioniu, užsiprašė, kad pa
ieškotų jam „vietelės” Kauno
Petrašiūnų kapinėse.
Bet vien Poeto stipri valia
nebūtų ištesėjusi. Tie penkeri
su kaupu po jo gimtadienio
mėnesiai buvo tikra jam dova
na jauno gydytojo — dr. Anta
no Nyerges. Tai sūnus lietu
vės Salomėjos Juškaitės ir kil
niaširdžio vengrų kilmės ame
rikiečio Napoleono Nyerges,

St. Petersburgo Lietuvių klubo kultUrinio būrelio ruošto B. Brazdžionio paminėjimo programos dalyviai. Iš
kairės: kun. V. Mažeika, O. Stašaitienė, garbės konsulas A. Karnaviįius, dr. kun. M. Čyvas, pirm. A. Kamiene,
R. Mastienė, prof. B. Vaškelis, J. Giedraitienė, A. Karnius, A. Kerbelienė, D. Mažeikienė. V. Mažeikos nuotr..

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connection through our
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out Just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus"1 freųuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandinavlan.net
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liūdnai sakė: „Taip, jaučiuosi
blogai! Jau viskas eina ga
lop...”
Bet kartą, Ramutė pasakojo,
saulėtą, šiltą dieną ligonis
išėjęs į jų kiemelį ir silpnai,
bet giedriu tonu sakęs:
„O, kaip gražu! Ir saulė
šviečia, ir žolytė štai žalia,
medžiai... ir man niekas ne
beskauda”...
Tai buvo gal jau liepos mėn.
pradžioj. Grįžęs į vidų, vėl tuoj
atsigulęs ir su vaistais nuo
skausmo užmigęs.
Liepos 5 d. kažkas šeimoj
užsiminęs apie kolegę Alę
(mane). Poetas sakęs: „O, tegu
ji aplanko, noriu pasikalbėti”.
Susitarėm su jų dukraite
Dalyte: užvažiuos į Santa Mo
niką ir mane ten nuveš. Tai
šeštadienį, liepos 6 d., apsi
rengiau — šviesiai, nusisky
niau tik išsiskleidusią baltą
rožę ir... laukiu Dalytės.
Telefonas. Ramutė. Deja, ap
silankymas atpuola. Poetas
staigiai pasijuto blogai, blaš
kosi, nieko nenori — vizito,
nėi valgyt ar gert, nei vaistų.
Ir jau tą vakarą jis nustojo
kalbėti, įkrito į mirties ago
niją, kuri tęsėsi kelias dienas.
Ir balta rožė — nenuvyto, o
mirė drauge...
Kūryba amžiams liks
lietuvių tautoje
Tai mūsų Poeto. Didelės,
spalvingos asmenybės ir dide
lio, plataus, gausaus kūrėjo.
Mes juo didžiuojamės, išei
vija didžiuojasi, Lietuva, pri
glaudusi jo kūną, amžiais gy
vens jo kūryba.
Alė Rūta

PREZIDENTO RINKIMAI LIETUVOJE
Atkelta iš 3 dsI.
Šių metų lapkričio mėnesį
Prahoje Lietuva greičiausiai
sulauks kvietimo į NATO. Tai
tam tikras nepriklausomybės
įtvirtinimo tarpsnis, valstybi
nio saugumo užsitikrinimas.
Bet — tik pirmas laiptelis. Po
to 2003 m. vyks stojimas į
NATO. Tai gana rimti darbai,
kai Lietuvos integracijai į
Šiaurės Atlanto sąjungą turės
pritarti NATO šalių parla
mentai. Ir čia Lietuva turės
atrodyti ypatingai tvirtai,
veržliai, svariai ginti savo in
teresus — be vidinių suiručių,
be tam tikro nepastovumo
valstybės viduje.
Darius Kuolys linkėjo Lietu
vai 2002 m. pabaigoje išsi
rinkti vakarietišką vadovą,
kuris 2003 m. galėtų tinkamai
reprezentuoti Lietuvos valsty
bę moderniame pasaulyje,
šiuolaikinėje Europoje, tvirtai
ginti Lietuvos interesus tarp
tautinėje arenoje, efektyviai
sukaupti ir skleisti idėjas, po
zicijas, nuostatas šiuolaiki
niam pasauliui suprantamu
būdu.
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kuris buvo pramokęs lietu
viškai ir tapęs dideliu Lietu
vos draugu (deja, jau miręs).
Dr. Antanas Nyerges, nors
visą laiką sunkiai dirbdamas
Kalifomįjos
universiteto
(5’CLA) ligoninėj, po darbo
vakarais ir laisvomis dienomis
lankė Poetą, aprūpindavo jį
įvairiais reikmenimis (iš ligo
ninės), vaistais ir injekcijomis.
Veltui, be jokio atlyginimo.
Poetas padovanojo jam ir jo
motinai knygą-albumą, dar
savo ranka įrašydamas pa
dėką už pagalbą.
Tuos kelis mėnesius Poetas
tegalėjo nuryti dr. Antano, iš
proteinų ir vitaminų sudarytą
tyrelę — košę; užsigerdavo
čiobrelių arbata.
Poetas buvo labai nusilpęs
fiziškai, bet jo dvasia (ir valia)
išliko tvirta. Ir dar nušvisdavo
kartais jo humoras.
Kartą buvo pasišovęs aplan
kyti mus Santa Monikoje...
Staiga įsakė Ramutei (Braz
džioniu padėjėjai): vežk. Ir
pats pasakė telefonu: už va
landos atvažiuoju.
Išsigandau: ir dėl jo silpnų
galių ir... kuo vaišinsiu...
„Man nieko nereikia! Tik
pabuvot, pakalbėt... Ir čiobre
lių arbatos...”
Sakau: „Turiu ramunėlių ar
batos šiuo metu...”
„Ne! Turi būti čiobrelių!
Gauk...”
O kartais kitiems bičiuliams
skambino telefonu vakare. Ne
rado. Tai kitą dieną irgi telefo
nu:
„Tai kur valkiojatės nakti
mis?” — Draugiškai, tik su
brazdžionišku humoru.
O netoli liepos 11-tos jau

Reformatoriaus Lietuva
neturi
Taip pat svarbu, kad tas va

dovas, kad ir su ribotais įga
liojimais palaikytų spartaus
valstybės ir visuomenės mo
dernizavimo kursą. Pasak kal
bėtojo, itin svarbu palaikyti
bendrą visuomenės nuotaiką,
kad Lietuvai privalu imtis tų
darbų, kurie laiduotų mūsų
stiprumą,
savarankiškumą
Europoje bei nūdienos pasau
lyje, nes, kaip rodo visuome
nės apklausos, vis dėlto gana
dažnai čia vyrauja kita nuos
tata: kaip atrasti pateisinimą
nieko neveikti, nieko nedaryti,
tenkintis tam tikros stagnaci
jos būsena. Šiuo atžvilgiu, pre
zidentas Adamkus, D. Kuolio
nuomone, kiek pąjėgdamas
mėgino brėžti valstybės mo
dernizavimo linįją — kelda
mas pačią idėją ir ragindamas
prie jos prisidėti politines jė
gas.

Valstybės modernizavimo
krypčiai reikalingas ir visuo
menės palaikymas. O visuo
menės palaikymo radikalioms
reformoms visoje pokomunis
tinėje erdvėje nėra daug, sakė
kalbėtojas. Tačiau skirtingai
nuo estų ar lenkų, Lietuva ne
turi reformatoriaus, kuris šia
prasme būtų padaręs reikš
mingų žingsnių ir ant kurio
„galvos” visuomenė galėtų „iš
lieti pyktį” (L. Balcerowiczius

Tą dieną, kai mūsų tautos
literatūros klasikas, poetas
Bernardas Brazdžionis, buvo
laidojamas Kaune, Petrašiūnų
kapinėse, St. Petersburg, FL,
lietuvių telkinio nariai, Lietu
vių klubo salėje su gilia pagar
ba atsisveikino su didžiu pat
riotu, laisvės šaukliu, giliai ti
kinčiu Dievą ir Lietuvos atgi
mimą asmeniu — lygaus netu
rinčiu poetu, klasiku. Minėji
mą ir kartu atsisveikinimą
rengė klubo kultūrinis būrelis,
kuriam vadovauja Angelė
Karnienė. Prie scenos šono,
ant lietuvišku audiniu ap
dengto stalo, stovėjo didžiulė
poeto nuotrauka ir puokštė
raudonų rožių, perjuosta juo
du kaspinu. Ant stalo išdėlio
tos knygos — leidiniai ir rink
tiniai. Kreipdamasi į gausiai
susirinkusiuosius, būrelio pir
mininkė A. Karnienė paste
bėjo, kad šis minėjimas ren
giamas kaip tik tą dieną, kada
laidojamas poetas, kad nors
mintimis galėtume būti kartu
su dalyvaujančiais laidojimo
apeigose ir procesijoje. Pirmi
ninkė paminėjo didingą poeto
talentą kalbėti į tautą, į pa
vienį asmenį, net ir į jaunuolį,
kiekvienam suprantama kal
ba, paliesdamas pačias širdies
gilumas. Kartu ji prisiminė
1985 m., kada poetas Bernar
das Brazdžionis apsilankė
klube, skaitė savo kūrinius ir
visiems atsilankiusiems pali
ko neišdildomus įspūdžius,
prisiminimus. Pirmiausia ji
pakvietė visus stoti ir susikau
pimu pagerbti poetą, po to pa
prašė dr. kun. Matą Cyvą su
kalbėti maldą. Prof. Bronius
Vaškelis skaitė paskaitą. Pui
kiai paruoštoje apybraižoje
prof. Br. Vaškelis priskyrė
Brazdžionį trečiosios kartos
poetų grupei, kurioje jis vie
nintelis ypatingai aukštai ver
tinamas. Jam prisiminimuose
liko pirmasis poeto apsilanky
mas Lietuvoje, kai tūkstančiai
žmonių jį sutiko ir lydėjo per
visą Lietuvą. Visi, kuriems te
ko proga arčiau sutikti poetą,
su pagarba sveikino jį ir susi
kaupę klausėsi jo pranašingų
žodžių. Paminėjo jo parašytas
ir išleistas knygas, „Ateities”
žurnalo redagavimą ir kitą
gausią literatūrinę veiklą.
Ypač vertinamos ir jaunimo
mylimos knygelės, išleistos
Vytės Nemunėlio slapyvar
džiu. Leidiniuose jaunimui at
sispindi švelni, šilta meilė gy
vulėliams, paukšteliams ir
gamtos aplinkai. Jis rūpinosi

tautos likimu, tapo tartum jos
pranašu, šaukliu, vaidilos Va
liūno vaidmenyje. Jis savo
darbu, gyvenimu, kūryba buvo
moralinis ir pilietinis autorite
tas visiems likusiems Lietu
voje ir už jos ribų. Neveltui
jam suteiktas VDU garbės
daktaro titulas. Kauno mies
tas, įvertindamas savo kraš
tiečio pasiekimus, jam suteikė
Kauno miesto garbės piliečio
vardą. Prof. Vaškelis baigė
paskaitą žodžiais: „Poetas mi
rė, tačiau jo žodis gyvena ir
gyvens per amžius”.
Po to buvo rinktiniai skaiti
niai ir muzikiniai įrašai. Eilė
raščius skaitė: Roma Mastienė
— „Per pasaulį keliauja žmo
gus”; Angelė Kamiene — „Pa
vasario
kelionė”; Jadvyga
Giedraitienė — „Neregio elegi
ja”; akt. Dalia Mackialienė
(įrašas) — „Mano protėvių že
mė”; Vytautas Mažeika —
„Tėviškės sodai”; Albinas Kar
nius — „Šaukiu aš tautą”; Al
vitą Kerbelienė — „Aš čia gy
va”; Danutė Mažeikienė —
„Prie savo žemės”. Deklamavo
Ona Stašaitienė (viešnia iš
Kauno) — „Lietuvos motina”.
Įrašuose girdėjome: „Per pa
saulį keliauja žmogus”, muzi
ka — Dariaus Slavinsko, dai
nuoja Judita Leitaitė; „Mylėsi
Lietuvą iš tolo”, muzika —
Vlado Jakubėno, atlieka 1961
m. Čikagoje vykusios antro
sios JAV ir Kanados Dainų
šventės
jungtinis
choras;
„Šiaurės pašvaistė” — muzika
Stepono Sodeikos. Atlieka
„Dainavos” ansamblis, diri
guoja Petras Armonas.
Roma Mastienė dar prisi
minė 1978 m. koncertą Čika
goje. Jį ruošė ir poeto žo
džiams muziką parašė Juozas
Briedis. Jo metu įr Jį,. Mas
tienė dainavo. Šiame koncerte
buvo kviestas ir dalyvavo pats
Bernardas Brazdžionis. Klau
santis koncerto, poetas Romai
parašė trumpą eiliuotą padė
ką, kurią ji perskaitė klausy
tojams.
Pabaigai pirmininkė Kar
nienė padėkojo visiems daly
viams, atlikėjams ir būrelio
nariams, ruošusiems šį pami
nėjimą.

ir dabar keikiamas lenkų, pri
pažįstamas tik Vakaruose, į
valdžią atėję socialdemokratai
vaizduoja jį kaip visų Lenkijos
negandų kaltininką). Lietuva
savo pyktį lieja ant V. Lands
bergio, kuris, anot D. Kuolio,
reformatorius
nebuvo.
V.
Landsbergis buvo valstybės
tvirtintojas,
valstybingumo
gynėjas, bet ne reformatorius.
Reformatoriaus Lietuva netu
ri. Ir tai irgi jos problema.
Valdas Adamkus, pasak kal
bėtojo, kaip atsvarą valstybės

Paminėjime taip pat dalyva
vo Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas vakarų Floridos
sričiai, Algimantas Karnavičius. Paminėjimą baigus vyko
ilgoki pašnekesiai prie kavu
tės ir skanėstų.
Mečys Šilkaitis

raidos neefektyvumui, mėgino
kurti reformistinį sąjūdį, burti
reformistines jėgas „naujosios
politikos” vardu, bet pasirodė,
kad tos „naujosios politikos”
žmonės nelabai suvokia re
formų turinį. Jie žaidžia no
vatoriškumo spektaklį: jie yra
nauji, jie už naujas idėjas. Bet
kad tai būtų jų idėjos, kurias
jie būtų pasiruošę ginti iki
galo — pasirodė, kad taip nė
ra, kad yra ir kitokių interesų.
Ir tas naujosios politikos, reformistinės politikos mitas su
bliūško.

»
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DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE t
Paskutinė proga pamaty
ti atnaujintu namu bloką
Marųuette < ParkeI Namų
apžiūra vyks rugpjūčio 24 d.,
šeštadieni, nuo 10 val.r. iki 2
vai.p.p. Daugiau informacijos
skambinant į Greater Southwest Development Corpora
tion įstaigą tel. 773-436-1000
Morton kolegijos choras,
orkestras ir džiazo an
samblis ieško naujų narių,
kurie galėtų dalyvauti atei
nančiuose nemokamuose ru
dens koncertuose. Repeticijos
vyksta Morton kolegijoje, 3801
S. Central Avė., Cicero. Antra
dieniais renkasi choristai, tre
čiadieniais -džiazo grupės na
riai, ketvirtadieniais - orkes
trantai. Repeticijų laikas nuo 7 val.v. iki 9 val.v. Chorui
reikia aukštų ir žemų balsų
dainininkų, džiazo ansambliui
- trimitininko ir trombonininko, orkestrui - klarnetininko,
fleitinjnko ir varinių pučiamų
jų instrumentų muzikantų.
Skambinkite muzikos vadovui
Paul Kukec tel. 708-656-8000
(ext. 231).
ČIKAGOS CENTRE DU SUSITIKIMAI
SU V. ADAMKUMI
2002 m. rugsėjo 9 d., pirma
dienį, Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus skaitys pa
skaitą „Lithuanian Foreign
Policy and Security Issues” Inter-Continental
viešbutyje
(505 N. Michigan Avenue,
Chicago, IL). 5:30 val.p.p. pabendravimas, 6 val.v. — pa
skaita ir diskusijos. Lietuvių
bendruomenės nariams bilie
tai į šį renginį - pigesni. Bilie
tus įsigyti galima: Chicago
Council fif Foreign Relations
(kreiptis į Arlene Bogovich tej.
312-821-7517) arba Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje
(tel. 773-582-6500).
Rugsėjo 10 d., antradienį, 12
vai. Chicago Athletic Club (12
South Michigan Avenue, Chi
cago, IL) ruošiami priešpie
čiai, skirti pagerbti EPĄ pa
galbos Baltijos šalims progra
mos organizatorius. Dalyvaus
ir V. Adamkus. Bilietus užsi
sakykite Amerikos Lietuvių
Taryboje tel. 773-735-3946.

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas apie „Williams” ir
„Jukoe" susitarimą dėl „Ma
žeikių naftos” akcįjų pardavi
mo sužinojo praėjusios sa
vaitės pabaigoje, tačiau apie
tai prezidento neinformavo,
remdamasis premjero aplin
kos žmonėmis, teigia dien
raštis „Lietuvos rytas”. Dien
raščio „Verslo žinios” teigimu,
žinojęs apie numatomą susita
rimą netiesiogiai pripažino ir
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkas Viktoras Uspaskich. Anot jo, nors Ekonomi
kos komitetui nebuvo pra
nešta apie „Williams” planus
trauktis iš „Mažeikių naftos”,
jis „šiek tiek girdėjęs, kad
judėjimai yra”.
(BNS)
♦ Vyriausybė skyrė lėšų
bei dezinfekcinių priemo
nių nuo potvynių nuken
tėjusiai čekįjai. 50,000 litų
skilta iš Vyriausybės rezervo,
o ii Sveikatos apsaugos mi
nisterijos Ekstremalių sveika
tai situacijų tarnybos rezervo
nutarta skirti dezinfekcinių ir
dezinsekcinių priemonių už
maždaug 50,000 litų. Čekijoje
potvynio padaryti nuostoliai
sudaro apie 7 mlrd. litų. (BNS)
• Vyriausybė skyrė
300,000 litų dėl sausros Lie
tuvoje kilusių gaisrų padari

Lietuvos Vyčių 82 kuopa
rugsėjo 8 d., sekmadienį, ren
gia gegužinę, kuri bus skirta
prisiminti buvusius Šv. Kazi
miero parapįjos, veikusios Gary, IN, parapijiečius ir drau
gus. Ši parapija užsidarė 1998
m. gegužės mėnesį. Amerikos
veteranų būstinė (VFW Post)
Nr. 1563, įsikūrusi 6880 Hendricks St., Merrillville, IN, yra
gegužinės rengimo vieta. Šv.
Mišias už parapijiečius 12 vai.
aukos prel. .Ignas Urbonas,
vargonuos muz. Faustas Strolia, liturgijai vadovaus seselė
Janine Golubickis, SSC. Dau
giau informacįjos skambinant
Casimir Balt tel. 219-9428998.
Prieš sugrįžtant į mokyk
lą, pasitikrinkite sveikatą!
Šv. Kryžiaus (Holy Cross) ligo
ninė vaikus kviečia pasinau
doti jų „Back to School Bootcamp” programa, atlikti svei
katos apžiūrą ir pasiskiepyti.
Rugsėjo 7 d., šeštadienį, nuo
10 val.r. iki 4 val.p.p. patikri
nimas vyks Šv. Kryžiaus ligo
ninės auditorijoje (2701 W.
68th St., Chicago). Programa
- mokama. Be to, išgirsite ir
paskaitėles apie vaikų sveika
tos svarbą, būdingiausias li
gas, kaip kovoti su stresu,
kaip laikytis dietos, taisyklin
gai vaikščioti ir sportuoti.
Daugiau informacijos apie šią
programą ir joje dalyvaujan
čias ligonines gausite tel. 1888-471-4440.
Net 150 vyresniųjų Palos
apylinkės gyventojų nese
niai dalyvavo Cook County
Cheetah beisbolo varžybose.
Nusigauti iki žaidynių aikšte
lės grupelei padėjo Palos-Gaidas laidotuvių namų tvarkyto
jai, parūpinę 3 autobusus.
Varžybų žiūrovai galėjo mė
gautis skaniais priešpiečiais ir
džiaugtis vietinės komandos
laimėjimu. Kaip po renginio
pažymėjo Davė Gaidas, laido
tuvių namų direktorius, ši
trečioji vyresniųjų Palos gy
ventojų šventė pasisekė pui
kiai. Norėdami daugiau suži
noti apie būsimus įvykius,
ruošiamus Palos apylinkėse,
skambinkite D. Gaidas tel.
708-974-4410.

niams likviduoti. Lėšos skirtos
iš vyriausybės rezervo fondo
Priešgaisrinės apsaugos ir gel
bėjimo departamentui. Šią sa
vaitę Lietuvos priešgaisrinės
tarnybos pradėjo dirbti sustip
rintu režimu, šalyje paskelb
tas pats didžiausias — penk
tos klasės — gaisringumas.
Tokių priemonių nuspręsta
imtis po to, kai dėl nesibai
giančios sausros Lietuvoje la
bai padaugėjo gaisrų. Vien
pirmadienį ugniagesiai gavo
222 pranešimus apie kilusius
gaisrus — 103 kartus gaisri
ninkai vyko gesinti pievų, 28
kartus miškų ir 61 durpynų.
(BNS)

• Vyriausybė pritarė Paš
to įstatymo pataisoms, ku
riomis siekiama užkirsti kelią
narkotikų patekimui į koloni
jas. Pataisos numato, kad jei
pašto siuntiniai, smulkieji pa
ketai ar spaudiniai siunčiami į
įkalinimo vietas, pašto dar
buotojas privalės pareikalauti
iš siuntėjo pateikti asmens ta
patybę liudįjantį dokumentą
ir patikrinti, ar teisingai nuro
dytas siuntėjo vardas, pavardė
ir asmens kodas. Siuntėjui at
sisakius pateikti asmens ta
patybę liudįjantį dokumentą
arba nurodžius neteisingus
duomenis, pašto siuntiniai ne
bus priimami.
(BNS)

leidėjų valdybos pirmininkė, ir Valentinas Krumplis, „Draugo” adminis
Jono Kuprio nuotr.
tratorius.

„DRAUGE”NEMOKAMI SKELBIMAI!
Kur nemokamai pasiskelbti,
kad ieškote ar siūlote darbą?
Kur nemokamai pranešti, jog
parduodate ar perkate maši
ną, samdote auklę, valytoją ar
ligonių prižiūrėtoją? Kur ne
mokamai pagarsinti, kad da
rote remontą, išnuomojate
kambarį ar taisote kompiute
rį? „Drauge”! Jau keletą sa
vaičių pirmame aukšte turime
didelę skelbimų lentą, į kurią
galite kabinti savo siūlymus.
Juos galite atnešti patys arba
atsiųsti paštu (4545 W. 63rd
Str., Chicago, IL 60629) ar
faksu 773-585-8284. Kiekvie
ną penktadienį skelbimus
apie darbą nukopijuosime ir
spausdinsime „Draugo” laik
raštyje nemokamai. Naudoki
tės naudingu pasiūlymu!
Norėdamas atsidėkoti už
rūpestį ir šilumą, kun. Al
girdas Lukšas organizuoja
dainuojamosios poezijos kon
certą, kuris vyks rugpjūčio 25
d., sekmadienį, po 10:30 val.r
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Koncer
to metu bus galima pasivai
šinti lietuviškais balandėliais,
kava, pyragėliais. Maloniai
kviečiame visus atvykti į mū
sų parapijos salę.
Ada ir Vacius Lėliai, Vita
ir Benediktas Neverauskai,
gyvenantys Sterling Hts, MI,
atsiuntė po 50 dol. auką, skir
tą paremti a.a. rašytojo Jurgio
Jankaus užbaigtos knygos
„Pušis” išleidimą. Aukas gali
ma siųsti Lithuanian Writers
Association vardu, c/o Stasys
Džiugas, 5729 Edge Lake Dr.,
Oak Lawn, IL 60453-4509.
* Visame pasaulyje gar
sėjančio Kryžių kalno ap
linkos tvarkymas kainuos 1.9
mln. litų. Šiaulių rajono savi
valdybė, matydama, kad nesu
derintos, pavienės pastangos
sutvarkyti šią ypač gausiai
žmonių lankomą šventą vietą
apčiuopiamų rezultatų neduo
da, parengė sklypo prie Kry
žių kalno sutvarkymo projek
tą. Numatyta netoli Kryžių
kalno įrengti lengvųjų auto
mobilių ir autobusų stovėjimo
aikšteles, vandens nuotėkų
valymo įrenginius, pastatyti
informacinį centrą ir sanita
rinės paskirties objektą. (Eitai
* UAB „Šiaulių tauro te
levizoriai” Sovetske (Kara
liaučiaus sritis) atidariusi te
levizorių surinkimo įmonę,
kartu su Azijos bendrininkais
gamins Rusįjos rinkai skirtus
dulkių siurblius bei kompiute
rių monitorius. Gaminti So
vetske šiauliečiams labiau ap
simoka nei produkcįją ekspor
tuoti. Prekės, pagamintos So
vetske, tampa rusiškos kil
mės, ir taip išvengiama Rusi
jos importo muitų.
* Grybus superkančios
įmonės šiemet „derliaus” su
laukė žymiai mažiau nei per
nai: „Hesona” — tik 10 proc.
ankstesnių metų kiekio, „Ertra” — 40-50 proc. Šių metų
grybų derliaus nuvilti kaimo
gyventojai ėmėsi rinkti ma
žesnį uždarbį duodančias vais
tažoles. Prie vaistinių augalų
supirkimo punktų nusidriekė
eilės.
<LR. ziui

Gyvenate Lemonto apy
linkėje ir turite svečių, ku
riems norite aprodyti įdomias
vietas? Nuvesiu te juos į Le
monto muziejų - (Lemont
Area Historical Society Museum and Library; 306 Le
mont St., Lemont). Čia apžiū
rėsite senovišką ūkininko so
dybą, gydytojo ir mokyklos
kambarius, senovišką krautu
vę. Galima klausytis ir eks
kursijos vadovo pasakojimo.
Taip pat galite keliauti į eks
kursiją po istorini Lemonto
miestelį. 630-257-2972.
Vyresniesiems
čikagiečiams rengiamos specialios
šventės gamtoje. Čikagos vy
resniųjų centras (Chicago Deartment on Aging) įvairiuose
ikagos ir apylinkių parkuose
organizuoja muzikos koncer
tus, šokius, susitikimus su gy
dytojais, įvairius žaidimus,
laimikių traukimą, bingo.
Rugsėjo 17 d., antradienį,
gamtos šventės vyks McKinley Parke (2210 W. Pershing
Rd.; Southwest Senior Cen
ter), rugpjūčio 18 d., trečiadie
nį, - West, Lawn Parke (67-ta
ir Tripp; Southwest Senior
Center), Humbolt Parke (1200
N. Califomia; Central/West
Senior Center), Columbus
Parke (5700 W. Jackson; Central/West Senior Center), rug
sėjo 19 d., ketvirtadienį, North park Village (5801 N.
Pulaski), Northwest Senior
center),
Montrose
Harbor
(North Lake Shore Drive,
Northeast Senior Center) ir
Riis Parke (6100 W. Fullerton
(Naragansett ir Wrightwood,
Northwest Senior Center). Iš
kylų gamtoje laikas - nuo 9
val.r. iki 2 val.p.p.

Šiluvos atlaidai Švč. M.
Marijos Gimimo parapįjos
bažnyčioje prasidės rugsėjo 6
d., šeštadienį, 9 val.r. Pa
mokslą sakys svečias iš Lietu
vos (iš Telšių vyskupįjos) kun.
Gintaras Lengvinas. Savaitės
dienomis pamokslai bus sako
mi per 9 val.r. šv. Mišias ir
6:30 val.v. Mišias (šeštadienį 5 val.p.p.). Šiluvos atlaidų pro
cesija vyks rugsėjo 15 d., sek
madienį, 1:30 val.p.p. Kviečia
me visus rinktis Maria aukš
tesniosios mokyklos automobi
lių aikštėje. Visų organizacijų
narius kviečiame ateiti pasi
puošus tautiniais rūbais. Eise
nos metu visi iškilmingai gie
dosime.
Šventė šventei nelygu!
Atskubėjus rudenėliui, atgyja
įvairių lietuviškų organizacįjų
veikla, - vyksta maži ir dideli
renginiai, dalykiniai ir links
mi susitikimai. Viena pačių
didžiausių Čikagos lietuvių
švenčių - kasmetinis „Drau
go” pokylis, kuris šiais metais
vyks rugsėjo 29 d., sekmadie
nį, „Šabre Room” salėje (8900
West 95th Street, Hickory
Hills, IL). Esame pakvietę žy
mų svečią - Lietuvos Seimo
narį prof. Vytautą Landsbergį.
Girdėsime muzikinę meninę
programą. Visi visi laukiami!
Mūsų šventė bus ir didelė, ir
linksma, ir dalykiška!
Primename, kad skaityto
jams jau išsiuntėme liepos
mėnesio prenumeratų antruo
sius paraginimus ir rugsėjo
mėnesio pirmuosius paragini
mus. Jei mūsų paraginimai su
jūsų čekiais prasilenkė, ne
kreipkite į juos dėmesio, o jei
dar neprasitęsėte prenumera
tos, paskubėkite!
Rugpjūčio 25 d., šį sek
madienį,
Pulaski Woods,
Grove 2 Forest Preserve District, Palos Hills, rengiama ge
gužinė vasarai palydėti. Čia
galėsite pasivaišinti šaltu alu
mi, užkąsti karštais šašlykais
bei lietuviškais cepelinais, su
trypti lietuvišką polką, pasi
šokti diskotekoje. Mažieji ge
gužinės lankytojai galės leisti
laiką „Jump Tank” žaidime.
Vyks loterįja ir įvairūs žaidi
mai. Pradžia - 10 val.r. Gegu
žinę rengia ir finansuoja
„Foresight Business Consul
ting Ine.” ir „Show Time Entertainment”. Smulkesnė informacįja tel. 708-267-1527.

„Mažeikių naftos” likimas —
valdžios ir politikų dėmesio centre
Atkelta iš 1 psl.
„Šiuo atve
ju aš matau gana daug pavo
jų”, pareiškė TSLK pirminin
ko pirmasis pavaduotojas ekspremjeras Andrius Kubilius.
Konservatorius priminė, jog
Rusįjos bendrovė „Gazprom”
ketina įsigyti „Lietuvos dųjų”
akcįjų, o kita Rusįjos bendro
vė RAO ESS domisi Lietuvos
skirstomųjų elektros tinklų
privatizavimu.
A. Kubilius pakartojo antra
dienį paskelbtą konservatorių
siūlymą, jog vyriausybė iš
pirktų „Williams” akcįjas ir
ieškotų naujo investuotojo iš
Vakarų.
Pastarosiomis dienomis kon
servatorių partįjai ir jos vado
vams politiniai priešininkai
priminė, jog sprendimas par
duoti „Mažeikių naftos” akci
jas JAV bendrovei buvo priim
tas 1999 m. pabaigoje valdant
konservatorių
vyriausybei.
„Žvelgdamas atgal, aš vis dar
negaliu pasakyti, kad 1999
metais mes galėjome pasielgti

kitaip”, teigė A. Kubilius. Kon
servatoriaus teigimu, tuome
tinį sprendimą nulėmė sunki
„Mažeikių naftos” ir valstybės
finansinė padėtis bei siekis
užtikrinti energetikos ūkio ne
priklausomumą.

* Seimo pirmininko pava
duotojas, socialdemokratas

• Savivaldybių rinki
muose Vilniaus mieste So
cialdemokratų partįjai gali at
stovauti premjero ir partįjos
vadovo žmona Kristina Bra
zauskienė. Ji patvirtino galvo
janti apie tokį žingsnį, galuti
nai žadėjo apsispręsti kitą sa
vaitę, nors jau pateikė oficia
lią paraišką būti įtraukta į
rinkimų sąrašą.
<r, ziui

Vytenis Andriukaitis teigė, jog
vienintelė išeitis, galinti su
grąžinti bendrovės „Mažeikių
nafta” valdymą Lietuvai — su
rasti pažeidimų rengiant su
tartį su JAV bendrove „Williams” ir panaikinti šią 1999
metais pasirašytą sutartį.
(BNS)

„Mažeikių naftos”
valdyba patvirtino
nuostolius

„Draugo" rėmėjai
Norite išmokyti savo vai
kus pažinti meną ir ištirti,
ar jie neturi dailininko gysle
lės? Atveskite juos į Čikagos
meno institutą, kur savaitga
liais vyksta daug užsisėmimų
mažiesiems Čikagos gyvento
jams. Piešimo, lipdymo, karpy
mo
pamokėlės
rengiamos
Kraft mokymo centre (Kraft
Education Center), esančiame
žemutiniame instituto aukšte.
Užmokėjus įėjimo mokestį, pa
mokos - nemokamos. Vaikus
turi lydėti tėvai. Kūrybos pa^
mokėtės bet kokio amžiaus
vaikams vyksta kiekvieną šeš
tadienį ir sekmadienį rugsėjo
ir spalio mėnesiais (išskyrus
spalio 5 d.) nuo 12:30 iki 3:30
val.p.p. Be to, čia veikia ir spe
cialios parodos. Galerįjose Nr.
10 ir Nr. 16 iki spalio 6 d. vai
kai gali pamatyti iliustruotų
vaikiškų knygų ekspozicįją,
kur spalvoti piešiniai vaizduo
ja įvairių šalių pasakų ir vai
kiškų knygelių veikėjus. Dau
giau informacįjos tel. 312-8577161.

Atsiųsta paminėti
„The
Lithuanian
Museum Review” - angliškai
leidžiamas Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus leidinys.
Paskutiniąjame
numeryje
(2002 m. balandžio-birželio
mėn.),
dailiai
išleistame
„Draugo” spaustuvėje, pasa
kojama apie senovinių žemė
lapių kolekciją Balzeko muzie
juje, yra skyreliai apie pašto
ženklus, geneologijos tyrimus,
numizmatiką, papročius ir
tradicijas, parduodamas kny
gas ir suvenyrus, informuoja
ma apie paskutiniuosius įvy
kius, susijusius su Lietuva.
Pristatoma naujoji muziejaus
kultūrinių renginių skyriaus
vadovė Ramunė Lapas. „Jau
nimo” skyrelyje perskaitysite
Kristinos Badaraitės, prieš 9
metus iš Lietuvos atvykusios
moksleivės, šiuo metu dirban
čios
Balzeko
muziejuje,
straipsnelį apie jos ir jos ben
draamžių gyvenimą Ameriko
je, jų pramogas, laisvalaikį ir
siekius. Žurnalo redaktorė Karilė Vaitkutė. Redakcijos
adresas - 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629. Interneto
adresas
editor

@lithuanianmuseum.org

„Vaiko vartų į mokslą”
organizacija, dėkodama už
„Drauge” spausdinamas žinu
tes ir straipsnius apie šio lab
daringo būrelio veiklą, mūsų
laikraščiui aukoja 100 dol. Dė
kojame už dosnią paramą!
Vito V. Vai iš Oak Brook,
IL, atsilygindamas už „Drau
go” pokylio prizų bilietėlius,
atsiuntė 50 dol. Tariame nuo
širdų ačiū!
Stella Šidlauskas, gyve
nanti Springfield, IL, pratęsdama prenumeratą, „Draugui”
atsiuntė 50 dol. auką. Esame
labai dėkingi!
Vytautas Vidugiris iš Rancho Palos Verdes, atsilyginda
mas už ..Draueo” Dokvlio lai
mėjimų bilietėlius, dar pridėjo
50 dol. auką. Labai jums
dėkojame!
Viktorija Butkus, gyve
nanti Chicago, IL, atsilyginda
ma už rudens pokylio prizų
bilietus, atsiuntė 40 dol. auką.
Ačiū už paramą!
Medardas ir Audronė Ka
raliai iš Western Springs, IL,
pratęsdami
prenumeratą,
„Draugo” iždą papildė 50 dol.
Dėkojame už dosnią paramą!
Vaclovas Momkus, gyve
nantis Chicago, IL, atsilygin
damas už „Draugo” pokylio
laimėjimų bilietėlius, pridėjo
40 dol. auką, už kurią tariame
nuoširdų ačiū!
Adelaida Balbata, iš Saint
Petersburg, FL, už „Draugo”
rudens pokylio prizų bilietė
lius atsiuntė 40 dol. auką.
Esame labai dėkingi!_________

Skelbimai
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747. •
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0656. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

Bažnyčia ir vyriausybė derina savo veiksmus
Atkelta iš 1 psl.
Be to, A. J. Bačkis išreiškė
pageidavimą, kad Katedra iš
liktų pirmiausia maldos na
mais, o tik paskui turistų lan
koma vieta, todėl siūlė nesu
jungti Katedros su Valdovų
rūmais, kaip numatyta pro
jekte.
„Bažnyčia nori, kad Katedra
liktų maldos namais. Nenori

me, kad iš Valdovų rūmų būtų
padarytas tiesioginis įėjimas į
Katedrą”, sakė A. J. Bačkis.
A. Brazausko atstovė spau
dai po susitikimo teigė, kad
„premjeras taip pat mano, jog
Valdovų rūmai neturėtų būti
sujungiami su Katedra, ir sa
kė, kad pirmiausiai bus atsi
žvelgiama į bažnyčios nuomonę .

Bendrovės „Mažeikių nafta”
valdyba antradienį patvirtino
pirmojo pusmečio veiklos re
zultatą — 135.699 mln. litų
nuostolių. Šių metų nuostoliai
beveik dukart didesni nei
pirmąjį 2001 metų pusmetį,
kai pagal JAV visuotinai pri
pažintus apskaitos principus
(GAAP) patirta 71 mln. litų
nuostolių.
Pagal Lietuvos apskaitos
principus (LAP) „Mažeikių
naftos” nuostoliai per šešis
mėnesius buvo 209.55 mln
litų — beveik 3 kartus didesni
nei per tą patį 2001-ųjų laiko
tarpį (77.3 mln. litų).

Vilniuje, rugpjūčio 1 d. minint pirmosios Lietuvos Konstitucįjos 80-mstį ir
dabartinės Konstitucįjos 10-metį, surengtos besimojo Konstitucįjos pros
pekto „krikštynos”. Konstitucįjos prospektu nuo 2003 m. sausio 1 d. va
dinsis dabartinės Ukmergės gatvės atkarpa tarp Kalvarįjų ir Geležinio
Vilko gatvių. Ant namo būsimąjame Konstitucįjos prospekte (Kalvarįjų
gatvė 14) Vilniaus meras Artūras Zuokas (dešinėje) ir Seimo vicepirmi
ninkas Gintaras Steponavičius iškilmingai atidengė Konstitucįjų meti
nėms skirtą simbolinę lentą.
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