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Šiame 
numeryje: 
Kai aš buvau skautė; 
l ietuviškos skautybės 
fondas; „p la te ry tės" 
šventė sukaktį ; pas 
židinietes Vašingtone. 

2psl. 

Sužlugus Uspaskicho 
referendumui ; Lietuvos 
ir išeivijos tol imesnis 
bendradarb iav imas . 

3psl. 

Po Lietuviu fondo 
nar ių suvažiavimo; 
su melu netoli tenueisi; 
po trejų metų — vėl 
balsuosime; a t sakas į 
vedamąjį; 
šeimininkių ker te lė . 

4 psl. 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
cent ro ra jono veikla. 

5 psl. 

„Baltijos kel ias" 
p ras ideda nuo 
Michigan ežero; šią 
savaitę į muziejus — 
nemokamai . 

6 psl. 

Sportas 
* P e n k t ą k a r t ą I ta l i jo je 

v y k u s i o s e „Trofeo Riviera 
della Versilia" dviratininkių 
lenktynėse III vietą užėmė „SC 
Michela Fanini" komandos na
re Edita Pučinskai tė . 

* K r o a t i j o j e v y k u s i a m e 
E u r o p o s m e r g i n u r a n k i n i o 
čempionato III a t rankos grupės 
turnyre II vietą užėmė bei ke
lialapį į 2003 metų žemyno pir
menybių finalinį ra tą iškovojo 
Lietuvos r inkt inė. Lietuvaitės 
keturių komandų tu rnyre 26:20 
(14:12) nugalėjo Švediją, 17:24 
(6:15) turėjo pripažinti turnyro 
nugalėtojos Kroatijos koman
dos p ranašumą bei po atkaklios 
kovos 28:27 (11:13) įveikė 
Baltarusiją. 

T r e č i ą k a r t ą p e r devy
n i s p a s t a r u o s i u s s e z o n u s 
Šiaurės Amerikos valstybinės 
ledo ritulio lygos (NHL) Stan
ley t aurės savininku tapo Nevv 
Jersey „Devils" k lubas , pirma
dienį l emiamose rung tynėse 
namie 3:0 įveikęs Anahaimo 
„Mighty Duokš" komandą bei 
laimėjęs finalo iki ketur ių per
galių seriją 4:3. 

Naujausios 
žinios 

* R e n g i a m i n a u j i Vil
n i a u s m i e s t o m e r o r i n k i m a i . 

* L i e t u v a pa j ėg i į s i sav in
ti v i sa E u r o p o s S ą j u n g o s pa
r amą , teigia finansų ministrė. 

O p o z i c i j a s i ū l y s ke i s t i 
K o n s t i t u c i j o s n u o s t a t ą dėl 
privalomosios karo tarnybos. 

* Š v e n č i o n i ų r a j o n e d e 
gus ios p e s t i c i d u a t l i e k o s bus 
naikinamos Vokietijoje. 

* L i e t u v o s a m b a s a d o r i u s 
A r m ė n i j o s v a d o v u i į t e i k ė 
skir iamuosius raš tus 

* P a j ū r y j e a t o s t o g a u j a n 
t i s p r e z i d e n t a s švenčia 47-ąjį 

* Spa l į p l a n u o j a m a s Lie
t u v o s p r a z i d c n t o susit ikimas 

* K u m p o s * i n v e s t i c i j ų 
b a n k a s ..Sa-m>< bankui su-

Vyriausybė ir „Jukos" baigė derybas dėl 
„Mažeikių naftos" valdymo 

V i l n i u s , birželio 10 d. 
(BNS) — Vyriausybės ir bend
rovės „Mažeikių nafta" valdyto
jo Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" derybos dėl „Mažeikių 
naftos" valdymo baigtos. 

„Mes tikimės, kad jų prita
rimo procesas vyriausybėje bus 
pakankamai greitas ir mes ga
lėsime pakeisti šiandien galio
jančias sutart is", antradienį po 
susitikimo su premjeru Algirdu 
Brazausku sakė „Jukos RM" 
viceprezidentas Michail Brud-
no. 

P a s a k premjero patarėjo 
Sauliaus Spėčiaus, bus siekia
ma sutarčių pakeitimus pasira
šyti iki liepos 1-osios. Juos dar 
turės patvirt inti vyriausybė. 

Vyriausybė ir „Jukos" susi
tarė pakeisti 1999 metais vy
riausybės ir į Lietuvos naftos 
susivienijimą investavusios 
JAV bendrovės „Williams In
ternational" pasirašytas valdy

mo, investicijų bei akcininkų 
sutartis. Pakeitimai pirmiausia 
leis sumažinti bendrovės valdy
mo išlaidas. 

„Jokių papildomų išlaidų, 
išskyrus tas, kurios susijusios 
tiesiogiai su bendrovės veikla, 
'Mažeikių nafta' neturės", sakė 
M. Brudno. 

Pagal valdymo sutartį, 
„Mažeikių naftos" valdytojui 
mokamas valdymo mokestis, 
kurį sudaro valdytojo faktinės 
išlaidos bei priedas, lygus 15 
proc. šių išlaidų. Pakeitus su
tartis, bus atsisakyta 15 proc. 
priedo. Iki šiol valdymo mokes
tis siekė apie 40-50 mln. litų per 
metus. 

M. Brudno su A. Brazausku 
kalbėjo ir apie Būtingės naftos 
terminalo projektinių dokumen
tų keitimą — Rusijos susivieni
jimas nori. kad šis procesas bū
tų baigtas kuo greičiau. „Jukos" 
ketina padidinti terminalo kro

vos apimtis nuo 8 mln. iki 14 
mln. tonų per metus. 

„Mažeikių naftos" valdymo 
teises iš „Wiiliams" „Jukos" pe
rėmė pernai rugsėjį. Pernai 
„Mažeikių naf ta" pagal Lie
tuvos apskaitos principus paty
rė 158.054 mln. litų nuostolių, o 
pagal JAV bendra i priimtus 

apskaitos principus (GAAP) — 
114.3 mln. litų nuostolių. Pir
mąjį šių metų ketvirtį, išanks
tiniais duomenimis, susivieniji
mas pagal GAAP uždirbo 115.8 
mln. litų pelno. 

„Jukos" valdo 53.7 p r o c , 
vyriausybė - 40.66 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų. 

Premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje) priėmė „Jukos" viceprezidentą 
Michail Brudno. Eitai-uotr. 

Įtariamojo Medininkų žudynių dalyvio 
išdavimas Latvijai atidėtas dešimčiai dienų 

V i l n i u s , birželio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos prokurorai 
pristabdė buvusio sovietų mili
cijos specialiojo būrio OMON* 
nario Igor Gorban išdavimą 
Latvijai po to, kai politikai pa
reiškė didelių abejonių dėl tokių 
ketinimų. 

„Tyrimo sumetimais perda
vimas at idėtas. Bus sprendžia
ma birželio 20 dieną", antradie
nį pranešė Generalinės proku
ratūros atstovas spaudai Vid

mantas Putelis. 
Generalinis prokuroras An

tanas Klimavičius patikslino, 
kad perdavimas trumpam ati
dėtas „tyrimo sėkmės sumeti
mais". „Mes nedirbam izoliųotoj 
terpėj. Visai ne politikų, ne pre
zidento, o visuomenės spaudi
mas galbūt tur i įtakos mums vi
siems. Visuomenėj mes gyve
nam, nepaisyt jos negalima nie
kam", sakė A. Klimavičius. 

Lietuvos vadovai ir Seimo 

opozicija reiškė abejonių ir net 
pasipiktinimą sprendimu išduo
ti Latvijai buvusį OMON" Rygos 
būrio narį I. Gorban, nes vienin
telis likęs gyvas Medininkų tra
gedijos liudininkas Tomas Šer
nas pareiškė atpažinęs jį, kaip 
dalyvavusį Lietuvos pasienio 
pareigūnų ž u d y n ė s ^ prieš 12 
metų. 

Perduoti I. Gorban Latvijai, 
kur jis kalt inamas valstybiniais 
nusikal t imais , ketinta trečia

dienį, buvo parengti šiai proce
dūrai reikalingi dokumentai. 

Tiriant Medininkų žudynių 
bylą. nustatyta, jog 1991 me
tais liepos 31-osios naktį septy
nis šiame muitinės poste 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Rusijos prezidentas pasirašė 
sienos su Lietuva sutartis 

M a s k v a - V i l n i u s , birželio 
10 d. (BNS) — Rusijos preziden
tas Vladimir Putin antradienį 
pasirašė parlamento priimtus 
įstatymus dėl Lietuvos ir Rusi
jos valstybės sienos ir dėl išskir
tinės ekonominės zonos ir po
vandeninės žemyno dalies Bal
tijos jūroje atskyrimo sutarčių 
patvirtinimo. 

Sutartys įsigalios apsikeiti
mo patvirtinimo raštais dieną. 

1997-ųjų spalį tuometinių 
Lietuvos ir Rusijos prezidentų 
Algirdo Brazausko ir Boris Jel-
cin pasirašytas valstybių sienos 
sausumoje ir Baltijos jūroje, su

tart is Lietuvos Seimas patvir t i 
no po dvejų metų, tačiau Rusija 
keletą metų delsė tai padary t i 
dėl politinių motyvų. 

Antradienį Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas pa
sveikino Rusijos vadovo spren
dimą pasirašyti sutartis. 

„Prezidentas sveikina su
tarčių pasirašymą, tai buvo il
gai lauktas žingsnis Lietuvos ir 
Rusijos santykiuose ir, t am įvy
kus, galima planuoti k i t u s 
žingsnius į priekį", sakė prezi
dento patarėjas užsienio politi
kos klausimais Alvydas Meda-
linskas. 

Lietuvos jaunuoliai studijuos 
JAV karo akademijose 

Vilnius , birželio 10 d. (JAV 
ambasada) — Vilniuje, Ameri
kos centre, antradienį Lietuvos 
ginkluotojų pajėgų vadas, gene
rolas majoras Jonas Kronkai-
tis, Krašto apsaugos ministeri
jos (KAM) atstovai pasveikino 
keturis naujus JAV karo aka
demijų kadetus iš Lietuvos bei 
jų artimuosius. 

Priėmimo pažymėjimus ka
detams įteikė JAV ambasado
rius Lietuvoje John Tefft. 

2007 metų laidoje studijuos 

Lietuvai JAV pratybose atstovaus 
du karininkai 

Spa rč i aus i a i 
Paba l t i jy je auga 

L i e t u v o s e k o n o m i k a 
V i l n i u s , birželio 10 d. 

(BNS) — Baltijos valstybių sta
t is t ikos žinybų duomenimis, 
Lietuva ir pirmąjį šių metų ket
virtį ekonomine plėtra aplenkė 
Latviją bei Estiją. 

Lietuvos statistikos depar
t amen to balandžio pabaigoje 
skelbtais išankstiniais duome
nimis, valstybės bendrasis vi
daus produktas (BVP) sausio-
kovo mėnesiais buvo 9.1 proc 
didesnis nei prieš metus. 

Latvijos centrinė statis
tikos valdyba informavo, jog 
metinis ekonomikos prieaugis 
pirmąjį 2003 m. ketvirtį siekė 
8.8 procento. N u k e l t a į 5 psl . 

Finansų ministrė susirūpinusi 
dolerio kurso ir kainų mažėjimu 

Vilnius, birželio 10 d. 
(BNS) — Finansų ministrė Da
lia Grybauskaitė, antradienį 
kalbėdama Seime, teigė, kad 
biudžeto pajamų planą vykdyti 
trukdo neplanuoti reiškiniai — 
smunkantis JAV dolerio kursas 
ir mažėjančios kainos. 

Ministrė taip pat išreiškė 
susirūpinimą dėl besitęsiančių 
defliacinių procesų. „Šiuo metu 
atsilikimas siekia apie 30 mln. 
litų ir jisai tęsiasi nuo pirmojo 
ketvirčio", sakė D. Grybauskai
tė. 

Pasak jos. biudžeto pajamų 
nepavyksta surinkti daugiausia 
dėl išorinių priežasčių. „Tokio 
dolerio kurso smukimo mes tik

rai nesitikėjome ir tai labai stip
riai mažina mūsų mokestinę 
bazę", sakė parlamentarams D. 
Grybauskaitė. 

Kita priežastis, kodėl nesu
renkamos planuotos biudžeto 
pajamos — mažėjančios vartoji
mo kainos. 

Šių metų gegužę jos suma
žėjo 0.2 proc , o metų defliacija 
(gegužę palyginti su 2002 metų 
geguže) — 0.9 procento. 

Ministrės teigimą, „tai jau 
yra nemalonūs signalai". „Jeigu 
pernai mes kalbėjome, kad def
liacija dar nedaro įtakos, tai da
bar noriu pasakyti , kad tai mus 
neramina", tvirtino D. Grybaus
kaitė. 

V i l n i u s , birželio 10 d. 
(BNS) — Antradienį į Jungti
nėse Valstijose rengiamas tarp
t au t ines pratybas išvyko du 
Lietuvos karininkai. 

Pulkininkas le i tenantas 
Viktoras Liepinis iš Lauko pa
jėgų štabo ir kapitonas Julius 
Gaižauskas iš Juozo Vitkaus 
inžinerijos bataliono dalyvaus 
Sufolko mieste (Virginia valsti
ja ) rengiamose ta rp taut inėse 
štabo pratybose „Cooperative 

Osprey 03". . _ j& 
Pasak Krašto apsaugos 

ministerijos pranešimo spaudai, 
pratybose dalyvauja tiek NATO 
narės, tiek valstybės kandida
tės, tarp jų ir iš Latvijos bei Es
tijos. 

Pratybose narystės NATO 
siekiančios valstybės kartu su 
sąjungos narėmis mokysis vyk
dyti taikos palaikymo operaci
jas pagal NATO taikos palaiky
mo doktriną ir scenarijų. 

Ieva Kuzminaitė ir Vaidas Sini-
ca (United States Air Force 
Academy), Tomas Laučys 
(United States Coast G u a r d 
Academy) ir Marius C a r a s 
(United States Navai Acade
my). 

I. Kuzminaitė —jau antroji 
Lietuvos mergina, priimta s tu
dijoms JAV karo akademijoje. 

Pernai į JAV oro pajėgų 
akademiją įstojo Ieva Bagdžiū-
naitė. Tomo Laučio vyresnysis 
brolis taip pat studijuoja JAV 
jūrų akademijoje, ir mokslus 
baigs kitais metais. 

Kandidatai šių metų stoji
mui į JAV karo akademijas bu
vo renkami praėjusią vasarą 

Norintys studijuoti k a r o 
akademijose buvo kruopščia i 
tikrinami: jie laikė bendrųjų 
gebėjimų, anglų kalbos, sveika
tos bei fizinio parengimo egza
minus. 

Sėkmingai išlaikiusieji vi
sus patikrinimus, pildė reikia
mus dokumentus, rašė moty
vacinius laiškus bei laikė ka ro 
akademijų numatytus t iksl ius 
fizinio parengimo testus. 

Po gyventojų savivalės Raseiniuose policijai 
žadama daugiau pinigų ir kontrolės 

V i l n i u s , birželio 10 d. 
(BNS) — Atskleistos sudėtingos 
kriminogeninės situacijos Ra
seiniuose paskatintas premje
ras Algirdas Brazauskas paža
dėjo dar šiemet skirti policijai 
papildomai 20 mln. litų bei nu
matyt i policijai daugiau lėšų 
svarstant 2004 metų biudžetą. 

Pas i tar t i dėl Raseiniuose 
susidariusios situacijos ir jos 
priežasčių pas premjerą antra

dienį buvo iškviestas vidaus rei
kalų ministras Virgilijus Bulo
vas bei Lietuvos policijos gene
ralinis komisaras Vytautas Gri
garavičius. 

Vyriausybės vadovo teigi
mu, pasitarime buvo kalbėta ir 
apie informacijos nutekėjimą iš 
policijos komisariatų, apie pa
reigūnų piktnaudžiavimą polici
jos pasitikėjimu ir informacijos 
perdavimą nusikalstamo pasau

lio atstovams. 
Policijos vadovas V. Griga

ravičius pripažino buvęs suklai
dintas Raseinių policijos patei
kiamos nusikaltimų išaiškina
mumo statistikos. „Iš vienos pu
sės Raseinių rajono policijos 
komisariatas (PK) lyg ir neblo
gai tiria užregistruotus nusikal
timus, tačiau iš kitos pusės kurį 
laiką lyg ir nematė tų faktų, 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, RetiMr*. AP, lnte(fax. ITAR-TASS. BNS 

iintų agentOtų pranešimais) 

JAV 

paskolos ii-

J u n g t i n ė s T a u t o s . JAV 
prašo Jung t in ių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos priimti re
zoliuciją, ku r i a JAV taikda-
riams vėl būtų suteikta nelie
čiamybė dėl neseniai įsteigto 
karo nusikaltimų tribunolo per
sekiojimo. Nepaisant nuogąs
tavimų del prieštaringai verti
namos rezoliucijos, ji tikriau
siai bus priimta. Saugumo Tary
bos narės , nesuteikusios JAV 
įgaliojimų pradėti karą su Ira
ku, nenorėtų naujų nesutarimų 
su George W. Bush administ
racija. Tačiau neaišku, ar Vo
kietija ir Prancūzija nuspręs 
per balsavimą susilaikyti ir 
taip išreikšti savo nepritarimą. 
Pernai tokiai rezoliucijai buvo 
pr i tar ta vienbalsiai, nes JAV 
pagrasino sustabdyti JT taikos 
palaikvmo misijas 

• J u n g t i n ė s T a u t o s . JAV 
nuomone, didelė tikimybė, kad 

kovotojų t inklas ,,al Qaeda" per 
dvejus artimiausius metus mė
gins išpuolių metu panaudoti 
cheminį, biologinį ar branduo
linį ginklą, sakoma JAV vy
riausybės pranešime, kuris bu
vo parengtas Jungt inėms Tau
toms (JT). „'Al Qaeda' ir toliau 
pirmenybę teiks įspūdingiems 
išpuoliams, bet gali rinktis ne 
taip saugomus taikinius, pa
vyzdžiui, bankus, parduotuvių 
rajonus, prekybos centrus ir po
ilsio bei pramogų vietas", sako
ma pranešime. 

Vaš ing tonas . Pirmadienį 
Šiaurės Korėjos paskelbtas pa
reiškimas nepadarė poveikio 
JAV diplomatijos tikslams ir 
metodams — ir toliau bus lai
komasi strategijos krizę del 
Šiaurės Korėjos branduolinių 
ambicijų spręsti diplomatinė
mis priemonėmis, pirmadienį 
sake JAV valstybes sekretorius 
Colin Povvell. ,,Tai nereiškia, 
kad siekiame karo Ne Prozi 

dentas tebemano, jog galimas 
diplomatinis sprendimas, poli
tinis sprendimas, bet šis spren
dimas turi būti priimamas dau
giašaliame forume", sakė C. 
Povvell. Komunistinė Šiaurės 
Korėja pirmadienį pirmą kartą 
viešai pareiškė, kad jai būtinas 
branduolinis ginklas, kad galė
tų sumažinti savo milžiniškas 
ginkluotąsias pajėgas ir sutau
pytas lėšas skirti ekonomikai. 

V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentą George W. Bush nerami
na Izraelio pajėgų išpuolis prieš 
vieną radikalaus islamistų ju
dėjimo . .Hamas" vadų Abdel-
Aziz al-Rantissi ir jis nemano, 
kad tokie veiksmai skatina Iz
raelio saugumą, antradienį sa
kė Baltųjų rūmu atstovas spau
dai Ari Fleischer. ..Prezidentas 
yra susirūpinęs, kad šis išpuo
lis gali sužlugdyti palestiniečių 
savivaldos ir kitų valstybių pa
stangas užkirsti kelią teroristų 
išpuoliams", teigė jis. 

EUROPA 

galį netoli Kabulo įvykdyto sa
vižudžių sprogdintojų išpuolio, 
per kurį žuvo 4 vokiečių kariai, 
Vokietija neketina išvesti savo 
taikdariškų pajėgų iš Afganis
tano ar sumažinti karių skai
čiaus. Keturi Tarptautinių sau
gumo pagalbos pajėgų vokiečių 
kariai žuvo ir dar daugiau 30 
žmonių buvo sužeista, kai, Vo
kietijos karius gabenusį auto
busą pasivijus afganų taksi au
tomobiliui, sprogo jame įmon
tuota bomba. 

Br iuse l i s . Belgijos teismas 
antradienį nusprendė, kad by
la, iškelta Izraelio generolui 
Amos Yaron dėl numanomų nu
sikalt imų žmoniškumui, gali 
būti nagrinėjama teisme. Bylą 
2001 metų birželį pagal prieš
taringai vertinamą Belgijos įs
tatymą iškėlė 23 palestiniečiai, 
likę gyvi po žudynių, kurias, iz
raeliečiams įsiveržus į Libaną, 
vykdė sąjungą su Izraeliu 
sudarę radikalūs krikščionys 
maronitai 

B e r l y n a s . Vokietijos kanc
leris Oerhard Schroedor antra
dienį pareiškė, kad po savait-

JAPONIJA 
Tokyo . JAV norėtų, kad 

Japonijos savigynos pajėgos 

prisidėtų prie Irako atkūrimo, 
antradienį po susitikimo su Ja
ponijos vyriausybės pareigū
nais pareiškė JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Ri-
chard Armitage. Taip jis parė
mė Japonijos vyriausybę, kuri 
parlamentui pasiūlė įstatymo 
projektą, leidžiant} Irake dislo
kuoti Japonijos savigynos pajė
gas. Jos suteiktų materialinę ir 
techninę paramą kitų valstybių 
kariuomenėms, dalyvaujan
čioms atkuriant Iraką Japoni
jos konstitucija draudžia daly
vauti Japonijos kariuomenei 
operacijose už valstybės ribų. 
bet parlamentas jau priėmė ke
lis įstatymus, leidžiančius daly
vauti J T taikos palaikymo 
operacijose ir kovos su teroriz
mu koalicijos veiksmuose 
Afganistane. 

ARTIMIEJI RYTAI 
Gaza . Radikali islamistų 

grupuote „Hamas". kurios vie
nam iš vadovų pavyko išgyven
ti izraeliečių pasikėsinimą, ant
radieny pareikalavo, kad pales
tiniečių vadovybe įšaldytų vi
sus ryšius su Izraeliu ..'Hamas' 

prašo Abu Mazen priimti vie
nintelį patikimą sprendimą ir 
sustabdyti visus ryšius su sio
nistų priešu, atsisakyti 'kelio 
gairių' ir patvirtinti mūsų žmo
nių teisę priešintis okupacijai", 
teigiama „Hamas" pareiškime. 
Šis dokumentas skirtas palesti
niečių premjerui M a h m o u d 
Abbas, kuris dar v a d i n a m a s 
Abu Mazen. ir kuris p r i t a r ė 
JAV pasiūlytoms „kelio gai
rėms", vedančioms į ta iką t a r p 
Izraelio ir palestiniečių. 

RUSIJA 
L_ _ — -

Maskva . Rusijos preziden
tas Vladimir Putin an t rad ien j 
telefonu kalbėjosi su Izraelio 
premjeru Ariel Sharon ir Pa
lestinos savivaldos p remje ru 
Mahmoud Abbas Pokalbių me
tu buvo pabrėžta, jog Pales t ina 
ir Izraelis turi elgtis san tū r i a i , 
kad kuo greičiau būtų pradė
tos įgyvendinti t a r p t a u t i n i ų 
tarpininkų ketverto suder in tos 
.kelio gairės". V. Putin pažymė
jo, kad Rusna. būdama ta ikos 
Artimuosiuose Rytuose rėmėja, 
ir toliau stengsis įvesti tvir tą 
taika regione. » 
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KAI AŠ BUVAU SKAUTĖ 
Vyr. skautė Justina Pronskutė-Skališienė 

(Tęsinys) 

Sunku ką nors daryti ar 
organizuoti, kada visko trūks
ta, ypač po karo, gyvenant 
svetimame krašte, ir dar 
„lageryje". Savo skautiškąją 
veiklą pradėjome nuo pap
rasčiausių ir būtiniausių da
lykų. Pirmiausiai reikėjo pa
sirūpinti medžiagos skaučių 
uniformai pasisiūti. Visiems 
žinoma, kaip skautės atrodo 
savo gražioj, tvarkingoj uni
formoj. Tad, pirmiausiai krei
pėmės į lagerio valdžią, prašy
damos medžiagos skautiš
koms uniformoms. Per vietos 
UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration) viršininkę, 
anglę Eileen Werming ir pa
vaduotoją, amerikietę Eliza-
beth Most, gavome medžia
gos. Tiksliau, vietoje medžia
gos gavome daug šviesiai 
žalios kariškos aprangos, iš 
kurios gaminomės savąsias 
uniformas. Pavyko gauti me
džiagos ir kaklaraiščiams, 
pritaikant spalvas pagal 
skautės laipsnį ir pareigas. 
Netrukus visi pasipuošėme 
naujomis gražiomis unifor
momis. Ps. B. Rėkus Frank
furte surado kalyklą ir nutarė 
pasigaminti skautiškus ženk
lus. Jais buvo aprūpinti visų 
stovyklų skautai, o pajamos 
praturtino tunto iždą („Lie
tuviškoji skautija 1945-1985"; 
Lietuviškos skautybės fondas, 
1996, USA, p. 118-119). 

Nemažiau svarbus darbas 
— susirasti didesnes patalpas 
skautų sueigoms. Tai nebuvo 
sunku, tik reikėjo surasti 
mažiau bombų apgadintą pas
tatą, pasidarbuoti ir išnešti 
griuvėsius, pasišluoti, pasi
plauti ir štai turime „būklą". 
Žinoma, kad mums nereikėjo 
kažkokių rūmų, svarbu, kad 
būtų šiokia tokia patalpa, o 
gyvenimo sąlygos prie visko 
pripratina ir daug ko išmoko. 

Netrukus gavę iš UNRRA 
stovyklos viršininkės E. Wer-
ming leidimą skautai pradėjo 
spausdinti skautiškąjį žur
nalą bei knygas. 

O 1946 m. vasarą pavyko 
suorganizuoti didžiulę 3-jų 
savaičių tunto stovyklą Wies-
badeno aukštumose. Koks gi 
skautavimas be iškylų, juk ir 
dainavome: „Iškylaut, stovyk-
laut, sesės, marš gyvai!" 
Pirmoji mūsų skaučių,tų sto
vykla už DP lagerio ribų įvyko 
liepos mėn. 14-31 d., 1946 m. 
gražioje Vokietijos Neu Dotz-
heim apylinkėje. Wiesbadeno 
aukštumose ant kalno įsikūrė 
brolių skautų „Kęstučio", o 
pakalnėje mūsų sesių „Bi
rutės" draugovė. 

Įsiruošti stovyklą nebuvo 
lengva. Pagrindinai stovyklos 
Įrengimo darbas gulė ant 
vyresniųjų skautų sesių ir 
brolių pečių. Laimei, stovyk
lavimui tuo laiku jau nebuvo 
sunku gauti įvairių stovykla
vimo priemonių, kaip sunk
vežimių susisiekimui, pala
pinių ir šiaip kitų stovyklai 
reikalingų reikmenų. Tuo 
laiku mūsų skautų stovyklą 
lageryje tvarkė ir prižiūrėjo 
UNRRA — United Nations 
Relief and Rehabilitation Ad
ministration, hetuviškai iš
vertus, tai būtų — Jungtinių 
Tautų Paramos ir Atstatymo 
Administracija, labai daug 
i 

J u s t i n a Pronskutė (ne Kristina, 
kaip anksčiau klaidingai buvo pa
rašyta) 1946 m. Wiesbadene, Vo
kietijoje. 

padėjusi mūsų skautams ir jų 
veiklai. Kaip jau anksčiau 
buvau minėjusi, UNRRA 
viršininkė buvo anglė Eileen 
Werming, o jos pavaduotoja 
— amerikietė Elizabeth Most. 
Jos abi labai daug padėjo 
mūsų skautams ir jų veiklai. 
Vėliau skautus ėmėsi globoti 
kita organizacija — IRO, 
lietuviškai ji vadinosi — 
Tarptautinė Tremtinių Or
ganizacija. Abi šios organiza
cijos buvo labai palankios 
mūsų skautams, nes skautai 
buvo plačiai žinomi tiek 
Anglijoje, tiek ir Amerikoje. 
Todėl jos visuomet stengėsi 
mums padėti gaunant įvairius 
stovyklavimui reikalingus 
daiktus. Su jų pagalba nesun
kiai gavome didelių oranžinės 
spalvos palapinių, antklodžių, 
kareiviškų lovų, puodų, van
dens talpintuvų, maisto. O 
jeigu apylinkėje arčiau prie 
vasaros stovyklos nebūdavo 
vandens, kaip stovyklaujant 
Viesbadeno apylinkėj, tai jie 
.pasirūpindavo, kad vanduo 
būtų atgabentas viename di
desniame talpintuve, iš, kurio 
pripildę mažesniuosius tal-
pintuvus, mes parsinešda-
vome vandenį į stovyklą. 

Pirmasis darbas, kurį rei
kėjo atlikti stovyklos įsiruo-
šimui, buvo saugios, patogios 
bei erdvios vietos paieška. Tai 
nebuvo lengva, nes reikėjo 
surasti patogią, saugią ir net 
gražią vietovę stovyklavietei. 
Žinoma, geriausiai dar ir su 
vandens telkiniu. Suradus 
tinkamą vietovę, tuojau pra
sidėdavo vasaros stovyklos 
įsiruošimo darbai. Pirmiausia 
su brolių skautų pagalba 
sunešdavome palapines ir 
kitus kiek sunkesnius daik
tus. Tolimesnieji darbai vyk
davo pagal vyr. skaučių 
paskirtas užduotis. Dirbda
vome darniai ir vieningai, nuo 
ankstaus ryto iki vėlyvo 
vakaro, nes stovyklą turėjome 
įruošti per savaitę. 

Trumpai apie darbą, 
įruošiant stovyklavietę. Dar
bas prasidėdavo nuo darbo
tvarkės sudarymo, kurią pa
ruošdavo vyr. skautės. Jos 
taip pat visoms skautėms 
paskirstydavo pareigas ir dar
bus. Pirmasis svarbiausias 
darbas — paruošti nuošalesnę 
vietelę — gamtos reikalams. 
Paprastai šiam darbui buvo 
skiriamos 8-10 sesių skaučių, 
kurios, apsiginklavusios kas
tuvais, eidavo kiek nuošaliau 
nuo stovyklos kasti pailgo, bet 
ne plataus griovio, mūsų 
tarpe vadinamo „Tramva
jum". Kai duobė jau iškasta, 
aplink ją sukalami aukšti 

„Emilijos Platerytės" vyr. skaučių ir skautininkių būrelio 20 m. sukakt į švenčiant š.m. birželio 1 d. Iš kairės sėdi 
„emiliukės": Vanda Aleknienė, būrelio vad. Danutė Bar ienė , I r e n a Mei l ienė , I rena Pu t r i enė , Otili ja 
Kasparaitienė; II eil.: viešnios „Verpstės" — Ritonė Rudaitienė, Dana Dirvonienė, Nijolė Užubalienė, J o a n a 
Krutulienė, Laima Luneckienė, Danutė Korzonienė, Irena Kerelienė, Aldona Mar t ienė ir „emiliukė" Audra 
Lintakienė. 

pagaliai ir su šakom išpinama 
aukšta tvora. Tuo tarpu kitos 
sesės stato palapines. Tarp 
daugelio palapinių, trys 
palapinės skiriamos ben
driems reikalams: pirmoji su 
raudonu kryžiaus ženklu prie 
įėjimo — tai sanitarinis punk
tas, kur reikalui esant galima 
gauti pirmąją pagalbą susižei
dus ar lengvai susirgus. 
Antroje palapinėje įsikurs 
stovyklos vadovybė. Čia bus ir 
raštinė, ir visas administravi
mo centras, trumpai sakant, 
stovyklos administracija. Tre
čioje palapinėje bus saugomi 
maisto produktai ir svar
besnieji stovyklos reikmenys. 
Dar viena palapinė skiriama 
kultūrinių renginių ir pro
gramų organizavimui, repeti
cijoms, čia — kampelis, kur 
sesės skautės rašo dainas ir 
kupletus, repetuoja vaidini
mus, ruošiasi pasirodymams. 

O kad visi darbai eitųsi 
sklandžiai ir sparčiai, laikas 
nuo laiko reikia ir pasi
stiprinti. Tuo rūpinasi mūsų 
šeimininkės, kurios ruošia 
pusryčius ir kitą maistą. Pus
ryčiams daugiausiai sumuš
tiniai su sūriu, uogiene ar net 
riešutų sviestu. 

Kitas didelis ir rimtas 
darbas, užtrunkantis kiek il
giau, tai — skautiško stalo 
paruošimas. Čia reikia žymiai 
daugiau rankų, todėl šį darbą 
atlieka daug skaučių. Kartais 
tekdavo prašytis ir brolių 
skautų pagalbos. Skautiškas 
stalas paprastai būna ketur
kampio formos. Gaila, dydžio 
jau nebeprisimenu. Jis pa
ruošiamas taip: aplink atma
tuotą plotą — kasamas grio
vys. Visos žemės metamos į 
vidurį- Iš jų bus daromas sta
las. Pats griovys turi būti 
toks, kad atsisėdus ant kraš
to, keliai nesiremtų į stalo 
pakraštį ir, kad pastačius 
kojų pėdas, joms užtektų 
vietos. Keturkampio viduryje 
supilta žemė gražiai išlygina
ma. Patį stalo centrą išpuošia-
me skautų ženklu su lietu
višku Vyčio kryžiumi, o stalo 
kraštuose su šviesiu smėliu 
išbarstome gražius ornamen
tus. 

Taip besidarbuojant nepa
stebėjome, kaip greitai prabė
go savaitė ir kaip išaušo gra
žus saulėtas sekmadienio 
rytas. Tai — stovyklos ati
darymo šventė. Mūsų palapi
nių miestas, gražiai pasi
puošęs, laukia svečių. Paro
diniai stovyklos vartai, pa
puošti vainikais su užrašu 
„Birutės draugovė", visus 
kviečia į stovyklos šventę. Čia 
pat ir kryžius su koplytėle bei 
vėliavos aikštelė, kurioje Vo
kietijos padangėje aukštai 
iškelta plevėsuoja mūsų 
Lietuvos trispalvė. 

(Bus daugiau) 

SVEČIUOSE PAS DVIDEŠIMTMETES 
„PLATERYTĖS" 

Emilijos Platerytės būrelio 
sesės dauguma — žilakasės, 
nes 20 metų ribą senokai per
žengusios, tačiau jų būreliui 
šįmet sukako tas jaunatviškas 
amžius. Be to, sesės „Emi-
liutės", kaip jas dažnai mažy
biniu vardu pamaloninam, tu
ri jaunatviškas širdis. Anot 
poeto, „tik širdis jauna, ilgesio 
pilna, džiaugsmo kupina, pa
siliks jauna!" 

Būrelio jubiliejų sesės 
šventė linksma, jaunatviška 
sueiga š.m. birželio 1 d., į 
svečius pasikviesdamos kitą 
„Kernavės" tunto būrelį „Verps
tes". Po šv. Mišių Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčioj, Pasaulio 
liet. centre, šeimininkės ir 
viešnios susibūrė maloniam 
pabendravimui. 

Visas pasveikino būrelio 
vadovė vyr. sk. Dana Barienė, 
paskaitydama puikių minčių 
pluoštą apie draugystę ir 
skautavimą. Sesės s. Audra 
Lintakienė ir v.s. Vanda Alek
nienė, kurioms niekada skau
tiškos išmonės netrūksta, pra
vedė įdomius žaidimus: mėgs
tamų spalvų reikšmę asmens 
charakteriui, amerikietiškų 
posakių vertimą į lietuviškus 
atitikmenis ir kt. Galbūt mal
oniausia sueigos dalis — bend
ros dainos iš „Plateryčių" pa
ruošto dainynėlio (kurį gavo 
dovanų kiekviena viešnia). 
Sesės „Platerytės" pasižymi 
gerais balsais, todėl buvo 
išdainuotos visos tautinių ir 
jubiliejinių stovyklų dainos 
bei daug kitų skautiškų dainų. 

Būrelį „Verpsčių" vardu pa
sveikino sesė v.s. N. Užubalienė: 

1 

Jirangios 'Platerytės' sesės, 
Sveikinam Gimtadienio 

dienoj! 
Esate jau visos žilakasės — 
Skautės širdyje jaunoj! 

Su jumis mes džiaugiamės 
šiandieną, 

Nors praėję metai 
nebesikartos, 

Išauginote paukštytę jūs 
ne vieną, 

Pažymėtą meile Lietuvos! 

Tai gyvuokite darbingos, 
jaunos, 

Nes skautybė — tik 
jaunom širdim 

Dienos bėga lyg upeliai 
sraunūs, 

Dirbkit ir tikėkit ateitim!" 
Viešnios „E. Platerytės" 

būrelio seses apdovanojo n e 
vystančiomis" saldžiomis rožė
mis, padainuodamos ir „Skin
siu rožę" dainą. 

Kadangi sesės „Emiliutės" 
ne tik balsingos, bet ir geros 
šeimininkės, vaišės po sueigos 
buvo ir labai skanios, ir labai 
dailios. 

Ir šeimininkės, ir viešnios 
dar ilgai šnekučiavosi, prisi
mindamos įvairias stovyklas, 
kada ne tik jų širdys, bet ir jos 
pačios buvo dvidešimtmetės! 
Po nuotraukų prisiminimui ir 
tradicinės „Ateina naktis" bu
vo sunku išsiskirstyt. Bet va
sara prieš akis: ne viena sesė 
praleis ją Lietuvoj dainų-
šokių, karal iaus Mindaugo 
šventėse, na, ir čia, Rako 
stovyklavietėje. Iki pasimaty
mo rudenį! 

Viešnia 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS 
Prieš kelias savaites šio 

fondo aukotojai gavo gražiai 
išleistą leidinėlį, nušviečiantį 
fondo veiklą. Šiam fondui 
vadovauja vs. fil. Petras Molis. 
Fondo kapitalas yra pasiekęs 
288,000 dolerių sumą ir veikia 
jau nuo 1976 metų iki dabar. 
Iš gaunamų palūkanų yra 
paskiriama skautiškai veiklai 
stiprinti: skautų/čių vadovų 
lavinimui, skautiškų leidinių 
leidimui, parėmimui vasaros 
stovyklų, skautiškai veiklai 
plėtoti Pietų Amerikos ir Eu
ropos rajonams ir skautų ar
chyvų išlaikymui. Šiais metais 
numatoma paskirti tik 8,750 
dolerių sumą, nes, sumažėjus 
vertybės lakštams, gausime 
mažiau palūkanų. Iškyla 
reikalas didinti kapitalą, todėl 
kreipiamės į skautišką šeimą 
ir pritariančią lietuvių visuo
menę tapti šio fondo nariais, o 
jau aukojusieji padidinti 
įnašus. Sutelkę bendras jėgas, 
pajėgsime išlaikyti skautišką 
veiklą dar daug metų. 

Daugelis mokyklų užbaigė 

mokslo metus, esame vasaros 
atostogų laikotarpyje, būtų 
gerai, jeigu turimų pinigų dalį 
paskir tume ir Lietuviškos 
Skautijos fondui. Tuntų, sto
vyklų vadovai ir skauti-
ninkų/kių židiniai paragintų 
savo narius gerajam darbeliui 
— įnešti tam tikrą dalį į Skau
tybės fondą. 

Nemaža dalis skauti-
ninkų/kių bei visuomenės vy
resnio amžiaus asmenų išeina 
į amžinybę, jie galėtų savo 
palikimais prisidėti prie šio 
fondo augimo. Visais fondo 
reikalais kreiptis į vs. fil. 
Petrą Molį, 72 Topsfield Circle 
Shrevvsbury, MA, 01545. 
Norintieji pinigais prisidėti 
prie fondo augimo, kreipiasi į 
kasininkę s. Eleną Černienę, 
37 Midgley Lane, Worcester, 
MAS 01604. 

Remkime skautišką, lietu
višką jaunimą, kad jis užaug
tų sąmoningais, dorais ir 
Lietuvą mylinčiais asmenimis. 

Fondo atstovas 
vs. fil. Antanas Paužuolis 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANUI GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 

pagalba po darbo valandų, skambinti 
„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St, 
Oak Lavvn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.canterforsi/geryarK*>reaslhea*hxorn 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, M£>., &C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Center for Health, 
1200 & Yofk, Hmhurst, R. 60126 

630-941-2609 

„Emilijos Platerytės" vyr. skaučių ir skautininkių būrelio jauniausios 
atžalėlės — paukštytės: Alicija Viktoraitė, Rima Lintakaitė ir Rita 
Kušeliauskaitė neša šv. Mišių aukas Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemont, IL. 

WASHINGTONO ŽIDINIO SUEIGOJE 

„SIETUVOS" DRAUGOVES SUEIGOS 2003 METAIS 
Birželio 21 d. Spalio 18 d. ninku namuose. Jeigu būtų 
Liepos 19 d.. šešt, gegužinė. Lapkričio 15 d. kokių nors pakeitimų, narėms 
Rugpjūčio 23 d. Gruodžio 13 d. bus pranešta telefonu arba 
Rugsėjo 20 d. Visos sueigos vyks Ateiti- „Drauge". 

Washingtono 'sesių Židi-
niečių sueiga, kartu su vyrais, 
įvyko gegužės 3 d. sesės 
Audronės ir Miko Pakščių 
namuose. Sueiga buvo su
ruošta suteikti visiems progą 
susitikti ir pabendrauti su 
buvusiu mūsų kapelionu kun. 
Antanu Lape, kuris, baigęs 
studijas Katalikų universitete 
Washingtone. jau porą metų 
dirba kunigų seminarijoje 
Telšiuose. 

Mūsų vadovė sesė Meilė 
Mickienė pasveikino visus 
susirinkusius ir pristatė sve
čius iš Lietuvos. Su kun. Lape 
į sueigą atvažiavo prelatas 
Juozas Šiurys ir kun. Lapes 
sesuo Birutė Simkevičienė. 
Sueigoje taip pat dalyvavo 
svečiai iš Vilniaus Auksė ir 
Tomas Budinai. Turint tiek 
daug svečių iš Lietuvos, kalba 

vis linko į dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje. Prel. Šiurys ir kun. 
Lapė pasidalino įspūdžiais iš 
Lietuvos ir atsakinėjo į klau
simus. 

Sueigoje buvo proga pa
matyti filmą iš prezidento 
Bush kelionės į Lietuvą. Visi 
džiaugėmės, kad mūsų pas
tangos atsiliepė pozityviai 
Lietuvos įstojimui į NATO. Ta 
proga pakėlėme taures šam
pano, kurį sesė Audronė tau
pė šiai progai. 

Po skanių užkandžių sesė 
Irena Jankauskienė, kaip vi
suomet, sukvietė visus padai
nuoti. Tos kelios valandos bu
vo labai įdomios ir linksmos ir 
prabėgo labai greitai. Su
giedoję „Ateina naktis" ne
noromis skirstemės, tikėda
miesi vėl greitai pasimatyti. 

Sesė Daiva 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skeibimai@draugas.org
http://www.canterforsi/geryarK*%3ereaslhea*hxorn


LIETUVOS IR IŠEIVIJOS 
TOLIMESNIS 

BENDRADARBIAVIMAS 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Lietuvos valstybė pasirin- emigracijos šiame krašte yra 
ko demokratiją, kaip valdy-
mosi būdą, taip pat pasirinko 
stoti į NATO ir Europos Są
jungą, vadinasi, Lietuva bus 
atvira pasauliui ir Vakarų 
pasaulis bus atviras Lietuvai. 
Demokratijoje Lietuvos gy
ventojas bus apribotas įstaty
mais, tačiau ne įsakymais, ką 
jis turi daryti, kaip mąstyti ir 
kaip auklėti savo vaikus. Jo 
gyvenimas tampa jo paties 
atsakomybė, ir sėkmė priklau
so nuo jo paties iniciatyvos. Ši 
asmeninė laisvė yra surišta su 
daugeliui pozityvių aspektų. 
Mes, kurie laisvėje gyvename 
jau daugelį metų, apie kitokį 
gyvenimo būdą nei pagalvoti 
nenorime, tačiau laisvė, teisė 
pasirinkti atneša tam tikrus 
pavojus mažoms tautoms ir jų 
kultūroms. 

Kas sieja lietuvių kilmės 
tautiečius vienus su kitais ir 
kodėl šiandieną mes svars
tome šį keblų klausimą? Ma
nau, jog pagrindinė priežastis 
yra rūpestis, kad šiame atvi
rame pasaulyje mūsų tauta 
išnyks, o jei ir pasiliks, tai dar 
didesnis pavojus gresia išnyk
ti jos kultūrai. Mūsų tikslas 
yra siekti, kad dauguma Lie
tuvos valstybės gyventojų 
būtų lietuvių kilmės, kad lie
tuviai neprarastų savo tau
tinio savitumo, savo tautinių 
vertybių. 

Emigracija į JAV ir Va
karų Europos kraštus yra vie
na pagrindinių priežasčių, 
kuri šiandieną kelia nemažai 
rūpesčių. Per pastaruosius LR 
Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės mokslo reikalams 
posėdžius Seime Studentų są
jungos atstovas A. Malinovs-
kis, kalbėdamas apie „protų 
nutekėjimo" problemą, paste
bėjo, kad turėtų būti padaryta 
išsami analizė Lietuvos emi
gracijos ir „protų nutekėjimo'" 
problemos. Lietuvių tautos 
emigracija į JAV-es taip pat 
nėra teisingai suvokiama ir 
tam reikalui turėtų būti atlik
ta rimta analizė. Dar ir šian
dieną mums nežinoma, kiek ir 
į kokius miestus per šį dešimt
metį atvykusiųjų ir kokios 

buvusios praeityje. Netiksliai 
esame skirstomi į „bangas". 
Lyg praeityje būtų buvusios 
tik dvi emigracijos, o dabar 
trečioji. Be tyrimų galiu teigti, 
kad emigrantai prieš Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą 
1918 m. buvo labai skirtingi 
nuo emigrantų nepriklau
somybės metu. Tą skirtumą 
jautėme čia atvykę. Praeityje 
dalis emigrantų į Lietuvą su
grįžo, kiti čia atvyko trumpam 
laikui uždarbiauti, kaip ir 
mano senelis, kuris atvažiavo 
užsidirbti pinigų, kad galėtų 
nusipirkti kaimyno žemę (bu
vo tradicija, kad parduodama 
žemė pirmiausia pasiūloma 
kaimynui). 

Sprendžiant bendradar
biavimo problemą, labai svar
bu žinoti, kiek žmonių, kokiais 
tikslais atvyksta šiandieną. 
Paviršutiniškos išvados veda 
prie vieni kitų nesupratimo. 
Juk labai didelis skirtumas 
tarp atvykusio, kuris ieško 
sau geresnio gyvenimo ir ne
žada į Lietuvą sugrįžti, ku
riam jo tautinės ištakos nieko 
nereiškia, ir tarp asmens, ku
ris gal ir nesiruošia grįžti, 
tačiau jam yra svarbus tauti
nis paveldas, Lietuvos valsty
bės gerovė. Su tokiais asme
nimis mums yra svarbu kurti 
bendruomenę ir jiems padėti 
išlikti lietuviais. 

Galima padaryti išvadą. 
kad bendradarbiavimui dau
giausia trukdė ir trukdys ver
tybių skirtumai. Skirtingai 
suvokiame .Lietuvių Charto-
je" išsakomus principus, arba 
tų principų visai nesuvokia
me, nes jie nėra tapę mūsų 
dvasinio pasaulio dalimi. 

Amerikos lietuviai jau per 
šimtą metų. anksčiau nei Lie
tuvoje, gvildena tautiškumo-
lietuviškumo klausimą. Bro
nius Raguotis, rašydamas 
apie Mykolo Tvarausko pir
mąją lietuvišką knygą JAV, 
cituoja A. Vilkutaitį-Keturakį, 
kuris 1891 m. apie Tvarausko 
leidžiamą „Gazietą lietuvrisz-
ką" rašė: „Būtina nepamiršti, 
kad 'šitas laikraštis ėjo dar 
tada, kada nei pačioje Lie-

Šįmet liepos mėnesį Vilniuj 
skirtas medalis. 

šaulio lietuvių dainų šventei 
V. Čiulevičiaus (Elta) nuotr. 

tuvoje nebuvo aiškiai pastaty
ta lietuviško klausimo' ". Be 
to, „Gazieta lietuwiszka" pa
sirodė beveik pusketvirtų 
metų anksčiau nei „Aušra". 

Petras Kriaučiūnas, vie
nas tautinio sąmoningumo 
pradininkų Lietuvoje, savo 
mokinius mokė ir pirmuoju 
punktu dėstė: „Kiek galėdami 
išsimokslinę, pasilikite gyven
ti ir dirbti tarp savųjų lietu
vių. Čia dirbkit, čia mirkit, sa
vo noru svetur nesikraus-
tykite. Ir aš taip dariau ir da
rysiu", o antrame punkte pa
brėžė: „Mylėkit savo tėvų per 
tiek šimtmečių išlaikytą že
mę, lietuvių kalbą, gerus se
novės palikimus. Išmokite 
lietuvių kalbą ir istoriją" (Vin
cas Peckus „Senoji Marijam
polės gimnazija", 1992). 

Kriaučiūnas mokiniams 
įdiegė keturiolika pagrindinių 
dėsnių. Tėvynės meilė, meilė 
savo kraštui, kalbos meilė, 
lietuvio lietuviui, šeimos svar
ba — buvo tie pagrindiniai 
principai, kurie vėliau, tryli
kos punktų apimtimi, atsi
spindėjo „Lietuvių Chartoje". 
„Lietuvių Charta" vadovavosi 
Antrojo pasaulinio karo išeivi
ja. Ar gali būti kas prasmin
giau, kaip „Lietuvių Chartos" 
įvadas, kur pabrėžiama nepri
klausomybė, kalba, tradicijos, 
teisė kurti ir ugdyti, ir kad 
lietuvių tauta, „savo tautine 
kultūra, visuotinei žmonių 
giminės pažangai bendradar
biaudama, vykdytų Visagalio 
valią ir laisvo žmogaus pašau
kimą". Noriu pastebėti, kad 
pastarajame teiginyje nėra 
užsidarymo dvasios, o noras 
dalintis savąja kultūra, kad 
žmonija darytų dvasinę pažangą. 

Drįstu teigti, kad Antrojo 
pasaulinio karo išeiviai, kurių 
širdyse „Lietuvių Chartos" 
principai tapo dalis jų verty
bių, lengvai randa bendrą 
kalbą su Lietuvos žmonėmis, 
kuriems tie dalykai taip pat 
turi prasmę. Geresnis gyveni
mas ir geresnė ekonominė 
būklė Lietuvoje neišspręs 
daugelio socialinių problemų, 
negarantuos lietuviškosios 
kultūros išlikimo. Dar tik 
pradėjus žengti pirmuosius 
žingsnius į Vakarų kultūrą, 
pilna neigiamų pavyzdžių. 
Išskirtinai noriu paminėti 
vieną. Ankstyvesnis JAV am
basadorius Lietuvoje sakė, 
kad jam didžiausią įspūdį Lie
tuvoje paliko Vėlinės, žva
kučių uždegimas kapinėse, tai 
kažkas antgamtinio. Jau gir
disi balsų, kad reikia vaikams 
dalinti saldainius, aprengiant 
kostiumais ir kaukėmis. Ne
jaugi Lietuvoje nėra Užga
vėnių? 

Lietuvos valstybė j au 
apsisprendė dėl pilietybės iš
laikymo, įgyjant kito krašto 
pilietybę. Mažai tautai turi 
būti svarbus kiekvienas jos 
tautietis, neatsižvelgiant, kur 
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Bronius Nainys 

Uspaskicho 
referendumui sužlugus 

Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas (kairėje) su Micbigan 
valstijos lt. gubernatoriumi Diek Posthumus (R) diskutuoja bendrą veiklą 
tarp Lietuvos ir Michigan institucijų. Diek Posthumus paminėjo, kad jo 
politinės karjeros tėkmėje savo štabe turėjęs bent 5 lietuvių kilmės dar
buotojus. Sauliaus Anužio nuotr. 

jis gyvena. Tai buvo sveikinti
nas žingsnis. 

Jei Lietuvos žmonės apsi
sprendžia už savo tautinės 
kultūros išlaikymą, už tau
tinio savitumo kūrimą, tai 
išeivija ir Lietuva ras labai 
daug bendro darbo. Tautiš
kumo išlaikymui išeivija turi 
milžinišką patirtį. Ne viskas 
pasisekė, bet yra žinomos 
daugelio nesėkmių priežastys. 
Šia patirtimi turėtume ir 
reikia dalytis. Ypač turime 
nemenką patirtį, auklėjant 
jaunimą, vaikus. Žinokite, kad 
priversti vaiką eiti į litua
nistinę mokyklą šeštadienį 
ryte, kada visi draugai spor
tuoja arba žiūri televiziją, 
tikrai nėra lengvas uždavinys. 
Bet raskite lietuvį jaunuolį, 
kuris pabaigė lituanistinę 
mokyklą ir dabar tuo nesidi-
džiuoja, arba gailisi, kad jį tė
vai ir lietuviška visuomenė 
stūmė. Šiandieną jis tą patį 
daro su savo vaikais. 

Užsklendžiant noriu pa
stebėti, kad norint veiksmin
gai bendradarbiauti — turime 
dirbti kartu ir per Lietuvos 
valstybės institucijas. Pavyz
džiui, Lietuvių Bendruomenė 
yra gerai susiorganizavusi 
Lietuvos Respublikos Seime. 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė turi savo atstovą, šiuo 
metu Gabrielių Žemkalnį, turi 
savo raštinę. Jungtinių Ame
rikos Valstijų Lietuvių Ben
druomenė turi bendrą komisi
ją su Lietuvos Respublikos 
Seimo pagrindinių partijų 
atstovais. Komisijos darbas 
sekasi gerai. Gauname išsa
mius pranešimus iš įvairių 
Lietuvos Institucijų ir veikėjų, 
kartu su Lietuvos atstovais 
komisijoje parašome rezoliuci
jas ir į rezoliucijas gauname 
atsakymus. Kai kurios proble
mos yra išsprendžiamos grei
čiau, pavyzdžiui dėl pilietybės. 
o kai kurios yra ilgalaikės, 
nuolatinės. 

Tačiau reikėtų konkrečiau 
sutvarkyti bendradarbiavimą 

tarp Lietuvių Bendruomenės 
ir Vyriausybės. Dabar išeivijos 
reikalai sprendžiami per Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentą. Kaip matome iš 
departamento pavadinimo, 
išeivija ten yra antraeilė. Siū
lau, kad Vyriausybėje būtų 
departamentas, skirtas spe
cialiai išeivijos reikalams, o 
biudžete tiems reikalams būtų 
numatytos atitinkamos su
mos. Nekalbame apie didžiu
lius pinigus ir apie nereikalin
gas keliones, bet poreikius, 
kuriuos yra būtina derinti 
tarp viso pasaulio lietuvių. To
kiame užsienio lietuvių depar
tamente turėtų būti išeivijos 
atstovai, gal kaip oficialūs pa
tarėjai, ir jie turėtų gauti visą 
informaciją apie departamen
to veiklą. Tuomet nekiltų ne
reikalingų nesusipratimų, o 
svarbiausia, nebūtų dvigubi
namas darbas, organizuoja
mos įstaigos, kurių nereikia, 
nes išeivija tą darbą jau at
lieka. Atsiminkite, mes dir
bame nemokamai, bet ne vel
tui, savanoriškas darbas Lie
tuvoje dar tik išvysta dienos 
šviesą. Siūlau Lietuvos atsto
vams, ypač iš Vyriausybės, 
apie tokią įstaigą pagalvoti. 
Tinkama vieta būtų Užsienio 
reikalų ministerija. 

Bendradarbiavimo kelias 
jau pradėtas ir atradęs įvai
rias bendradarbiavimo paskir
tis, tačiau jis nėra pakanka
mas — galėtų ir turėtų būti 
veiksmingiau išvystytas ne 
vien tik su JAV lietuviais, bet 
ir viso pasaulio. Turime su
rasti būdų susikalbėti, vieni 
kitais daugiau pasitikėti, o tai 
atsiranda per pažintį, per ben
drą darbą. Jei mūsų tikslas 
yra, kad šiame pasaulyje išlik
tų lietuvių tauta, tai drąsiai ir j 
ryžtingai siekime to tikslo, j 
Siekime drauge, nes šakos be | 
kamieno nuvysta, o kamienui | 
visuomet yra reikalingos stip- j 
rios ir sveikos šakos. Lietuvių i 
gyvybės medis tebūna am- į 
žinąs ir visuomet žalias. 

Referendumo dėl Seimo 
rinkimų sistemos keitimo ne
bus, nes jo puoselėtojai nesu
rinko pakankamai parašų — 
birželio 4-tą skelbė „Lietuvos 
rytas", remdamasis Vyriausio
sios rinkimų komisijos pra
nešimu. Pagal Lietuvos įstaty
mus šiam referendumui vyk
dyti jo organizatoriai nuo gau
to valdžios leidimo per tris 
mėnesius turėjo surinkti 
300,000 galiojančių parašų. 
Rinkimo laikui gegužės 19-tą 
pasibaigus, referendumo pra
dininkas socialliberalas Seimo 
narys Viktoras Uspaskichas 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai (VRK) įteikė 335,000 pa
rašų, patardamas jų net ne
tikrinti. Juos atidžiai peržiu
rėjom mes, rinkėjai, ir negalio
jančius išmetėm, teigė turtin
giausias Lietuvos politikas. Jo 
žodžiu nepatikėjusi, VRK pa
rašus visgi tikrino ir, greito
siomis juos peržvelgusi, tinka
mų rado tik 271,000. Tačiau 
VRK pirmininko Zenono Vai-
gausko nuomone, akylesne 
peržiūra dar apie 30,000 jų iš
mestų. Sąrašuose aptikta mi
rusių rinkėjų pavardžių, jau
nesnių negu 18 metų, apie 
41,000 kelis kartus pakartotų, 
daugybę ta pačia ranka įrašy
tų. 

Tačiau čia nieko stebėtino: 
įvyko taip, kaip ir turėjo įvyk
ti. Prieštaringuose skersvėjuo
se pradėtos veiklos pasiseki
mo nedaug kas tikėjosi, nors ir 
jutosi, kad valstybės piliečių 
dauguma, išskyrus Vilniaus 
partinius politikus, mintį rė
mė. Tačiau nevykusi jo pra
džia, neišryškintas tikslas, 
bloga organizacija, nepatikimi 
parašų rinkėjai nieko geresnio 
ir nežadėjo. Tokiu VRK spren
dimu Uspaskichas nepaten
kintas, žada skųstis teismui, 
bet taip daryti žada ir VRK 
pirmininkas Z. Vaigauskas, 
parašų rinkėjus įtariantis 
klastotėmis, už kurias Lietu
vos įstatymai baudžia. Bus tie 
teismai ar jų nebus, bet jau 
dabar aišku, kad visas šis 
sujudimas pasibaigė užtikrin
ta nesėkme, ir referendumo 
Seimo rinkimų tvarkai keisti 
nebus. Taip pat nesurinkta 
pakankamai parašų nė refe
rendumui dėl tiesioginių merų 
rinkimų ruošti. 

Ar dėl to Lietuvai blogiau, 
ar geriau? Nuomonių bus vi
sokių. Pirma — tikrai daugu
ma Lietuvos piliečių iki šiol 
buvusiais seimais nebuvo pa
tenkinti. Jų apklausos rodo, 
kad šia pagrindine valstybės 
įstaiga pasitiki tik nuo 8 iki 15 

nuošimčių žmonių. Daug kar
tų siūlyta sumažinti seimūnų 
skaičių ir jų rinkimų sąrangą 
pakeisti. Apie tai taip pat 
daug kartų rašiau ir kalbėjau 
aš pats, nurodydamas net 
priežastis. Bent pusė mano 
siūlymų sutapo su Uspaskicho 
siūlymais, nors daugeliui to 
politiko minčių ir aplamai jo 
laikysenai Seime nepritariu. 
Uspaskicho siūlomas Seimo 
narių skaičiaus sumažinimas 
dešimčia — iki 131 — maža
reikšmis, bet panaikinimas 
partijų sąrašų ir tiesioginiai 
merų rinkimai bent didžiuo
siuose Lietuvos miestuose — 
nepaneigiama būtinybė. Tai 
rodo jau ir dabartinė Vilniaus 
politikų „akrobatika" — parti
jų kaitaliojimais, skyrybomis 
bei jungtuvėmis kaip nors įsi
brauti į jų sąrašų viršūnes ir, 
partijai kaip nors surinkus 5 
nuošimčius balsų, patekti į 
Seimą. Ir ne dėl Lietuvos ge
rovės, bet tik dėl savo asme
niškos naudos. Iki naujo Sei
mo rinkimų dar pusantrų me
tų, o partijų vadovai jau pešasi 
dėl pirmųjų vietų kandidatų 
sąrašuose. Ir priedo, visi dar 
kelia savo kandidatūras ir 
vienmandatėse apygardose 
provincijoje. Dėl to jie labai 
garsiai šaukė prieš Uspas
kicho sumanytą referendumą, 
kaltindami jį demokratijos 
griovimu, ir džiaugiasi, kad jo 
nebus. Aišku, kad referendu
mui įvykus ir pasisekus, da
bartines galimybes padiktuoti 
rinkėjams kandidatus, tarp jų 
— ir save pačius, jie prarastų, 
ir demokratija ne tik nenu
kentėtų, bet ji būtų žymiai su
stiprinta. Kokia gali būti de
mokratija, kai kandidatus į 
Seimą iškelia ne balsuotojai 
rinkiminėse apygardose, bet 
juos jiems primeta partijų 
vadai iš Vilniaus kartais net 
vieno pirmininko sprendimu. 
Tai daugiau panašu į partijų 
vadovų diktatūrą. Juk rinkė
jas turi balsuoti už žmogų, 
kurio jis visiškai nepažįsta. Ar 
tai sąžininga tvarka? 

Bet, atrodo, kad toji tvar
ka vis dėlto liks. Bent jau pu
siau gera mintis, per mažai 
išmanančio, per mažai atsa
kingo, per mažai sugebančio 
jos puoselėtojo palaidota, iš 
naujo greitai neprisikels. Ži
noma, rinkimų tvarką galėtų 
pakeisti ir pats Seimas, bet 
kuris verslininkas norės atsi
sakyti kelio į jam pačiam as
meniškai pelningą, dargi pres-
tižingą verslovę? Tikslą, dėl 
kurio daug lengvaduonių da
bar į Seimą ir veržiasi. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS - PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J . M. DUNDURAS 
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Pasiruošima: ateičiai 

„Atvykau į La Pa z — to
liau mums pasakojo Rimša — 
būdamas pakeliui į Buenos 
Aires. Atsigabenau grupę pa
veikslų, kurie bus mano antro
sios parodos baze. jų tarpe — 
ir 'Prie liepsnos' — didelio 
masto, indėniškos tematikos 
paveikslas su 18 figūrų; 
Džiunglės Gėlė' — indėnė eg
zotiškoje aplinkoje; 'Aušra' -
indėnė su vaiku; 'Šventė Chu-
ąuisaca provincijoje'; 'Šventa
sis ežeras' ir Angelus' yra 
Andų altiplano temos paveik
slai. 'Andų melodija' — pa
veikslas jau yra nupirktas dr. 
Leonardo Montero iš Sucre. 

Balandžio dvidešimtąją 
keliausiu į Buenos Aires apsi

pirkti medžiagų sau ir studen
tams ir tuo pačiu pailsėti — 
atsipūsti po dvidešimties mė
nesių intensyvaus darbo įtam
pos. Grįžęs į La Paz atliksiu 
keletą portretų — užsakymų. 
Po to grįšiu į Sucre, kur per 
porą metų, manau, baigsiu 
savo misiją — suformuosiu 
tuos šešiolika studentų. Pa
galiau, po viso to La Paz su
mosiu savo antrąją parodą". 

J.R.P. 
* * * 

Taip baigėsi „La Razon" 
straipsnis. Kas buvo tas 
J.R.P.. Valda nežinojo ir man 
to iššifruoti nepavyko — 
straipsnis buvo rašytas prieš 
56 metus. Bet jis man priminė 
kitą pasakojimą, liečiantį 
Juan Rimša. 

1964 metais, tuolaikinėje 
tarybų Lietuvoje, valstybinė 
grožinės literatūros leidykla 
išleido Juozo Rimanto knygą 
„Petras Rimša pasakoja". 
Keistu sutapimu, J .R.P. 
straipsnis Bolivijoje ir Ri
manto knyga Lietuvoje savo 
turiniu turi įdomų lygiagre-
tiškumą — abu Rimšos apie 
save pasakoja autoriams, o jie 
jų biografijas pirmo asmens 
formoje atpasakoja skaityto
jams. Rimanto knygoje yra 
skyrius, pavadintas „Talen
tingas bendrapavardis". Jame 
Petras Rimša, žinomas tarpu-
karinio laikotarpio skulpto
rius, „Vargo mokyklos" ir „Ar
tojas" skulptūrų autorius, pa
sakoja, jog 1921 metais jis už
suko į Kaune garsiausią Anta
no Rimšos siuvyklą užsisakyti 
kostiumo. Besikalbant su An
tanu Rimša, išsiaiškino, jog jie 
nėra giminės. Antano giminė 
yra kilusi, kaip jis sakė, „nuo 
Svėdasų". Aukštaitijoje, o Pet
ro — iš Pilviškių apylinkės, 
Sūduvoje. Siuvykloje susipaži

no ir su ten dirbančiu, gal dvi
dešimtmečiu, nedidelio ūgio, 
smulkaus sudėjimo Antano sū
num Jonu (vėliau Juan) Rim
ša. Daugiau abu niekada ne
bepasimatė. Keliolikai metų 
praėjus nuo jų susitikimo Kau
no siuvykloje, Petras Rimša 
nugirdo, jog Jonas Rimša 
Argentinoje garsėja kaip lietu
vis dailininkas Juan Rimša. 
1936—1937 metų laikotarpiu 
tarp jų išsivystė intensyvus 
susirašinėjimas, kurio metu 
„argentiniškis" Rimša „kau-
niškiui" atskleidė daug savo 
biografinių žinių ir savo me
ninį „credo". Po to sekė Ant
rasis pasaulinis karas ir poka
rio sovietinė Lietuva, kurios 
politinė atmosfera tolimesnį 
susirašinėjimą padarė nepatogų. 

Rimanto knygos „Talentin
go bendrapavardžio" skyriuje 
ir JLa Razon" straipsnyje at
pasakotos Juan Rimšos bio
grafinės žinios beveik sutam
pa, bet, kaip visi Rimšą paži
noję sako, jis buvo labai priva
tus asmuo ir savo „privatumą 

Rimša" griežtai atribodavo 
nuo viešojo — „dailininko Rim
šos". Todėl nei Rimanto, nei 
„La Razon" rašiniuose Rimša 
visko apie save nėra papa
sakojęs. 

* * * 
Mane sudomino „La Ra

zon" straipsnyje Rimšos mini
mi šešiolika jo mokinių. Kas 
su jais atsitiko Rimšai palikus 
Sucre? Paklausiau Valdos. Il
gokai pastudijavęs lubas, ma
sažuodamas kaktą, pradėjo jų 
sąrašą: Mario Eloy Vargas, 
Martin Vargas, Jose Ostria 
Garron. Enrique Valda del 
Castillo. Juan Ortega Leyton, 
Gil Garron. Jose Ramiroz Tor-
res, Josefina Reynolds. Delfiną 
Arana, Maria Luisą Pacheco, 
Louis Aguillar, Raul Maricon. 
Vienos pavardės jis nebegalėjo 
tuo momentu prisiminti, o 
trijų jo ranka rašytų pavar
džių man duotame sąraše ne-
įskaitau — įskaitomi tiktai jų 
vardai: Antonig. Maria Esther 
ir Maria Luisą. Vieni jų gyve
na Sucre'. kiti La Paz. Jose 

Ramirez Torres gyvena Ispa
nijoje. Delfiną Arana yra mi
rusi. Dauguma jau yra stipriai 
pažengę amžiuje, bet nuo me
no neatitolę ir protarpiais 
dalyvauja parodose. Kiti jau 
yra pakeitę profesijas. Bet visi, 
kol Rimša dar gyveno Boli
vijoje, sukosi orbitoje aplink jį. 

Laikas bėgo, saulė žemėjo 
ir, su Valda atsisveikinant, 
nutarėme vėl susitikti už kele
to dienų. Valda turėjo savo 
reikalų, o aš jau „nuo amžių" 
norėjau susipažinti su garsiuo
ju Potosi, pusantro šimto 
įdomių kilometrų nuo Sucre. 

Aš esu Potosi 
Pasaulio lobis 
Karalių pavydas 
(Potosi miesto herbo įrašas) 
Yra įvairių Potosi apibū

dinimų, ir visi jie geri. Vienas 
europietiškas šaltinis sako. jog 
Potosi yra „vienas gražiausių, 
liūdniausių ir įdomiausių pa
saulio miestų, savo laiku tur
tingumu varžęsis su Londonu. 

Paryžium ar Sevilija". Nuo
monę apie jo kolonijinio origi
nalumo grožį ir įdomumą pa
tvirtina 1987 metų UNESCO 
nuosprendis Potosi apvaini
kuoti „Žmonijos paveldo" titu
lu. 

Potosi yra aukščiausias 
mūsų planetos miestas, dabar
tyje ramiai, šiek tiek primigu
siai tupintis 4,090 metrų aukš
tumoje nuo jūros lygio. Le
genda pasakoja, jog 1544 me
tais indėnas vardu Diego 
Huallpa. šaltą naktį ganyda
mas savo lamas ąuetchua 
kalba vadinamo Sumaj Orcko 
kalno papėdėje, pasišildyti 
susikūrė didelį laužą. Rytą, 
laužui jau išblėsus, pastebėjo, 
kad po laužo pelenais žemė 
buvo padengta baltu metalu. 
Tai buvo laužo karščio sutir
pinta, nuo kalno nuslinkusi 
sidabro rūda. Gandas apie tai 
ilgai netruko pasiekti ispanų 
ausis ir 1545 metais Sumaj 
Orckd kalne ir apylinkėse bu
vo pradėta sidabro rūdos 
eksploatacija. Bus daugiau 
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PO LF NARIŲ SUVAŽIAVIMO 

Lietuvių fondas y r a lyg ne
i š senkant i s ša l t in i s , iš kur io 
versmės kas me ta i y ra finan
suo j ama l i e t u v i š k a ve ik la 
Amerikoje. Pag r ind in i s jo ka
pi ta las j a u pas i ekė 15 mln. 
dolerių, už ta i n e t ik L F na
r ia i , bet ir vis i Amer ikos 
lietuviai t u r ė tų bū t i dėkingi 
L F ta rybai ir va ldyba i už tokį 
gerą ir s u m a n i n g ą jo 
tvarkymą. 

Pere i ta is m e t a i s L F iš sa
vo pajamų pasky rė l ietuviš
ka i veiklai — l i tuan i s t inėms 
mokyk loms . ž in i a sk l a ida i , 
s tuden tų s t ipendi joms ir vi
suomeniniams reikalams, dau
giau kaip vieną milijoną do
lerių. S u n k u įs ivaizduoti , ko
kia bū tų l ie tuviška veikla 
Amerikoje be k a s m e t i n ė s LF 
paramos — ji ve ik iaus ia i ve
getuotų a r net merdė tų . 

Šiais meta i s L F turėjo sa
vo nar ių 40-tą suvažiavimą 
gegužės 3 dieną. Nors esu se
nas LF narys , bet fondo tary
bai ir valdybai ge ra i t v a r k a n t 
fondo re ika lus , į me t in iu s fon
do sus i r ink imus l a n k a u s i re
ta i . Šiemet , L F švenč ian t savo 
sukakt į , t a proga p a n o r a u da
lyvauti . 

Susirinkimas prasidėjo apie 
9 vai . ry to ir sk landž ia i ėjo pa
gal LF paruoš tą ir n a r i a m s iš
s iunt inė tą da rbo tva rkę . Vyko 
įvairių komisijų t r ump i , bet 
i š samūs veiklos praneš imai , 
i š r inkt i šeši nauj i L F tarybos 
nar ia i ir t rys kont ro lės komi
sijos nariai būsimai kadencijai. 

Visas sus i r ink imo darnu
mas pasibaigė, ka i buvo pra
dė tas svars ty t i L F inkorpo
r av imo d o k u m e n t ų pakeit i
mas . Tai nebuvo sva rs tymas 
pačių LF į s ta tų pakei t imo, o 
tik pake i t imas kai kur ių in
korporavimo (by laws) doku
mentų. Nuo L F įsteigimo to
kie p a k e i t i m a i vyko 1963, 
1985 ir 1992 m e t a i s . Ką gi, 
laikai keičiasi, L F auga , kei
čiasi ir Illinois valstijos in
korporavimo į s t a t y m a i , tad ir 

L F re ikala i atitinkamai t u r i 
ke i s t i s — derint is p r i e 
besikeičiančių sąlygų. 

Pras idė jus diskusijoms dėl 
L F į s t a tų (by—laws) pakei
t imų , pas i rodė suvažiavimo 
silpnoji pusė — pati susirinki
mo tva rka . Paaiškėjo, kad L F 
nar ių t a r p e yra asmenų, ku
r iems n e u ž t e n k a penkių a r 
ne t šešių kar tų kalbėti — iš
reikšti savo mintis ta pačia 
tema. Ką gi, kai kurie tų kal
bėtojų savo apylinkėse yra žy
mūs veikėjai ir vadovauja sa
vo apyl inkės LB veiklai. J ų 
a išk in imai , kad LF yra ir fi
nans inė , ir labdaros, ir visuo
menės organizacija, ką dau
gumas na r ių seniai žino, buvo 
tolygu a iškint i , kad malkos 
yra medinės ir, kai jos yra ža
lios a r šlapios, nenori degti . 
A r g u m e n t u o j a n t buvo n e t 
g r įž tama į 1961 fondo kūrimo 
metus , „pamirštant '" paminė
t i , k a d t uome t fondo iždas 
buvo tuščias , o jo steigėjų sva
jonė buvo sutelkt i vieno mln. 
dolerių kapitalą. Deja. tie kal
bėtojai atvykę į suvažiavimą, 
atrodo, pamiršo, kad jie j a u 
išvažiavo iš savo apylinkės ri
bų, k u r jų kiekvienas žodis 
y ra sva rus , o dabar yra t ik LF 
suvažiavimo eiliniai nariai. O 
gal j ie iš viso nėra dalyvavę 
amerikie t iškų organizacijų po
sėdžiuose? 

Stebin t iš šalies, atrodo, 
kad t ie kalbėtojai nepasitiki 
suvaž iav imo narių sugebėji
mais supras t i esamą proble
mą ir ją nuspręst i balsavimu 
— ją pr i imti , ar atmesti. At
rodė, k a d jie savo kalbomis 
nori suvažiavimo dalyvius pri
vers t i pr i imt i jų s iūlomus 
sprendimus . 

Visas susirinkimas galėjo 
baigtis per keturias valandas. 
Deja, nusitęsusios diskusijos 
dėl į s t a tų pakeitimo, pagaliau 
ba lsavimas ir laukimas balsų 
skaič iavimo rezultatų, susi
rinkimą prailgino apie dvi va
l a n d a s . T u r i n t omeny, kad 

d a u g u m a LF narių amž ius yra 
p e r 70 metų, šešių valandų 
sus i r ink imas pav i r s ta vargi
nanč iu . Tarybos ir valdybos 
na r ia i , jausdami savo parei
g a s , kantr ia i laukė susir inki
mo pabaigos, nepa isan t , kiek 
ilgai jis tęstųsi. Eil iniai nariai 
tokios pareigos nejaučia ir tik 
nekan t r i a i laukia susir inkimo 
pabaigos. 

Dėl būsimų suvažiavimų 
s k l a n d e s n ė s eigos s iūlyčiau 
š iek tiek pakeisti susir inkimo 
tva rką — suteikti pirminin
kau janč i am teisę nusp rę s t i , 
k iek kartų tas pa ts a smuo tu
ri teisę kalbėti ir re ikšt i savo 
min t i s tuo pačiu reikalu. Ne 
pas lap t i s , kad y r a asmenų, 
kur ie , pradėję kalbėt i , nežino 
k a d a sustoti. Mano nuomone, 
tok iems a s m e n i m s p a k a k t ų 
trijų kartų, 1-2 minučių laiko. 
Tuo atveju, jei diskusijos už
si tęstų ilgiau, kad L F nar iams 
nereikėtų laukti salėje balsa
v imo rezul ta tų paske lb imo, 
ba lsav imo r e z u l t a t u s pa
skelbti spaudoje vėliau. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL 

M E L O T R U M P O S K O J O S 

Genė Razumienė, rašyda
m a („Draugas", 2003 m. ge
gužės 21 d.) apie Meno mokyk
lėlės kanklių klasę, pabrėžia, 
kad „Kūrybos ir da rbo buvo 
įdėta labai daug, o už šį darbą 
ir didelį pasiaukojimą tebuvo 
sumokėta t ik 15 dolerių". Na, 
k iek ten darbo ir kūrybos , 
pasiaukojimo, nebekalbėsime, 
ka i moksleivės, i šskyrus Indrę 
Bielskutę , kur i buvo prade
dan t i kanklininkė, visos kank
liavo. Kitas dalykas — pinigai. 
Blogai, kai mokytojo atmintis 
nebeveikia. 15 dolerių kiekvie
n a s mokyklėlės mokytojas 
gaudavo už k iekv ieną kon
certą, kai tėvai už juos papil
domai nemokėdavo — tik už 
pamokas. O kur da r kalėdinė 
premija. 30 dolerių vertės.. . 

Kai a tmint is sutrumpėja , 
kreipiamės į dokumentus . O 
j ie byloja štai ką: Meno mo
kyklėlės čekiais 2000—2001 
mokslo metais sumokėtas at
lygis už darbą Genei Ra-
zumienei: Nr. 1215 11/01 — 72 
dol.; Nr. 153 12/02 — 54 dol.; 

Nr. 4404 01/06 — 36 dol.; Nr . 
4406 02/03 — 54 dol.; Nr. 164 
03/03 — 72 dol.; Nr. 175 04/03 
— 72 dol.; Nr . 176 04/03 — už 
koncertą 15 dol.; Nr. 197 06/01 
— 81 dol. 

Vargu , a r 486 doleriai 
m e n k a s a t lygis . Papildomai, 
ka ip paska t in imą ar premiją, 
Genė Razumienė su vyru gavo 
nemokamą pakvietimą į Lab
dar ingą Vienos valso pokylį, 
kur io bil ietas asmeniui kaina
vo 60 dolerių. 

Taigi , 2000/2001 mokslo 
meta is Meno mokyklėlėje vei
kė kankl ių skyrius, kur iame 
dirbo mokytoja G. Razumienė. 
Tėvai mokėjo už pamokas 10 
dolerių, o G. i tazumienei už 30 
min. pamokėlę buvo mokami 9 
doleriai. Tą vieną dolerį pridė-
davome prie nuomos mokes
čių, nes v isus mokslo metus 
buvo n a u d o j a m a s i J a u n i m o 
centro pata lpomis , kur kiek
vieną šeš tad ien į vykdavo ir 
kankl ių k lasės pamokos. Ret
sykia i s mokytoja sakydavo, 
kad ja i pa togiau dirbti namuo
se. Nepr ieš ta raudavau , sten
gėmės, kad kiekvienas moky
tojas t u r ė t ų kuo patogesnes 
sąlygas da rbu i . 

Gal ima rašyt i , ką ir kiek 
nor i , k a n k l ė s nea ts i rado iš 
dangaus i r neats i rado mokyto
j a Razumienė , kaip pasaulio 
s tebuklas , Čikagoje. Ar galėjo 
Tau tkuv ienė susirasti kažko
kią R a z u m i e n ę , kurios nei 
pažinojo, nei girdėti girdėjo, ir 
nei iš šio, nei iš to prisiprašyti, 
kad konce r tuo tų už Meno 
mokyklėlę? Kai atvyko Čika
gon ir sužinojo iš skelbimų, jog 
i e škoma specialisto Meno 
mokyklėlės kanklių klasei, ji 
pa t i skambino , pat i s iūlėsi . 
Kaip ir Giedre Elekšytė, kuri 
atėjo kankl iuot i į Meno mo
kyklėlę, ne pas Razumienę. 
Beje, kad at leistų Giedrę Elek-
šy tę nuo gimnazijos visuo
meninio darbo, jos pačios ir jos 
mamos p rašymu, Meno mo
kyklėlės direktorė rašė laišką 
— prašymą gimnazijos direk
toriui. Tu r ime ir laiško kopi
ją... Taip , mergai tė nemokėjo 
už mokslą, nes jos lygis buvo 
aukš tesn is už tų, kurie mokė. 

M a n a u , kad pagr indinę 
priežastį , kodėl buvo išardytas 
kanklių skyr ius , žino pati Ra

zumienė , kaip ir aš sužinojau 
iš jos pačios an t rą mokslo me
tų pamoką. Tik nenu tuok iau , 
kad t a s prašymas , kur io ne 
galėjau patenkint i (iškviesti iš 
L ie tuvos j a i a r t i m ą žmogų, 
ka ip papildomą mokytoją mo
kyklėlei), pavirs į tokią istori
ją-

M a n gaila, kad mote r i s , 
pamynus i po kojomis mokytojo 
orumą, melų vadovaujasi gy
venime. Tik, kaip visada, to 
melo kojos būna t rumpos ir jos 
ima ir iš lenda, kaip y la iš 
maišo. . . Meno mokyklėlė iki G. 
Razumienės pasirodymo m ū s ų 
padangėje j a u veikė, ka ip ir 
ve ik ia š iandien . Penkmeč io 
šventė parodė mums vis iems, 
kad esame, kad būsime. Na , o 
koks ten „bum", didelis a r ma
žas, nuk i r tau šaką an t kur ios 
sėdė jau ar išvis nesėdė jau , 
te l ieka G. Razumienės sąžinei. 

Ligija Tau tkuv ienė 

ATVIRUKAS 
K U N . A . SAULAIČTUI 

Ačiū už tokį mielą s t ra ip
snį („Draugas", gegužės 24 d.), 
p i lną užkrečiančių šypsenė
lių. Rašykite, dal inki tės ir iš 
po rašiklio išsprūdusiu žodžiu 
vis m u s prisiminkite. Mintyse 
su J u m i s . 

L iuda German ienė 
Lisle, IL 

T R E J I M E T A I — N E 
VISAS A M Ž I U S 

Praėjo JAV LB XVII Tary
bos r inkimai ir „Drauge" skai 
t ė m e jų rezul ta tus . Tačiau net 
Wisconsin padangėje a t s i m u š ė 
nuogirdos, kad t reč iabangia i 
ne la imėję . J i e n u s i s k u n d ė : 
m a t a i , a n t r a b a n g i a i m ū s ų 
nenori , už mus nebalsuoja. 

Tai nėra gryna tiesa. Išei
viai ne tik nori, bet ir labai 
s t eng ias i d r auge d a r b u o t i s 
Lietuvos labui. Nereikia sku
bėti su neigiamom išvadom, 
bet ieškoti teigiamų atsakymų. 

Visų p i r m a , d a u g i a u s i a 
balsų gavo trečiabangis! Tai 
įrodo, jog anksč i au a t v y k ę 
l ie tuvia i jį gerbia , myl i i r 
ver t ina . Antra , iš 14 trečia-
bangių kand ida tų laimėjo 4 
(neska ič iuojan t pas i l ikus ių 
kandidata is) . Tai be t rupinėl io 

30 nuoš. 
Dabar versk ime antrą me

dalio pusę. Iš šono žvelgiant, 
a t rodo, jog nesen ia i atvy
kusieji tautiečiai mažai balsa
vo (ar apskr i ta i j ie balsavo?). 
Teko nugirst i , jog daugelis t re-
čiabangių balsuotojų nesutiko 
duoti nei pavardės , nei adreso 
— t ik vardą, t ad jie negalėjo 
ba l suo t i — bū tų nusižengę 
ta isyklėms. Ko bijoti? Niekas 
daba r už nugaros , lyg komu
nistų agenta i , nebešnipinėja. 
Net jei j ie ir nelegalūs, rinki
muose t a s neturė jo jokios 
re ikšmės ir be jokios baimės 
buvo ga l ima a t l ik t i šią pa
reigą. 

Su t inkame, kad būtų buvę 
svarbu daugiau sužinoti apie 
kand ida tus — už visai nepa
ž į s t a m u s nes inor i balsuoti . 
Bet buvo tokių, kurie labai 
daug apie save parašė ir vis 
t iek nelaimėjo... Gal daug ge
riau, kad kandida tas nesigirtų 
savo nuopelnais , o pasakytų, 
kodėl nori būt i tarybos nariu, 
kokių naujų idėjų su savimi 
a ts ineša , kokio akstino vedi
nas , ryžtasi dirbt i Lietuvai bei 
lietuvybei... 

Kai viena pačių veikliau
sių, darbščiausių ir žinomiau
sių antrosios bangos kandida
čių buvo užkabinta šlykščių 
anoniminiu laišku, visgi tas ja i 
ne t ik nepakenkė , bet, pagal 
balsų skaičių, užtikrino antrą 
vietą išrinktųjų tarybos narių 
sąraše . 

Rašan t š ias eilutes, širdis 
kup ina džiaugsmo, kad laimė
tojų t a r p e y r a neseniai iš 
Lietuvos atvykęs Andrius Jur
k ū n a s . Tai nuostabus j aunas 
žmogus, nesenia i čia baigęs 
mokslus , gavęs diplomą, sukū
ręs šeimą, susilaukęs dukry
tės . Ir rado laiko, o svarbiau
sia — noro — darbuotis JAV 
LB taryboje. Ar tai ne pavyz
dys vis iems kit iems naujie
siems imigrantams? 

Visiems, šį sykį nelaimė
jus iems , l inkėt ina nenuleisti 
rankų, bet d a u g energingiau, 
nebi jant savo pačių šešėlių, 
veržtis prie tikslo. Treji metai 
— ne amžius . Po trejų metų 
vėl balsuosime. 

O neseniai išrinktą tarybą 
galime t ik sveikinti — visos 3 
„bangos" susiliejo, suplukdy-

tos vieno sva rb i aus ių ir 
pagr indinių ryš ių — mei lės 
Lietuvai . Geriausios s ėkmės 
JAV LB XVII tarybai! 

S tasė E. Semėnienė 
Baraboo, W l 

A T S A K O I V E D A M O J O 
M I N T I S 

Stengs iuos i a t s a k y t i į 
„Draugo" redaktorės D. Bindo-
kienės mint is , i š spausd in tas 
gegužės 31 d. v e d a m a j a m e 
(„Kviečiam, t ik p rašom ne 
ateiti"...), JAV LB XVII Tary
bos r inkimų reikalu. 

Kaip žinome, LB n e t u r i 
apylinkių nei Marso planetoje, 
nei Mėnulyje, tačiau tu r i 60 
apylinkių, išsisklaidžiusių nuo 
Havajų salų vakaruose iki p a t 
Amer ikos ryt in io pak rašč io . 
Paruošt i j as visas LB ta rybos 
rinkimams y ra didelis užs imo
j imas , reikalaujantis in tensy
vaus darbo. Reiškiu pagarbą 
praėjusioms vyr. r inkimų ko
misijoms, nes daugiau s u p r a n 
tu ir įvertinu jų įdėtas p a s t a n 
gas (o j u k anksčiau nebuvo 
elektroninio pašto). 

Visų apylinkių ir apygardų 
r inkimų komisijos d i rba sa
viveiklos principu, aukodamos 
savo laisvalaikį. Rinkimų duo
menys yra suvedami apyl inkių 
rinkimų komisijų, kur ios po 
patvir t inimo siunčia rezul ta
tu s savo apygardų r i n k i m ų 
komisijoms. Jos , s u s u m u o t u s 
ir paraša is pa tvi r t in tus , rezul
t a t u s pasiunčia vyr. r i n k i m ų 
komisijai. Pastarosios pare iga 
y r a apska ič iuot i paga l for
mulę, kiekvienoje apygardoje 
išrinktųjų skaičių ir, a ts ižvel
gus į individualiai s u r i n k t u s 
ba l sus , paske lb t i l a imė to jų 
pavardes. 

Džiaugiuosi, kad pas i sekė 
pakelti balsuotojų skaičių 10 
nuoš. nuo praėjusių r ink imų , 
tač iau yra būt ina p a t r a u k t i 
trečiąją bangą. Tad s iūlyčiau 
LB vienetus kreipt i d idesn į 
dėmesį į neseniai a tvykus ius 
iš Lietuvos, j iems p a d e d a n t 
įsikūrimo ir legalizavimo pas 
tangose. Per sukur tus a r t i m u s 
ryšius ilgainiui juos įjungsim į 
mūsų bendruomenines g re tas . 

Dalia J a k i e n ė 
JAV LB Tarybos vyr . 

rinkimų komisijos p i rmin inkė 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

P a r u o š i a A d e l ė 

J A P O N I Š K O S STLKĖS 

3 silkės 
3 kietai v i r t i k iaušinia i 
2 bulvės 
2 morkos 
1 saliero š a k n i s 
1 petražolės šaknis (parsnip) 
1 puod. konservuotų žirnelių 
3 š aukš t a i sumaž in to rie

bumo majonezo 
salotos lapų 
Silkes nu lup t i , išimti kau

lus, išvalyti ' a r b a pirkti file, 
tuomet re ikės 6). Kiaušinius 
nulupt i , perp jau t i per pusę. 
Kiekvieną k i a u š i n i o pusę 
apvynioti s i lkės file. 

Bulves ir morkas išvirti 
(atskirai) , o petražolės ir sa
liero š a k n i s — k a r t u . Dar
žoves a tvės in t i , smulkiai su
pjaustyti ir sumai šy t i su kon
servuotais žirneliais, majonezu. 

Pusduben į iškloti salotų 
lapais, a n t jų dėt i daržovių 
mišrainę, o ant v i r šaus po sil
kes vyniotinį. 

O KAIP S U BLYNAIS... 

Je i i škepėte per daug bly
nu, suvynioki te juos į foliją — 
taip ša ldy tuve gal ima palai
kyti 2 d ienas , o šaldiklyje su
šaldytus , ne t ke l ias savaites . 
Skonis nepas ike is , tik blynai 

bus minkšt i . 
J e i į blynų tešlą (čia kalba

ma t ik apie miltinius blynus) 
įbersite 2 -3 šaukštus cukraus , 
blynai bus traškesni ir gra
žesnės spalvos. 

Blynai bus puresni ir sto
resnį, jei į tešlą pirma sudėsi te " 
t ryn ius , o vėliau atskirai iš
p lak tus baltymus. 

I škep t i blynai ilgai ne-
a t a u š , jei lėkštę, į kurią juos 
deda te , laikysite ant puodo su 
verdančiu vandeniu. 

ORKAITĖJE KEPTAS 
VIŠČIUKAS 

1 viščiukas (apie 3 ir 1/2 
sv.), supjaustytas į 8 dal is 

2 šaukš ta i aliejaus 
1/2 puod. miltų 
1 ir 14 puod. sutrupintų 

..cornflake cereal" inesaldytų) 
1 ir 1/2 šaukštelio česnakų 

miltelių (garlic powder) 
1 šaukštel is svogūnų mil

telių (onion powder) 
1 šaukštel is druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
2 kiaušinių baltymai 
1/4 puod. lieso pieno 
1 šaukštelis „sage" prieskonio 
Jkait int i orkaitę iki 375 

laipsnių F. Nuo vištienos nu
lupti visą odą i išskyrus nuo 
sparnų) , nuimti visus mato

mus riebalus. Didelį lėkštą 
kepimo indą ištepti aliejumi. 
Miltus supil t i į nedidelį 
dubenėlį; k i tame dubenėlyje 
sumaišyti „cornflake crumbs", 
česnako ir svogūno miltelius, 
druską, pipirus ir „sage". At
skirai suplakti kiaušinių bal
tymus su pienu. 

Kiekvieną v iš tos gabalą 
pavolioti mi l tuose , tuomet 
pavilgyti į k iaušinio-pieno 
mišinį ir apvolioti kukurū-
zų-pr ieskonių miš in iu . Pa
ruoštą mėsą išdėlioti kepimo 
inde. Kepti 4 0 - 4 5 minutes, 
kol mėsa praras visą rausvumą. 

KARBONADAI SU 
GRYBAIS 

jaus 
3 šaukštai alyvuogių alie-
s 
2 puod. šviežių grybų 

1/2 puod. balto vyno 
1/2 puod. duonos džiūvė

sėlių 
1 š a u k š t a s sukapotų pe

tražolių 
3/4 šaukštel io druskos 
3/4 šaukštel io maltų pi

pirų 
4, m a ž d a u g 1 colio storu

mo, karbonada i 
1/2 šaukš te l io džiovintų 

čiobrelių (thyme) 
1/2 šaukš te l io česnakų 

miltelių (garlic povvder) 
Įka i t in t i orkaitę iki 350 

laipsnių F . Keptuvėje įkaitin
ti 1 š aukš t ą aliejaus, sudėti 
nup lau tus , supjaustytus gry
bus ir ma i šan t pakepinti , kol 
grybai pagel tonuos ir visas 
skystis keptuvėje išnyks (apie 
3-4 min.) . Supilti vyną, pavi
rinti 1 min. Sudėti duonos 
džiūvėsėlius, petražoles, pusę 
druskos ir pusę pipirų. Pa
virti, nuola t maišant, kol vi
sas skyst is pranyks. Nuimti 
nuo liepsnos. Atvėsinti. 

Aštr iu peiliu įpjauti kiek
vieną karbonadą — iki pat 
kaulo . Į kiekvieną sus ida
riusią „kišenę" įdėti ketvirta
dalį kamša lo . Sumaišyti li
kusią druską, pipirus, čiobre
lius ir česnako miltelius, mi
šiniu į t r in t i kiekvieno kar
bonado abi puses. J keptuvę 
supilti likusį aliejų, įkaitinti 
ir apkept i karbonadus (kiek
vieną pusę apie 4-5 min., kol 
paruduos) . Jeigu keptuvė ne
dedama i orkaitę, karbonadus 
sudėti į atskirą kepimo indą. 
kitu atveju, su visa keptuve 
įstumti Į orkaitę ir kepti dar 
apie 15 min., kol mėsa nebus 
rausva. 

BULVĖS ĮDARYTOS 
KUMPIU 

4 didelės kepimo bulvės* 
2 pe t ražo lės š a k n y s 

(parsnip), nuluptos ir smul
kiai sukapotos 

2 šaukš ta i sviesto (arba 
aliejaus) 

1/3 puod. lieso pieno 
1 šaukš tas t a rkuoto Par-

mesan sūrio 
1/2 šaukštel io d ruskos 
1/4 šaukštel io ma l tų pi

pirų 
1/2 sv. rūkyto kumpio , su

pjaustyto nedideliais ketvir-
ta iniukais (maždaug 1 puod.) 

Jkaitinti orkaitę iki 400 
laipsnių F. Sudėti bulves a n t 
neišteptos skardos ir kepti , 
kol bus iškepusios (ap ie 1 
vai.). Išėmus iš orkai tės t ru
putį atvėsinti . Tuo t a r p u su
dėti petražolės šaknis į šal tą 
vandenį, užvirti ir pavir int i , 
kol bus visai minkštos (apie 
7 -10 min.) . N u s u n k t i van
denį. Nedideliame puode įkai
t in t i pieną ir sviestą, kol 
sviestas išt irps. 

Išilgai nupjaut i apie treč
dalį kiekvienos keptos bulves, 
išskobti vidų, pa l iekant „lai
velį". Dubenyje sugrūs t i iš vi
d a u s i š imtas bulves , Par -

mesan sūrį. druską, pipirus, 
petražolės šaknį, pieną, kol 
bus lygi tyrė . Įmaišyti kumpį. 
Mišinį išdalinti į visus „bul
vių laivelius", padarant an t 
v i ršaus „kaupą". Sudėti an t 
neišteptos skardos ir pakepin
ti orkaitėje, kol bulvės bus 
labai karš tos , o viršus truputį 
pagel tonuos — apie 15-20 
min. 

*Norint sutrumpint i bul
vių kepimo laiką, galima jas 
sudėti į mokrobangę, kaitinti 
apie 10 min. , tuomet baigti 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
JJĮT-—-, Landmark 

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

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

PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių Įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; ..sidings". 

..soffits". ..decks". „gutters".plokšti 
ir „shingle" stogai; cementas, 

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

PIN IGAI Į LIETUVĄ, 
Į RANKAS 

Patikimai ir sąžiningai jums 
pa ta rnaus ponia Janina. 

Tel. 773 757 1286. 

kepti orkaitėje (tereikės ap ie 
ke tv i r t ada l io laiko). Be to , 
išvirti petražolės šakn is t a i p 
pat gal ima mikrobangėje. 

šiuos receptas atsiuntė 
, .Šeimininkių kertelės* 

skaitytojai. 

IŠNUOMOJA 

NVoodridge išnuomojami 
mieg.. 

1 mieg. 

Tel 

naujai suremontuoti 

- $645; 2 mieg. - $729 

1-2 
•>utai. 

$758 
. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBA 

Wanted. Janitor to clean halls. cut 
grass. shovel snow & other tasks. 

Call 773-581-7883. 
Handy man wanted. To do plum-
bing. carpentry and other intenor & 
extehor repairs. Call 773-581-7897 

OtMESO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote. le9«Me darbo ar 

turto, taoav ifuautb IraVi allyfc; bran-
gUluanuobrtNe bėda. DRAIKAS juni 

ricHbtma HfptuvMra nęmokarnat 
TerekVia paskambinti 

teL 773-58S-9S00 ar užsukti i DRAUGO 
admrnktradia adresu 4S45 VV. 6J « , 

OiJcago H 60629 

STATE FARM INSURANCE 
r B R M )Ri JQ PMMJ SVEIKAR K 

K (,"Y\YBKS DRAl HEVIAK 
Ajent.is l-'r.mk /..ipolis ir Off. Mfir 
Aukse S Kūne kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOEIS 
3208 1/2 YU-sl 95th Street 

Tel. 708-424-8654 773-581-8654 
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n Trumpai apie viską 
„Kauno <Sen»' (!ū», JflaipMos* (K) „Valstybė* 2uu<j- A l ) dtear*fci<t 8NS 
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* 7-tąjj Vilniaus festivalį 
pirmadienį pradėjo pasauli
ne Vidmanto Bartulio oratorijos 
„Nelaimėlis Jobas" premjera. 
Tęsdamas savo tradicijas, iki 
birželio 30 dienos festivalis pri
statys naujas programas, spe
cialiai lietuvių kompozitoriams 
užsakytus kūrinius, iškiliausius 
Lietuvos ir užsienio atlikėjus 
bei autorius. Pirmą kartą festi
valio koncertuose bus prista
tomas naujas kolektyvas — Vil
niaus festivalio orkestras, kurį 
sudarys geriausi Lietuvos or
kestrų artistai ir gabiausias 
jaunimas. Orkestro meno vado
vas ir dirigentas šiemet bus mu
zikos garsenybė Jurijus Bašme-
tas. Vilniaus festivalio renginiai 
vyks Lietuvos nacionalinėje fil
harmonijoje, Vilniaus universi
teto Didžiajame kieme, Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažnyčio
je, Taikomosios dailės muzieju
je bei pramogų ir sporto klube 
„Forum Palace". (R-Elta) 

* Lietuvos nacionalinis 
dramos tea t ras (LNDT; pra
vėrė vartus į Europą visam Lie
tuvos teatrui. 2001 m. LNDT 
tapdamas Europos teatro kon
vencijos (ETC) nariu, įgijo gali
mybę propaguoti Lietuvos teat
rą Europoje. Vilniuje, Naciona
liniame dramos teatre, vyko 
ETC, į kurią įeina 37 teatrų iš 
22 valstybių atstovai, generali

nė asamblėja. ETC buvo įkurta 
1988 metais. Jos tikslas — su
sieti įvairių Europos kraštų 
teatro kultūras. Lietuva — kol 
kas vienintelė iš trijų Baltijos 
valstybių, įeinanti į ETC. 

(R-Elta) 
* Kavarske (Anykščių 

raj.) žadama paleisti antrąją 
UAB „Achema hidrostotys" ma
žąją hidroelektrinę, kurioje per 
metus manoma pagaminti apie 
6.5 mln. kwh elektros energijos. 
„Achema hidrostotys" ketina 
statyti ir 60 MW galingumo vėjo 
jėgainių parką. Į Kavarsko hid
roelektrinę investuota beveik 
10 mln. litų, planuojama, kad 
projektas atsipirks per 12 m. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 
50 mažųjų hidroelektrinių. 

(VŽ-Elta) 
* Valstybinė lošimų prie

žiūros komisija nutarė kreip
tis į Specialiųjų tyrimų tarnybą 
(STT) bei Vyriausiąją tarny
binės etikos komisiją, prašy
dama atlikti tyrimą dėl galimo 
kyšio reikalavimo. Neteisėta 
veikla įtariamas komisijos na
rys, buvęs žymus krepšininkas 
Sergejus Jovaiša, kuris pripa
žįsta nusižengęs tarnybinės eti
kos principams, tačiau katego
riškai neigia reikalavęs kyšio. 
Kol vyks tyrimas, S. Jovaiša sa
vo įgaliojimus minėtoje komisi
joje sustabdė. (KD-Elta) 

Įtariamojo Medininkų žudynių dalyvio 
išdavimas Latvijai atidėtas dešimčiai dienų 

Atkelta iš 1 psl. 
prie sienos su Baltarusija bu
dėjusius muitininkus ir polici
ninkus nušovė ir vieną sunkiai 
sužeidė sovietų OMON būrio 
smogikai. 

Tačiau generalinis prokuro
ras A. Klimavičius praėjusią sa
vaitę Seime pareiškė, jog proku
ratūra turi įrodymų, jog I. Gor-

ban nedalyvavo žudynėse, nes 
nužudymo metu buvo Vilniuje. 

Vienintelis likęs gyvas žu
dynių liudininkas T. Šernas ži-
niasklaidai pareiškė, jog atpaži
no I. Gorban kaip vieną žudikų. 
tačiau to negalėjo patvirtinti 
savo parašu prokurorams po 
atpažinimo procedūros. 

Sparčiausiai Pabaltijyje 
auga Lietuvos ekonomika 

Atkelta iš 1 psl. 
Estijos ekonomika šiemet, 

kaip ir pernai, auga lėčiausiai. 
Estijos statistikos departamen
to šio mėnesio pradžioje skelb
tais vertinimais, BVP sausį-ko-
vą, palyginti su tuo pačiu pra
ėjusių metų laikotarpiu, padi
dėjo 5 procentais. 

2002-aisiais Lietuvos BVP 
išaugo 6.7 proc., Latvijos - 6.1 

Po gyventojų savivalės Raseiniuose policijai 
žadama daugiau pinigų ir kontrolės 

Atkelta iš 1 psl. 
kurie vyko — įvairių incidentų, 
įstatymo negerbimo, sąskaitų 
suvedinėjimo", teigė V. Grigara
vičius. 

„Aš pasigendu puolamosios 
policijos taktikos, kuri turi būti 
kiekvienoje policijos įstaigoje. 
Turi būti nepakantumas bet ko
kiam teisės pažeidimui — ar tai 
būtų kelių eismo taisyklių pa
žeidimai, ar chuliganizmas", sa
kė generalinis komisaras. 

Jis teigė su premjeru kalbė
jęs ir apie korupciją policijoje, 
kai „pareigūnai tarnauja ir val
stybei, ir nusikaltėliams". 

Tuo tarpu vidaus reikalų 
ministras V. Bulovas sakė, jog 
policijos ir ministerijos funkci
jas reikia atskirti. „Operaty
vinis darbas, operatyvinė kova 
— viskas yra policijos funkcijos, 
ministerija užsiima strategija, 
todėl man keista, kai klausia
ma, ką dabar ministras darys 
dėl Raseinių. Atsakau, kad mi
nistras nieko nedarys, turi poli
cija daryti", pabrėžė ministras 
V. Bulovas. 

Po pasitarimo su premjeru į 
Raseinius išvyko policijos vado
vas V Grigaravičius. 

Jis teigė ketinąs susitikti ir 
išklausyti miesto gyventojus, ir 
policijos pareigūnus, o taip pat 
pasikalbėti su nuo komisariato 
vadovo pareigų nušalintu Aliu-

proc., Estijos - 5.8 procento. 
Didžiausio Baltijos valsty

bių banko „Hansabank" žinovų 
vertinimais, Lietuvos ūkis šie
met ūgtels 6.2 proc., Latvijos -
6.1 proc., Estijos - 5.5 procento. 

Tarptautinis valiutos fon
das Lietuvos ekonomikai šiems 
metams numato 5.3 proc., 
Latvijos - 5.5 proc., Estijos - 4.9 
proc. augimą. 

mi Bakša. 
Raseiniuose pastaruoju me

tu susidarė sudėtinga krimino
geninė situacija — raseiniškiai 
teigia, kad mieste jau keletą 
metų siautėja nusikaltėliai, o 
policija stebi situaciją iš šalies 
ir nepajėgia užtikrinti gyvento
jų saugumo. 

Raseiniškiai kovoti su nu
sikaltėliais nusprendė patys ir 
kiekvieną vakarą pradėjo bu
dėti 10-15 vyrų, kurie patys 
kartais imasi su įstatymais pra
silenkiančių veiksmų. Prieš sa
vaitę Raseinių vyrai pagavo, 
nuogai išrengė ir surišę paliko 
gatvėje vieną numanomų nusi
kalstamos gaujos vadeivų. 

Reaguodama į tokią padėtį. 
Policijos departamento (PD) 
vadovybė nusprendė sustiprinti 
miesto policijos pareigūnų gre
tas, atsiųsdama į Raseinius 
policininkų iš kitų miestų bei 
Vidaus tarnybos 1-ojo pulko 
karių. 

Į Raseinius komandiruotieji 
pareigūnai visą parą budi 
mieste ir aplinkiniuose mieste
liuose. 

Vadovauti Raseinių rajono 
PK buvo laikinai paskirtas ge
neralinio komisaro patarėjas 
Algirdas Stončaitis, kuris teigė 
neketinąs situacijos stebėti „iš 
šalies" ir apsigyveno Raseinių 
viešbutyje 

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO CENTRO 
RAJONO VEIKLA 

Š.m. gegužės 16-17 d. 
Lietuvos Vyčių 102 kuopa, 
veikianti Detroit, Michigan, 
globojo L. V. Vidurio centro 
rajono suvažiavimą ir kėglia-
vimo bei golfo turnyrus. Su
važiavime dalyvavo 26 vyčiai 
iš 4 kuopų — Cleveland ir 
Dayton, Ohio; Detroit, Michi
gan ir Dubois, Pennsylvania. 

Gegužės 6 d., penktadienį, 
įvyko susipažinimo vakaras ir 
pabendravimas Quality Inn 
viešbutyje, Taylor, MI, Det
roit priemiestyje. Priėmime 
dalyvavo gražus būrys svečių 
ir vietinių vyčių, galima 
sakyti per 40. Nuotaika pakili 
ir linksma. 

Gegužės 17 d., šeštadienį, 
vyko sąskrydis. Prieš prade
dant posėdį, buvo sukalbėta 
malda. 102 kuopos pirmi
ninkė Patricia Zyren sveikino 
visus atvykusius, linkėjo sma
gios viešnagės, sėkmės kėglia-
vimo ir golfo turnyruose. 
Susirinkimui vadovavo Vidu
rio centro rajono pirmininkas 
Michael Petkus. 

Vyko valdybos narių pra
nešimai, kuopų pranešimai ir 
ateities darbų svarstymai. 

Ritualų komiteto pirmi
ninkė Lee Moore pranešė, kad 
Linda Pant, 96 kuopos narė, 
bus pakelta į trečiąjį laipsnį. 

„Pagalba Lietuvai" pirmi
ninkė Regina Juškaitė-Svo-
bienė pranešė, kad 2002 m. 
gruodžio 8 ir 12 d. buvo iš
siųsti 2, 40 pėdų ilgio talpin-
tuvai Lietuvon. Abiejų talpin-
tuvų vertė siekė arti 3 mln. 
dol. Talpintuvuose buvo siun
čiami vaistai, ortopediniai 
reikmenys ir chirurginiai me
dikamentai. Buvo gauta žinia 
iš kardinolo A. J. Bačkio, ku
ris pranešė, kad Šv. Juozapo 
kunigų seminarijoj, š.m. 
sausio mėn. du klerikai 
įšventinti diakonais ir vasario 
mėn. du diakonai buvo įšven
tinti kunigais. Šiuo laiku 
Vilniaus Amatų centre mo
kosi 20 studentų. 2,000 dol. 
buvo nusiųsta „Carito" Kalė
dų programoms Vilniuje. „Pa
galba Lietuvai" turi keturias 
programas — medicininį fon
dą, seminarijos fondą, Gai
lestingosios Motinos Teresės 
globos ir benamių fondą, ir 
Vilniaus Amatų centro fondą. 
Rėmėjai gali pasirinkti, kurią 
programą nori paremti. 

Posėdis baigtas Lietuvos 
himnu. 

Po pietų vyko kėgliavimo 
turnyras, kuriame dalyvavo 5 
komandos ir 20 kėgliuotojų. 
Pirmą vietą laimėjo Detroito 
Lietuvos Vyčių 102 kuopos 
ketvirta komanda. Vyrų gru
pės individualinę pirmą vietą 
laimėjo Sam Perretino, ir mo
terų pirmą vietą laimėjo Mo-
nica Klim, abu Detroito 102 
kuopos nariai. 

Vyko ir Golfo turnyras, 
kuriame dalyvavo 12 golfi-
ninkų. Pirmą vietą laimėjo 
Margaret Dapkus, antrą — 
Theresa Shea, trečią vietą 
Michael Shea — visi Detroito 
102 kuopos nariai. 

Vakare suvažiavimo už
baigimo šv. Mišios atnašautos 
Šv. Marijos Magdalenos baž
nyčioje, Melvindale, MI. Po 
Mišių visi susirinko viešbučio 
salėje vakarienei, kėgliavimo 
ir golfo laimėtojų apdovanoji
mams, laimikių traukimams 
ir pabendravimui. 

Sportininkai ir dalyviai 
džiaugėsi, buvo patenkinti 
savo laimėjimais, medaliais, 
taurėmis, piniginėmis premi
jomis, ir visi praleido gerą, 
smagų savaitgalį tarp draugų. 
Iki pasimatymo 90-ame seime 
Broctone. rugpjūčio 14-17 d.! 

Regina JuSkaitė-Švobienė 

PADĖKA 
A t A 

Prelatas dr. 
JUOZAS PRUNSKIS 

Mylimas brolis, dėdė, pusbrolis mirė 2003 m. ba
landžio 25 d., palaidotas gegužės 2 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Dėkojame kun. A. Paliokui, SJ, už maldas ir aplan
kymą koplyčioje. 

Atsisveikinimo programai vadovavo dr. Antanas 
Razma ir prieš pradedant pakvietė kun. A: Palioką, SJ, 
sukalbėti šermenų maldas, kartu apeigas atliko ir prel. 
Ignas Urbonas. 

Jonas Prunskis, Velionio brolio sūnus, kalbėjo šei
mos vardu. Prelatas Ignas Urbonas Kunigų vienybės 
vardu; „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė — 
„Draugo" ir žurnalistų darbą dirbančių žmonių vardu; 
Saulius Kuprys ALTo ir Kat. federacijos; Juozas Poli-
kaitis — Ateitininkų federacijos ir Dainavos vardu; Ri
mantas Griškelis — Skautų sąjungos ir PLC vardu; Po
vilas Kilius — Lietuvių fondo; Birutė Jasaitienė — Soc. 
Reikalų tarybos, JAV LB, Našlaičių globos fondo vardu; 
Leonas Maskaliūnas — Vydūno fondo; Joana Krutu-
lienė — Lietuvos Dukterų draugijos; Laima Šalčiuvienė 
— Ateitininkų šalpos fondo vardu; Alfonsas Pargauskas 
— Ateitininkų namų valdybos vardu; Bronius Juodelis 
— Draugo fondo vardu. 

Atsisveikinimas baigtas skautų tradicine daina 
„Ateina naktis". 

Penktadienį, gegužės 2 d. a t a prelato Juozo Pruns-
kio palaikai buvo palydėti į Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią. 

Dėkojame kunigams, koncelebravusiems gedulingas 
šv. Mišias už velionio sielą: kun. A. Paliokui, SJ, prel. 
Ig. Urbonui, kun. K. Ambrasui, SJ, kun. J. Duobai, 
MIC, kun. D. Petraičiui, MIC, kun. K. Trimakui. 

Dėkojame solistei Praurimei Ragienei už taip gra
žiai pagiedotas giesmes per gedulingas šv. Mišias 

Dėkojame muzikui Herkuliui Stroliai už gražią 
smuiko muziką ir labai gražias šventas giesmes smui
ku. Šv. Mišių skaitymus skaitė Rūta Garūnaitė-Sula, 
Dalia Garūnaitė-Sadauskienė ir Marija Prunskis (velio
nio brolio Vlado duktė). 

Esame dėkingi kun. A. Paliokai, SJ, prel. Ig. Urbo
nui ir kun. K. Ambrasui, SJ, palydėjusiems į kapines ir 
maldas 

.Ačiū karsto nešėjams: Vytui Čiuplinskui, Algiui 
Kazlauskui, Jonui Prunskiui, Linui Sadauskui, Andriu-
kui Sulai ir Danieliui Sulai. 

Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje, daly
vavusiems laidotuvėse ir pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, laiškais bei spaudoje. Dėkojame už aukas. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kuzinskui už aprū
pinimą Šv. Sakramentais, kada prelatas J. Prunskis gy
veno Šventos šeimos viloje ir už aplankymą. 

Dėkoju seselėms Laimutei ir Danutei gyv. Lemonte, 
kurios keletą kartų per savaite lankė prelatą dr. Juozą 
Prunskį, kuris gyveno Šv. Šeimos Viloje, negalėjo 
vaikščioti, nei pastovėti ir mažai ką matė. Čia paskaity
davo, pasimelsdavo, pasikalbėdavo. 

Dėkoju Lietuvos Dukterų draugijos narėms už ap
lankymus. Dėkojame buvusių parapijų žmonėms už 
aplankymus, laiškus, gėles. 

Dėkoju ateitininkams, skautams. Dėkojame vaiku
čiams, kurie su savo mama, susikrovę muzikos instru
mentus į mašiną, nuvažiuodavo pas prelatą (dėdę) ir at
likdavo programėlę, kiekvienas ką tik moka. 

Dėkojame visiems, kas tik aplankėte, kas pragiedri
note labai liūdnas ir sunkias gyvenimo dienas, kas 
parašydavot laiškus, atsiųsdavot gėlių. Ačiū. 

Dėkoju Karolinai Kubilienei, kuri prisidėjo prie pre
lato spaudos tvarkymo. 

Dėkojame advokatui, kuriam prelatas dr. Juozas 
Prunskis pavedė tvarkyti savo „Trust", o po mirties, 
kad viskas būtų paaukota religinei šalpai. 

Liūdint i p re l . sesuo Ona Garūnienė i r 

art imieji 

A t A prel . dr . J u o z o P r u n s k i o mir t ies p roga 
aukotų a u k ų sąrašas 

Šv. Mišioms, „Draugui" a r b a Šeimos nuož iū ra 

Gediminas ir dr. Birutė Biskiai; J. ir J. Lieponių 
šeima; dr. Leonidas ir Praurimė Ragai, dr. Augusta ir 
dr. Vacys Šauliai; Aldona ir Vytautas Čepėnai, dr. T. I, 
DL. Quinn; Vladė ir Alfonsas Pargauskai; dr. Česlava 
Bačinskienė; Eugenija Baršketienė, Petras Brizgys su 
šeima; dr. Stasė ir Algirdas Didžiuliai; Sofija ir Stasys 
Džiugai; Janina Jarašienė; Genė Juodikis; dr. Ferdi
nandas ir Vanda Kaunai; dr. Eugenija ir Kazys Kriau
čiūnai. Karolina Kubilienė, Algis ir Lydija Liepinaitis, 
Klemensas Matkevičius; Juozas ir Irena Polikaitis, dr. 
Stasė Riškienė, Aldona Riškutė; Aušra ir Algirdas Sau
liai; Aldona Sobieskienė; Birutė Vindašienė; EI. ir John 
Wideikis, Bronė Abromaitienė; dr. Irena Barzdukienė ir 
Dalia; Eugenija Daugirdienė; Bronė ir Viktor Motušiai; 
Stepas Laukauskas; M. Smilga, Dalia ir Liudas Slėniai; 
Gražina Valaitienė su šeima; Claud. ir Clara Weatrek; 
Balzekas Family donation to the Museum Library 
Fund; M. Černiūtė — čekis, Vaiko vartai į mokslą; 
Ramojus ir Jane Mozeliauskai — čekis, Lithuanian Or-
phans. 

Šv. Mišioms $280; „Draugui" — $455 dol. ir Drau
go fondui $50 . 

Ačiū visiems už aukas. 

DRAUGAS, 2003 m. birželio 11 d., trečiadienis 

A t A 
VIDAI KRIAUČELIUNAITEI 

JONUŠIENEI 

mirus , vyrą ALGĮ su vaikais , jos mot iną mielą 
IRENĄ KRIAUČELIŪNIENĘ, seserį JOLITĄ su 
vyru, g imines , a r t imuos ius i r d r a u g u s , nuo
širdžiai užjaučiame. 

Roma ir Viktoras Masčiai 
Onutė ir Alfonsas Alčiauskai 

Danguolė Cibienė 
Gražina Cibienė 

Vilius Juška 
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 

Elena ir Mečys Krasauskai 
Vanda Mickuvienė 

Elytė ir Zigmas Radvilai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Bronė Urbonienė 
Birutė ir Bernardas Vindašiai 

Buvę dainaviečiai Floridoje 

A t A 
SOFIJAI JONYNIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir ar
timuosius. Mes giliai įvertiname jos gausų pali
kimą lietuviškom mokyklom: ilgametį pedago
ginį darbą ir paruoštus vadovėlius, kurie dar 
dabar yra sėkmingai naudojami. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba 

A t A 
IGNUI KAUNELIUI 

mirus , žmoną STEFANIJĄ, d u k r ą RŪTĄ, s ū n u s 
SAULIŲ, ALGĮ, VYTAUTĄ bei jų še imas 
užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir 
, vadovas Detroite 

Skaudžią ne tek t ies valandą, d u k r a i 

A t A 
VIDAI JONUŠIENEI 

mirus, mecenatei ir buvusiai Jaunimo centro 
valdybos pirmininkei IRENAI KRIAUČELIŪ-
NIENEI, šeimai, giminėms, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Jaunimo centro valdyba ir taryba 

Artimai, mylimai draugei 

A t A 
BRONEI SADAUSKIENEI 

mirus, užjaučiame liūdesyje likusius jos vaikus 
ASTĄ, LINĄ ir ZIGMĄ bei jų šeimas, ypatingai 
BRONĖS numylėtus vaikaičius. 

Daumanto ir Vygos Dikinių, 
Irutės Jansen ir Elytės Gaughman šeimos 

Už A t A prel . J . P runsk io sielą 
Šv. Mišios, užprašytos pačių žmonių 

Halina Bagdonienė: Lietuvoje, prelato dr. J. Pruns
kio parapijos bažnyčioje; Ray & Pat Sula; Danutė Vara-
neckienė; J. ir J. Lieponių šeima; Mr. & Mrs. Stanley P. 
Szott; Marytė Karalienė; Vida ir Jonas Maleiškos; Gi
minių sudėtinės šv. Mišios Lietuvoje; Galina Ručaitė-
Hanson Family; Loreta Stukas; Virg and Dan Mansik; 
Jonas ir Laima Šalčiai; Sister Helen Sirvinskas and the 
sisters of Frances of the Providence of God Petersburg; 
Eleonora ir John Wideikis; Knights of Lithuania; Ne
kalto Prasidėjimo Marijos seserys; Šv. Kazimiero sese
rys; Holy Family Villa Rev. John Kuzinskas, s. Janina, 
s. Stella; Eleonora and John Wideikis; Anelė Šulaitienė; 
Z. Dapkienė; Povilas Peškaitis; Condo gyventojai: St. 
Simokaitis, M. Šaulienė, P. Ąžuolienė, M. Andriušienė, 
O. Galvydienė, O. Norvilienė, O. Paulienė. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
km 

BALTIJOS KELIAS — NUO 
MICHIGAN 

NEUZTEN 

Nebe pirmą kar tą dr. Jonas Adomavičius ateina JAV LB Kultūros tarybai 
j talką, kai ruošiami svarbūs, didingi renginiai. Jo parama yra visuomet 
didžiai įvertinama. Dr. J . Adomavičius 1,000 dol. auka parėmė ir šį rudenį 
Kultūros tarybos ruošiamą sol. Violetos Urmanos-Urmanavičiūtės kon
certą. Nenuostabu, kad Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė taip 
linksmai šypsosi, turėdama tokį nuoširdų ir dosnų mecenatą. 

Net ir labai žodingoje lie
tuvių kalboje neužtenka žo
džių, kuriais JAV LB Kultūros 
taryba norėtų išreikšti savo 
padėką Didžiajam visų lietu
viškų reikalų mecenatui — dr. 
Jonui Adomavičiui, atsiuntu
siam 1,000 dol. paramą ruo
šiamo Violetos Urmanos kon
certo išlaidoms sumažinti. 
Koncertas įvyks š.m. rugsėjo 

21d . Morton gimnazijos audi
torijoje. Koncerto ruoša susi
jusi su nemažomis išlaidomis, 
todėl dr. Adomavičiaus auka 
yra labai svarbi, įvertinama ir 
su didžiausia padėka priima
ma. Dr. Adomavičius jam 
Dievo duotomis dovanomis da
linasi su kitais, visuomet 
prasmingai panaudoja. Dar 
kartą ačiū! 

Detroit, MI, ateitininkai 
per Praną Zaranką atsiuntė 
„Draugui" 50 dol. auką su 
geriausiais linkėjimais — 
sveikatos, kūrybinio įkvėpimo 
ir ištvermės ..Draugo" dar
buotojams. Nuoširdžiai dėko
jame už linkėjimus ir auką. 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos valdyba, dėkoda
ma už „Draugo" pagalbą, 
skleidžiant informaciją apie 
Tarybos rinkimus, per iždi
ninkę Stasę Korres atsiuntė 
75 dol. auką. „Draugas" vi
suomet mielai pasitarnauja 
lietuviškiems reikalams — tai 
laiko savo pareiga, tačiau taip 
pat visuomet yra labai dėkin
gas už aukas, kurios padeda 
sumažinti leidybos išlaidas. 
Nuoširdus ačiū! 

J. B. Dičpinigaitis, MD, iš 
Vvoodhaven, NY, atsiuntė 
..Draugui" 50 dol. auką ir at-
naujimo prenumeratą ki
tiems metams. Labai ačiū! 

Kazys ir Elena Karveliai, 
Novi, MI. su prenumeratos 
mokesčiu pridėjo 50 dol. auką. 
Širdingai dėkojame! 

Stefanija Radvilienė, gyv. 
Surfside. FL, parėmė „Drau
gą" 50 dol. auka. Esame dė
kingi. 

Irena Sirutis, Hot 
Springs. AR. kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė ir 
50 dol. auką „Draugo" leidy
bos išlaidoms sumažinti. Šir
dingai ačiū! 

Beverly Shores (šiaurės 
Indiana) lietuvių klubas gar
sėja nuo įsikūrimo pradžios. 
Netruks atslinkti ir šimt
metis. 

J Michigano paežerę, gra
žią vietovę, lietuvius traukė 
Baltijos jūros ir jos pakrančių 
ilgesys. Nežinau lietuvio, 
kuris, apsigyvenęs Čikagoje, 
pirmu šuoliu nebūtų atsidūręs 
„Sandūnuose" — taip mes, ža
liukai iš Vokietijos, tada, prieš 
50 metų, porinom apie tą 
vietovę. 

Pirmieji lietuviai įkūrė 
„Raudondvarį". Mes tą žodį 
paveldėjome iš čia vasaro-
jančių raudonojo dienraščio 
redaktorių: Vinco Andrulio, 
Leono Joniko ir kitų, kurie 
gyvendavo raudonų plytų 
namuose. 

Kartą, visai „Vilnies" re-

APLANKYKITE, 
MUZIEJUS NIEKO 

NEKAINUOS 
Visą šią savaitę 'prade

dant praėjusiu sekmadieniu, 
birželio 8 d.) galite apsilan
kyti Čikagos muziejuose — su 
visa šeima — nemokamai! 
Field (Gamtos) Museum. Mu-
seum of Science and Industry 
'Mokslo ir pramonės muzie-

is Shedd Aauarium. Adler 
Planotanum. . Nors įėjimas į 
šiuos muziejus nemokamas, 
bet specialioms parodoms. 

F.ternal Egypt'" <Field 

dakcijai subr idus į ežerą, 
atbruzdėjo į mūsų būrį felje
tonistas Valent inas, šauk
damas: „Vyrai, einame pa
žiūrėti, kaip raudonieji atro
do". Taip ir susigrūdo veik visi 
poilsiautojai. O aniems striu
ka. Išsigando. O mes — negi 
imsime terliotis su jais . 
Pažiūrėjome, ir užteko. Valen
t inas redaktor iui Jokubkai 
net ranką ištiesė, jam lipant į 
krantą. 

Nesurašysi visų garseny
bių, ką lietuvia'i nuveikė. Už
tenka, kad čia gyveno visų 
partijų ir organizacijų „rabi
nai". Tai j au daug ką pasako. 
Kartą iš Vilniaus atvykęs vie
nas universiteto profesorius 
vasaroti ir dirbti rado, anot jo, 
tiek daug žymių žmonių, jog 
nutarė apie Beverly Shores ir 
l ietuvius paruošt i knygą. 

muziejuje) arba „Baseball as 
America" reikia pirkti bilie
tus. 

Jaunimo centras birželio 
21 d., šeštadienį, 8:30 vai. v„ 
ruošia šokių vakarą ..Kam per 
30 metų!" Bus smagi muzika. 
Atvykite, nepasigailėsite! 
Daugiau informacijos teikia 
Elena tel. 708-267-4162. 

47-oji Lietuviškų studijų 
savaitė, rengiama Lietuvių 
fronto bičiulių, vyks šią va
sarą, rugpjūčio 17-24 d. Su 
paskaitomis dalyvaus: dr. Vy
tautas Bieliauskas, adv. dr. 
Augustinas Izdelis, prof. Kęs
tutis Skrupskelis, dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Jonas Rač
kauskas, prof. Valdas Samo-
nis ir kt. Norintys dalyvauti 
prašomi registruotis pas Joną 
Urboną 1418 W. Elmvvood 
Ave, Clawson, MI 48017, tel. 
248-435-0209. 

Sekmadienį, birželio 15 d., 
yra Tėvo diena. Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, Mar-
ąuette Parke. 10:30 vai. r. Mi
šios bus specialiai aukojamos 
už visus gyvus ir mirusius tė
vus Po Mišių parapijos salėje 
bus pietūs ir programa. 
Programoje dalyvaus akorde
onistas Vladas Saltonas, Jū
ratė ir Rimas Grabliauskai. 
Visi kviečiami, ypač su šei
momis. 

Birželio 9 d. Lietuvoje, 
Panevėžyje, mirė prel. Igno 
Urbono brolis Julius Urbonas. 
Buvo Panevėžio teatro admi
nistratorius ir dirbo su reži
sieriumi Juozu Miltiniu. Ve
lionis bus pašarvotas Pane
vėžyje ir birželio 13 d. pa
laidotas Vilniuje. 

,Amžinasis Egiptas" — 
tai paroda Field (Gamtos) 
muziejuje. Išvyką į šią parodą 
ruošia LB I^emonto apylinkes 
socialinių reikalų skyrius. 
Birželio 11 d., trečiadienį, au
tobusas išvyksta iš Pasaulio 
lietuvių centro 9 vai. ryte ir 
sugrįš apie 3 vai. popiet. 
Vietas užsisakyti telefonais: 
708^3464)756 arba 630 243-0791. 

Chicago Cultural Center 
(77 E. Randolph Str.) 
Renaissance Court Gallery 
penktadienį, birželio 13 d„ 
tarp 5 ir 7:30 vai. vak., atida
roma Algimanto Kezio foto 
paroda, pavadinta „Chicago 
— Architectural Fragments" 
(Čikagos architektūros nuo
trupos). Paroda tęsis iki lie
pos 27 d. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį, 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. 

Visi kviečiami į „Gran
dies" tautinio ansamblio kon
certą šeštadienį, birželio 14 
d., Pasaulio lietuvių centro, 
Lietuvių fondo salėje. Pabend
ravimas ir pasisvečiavimas 
5:30 vai. vak., programos pra
džia 6:30 vai. v. Vietas užsi
sakyti, skambinant Loretai 
Jucienei te. 708-478-8063 iki 
antradienio, birželio 10 d. 

Birželio 15 d. kviečiame 
visus į Gedulo ir Vilties die
nos paminėjimą, kuris pra
sidės 10:30 vai. r. prie Parti
zanų motinos paminklo — 
bus padėtos gėlės ir giedamas 
Lietuvos himnas. 11 vai. r. 
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje bus 
specialios Mišios už žuvusius 
Sibiro tremtyje, o tuojau po 
Mišių (12 vai.), toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Progra
mai vadovaus Jūratė Zubi-
nienė. Kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc-
lauskas, giedos Laimutė Ste-
paitienė, kanklininkių an
samblis „Gabija" atliks kelis 
kūrinius. 

Dienos išvyką autobusu į 
Empress Casino — Joliet, IL, 
ruošia vyresniųjų lietuvių 
centras birželio 13 d., penkta

dienį. Išvyksime nuo „Sek
lyčios" 9 vai. r., sugrįšime 
apie 1:30 vai. popiet. Daugiau 
informacijos galima gauti tel. 
773^176-2655. 

Lietuvių Bendruomenės 
ir ALTo Cicero skyrių valdy
bos praneša, kad Tragiškojo 
birželio minėjimas įvyks sek
madienį, birželio 22 d., tuoj 
po 9 vai. r. šv. Mišių, šv. 
Antano parapijos salėje. Kal
bės kun. dr. Kęstutis Trima
kas ir plačiai supažindins su 
mūsų tautos kankinių istori
ja. Šis paminėjimas tebūna 
kiekvienam lietuviui labai 
svarbus — gausiai minėjime 
dalyvaukime, tuo pagerbda
mi savo tautos kankinius. 

AtA Algirdo Grigaičio 
mirties prisiminimas bus 
sekmadienį, birželio 15 d. 
Mišios bus aukojamos Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje 9 vai. ryte. Po Mišių 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse bus paminklo šventini
mas. Šeima kviečia dalyvauti 
ir pasimelsti už a t a Algirdo 
sielą. Tą pačią dieną Mišios 
bus aukojamos ir Senojoje 
Varėnoje. 

Skautai akademikai kvie
čia visus akademikus iš arti 
ir toli dalyvauti jubiliejinėje 
Karaliaus Mindaugo stovyk
loje, kuri įvyks Kalifornijoje, 
Holcomb Valley, rugpjūčio 
6-16 d. Užsiregistruokite iki 
birželio 15 dienos. Informa
cijos teikiamos ir registra
cijos formas galima gauti in
ternetu: 

www. skautai. com/akade 
milcfli 

Taip pat galima kreiptis į 
J. Kirvelaitį 708-301-0072. 
Jei nesate sumokėję nario 
mokesčio už 2003 metus, pra
šome jį nusiųsti Jennifer 
Antanaitytei: 927 N. Noble. 
Chicago, IL 60622 (mokestis 

Platinkite „DRAUGĄ" 
D R A U G A S 

TMljANiAN K O l i n WICt 0AIIY 

Smagiai nusiteikusių ..grandiečių" būre l is Prieš išvykdami ( Dainų 
„Grandies'' tautinio ansamblio n a n a i ruošia gražų vakarą šj šeštadieni . 
kviečiama Alinos Meilytės nuotraukoje iš kairės : Audra Brooks. Krista 
Paradą 



. 

„Draugo" dienraštyje buvo jo 
s t r a ipsn i s , nuo t r auka . Knyga 
pa ruoš t a , laukia leidėjo. Tai 
b u s nuos tab i knyga apie mažą 
kups tą , ku r i s didel ius veži
m u s verčia. 

Visą tą lietuvių veiklą sim
bolizuoja „Lituanicos" parkas 
s u nuos tab iu Dar i aus ir Girė
no p a m i n k l u . Lyg iš čia ir 
p l a u k i a l ie tuvių ideal izmas, 
pas iaukoj imas , vienybė, drau
g i š k u m a s , s u m a n y m a i , kad 
l i e tuvybė k les t ė tų , žydėtų, 
augtų . 

Visos valdžios iš Dievo — 
įs iminę seną pasakymą, ati
d u o d a m e paga rbą iš r inkt ie
s iems. Šiuo metu Beverly Sho-
res l ietuvių klubo pirmininkas 
y r a J o n a s Vaznelis , iš dzūkų 
paveldėjęs šypseną — gimto
sios žemės syvais išaugęs me
n in inkas . J a m ta lk ina Juozas 
Nore ika , L a i m a Novickienė, 
K ę s t u t i s Pocius , Vy tau t a s 
Š imkus , veikiant is su visais 
r a n k a rankon . Visa t a lietuvy
bės a u d r a prasidėjo su Vasario 
16-osios, Kovo 11-osios ir 
Biržel io 21-osios minėj imu, 
kur i s pasižymėjo iškiliu šei
m y n i š k u m u , l ie tuvišku dva
s i n g u m u , š i rd ingu išgyveni
mu, be t r ibūnos , su jausmu, 
lyg b ū t u m e sus ikabinę ran
komis, lyg anomis laisvėjan
čiomis dienomis lietuviai Lie
tuvoje. 

P i rmiaus ia susir inkę baž
nyčioje meldėmės, susikaupę 
min t imis bendravome su kar
žygia is , s avano r i a i s , laisvės 
kovotojais. 

Kun igu i R. Adomavičiui 
kelionėje iš Čikagos pakliuvus 
į automobilių srautą , kukliai 
pradėjome didįjį Lietuvos Ne
p r i k l a u s o m y b ė s minėjimą. 
Tiko, kad Vyčio kryžiaus ordi
no herojus dr. Kazys Ambra
za i t i s pradėjo minėjimą ir 
p r i s t a t ė ga rbes viešnią, pa
g r ind inę kalbėtoją, Lietuvos 
garbės konsule Ingridą Bub
l ienę, ku r i tu r i chemijos ir 
ma tema t ikos bakalaurą , vado
vauja konsultacinei firmai .,IB 
Communica t ions" , p r ik lauso 
Amerikos Baltų komitetui bei 
„Rotary" klubui ir yra žymi 
Lie tuvių Bendruomenės vei
kėja. 

Kas žino, kiek ilgai kal
bėjo, nes la ikrodžių n iekas 
nežiūrėjo, vis laukėme, kad il
giau kalbėtų, Lietuvos gyve
n imą m u m s plačiai po kojomis 
p a k l o d a m a . G r a ž u s ba l sas , 

planingi sakiniai , rodos, ve
džiojo po Lietuvos žaliuojan
čius l aukus , miestus, vars tė 
vargstančiųjų duris ir sklaidė 
uždangas , kas kur nepadary
ta . Rodos, prieš akis sukosi 
Lietuvos gyvenimo filmas, ir 
mes gyvenome su gyvąja Lie
tuva. 

Gal ir gerai, kad šv. Mi
šioms teko kitoks — netradici
nis la ikas , nes dabar maldos 
sus ikaup imas , kun. R. Adoma
vičiaus gi lus , lietuviškai šven
t a s pamokslas visą didįjį t au
tos laisvės minėjimą apvaini
kavo i šgyventa is Lietuvos 
himno žodžiais, lyg kalėsi į 
širdį žodis po žodžio. 

Nuo čia ir prasidėjo t a s 
l ietuvybės žemės kelio drebėji
mas . „Post Tribūne" žurnalistė 
n e s u p r a t o lietuviško žodžio 
tar t ies , bet ji išgyveno žiūrė
dama į susirinkusių lietuvių 
nemirksinčias akis, lyg užra
k in tas lūpas , sustabdytą kvė
pavimą. 

— Ką tu sakei, Ingrida, — 
ž u r n a l i s t ė paklausė jos. — 
Apie l ietuvius visi labai daug 
kalba, išskirdami iš kitų tau
tybių. Kodėl? 

Su tokiu klausimu ji nuėjo 
pas k lubo pirmininką J o n ą 
Vaznelį. O j is prašė palaukti , 
kol pas iba igs kitas k lubo 
renginys — Šiaulių universite
to liaudiškos muzikos ansamblio 
„Saulė", kur is netrukus įvyko 
kovo 23 d. toje pačioje Šv. 
Onos bažnyčioje. 

Kai sužinojau apie šį ren
ginį, n i e k a m nesakiau, bet 
širdyje bijojau. Iš kur galima 
sur inkt i 200 žmonių, kad už
pildytų bažnyčios kėdes? Bet 
Jonas nebijojo, ir prie sumany
mo daug prisidėjusi jo dešinio
ji Natal i ja , ir valdyba tu rbū t 
nebijojo. 

Solistas bosas Jonas Vaz
nel is pas i t ikė jo savo popu
l iarumu, o svarbiausia — savo 
ak tyv ia veikla gars inant šį 
koncertą. J a m talkino visi. Ti
kintiej i ir netikintieji, kad 
viskas baigsis gerai. Gal kinkų 
drebėjimo niekam ir nebuvo! 

Ir su lėkė 200 žmonių, 
ankst i subėgo, kad gautų vietą 
automobi l iui . Nesuprato žo
džių, bet iš džiaugsmo muzi
ką perrėkė. Juos veiksmai ir 
garsai svaigino. 

Po tokio nuostabaus kon
certo negalėjome atsiskirti su 
taip gražiai šokančiais ir dai
nuojančiais studentais, a tne

šus i a i s gyvosios Lietuvos 
dvasinį meną. Ir kai išgirdome 
Sofijos Mickevičienės švelnų 
balsą, prašantį ir kviečiantį 
da r valandėlę pabūti ka r tu , ir 
s ū n a u s Bernardo — ilgamečio 
Čikagos lietuvių operos daini
n inko — garsesnį prašymą, 
susibėgome į restoraną. 

Aha, šeimos vyras Bropius 
Mickus, labai didelis dainos 
meno mylėtojas, globėjas ir 
rėmėjas, operos mecenatas , jei 
bū tų gyvas — visus svečius 
menininkus priimtų, pavaišin
tų. Tą dabar padarė jo mylima 
žmona Sofija ir sūnus Bernar
das . 

Po to ir išdygo „Post 
Tribūne", didžiausio šiaurės 
Indianos valstijos dienraščio, 
2 puslapiai aprašymo, spalvo
tos „Saulės" ansamblio nuo
t raukos . 

Žurnalistei Jonas Vazne
lis, atsakęs į k laus imus , pa
t a rė : „Kai daugiau kas kalbės 
— Dievo ausys girdės". Prašė, 
kad pasikalbėtų ir su kitais 
lietuviais. 

Taip d ienraš t i s ištirpo 
Beverly Shores parduotuvėje, 
neliko ir pri trūko visose pla
čiose apylinkių parduotuvėse. 

Užpultai žurnalistei neliko 
nieko, kaip parašyt i apie lietu
vius „The Beacher" savaiti
n iame žurnale. 

Taip įvykių ir spaudos 
apsvaigint i , po kur io laiko 
susirinkome į eilinį Beverly 
Shores lietuvių klubo susirin
kimą. Jame visiems dalyviams 
buvo didelė atgaiva išklausyti 
prof. dr. Ju l i aus Šmulkščio, 
publicisto, politologo, buvusio 
prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjo kalbą apie Lietuvos 
gyvenimą. 

Vėl sus tabdėme laikro
džius ir bruzgėjimus, kalbėjo
mės su įvairiais politikais, vei
kėjais, vienam t iesdami deši
nę , kitam — kairę ranką. 

Dr. J. Šmulkštys — kai
mynas nuo ežero kran tų , pa
prašytas ims ir užsuks pasi-
kieminėti mūsų tarpe ir daug 
ką papasakos iš mūsų myli
mos Lietuvėlės gyvenimo. 

Rodos, t r i s ka r tas šaukė 
lietuvio širdis nuo Michigan 
ežero kranto — atsil iepė iš 
Baltijos jūros g in taro rūmų 
J ū r a t ė ir Kastyt is , išsitiesė 
šiltų rankų kelias pe r jūras, 
marias — išsvajotas Baltijos 
kelias. 

Vytautas Kasniūnas 

GEGUŽINE PAVYKO 

Ateit ininkų namų gegu
žinė, vykusi praėjusį sekma
dienį, per Sekmines , praėjo 
labai sėkmingai . Nors užtiko 
l ie tus , bet Atei t ininkų namų 
e r d v u m a s ir l i nksma Al
g i m a n t o Barn i šk io muzika 
greit visus pral inksmino, su
šildė ir gegužine visi buvo 
p a t e n k i n t i . Dalyvavo daug 
Atei t ininkų namų rėmėjų ir 
jų draugų. 

Paprašy t i Atei t ininkų na
mų valdybos Čikagos atei
t ininkai moksleiviai i š t raukė 
laiminguosius loterijos bilie
tus . Pi rmą vietą — 300 dol. 
laimėjo R imas Pe t r a i t i s , 
Lemont , IL; an t rą — 200 dol. 

ir tautinių šokių šventę Lietuvoje, 
birželio 14 d Visuomene nuoširdžiai 

Norkute, Ramune Jodwalyte ir Lydia 

Bronius Polikaitis, Palos 
Hills; trečią — 100 dol. Vacys 
Šau lys . Lemont; ketvir tą 
vietą — 100 dol. Juozas Po
likaitis, Lemont, IL. Ateiti
ninkų namų valdovybė t ikrai 
dėkinga visiems už dalyvavi
mą ir paramą. 

Dainė Naxutvtė-QuLiiQ 

AR SAUGIOS 
LAIPTINĖS 

Pastaruoju metu Čikagoje 
pasi ta ikė, kad medinės laip
t inės a r balkonai sugriuvo, 
kai į juos suėjo daugiau žmo
nių. Ypač tokios nelaimės pa
sitaiko namuose, kuriuose ne
gyvena savininkai , o nuo
min inka i užmiršta pagr in
d ines a t sa rgumo ta isykles . 
Čikagos miesto statybos prie
žiūros įstaiga pataria , kad 
bū tų išvengta ne t ikė tumų, 
suže id imų ir net mirčių, 
a tkre ipt i dėmesį į šiuos ne
saugių balkonų (arba laip
tinių) ženklus: klibantys laip
tų turėkla i , suskilusios arba 
apipuvios medinės da lys , 
nelygios, atšokusios gr indų 
lentos , besi lupantys dažai , 
va rvan t i s stogas, plyšiai t a rp 
ba lkono grindų ir p a s t a t o 
sienos. Jeigu tie ženklai pa
stebimi, siūloma paskambinti 
311 te l . ir miestas a t s iųs 
inspektorių, kad pastatą pa
t ikr intų . 

SKELBIMAI 
Advoka t a s 

Vytenis L i e t u v n i n k a s 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, l emon t , IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago. IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaūe #2300 Chicago. IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalines bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7766742 

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

DARIUS R. 01RMIAMTAS 
ADVOKATAS 

VAKAVIMO IR KRIMINALINIU TEISIU 
SPECIALISTAS 

Raštines Čikagoje ir Oak Lawn 
Tel. 877-Gynėjas arba 

877-496-3527 

mailto:Gibaitis@aol.com

