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Nr. 108 
Kaina 50 c. 

Šiame 
numeryje: 
„Bendruomenės balso" 
radijo laidų 50 metų 
sukaktis; „Aidas" 
pagerbė motinas; 
netekome gerų 
kaimynų. 

2psl. 

Nei bin Laden, nei 
Hussein, nei uždraustų 
ginklų; kario savanorio 
sąsajos su šiandiena; 
užsieniečių studijos 
Vytauto Didžiojo un-te. 

3psl. 

Čikagos ir apylinkių 
renginių kalendorius; 
t a rp mūsų kalbant apie 
„pajūrius, pamarius"; 
parama kaimui. 

4 psl. 

„Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlė baigė 
mokslo metus; graudus 
sudiev a^a Vidai 
Jonušienei; išsami 
knyga apie A. Dirsytę; 
bus paminėta Gedulo 
ir Vilties diena. 

6 psl. 

Sportas 
* Turkijoje vyks t anč io 4-

tojo E u r o p o s moterų šach
m a t ų čempionato pirmajame 
rate Lietuvos atstovė Viktorija 
Čmilytė nugalėjo čekę Olgą Si-
korovą, o antrajame rate su
žaidė lygiosiomis su gruzine 
Lela Javachišvili. 19-metė lie
tuvė, turinti 1.5 taško iš 2 gali
mų, bendrojoje įskaitoje yra 20-
ta. Čempionate dalyvauja 115 
šachmatininkių iš .33 valstybių. 

LTOK prezidentas Artūras Povi
liūnas (dešinėje) apdovanoja prezi
dentą Rolandą Paksą. 

Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

* Lietuvos taut in iame 
o l impiniame komite te pir
mąkart apsilankiusiam Lietu
vos prezidentui Rolandui Pak-
sui įteiktas aukščiausias Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) apdovanojimas — Gar
bės ženklas. Šiuo ženklu R. 
Paksas apdovanotas už paramą 
sportui, kurią jis suteikė dar 
būdamas Vilniaus meru bei 
premjeru. Kadangi jo preziden
tinė kadencija tik prasidėjo, R. 
Paksas sakė priimąs apdova
nojimą avansu. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos kariai išskri
do į Iraką dalyvauti JAV va
dovaujamoje operacijoje. 

* Žinia apie atpažinto 
Medininkų žudynių dalyvio 
perdavimą Latvijai sukėlė au
kos ir politikų pasipiktinimą. 

* Daugiau kaip pusė ap-
klau^fu Lietuvos gyventojų 
prezidento veiklą vertina pa
lankiai. 

Buvęs general inis pro
k u r o r a s dėl grąžinimo į darbą 
bylinėsis toliau. • 

Europos Komisija teigiamai įvertino 
Lietuvos įsipareigojimų vykdymą 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Lietuva deramai vykdo dery
bų su Europos Sąjunga (ES) me
tu prisiimtus įsipareigojimus ir 
jokių atsilikimų nuo t va rka ra š 
čio šiuo metu nėra. 

Tokia nuostata išdėstyta ge
gužės pabaigoje pa reng tame EK 
pranešime, kur iame įver t inta , 

ka ip 10 valstybių kandidačių 
derina teisės ak tus ir vykdo de
rybinius įs ipareigoj imus bei 
rengias i a r tė janč ia i n a r y s t e i 
ES. 

P a s a k Europos komite to 
pranešimo spaudai , EK krit ikos 
nesulaukė t ik Lietuva ir Slo
vėnija. 

Danai pirmieji 
patvirtino Europos 

Sąjungos plėtros 
sutartį 

Kopenhaga-Vi ln ius , bir
želio 4 d. (BNS) — Danijos par
lamentas trečiadienį patvir t ino 
Europos Sąjungos (ES) plėtros 
sutartis ir tapo pirmuoju ta i pa
dariusiu ES valstybės parla
mentu. 

Danijos premjeras Anders 
Fogh Rasmussen t a proga pa
brėžė, kad, pasibaigus Lietu
vos, Latvijos ir Estijos integra
cijai į ES ir NATO, Danija pa
sieks svarbiausius savo užsie
nio politikos tikslus per pasta
rąjį dešimtmetį. 

Danija daugiau nei dešimt
metį aktyviai skatino Baltijos 
valstybių įsijungimą į euroat-
lantines s t ruktūras ir buvo vie
na pirmųjų valstybių, pripaži
nusių atkurtas nepr ik lausomas 
Baltijos valstybes bei užmezgu
sių su jomis diplomatinius san
tykius. 

„Gazprom gali 
įžengti \ Lietuvą po 
„vokiška vėliava" 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Rusijos dujų milžinas ,.Gaz
prom" gali dalyvauti Panevėžio, 
Šiaulių ir Kauno šiluminių tin
klų privatizavime prisidengda
mas Vokietijos dujų bendrovės 
„Verbundnetz Gas" vardu . 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
žinios". Rusijos bendrovė arti
miausiu metu gali tap t i viena 
didžiausių minėtos Vokietijos 
bendrovės akcininkių, nes susi
jungiančios firmos „E .ON 
Energie" ir „Ruhrgas", kurioms 
priklauso daugiau nei 42 pro
centai „Verbundnetz Gas" akci
jų, iki rugpjūčio privalo j a s par
duoti. 

„Verbundnetz Gas" j au nuo 
praėjusių metų valdo 5 procen
tus bendrovės „Klaipėdos ener
gija" akcijų. 

N u k e l t a i 5 ps l . 

P raneš ime te ig iama, kad 
kandidatės gerai vykdo įsipa
reigojimus, tačiau 28-iose srity
se pastebimas atsil ikimas ir rei
kia imtis greitų veiksmų jam 
paša l in t i . Daugiaus ia proble
matiškų sričių — aštuonios — 
nurodytos Lenkijai. Čekija ir 
Latvija sulaukė įspėjimų ketu

riose srityse, Slovakija ir Kipras 
— trijose, Malta, Estija ir Veng
rija — dviejose. 

Daugiausia kri t ikos būsi
mos ES narės sulaukė dėl ES 
teisės derinimo su valstybiniu 
teisynu ir jų įgyvendinimo, 
nepakankamų administracinių 
gebėjimų. Nuke l ta į o psl. 

Lietuvai netrukus gali būti leista 
aktyviau dalyvauti NATO veikloje 

Vilnius, birželio 4 d. (Elta- lės pasiekti tų tikslų, kurių taip 
BNS) — Palankiai vertindama 
Lietuvos pastangas prisitaikyti 
prie Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos reikalavimų, NA
TO taryba dar šį mėnesį gali 
leisti Lietuvai dalyvauti dauge
lyje savo veiklos sričių. 

Apie tokias perspektyvas 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską trečiadienio susitikime 
informavo su vizitu Lietuvoje 
besilankantis NATO saugumo 
biuro vadovas Wayne Rychak. 

Jo teigimu, artėjantis leidi
mas dalyvauti NATO veikloje 
Lietuvai ir gera, ir bloga naujie
na. „Gera todėl, kad Lietuva ga-

nuosekliai siekė. Bloga — nes 
tai reikalaus daug papildomų 
pastangų, visų ministerijų ak
tyvaus ir sutelkto darbo daly
vaujant šioje veikloje", sakė W. 
Rychak. 

NATO pa re igūnas teigia
mai įvertino Lietuvos pasirengi
mą saugoti įslaptintą informaci
ja. 

Atsižvelgdama į pasirengi
mą saugoti įslaptintą informaci
ją Šiaurės Atlanto Taryba bir
želį spręs, ar leisti į sąjungą pa
kviestų septynių naujų valsty
bių atstovams dalyvauti NATO 
komitetų posėdžiuose. 

Konservatorių vadovas prašo 
nestabdyti įstatymo dėl SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo 

Gegužės 31-ąją Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas dalyvavo Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos viršūnių 
susitikime. Jis vyko Rusijos mieste Sankt Peterburge, į kurio 300 metų įkūrimo jubiliejų Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin buvo sukvietęs daugelio pasaulio valstybių vadovus. Pasak R. Pakso, Sankt Peterburgo viršūnių 
susitikimas atvertė naują puslapį tiek ES ir Rusijos, tiek ir Lietuvos-Rusijos santykiuose. 

Nuotr.: Iš kaires Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Tony Blair. Lietuvos prezidentas Rolandas 
Paksas ir Prancūzijos prezidentas -Jacąues Chirac. Džojos Barysaitės (ELTA! nuotr. 

Vyriausybė rado papildomų pinigų žemdirbiams 
ir teisėsaugininkams 

Vi ln ius , birželio 4 d. (BNS) 
— Vyriausybė siūlo Seimui šių 
metų biudžete pe r sk i r s ty t i 
188.3 mln. litų. 

Papi ldomų lėšų s iū loma 
skirti ne t ik žemės ūkio, bet ir 
sveikatos, teisėsaugos, sociali
nės ir aplinkos saugos bei švie
timo sri t ims, eurointegracijos ir 
ki t iems investicijų projektams 
finansuoti. 

„Vyriausybė savo žodį iš
laikė", tvirt ino premjeras Algir
das Brazauskas , komentuoda
m a s vyr iausybės sp rend imą 
pieno gamintojams papildomai 
skirti 56 mln. litų, taip padi
d inant valstybės paramą j iems 
iki 119 mln. litų. Premjeras tei
gė tikįs, kad tie pinigai padengs 
skir tumą, kurio dabar t inėmis 
kainomis žemdirbiai šiemet ne
gautų už pieną, ir išspręs jų 
problemas, apie kur ias ka lbama 
j au kelias savaites. 

Ir premjeras, ir finansų mi
nistrė užtikrino, kad, skir iant 
papildomą finansavimą žemės 
ūkiui ir kitoms sritims, nenu
kentės nei biudžetinių įstaigų 
išlaikymas, nei biudžetininkų 
atlyginimai — lėšos paimtos iš 
sutaupytų nepaprastųjų inves
ticinių išlaidų. 

„Vis dėlto tos lėšos galėjo 
būti perskirstytos kitaip — aš, 
finansų ministrė, šitą pripažįs
tu ir sakau, kad toks spaudimas 
visuomenei, kai viena socialinė 
grupė ar ūkio šaka nori gyventi 
geriau kitų sąskaita, nėra labai 
geras reiškinys", kalbėjo D. 
Grybauskaitė. 

J i teigė tikinti, kad šiemet 
nebereikės daugiau perskirstyti 
biudžeto, tačiau tokia tikimybė 
išlieka. 

Pasak pranešimo, žemdir
bių pajamų lygiui palaikyti biu
džete siūloma numatyt i papil

domai 87 mln. litų, iš jų 76 mln. 
litų — pieno gamintojams, 9.6 
mln. litų — mėsos gaminto
jams. Nuke l ta \ 5 psl. 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos (TS) 
pirmininkas Andrius Kubilius 
įspėja valdančiuosius socialde
mokratus nebandyti stabdyti 
2000 metais priimto įstatymo 
dėl buvusios Sovietų Sąjungos 
ok+ipacijos žalos atlyginimo 
Lietuvai. 

„Įstatymo sustabdymas, jei 
Lietuvos socialdemokratų par
tija (LSDP) išdrįstų žengti tokį 
žingsnį, būtų savotiška 'meškos 
paslauga' ir pačios Rusijos de-
mokratizavimosi pastangoms, 
atitolintų galimybę jai suvesti 
sąskaitas su savo istorija, kaip 
tai ryžtingai padaryta ir toliau 
daroma Vokietijoje", teigiama 
trečiadienį paskelbtame A. 
Kubiliaus pareiškime. 

Jame primenama, jog 
praėjusio dešimtmečio pradžio-

Vilniuje pristatyta lietuvių 
emigraciją \ JAV tyrinėjanti 

knyga 
į JAV 1868 Vilnius, birželio 4 d. (BNS) 

— Pirmųjų didelių emigrantų 
bangų, išvykusių iš Lietuvos 
nuo 1868 iki 1950 metų tyrinėji
mai yra svarbūs ir šiandien, nes 
šie reiškiniai įvairiomis formo
mis tęsiasi. 

Taip savo istorinės studijos 
sąsajas su dabartimi pristatė 
istorijos profesorius, Lietuvos 
ambasadorius Izraelyje Alfon
sas Eidintas, trečiadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 
supažindinęs su savo knyga 
„Lithuanian Emigration to the 
United States 1868-1950" („Lie

tuvių emigracija 
1950 m.") 

Ši knyga yra versta į anglų 
kalbą iš daktarinės studijos pa
grindu 1993 m. išleistos A. Ei
dinto studijos „Lietuvių kolum-
bai: Lietuvių emigracijos istori
jos apybraiža". 

Anglų kalba išleistoje kny
goje, kurią autorius skiria jau 
lietuviškai nebekalbantiems 
emigrantų palikuonims, rašoma 
apie 1868-1915 metais vykusią 
emigraciją iš Rusijos imperijos 
bei 1918-1940-ųjų emigraciją iš 
Lietuvos. Nukelta i 5 psl. 

je dauguma Lietuvos gyventojų 
visuotiniame referendume pri
tarė reikalavimui, kad būtų at
lyginta SSRS okupacijos 1940-
1990 metais padaryta žala. 

2000 metais Seimas priėmė 
įstatymą dėl SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo, kuris įparei
gojo Lietuvos vyriausybę su
rengti derybas su SSRS teisių 
perėmėja Rusija dėl šios žalos, 
įvertintos 20 mlrd. JAV dolerių, 
atlyginimo. 

Lietuva pateikė šias pre
tenzijas Rusijai, bet pastaroji 
jas kategoriškai a tmetė . Rusi
jos politikai šio įstatymo pri
ėmimą Lietuvoje įvertino kaip 
nedraugišką žingsnį. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, socialde
mokratas Gediminas Kirkilas 
įstatymą dėl okupacijos žalos 
atlyginimo pavadino „grynai 
propagandiniu" ir apkaltino jį 
priėmusius konservatorius „są
moningai trukdžius" Lietuvos 
ir Rusijos valstybių sienos su
tarties pa tv i r t in imui Rusijos 
parlamente. 

1997 m. pasirašyta sienos 
sutartis Rusijoje buvo patvir
tinta tik šių metų gegužės pa
baigoje. Rusija, vilkindama su
tarties tvirtinimą, nuolat pri
mindavo Lietuvoje priimtą įs
tatymą dėl SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo. 

A. Kubilius atmetė social
demokratų kalt inimus kliudy
mu patvirtinti sutartį , pažymė
damas, jog Rusija iki šiol nėra 
pasirašiusi ir patvirtinusi sie
nos sutarčių Nuke l ta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remsarms AfP, Reuters, Af>, taierfa*. ITAR-TASS, SNS 

įffnų agentOnj pratneSimafS) 

EUROPA 
Londonas. Didžiosios Bri

tanijos premjeras Tony Blair 
trečiadienį Bendruomenių rū
muose pareiškė, kad Didžiojo 
aštuoneto (G-8) viršūnių susi
tikime Rusija įsipareigojo laiki
nai nutraukti branduolinio ku
ro tiekimą Iranui, kol nebus vi
siškai įvykdyti visi Tarptaut i 
nės atominės energetikos agen
tūros reikalavimai dėl Tehera
no branduolinės p rogramos . 
Padaryti šį pareiškimą T. Blair 
paskatino par lamente kilę de
batai, kurių metu buvo suabejo
ta premjero tvir t inimu, jog Sad-
dam Hussein rež imas turėjo 
masinio naikinimo ginklų, tei
singumu. Daugelis par lamenta
rų mano, kad T. Blair sąmo
ningai suklaidino valstybe, no
rėdamas užsitikrinti pr i tar imą 
Britanijos dalyvavimui karinė
je operacijoje Irake. 

Briuse l i s . Belgijos parei
gūnai į vyr iausybės vadovo 
kanceliariją ir kelias užsienio 
ambasadas a tneš tuose į tar t i 
nuose vokuose rado nervus pa
ralyžiuojančių dujų pėdsakų. 
Belgijos vyriausybė ir užsienio 
pas iun t inybės , t a r p jų JAV, 
Bri tani jos ir Saudi Arabijos 
ambasados Briuselyje, gavo 
apie 10 į tarimą sukėlusių laiš
kų. Šiuo metu Belgijoje vyksta 
23 asmenų. į tariamų ryšiais su 
teror is tų t inklu ..ai Qaeda" , 
teismas. 

V i e n a . Ta rp tau t inės ato
mines energet ikos agen tū ros 
(TATENA) septynių ginkluotės 
tikrintojų grupė išvyko į I raką 
patikrinti pranešimų apie grob
s tymus pagr ind in iame I rako 
branduoliniame objekte. TATE
NA užsibrėžo uždavinį nusta ty
ti, koks branduolinių medžiagų 
kiekis buvo pagrobtas iš Tuvei-
tos branduolinių tyrimų centro 

nuver tus Saddam Hussein re
žimą. Tačiau Amerika, kurios 
pajėgos kontroliuoja Iraką, ap
ribojo TATENA tikrintojų įga
liojimus, nurodydamos tik pa
skaičiuoti, kiek talpintuvų su 
radioaktyviomis medžiagomis 
dingo ir supakuoti rastą me
džiagą. Ekspertai nematuos ap
linkos radioaktyvaus užterštu
mo ir neregistruos, kiek žmonių 
susirgo dėl radiacijos. 

Paryžius . Vieno Paryžiaus 
centre esančio pastato viršuti
niame aukšte trečiadienį ryte 
nugriaudėjo gal ingas sprogi
mas, per kurį . pa t iks l in ta is 
duomenimis, buvo sužeisti 25 
žmonės, pranešė policija, nuro
džiusi, kad keturių sužeistųjų 
būklė yra sunki. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Aqaba, J o r d a n i j a . JAV 

prezidentas George W Bush 
trečiadienį paragino palesti
niečius ir izraeliečius imtis 
skubių žingsnių, kad butų įgy
vendinta „dviejų viena greta 
kitos taikiai sugyvenančių vals
tybių vizija" Kalbėdamas po 

susitikimo su Izraelio premje
ru Ariel Sharon ir palestiniečių 
premjeru Mahmoud Abbas, G. 
W Bush sakė esąs įsipareigojęs 
rūpintis Izraelio, kaip „gyvybe 
pulsuojančios žydų valstybės" 
saugumu bei palestiniečių lais
ve ir valstybingumu. 

Aqaba. Izraelio premjeras 
Ariel Sharon pažadėjo, kad Iz
raelis netrukus pradės griauti 
dalį savavališkai pastatytų žy
dų naujakurių gyvenviečių Va
karų Krante. Nugriauti gyven
vietes numatyta JAV, Europos 
Sąjungos, Jungtinių Tautų ir 
Rusijos parengtose Artimųjų 
Rytų taikos „kelio gairėse". A. 
Sharon kalbėjo apie naujakurių 
gyvenvietes, kurios be Izraelio 
vyriausybės leidimo buvo pa
statytos Vakarų Krante po 
2001 m. kovo. Premjeras nepa
tikslino, kiek žydų gyvenviečių 
ketinama nugriauti 

Gaza. G a z o s Ruožas. Ra
dikalios palestiniečių kovotojų 
grupuotes trečiadienį pareiškė 
nenutrauksiančios ginkluotos 
kovos nepaisydamos Palestinos 
savivaldos premjero Mahmoud 

Abbas raginimo, nuskambėju
sio JAV, Izraelio ir palestinie
čių vadovų susitikime Jordani
joje. „Mes nebūsime pasirengę 
sudėti ginklų tol, kol nebus iš
vaduotas paskutinis palesti
niečių žemės centimetras", sa
kė radikalios islamistų grupuo
tės „Hamas" aukšto rango pa
reigūnas Abdel Aziz al-Ran-
tissi. Tačiau jis neatmetė toles
nių derybų su pažaboti smurtą 
pasiryžusiu M. Abbas galimy
bės. 

mlrd. dolerių. Specialistai tei
gia, jog šie pinigai investuoti į 
sudėtingą fiktyvių verslovių ir 
finansinių susivienijimų tinklą, 
taip pat pervesti į sąskaitas 
lengvatinio apmokestinimo zo
nose visame pasaulyje. Irako 
diktatorius Saddam Hussein 
labai kruopščiai vedė savo pa
jamų apskaitą, ir todėl JAV 
valdžia surado nuverstajam 
Irako vadovui priklausiusius 
900 mln. dolerių, sakė D. Auf-
hauser. 

JAV ČEČĖNIJA 
Vašingtonas. JAV spaus 

savo sąjungininkus ieškoti Ira
ko milijardų dolerių, slaptai 
pervestų į sąskaitas visame 
pasaulyje, pranešė JAV finansų 
departamento generalinis kon
sultantas David Aufhauser. Tai 
padaryti reikia kuo greičiau, 
nes būtina sugrąžinti pinigus į 
Iraką anksčiau negu jais pasi
naudos ekstremistai, pažymėjo 
D. Aufhauser interviu televizi
jai CNBC Manoma, jog per sa 
vo 24 metų valdymą Saddam 
Hussein pasisavino nuo 2 iki 24 

Maskva. 'Vienas iš besi
slapstančių čečėnų kovotojų 
lauko vadų Jakub Bidijev per 
tarpininkus pasisiūlė Rusijos 
federalinių pajėgų atstovams 
padėti suimti čečėnų sukilėlių 
vadą Šamil Basajev J Bidijev 
pasirengęs tai padaryti, kad iš
pirktų savo kaltę, taip pat užsi
tarnautų amnestiją sau ir savo 
pavaldiniams Tačiau nežinia, 
ar amnestija j u m s bus pritai
kyta, nes 3 Bidijev kovotojai 
kaltinami sunkiais nusikalti
mais 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„BENDRUOMENĖS 

BALSAS" ŠVENČIA SAVO 
AUKSINĮ JUBILIEJŲ 

„Lietuviais esame mes 
gimę" 

2003 metų gegužės 4 dieną 
Philadelphia apylinkės lietu
viai šventė „Lietuvių Ben
druomenės balso" 50-ies metų 
jubiliejų. Jau nuo pat ryto visi 
pakiliai nusiteikę ir įsijungę 
savo radijo grotuvus, pradėjo 
tą sekmadienio rytą su lietu
viška valandėle. 

„...Labas rytas gerbiami 
Philadelphijos Lietuvių Ben
druomenės balso radijo laidos 
klausytojai. Jau 50 metų kiek
vieną savaitgalį, ar saulėtą ir 
gražų, ar šaltą ir rūškaną, 
mus sveikina žvalūs laidos re
daktorių balsai..." Taip buvo 
pradėta 2,450-oji „Bendruo
menės balso" 50-mečio laida, 
kurioje prisimintas kiekvienas 
„Bendruomenės Balso" buvęs 
ar dabar tebedirbantis radijo 
laidų redaktorius. Trumpai 
apžvelgta šios radijo valandė
lės įsikūrimo istorija nuo pat 
1953-iųjų iki šiandien. Phila
delphijos LB turi tokių klausy
tojų ir radijo redaktorių, kurie 
su šia programa nuo pat atsi
radimo dienos beveik kaip 
dvyniai suaugo per šį pusšimtį 
metų, ir tą rytą, kartu su radijo 
valandėle, atsikėlė 2450-tą kartą. 

Visi, pagyvenę, jauni ar 
maži, pasiklausę rytinės radi
jo laidos, ruošėsi „Bendruo
menės balso" 50-ies metų ju
biliejinei laidai, kuri buvo 
transliuojama „gyvai" iš Phila
delphijos Lietuvių namų. 

Šia proga čia buvo suruoš
tas nepaprastai iškilmingas 
pokylis. Renginio programa 
prasidėjo JAV LB Philadel-
phijos apylinkės pirmininko 
Vytauto Bagdonavičiaus svei
kinimu, po kurio buvo kunigo 
Antano Lapės, atvykusio iš 
Vašingtono, invokacįja. Vėliau 
prasidėjo tikros lietuviškos 
vaišės, kurių patiekalai buvo 
tokie įvairūs, kad galėtų pavy
dėti bet kokia aukščiausios 
klasės ruošta vestuvinė puota. 
Šias vaišes suruošė Janina ir 
Vidas Marmokai su padėjėjais. 

Kai visi jau buvo pasistip
rinę ir sotūs, prasidėjo iškil
minga antroji programos da
lis. JAV LB Philadelphijos 
apylinkės pirm. Vytautas Bag
donavičius ir visi buvę šios 
apylinkės pirmininkai: Teresė 
Gečienė, Aušra Zerr-Mame-
niškienė, Roma Krušinskienė, 
Linas Kučas ir Kristina Vo-
lertienė, pasveikino „Bendruo
menės balso" vyriausiąją re
daktorę Juliją Dantienę, kuri 
jau 17 metų vadovauja radijo 
laidų redaktorių kolektyvui. 
J a i buvo įteiktas Lietuvių 
Bendruomenės apdovanoji
mas už ypatingai reikšmingą 
įnašą, tarnaujant Lietuvai ir 
lietuvybei, taip pat buvo už
juosta tautinė juosta ir dova
nota nuostabi rožių puokštė. 

Susijaudinusi, nustebinta 
ir susigraudinusi „Bendruo
menės balso" vyr. redaktorė 

Julija Dantienė pasveikino ir 
paminėjo visus buvusius radi
jo laidų redaktorius, vedėjus, 
tylos minute buvo pagerbti, 
kurių jau nebėra mūsų tarpe. 

Vėliau į sceną pakviesti 
visi dabartiniai radijo laidų 
redaktoriai, beje, jie buvo 
pakviesti eilės tvarka taip, 
kaip ir pradėję dirbti radijui 
prieš 17 metų su vyr. redakto
re Julija Dantienė. Tai Teresė 
Gečienė, Dalia Jakienė, Anil-
liora Mašalaitienė, Virgus Vo-
lertas ir Vytautas Volertas; 
prieš 15 metų atėjo Raimonda 
ir Vidmantas Rukšiai; prieš 13 
— Kristina Volertienė; prieš 
12 — Jūratė Pauliukonytė-
Gentlesk, prieš 8 — Aldona 
Rastenytė — Page; prieš 6 — 
Violeta Razgaitienė, prieš 4 — 
į kolektyvą įsijungė trečios 
bangos pirmoji kregždė Andra 
Kline; prieš 2 — Jurga Šakaly-
tė. 2000-ieji „Bendruomenės Bal
sui" buvo nepaprastai derlin
gi, nes tais metais įsijungė. 
Rasa Avelino, Ilona Babins-
kienė, Joana Gaizelytė-Lacy ir 
Ieva Vozbutaitė, na, šiemet į 
kolektyvą atėjo naujausia 
mūsų laidų redaktorė Jurgita 
Balynaitė. Toliau buvo pa
kviestas Gediminas Dragūnas 
jau per keturiasdešimt metų 
tvarkantis „Bendruomenės 
balso" finansus, ir kiekvieną 
sekmadienį savo maloniu bal
su rimuojanti reklamas dr. 
Gintarė Gečytė-Akerley. 

Šios šventės proga buvo 
išleista „Bendruomenės balso" 
50 metų jubiliejinė knygelė su 
renginio programa bei klausy
tojų ir rėmėjų sveikinimais. 
Vieną iš jų cituojame: „Miela 
Julija Dantienė, jau pusę 
šimtmečio į Philadelphijos 
apylinkių lietuvių namus ra
dijo bangomis keliauja lietu
viškas žodis ir daina. Daugelį 
metų 'Bendruomenės balsas' 
yra Jūsų, Julija, rankose. Mes, 
visi laidų redaktoriai, esame 
dėkingi už Jūsų šiltą, nuošir
dų ir pareigingą vadovavimą. 
Yra tikrai lengva ir gera dirbti 
Jūsų, Julija, globoje. Ačiū 
Jums už kantrybę, gerą kri
tiką, patarimus ir pagyrimus. 
Yra nuostabu, kad ši graži 
'Bendruomenės Balso!' šventė 
sutapo su Jūsų, miela Julija, 
gimtadieniu. Taigi ilgiausių 
metų, Jums ir Jūsų vadovau
jamam Bendruomenės Balsui! 
Visi dabartinio 'Bendruome
nės Balso' redaktoriai". 

Visų širdys buvo kupinos 
nuoširdumo, padėkos, ašarų ir 
su tokia nuotaika buvo pradė
ta gyvoji, „Bendruomenės bal
so" jubiliejinė laida. 

Jau 50 metų skambančią 
„Lietuviais esame mes gimę" 
dainą, gyvai atliko dainos gru
pė „Laisvė", kuriai vadovauja 
Ilona Babinskienė, beje, ši 
grupė buvo gyvos radijo pro
gramos muzikinė dalis ir 
renginio eigoje atliko dar dau
giau dainų. Visi dabartiniai 

radijo redaktoriai pradėjo 
vesti radijo valandėlę. Buvo 
prisiminta kai kurios reikš
mingos ir ypatingos datos, 
nuo pat „Bendruomenės bal
so" įsikūrimo iki dabar. 

Per šį, „Bendruomenės bal
so" pusamžį buvo visko tiek 
daug, kad visi 18 dabartinių 
redaktorių, geriausiais norais 
vedini, nebuvo pajėgūs visus 
puotos svečius ir dalyvius per
kelti, mintimis nuskraidinti į 
tuos prabėgusius penkis de
šimtmečius. Tačiau programa 
buvo nuostabi, jos pabaigoje 
visi buvo pakviesti sudainuoti 
specialiai šiam renginiui sukur
tą „Bendruomenės Balso" dai
ną (žodžių autorės J. Dantie
nė ir R. Rukšienė), o vėliau į 
šokių sūkurį įliejo pramoginių 
šokių šokėjai: Jurgita Čepony
tė ir Artūras Mišurenkovas. 
Gero vakaro muzikai, kuri taip 
gerai nuteikė visus pašokti, 
vadovavo Dainius Didžbalis ir 
Modestas Bužinskas. 

Po programos visiems bu
vo labai malonu pabendrauti, 
pasidalinti renginio įspū
džiais ir gera nuotaika. Nau
jai atvykusiems lietuvaičiams 
buvo labai įdomu išgirsti apie 
lietuvišką veiklą išeivijoje, ko 
nieku gyvu buvo neįmanoma 
sužinoti, kai jie gyveno už 
„raudonos, geležinės sienos". 

„Tiesiog srūva ašaros upe
liais, negali susilaikyti, grau
du ir kartu malonu, kai suži
nai, kiek jūs visko čia prasi-
manėt ir padarėt : išlaikėt 
lietuvybę, kovojot už laisvę ir 
nepriklausomybę Lietuvai, nenu-
tautėjot ir dar atžalas mokote 
lietuviško žodžio, papročių ir 
kultūros", tai buvo vienos pagy
venusios viešnios iš Lietuvos 
atsiliepimai po šio renginio, 
beje, buvo pastebėta, nors tai 
yra tikra tiesa, kad Philadel
phijos Lietuvių Bendruomenė 
yra labai vieninga, darni ir 
stipri šeima. Čia visi yra susi
būrę į vieną didelį jaukų ratą. 
Čia ir senoliai, ir pagyvenęs 
jaunimas, jaunimas ir mūsų at
žalos, visos keturios gali betar
piškai ir maloniai bendrauti vie
nas su kitu, jaustis lygiu ir 
garbingu. 

Juk ir šios, 2003-iųjų ge
gužės 4 d., radijo laidos veda
masis buvo tarsi liejinys visos 
prabėgusios „Bendruomenės 
balso" istorijos įlietas kartu 
su žodžiais: „Lietuviais esame 
mes gimę"... 

Tik keturi žodeliai, o, juos 
ištarę, jaučiamės tarsi minty
se talpintume visą pusšimtį 
amžiaus, o gal net ir visus šimt
mečius. Kaip gera, kad, bet 
kokiame Žemės kampelyje be
būdami ar apsistoję, be jokios 
gėdos ar baimės, aukštai pa
kelta galva ir pagarbiai gali
me didžiuotis savo kilme, savo 
tautos vieningumu, savo pro
tėvių kunigaikščių krauju ir 
jų narsumu. 

Esame labai daininga tau
ta ir visus savo jausmus: liū
desį ar linksmybes, mėgstame 

• išreikšti per dainą. Taigi mie
lieji, kupini geros nuotaikos, 
šypsenų, tikėjimo, vilties ir 
pasididžiavimo dainavome, 
dainuojame ir dar ilgai ilgai 
dainuosime: „Lietuviais esa
me mes gimę!"... 

Rasa Tamkutonytė-
Avellino 

Savo programos 
Avellino. 

straipsnio autorė Tamkutonytė-

„AIDAS" PAGERBĖ MOTINAS IR 
PALINKSMINO PUBLIKĄ 

Perdėm greitai mažėjan
čio Sunny Hills, FL, telkinio 
lietuviai 2003.05.11. galėjo 
pasidžiaugti dviejų dalių po
būviu: Motinos dienos pami
nėjimu ir linksmu popuri, at
liktu vaidybos būrelio ,Ai-
das" veikėjų. Dalyvaujant pu
sei šimto žmonių, pobūvis 
vyko Šv. Teresės parapijos sa
lėje. Prasidėjo 3 v. p.p. ir už
truko apie keturias valandas. 

Motinų minėjimą keliais 
rinktiniais sakiniais pradėjo 
ir visai programai vadovavo 
Alė Zebertavičienė. Jaunuolis 
Shawn Bagužis uždegė po 
žvakę mirusioms ir gyvoms 
motinoms, o visa publika mi
rusias pagerbė minutės susi
kaupimu. Bronė Nakienė jaut
riai padeklamavo nežinomo 
autoriaus motinai skirtą eilė
raštį. Kazė Ratnikienė ir Alė 
Zebertavičienė padainavo 
„Mėgstu vasaros vakarą ty
lų", o A. Zebertavičienė solo 
atliko dainą „Rožės motinai". 
Tiek buvo Motinos dienai 
skirtos programos. 

Po kelių minučių atokvė
pio, prasidėjo linksmas popu
ri. Dabar moterų kvartetas 
(Audronė Paulauskienė, Onu
tė Peleckienė, Kazė Ratnikie
nė ir A. Zebertavičienė) atliko 
keturias linksmas dainas: 
„Mados", „Neskųsk, broleli, 
tu barzdos", „Oi tas Juzė" ir 
„Sugrįšiu, sugrįšiu". Vincas 
Žebertavičius (vienintelis vy
ras programoje!) žemaitiškai 
skaitė Butkų Juzės feljetoną 
„Žemaičių stiprybė". 

Na, o programos „deser
tui" išgyvenome farsišką sce
nos vaizdelį „Čigonės apsilan
kymas". Čia veikia Lietuvos 
kaimo senmergė, turtinga 
ūkininkė, Rozalija (A. Pau
lauskienė) ir Čigonė (A. Ze
bertavičienė), su talkininkė
mis Gene Beleckiene bei 01-
ga Mamaitiene. Rozalija, 
trokštanti vedyboms vyro, iš 
aprangos buvo panaši ne į 
Lietuvos ūkininkaitę, o į bal
tarankę čikagietę. Tik jos 
klumpės Marąuette Parkui 
nebūtų tikusios, tad jų kauk
šėjimas ir kėlė publikos juo
ką. Čigonė, nepatenkinta ga
vusi vien duonos, maldauda

ma lašinių, žodžiais ir daina 
melavo apie šeimos skurdą. 
Rozalijai atskleidus norą ište
kėti, kortų būrimu, naujais 
melais, daina ir žodžiais, Či
gonė nėrėsi iš kailio kuo dau
giau gėrybių iš Rozalojos išvi
lioti. Įsismaginusi ji net pa
šoko elastišką šokį, už kurį, 
ne iš Rozalijos, o iš publikos 
pelnė katučių. Apgauta, apvil
ta Rozalija vaidinimą užbaigė 
triukšmingu pasitraukimu į 
užkulisius, klumpių kaukšė
jimu visiems juoką keliant. 
Abi aktorės vaidino gerai, 
įtikinančiai, smagu buvo jų 
vaidybą sekti. 

Trečioji pobūvio dalis bu
vo gausios vaišės, kurias malda 
palaimino kun. Izidorius Ged
vilą. Besivaišinant ėmė groti 
šokių muzika, tik šokėjų daug 
nebuvo. 

Vaišių metu girdėjau kri-
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Po programos atlikimo Sunny Hills, FL, vykusiame Motinos dienos paminėjime gegužės 11 d. Iš kairės: A. 
Paulauskienė, E. Zebertavičienė („Aido" vadovė), O. Peleckienė, K. Ratnikienė ir B. Nakienė. 

tikuojant Čigonės šokį, kurio, 
esą nereikėjo. Rašančiojo nuo
monė kitokia. Juk čia buvo 
toks linksmas miniatiūrinis 
farsas. O farse tinka viskas! 
Net jeigu Rozalija, klumpėm 
apauta, būtų užsidėjusi puoš
nią skrybėlaitę, užsirūkiusi 
cigarą... Gal tada kritikai bū
tų pateisinę ir Čigonės šokį.. 

Beje, Alė Zebertavičienė 
„Aido" įsteigėja ir vadovė, 
gegužės gale vasaroti išvyks
ta į Detroito apylinkę, o be jos 
nebus kam čia panašius 
pobūvius ruošti. 

Gražių atostogų, Ale ir 
Vincai! Sveikinkite Detroitą! 

Alfonsas Nakas 

U. Gurkl iutės komedijėlę „Čigonės apsilankymas" vaidino Sunny Hills, 
FL. „Aido" vaidybos mėgėjų būrel is . IŠ kairės: E. Zebertavičienė ir A. Pau
lauskienė. 

NETEKOME GERŲ KAIMYNŲ 
perkūno trenksmas veno visą ketvirtį šimtmečio. 

Philadelpijos •: 
pirmininkai iš ka;re-
apdov.inoiimo čymeTii 
vimą ,,Bendruomenes 

ė? I,P, valdybos pirmininkas Vytautas Bagdonavičius (prie mikrofono) ir buvusieji 
Aušra /.< r r Mameniškiene, Roma Krušmskiene, Terese Gečienė ir Linas Kučas įteikia 

•luinai Dantienei 'viduryje su p;elemis) n), darbą Lietuvai, lietuvybei ir 17 metų vadova-
balsui" 

Lyg 
sukrėtė visus Daytona Beach 
telkinio lietuvius žinia, kad 
balandžio m. 28 d. staiga mirė 
mūsų taurus telkinio narys 
Juozas Bartkus. Anksčiau 
Bartkai gyveno Čikagoje. Jie 
turėjo suorganizavę puikią 
„Palangos" svetainę, kurioje 
ne vienas lietuvis yra skaniai 
pasivaišinęs. 

Prieš 25 metus jie šią įmo
nę pardavė kitiems lietu
viams, o patys pensininkų 
dienoms išsikėlė į Daytona 
Beach ir čia, prie „gražiausio 
pasaulyje paplūdimio", išgy-

Pradžioje Bartkus šiek 
tiek užsiėmė namų ir žemės 
sklypų pardavimu. O tada 
daug lietuvių kėlėsi gyventi 
į Floridą. Tad Bartkus ne vie
nam iš jų pagelbėjo įsigyti 
namus ir patogiai įsikurti. 

Bartkus labai gyvai įsi
jungė į šio telkinio lietuvišką 
kultūrinę ir visuomeninę veik
lą ir iki pat paskutinės savo 
žemiškosios kelionės dienos 
nepailstamai joje reiškėsi. Jis 
buvo labai paslaugus ir visa
da noriai organizavo lietu
viškus renginius. O taip pat 

daug prisidėjo, kad šiame 
telkinyje būtų suorganizuotos 
tradicinės lietuviškos pamal
dos. J i s buvo labai draugiškas 
ir ištikimas kaimynas. 

Mirties išvakarėse visai 
netikėtai į Daytona Beach iš 
Čikagos atskrido jų sūnus 
Aloyzas. Jis ir suorganizavo 
savo tėvelio laidotuves. Vie
tos bažnyčioje buvo atnašau
tos gedulingos šv. Mišios. Gie
dojo ,,Sietyno" choras. Prie 
vargonų — muzikas A. Skri-
dulis. 

Mišioms pasibaigus, para
pijos salėje buvo surengtas 
priėmimas. Atsisveikinimo 

kalbas pasakė vietos klubo ir 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybų pirmininkai. 

Juozo žemiškieji palaikai 
buvo išgabenti į Čikagą. 
Mums labai gaila, kad atgal į 
Čikagą nuolatiniam gyveni
mui išsikėlė ir jo žmona Jad
vyga. O ji irgi Daytona Beach 
lietuviams buvo gera, drau
giška ir paslaugi kaimynė, 
drauge su Juozu lankė visus 
lietuviškus renginius. Tad 
Bartkui mirus, netekome 
dviejų labai gerų ir išskirtinai 
draugiškų šio telkinio narių 
bei gerų kaimynų. Mes juos 
ilgai prisiminsimo J. Dg. 
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KARIO SAVANORIO SĄSAJOS 
SU NŪDIENA 

Minėsime Didžiosios trem
ties metines. Tik ką pager
bėme partizanus ir šventėme 
kariuomenės bei visuomenės 
vienybės dieną. Atrodo, dia
metraliai priešingi įvykiai 
savo prasme ir pasekmėmis, 
tačiau yra sąsajų, kurios iš
siryškina ne iš karto. Viena jų 
tokia. 

Tautos šviesuolius ir ka
rius valstybės gynėjus oku
pantas naikino pirmiausiai ir 
be mažiausio gailesčio. Genocido 
politikos pirmasis tikslas, 
vaizdžiai tariant — nukirsti 
galvą ir tokiu būdu paraly
žiuoti Tautos valią priešintis. 
O pasipriešinimas kilo dės
ningai ir teisėtai. Nei prigimtinė, 
nei tarptautinė teisė nedrau
džia priešintis agresoriui, o at
virkščiai — įpareigoja ginti 
savo kraštą, savo namus ir 
skriaudžiamus gentainius. 

Apie stribų ir kompartijos 
sekretorių kartos nusistatymą 
laisvės kovotojų ir kitų repre
sijas patyrusių atžvilgiu kal
bėti problematiška. Dalis jų 
kolaboranto mąstysenos nepa
keitė, kita, pritilusi, jau ven
gia viešai keikti partizanus, o 
trečioji nuduoda, kad ir jie 
buvo patys tikrieji rezistentai. 
Tik nykstamai maža dalelė 
ryžtingai a ts ikratė soviet
mečio balasto. 

Bet formuojasi ne taip jau 
mažas sluoksnis intelektualų, 
tarp jų ir visai jaunų, kurie 
puse lūpų, o parinktieji — 
atvirai, tyčiojasi iš žilagalvių 
Lietuvos karių savanorių, va
dindami juos jau nieko ne
suprantančiais, netoleruojan
čiais kitataučių, pretenzin
gais, irzliais seniais, geriausiu 
atveju išpažįstančiais „mil
žinkapių patriotizmą". To

kiems intelektualams nė mo
tais, kad Sorbonos univer
sitetą, Prahos, Berlyno Aka
demijas ar Prezidento Antano 
Smetonos karo mokyklą bai
gusieji partizaninio karo vadai 
visi iki vieno žuvo kovose, 
buvo okupanto nužudyti per 
tardymus, kalėjimuose sušau
dyti. Išliko nelankiusieji Sor
bonos... Jų bendražygių neži
nomuose kapinynuose nelygi
namai daugiau — apie 25 tūks
tančiai. 

Tie, kurie išėjo mokslus ne 
mažiau reikšminguose tau
tinei savimonei brandinti 
Gulago universitetuose, iš
barstytuose Archipelage, išsi
plėtusiam per du žemynus, 
vargu ar leistųsi diskusijon su 
intelektualais apie popkul-
tūros naudą atsikuriančiai Tė
vynei arba bums-bums muzi
kos subtilybes. 

Tačiau partizanai aiškiai 
skiria plėšiką nuo apiplėštojo, 
kankintoją nuo aukos, pilietį 
nuo kosmopolito. Ši riba 
neištrinama. Tai yra bene 
pats svarbiausias tos kartos 
kovotojų skiriamas ženklas. O 
su juo neatsiejamai sulydyta 
ir kario savanorio garbės sam
prata. 

Antroji sąsaja — žuvusieji 
kovos draugai. Ir Nepriklau
somybės kovų savanorio, ir 
1941 metų Birželio sukilėlio, 
ir Tėvynės apsaugos rinktinės 
kario, ir Vietinės rinktinės 
kareivio ir partizano atmini
mas, be jokio skirtumo, kur 
guli jų palaikai, gerbtinas 
vienodai. Visų jų kovos tikslas 
buvo vienas ir tas pats — lais
va Tėvynė. Jiems pripažintas 
Lietuvos kariuomenės kario 
savanorio statusas. Ir to 
pakanka, kad būtų galima 

Baltuosiuose rūmuose, Washington, DC, dr. Viktoras Stankus, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos narys. Cleveland LB apylinkės vicepirm., 
JAV LB Krašto valdybos vardu dėkoja JAV Saugumo reikalų patarėjai dr. 
Condoleezza Rice už paramą, Lietuvai siekiant narystes NATO. 

Jono Urbono nuotr. 
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XII Mokslo ir kūrybos simpoziume po plenarinės sesijos „Lietuvos kariuomenė". Iš kairės: JAV sausumos karinių 
pajėgų vadybos ir štabo kolegiją lankantis mjr. Vaidotas Malinionis; CENTCOM štabo Tampa, FL, narys pik. 
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padaryti išvadą dar dėl vie
nos, galbūt, ne mažiau reika
lingos ir reikšmingos sąsajos. 

Aukščiausieji ir aukšti 
valstybės pareigūnai įvairiuo
se renginiuose pagerbė ir žu
vusiuosius, ir iš visų šalies 
kampelių suvažiavusius par
tizanus. Tik juos! Dar viena 
įspėjančiai ne nauja aplinky
bė — kovų veteranų gretos retėja. 

O kodėl Partizanų pager
bimo ir kariuomenės visuo
menės vienybės dieną visų 
kovos formuočių Lietuvos ka
riai savanoriai negalėtų būti 
pagerbti kartu? Teisės akte 
žodis „partizanų" buvo pa
rinktas neatsitiktinai. Masiš
kumu, kovų mastais ir jų 
trukme, beje, ir aukų skaičiu
mi, joks kitas ginkluotos 
kovos vienetas negali prilygti 
partizanams. Tačiau šio žo
džio įstatyminis sinonimas — 
karys/savanoris. Be to, Prie
saika, Vėliava, Himnas ar ne
įpareigoja būti iškilmingą pa
vasarinės šventės dieną? Ma
nau, kad tai ir garbės reikalas. 

Vilniaus Rotušėje tądien 
stebėtinai jautriai poetų J. 
Marcinkevičiaus, B. Braz
džionio, P. Širvio eilėmis su
kurtą muziką ir dainas pa
teikė Daiva Steponavičienė 
„Rugiaveidė" (koks gražus ir 
dar negirdėtas būtų parti
zaniškas slapyvardis!) ir jos 
„Saulės broliai". Tikriausiai 
kitais metais šie šaunūs mu
zikantai ir dainininkai pa
teiks keletą originalios aran
žuotės partizanų dainų? 

Edmundas Simanaitis 

ĮŠVENTINO DAUG 
KUNIGŲ 

Gegužės 24 d. Washing-
ton, DC, arkidiecezijoje įšven
tinti 9 nauji kunigai. Tai di
džiausias įšventintųjų skai
čius per pastaruosius 14 me
tų. Kunigus įšventino kardi
nolas Theodore McCarrick, 
kuris dėjo ypač daug pastan
gų skatindamas naujus pašau
kimus į dvasinį luomą. ChTr 

— V 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITU ANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 
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Mano viešbučio vadybi
ninkas nei savo išvaizda, nei 
manierizmais, nei jo anglų 
kalbos angliškąja struktūra 
negalėjo būti bolivietis, ką aš 
jam pastebėjau, ir jis pasisakė 
esąs liuksemburgietis. Apie 
Juan Rimšą nieko platesnio 
nežino. Yra tik prabėgomis 
matęs keletą jo paveikshj mu
ziejuje ir privačiuose namuo
se. Bolivijos daile jis per daug 
nesidomi. Jo pomėgis yra ar
cheologija. Jo pažiūra, eilinis 
Bolivijos pilietis visą savo dė
mesį turi skirti kasdieniams 
buities reikalavimams paten
kinti, kas yra labai nelengva. 
Menais ir kultūrinėm apraiš
kom domėtis gali sau leisti 
tiktai aukštutiniuose socio-

ekonominiuose sluoksniuose 
gyvenantys visuomenės ele
mentai. Taigi klausimus apie 
Juan Rimšą turėčiau kreipti 
jų linkme. Neiškenčiau nepa
klausęs, kokios gi jėgos turėjo 
pakankamai traukos liuksem
burgietį apgyvendinti Bolivi
joje? Ir dar trijų kilometrų 
aukštumoje? Kai aš jam 
pasiūliau savo spėliojimą, kad 
tos jėgos galėjo būti tiktai dvi: 
arba verslas, arba meilė, jis 
prapliupo juoku. Archeologijos 
pomėgis jį atvedė Bolivijon, 
nesitikėta meilės ataka čia jį 
sustabė ir įsiliepsnojusi meilė 
į šio viešbučio savininkę, vedy
bos ir viešbučio verslas jį čia 
prisegė. Lipdamas laiptais į 
savo kambarį, su juoku prisi-

UŽSIENIEČIŲ STUDIJOS 
UNIVERSITETE 

Pavasario semestro studi
jos Vytauto Didžiojo univer
sitete eina į pabaigą. Įvairias 
paskaitas Ekonomikos ir va
dybos fakultete, Politikos 
mokslų ir diplomatijos insti
tute, Teisės institute, Užsienio 
kalbų centre lankė, taip pat 
pagal Baltijos studijų pro
gramą studijavo per 30 užsie
niečių iš JAV. Argentinos, Ka
nados, Norvegijos, Japonijos, 
Ispanijos, Portugalijos, Dani
jos, Italijos, Olandijos, Vene
suelos, Kolumbijos, Latvijos ir 
Lenkijos. Ateina laikas, kai 
reikia atsisveikinti, bet turbūt 
kiekvienas studentas galėtų 
pasakyti, kad laikas praėjo ne 
veltui, kad jie daug sužinojo, 
išmoko ir pažino, ir, manau, 
kiekvienas savo širdyje išsi
veža dalelę prisiminimų, o 
krepšyje — šūsnį nuotraukų. 

Šį kartą metų užbaigimas 
vyko Č. Milošo gimtinėje Še-
teiniuose. Šiltą saulėtą dieną 
žalioje gamtoje studentai žai
dė futbolą, badmintoną, pynė 
pienių vainikus, skambino 
gitara, dainavo dainas ir kepė 

šašlykus. 
Šį semestrą Tarptautinių 

ryšių skyriaus darbuotojų ir 
dviejų aktyvių Lietuvių kal
bos katedros studenčių Lau
ros ir Kristinos dėka buvo 
įkurtas Lietuvių kalbos klu
bas. Klubo susitikimai vykda
vo kiekvieną savaitę univer
siteto auditorijoje, „Bernelių 
užeigoje", Kauno ledo arenoje, 
boulingo klube „Straikas", 
Pažaislyje, studentų namuose 
ir gamtoje. Visi užsieniečiai, 
norintys pramokti lietuvių 
kalbos ar tiesiog lietuviškai 
pabendrauti, turėjo galimybę 
susitikti su universiteto stu
dentais, jų draugais ir kartu 
smagiai praleisti laiką. 

Kaip ir kiekvienais metais 
universitete liepos — rugpjū
čio mėnesiais bus organizuoja
mi 4 savaičių Lietuvių kalbos 
ir kultūros vasaros kursai. 
Tikimės, kad dalyvauti kur
suose atvyks įvairių ir įdomių 
žmonių iš viso pasaulio. 

Asta Ambrasaitė 
Tarptautinių ryšių 

skyriaus vedėja 

KAIP ATSTPĖTI, KOKIE 
BUS METAI 

Pagal Kambodijos tradici
jas, kiekvienų metų pradžioje 
atliekamos apeigos, pagal ku
rias spėjamas visų metų oras, 
derlius ir kiti svarbūs klausi
mai. Spėjimus atlieka šeši ka
rališkieji jaučiai, prieš kuriuos 
pastatomi septyni dubenėliai 
su vandeniu, žole, alkoholiu, 
sezamo sėklomis, kukurūzais, 
pupelėmis ir ryžiais. Pagal tai. 
ką jaučiai pasirenka, padaro
mos išvados apie būsimus metus. 

Šiemet karališkieji jaučiai 
išbūrė derlingus ir taikius me
tus. Jie suėdė 30 proc. ryžių. 
96 proc. pupelių ir 36 proc. ku
kurūzų, — taip pranešė kara
liškųjų rūmų dvasininkas mi
niai, susirinkusiai prie Valsty
binio muziejaus Phnom Penh 

mieste. Verta pažymėti, kad 
jaučiai net neragavo alkoholio, 
kuris simbolizuoja nesutari
mus ir kivirčus. Reuters 

MAŽĖJA IEŠKANČIŲ 
PRIEGLOBSČIO 

Didžiosios Britanijos val
džios sluoksniai praneša, kad 
asmenų, siekiančių politinio 
pabėgėlio globos, šių metų pir
maisiais trimis mėnesiais su
mažėjo net 32 proc. Pernai tuo 
pačiu laiku politinio pabėgėlio 
prieglobsčio pasiprašė 23,385 
asmenys, o šiemet tik 16,000. 
Daugiausia globos prašiusių 
buvo 2002 metais — net 110,000. 
Po to Didž. Britanijos premje
ras prižadėjo stipriai apkar
pyti prašančių globos skaičių 
ir sugriežtinti taisykles, pagal 
kurias ta globa suteikiama. NYT 

Ne tik dūdos, bet nei 
pyragėlio..." 

Taip mėgdavome dainuoti 
apie „šaltyšių", kuris, priža
dėjęs vaikams lauktuvių iš 
Alvito, tuščiomis grįžo namo. 
Panašią „melodiją", tik kitais 
žodžiais, Vašingtono kritikai 
traukia ir apie JAV prezidento 
George W. Bush pastangas 
nubausti teroristus, pašalinti 
diktatorių. Prezidentas kalti
namas, daug pradėjęs, nieko 
neužbaigęs, be to, melagingai 
tvirtinęs, kad Irakas turi 
draudžiamųjų ginklų. Šian
dien ne tik didžiosios Europos 
valstybės bei JT Saugumo ta
ryba, bet ir savo krašto opo
zicinė partija klausia: kur 
Osama bin Laden, Saddam 
Hussein, kur tie Irako bran
duoliniai, cheminiai ir biolo
giniai ginklai? 

Kol kas atsakymo negir
dėti. Ar teroristų pavojus jau 
pašalintas? Ir į tą klausimą 
atsakyti neįmanoma. Kartas 
nuo karto pranešama, kad 
teroristinių išpuolių pavojus 
padidėjęs — visas kraštas 
„nudažomas oranžine spalva". 
Po kiek laiko pavojus „pagel
tonuoja" — visi lengviau 
atsikvepiam. Iki kito karto. 

Sprendžiant iš kituose 
kraštuose vykdomų sprogdini
mų — ar susisprogdinimų — 
lengva prileisti, kad visgi 
teroristai dar labai veiklūs. Ar 
jų mirties simfonijai diriguoja 
Osama bin Laden, ar Saddam 
Hussein, ar kurie kiti kraštu-
tinieji gaivalai, degantys ne
apykanta ir savižudybe besi
tikintys laimėti amžinąjį rojų? 
Ar tam tikros politinės, etni
nės ir religinės grupuotės jau 
tiek susipriešinusios, kad mū
sų kartai neteks išvysti jų 
susitaikymo? 

Vienas vilties švystelėji
mas yra šiuo metu vykstan
čios derybos tarp arabų pa
saulio kraštų, Izraelio ir JAV 
prezidento. Pesimistai sakytų, 
kad jau ne kartą tokios dery
bos buvo suorganizuotos, net 
sutartys pasirašytos, bet visos 
pastangos buvo bergždžios. Ir 
žydai, ir palestiniečiai, atrodo, 
apie taiką tegalvojo iki pa
sitarimų patalpos slenksčio, o 
už jo — vėl liejosi kraujas. 

Optimistai tvirtintų, kad 
galbūt šį sykį bus kitaip. Pa
lestiniečiai turi naują prem
jerą, o Izraelio Ariel Sharon 
pirmą kartą galbūt visoje tos 
valstybės istorijoje pripažino, 
kad Izraelis yra okupavęs pa
lestiniečių teritoriją. Negana 
to, pagal prez. Bush vadi
namąjį „žemėlapį, kuriuo 
vadovaujantis, būtų galima 
pasiekti ilgalaikės taikos oazę 
kruvinoje dykumoje", Pales

tina būtų padalinta į dvi vals
tybes: žydų ir palestiniečių. 
Abi pripažintų viena kitos eg
zistenciją; Izraelis pasitrauk
tų iš okupuotų žemių, kartu 
atsiimdamas ir savo kolonis
tus, o palestiniečių vadai su
stabdytų smurto veiksmus 
prieš žydus. 

Tai nemažas reikalavimas 
ir vargiai įgyvendinamas. Bet 
ar liko kitokia išeitis? Tai vie
ninteliai varteliai iš neapy
kantos akligatvio, kuriame 
jau tiek metų grumiasi tos dvi 
tautos. Žinoma, sprendimas 
yra daugiau teoretinis. Pales
tiniečiai netiki, kad žydai 
tikrai pasitrauks iš jų žemių. 
Kolonistai net nenori kalbėti 
apie bet kokį savo sodybų 
išardymą ir išvykimą į Izraelį. 
„Tai mūsų žemė, pagal Šv. 
Raštą ir pagal visas mūsų tau
tos tradicijas", — tvirtina jie. 
Bet tais pačiais žodžiais atlie
pia ir palestiniečių nuomonė. 

Ar mums, lietuviams, la
bai svarbu, kaip niokojamas 
Izraelis ar kaip jo tankai 
traiško palestiniečių gyvenvie
tes? Ar mes neturime savų 
rūpesčių, ypač gyvendami už
sienyje ir nuolat besisielodami 
savo tėvynės ateitimi? 

Gal kažkada būtume galė
ję į tai, kas vyksta kitame pa
saulio krašte, numoti ranka. 
Bet po 2001 m. rugsėjo U-osios 
JAV-se, po to, kai Lietuva bu
vo pakviesta į NATO bei Eu
ropos Sąjungą ir dar tampres
niais įsipareigojimų saitais 
susirišo su visomis kitomis 
tautomis, deja, visi esame toje 
pačioje valtyje. Ar ji turės irk
lus, ar plauks, putojančios 
srovės nešama į pražūtį, pri
klauso nuo visų. Jeigu Izraelis 
ir palestiniečiai pasieks susi
tarimą ir jų tarpusavio susi
priešinimas nuslūgs, ir Ame
rikai, kuri kaltinama šališku
mu Izraeliui, gyvenimas taps 
ramesnis, mažiau pavojingas. 
Tiesa, Amerika turi prisipa
žinti, kad baisiųjų ginklų Ira
ke nerado, bet ir dėl to, ką ten 
rado, tikrai buvo verta kariau
ti, irakiečius iš baisaus teroro 
išlaisvinti. 

Reikia sutikti, kad darbas 
dar nebaigtas. Irake chaosas. 
Afganistane chaosas. Bet po 
tokios audros vandenys ilgai 
nenurimsta. Tikėkimės, kad 
ilgainiui ir tuose kraštuose įsi
viešpataus ramybė, demo
kratija, taika. JAV prezidento 
vaidmuo šiuo metu nepavydė
tinas: jo pasaulis ir nekenčia, 
ir gerbia, ir bijo. Antra vertus, 
jeigu ne Amerika, tai kas ateis 
skriaudžiamiesiems į pagal
bą? 

miniau anglų kriminalinių 
romanų rašytojos Agatha Cris-
tie nuomonę, jog moterys, me-
džiodamos vyrus vedyboms, 
turėtų ieškoti archeologų: juo 
ji eitų senyn, tuo jos vyras la
biau ja domėtųsi. 

Bent man kolonijinis is
paniškosios Lotynų Amerikos 
ispaniškumas daugiausia pa
sireiškia bažnyčių, vienuolynų 
ir privačių namų vidinių kie
mų architektūroje. Vaikščio
jant ir žvalgantis kolonijinio 
laikmečio gatvėse, šen bei ten 
pro atdaras namų vartus žvilg
terint į savitus, tropine aug
menija ir fontanais pagražin
tus kiemus ir apžiūrint jau 
seniai ištuštėjusius ir dažniau
siai muziejais paverstus vie
nuolynus, žingeidumas ar pa
maldų garsai besisvečiuojantį 
praeivį dažnai įtrauks į kurią 
nors iš daugelio senųjų baž
nyčių. Pirmas žvilgsnis nesu
tiks ko nors panašaus į auksu 

tviskančios La Compania ar 
San Francisco šventovių navos 
Quito senamiestyje, Ekvadore, 
bet neišvengiamai jausi daug 
pagarbos net ir eilinės Lotynų 
Amerikos bažnyčios statyto
jams ir dekoratoriams, daugu
moje atvejų ispanų meistrų 
išlavintiems talentingiems 
vietiniams indėnams, altorių, 
paveikslų, skulptūrų ir nuos
tabiai įmantrių kietmedžio 
darbų autoriams. Iš nuošalaus 
bažnyčios galo, žvilgsniu aprė
piant bažnyčios navą, didįjį al
torių, sakyklą ir maldininkus, 
įdomu stebėti vietinę kongre
gaciją, jų apeiginius manieriz
mus ir ypač bandyti klausytis 
pamokslu, nors man ir ne visai 
„suvirškinamų" dėl teologines 
ispanų kalbos įmantrumo. Ma
ne jau seniai buvo sudominu
sios Thomas Merton mintys 
apie ispanų kalbos kilnumą ir 
mistiškumą, taip tinkamą re
liginei išraiškai. Tai jis savo 
garsiosios knygos „Seven Sto-
rey Mountain" puslapiuose yra 

taip apibūdinęs: 
„Man atrodo, jog po lotynų 

kalbos jokia kita kalba taip 
netinka kalbai apie Dievą, 
kaip ispaniškoji: ji yra kartu ir 
stipri, ir lanksti, turi aštrumą, 
turi savyje plieno savybes, kas 
jai duoda tikslumo, ko tikra
jam misticizmui reikia. Yra 
jmantri, mandagi ir prašanti, 
stebėtinai mažai pasiduoda 
sentimentalizmui. Savyje turi 
prancūziško intelektualizmo, 
bet neturi to šaltumo, pasi
reiškiančio prancūzų kalbos 
intelektualizme; neišsilieja į 
moteriškąsias italų kalbos me
lodijas ir nėra sentimentali 
net ir moters lupose". 

Išėjus iš bažnyčios tos 
Mertono mintys dar ilgai ne
norėjo apleisti mano „vaiden
tuvės". — vydūniškai išsireiš
kiant. 

* * * 
Atėjo laikas nukrypti nuo 

streike badaujančių, bot šoko
ladą valgančių studenčių, uni
versitetų, muziejų, bažnyčių. 

tuščių vienuolynų ir istoriškai 
patrauklių kvartalų ir pradėti 
dairytis, ieškant Juan Rimšos 
atvėsusių pėdsakų. Bet nuo 
kur pradėti , jei jo pėdos 
paskutinį kartą Sucre šali
gatviais praėjo beveik prieš 
keturiasdešimt metų? Žinojau, 
jog kiekviename didesniame 
Bolivijos mieste yra institucija 
vadinama „La Casa de la 
Cultura". Kultūros namai. Tai 
yra miesto administracijos 
sudėtyje veikianti įstaiga, be
sirūpinanti miesto kultūri
niais reikalais, ruošianti meno 
parodas, paskaitas, poezijos 
rečitalius, muzikos koncertus 
ir palaikanti nuolatinius ry
šius su vietinėm dailiųjų menų 
ir literatūros pajėgom. 

Žinoma, nebandysiu anali
zuoti, ar jų tautoms ir jų bui
čiai tai yra pliusas, ar minu
sas, bet man visada atrodė, jog 
Lotynų Amerikoje visada, kaip 
ir dabar, oficialiai ir privačiai, 
daug daugiau dėmesio buvo ir 
yra reiškiama humanita

rinėms negu materialinėms 
gyvenimo apraiškoms. Ypač 
literatūrai. Tik reikia žvilgter
ti į jų knygynų vitrinas, kad 
suprastum, kuo skaitančioji 
visuomenė domisi. Man prisi
mena vienas labai ankstyvas 
1961 metų liepos mėnesio 
trečiosios dienos rytas viešbu
tyje. Pointe au Pitre mieste, 
Guadeloupe saloje, tuolaiki
nėje Prancūzų Vakarų Indijo
je. Man vos prisėdus prie pus
ryčių stalo, pribėgo baisiausiai 
susirūpinęs ir susigraudinęs 
padavėjas, griebė mano ranką 
ir. ją stipriai spausdamas, 
pranešė, jog ką tik per radiją 
girdėjo apie Ernest Heming-
way mirtį. Išreiškė nuošir
džiausią užuojautą ir, kavą pil
damas drebančia ranka, pla
čiai aplaistė stalą. Pagalvojau, 
kokią reakciją Hemingvvay 
mirtis sukėlė mūsų kolonijų 
klubų baruose ir kiek alaus 
pro šoną prapyle mūsų giliai 
susijaudinę „barmenai"? 

Bus daugiau 
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BIRŽELIS 

Birželio 6 d., penktadienį: 
„Čiurlionio" galerijoje J aun i 
mo c e n t r e a t ida roma dai l . 
Mindaugo Vitkausko paroda. 
P radž ia 7:30 vai. vak. 

Birželio 7 d., Šeštadienį, 
Lietuvos Vyčių Amerikos Vi
dur io v a k a r ų apygardos susi
r ink imas Šv. Kazimiero sese
lių mot in iškame name. Mišios 
9:30 vai . r. 

Birželio 8 d., sekmadienį: 
BALFo Marąue t te P a r k 

skyr iaus cepelinų pietūs Švč. 
M. Marijos parapijos salėje po 
10:30 vai . r. Mišių. 

• Čikagos ir apylinkių 
Atei t in inkų šeimos šventė: 9 
vai . r. Mišios J . Matulaičio mi
sijoje; 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

•Ateitininkų namų gegu
žine. 

Birželio 14 d., Šeštadienį: 
j aun imo ansamblio „Grandis" 
me t in i s koncer tas Lietuvių 
fondo salėje , PLC. Pradž ia 
6:30 vai . vak. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį: Gedulo ir Vilties dienos pa
minėj imas Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje. Pra
džia 12 vai . 

Birželio 22 d., sekmadie
nį: Gen. T. Daukanto jūros 
šau l ių kuopa, Chicago, IL, 
rengia gegužinę Ateit ininkų 
namuose , Lemont, IL. Pradžia 
11 vai. r. 

•ALTo Čikagos skyrius 
ruošia Birželio trėmimų pami
nėjimą Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje: 10:30 vai. r. 
Mišios bažnyčioje; po Mišių 
a k a d e m i j a parapijos salėje. 
Paska i tą skaitys S. Peterso
nienė. 

Birželio 29 d., sekmadie
n į Lemonto LB apylinkės ge
gužinė PLC sodelyje. 

•Venezueke Lietuvių drau
gijos gegužinė Šaul ių na
muose. Pradžia 12 vai. 

LIEPA 

Liepos 6 d., sekmadienį: 
Anglijos Lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. 

Liepos 13 d., sekmadienį: 
Pens in inkų klubo gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai . 

•Čikagos ir apylinkių 
Nekal to Prasidėjimo M. Ma
rijos seserų rėmėjų rengiama 
a rk ivysk . Jurgio Matulaičio 
paskelbimo palaimintuoju šven-
tė-paminėjimas. Mišios 10:30 
vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, tuoj po 
Mišių parapijos salėje minėji
mas ir meninė programa. 

•Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė PLC sodelyje. 

Liepos 20 d., sekmadienį: 
Amer ikos Lietuvių t a u t i n ė s 
sąjungos gegužinė Ateitininkų 
n a m ų ąžuolyne, Lemonte . 
Pradžia 12:30 vai. popiet. 

•Dariaus ir Girėno skry
džio per Atlantą 70 metų 
s u k a k t i e s paminėjimas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
ir p r i e Dar iaus ir Girėno 
paminklo Marąuette Parke . 

•Šakiečių gegužinė Šau
lių namuose, Čikagoje. Pra
džia 12 vai. 

RUGPJŪTIS 

Rugpjūčio 3 d., sekma
dienį: ALTo Čikagos s k y n a u s 
t radicinė gegužinė Ateitinin
kų n a m ų sode. Pradžia 12 vai. 

•Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos sky r i aus 
gegužinė, Michiana, IN. 

Rugpjūčio 10 d., sekma
dienį: „Draugo" Vasaros šven
tė t. marijonų sode. Čikagoje. 

•V.D.Š. rinktinės geguži
nė Šaulių namuose . P r a d ž i a 
12 vai . 

Rugpjūčio 14 -17 d. 90-as i s 
Lietuvos Vyčių suvaž i av imas , 
šiemet ruošiamas Brocton, M A 

Rugpjūčio 17 d., sekmadie
nį: JAV LB Vidurio V a k a r ų 
apygardos m e t i n ė g e g u ž i n ė 
PLC sodelyje. P radž ia tuo jau 
po pamaldų. 

Rugpjūčio 23-24 d. Augs
burgo gimnazijos moksleivių 
ir mokytojų suvaž iav imas Či
kagoje. 

Rugpjūčio 2 4 d., sekmadie
nį: Illinois Lie tuvių r e s p u b 
likonų lygos met inė geguž inė 
PLC sodelyje. P r adž i a 12 va i . 

Rugpjūčio 31 d., sekmadie
nį: Lemonto LB a p y l i n k ė s 
gegužinė PLC sodelyje. P r a 
džia 12 vai. 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo 2 d., sekmadienį: 
PLC gegužinė. 

Rugsėjo 4-7 d. Santaros-
Šviesos federacijos 5 0 - a s i s 
suvažiavimas Pasau l io l ie tu
vių centre, Lemont , IL. 

Rugsėjo 7 d., sekmadienį: 
Beverly Shores , IN, L ie tuv ių 
k lubo m e t i n ė g e g u ž i n ė Be
verly Shores L i tuan ikos par 
ke. Pradžia 1 vai . p .p . 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį: Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejaus Moterų gildija ruo
šia 35 metų sukak t i e s pokylį 
Wil lowbrook salėje. P r a d ž i a 
1:30 vai. p .p . 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį: Šiluvos a t la idų procesija 
Švč. M. Marijos Gimimo p a r a 
pijoje Marąue t t e P a r k e . P ra 
džia 2 vai. p.p. 

Rugsėjo 2 1 d., sekmadie
nį: Didysis operos so l i s tės 
Violetos U r m a n o s - U r m a n a v i -
čiūtės koncer tas Mor ton gim
nazijos audi tor i jo je . R e n g i a 
JAV LB Kul tūros t a r y b a . 

•Vytauto Didžiojo Šaul ių 
r i nk t i nė s geguž inė Š a u l i ų 
namuose. P radž ia 12 va i . 

Rugsėjo 28 d., sekmadie
n į Lietuvių fondo 9-osios me
t inės golfo žaidynės Lieponių 
Old Oak Country Club laukuose. 

•„Vaiko vartai į mokslą" 
ruošia Rudens de r l i aus p ie tus 
Pasaul io l ietuvių cen t r e , Le
monte. Pradž ia 12 va i . 

SPALIS 

Spalio 4 d., šeštadienį, Li-
thuanian Mercy Lift v a k a r a s 
su didžiąja loterija P L C Bočių 
menėje. P radž ia 6 v. v. 

Spalio 5 d., sekmadienį: 
Pal . Jurg io Matula ič io misijos 
p a b e n d r a v i m o p i e t ū s P L C 
Lemonte. P radž ia 12 vai . 

•Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaul ių n a m u o s e . 

Spalio 12 d., sekmadienį: 
Lemonto LB pie tūs su didžiąja 
loterija PLC, Lemonte . 

Spalio 19 d., sekmadienį: 
„Draugo" t r a d i c i n i s pokyl is 
Mart iniąue salėje, Everg reen 
Park, IL. 

•V.D.Š. rinktinės vasaros 
pabaigos g e g u ž i n ė Šau l ių 
r inkt inės namuose , Čikagoje. 
Pradžia 12 vai. 

Spalio 25 d., šeštadienį: 
Lietuvos D u k t e r ų d raug i jos 
Rudens pokylis J a u n i m o cent
ro didžiojoje salėje. P r a d ž i a 6 
vai. vak. 

Spalio 26 d., sekmadienį: 
Zaras i šk ių k lubo geguž inė 
Šaulių salėje. P r a d ž i a 12 vai . 

LAPKRITIS 

Lapkričio 6 d., ketvirtadie
n į Suvalkiečių draugi jos me
tinis nar ių s u s i r i n k i m a s Šau
lių salėje. 

Lapkričio 8 d., šeštadienį: 
Lietuvių fondo me t in i s vajaus 
užbaigimo pokylis PLC, Le
monte. 

TARP MŪSŲ KALBANT 

VĖL PAJŪRIAIS, VĖL PAMARIAIS 

Vienas svarbiausių šių metų renginių Čikagoje buvo XII Mokslo ir kūrybos simpoziumas, vykęs Pasaulio lietu
vių centre gegužės 21-25 d. Indrės Tijūnėlienės nuotraukoje — vienos simpoziumo sesijos dalyviai. Klausimą 
klausia dr. Elona Vaišnienė (stovi). 

Lapkričio 13 d., ketvirta
dienį: Zaras i šk ių klubo met i 
nis na r i ų sus i r ink imas Šaul ių 
salėje. 

Lapkričio 15 d., šeštadie
nį, LB Kul tū ros tarybos ruo
š i a m a P remi jų šventė P L C 
Lietuvių dai lės muziejuje. 

Lapkričio 16 d., sekma
dienį: M a d ų pa roda P L C 
didžiojoje salėje. 

Lapkričio 22 d., šeštadie
nį: me t in i s Lie tuvių operos 
pokylis su p rog rama J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje. 

Lapkričio 2 3 d., sekma
d ien į Lietuvos Kar iuomenės 
šventė Šaul ių namuose , Čika
goje. 

Lapkričio 30 d., sekma
dienį: Tilžės akto minėj imas 
Šau l ių n a m u o s e . P r adž i a 2 
vai. 

GRUODIS 

Gruodžio 5 d., penktadie
nį: L ie tuvos Vaikų v i l t ies 
komi te to Š a m p a n o v a k a r a s . 
Rengia Graž ina ir J im Liau-
t a u d . 

Gruodžio 6 d., šeštadienį: 
PLC k a l ė d i n ė mugė cen t ro 
pa ta lpose . 

Gruodžio 7 d., sekmadie
nį: J a u n i m o centro t radic inė 
vaka r i enė didžiojoje J C salėje. 

Gruodžio 13 d., šeštadie
nį: Labdaros v a k a r a s „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Socia
linių re ikalų t a ryba . 

Gruodžio 14 d., sekma
dienį: Vy tau to Didžiojo Šau
lių r ink t inės bendros kūčios 
Šau l ių n a m u o s e . P r a d ž i a 2 
vai . 

Gruodžio 21 d., sekma
d i e n į Kūčios PLC didžiojoje 
salėje. 

Gruodžio 31 d., trečiadie
nį: Nau jų m e t ų s u t i k i m a s 
PLC didžiojoje salėje. 

•Čikagos lietuvių operos 
r en g i amas Naujųjų metų su
t i k i m a s J a u n i m o centro di
džiojoje salėje. 

PASLAUGOS 

PARAMA KAIMUI 

STATE FARM INSURANCE 
AuroMOBim N\ML;SVFJKATOS 

BR GYVYBĖS DRAUMVIAS. 
Agentas Frank Zapolis irOff. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

SIŪLO D A R B Ą 

Grožio salonas priima Į darbą visų 
rūšių specialistes... mamkiūnstes. 

kirpėjas, masažistes ir t.t 
Garantuoti klientams benefitai' 

Skambinti Audronei Ramanauskas. 
Tel. 630-236-6573. 

Žemės ūkio p a r a m o s 
SAPARD programa žemdir
b i a m s yra tars i general inė re-
pecija, ruošiantis pri imti pa
r a m ą iš Europos Sąjungos 
s t ruktūr inių" fondų. Bendra 
j a m e p rogramavimo doku
m e n t e numatomos p a r a m o s 
žemės ūkiui k ryp tys didžia 
dal imi su tampa su SAPARD 
p a r a m a , tačiau esama ir nau
jovių — pavyzdžiui, p a r a m a 
jaunųjų ūkininkų įs ikūrimui, 
žemės sklypų s tambinimui . 

Vienam iš ketur ių Bend
rojo programavimo dokumen
t ų p i rmumų, ka imo plėtrai , 
n u m a t o m a skir t i 15,6 proc. 
pa ramos , kurią Lietuva gaus 
iš Europos Sąjungos s t ruk 
tūr in ių fondų. 1,4 proc. šios 
pa ramos teks žuvininkystei , o 
didžioji dalis — kaimo plėtrai . 
Apie t a i , kokios ga l imybės 
a ts iver ia ūk in inkams ir ka imo 

. žmonėms, Laisvosios Europos 
Radijui pasakojo Žemės ūkio 
ministerijos kaimo plėtros ir 
informacijos skyr iaus direk
to rė Virginija Žos tau t ienė : 
„Ketvirtiems — šeštiems me
t a m s bus investicijų galimy
bės į tokias kryptis , ka ip in
vesticijų į žemės ūkio valdos, 
t a i čia, galima sakyt, SAPARD 
tęs t inė programa. Kita krypt is 
yra jaunųjų ūkininkų įsikūri
m a s , ta i j aun i ems ūkinin
k a m s tokia kaip v ienkar t inė 
išmoka bū ten t įs ikūrimo me
tu . Taip pat žemės ūkio pro
d u k t ų perd i rb imo ir r inko-
da ros ge r in imas , mes j a u 
SAPARD turėjom tokią pačią 
kryptį. Taip pa t perdirbimo 
įmonėm, kaimo vietovių pri
t a ikymas ir plėtra , ke tv i r t a 
priemonė". 

Šios priemonės svarbiau
sios kryptys — žemės gerini
mas , ta i yra, melioracija, pas
laugos, susijusios su konsul ta
vimu, įvertinimu, verslo planų 
rengimu, pa ra i škų pi ldymu, 
ta ip pa t skirtingos veiklos ir 
a m a t ų s k a t i n i m a s . Bendra 
j a m e programavimo doku
men te n u m a t y t a ir p a r a m a 
nežemės ūkio paskir t ies že
mės apželd in imui miška i s , 
kelių t iesimui, miško priežiū
rai, smulkiam miško perdir
bimo verslui. Taigi, lyginant 
su SAPARD programa , di
džiausios naujovės — p a r a m a 
jaunųjų ūkininkų įs ikūrimui 
ir žemės sklypų s tambinimui . 
Nauja priemonė, apie kurią 
paskut iniu metu nemažai kal
bama — vadinami JLeader 

plius" veiksmai. Čia paramos 
gavėjas yra vietos iniciatyvos 
grupė. 

Tikimasi, kad, įsisavinant 
Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų lėšas, 2004-2006 
m. Lietuvos žemės sulauks 
papildomai 517 mln. litų in
vesticijų, iš jų Europos Są
junga skirs 388 mln. Taigi ši 
parama bus panašia i tokio pat 
lygio, kokia dabar gaunama 
pagal SAPARD programą, be 
to, ja naudosis ir žemės ūkio 
perdirbimo įmonės, kurios tu
rės atlikti modernizavimą iki 
2007 m. Taigi, p a r a m a atro
dytų ne tokia didelė, juolab 
kad SAPARD p a r a m a dauge
liui krypčių šiuo metu jau iš
sisėmė. Ki ta ver tus , parama į 
kaimą ateis ir iš Europos Są
jungos socialinio, regioninio 
fondų, iš kur ių bus remiamas 
kelių t i e s imas , vanden tva r -
kos, elektrifikavimo projektai. 
Kaip ten bebūtų, Lietuvos val
stybė iš Nacionalinės kaimo 
rėmimo programos šiems me
tams invest ic in iams projek
tams skyrė vos 21 mln. litų. 

Prie visų projektų, kurie 
gali tikėtis Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramos, 
savo lėšomis turės prisidėti ir 
patys paramos gavėjai. O ko
kią dalį t u rė s sudaryt i jų pa
čių lėšos? Apie tai mūsų radi
jui kalbėjo Žemės ūkio minis
terijos Kaimo plėtros ir infor
macijos skr iaus vedėja Kristi
na Kamsiukaitė: ^Jeigu tai yra 
su verslu susijęs komercinis 
projektas, tai papras ta i būna, 
penkiasdešimt procentų reikia 
savų lėšų pr idė t i , penkias
dešimt b u s kompensuojama. 
Jeigu ta i yra ne pelno sie
kiantis projektas, j is gali būt i 
finansuojamas ir devyniasde-
šimčia procentų, ir netgi šim
tu, ka ip pavyzdžiui , moky
mas". 

Kaimo žmonės, įsiklausy
dami į ka i kuriuos žiniasklai-
dos praneš imus, kartais reiš
kia abejones, a r paramos ne-
išsigraibstys stambieji ūkiai, 
kurie ir t a ip neblogai verčiasi. 
Virginija Žostaut ienė, pa 
klausta, a r Europos Sąjungos 
pinigėliai nebyra pro šalį , 
sakė, kad tokie kaltinimai be 
pagrindo, nes iki šiol parama 
suteikta visiems verslo pla
nams, kur ie ati t iko reikala
vimus. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui, ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų 

skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia paskambinti t e l . 
773-585-9SOO ar užsukti į DRAUGO administracija adresu 

4545 W. 63 St., Chicago. IL 60629 . 

IŠNUOMOJA 

diinortgaąe V v f A S K e M v S 
Loan Consultant 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Grei tas ir tobulas patarnavimas 

• Skambinkite man šiandien: 

N e m o k a m a i : (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645; 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas 2 mieg. 5 kambarių 
hutas su pilnai įrengta virtuve ir 
indų plovimo mašina. Kaina $X00 

Westhester raj.. pne 31 St. ir Wolf Rd. 
Tel. darbo 708-352-8822, ext 25; 

namų 708-531-8069. palikti žinutę 

Teko art imiau susipažint i 
su girdėta is , bet neregė ta i s 
Klaipėdos mieste vokiečių ir 
l ietuvių kalba l e idž iamais 
„Deutsche Nachrichten" (Vo
kiečių žinios) i r „Smi l t ė s " 
laikraščiais. Dr. Arūnės Arbu-
šauskai tės , Klaipėdos univer
siteto profesorės, dėka šiedu 
laikraščiai papildė Li tuanis 
tikos tyr imo ir studijų archyve 
sute lk tus periodinės spaudos 
r i nk in iu s . „Deutsche Na
chr ichten" leidžia Klaipėdos 
vokiečių bendrija (Verein der 
Deutsche in Klaipėda). Reda
guoja Jovi ta Saulėnienė. Ver
t imus a t l ieka R a s a K r u p a -
vičiūtė. „Smiltė" yra „Deut
sche Nachrichten" l i teratūr i 
nis pr iedas. Tiek vienas, t iek 
kitas y r a mėnesiniai leidiniai. 

„Deutsche N a c h r i c h t e n " 
2003 m. balandžio mėnes io 
laidoje yra straipsnio apie 80 
metų sukaktį nuo Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lie
tuvos. Straipsnio autorės Uwe 
Jurgs t ies teigimu, 1919 m. ba
landžio mėnesį 98 proc. Ši
lutės apskrities gyventojų ir 
78 proc. Klaipėdos apskri t ies 
gyventojų pare iškė pro tes tą 
dėl Klaipėdos k ra š to prijungi
mo pr ie Lietuvos. Straipsnio 
pabaigoje parašyta: „Stojant į 
Europos Sąjungą, iškyla būti
nybė susipažinti su t ikrais iais 
praeit ies įvykiais ir neklastoti 
istorijos". Nieko sau , nieko 
sau... 

Tenka pasakyti , kad Lie
tuvoje veikiančios Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos nuo
monė yra vis iškai k i tokia . 
MLRT pare i šk ime sakoma: 
„Stojimas į Europos Sąjungą 
yra istorinis žingsnis, sutei
kiantis politikam naujų gali
mybių rūpintis už Lietuvos 
ribų a t s idūrus ių l ie tuviškų 
etninių žemių ateitimi.. . . Pa
grindinėje Mažosios Lietuvos 
dalyje — Karaliaučiaus k ra š t e 
— Lietuvos va l s tybė t u r i 
istorinio ir kultūrinio pavel
do...." 

„Smiltės" pirmoje laidoje 
(2001 m. birželis) a i šk inama: 
„Ais tmar ių ša l ies smi l t ė , 
augant i senuose nederlinguo
se smiltynuose, at laiko stai
gias i r dažnas oro pe rmainas , 
s t ipr ius vėjus ir įveikia visas 
gamtos stichijas. P a n a š i a i 
ka ip i r Prūsijoje, buvus i ir 
esama; kam gyvuojanti ka ip 
imponuojantis kul tūros mi tas , 
kam naujo iden t i t e to nuo 
Potsdamo iki Klaipėdos ieško
j i m a s , kam — tiesiog me
nininkų įkvėpimo šaltinis. . ." 

„Smiltės" 2002 m. birželio 

mėnesio laidoje y r a Klaipėdos 
miesto vardo ki lmės aiškini
m a s . Vienas y r a toks : „Žodis 
Kla ipėda — a s m e n v a r d i n ė s 
k i lmės p a v a d i n i m a s . Pa
v a r d ė s K l a i p ė d a i t i s , Klai-
pėdžius rodytų, jog kažkada 
gyvenęs koks nors Klaipėda, 
t a i p p a v a d i n t a s dėl šleivų 
savo kojų, kur i s pėdas klaipė. 
Plg. žemaičių 'kleipa' , 'krei
vakojis', 'klaipyti ' , 'kraipyti ' . Ir 
t a s briedis savo k i škas klaipė 
(Klaipėdos k r a š t o da ina ) . 
Tokia y ra ka lb in inkų A. Salio 
ir J . Gerulo prielaida". 

Smagu p a m i n ė t i toje 
pačioje Smi l t ė s laidoje išs
pausd in tą i š t r auką iš Pulgio 
Andriušio a t s imin imų. Štai 
pora Pulgio Andr iuš io vaiz
džių sakinių: „Ar ras i k i tame 
Lietuvos mies te tokią roman
t inę žiemos promenadą, kaip 
nuo kareivinių iki Melnragės 
švytur io s e n u p u š y n u , ku r 
speiguotą s e k m a d i e n i o rytą 
a t m e ž t u t a k u išsipi ldavo 
klaipėdiškiai , ba idydami zui
k ius ir s t i rnas , o kelionės gale 
r a sdavo š i l t a i p r i k ū r e n t ą 
miško kav inę , k u r grodavo 
muzika, k l in iškai švarios pa
davėjos serviruodavo geriau
siai visoje Klaipėdoje išvirtą 
kavą. Vasarą ši kelionė baig
davosi k i ek to lė l i au , Kran
t i n ė s r e s t o r a n e , k u r a n t 
plokščio stogo geruose oruose 
išnešdavo s ta l iukus . Čia be
sėdin t , a t p l a u k d a m i i r iš
p laukdami svečių šal ies laivai 
beveik savo s t iebais užkabin
davo kavos gėrėjus už alkū
nių..." T ikra i , t i k r a i būdavo 
gražu mūsų Klaipėdoje. Mes, 
paaug l i a i (k la ipėdieč ia i , ne 
kla ipėdiečia i ) , t a ipg i ana is 
laikais va ikš t inėdavome nuo 
kareivinių iki p a t Melnragės 
nus i tęsus ių pušynų. Tik be-
vaikšt inėjant būdavo ne mūsų 
nosiai užsukt i į kavines ir 
pasivaišinti kvepiančia kava. 

Keičiasi l a i ka i , keičiasi 
žmonės, keič ias i i r žmonių 
nuotaikos. D a b a r j a u galima 
sakyt i , k a d L i e t u v a buvo 
Europoje, o Europa jau yra 
Lietuvoje. Daba r val ia savaip 
galvoti, s ava ip re ikš t i savo 
nuomonę. D a b a r regis, jog 
Lietuvoje n e d r a u d ž i a m a kal
bėti, kadaise Klaipėdos krašte 
s iautusių „Ku i tu r treagerių" 
žodžiais. Taipgi neatrodo, kad 
bū tų u ž d r a u s t a te ig t i , jog 
Lietuvos v a l s t y b ė privalo 
neats isakyt i Mažosios Lietu
vos dalyje — Kara l iauč iaus 
k raš te — t u r i m o istorinio ir 
kul tūr in io paveldo. 

Petras PetrutiB 

m 
Amerikos Lietuvių Televizija. Inc. 

Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:altvOattbi.Gom 

ALTV programos rodomos per Čikagos WFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos-

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite. 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 
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Europos Komisija t e ig iamai į v e r t i n o 
Lietuvos į s ipareigoj imų v y k d y m ą 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuva ir Slovėnija įvertin

tos kaip kandidatės, nekelian
čios susirūpinimo, tačiau iki na
rystės dar turinčios įvykdyti ne
mažai įsipareigojimų. 

„Lietuva sulaukė gero EK 
įvertinimo, nes gerai planuoja ir 
kontroliuoja, kad laiku būtų 
įvykdyti derybų metu prisiimti 
įsipareigojimai. Iki pat narystės 
ES negalime sau leisti atsipa
laiduoti ir turime laiku atlikti 
visus suplanuotus darbus", tei
gė Europos komiteto generali
nis direktorius Petras Auštrevi-
čius. 

Kovo mėnesį EK buvo at

kreipusi dėmesį dėl Lietuvos 
įsipareigojimų laisvo kapitalo 
judėjimo srityje, tačiau Lietuva 
pateikė informaciją, jog šioje 
srityje prisiimti įsipareigojimai 
vykdomi: pagal numatytą tvar
karaštį su ES teise derinamas 
Mokėjimų įstatymas, įstatymas 
dėl atsiskaitymų baigtinumo 
mokėjimo ir vertybinių popierių 
atsiskaitymo sistemose. 

Iki 2004 metų gegužės 1 
dienos, planuojamos 10 valsty
bių kandidačių įstojimo į ES da
tos, EK stebės ir analizuos pa
žangą, kurią stojančios valsty
bės padarė vykdydamos savo 
prisiimtus įsipareigojimus. 

Vilniuje pristatyta l ietuvių 
emigraciją į JAV tyrinėjanti knyga 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak knygos autoriaus, 

kūrinyje jis siekęs aprėpti šie 
sudėtingo proceso priežastis, ei
gą bei rezultatus — grįžtamąjį 
emigrantų ir Lietuvos ryšį, iš
vykusių iš tėvynės žmonių fizi
nę reemigraciją, politinę, kultū
rinę bei ekonominę paramą. 

Kaip teigė A. Eidintas, vals
tybėje, kuri pagal emigrantų 
skaičių galėtų lygintis su Airija, 
šie procesai visuomet buvo ver
tinami gana skausmingai, jie 
sukėlė didelį atgarsį visuome
nėje. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo 
iš Lietuvos išvyko apie 250,000 
gyventojų. Tais laikais tiek cari
nės Rusijos oficiali nuostata, 
tiek tautinio atgimimo vadų 
nuostata šiuo atžvilgiu buvo 
vienodai neigiama. Pastarieji 
teigė, kad dėl didelės jaunimo 
emigracijos Lietuvą galima 
lengviau kolonizuoti gyvento
jais iš kitų Rusijos gubernijų, 
buvo baiminamasi dėl jėgų silp
nėjimo. 

Tačiau tikrovė buvusi tokia, 
kad, kaip dar 19 amžiuje nu
statė ekonomistai, tol, kol kito

se valstybėse darbo užmokes
čiai bus didesni, emigracija tę
sis, nepaisant barjerų, drau
dimų ir agitacijos. 

Šie procesai buvo bendri vi
sai Europai — iki Pirmojo pa
saulinio karo iš šio regiono vals
tybių kasmet išvykdavo apie 1 
mln. gyventojų. 

Lietuvoje visada buvo maž
daug 200,000 santykinis gyven
tojų darbo jėgos perteklius, ku
ris veržėsi ieškoti darbo svetur. 
Šis procesas tęsiasi ir šiuo me
tu. 

Tačiau, pasak A. Eidinto, 
vienareikšmiškai neigiamai 
vertinti šio proceso nevertėtų. 
Pavyzdžiui, JAV įsikūrusių lie
tuvių organizacijos politinė 
veikla teikė neabejotinai svarią 
politinę paramą Lietuvai per 
savo ryšius su JAV valdžia. Be 
to, emigracija duoda papildo
mas ekonomines pajamas vals
tybei. 

Autorius tikisi, kad knygos 
medžiaga, išvados, sąsajos su 
nūdiena paragins istorikus, so
ciologus bei kitų sričių moksli
ninkus tyrinėti pastarųjų metų 
emigracijos bangą. 

•

Trumpai apie viską 
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* Darbo vizitą Sankt 
Peterburge (Rusija) baigęs 
Lietuvos prezidentas Rolandas 
Paksas prisipažino, jog kai ku
rie užsienio valstybių politikai jį 
iš įpročio dar vadina premjeru. 
Tačiau tarp daugybės valstybių 
vadovų Sankt Peterburge R. 
Paksas nesijautė naujokas: 
„Daugelis vadovų mane žino iš 
ankstesnių darbų. Dabar mano 
statusas yra kitas. Bet jaučiu, 
kad viskas yra gerai". (LR-Elta) 

* Lietuviškų maisto pro
duktu srauto į JAV niekaip 
nesustabdo net ir tai, kad pin
gant galingiausia vadinamos 
valstybės valiutai sumenko eks
portuotojų pajamos. Dažnas 
amerikietis vos ne kiekvieną 
dieną valgo lietuvišką sūrį, pats 
to nežinodamas. JAV parduotu
vėse „Rokiškio sūrio" produkci
jos būtų sudėtinga surasti — vi
si sūriai tarkuojami ir parduo
dami maitinimo įstaigoms. Ne
pramoninį sūrį „Rokiškio sūris" 
į JAV veža labai nedideliais kie
kiais. (LR-Elta) 

* Vidaus reikalu minist
ro posto netekęs Juozas Ber
natonis netrukus turėtų tapti 
Seimo komisijos Konstitucijos 
pataisoms rengti pirmininku. 
Parlamentaras J. Bernatonis 
laikomas neblogu konstitucinės 
teisės specialistu. Nuo ateinan
čio rudens jis šią discipliną keti
na dėstyti Vilniaus universite
te. (KD-Eltal 

* Gražias kūrybinės 
veiklos tradicijas puoselė
jantys Kauno Sakralinės mu
zikos mokyklos kolektyvai — 
„Pastoralės" ir „Giesmės" cho
rai — į koncertines keliones nuo 
šiol galės vykti patogiu autobu
su, kurį mokyklai padovanojo 
Norvegijos Hordalando grafys
tės vadovai. (KD-Elta) 

* Prezidentas Rolandas 
Paksas ir premjeras Algirdas 

Brazauskas nusprendė, kad jų 
reikmėms geriausiai tiktų šiuo 
metu „Lietuvos avialinijoms" 
priklausantis lėktuvas „Boeing 
737 - 200", kuris dabar skraido 
tik užsakomaisiais skrydžiais, 
nes dėl keliamo triukšmo neturi 
teisės nusileisti Vakarų Euro
pos valstybių oro uostuose. Ta
čiau, jei lėktuvas skraidina val
stybių vadovus, reikalavimai 
dėl triukšmo jam negalioja. 

(LR-Elta) 
* Vidutinis oficialus be

veik šimto Žemės ūkio rūmu 
(ŽŪR) darbuotojų atlyginimas 
siekia 1,050 Lt. Gero specialisto 
tokiu kąsneliu nesuviliosi, ners 
vidutinis žemdirbys jau varvin
tų seilę. Prie vidutinio atlygini
mo ŽŪR specialistai prisiduria 
ir papildomą, kuris 2-4 kartus 
didesnis. ŽŪR vadovų — pir
mininko, jo pavaduotojų ir di
rektoriaus — atlyginimai siekia 
3.000-5,000 Lt. Beje, visi vado
vai turi ir kitų finansavimo šal
tinių. (KD-Elta) 

* Fašistinius simbolius 
pamėgę skustagalviai klaipė
diečiai sako. kad Adolfas Hitle
ris jiems nėra idealas, bet savo 
tautą laiko aukštesne už kitas 
ir leidžia laikraštį ,,4 reichas". 
Apie juos nieko nežino jaunimo 
reikalais prezidentui patarinė-
jantis Gintaras Šurkus. Fašis-
tuojančio jaunimo veiklos neno
ri komentuoti ir Valstybės sau
gumo departamentas. Savo tau
tą aukštinantys skustagalviai 
ateityje Lietuvai gali pridaryti 
bėdos. Jie yra kategoriškai nu
sistatę prieš Europos Sąjungą ir 
šią savo nuostatą atvirai de
monstruoja. (K-Elta) 

* Prezidentas Rolandas 
Paksas prisipažįsta bandąs 
tobulinti savo anglų kalbos 
žinias. Jis teigė suprantąs „ko
kius 98 procentus, kas šnekama 
angliškai". „Manau, kad buiti-

Vyriausybė rado 
papi ldomų pinigų 

žemdirbiams ir 
t e i sėsaug in inkams 

Atkelta iš 1 psl. 
Vidaus reikalų sistemai 

siūloma skirti papildomai 17.4 
mln. litų, teisėsaugos sistemai 
— 11.5 mln. litų, kultūrai — 
apie 5.5 mln. litų, iš jų 5 mln. li
tų — bibliotekininkų algoms 
padidinti. 

Švietimo įstaigų finansa
vimą siūloma padidinti beveik 
2.3 mln. litų, sveikatos sistemai 
— 3.7 mln. litų, socialinei ap
saugai — 2.1 mln. litų. 

Konservator ių vadovas 
prašo nestabdyt i 

į s ta tymo dėl SSRS 
okupaci jos žalos 

a t lyg in imo 

Atkelta iš 1 psl. 
su Latvija ir Estija. „Gal ir dėl 
to kalti Lietuvos konservato
riai?", klausiama pareiškime. 

TS sveikina sienos sutar
ties patvirtinimą Rusijos parla
mente, tačiau mano, jog tai 
Maskvą privertė padaryti Eu
ropos Sąjunga. „Tik kieta Eu
ropos Sąjungos (ES) laikysena 
derybose dėl tranzito į Kara
liaučių privertė Rusiją prisiimti 
įsipareigojimą ratifikuoti ir sie
nos sutartį", sakoma pareiški-

Gazprom" gali įžengti 
į Lietuvą 

po „vokiška vėliava" 

Atkelta iš 1 psl. 
Kaip žinoma, „Gazprom" 

jau nupirko Kauno elektrinę ir 
derasi su Lietuvos vyriausybe 
dėl 34 procentų „Lietuvos dujų" 
akcijų įsigijimo-

„Verbundnetz Gas" vado
vai nenorėjo spėlioti, kas galėtų 
tapti parduodamų akcijų savi
ninku, tačiau Rusijos naujienų 
agentūra ITAR-TASS jau gegu
žę pranešė, kad „Gazprom" ke
tina derėtis su „Ruhrgas" dėl 
26 proc. pirmaujančios rytinėje 
Rytų Vokietijoje dujų bendro
vės akcijų įsigijimo. 

niu lygiu galiu pakankamai 
normaliai susišnekėti", sakė jis. 
Tačiau valstybės vadovas prisi
pažino, kad oficiali, derybų dip
lomatinė kalba dar kol kas šlu
buoja. „Per kiekvieną pietų 
pertrauką skiriu laiko pasito
bulinti ir pasimokyti. Manau, 
kad ateis ta diena, kai man ne
bereikės vertėjo ir dalykiniuose 
pokalbiuose", sakė jis. 

(KD-Elta) 

Mirus 

A t A 
DUKRAI VIDAI 

liūdime kartu su motina IRENA KRIAU-
ČELIŪNIENE ir visais artimaisiais. 

„Draugo" darbuotojai 

DRAUGAS, 2003 m. birželio 5 d., ketvirtadienis 

Mylimai 
A t A 

SESERIAI 
Lietuvoje mirus, ELZEI INDRIUNIENEI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Parko skyrius 

A t A 
v.s. VIDAI JONUŠIENEI 

amžinybėn išėjus, skaudžioje netektyje liku
siam jos vyrui j .b.ALGIUI, sūnui j . b . JUSTI
NUI, dukrai g.v.v. KRISTINAI, mot ina i IRE
NAI KRIAUČELIUNIENEI, seseriai JOLI
TAI ir v i s i ems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, kar tu l iūdėdami 

Lietuvių. Skautų Sąjungos Brolija 

P A D Ė K A 

AfA 
ILONAI A. DAPKUS 

mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, 
pažįstamiems, dalyvavusiems atsisveikinime su velio
ne. 
Dėkojame gerb. kun. Rimvydui Adomavičiui už atsisvei
kinimo apeigas koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias ir pa
lydėjimą į kapines. 
Dėkojame Rūtai Pakštas už giedojimą šv. Mišių metu ir 
Jūratei Grabliauskienei už vargonavimą. 
Esame dėkingi už atsiųstas gėles, aukas šv. Mišioms ir 
aukas labdarai. Dėkojame už pareikštas užuojautas žo
džiu ir raštu. 
Dėkojame Petkaus laidojimo namų personalui už nuo
širdų patarnavimą. 
Tegul gailestingas Dievas suteikia Amžiną Ramybę 
a.a. Ilonai A. Dapkus. 

Liūdinti šeima 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. While every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course. the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1 -800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

A t A 
PETRONĖLĖ AUGUSTAITIENĖ 

BACEVIČIŪTĖ 
Mirė 2003 m. birželio 2 d., sulaukusi 86 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Golden, CO. Anksčiau Or-

mond Beach, FL, St. Pete Beach, FL ir Čikagoje, Mar-
ąuette Park apylinkėje. 

Nuliūdę liko: duktė Dana Eddy su vyru Marcus; 
anūkai Aras ir Laima Augustaitis; seserys Elena Bur-
lienė, Dana Petkūnienė su vyru Viktoru; brolis Jonas 
Bacevičius bei kiti giminės. 

A. a. Petronėlė buvo žmona a.a. Edvardo ir motina 
a.a. Juliaus. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, birželio 6 d. nuo 
3 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady Gili laidojimo namų ko
plyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, birželio 7 d. 10:30 vai. r. Brady Gili 
laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė bus palydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią 11 v.r. šv. Mi
šioms. Po šv. Mišių a.a. Petronėlė bus palaidota Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel: 800-994-7600, 
www. petkusfuneralhomes. com 

Pranešame giminėms, draugams ir jį pažino
jusiems, kad po sunkios ligos, 2003 m. birželio 1 d., su
laukęs 83 m. mirė 

A f A 
BRUNO VAICE 

VAICEKAUSKAS 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. 
Paskutiniuoju metu gyveno Marąuette Parke. 
Velionis bus pašarvotas Brady Gili laidojimo na

muose, 2929 West 87th St., Evergreen Parke penkta
dienį, birželio 6 d. nuo 3 v. p.p. iki 7 vai. v. 

Šeštadienį, birželio 7 d., 9:30 vai. r. a.a. Bruno bus 
atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią šv. 
Mišioms, po kurių velionis bus palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Anapus saulės nėr deb esynų, 
Ir nebaugina baisi audra, 
Tik dienos džiaugsmo ten begalinės, 
Anapus saulės dangaus diena... 

A f A 
VYTAUTAS EDUARDAS 

GIRDVAINIS 
Jau praėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis 

Tave atskyrė iš mūsų tarpo ir mus palikai 1998 m. 
birželio 8 d. Laikas slenka, bet Tavęs niekada nepa
miršime. 

Minint a.a. Vytauto brangų atminimą ir mirties su
kaktį, šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, birželio 8 
d., 9 v.r.. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažny
čioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Vytautą savo maldose. 

Nuliūdę: žmona Vita ir brolis Kęstutis 

A t A 
VIDAI JONUŠIENEI 

Brangiai ir mylimai draugei VIDAI, linkime 
amžinos ramybės. Jos vyrui ALGIUI, vaikams 
KRISTINAI ir JUSTINUI bei visai šeimynai 
siunčiame giliausią užuojautą. 

Daiva Jurys ir 
duktė Gabija Astrauskaitė 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2002 m. birželio 5 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Birželio mėnuo skirtas 
Viešpaties Jėzaus garbei. Bir
želinės pamaldos su Švč. Eu
charistijos adoracija ir Jėzaus 
Širdies litanija vyks kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį, 6 
vai. vak., Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

Ateitininkų šeimos šventė 
jau čia pat — birželio 8 d., sek
madienį. Mišios bus 9 vai. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje, iškil
mingas posėdis — 10:30 vai. r. 
Pasaulio lietuvių centre. Ren
kamės uniformuoti. Po posė
džio moksleiviai ateitininkai 
atliks vaidinimą „Juozas". Vi
si ateitininkai kviečiami ir 
raginami dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio vakarų apygardos 
susirinkimas bus šeštadienį, 
birželio 7 d., Šv. Kazimiero se
selių motiniškame name, 2601 
W, Marąuette Rd. Vyčiai 
renkasi 9 vai. r. šv. Mišiom, 
kurios bus 9:30 vai. r. Šv. 
Kazimiero seselių koplyčioje. 
Po Mišių bus kavutė ir su
sirinkimas, vėliau — pietūs. 
Pietums vietas užsisakyti, 
skambinant Anelei Pocienei 
708-636-6837. Susirinkimą 
globoja Lietuvos Vyčių 112 
kuopa. Kviečiami dalyvauti 
visi vyčių kuopų nariai. 

Ateitininkų namų gegu
žinė bus sekmadienį, birželio 8 
d. Ateitininkų namų ąžuo
lyne. Pradžia 12 vai. Bus ska
nūs pietūs, muzika, gera nuo
taika. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama praleisti malonią 
popietę gražioje gamtoje. 

Birželio 15 d., sekmadie
n į po lietuviškų Mišių (10:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažny
čios pastatyto lietuviško kry
žiaus (Brighton Parke) bus 
paminėti birželio 14 d. trėmi
mai. Visi kviečiami susirinkti 
ir pagerbti lietuvių tautos kančią. 

Moterų sąjungos #20 
kuopa birželio 8 d., sekmadie
nį, po 10:30 vai. ryto Mišių, 
Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, ruošia cepe
linų pietus. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti ir pasivaišinti. 

„Čiurlionio" galerijoje, 
Jaunimo centre, birželio 6 d., 
penktadienį. 7:30 vai. vakaro, 
atidaroma dailininko vitra-
žisto Mindaugo Vitkausko 
personalinė paroda „Kažkur 
aukštai — kažkur kitur". Pa
rodoje bus eksponuojami nau
jausi autoriaus vitražo, tapy
bos ir stiklo skulptūros kū
riniai. Pianistas Ričardas Šo
kas atliks muzikinę dalį. Pa
roda veiks iki birželio 20 d. 
Maloniai visi kviečiami daly
vauti parodos atidaryme ir 
vėliau ją Aplankyti. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišių auka Sekminių išva
karėse, šeštadienį, birželio 7 
d„ 4 vai. p.p., t. jėzuitų kop
lyčioje, prie Jaunimo centro, 
Čikagoje. Prašysime, kad Švie
sos, Jkvepimo ir Meilės Dva
sia atnaujintų mus pačius, kurie 
susirinksime, taip pat Lietu
vą. Bažnyčią ir visą pasaulį. 
Visi nuoširdžiai kviečiami. 

Marąuette Park BALFo 5 
skyrius primena, kad sekma
dienį, birželio 8 d., po 10:30 
vai. r. Mišių, parapijos salėje 
visus kviečia pasivaišinti ce
pelinų pietumis. 

Prieš kelionę į Dainų ir 
šokių šventę Lietuvoje, tauti

nis ansamblis „Grandis" ruo
šia koncertą, kuriame parodys 
šokius iš artėjančios šventės. 
Kviečiami visi — jauni ir seni 
— atvykti į koncertą birželio 
14 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre 
— Lietuvių fondo, (sporto) sa
lėje. Vietas užsisakyti, skam
binant Loretai Jucienei tel. 
708-478-8063 iki antradienio, 
birželio 10 d. 

Birželio 15 d., sekmadienį, 
Tėvo diena. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. r. Mišiose melsimės 
už visus gyvus ir mirusius 
tėvus. Po Mišių parapijos salė
je bus pietūs ir programa, 
kurioje dalyvaus akordeo
nistas Vladas Saltonas ir 
Jūratė bei Rimas Grab-
liauskai. Visi laukiami ir kvie
čiami. 

„Amžinasis Egiptas" — tai 
paroda Field (Gamtos) mu
ziejuje. Išvyką į šią parodą 
ruošia LB Lemonto apylinkės 
socialinių reikalų skyrius. 
Birželio 11 d., trečiadienį, 
autobusas išvyksta iš Pasaulio 
lietuvių centro 9 vai. ryte ir 
sugrįš apie 3 vai. popiet. Vie
tas užsisakyti telefonais: 708-
346-0756 arba 630-243-0791. 

Visus kviečiame į Gedulo 
ir Vilties dienos paminėjimą, 
kuris prasidės 10:30 vai. r. 
prie Partizanų motinos pa
minklo — bus padėtos gėlės ir 
giedamas Lietuvos himnas. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
bus specialios Mišios už žuvu
sius Sibiro tremtyje, o tuojau 
po Mišių (12 vai.), toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Prog
ramai vadovaus Jūratė Zubi-
nienė. Kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc-
lauskas, giedos Laimutė Ste-
paitienė, kanklininkių an
samblis „Gabija" atliks kelis 
kūrinius. 

AtA Aleksandros Jurjo-
nienės, Lietuvoje buvusios 
mokytojos, atminimui, jos' se
suo Laima Platerienė paauko
jo 500 dol. „Vaiko vartai į 
mokslą" organizacijai. Tokia 
prasminga dovana tikrai nu
sipelno padėkos. 

Prof. Aldona Dagienė, Ma
tematikos ir informatikos 
instituto dėstytoja, viename 
XII Mokslo ir kūrybos sesijos 
pranešime padarė apžvalgą 
apie Lietuvos moksleivių pa
siekimus tarptautinėse infor
matikos olimpiadose (Inter
national Informatics Olym-
pics). Šiuose sudėtinguose 
kompiuterių programavimo 
konkursuose Lietuvos moks
leiviai yra laimėję medalius. 
Buvo įdomu girdėti, kad šie
met konkurse dalyvaus 85 
kraštai, tarp jų ir Lietuva. Ke
turi Lietuvos moksleiviai ir jų 
vadovai dalyvaus informati
kos olimpiadoje rugpjūčio 16-
23 d. vyksiančioje University 
of Wisconsin-Park-side. Prof. 
Dagienė veda tinklalapio pus
lapį, pavadintą 

http 7/www. aldona.mii .lt/p 
ms/olimp/ 

Dienos išvyką autobusu į 
Empreas Casino — Joliet, IL, 
ruošia vyresniųjų lietuvių cen
tras birželio 13 d., penktadie
nį. Išvyksime nuo „Seklyčios" 
9 vai. r., sugrįšime apie 1:30 
vai. popiet. Daugiau informa
cijos galima gauti tel. 773-476-
2655. 
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ATSISVEIKINIMAS SU VIDA 
KRIAUČELIUNAITE-JONUŠIENE 

Birželio 3 d. Lemonte, Pet
kaus ir sūnaus laidojimo na
muose, įvyko paskutinis atsis
veikinimas su per anksti šią 
žemę palikusia Vida Marija 
Kriaučeliūnaite - Jonušiene 
(1953-2003), Čikagoje ir visoje 
Amerikoje bei Lietuvoje gar
sių visuomenės veikėjų ir me
cenatų Irenos ir Leono Kriau-
čeliūnų dukra. Liko našlaičiai 
vaikai - Justas ir Kristina, 
vyras Algis Jonušas. 

Į atsisveikinimo iškilmes 
susirinko didžiulė minia Le
monto, Čikagos ir plačių apy
linkių lietuvių - velionės 
draugų, skautų, Neo-lituanų, 
Lithuanian Mercy Lift organi
zacijų, kurių aktyvi narė ji 
buvo, narių, Kriaučeliūnų ir 
Jonušų giminių, bičiulių, pla
čiosios išeivių visuomenės. Dė
kodamas susirinkusiems už 
išreikštą pagarbą žmonai, 
Algis Jonušas sakė: „Mes ne
sitikėjome, kad Vida yra pa
lietusi tiek daug širdžių". 

Atsisveikinimo iškilmes ir 

maldas už mirusiąją vedė prel. 
Ignas Urbonas. Prie karsto 
budėjo Neo-lituanų garbės 
sargyba, Neo-lituanų vyriau
siosios valdybos pirmininkas 
Edas Modestavičius tarė at
sisveikinimo žodį, kur iame 
buvo paminėta, kad velionė 
Vida buvo pareiginga šios 
organizacijos vyriausiosios 
valdybos narė, tauri lietuvė, 
nuoširdi ir aktyvi kolegė. 

Jautriai apie Vidą kalbėjo 
jos ar t ima draugė Daina 
Dumbrienė, su kur ia daug 
metų velionės ne tik dalintasi 
jaunų dienų išgyvenimais, bet 
ir kartu lankyta tautinių šo
kių repeticijos, suvažiavimai. 
„Vida ne tik nugalėjo ligą, bet, 
pati būdama ligonė, sugebėjo 
kitiems padėti, sustiprinti", -
sakė kalbėtoja. 

Vartant išeivijos visuome
ninio gyvenimo lapus matyti, 
kad Vida Kriaučeliūnaite jau
nystėje buvo tėvo - aktyvaus 
visuomenininko dr. Leono 
Kriaučeliūno, mirusio prieš 

Vida Jonušienė kalba viename iš 
lietuviškų renginių. 

penkerius metus, dešinioji 
ranka, kai jis buvo Amerikos 
Lietuvių taut inės sąjungos 
vadovas, kai rengė vieną iš 
Amerikos lietuvių tautinių 
šokių švenčių. Artimai paži
nojusieji Vidą ir jos tėvus 
prisimins dar ne vieną pras
mingą velionės Vidos Marijos 
gyvenimo epizodą. 

A.V. Š. 
„Žiburėlio", lietuviškos Montessori mokyklėlės mokinukai prieš Velykas 
mokėsi dažyti margučius svogūnų lukštais. Nors, lupant svogūnus, galbūt 
vienam kitam ir „ašarėlė nuriedėjo", margučiai buvo tikrai gražūs. 

„ŽIBURĖLIO" MONTESSORI 
MOKYKLĖLĖ IŠLEIDO XX LAIDĄ 

„ŽIBURIUKŲ" 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

Vienintelės Š. Amerikoje 
veikiančios lietuviškos Mon
tessori mokyklėlės mokslo 
metų užbaigimas buvo šven
čiamas š. m. gegužės 29 d. Pa
saulio lietuvių centre. Lemonte, 
Lietuvių fondo salėje. Tai XX 
„Žiburėlio" mokyklėlės laida, 
išleidusi penkiolika, darželį 
lankyti pasiruošusių abitu
rientų: Neriją Čuplinskaitę, 
Jonuką Deuschle. Kęstutį Ke-
lečių, Luką Kubilių, Ulą 
Lapkutę. Matą Lėlį, Liną Lie-
tuvninkaitę, Mikutį Meilų, 
Oliviją Petry, Emiliją Raz
maitę, Jonuką Rutkauską, 
Liliją Sadauskaitę, Povilą 
Sieczkovvski, Matuką Stankų 
ir Julytę Žliobaitę. 

Tėveliams, artimiesiems 
ir kitais metais į mokyklėlę 
grįžtantiems draugams ste
bint, mokyklėlės direktorė 
Žibutė Mačiulienė pasveikino 
baigiančiuosius, įteikdama 
diplomus ir dovanėles. Prisi
minė, kai ne vienam iš vai
kučių pirmą dieną atėjus į 
klasę ir atsisveikinant su 
mamyte, teko nubraukti gai
lią ašarėlę. „Dabar, — sakė 
ji. — visi išaugote, ištobulėjo-
te ir daug ko išmokote. Jūsų, 
kaip svečių, visuomet lauk
sime mokyklėlėje". Direktorė 
už nuoširdų darbą dėkojo mo
kytojoms Lainai Januškaity-
tei, Giedrei Starinskienei, 
Rolandai Varnauskienei, tėvų 
komitetui, ypač pirmininkei 
Linai Žliobienei, iždininkei 
Aušrai Petry. Visų tėvelių 
"darbo ir talkos dėka, „Žiburė
lio" mokslo metai buvo sėk
mingi. 

Vaikučiai paruošė progra
mėlę tėveliams, broliukams, 
sesutėms, seneliams ir mo
čiutėms. Programėlės metu 
atliko išmoktas daineles, eilė
raščius, žaidimus, ir tai, ką 
sužinojo apie visus septyne
rius žemės kontinentus. 

Mokyklėlę baigiančius 
sveikino ir labai šviesios 
ateities linkėjo tėvų komite
to pirmininko Lina Žliobienė. 
Su dėkingumu prisiminė 
prieš 20 metų „Žiburėlį" įstei
gusią, buvusią jo direktorę 
Danutę Dirvonienę, kuri ligi 
šiol tebesirūpina mokyklėle, 
dalinasi savo patirtimi su 
tėvų komitetu ir draugija, pa
taria mokytojoms ir yra visų 
laikoma „Žiburėlio" siela. U2 
nuostabiai atliktą darbą dėko
jo mokyklėles direktorei Žibu
tei Mačiulienei, mokytojoms 
bei sumaniam ir darbščiam 

tėvų komitetui: vicepirmi
ninkei Kristinai Razmienei, 
Aušrai Petry. Astai Čuplins-
kienei, Lilijai Kelpšienei, 
Lindai Rugienienei, Indrei 
Rudaitytei-Jeske ir Lorai Mi-
kužienei. Daugybė žmonių — 
tėvelių ir senelių — pastebėjo 
pirmininkė, smarkiai prisi
dėjo prie šių metų renginių. 
„Siaubų krautuvėlės", Virimo 
knygos, kalėdinės mugės, 
„Shop-n-Share" projekto. Me
no parodėlės ir kitos mokyk
lėlės veiklos. 

Paskutinis žodį tarė Lie
tuvių Montessori draugijos 
pirmininkas dr. Edis Razma. 
Po jo sveikinimų, linkėjimų ir 
padėkos žodžių, buvo tėvelių 
paruoštos vaišės ir žaidimai. 
Visiems buvo taip smagu, 
kad laikas prabėgo, tarytum 

„Žiburėlio", lietuviškos Montessori mokyklėlės abiturientai 2003 m. pavasarį- Ritonės Rudaitienės nuotr. 

greitasis traukinys. Pagaliau, 
susirinkę laimikius, mokytojų 
kiekvienam paruoštus nuo
traukų albumėlius ir tėve
liams skirtas savo rankų dar
bo dovanėles, vaikučiai, ma
myčių raginami, pradėjo ne
noriai skirstytis... 

Visiems saugios ir labai 
linksmos vasaros! 

Ktonė Rudaitienė (močiutė) 

IŠSAMI KNYGA APIE ADELĘ DIRSYTĘ 

..Žiburėlio" mokyklėlės auklėtinė Nora Klein klijuoja kiaušinį spalvotais 
popierėliais. 

Ameriką jau pasiekė Lie
tuvoje neseniai išspausdinta 
monografija ^Adelė Dirsytė: 
gyvenimas ir darbai". Šioje 
575 puslapių knygoje yra 
sukaupta visos žinios apie 
Sibire kalintą ir žiauriai 
nukankintą pedagogę Adelę 
Dirsytę, kurios beatifikacijos 
byla buvo pradėta prieš trejus 
metus. Medžiagą kruopščiai 
surinko Sibire kal intas dr. 
Mindaugas Bloznelis, o išleido 
Lietuvių kata l ikų mokslo 
akademija. Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos rūpesčiu 
ir Ateitininkų fondo finansine 
parama nemaža šios mono
grafijos egzempliorių yra 
skiriama išeivijai. 

Knygoje aprašyta Adelės 
vaikystė, studijos Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune, 
plati veikla Lietuvių katalikių 
moterų draugijoje ir Ateiti
ninkų sąjūdyje. Išspausdinti 
visi jos straipsniai, jos diplo
minis darbas , Sibire jos 
sukurtos ir išlikusios dvi mal
daknygės, jos laiškai iš Sibiro. 
Taip pat išspausdinti visi jos 
tardymo ir teismo protokolai, 
iš kurių matosi, kaip suktai ir 
neteisingai ji buvo nuteista už 
artimo meilės darbus ir kata
likiško jaunimo auklėjimą. 
Apie jos heroišką dvasinę 
pagalbą kitiems Sibire liudija 
su ja kalintos ir jos gerumą 
pačios patyrusios lietuvaitės. 

Monografijos atvežimu į 

Ameriką pasirūpino sesuo 
Paulė Savickaitė. Knygą gali
ma įsigyti rašant šiuo adresu: 
Sesuo Margarita Bareikaitė, 
600 Liberty Highway, Put-
nam, CT 06260, USA. Vienos 
knygos kaina: 25 JAV doleriai 
(persiuntimas paštu — dar 4 
dol.). Čekiai išrašomi šiuo 
vardu: Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis. 

Kun. Kęstutis A. 
Trimakas 

Lietuviškos skautybės fon
das, Shrevvsbury. MA. dėko
damas „Draugui" už jo pusla
piuose periodiškai spausdina
mą „Skautybės kelią", atsiuntė 
100 dol. auką. Skautų organi
zacijos dosnumą įvertiname ir 
nuoširdžiai dėkojame. 

Dėkojame Adai Sutkuvie
nei iš Beverly Shores, IN; Al
binui Kurkuliui iš Chicago, 
IL; Jonui Mockaičiui iš New 
Buffalo MI. Visi jie prie pre
numeratos atnaujinimo pri
jungė ir dosnią auką — kiek
vienas po 50 dol. 

SKELBIMAI 

SKELBIMAI 

Strasevičius. ..Bare facts 

Lietuvių dailės muziejus 
Lemonte kviečia į Marijos 
Strasevičius piešinių ir tapy
bos parodos ..Atvira išpažin

tis" a t idarymą šį šeštadienį, 
birželio 7 d., t a r p 6 ir 8 vai. 
vak. Paroda tęsis iki rugpjūčio 
31 d. 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliSkai. o vadovauti gaminimui 
lietuviškai Kai kuriose stovyklose 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens 
Besidomintieji su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės į Vidą Strazdienę. 
stovvklos vedėją vida^neringa ore 

Tel. 978-582-5592. 

• 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. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


