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Lietuviškuose 
te lk in iuose : Lietuvių 
r a d i j a s gyvuoja Los 
Angeles ; žiniasklaidos 
išs i la ikymas; poezijos 
p a v a s a r i s L.A. scenoje. 

2psl. 

Lie tuv i ška veikla ir 
vyresnie j i jos veikėjai; 
i šgan ingas k a r a s ar 
p raga i š t inga ta ika . 

3 psl. 

Atsisveikinome su 
J o a n a Vaičiulait iene; 
š i emet švęsime svarbia 
sukak t į . 

4 psl. 

Iškel iavo, net sudiev 
nepasakęs . 

5 psl. 

P u t n a m o seselių 
r ėmėjų metinis 
sus i r ink imas ; įs teigtas 
komi te t a s Violetos 
U r m a n o s koncer tu i 
ruoš t i ; pa tar ia , kaip 
a u g i n t i daržus i r 
darže l ius . 

6 psl. 

Sportas 
* Pa jėg iaus io L ie tuvos 

d v i r a t i n i n k o R a i m o n d o 
R u m š o dopingo tyrimas dau
giadienėse „Giro d'Italia" lenk
tynėse buvo teigiamas, trečia
dienį pareiškė Italijos „Lamp-
re" komanda, kuriai atstovauja 
lietuvis. Koks draudžiamas 
preparatas aptiktas sportinin
ko organizme, kol kas neskel
biama. Dopingo tyrimas R. 
Rumšui buvo atliktas gegužės 
16-ąją, o birželio pradžioje pasi
baigusių „Giro dTtalia" lenkty
nių galutinėje įskaitoje jis užė
mė 6-tąją vietą. Praėjusiame 
sezone R. Rumšas „Tour de 
France" lenktynėse užėmė III 
vietą, tačiau netrukus atsidūrė 
dopingo skandalo centre: tąkart 
Prancūzijos pasienyje buvo su
laikyta bei iki spalio kalinta jo 
žmona Edita, automobiliu į Ita
liją gabenusi dopingo prepara
tus. Per „Tour de France" lenk
tynes pernai abu R. Rumšo do
pingo tyrimai buvo neigiami. 

* Pasaul io baidarių, i r 
k a n o j ų i rk l av imo t a u r ė s 
t u r n y r o taurę praktiškai užsi
tikrino su 155 įskaitiniais taš
kais bendroje įskaitoje pirmau
jantis Alvydas Duonela. II vietą 
su 73 taškais užima lietuvio 
bendrininkas dvivietėje baida
rėje Egidijus Balčiūnas. 

* 1998 m e t a i s Vilniuje 
į k u r t a ir savo būs t i nę t u r in 
t i Šiaurės Europos krepšinio 
lyga (NEBL). kuri pernai buvo 
pertvarkyta į FIBA-Europa 
Šiaurės konferenciją, oficialiai 
paskelbė sustabdanti savo veik
lą neapibrėžtam laikui. Tokio 
sprendimo priežastis — Euro
pos krepšinyje susidariusi kri
tiška padėtis ir neaiškumas dėl 
klubų varžybų. 2003-2004 metų 
sezone NEBL nerengs jokių 
varžybų. 

Naujausios 
zmios 

Kurijos už s i en io re i 
k l i u minis t ras Tgor Tvanov 
liepą planuoja apsilankyti Lie
tuvoje 

Lietuvos prezidentas kviečia Lenkiją dirbti kartu 

Lietuvos ir Lenkijos prezu 
sander Kwasniewski. 

Rolandas Paksas (kairėje) ir Alek-
Eitos nuotr. 

A u g u s t a v a s , birželio 11 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas ekonomikos forume 
„Lietuva-Lenkija" pareiškė, kad 
Lietuvos užsienio politikoje san
tykiai su Lenkija užima ypa
tingą vietą, ir abiejų valstybių 
verslininkai galėtų tuo pasinau
doti, drauge siekdami užsaky
mų Europos S?jtti}gos (ES) 
sostinėse ir a ts ta tant Iraką. 

R. Paksas kar tu su Lenkijos 
prezidentu Aleksander Kwas-
nievvski yra treč ; ">.dienį Lenkijos 

mieste Augustave netoli Lietu
vos sienos vykstančio forumo, 
kurį organizavo Lietuvos ir Len
kijos ūkio rūmai, globėjai. 

Kreipdamasis į forumo da
lyvius, R. Paksas išreiškė įsiti
kinimą, kad, Lietuvai ir Lenki
jai stojant į ES, būtent verslas ir 
bendras jo tikslų gynimas atei-
tyje-turėtų tapti viena pagrindi
nių Lietuvos ir Lenkijos strate
ginio bendradarbiavimo varo
mųjų jėgų. 

„Narystė Europos Sąjungo

je — tai nuolatinė konkurencija. 
Mano įsitikinimu, a t s k i r i e m s 
verslininkams, kaip ir a t sk i 
roms šalims, šioje konkurenci
nėje kovoje bus labai sunku. To
dėl mums svarbu mąstyti pla
tesniu — regioniniu — konteks
tu", sakė R. Paksas. 

Tačiau, anot jo, konkurenci
ja Europos Sąjungoje a tve r i a 
naujų bendradarbiavimo ir ko
operacijos galimybių. 

R. Paksas pakvietė Lenkijos 
verslininkus aktyviai investuoti 

Lietuvoje bei išreiškė viltį, kad 
ir Lietuvos verslininkai tu r i ką 
pasiūlyti kaimyninei Lenkijai ir 
yra čia laukiami. 

Lietuvos valstybės vadovo 
nuomone, re ikia dirbti ka r tu 
kreipiant dėmesį ir į Europos 
Sąjungos, ir į tolimesnių valsty
bių rinkas. 

Prez identas kaip pavyzd} 
paminėjo Lietuvos ir Lenkijos 
verslininkams atsiradusią pui
kią galimybę bendradarbiaut i 
a ts ta tant Iraką. 

E k o l o g i š k a i š v a r u s 
k u r a s n e a t l a i k ė 

b a n d y m ų 
Uostamiesčio savivaldybė 

atsisako anksčiau iškeltų rei
kalavimų nuo šių metų visuo
meniniame transporte naudoti 
tik ekologiškai švarų kurą — 
biodyzeliną. 

Pernai p radė tas eksperi
mentas parodė, kad šis kuras 
netinka papras t iems dyzeli
niams varikliams ir gali juos 
sugadinti — užkimšti kuro sis
temą. 

Miesto infrastruktūros ir 
energetikos skyriaus vedėjas 
Arūnas Smagur is sako, jog 
biodyzelinas neišlaikė ir žiemos 
išbandymų, nes nuo šalčio ku
ras stingo ir netiko naudojimui. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

A t i d a r y t a K a v a r s k o 
h i d r o e l e k t r i n ė 

Anykščių rajone. Kavars
ke, trečiadienį atidaryta mo
derniausia Lietuvoje mažoji 
hidroelektrinė. 

Susivienijimui ..Achemos 
grupė" priklausanti bendrovė 
„Achema hidrostotys" į jos sta
tybą investavo beveik 10 mln. 
litų. Manoma, kad investicijos 
atsipirks per 12 metų. 

2001 m. pradėta statyti jė
gainė per metus pagamins apie 
6.5 mln. kilovatvalandžių 
ikWh) elektros energijos. Pa
kėlus vandens lygį tvenkinyje, 
elektros gamyba išaugtų iki 9 
mln. kWh. o elektrinės galingu
mas — nuo 1.000 iki 1,500 kilo
vatų. 

Statant hidroelektrinę, bu
vo įrengtas žuvitakis. leidžian
tis neršiančioms žuvims pakilti 
į upės aukštupį. Jo kaina — 
apie 12 proc. visos elektrinės 
statybos vertės. 

Lietuvoje veikia 50 mažųjų 
hidroelektrinių, pagaminančių 
apie 3 proc. valstybei reikalin
gos elekt -energijos. BNS> 

Vilniaus mero rinkimuose — 
„lygiosios" 

V i l n i u s , birželio 11 d. 
'BNS; — Trečiadienį vykusiuo
se Vilniaus mero rinkimuose 
abu kandidatai — Liberalų cen
tro sąjungos vadovas Artūras 
Zuokas ir socialdemokratas 
Gediminas Paviržis — surinko 
po 25 balsus. 

Vilniaus miesto taryboje 
yra 51 narys, tačiau Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
atstovas Tadeušas Filipovičius 
posėdyje nedalyvavo, nes, kaip 
teigia kiti miesto tarybos nariai , 
jam ligoninėje gydomos akys. 

Nors oficialiai LLRA pri
klauso G. Paviržį iškėlusiai 
koalicijai. T. Filipovičius ir jo 
kolega Janas Dovgialo pasirašė 
po dokumentu, siūlančiu į me

rus A. Zuoką. Pastarąjį remia 
24 balsus taryboje turintys Li
beralų ir Centro sąjungos atsto
vai bei konservatoriai. 

G. Paviržį į merus pasiūlė 
penkių partijų koalicija, kuriai 
priklauso Lietuvos lenkų rinki
mų akcija (LLRA), Lietuvos so
cialdemokratų partija, Liberalų 
demokratų partija, Lietuvos ru
sų sąjunga ir Naujoji sąjunga. 

Balandį vykusiuose mero 
rinkimuose A. Zuokas pralai
mėjo G. Paviržiui, tačiau vėliau 
teismas rinkimų rezultatus pa
skelbė negaliojančiais, nes juose 
dalyvavo ir trys į tarybą išrink
ti Seimo nariai. 

Vilniaus meras vėl bus ren
kamas po dviejų savaičių. 

Gintaro muziejaus lankytojai vėl 
gali grožėtis „Saulės akirfniu" 

Gintaro muziejaus budėtojais. 
Atskira kamera vestibiulyje 
prie bilietų kasos filmuoja kiek-

V i l n i u s , birželio 11 d. 
BNS) — Įrengus patikimą ir 

modernią apsaugos sistemą, 
pavogtą ir sėkmingai a t rastą 
nepakartojamo grožio gintaro 
luitą — ..Saulės akmenį" — vėl 
gali apžiūrėti Palangos Gintaro 
muziejaus lankytojai. 

Pasak dienraščio „Klaipė
da", nuo antradienio pastatą ir 
jo prieigas visą parą stebi kelio
lika vaizdo kamerų, kurių per
duodami vaizdai matomi budė
tojo kambaryje esančiame ekra
ne. 

Vitrinose, kur išdėlioti 
brangūs parodiniai, tarp jų i r 
..Saulės akmuo", įstatytas ne
dūžtant is 9 milimetrų storio 
stiklas. 

Vagis, norėdamas pasiekti 
grobį, turėtų išgriauti visą vit
riną. Tačiau jam nepavyktų ne t 
įsigauti į pastatą, nes. suveikus 
moderniai signalizacijai, į įvy
kio vietą prisistatytų policija. 
Operatyviai reaguoti į kilusį 
pavojų padės geresnis ryšys su 

vieną lankytoją, o muziejaus 
salėse įtaisyti itin jaut rūs da
vikliai. 

Kaip sakė muziejininkas 
Antanas Tranyzas, įrengus pa
tikimą apsaugos sistemą, mu
ziejus iš savo fondu papildė 

N u k e l t a į 5 psl . 

Lietuvos kariai pradėjo tarnybą Irake 
V i l n i u s , birželio 11 d. 

(BNS) — Lietuvos kariuomenės 
Algirdo mechanizuotojo pėsti
ninkų bataliono 44 kariai pra
dėjo vykdyti užduotis Irake, sa
vo atsakomybės rajone netoli 
Basros miesto. 

Algirdo bataliono kariai 
kartu su danais tarnauja Di
džiosios Britanijos kontroliuoja
moje teritorijoje į šiaurės rytus 
nuo Basros. 

Jų užduotis — padėti pa
laikyti viešąją tvarką, budėti, 
saugoti objektus, tarnyba kon

trolės postuose. 
Lietuvos kariai į paskir t ies 

vietą atvyko iš Kuwait*o, } kurį 
atvyko birželio pradžioje. 

J tarnybą Persijos įlankos 
regione jie išvyko su individua
lia ginkluote ir apsaugos prie
monių komplektais nuo chemi
nio ir biologinio ginklo. 

Danijos kar inės pajėgos 
aprūpino juos šarvuočiais, t r an 
sporto priemonėmis, t a ip pat 
teiks medicinos priežiūrą i r gy
dymą. 

Lietuvos Didžiojo kun i 

gaikščio Algirdo mechanizuota
sis pėstininkų batal ionas yra 
parengtas dalyvauti tarptaut i 
nėse operacijose už Lietuvos 
ribų. Danijos kariniai žinovai 
gerai įvertino Lietuvos padali
nio parengtį. 

Nuo balandžio keturi Lietu
vos karo medikai, t a rp kurių 
yra 2 moterys, ta rnauja Pietų 
Irake, kur U m m Qasr uosta
miestyje dirba ispanų karo lau
ko ligoninėje. Kuwait 'e taip pat 
dirba 10 Lietuvos kariuomenės 
logistikos specialistų. 

New York, birželio 11 d. 
(BNS) — JAV teismas nuspren
dė atnaujinti bylą dėl sutuokti
nių poros iš Lietuvos nužudymo 
New York'o rajone Queens. 

Savo buvusios draugės Jū
ratės Dainienės ir jos vyro Rim
gaudo nužudymu apkal t intas 
Abel Ros 1999 metų gegužę bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. New York'o teismo nuo
sprendį tuomet lėmė nužudy
tųjų sūnaus Luko parodymai. 

Kariuomenė ir policija kartu rūpinsis valstybės saugumu 
V i l n i u s , birželio 11 d. 

(BNS) — Policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravi
čius ir Lietuvos kariuomenes 
vadas generolas majoras Jonas 
Kronkaitis trečiadienį pasirašė 
sutartį, kurios tikslas — bend
radarbiauti užt ikr inant visuo
menės ir valstybės saugumą. 

„Tai ilgai ruošta ir labai 
svarbi sutar t is . Kariuomenės ir 
policijos tikslai — bendri: vals
tybės saugumas viduje ir išorė
je. Nuo sėkmingo bendradar
biavimo t a rp dviejų jėgos struk
tūrų laimės t ik tauta", teigė V. 
Grigaravičius. 

Šiai nuomonei pri tarė ka
riuomenės vadas J. Kronkaitis, 
kurio teigimu, bendradarbiavi
mas vyko jau seniai, tačiau ne
buvo oficialiai įteisintas. „Da
bar galėsime pasinaudoti vieni 
kitų infrastruktūromis", sake 
J. Kronkaitis. 

Sutartimi numatyta teikti 
abipusę pagalbą, susijusią su 
personalo ruošimu, tobulinimu 
ir jo kvalifikacijos kėlimu. Ka
riuomenė ir policija keisis infor
macija t i r i a n t nus ika l t imus , 
drauge ieškos įtariamų nusi
kaltėlių ir be žinios dingusių 
asmenų, užt ikrins viešąją tvar
ką ir visuomenes saugumą val
stybinių renginių metu. 

Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius (kairėje) ir 
Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Algirdas 
Kronkaitis pasirašė sutartį. Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

JAV teismas vėl atvers lietuvių sutuoktiniu 
žudiko bylą 
Kaip rašo NewYork'o dien

raštis „Newsday", iš Queens ra
jono kilęs A. Ros per savo ad
vokatus išsikovojo, kad butų tei
siamas iš naujo. 

Queens apeliacinis teismas 
nusprendė, kad A. Ros advoka
tui per teismo procesą turėjo bū
ti pateikta kaltintojų ataskaita, 
kurioje, kaip manoma, nužudy
tosios poros sūnaus parodymai 
šiek tiek skiriasi nuo jo liudiji
mo teisme. 

Minėtoje kal t intojų a ta
skaitoje nurodoma, kad Lukas , 
kuriam per tėvų nužudymą bu
vo 9 metai, iš pradžių teigė, kad 
„šešėlis", kurį jis pama tė sprun
kantį iš šeimos namų, j a m pasi
rodęs panašus į jo motinos. 

Tuo tarpu kaltintojai teigė. 
jog ataskaita, kurią nori išsirei
kalauti A. Ros advokatas David 
Cohen, yra darbinis dokumen
tas, kuriame galėjo pasi taikyti 
klaidų. N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
{ftemianhs AFP. Reuters. AP, interfa*. ITAR-TASS. BNS 

itmį agentūrų prarte&mats} 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Kadenciją 

baigiantis Jungtinių Tautų 
(JT) vyriausiasis ginklų tikrin
tojas Hans Blix ..ABC News" 
antradienį pareiškė, jog daugu
ma JAV žvalgybos surinktų įro
dymų apie Irako masinio nai
kinimo ginklus „nebuvo tvirti" 
ir jais nereikėjo remtis grin
džiant karo su šia valstybe bū
tinybę. J is sakė neketinąs kal
tinti JAV prezidento George W. 
Bush ir Didžiosios Britanijos 
premjero Tony Blair nenuošir
dumu „Manau, kad jie tikėjo 
tuo, ką matė, tačiau dalis su
rinktos medžiagos nebuvo pati
kima", sakė ginklų tikrintojas 
Šią nuomonę H Blix pareiškė 
po to, kai G. W Bush tvirtai pa
neigė įtarimus, kad jo adminis 
tracija. siekdama pateisinti ka 
rą Irake, klastojo informaciją 
apie Irako tur imus masinio 

naikinimo ginklus. Pasak H. 
Blix, valstybių vadovai neturė
tų remtis nepatikimais žvalgy
bos duomenimis. „Jei norima 
pradėti karą, jį motyvuojant to
kiomis žiniomis, jos turi būt i 
teisingos. Nepakanka iš tar t i : 
'Atsiprašome, informacija buvo 
neteisinga' ". pažymėjo jis. 

V a š i n g t o n a s . JAV gyny
bos sekretoriui Donald Rums-
feld priėmė netradicinį spren
dimą naujuoju sausumos pajė
gų štabo vadu paskirti prieš 3 
metus į atsargą išėjusį 57 metų 
generolą Petor Schoomaker. 
Tai . kad D Rumsfeld pasirinko 
atsargos generolą, o ne ta rnau
jančius kariuomenės vadus, ro
do įtemptus gynybos sekreto
r i aus ir kariuomenės santy
kius 

C a p e ("anavera l , F l o r i 
d a . NASA antradieni paleido 
pirmąjį iš savo dviejų „marsei-
gių", kurie Marse ieškos van

dens ir gyvybės pėdsakų. Rake
tos su pirmuoju „marseigiu" 
„Spirit" skrydis dėl blogo oro 
buvo atidėliojamas dvi dienas. 
Jei „Spirit" ir kito „marseigio" 
„Opportunity". kuris turi būti 
paleistas vėliau šį mėnesį, misi
jos bus sėkmingos, mokslinin
kai sužinos, ar vandens Marse 
buvo pakankamai ilgai, kad 
šioje planetoje atsirastų gyvy
bė. 

Ryga . Dabartinė Latvijos 
prezidentė Vairą Vykė-Freiber-
ga greičiausiai bus vienintelė 
kandidatė per birželio 20 d. nu
matytus prezidento rinkimus, 
nes opozicijos susivienijimas 
„Už žmogaus teises vieningoje 
Latvijoje" atsisakė ketinimo 
kelti savo kandidatūrą į šias 
pareigas. 

kuris yra vienas iš islamistų 
grupuotės „Hamas" ka r in io 
sparno „Ezzedine a l -Qassam 
brigados" vadų. 

TURKIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

EUROPA 
Briuse l i s . Europos Komi

sija (EK'> trečiadienį išreiškė 
susirūpinimą, kad Europos Są
jungos konstitucijos projekte 
numatomas komisijos įgalioji
mų sumažinimas ir atskirų val
stybių įtakos padidinimas kelia 
grėsmę ES veiklai ir glaudžiam 
jo narių bendradarbiavimui . 
EK reikalauja, kad nuo kitų 
metų. kai 15 valstybių sąjunga 
pasipildys 10-čia naujų narių, 
jai butų skirta daugiau įgalioji
mų ginti bendrus visos Europos 
tikslus, tačiau šiam ES vykdo
mojo organo reikalavimui prie 
šinasi didesnes valstvbes 

L 
Gaza . Radikali islamistų 

grupuotė „Hamas" prisiėmė at
sakomybę už trečiadienį Jeru
zalėje įvykdytą savižudžio 
sprogdintojo išpuolį, per kurį, 
sprogus autobusui, pirminiais 
duomenimis, žuvo mažiausiai 
16 žmonių ir daugiau nei 60 bu
vo sužeisti. Tuo tarpu „Hamas" 
dvasinis vadovas, šeichas Ah-
med Yassin pareiškė, kad šiuo 
išpuoliu buvo atkeršyta už ant
radienį įvykdytą pasikėsinimą į 
vieną grupuotes vadų. 

Gaza. Netoli Gazos miesto 
trečiadienį Izraelio sraigtaspar
nis raketomis apšaudė automo
bilį Tarp šešių žuvusiųjų per šį 
puolimą buvo ir Tito Massaoud. 

C j ^ Ė S KORĖJA^ 
Seulas . Siaurės Korėja tre

čiadienį pareiškė, kad po karo 
Irake prasidėjęs J u n g t i n i ų 
Valstijų spaudimas šiai komu
nistinei valstybei peržengė „pa
vojingą ribą" ir perspėjo Va
šingtoną, kad jis ger iau pa
mąstytų apie karo pasekmes. 
..Karas nėra nei sporto varžy
bos nei pramoginis žaidimas 
Tai yra gyvenimo ir mir t ies ko
va", rašo la ikrašt is ..Rodong 
Sinmum". laikomas Š iau rė s 
Korėjos valdančiosios partijos 
nuostatos skelbėju. „Je i G W. 
Bush ragins savo pajėgas pra
dėti antrąjį karą su Korėja. . jie 
pamatys, ką reiškia t ik ras i s ka
ras Užpuolikų lauks t ik pra
žūtis ir mirtis", rašo laikrašt is . 
Šiaurės Korėja nuolat kal t ina 
Vašingtoną, kad jis rengiasi su
duoti užkardymo smūgius , ku
rie išprovokuos branduol in į 
konfliktą 

A n k a r a . Turkijos pietinia
me Adanos mieste trečiadieni 
vietos gyventojas metė dvi ran
kines grana tas į JAV konsulato 
pastatą po to, kai buvo sustab
dytas prie saugumo kontrolės 
posto. Policija suėmė užpuoli
ką, kuris prisiėmė atsakomybę 
už šį nusikaltimą. Sprogimas 
žalos nepadarė , laimei, žmonės 
nenukentėjo. Suimtasis Cumali 
Kocatepe apsimetė laukiantis 
eilėje paduoti prašymą imigra
cijai į Jungt ines Valstijas, ta
čiau, sustabdytas prie saugumo 
kontroles posto, jis metė ran
kines granatas . Viena granata 
sprogo šalia pasiuntinybės pas
tatų, o kitą vėliau susprogdino 
atvykusi policija. „Padė t i s 
kontroliuojama JAV konsulas 
mums padėkojo už greitą rea
gavimą", teigė Adanos guberna
torius. Šis sprogimas yra pir
mas r imtas išpuolis prieš JAV 
siekius valstybėje nuo JAV va
dovaujamo karo Irake pradžios, 
kuriam priešinosi ir Turkijos 
valdžia, ir gyventojai 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

LIETUVIŲ RADIJAS LOS ANGELES 
Kiekvieno šeštadienio prieš

pietį, 12:30 vai., Los Angeles 
per amerikiečių radijo stotį 
skamba lietuviška kalba, mu
zika ir dainos. Tai yra lietuvių 
radijo pusvalandis, kuris pra
dedamas daina: „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt. Tą garbę gavome 
užgimę ir jai neturim leist 
pražūt"... 

Lietuvių radijo bangoms 
prieš kurį laiką suėjo 50 metų 
veiklos amžius. Deja, Los An
geles lietuvių radijo vadovai 
apie tai nepaminėjo nei per 
radiją, nei lietuviškoje spau
doje. 

Šioje vakarinio Pacifico 
pakrantėje, Los Angeles mies
te, kultūrinė lietuvių veikla 
pagyvėjo, čia atvykstant įsi
kurti iš kitų Amerikos valstijų 
daugeliui tautiečių. 

1952 metų laikotarpyje čia 
įsikūrė lietuvių radijas, kuris 
aptarnavo Los Angeles ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius. 
Šį lietuvių radiją įkūrė Ame
rikos lietuvis Bruno Gedi
minas, persikėlęs iš Čikagos, 
kuris, gyvendamas Čikagoje, 
buvo Antano Vanagaičio — 
„Margučio" dešinioji ranka. 
Jis keletą metų buvo „Mar
gučio" radijo pranešėjas ir žur
nalo redaktorius. 

Atvažiavęs į Los Angeles, 
čia įsteigė Los Angeles lietu
vių radiją ir jam vadovavo. 
Buvo jo pranešėjas ir savo 
asmeniškomis lėšomis jį 
išlaikė keletą metų. 

Vėliau talkon pasikvietė 
losangelietį Bronių Dūdą, 
kuris padėdavo darbe kiek
vieną šeštadienį vesti pusva
landžio lietuvių valandėlę. 

Ši, B. Gedimino įsteigta, 
radijo valandėlė gyvavo keletą 
metų. 

Vėliau Los Angeles įsi
steigė Radijo klubo valdyba, 
kuri perėmė šį darbą. Pirmoji 
pirmininkė buvo Stasė Pau-
tienienė, kuri kartu ir buvo 
pirmoji pranešėja. 

Daugelio metų eigoje šios 
programos lietuvių radijo 
technikų buvo įrašomos į juos
tas ir nuvežamos į radijo stotį 
transliuoti. Šį darbą iš pasi
aukojimo visi radijo technikai 

atliko nemokamai, už ką jiems 
priklauso didelė padėka. 

Vėlesniais metais šiame 
Radijo klube dirbo ir daugiau 
vietos kultūrininkų. Ypatingai 
aktyvus buvo Antanas Audro
nis ir kiti. 

Maždaug 1980 metais šio 
straipsnio autorius buvo pa
kviestas pirmininkės ir prane
šėjos Stasės Pautienienės 
įstoti į Radijo klubą ir būti 
radijo pranešėju. 

Vėliau esamos valdybos, 
buvau išrinktas Los Angeles 
lietuvių Radijo klubo pirmi
ninku ir pranešėju. Šį darbą 
dirbau 15 metų. 

Los Angeles lietuvių radijo 
klubas išsilaiko iš klausytojų 
reklamų ir aukų. 

Maždaug prieš 10 metų, 
mano ir visuomenininko Albi
no Markevičiaus pagalba, išsi
rūpinome Radijo stotyje dar 
vieną pusvalandį lietuviškoms 
laidoms vesti anglų kalba. 

Šis anglų kalba pusvalan
dis buvo pavadintas: „Inde-
pendant Lithuanian Radio". 
Jo vadovas ir pranešėjas kiek
vieną šeštadienį 12 vai. dienos 
yra Kęstutis Reivydas. Jis ir 
dabar dirba šį darbą. 

Anglų kalba vedamas lie
tuvių radijo pusvalandis išsi
laiko iš klausytojų aukų. Čia 
yra verta pažymėti, kad ir 
Kęstutis Reivydas aukoja savo 
laiką nemokamai ir, žinoma, 
dalį išlaidų padengia iš savo 
kišenės. 

Padėkos yra verti visi lie
tuvių radijo pusvalandžio dar
buotojai, klubo pirmininkė ir 
pranešėjai, paruošiant ir 
įkalbant šias radijo programas 
į juostas. 

Šiuo metu Los Angeles 
Lietuvių radijo klubui vado
vauja Genovaitė Plukienė, 
kartu atlikdama ir pranešėjos 
darbą. Ji turi tris pranešėjus, 
kurie pasikeisdami šį darbą 
atlieka kiekvieną šeštadienį. 

Džiugu, kad paskutiniu 
metu į radijo pranešėjų tarpą 
įsijungė ir du trečios bangos 
lietuviai, kurie puikiai atlieka 
Lietuvos garsinimo darbą 
Pacifico vandenyno pakrantė
je, Los Angeles mieste. 

Vytautas Šeštokas 

Los Angeles Dramos sambūria^iTBeštoje poetės J;idįtos Vaičiūnaitės kūrybos popietėje: Laisvūne Laurinkienė 
ir Amandas Ragauskas. 

POEZIJOS PAVASARIS LOS ANGELES SCENOJE 

GRAŽIAI ATŠVENTĖME 
MOTINOS DIENĄ 

Gegužės mėnuo yra atgim
stančio pavasario mėnuo. Tą 
mėnesį viso civilizuoto pa
saulio žmonės švenčia Moti
nos dieną. Ir Lietuvoje ši 
diena buvo gražiai švenčiama. 
Prisimindavome ne tik savo 
gimdytojas, bet ir savo mielą 
tėvynę Lietuvą. Už tai bolševi
kai, pavergę Lietuvą, griež
čiausiai uždraudė švęsti šią 
metinę šventę. 

Šiandien Lietuva laisva ir 
Motinos diena, kaip ir visos 
kitos tautinės šventės, yra 
švenčiama. Motinos dieną 
švenčia ir visame Vakarų pa
saulyje pasklidę mūsų tautie
čiai. Į šią grandinę įsijungė ir 
Daytona Beach lietuviai. 

Gegužės 11 d. buvo atna
šautos šv. Mišios. Giedojo 
,.Sietyno" choras, prie vargonų 
— muz. A. Skridulis. Solo 
Shubert „Ave Maria" pagiedo
jo sol. J. Daugėlienė. O pati 
šventė buvo atšvęsta parapi
jos salėje. Susirinko gražus 
būrelis vietos lietuvių ir keli 
svečiai bei viešnios iš toliau. 

Klubo pirmininkas trum
pu žodžiu išryškino šios šven
tes reikšmę ir širdingai pa
sveikino visas susirinkusias 
motinas. Jis taip pat neuž
miršo pasveikinti ir tėvelių, 
nes klubas Tėvų šventės atski
rai nerengia. 

Motinos dienos šventei pa
įvairinti muz. A. Skridulis 
paruošė koncertinę programą, 
kurią atliko „Sietyno" choras. 
Choras padainavo liaudies 
dainą .Anoj pusėj Nemuno", 
„Dzūkijos šypsena" (A. Bra
žinsko), P. Vaičaičio žodžiais 
sukurtą dainą „Yra šalis" -
žodžius labai jautriai pa-" 
deklamavo J. Baltrušaitis. 
„Obelėlė ir upelis" — (muzika 
M. Vaitkevičiaus). „Oi, moti
nėle" (žodžiai V. Bložės). Cho
ras padainavo dar kelias dai
nas, o pabaigai pagal B. 
Pukelevičiūtės eilėraštį Z. 
Lapino sukurtą nuotaikingą 
dainą „Jazminų valsas". 

Svečiai labai dėmesingai 
išklausė šią taip gerai paruoš
tą ir Motinos dienai pritaiky
tą programą. Choras susilau
kė audringų plojimų. Prog
ramai pasibaigus, visi buvo 
pakviesti prie vaišių stalo. 
Vaišes paruošė Klubo valdy
bos narės A. Mažeikienė. O. 
Kreivėnienė ir V. Tallat— 
Kelpšienė. Jos visos yra moti
nėlės, bet nepagailėjo laiko 
nei jėgų paruošti skanius val
gius. Neatsiliko ir valdybos 
tėveliai A. Šilbajoris ir N. 
Kreivėnas. Jie parūpino sve
čiams skanaus vyno. 

•I Be 

Kiek kartų mintimis klajo
jome po išsvajotą savo miestą, 
kiek kartų matėme jį besi
keičiančių metų tėkmėje, vėjų 
plakamą, ūkanų gaubiamą. 
Tokį supoetintą ir spalvingą 
Vilniaus vaizdą išvydome Ju
ditos Vaičiūnaitės kūrybos 
vakare, pavadintame „Skers
gatvių šešėliais aš ateisiu..." 
Sio vakaro scenarijaus autorė 
Laisvūnė Laurinkienė, kartu 
su „Dramos sambūrio" akto
riumi Amandu Ragausku 
skaitė žymios lietuvių poetės 
eiles bei memuarų ištraukas. 

Juditos Vaičiūnaitės kūry
bos vakaras, vykęs šių metų 
balandžio 27. 28 dienomis Los 
Angeles, Šv. Kazimiero para
pijos salėje, užbaigė 49-ąjį 
„Dramos sambūrio" sezoną. 

Poezijos vakaro iniciatorė 
Laisvūnė nė kiek nenusivy-
lusi, kad žiūrovų salėje buvo 
mažiau negu galėtum tikėtis. 
Kaip pati tvirtina, tokie 
renginiai — ne masiniam 
klausytojui skirti. Tie, kurie 
atėjo, atrodo, tikrai įsiklausė į 
poetinę metaforą ir pasidavė 
rimtai šio vakaro nuotaikai. 

Laisvūnė, keletą metų pra
leidusi Los Angeles, šiuo metu 
gyvena Sunnyvale mieste, 
šiaurinėje Kalifornijoje, bet 
ryšių su Los Angeles surastais 
draugais nenutraukia. Kaip 
pati pasakojo, apie neseniai 
mirusią poetę Juditą Vaičiū
naitę nedaug ką žinojo, nors. 
kaip ir poetė. Laisvūnė yra 
kilusi iš Kauno. Bet štai prieš 
kurį laiką pasitaikė proga 
draugų amerikiečių būriui 
paruošti pranešimą apie pasi
rinktą lietuvių poetę. Ilgai 
varčiusi lietuvių poezijos pus
lapius. Laisvūnė nusprendė, 
kad J. Vaičiūnaitė, poetė, pra
bylanti universalia poetine 
kalba, bus tinkamai suprasta 
bet kur. Tuo labiau šios poetės 
rinkinys „Selected poems of 
Judita Vaičiūnaite" jau buvo 
išleistas anglų kalba. Lais
vūnė, šiuo metu gyvenanti 
pačioje urbanistiškiausioje 

vietoje — pasaulinės kompiu
terinės technikos centre Silli-
cone Valley, lietuvių miesto 
poetės kūrybos nepamiršo. 
Daugiau paskaičiusi ir pasigi
linusi, Los Angeles „Dramos 
sambūriui" talkininkaujant, 
atvežė parodyti čia gyve
nantiems lietuviams. 

Panašių pomėgių žmonės 
vienas kitą greit suranda ir 
puikiai papildo. Laisvūnė Lau
rinkienė pirmą kartą su 
Amandu Ragausku pasirodė 
scenoje prieš keletą metų, 
paruošę pluoštą meilės eilių 
Šv. Valentino dienai. Nuo to 
laiko jų kūrybinis bendradar
biavimas tęsiasi. 

Amandas Ragauskas Los 
Angeles lietuvių žinomas kaip 
nenuilstamas, veiklus žmo
gus. Jo namuose prie vaikys
tės fotografijų kabo užrašas 
„Gimęs Maironio name". 
Taigi, įdomiu sutapimu jo pir
mieji gyvenime metai prabėgo 
pačioje Kauno senamiesčio 
širdyje. Rotušės aikštėje. Po
kario metais dabartinio Lite
ratūros muziejaus name buvo 
gyvenama. Patalpa, kurioje jo 
tėvų ir tetos šeima gyveno, 
buvo labai ankšta, tačiau pir
mieji jo gyvenimo . žingsniai 
buvo žengti kaip tik čia, isto
riniame name. Galbūt tose 
sienose užsilikusi Dainiaus 
dvasia, gal įgimti polinkiai 
įkvėpė Amandui meilę liau
dies menui, literatūrai ir 
teatrui, kurią išsaugojo gyven
damas ir užjūryje. Daugiau 
kaip dešimt metų praleidęs 
Los Angeles, vaidino beveik 
visuose „Sambūrio" pastaty
muose, tačiau poezijos skaityti 
ilgai nedrįso. Juditos Vaičiū
naitės poezija, kaip pats pri
pažįsta, iš pradžių atrodžiusi 
paini, vėliau, įsiskaičius, pa
traukė savo minties grožiu ir 
priminė gimtąjį miestą. 

Poezijos vakarui Laisvūnė 
parinko pluoštą Juditos Vai
čiūnaitės eilėraščių, paįvai
rindama juos atsiminimų iš
traukomis. Memuaruose poetė 

jautriai, moteriškai kalba apie 
save, šiltai prisimena tėvus, 
vaikystę, audringus lietuvių 
tautos įvykius, nulėmusius ir 
jos šeimos dalią. Visa tai pade
da lengviau suprasti poetės 
eiles, išgirsti jos lyrinio hero
jaus balsą. Šis herojus — tra
pus, užsisvajojęs, jaučiantis 
praeities nostalgiją. Poetė 
mąsto didingame Vilniaus pei
zaže, varpinių, bažnyčių, au
gančių kvartalų, fontanų fone. 

Laisvūnės skaitomose eilė
se, jos švelniame balse galėjai 
išgirsti moterį, svajojančią, 
jautrią, mylinčią ir kartu di
dingą. Šios didybės simbolis — 
Barbora Radvilaite. Ji scenoje 
pasirodo tuščio paveikslo fone 
kaip Vilniaus renesanso sim
bolis. Amando skaitomų eilė
raščių herojus — labiau dra
matiškas, kalbantis tvirtu bal
su. 

Poezija, daugiau negu bet 
kuris literatūros žanras!" pa-
lieka laisvės individualiam 
supratimui ir interpretavimui. 
Aktoriai scenoje pateikė pa
čias gražiausias ir skambiau
sias Juditos Vaičiūnaitės eiles, 
sukurdami poetišką nuotaiką, 
kurią papildė žvakių šviesa, 
varpų muzika ir liaudies 
dainų ištraukos, keli tušti 
auksiniai rėmai, kabantys 
scenos gilumoje. Juditos Vai
čiūnaitės eilėraščiuose galima 
buvo stipriai justi laiko tėkmę. 

Ta pačia proga susirin
kusieji galėjo apžiūrėti dviejų 
jaunų, neseniai iš Lietuvos at
vykusių menininkų — Aušros 
Maciulevičienės ir Sigito Šniro 
kūrybos parodą. 

Dėkojame Laisvūnei Lau
rinkienei, Amandui Ragaus
kui, Los Angeles „Dramos 
sambūriui" ir visiems šio va
karo talkininkams: muzikams 
Margaritai ir Gintarui Vainu-
čiams. dailininkui Sigitui Šni-
rui, kostiumų dailininkei Auš
rai Maciulevičienei bei garso ir 
apšvietimo režisieriui Ginta
rui Laurinkui. 

Asta Pakuckienė 

ŽINIASKLAIDOS IŠSILAIKYMAS NE TEORINE PRASME.... 

Vytau tas Vidugiris yra v ienas 
veikliųjų I/Os Angeles lietuvių tel
kinio gyventojų, .lis ta ip pat yra I.H 
Seimo ir .JAV LB atstovų komisijos 
narys 

Amerikos lietuvių žurna
listų sąjungos Los Angeles 
skyrius, nepaisant metų eilės 
pasikeitimų, tebėra atviras, 
veiklus ir laukia naujų narių 
talkos; bet kokio žanro, kad 
tik būtų žadinama žmonių ini
ciatyva dalyvauti parapijos 
judėjime; kūrybinės informa
cijos rašiniais ragintų gaivinti 
lietuviškos veiklos judėjimą. 
Ypač Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijoje. Kai kas yra 
jau pasiūlęs tai užakcentuoti 
sena tradicija — „Spaudos 
baliaus" renginiu paskutinįjį 
šių metų šeštadienį. Pradeki
me tad su šių metų darbo 
pabaiga, tuo pačiu, naujų 
narių žurnalistų banga į žur
nalistinį darbą, masinių infor
macijos priemonių veikla. 
Visus prijaučiančius žurnaliz-
mo darbui kviečia Los Angeles 
žurnalistų sąjungos skyriaus 
valdyba, pirmininke Stase V. 

Pautienienė. Užtikrinu, rašyti 
gali kiekvienas, o ypač, jauno
ji karta — kompiuterio karta. 

Norėtųsi čia priminti, kad 
Los Angeles visada buvo žino
mas lietuvių telkinys gera. 
plačia žiniasklaida. Turėjome 
Bronj Railą, leidėją Antaną 
Skyrių, raš. Jurgj Gliaudą, 
prof. Kuprionį. dr. Valančių, 
Vladą Bakūną, Klevą Vi-
džiūnienę (ji keletą metų pui
kiai redagavo „Lietuvį žurna
listą"!. Valeriją Baltušiene. 
teis. K. Janutą. Algirdą Gus
taitį, akt. Juozą Kaributą. 
Dauguma jų seniai ..anapus 
saulės": o tebeturime politinės 
orientacijos aktyvistą Juozą 
Kojolj, meno kritiką Praną 
Visvydą, publicistą teis. Igną 
Medžiuką, kūrybiškai darbš
čią Reginą Gasparonione. Rū
tą Šakienę. Vytautą Šeštoką, 
red. Karolj Milkovaitį, šauliu 
kuopos vadą — žurn. K. Ka-
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills. IL 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laoaroskoptne chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolieOi. 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
vww.ceritBrforsurgefyaretxeastrieallh.corn 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

' Te). 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambint 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

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

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

Chicago, L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

VIDASJ.NEMICKAS.M.D. 
KARDIOLOGAS -3RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto, tačiau skelbtis 

laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500 ar užsukti 
į DRAUGO administraciją adresu 

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

ŠV. ANTANO Š V E N T Ė — ATLAIDAI 

Sekmadienį, birželio 8 d., 
visi keliai vedė į Šv. Antano 
parapiją Detroite, kur buvo 
švenčiama parapijos dan
giškojo globėjo šv. Antano 
šventė. Šv. Mišių metu bažny
tinis choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio, gražiai 
giedojo. Kleb. kun. Alfonsas 
Babonas pasakė šventei tin
kanti pamokslą. Meldėmės, 
kad Dievas per šv. Antaną 
globotų mūsų nedidelę parapi
ją ir mus visus. 

Po Mišių pilna svetainė 
susirinko parapijiečių, jų 
draugų ir svečių iš tolimesnių 
vietovių. Parapijos šeiminin
kės su talkininkių pagalba 
paruošė puikias vaišes. Para
pijos moterys iškepė daug ska
nių pyragų ir tortų. Ir koks 
įvairumas! Veikė gėrimų bufe
tas ir gausių laimikių trauki

mai. Po laimėjimų klebonas 
kun. Alfonsas Babonas padė
kojo visiems darbininkams, 
talkininkams, visiems atsi
lankiusiems ir parėmusiems 
Šv. Antano parapiją. Artė
jančių Antano/Antaninos var
dinių proga kun. Babonas pa
sveikino parapijiečius Antaną 
Lelevičių, Antaniną Lepars-
kienę. Antaną Osteiką, Anta
niną Petrauskiene, Antaną 
Strakšį ir Antaną Zaparacką. 

Dalyviai džiaugėsi savo 
laimėjimais, o ypač turėjo gerą 
progą smagiai praleisti sek
madienio popiete, pabendrauti 
su draugais ir artimaisiais, o 
tuo pačiu paremti ir savo 
parapiją. Šventė praėjo paki
lia ir šilta nuotaika. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

ružą ir, žinoma, lietuvių radijo 
valandėlės kolektyvą, su labai 
sumaniai vedama anglų kal
bos laida; dievaži, vertą Kul
tūros tarybos premijos savo 
patrauklia, geros dikcijos in
formacija etninės kultūros po
kalbiuose su svečiais, net iš 
Australijos: arba vietinių me
nininkų įvairiopais pasisaky
mais, pvz.. muz. Viktoro Ralio 
religinių koncertų. Lietuvių 
dienų šventės progomis, ku
rias tarp kitko, praveda toly
giai pajėgus Karis Petrulis, 
jau su savo gražiu komitetu. 
Visa tai praneša ir anglų 
kalba savo radijo laidoje red. 
Kęstutis Reivydas. Taigi žur
nalistinio darbo vaga plati. 

Būtų galima prisijaukinti 
naują, gražios meninės pri
gimties parapijos kleboną 
kun. Stanislovą Anužį. kurio 
pamokslai atsišviečia litera
tūriniais sugebėjimais. Šios 
tikrovės akivaizdoje, belieka 
rašyti, pasidalinti kūrybinės 
tikrovės esme su visais. 

Mūsų, Los Angeles. CA. Šv. 
Kazimiero parapija, tebeturi 
Amerikos lietuvių žurnalistų 
sąjungos statusą, ir išduoda 
savo nariams akredituotus 
pažymėjimus. Kviečiu sąjun
gai priklausyti. Pažymėjimus 
išduoda ne aplinkiniais keliais 
Sąjungos centro valdybos pir
mininkas inž. Kęstas Miklas. 

Stasė V. Pautienienė 

mailto:ailministracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://vww.ceritBrforsurgefyaretxeastrieallh.corn


IŠGANINGAS KARAS IR 
PRAGAIŠTINGA TAIKA 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Prieš du šimtmečius iš im
perinių siekių Prancūzija 
siaubė artimesnius ir tolimes
nius kaimynus, prieš šešis 
dešimtmečius Vokietija iš tų 
pačių paskatų drebino Euro
pą, Rusija prieš penkis de
šimtmečius okupavo dalį Rytų 
ir Vidurio Europos šalių, vi
sai neseniai buvo pasišovusi 
inkorporuoti Afganistaną, iš
eiti prie Pietų jūrų, o šiandien 
tebekariauja su laisvės sie
kiančia Čečėnija. JAV padėjo 
SSRS, Prancūzijai ir vokiečių 
tautai sutramdyti Hitlerį, 
padėjo atkurti karo nuniokotą 
Vakarų Vokietiją bei ją suvie
nyti su Rytų Vokietija, įvai
riais būdais skatino demokra
tinius procesus SSRS, skatina 
jos teisių perėmėjoje Rusijoje. 

Į užmarštį nuėjo Napoleo
nas, Hitleris, Stalinas. Kas gi 
nutiko, kad į užmarštį staiga 
nuėjo istorinis JAV vaidmuo, 
lėmęs minimų šalių likimą, 
kad iššūkio Amerikai ir pa
sauliui akivaizdoje, Prancūzi
ja, Vokietija ir Rusija pasi
priešino Amerikos ir daugu
mos Europos bendrijos šalių 
siekiams tramdyti Iraką? Trys 
pastarosios valstybės, tar
pusavyje buvusios nesutaiko
mos priešininkės, staiga rado 
bendrą kalbą, pasiskelbė taik-
darėmis. Irako grėsmės taikai 
ir pastovumui pasaulyje aki
vaizdoje, jos pareikalavo prob
lemą spręsti į aklavietę vedan
čiomis politinėmis priemonė
mis, karo naštą uždėjo ameri
kiečiams ir anglams, pačios 
„kovojo" už taiką pašmaikšta
vimais ir patyčiomis iš Ame
rikos bei ją palaikančių šalių. 

Į klausimą, kas geriau — 
karas ar taika — vienareikš
mio atsakymo nėra. nes karas 
gali būti išganingas, o taika — 
kruvina, vedanti į žymiai 
didesnes netektis nei karas. 

Pacifizmas yra buržuazi
nis liberalinis judėjimas, pa
syviomis priemonėmis (karo 
amoralumo smerkimu) remian
tis taiką. Pacifistai smerkia 
bet kokius karus, neigia net 
išsivadavimo karų teisėtumą, 
tiki, kad karų galima išvengti, 
nepašalinus jų priežasčių. Pa-
cifikacijos reiškinys, nukreip
tas j sutaikymą, dažnai būna 
nukreiptas į prieš vyriausy
binių judėjimų bei maištų 
numalšinimą, sukilimų slopi
nimą. Sovietinis teroras SSRS 
okupuotose kraštuose — aki
vaizdus pacifikacijos pavyz
dys. Rusijos karas prieš 
laisvės siekiančią Čečėniją, 
vykdomas kaip tik pacifikaci
jos pagrindu, melagingos ko
vos prieš terorizmą, kurį pati 
Rusija provokuoja, dingstimi. 

Pasaulyje pripažintas 

rusų filosofas Nikolajus Ber-
diajevas, nagrinėjęs karų pri
gimtį, esmę bei psichologiją 
krikščionišku požiūriu („Filo
sofija neravenstva", Berlynas, 
1923), teigia, kad karas yra 
tamsa ir šviesa, neapykanta ir 
meilė, gyvuliškas egoizmas ir 
kilniausias pasiaukojimas, 
kaltės gimimas ir kaltės iš
pirkimas. Jis kreipiasi į paci
fistus — humanistus... 

„Jūs, pacifistai — huma
nistai, sukylantys prieš karą 
ir šaukią į amžiną taiką, jūs 
netikite į aukščiausią žmo
gaus gyvenimo prasmę, neti
kite į amžiną gyvenimą. Ir jūs 
labiau bijote mirties kare nei 
tikintys krikščionys, širdin 
priėmę dieviškos meilės prie
saką. Ir, suprantama, tai gali 
stebinti tik tuos, kurie neįsi
gilina į gyvenimo prasmę. Jūs 
labai paviršutiniškai žiūrit į 
žmogaus gyvenimą ir matote 
tik to gyvenimo atkarpą plokš
tumoje. Ir jūs norite, kad to 
gyvenimo atkarpa plokštumo
je būtų sutvarkyta kiek įma
noma ramiau, patogiau ir ma
loniau. Toliau, aukščiau, gi
liau jums jau nieko nebe
egzistuoja. Jus fizinis nužudy
mas baugina kitaip negu krikš
čionis, kurie tiki amžiną gyveni
mą. Jums su fizine mirtimi 
viskas pasibaigia. Ir jūs nesu-
simąstote dėl to, kad dvasinis 
nužudymas yra tūkstantį kar
tų baisesnis už fizinį nužu
dymą. Tuo tarpu mūsų taikus 
gyvenimas yra pilnas dvasi
nių žudynių. Be jokio karo 
mes žudome savo artimus 
jausmais, mintimis, leidžiame 
į visus kraštus žmogžudiškas 
sroves, nuodijame baisiais 
nuodais žmonių sielas. Mūsų 
taikus gyvenimas yra pilnas 
neapykantos ir pykčio, ir ši ne
apykanta ir pyktis žudo žmo
nes. Evangelijoje pasakyta, 
kad sielos žudikų reikia bijoti 
labiau, negu kūno žudikų. Ir 
štai, pačiais taikiausiais, be 
karų laikais, vyksta karas , 
kuris žudo sielas, nuodija ir 
griauna jas. Kodėl jūsų tai 
nebaugina? Bet koks nužudy
mas iš esmės yra dvasinis 
nužudymas, o ne fizinis. Nu
žudymas nėra atomų perstū
mimas medžiagoje. Nužudy
mas yra valios, nukreiptos į 
žmogaus asmens neigimą ir 
sunaikinimą, aktas. Kare, gi
liau žiūrint, nėra dvasinio nu
žudymo, kadangi fizinis nu
žudymas kare nenukreiptas į 
sunaikinimą ir neigimą as
mens. Kariai — ne žudikai. 
Ant karių veidų nėra žudikų 
antspaudo. Tokį antspaudą 
dažniau tenka matyti taikos 
meto veiduose. Karuose gali 
būti nužudymai kaip dvasinės 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 

PĖDSAKŲ IEŠKANT 
J. M. DUNDURAS 

DRAUGAS, 2003 m. birželio 12 d., ketvirtadienis 

Danutė BindokienĄ 

Lietuviška veikla ir 
vyresnieji jos veikėjai 

XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo vadybos sekcijoje padarę pranešimus 
(iš kairės) Aldas Kriaučiūnas ir Donatas Tijūnėlis. E. Šulaičio nuotr. 

mas istoriją pajungia ab
strakčiam moralizmui arba 
abstrakčiam sociologizmui. Jis 
nutraukia istoriją iki jos 
realios pabaigos". 

Atsigręžę į Lietuvos istori
ją matysime, kad tauta be 
reikalo nepakėlė ir be garbės 
nenuleido kalavijo; gynė savo 
teises, garbę, aukojosi dėl lais
vės. Gera pastebėti, kad Lietuva, 
kaip ir dauguma Europos 
šalių, karo Irake atveju 
palaikė JAV, nepasidavė Ru
sijos. Prancūzijos ir Vokietijos 
pacifistinėms nuostatoms. Tik 
saujelė, be abejonės, inspiruo
ta buvusių „globėjų", pasiskel
busi „Šviesos lyga", vadovau
jama Seimo nario pacifisto 
Rolando Pavilionio, bandė 
kurstyti kovą „už taiką". To
kia kova „už taiką" Sovietų 
Sąjungoje buvo pasiekus mas
tą, kuris grasino pasauliui 
nepalikti akmens ant akmens, 
nes komunistų siekta pasau
linė revoliucija, klasių kova 
vedė į tikrą pragaištį. 

Tautų ir jų valstybių ka
rui sovietai priešpastatė kla
sių karą, ir visas tokio karo 
aukas vaizdavo pateisinamo
mis. Juos baimino žudymai 
karuose, tačiau jie nesibaimi
no žudyti savo klasiniuose 
karuose. 

N. Berdiajevas taip de
maskavo sovietinę taiką: 

„Jūsų humanistiniai šū
kavimai, kai kalba eina apie 
klasių kovą, revoliuciją, nuty
la. Kuomet tauta kariauja 
prieš tautą, jūs tampate vi
siškais vegetarais, jūs baisė-
jatės krauju, jūs skatinate 
brolybę. Tačiau, kai jūs pa-
keičiate tautų karą į klasių 
karą, jūs kraujo trokštate, jūs 
neigiate ne tik brolybę, bet ir 
elementariausią žmogaus pa
garbą žmogui. Istoriniuose žmo
nijos karuose niekuomet ne
būna tokio žmogaus neigimo, 
kaip revoliuciniuose klasių ir 
partijų karuose. Karas turi 
privalomą savo santykių su 
priešu etiką; šaunų priešą 
laidoja su karine pagarba. 
Revoliuciniuose klasių karuo
se viskas leistina, neigiama 

elementariausia bendražmo-
giškoji etika. Su priešu čia ga
lima elgtis kaip su gyvuliu. 
Karas nepažeidžia kosminės 
hierarchinės tvarkos, jis pa
valdus jai. Ją pažeidžia tik 
.pilietinis karas'. Karas pa
našus į dvikovą. Dviems tau
toms ankšta gyventi pasauly
je, jos jaučiasi viena kitos 
nuskriaustos; pripažindamos 
vertomis viena kitą kovos, 
viena kitą pasitinka krūtine. 
Doroviniu požiūriu karas stovi 
aukščiau, dvasiškesnis už so
cialinę kovą, .pilietinį karą'... 
Pilietinis karas negali nevesti 
į sužvėrėjimą". 

Politologas Vilius Bražė
nas rašinyje „Taika ir karai — 
jausmai ir statistika" („Lietu
vos aidas", 2003.04.28) patei
kia stulbinančius skaičius au
kų, liudijančių sovietinę „tai
ką". Vien tarp 1917 ir 1947 m. 
išžudyta 62 milijonai žmonių, 
kas keturis kartus viršija žu
vusiųjų per Antrąjį pasaulinį 
karą (15 mln.) skaičių. Auto
riaus duomenimis, iki 1987 m. 
tironiškos, daugiausia komu
nistinės vyriausybės šalta
kraujiškai išžudė keturis kar
tus daugiau žmonių, negu žu
vo karių visų to šimtmečio ka
rų frontų kautynėse; 151 
mln. — „taikos" metu, 38,5 
mln. — karuose. 

Pacifistai iki šiol te-
besmerkia JAV už numestas 
atomines bombas ant Hirosi
mos ir Nagasaki, tarsi ne
įžvelgtų, kas būtų buvę, jei jų 
nebūtų numetę. Dvi bombos 
privertė Japoniją kapituliuoti 
ir taip ją bei su ja kariau
jančias šalis išgelbėjo nuo 
ženkliai didesnių aukų besitę-
siančiame kare. 

Karas gali netekti savo 
idėjos, prasmės, išsigimti. Iš
sigimusiu, dėl modernių gin
klų ir technologijų panaudoji
mo keliančiu grėsmę žmoni
jai, reikia laikyti teroristinį 
karą. Terorizmą skatinančios 
ir palaikančios šalys yra 
smerktinos, todėl karas prieš 
jas pateisinamas, turi nepa
neigiamą kovos prie blogį 
prasmę. 

Žmogaus amžiaus trukmė 
ilgėja. Jeigu sveikata nesu
šlubuoja ir žmogus nesėdi ap
kerpėjęs, nėra abejonės, kad 
gali sulaukti ir labai brandaus 
amžiaus. Bent taip tvirtina 
gydytojai. O lietuviams tai jau 
daug metų kala į galvas dr. 
Jonas Adomavičius, kurio 
sveikatos temomis straipsniai 
lietuviškoje periodikoje ir pa
tarimai per radiją nuolat pri
mena- sveikas gyvenimo bū
das koja kojon žengia su svei
ka dvasine būsena. Taip gy
vendamas, žmogus gali ne tik 
sulaukti gilios senatvės, bet 
būti naudingas savo tautai, 
savo bendruomenei, savo šei
mai ir, savaime aišku, sau. 

Amerikiečiai ne tik senat
vės nebijo, bet daugelis laukia 
pensijos amžiaus, kad galėtų 
atsipalaiduoti nuo kasdienio 
darbo. Vyresniesiems šios val
stybės gyventojams teikiama 
nemažai privilegijų, ir jie to
mis privilegijomis plačiai 
pasinaudoja. Didžioji dalis 
amerikiečių pensininkų yra 
veiklūs, įsijungę į savo parapi
jų, įvairios labdaros veiklą, 
dirba kaip savanoriai mokyk
lose, ligoninėse, slaugos na
muose ir kitur, kur reikia su 
gyvenimo bei darbo patirtimi 
laiko turinčių žmonių. 

Nuo veiklių vyresniųjų 
vietinių gyventojų neatsilieka 
ir mūsų tautiečiai. Juo labiau, 
kad jie tarytum gyvena du 
skirtingus, bet vienas kitam 
nekliudančius (arba labai ma
žai kliudančius), gyvenimus: 
lietuviškąjį ir amerikietiškąjį.. 
Sulaukus pensijos amžiaus, 
dažnai lietuviškasis paima 
viršų. Atsiranda daugiau laiko 
įsijungti į visuomeninę lietu
višką veiklą, kuriai anksčiau, 
kai reikėjo rūpintis darbais ir 
karjera, telikdavo valandų 
nuotrupos arba savaitgaliai. 

Iš esmės mūsų vyresnieji 
tautiečiai veža kone didžiau
sią visuomeninės lietuviškos 
veiklos vežimą. Turėdami kiek 
daugiau lėšų, jie gausiai auko
ja įvairiems lietuviškiems tiks
lams, gausiau lanko rengi
nius, net jeigu reikia kiek to
liau į juos nukeliauti ar bran
giau už bilietus mokėti. 

Beje, daugelis tiki, kad po 
išėjimo į pensiją prasideda 
pats įdomiausias, veikliausias 
jų gyvenimo tarpsnis. Jie ne
laiko savęs senais, bet sten
giasi atiduoti kiek galima 
svaresnę duoklę savo tautos 
reikalams. Tad galima sup
rasti mūsų vyresniųjų tau
tiečių nustebimą ir iš dalies 
nepasitenkinimą, kai dabar
tiniai imigrantai iš Lietuvos 

su tam tikra pašaipa kalba 
apie „pasenusią išeiviją", kuri 
turėtų pasitraukti iš visuo
meninio gyvenimo ir ramiai 
laukti, kol mirtis užspaus 
akis. Daug kartų jiems taiko
mi epitetai „senis", „senutė", 
tarytum žmogus vertas žmo
gumi vadintis tik iki tam tikro 
amžiaus, o, peržengęs tą ribą, 
turėtų slėptis užpečkyje, kad 
negadintų jauniesiems nuo
taikos ir neprimintų, kas 
ilgainiui jų pačių laukia... 

Suprantame, kad Lietuvo
je, o galbūt ir visoje Europoje, 
pažiūros į žmogaus amžių yra 
skirtingos. Jos padiktuotos ne 
vien tradicijų, bet taip pat 
gyvenimo būdo. Kai žmogus 
laisvas, sotus, gali siekti savo 
tikslų ir jausti pasitenkinimą, 
juos pasiekęs, senatvė prie jo 
atselina mažais, lėtais žings
neliais. Jeigu žmogui kasdien 
reikia kovoti už būvį, skęsti 
rūpesčiuose dėl rytojaus, jo ir 
kūnas, ir siela greičiau pa
vargsta, o visa tai atsispindi ir 
jo elgesyje, ir pasaulėžiūroje. 
Tuomet ir jo gyvenimo trukmė 
gerokai sutrumpėja. 

Tačiau šiuo atveju naudin
giausias yra paties žmogaus 
požiūris į save. Be darbo, be 
veiklos, bet pašalinių interesų 
atrofuojasi ir smegenys, ir 
kūnas. Jeigu, pusšimčio metų 
sulaukęs, asmuo save vadins 
— ir suvoks — senu, be abejo, 
ir aplinka taip į jį reaguos. 
Jeigu jis bus naudingas visuo
menei, savarankiškas ir veik
lus, niekam net j galvą neateis 
mintis, kad štai tas asmuo jau 

/senas... Kaip.viena šviesaus 
proto moteris, sulaukusi 96 
metų amžiaus, mėgdavo sa
kyti: „Aš nesena, aš tik daug 
metų turiu!" 

Metai yra tik skaičius, tik 
mažos stotelės, keliaujant gy
venimo keliu. Nėra reikalo jas 
ignoruoti, bet nereikia dėl jų 
per daug sielotis. Norime ti
kėti, kad ir neseniai į šį kraštą 
atvykę tautiečiai, ilgiau čia 
pagyvenę, pradės suprasti, dėl 
ko lietuviškoje veikloje tiek 
daug vyresnio amžiaus žmo
nių. Jie į tą veiklą atsineša 
mokslą (kone visi lietuviai po 
Antrojo pasaulinio karo į šį 
kraštą atvykę, pasiekę aukšto
jo mokslo laipsnius, tik jie ne
mėgsta savo pasiekimais gir
tis), ilgų metų darbo patirtį, 
savo talentus ir daugiau pa
kantumo kitaip mąstantiems. 
Be tų mūsų veteranų neišsi
laikytų nei organizacijos, nei 
institucijos, nei bet kokia veik
la. Žvelkime įjuos su pagarba 
ir galbūt net pavydu, bet jokiu 
būdu ne su pašaipa ar kritika! 

Nr. 30 

Pradėjo kurtis miestas, 
pradžioje pasivadinęs „Villa 
Imperial de Carlos Quinto". Po 
pusantrų metų mieste jau 
buvo 14,000 gyventojų, o po 
dvidešimt penkių — 125,000. 
Miesto vardas pasikeitė į Po-
tosi (šaltinių vieta), o kalno 
vardas — į ispanišką Cerro 
Rico (turtingas kalnas). Po 
keturiasdešimties metų kalne 
buvo išrausta 611 kasyklų 
tunelių. Gyventojų išaugo iki 
150,000, bažnyčių — iki 32 ir 
vien tik iš Cerro Rico ir apy
linkių į Ispanijos karališkąjį 
iždą suplaukdavo pusė visoje 
kolonijinėje Amerikoje pagamin
to sidabro. Todėl Potosi buvo 
vadinamas turtingiausiu mies
tu. Dar ir dabar Ispanijoje, 

apibūdinant ką nors turtinga, 
labai brangaus, sakoma, kad 
tam įsigyti reikia JPotosi lo
bio". Oficialių duomenų ne
sant, istorikai, sociologai, et
nologai spėlioja, jog kasyklose 
žuvusių indėnų ir atgabentų 
negrų vergų skaičius turėtų 
bent penkis nulius. Todėl Po-
tosi yra vadinamas liūdnuoju 
miestu. Septynioliktojo šimt
mečio viduryje kasyklos pra
dėjo sekti, gyventojai palaips
niui retėti, kol devynioliktojo 
šimtmečio pradžioje „išsikvė
pė". Gyventojų sumažėjo iki 
trisdešimties tūkstančių ir 
miestas susitraukė beveik iki 
šešioliktojo-aštuonioliktojo 
šimtmečio laikotarpiu statyto 
centro. 

neapykantos aktai nukreipti 
į asmenį, tačiau tai nebūdinga 
karui ir jo ontologinei 
prigimčiai. Blogio reikia 
ieškoti ne kare, o iki karo, 
išoriškai taikiu metu. Tokios 
taikos metu vyksta dvasiniai 
nužudymai, kaupiasi pyktis ir 
neapykanta. Kare gi per auką 
išperkamas sukauptas blogis. 
Kare žmogus prisiima savo 
veiklos pasekmes, prisiima 
atsakomybę, prisiima viską, 
net mirtį. Karas yra didis 
aiškintojas. Jame yra projek
cija plokštumoje to, kas vyks
ta giliau. Anksčiau įvykdytos 
dvasinės žmogžudystės jame 
pasireiškia fizinėje plotmėje. 
Ne pačiame kare didžiausias 
blogis, o jo ryšyje su blogiu. 
J i s yra gilesnio blogio pasėka. 
Tačiau dvasinėje karo prigim
tyje yra savas gėris. Ne atsi
tiktinai žmogaus būdo gero
sios savybės buvo nukaldintos 
karuose. Su karais siejamas 
vyriškumo išugdymas, drąsa, 
pasiaukojimas, didvyrišku
mas, riteriškumas. Riterystės 
ir riteriško užgrūdinimo 
nebūtų buvę pasaulyje, jei 
nebūtų buvę karų. Su karais 
siejamas istorinis heroizmas. 
Aš mačiau jaunuolių, savano
riais einančių į karą, veidus. 
Jie ėjo į smogiamuosius batal
ionus, beveik į tikrą mirtį. Aš 
niekad nepamiršiu jų veidų. 
Ir aš žinau, kad karas atsi
gręžia ne tik į žemesnius, bet 
ir aukštesnius žmogiškosios 
prigimties instinktus, į savęs 
paaukojimą, meilę tėvynei. 
J is pareikalauja bebaimio 
žvilgsnio į mirtį. Nereikia 
pamiršti, kad žmonės į karą 
eina mirti, o ne tik žudyti. Ir 
todėl karas, žiūrint deramu 
dvasiniu požiūriu, taurina ir 
kilnina žmogaus sielą. Jūsų 
pesimizmas yra miesčioniškos 
prigimties. Jūsų išviršinės 
taikos idealas — buržuaziš-
kas žemiškojo palaimingumo 
idealas, kuriame kunkuliuoja 
žmogiškoji neapykanta ir pyk
tis. Nuodėmingai žmonijai 
pacifizmas yra klaida ir 
netiesa, išorinė apgaulė. Jūsų 
fizinės prievartos baimė kyla 
iš nedvasingo požiūrio į 
gyvenimą, iš tikėjimo tik į 
materialųjį pasaulį. Tačiau 
fizinė prievarta kaip 

savarankiška tikrovė neegzis
tuoja, ji yra tik dvasinės žmo
gaus ir pasaulio būsenos 
išraiška. Viskas, kas materia
lu, turi tik simbolinę, ženklinę 
prigimtį. Jūs gi norite pašal
inti pasekmę, palikę priežastį, 
sunaikint i išorinę išraišką, 
nepakeitę vidinės esmės. Ir 
dar — jūsų pacifizme yra 
nepalanki jūsų požiūrio į 
gyvenimo charakteristiką 
pusė. Karas byloja apie istori
jos savitumą, jis teikia istori
jai vyriškumo jausmą. Paci
fizmas yra istorinės tikrovės 
savarankiškumo ir istorinių 
uždavinių neigimas. Pacifiz-

Lotynų Amerika labai mėgs
ta miestų aikštes, parkus, gat
ves, net ir politinių akcijų gru
pes krikštyti politinių įvykių, 
patriotinių sukilimų, pervers
mų, revoliucijų kalendorinėm 
datom. Potosi centrinė aikštė 
pavadinta JPlaza 10 de No-
viembre". Iš jos į kalvotą mies
to tereną įvairiom kreivėm, 
raizginiais ir kampais išspin
duliuoja senosios, siauros, ak
menimis grįstos gatvės, ap
statytos daugiau negu dviem 
tūkstančiais kolonijinio laiko
tarpio namų su visais jiems 
būdingais geležim kaustytais 
var ta is , uždarais vidiniais 
kiemais, ornamentuotom gele
žinėm langų grotom ir įmant
raus darbo mediniais puoš
niais, gatvėn išsikišusiais ant
rojo aukšto balkonais. Gatve
lėm vaikščiojant ir aplinką 
stebint, labai lengva įsivaiz
duoti, kaip miestas atrodė 
prieš keliolika kartų. Tuo Po
tosi yra unikalus ir todėl 
UNESCO nori jį išsaugoti 

ateičiai, kaip kolonijinės urba
nistikos ir architektūros pa
vyzdį. 

Beveik iš visur, akis nu
kreipus į rytus, čia pat, miesto 
pakraštyje, matyti to turtingo, 
nelaimingo, sidabrinio Cerro 
Rico viršūnė, aštuoniais šim
tais metrų prasikišusi virš 
Potosi stogų ir keliasdešimčia 
metrų virš aukščiausios Eu
ropos viršūnės — Mont Blanc. 
Nesiveliant į detales — tam 
yra gera turistinė literatūra — 
bet norint įsijausti į Potosi 
charakterį, reikia keleto dienų 
lėto klajojimo ir stebėjimo jo 
gatvelėse, parkuose, vienuo
lynuose, senosiose bažnyčiose, 
nes daugelis senųjų pastatų ir 
gausių bažnyčių turi daug ko 
įdomaus pasiūlyti smalsiam 
keleiviui. Bet keleivis, vos iš
lipęs iš autobuso, traukinio ar 
lėktuvo, tuojau pat pajus, ką 
reiškia vaikščioti keturių kilo
metrų aukštumoje, jei jis yra 
pratęs gyventi poros šimtų 
metrų aukštybėje. Ką keturi 

kilometrai aukščio net ir tro
pinėje zonoje reiškia, jis pa
tirs, kai Potosi žiemą — liepos 
ar rugpjūčio mėnesiais — 
naktį šaltame kambaryje jam 
reikės miegoti po dviem sto
rom alpakos vilnų antklodėm. 
Potosi namai yra nešildomi. 
Pasitaiko atvejų, kad kai kur 
mieste lengvai užšąla vanden
tiekio vamzdžiai. 

* * * 
Grįžęs iš Potosi, Valdai 

pasiūliau pakviesti kurį nors 
iš buvusių Rimšos mokinių ir 
visiems susitikti jų pasirink
tame restorane. Valda pasirin
ko „Piccolissimo" restoraną 
netoli Sucre centrinės Plaza 
25 de Mayo aikštės. Jo pa
kviesto buvusio Rimšos mo
kinio pavardę, gaila, atmintyje 
sumaišiau su kitom ir tiksliai 
jos nebeprisimenu, bet linkstu 
manyti, kad tai buvo Martin 
Vargas, tyli, lėta asmenybė. 
„Piccolissimo", kaip pavadini
mas sako, mažyčiame. 

kupiname kolonijinio charak
terio, bet itališkos kulinarinės 
politikos restorane, mano ne
laimei, kabojo ryškus Parme-
sano sūrio aromatas, jei tas 
klaikias dujas galima vadinti 
aromatu. Sakiau „mano nelai
mei", nes to nelaimingo sūrio 
kvapas mano savijautai daro 
apytikriai tai, ką „česnakas"' 
Drakulai. Valda parinko resto
raną ir man prisiėjo tik žymiai 
sulėtinti kvėpavimą ir. išsi
reiškiant Lietuvoje populiaria 
„lingva lituana bombastica". 
stengtis išvengti „olfaktonmo 
infarkto su lamentuotinom 
konsekvencijom". Pasirinkom 
patogų kampą ir stalą, pats 
šeimininkas uždegė žvakes 
gero meisterio prieš tris šimt
mečius nukaltose geležinėse 
žvakidėse, užsisakėme patio 
kalus ir aš pradėjau klausytis 
pasakojimų apie jų lavinimosi 
rutiną Rimšos priežiūroje, kas 
derinosi su Rimšos pasi
kalbėjimu „EI Razon" straips
nyje. Valda niekada nepralei

do progos apibūdinti Rimšą 
kaip nepaprastai geros valios, 
draugišką, tiesiog vaikiško 
nuoširdumo asmenį. Tai buvo 
jo nuomonė, paremta daugiau 
kaip dvidešimties metų pažin
ties su juo. Aš buvau atsinešęs 
kadaise Rimšos man iš Kali
fornijos ir Tahiti ispaniškai 
rašytus laiškus ir jo atsiųstas 
nauju paveikslų fotografijas. 
Abu mano kompanionai skaitė 
laiškus, juos komentavo ir. 
peržiūrėdami fotografijas, bu
vo stipriai nustebinti pasikei
tusiu Rimšos tapybiniu ma
nierizmu ir koloritu, bot tai 
galima buvo paaiškinti ap
linkos ir gyventojų tipų skirtu
mu. 

Po pirmo ..capuchmo" gurkš
nio Valda paklauso, ar žinau, 
kad Brazilijoje Rimša buvo 
vedos. Aš to nežinojau ir. Cle-
velande su juo bendraujant. 
buvau susidaręs įspūdį, jog jis 
yra prisiekęs, patentuotas ir 
pateptas ..kavalierius". 

Bus daugiau 
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ATSISVEIKINOM SU JOANA 
Gražiausiame metų laike, 

pačiame pavasario žydėjime, 
Vašingtono apylinkės lietu
vius pasiekė liūdna žinia, kad 
po trumpos ligos, 2003 m. 
balandžio 7 d. mirė ilgametė 
Vašingtono lietuvių visuome
nės narė Joana Abramikaitė-
Vaičiulaitienė. Daug kam bu
vo sunku tikėti, nes tik prieš 
porą mėnesių Joana dar daly
vavo lietuviškose Mišiose 
Lietuvių misijoje ir Mišiose 
Vasario 16 d. proga Šv. Mato 
katedroje. Nors sulaukusi 82 
m. amžių, ji buvo energinga ir 
jaunatviškos nuotaikos, visi 
buvo įpratę Joaną matyti 
Lietuvių Bendruomenės, Lie
tuvos ambasados, skautų, li
tuanistinės mokyklos ir kituo
se lietuvių renginiuose bei 
privačiuose suėjimuose. 

Nuliūdusios liko dukros 
Danutė Nourse, Joana Slavi-
kienė ir Aldona DeBold su šei
momis, giminės Lietuvoje. 
Taip pat Joana paliko daugy
bę liūdinčių draugų, vyresnių 
ir jaunų, kurių tarpe buvo 
dvasininkai, politikai, rašyto
jai, menininkai, gydytojai, 
organizacijų bei labdaros 
veikėjai, buvę bendradarbiai, 
mokslo dienų draugai ir kiti. 
Vienas kunigas pasakė, kad 
visuomet prisimins Joaną, 
kaip nepaprastai žmones my
linčią. Kita draugė išsireiškė: 
„Ką aš darysiu be Joanos? Ji 
buvo mano uola, mano stipry
bė". Tikrai, Joana traukė prie 
savęs visus, mokėjo visus iš
klausyti, suprasti, paguosti, 
pastiprinti. Pati buvo stipri ir 
giliai religinga, gal dėlto 
pajėgė stiprinti kitus. Savo 
šeimai ir draugams, ji tikrai 
buvo stiprybės uola. 

Joana gyveno apsupta 
meno kūrinių, knygų, spau
dos ir muzikos. Kiek galėjo, 
lankė Vašingtono muziejus ir 
meno parodas, koncertus 
Kennedy centre ir kitur. 
Šventes švęsdavo savo dukte
rų ir vaikaičių tarpe. Ypač 
brangi ir reikšminga šventė 
jai buvo Vasario 16-oji. Gimu
si tik porą metų po nepriklau
somybės atgavimo, ji save 
vadino „Vasario 16-os vaiku", 
buvo didelė patriotė. Iki pas
kutiniųjų gyvenimo dienų, do
mėjosi ir uoliai sekė Lietuvos 
politinį bei kultūrinį gyveni
mą, prenumeravo ir skaitė 
Lietuvos ir išeivijos spaudą. 
Taip pat Joana džiaugėsi ir 
gyvai dalyvavo savo trijų duk
terų bei septynių vaikaičių 
gyvenime. Kaip dukros išsi
reiškė: „Ji buvo ideali Mama 
ir nepaprastai gera Močiutė". 

Joana Abramikaitė-Vai-
čiulaitienė gimė Lietuvoje, 

Kėdainių apskrityje, jauniau
sia devynių vaikų šeimoje, 
augo ir mokėsi Kaune, kur 
baigė „Aušros" gimnaziją 
1938 m. Žaidė krepšinį ir ke
liavo po Europą su Lietuvos 
moterų komanda. Studijas 
pradėjo Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. 1944 m. pa
sitraukė į Austriją. Karui 
pasibaigus, studijavo roma-
nistiką Innsbruko univer
sitete, vėliau persikėlė į Frei-
burgo universitetą Vokieti
joje. 1946 m. Joana pradėjo 
susirašinėti su pažįstamu 
rašytoju Antanu Vaičiulaičiu, 
kuris jau gyveno JAV. Laiškų 
draugystė išsivystė į gilią ir 
tikrą meilę, ir, atvykusi į 
Ameriką, 1948 m. gruodžio 26 
d., New Yorke, Joana ištekėjo 
už Antano Vaičiulaičio. Kurį 
laiką gyveno New Yorke ir 
Pennsylvanijoje, su trimis 
dukrelėmis, vėliau persikėlė į 
Vašingtono apylinkę. Antanas 
Vaičiulaitis daug metų dirbo 
ir vadovavo „Amerikos balso" 
lietuvių skyriui. Gerbiama sa
vo kolegų ir bendradarbių. 
Joana 26 metus dirbo Kong
reso bibliotekoje Vašingtone. 
Išėję į pensiją, Vaičiulaičiai 
turėjo progos pakeliauti po 
Europą, kelis kartus lankėsi 
Lietuvoje. 1992 m. mirus vy
rui, Joana rūpinosi ir tvarkė 
jo archyvą, kurį 2000 metais 
padovanojo Maironio Lietuvių 
Literatūros muziejui Kaune. 
Lietuvoje Joana įsteigė Anta
no Vaičiulaičio premiją jau
niems rašytojams. Joana pri
klausė Vašingtono LB, Mo
terų klubui, BALFui, rėmė 
lietuvišką veiklą, organizaci
jas ir labdarą. 

Atsisveikinti su brangia 
Joana balandžio 11d. vakarą 
susirinko pilna koplyčia jos ir 
dukterų draugų, buvusių ben
dradarbių, lietuvių visuome
nės ir kitų pažįstamų. Dukros 
suruošė tikrai jautrų ir pras
mingą atsisveikinimą. Karstą 
puošė raudonos rožės, lietu
viška juosta ir Joanos nuo
trauka. Visur koplyčioje buvo 
daug nuotraukų iš Joanos vai
kystės, jaunystės ir vėlesnio 
gyvenimo Vaičiulaičių šeimo
je. Nuotraukose šypsojosi Joa
na tarp anūkų, mažiukų ir 
vėliau vyresnių. Tai visa 
šeima prie Kalėdų eglutės, tai 
draugų ir artimųjų tarpe, 
švenčiant gimtadienius ar 
kitas progas. Nuotraukos liu
dijo tikrai savo šeimą ir labai 
žmones mylinčios moters 
prasmingą ir gražų gyvenimą. 
Atsisveikinimo maldas gra
žiai pravedė Lietuvių misijos 
kapelionas kun. Vaidotas La-
bašauskas. Duktė Danutė ir 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje 
spaustuvėje. 

Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuves visoje 
Amerikoje. 

..Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus. 
laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus. 

reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių 
laiškų popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais 

Išokiais. Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio ..Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duotas 

..Draugo" spaustuvei, yra parama dienraščiui. 
„Draugas" turi atlikti daug papildomų 

'spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 

|lietuviškų draugyų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuves 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką 

mūsų spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinj 

gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" 
| spaustuvei. Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir 

organizacijas, todėl nėra kito tokio, išeivija jungiančio, veiksnio, 
kaip „Draugas" 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS, 4545 W. 63 Street, Chicago. IL 60629 

TeL: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

TARP MŪSŲ KALBANT 

ŠVĘSIME SVARBIĄ SUKAKTĮ 

Joana Vaičiulaitienė. 

Angelė Bailey paskaitė An
tano Vaičiulaičio eilėraščius 
„Pieva" ir „Motinos veidas". 
Duktė Aldona labai jautriai 
atsisveikino visos šeimos ir 
giminių vardu. Teresė Lands
bergienė atsisveikino po pa
saulį pasklidusių Joanos 
draugų vardu. Vašingtono LB 
pirmininkė Rūta Skučienė 
tarė jautrų žodį Vašingtono 
lietuvių vardu, dėkodama 
Joanai už jos nuolatinę pa
ramą ir stiprinantį žodį valdy
bai. Misijos kapelionas kun. 
Virgilijus Poškus, Teresė 
Landsbergienė ir duktė Joana 
pravedė dvi labai mėgstamas 
Joanos dainas, „Kai mes ei
sime, eisime..." ir „Žemėj Lie
tuvos ąžuolai žaliuos...". Atsi
sveikinimas baigtas giesme 
„Marija, Marija". 

Rytojaus dieną visi rin
kosi į Kensington. Maryland. 
esančią Holy Redeemer 
bažnyčią. Daugelį metų Joana 
priklausė šiai parapijai, buvo 
aktyvi parapijos narė, čia 
dalyvaudavo kasdien šv. Mi
šių aukoje. Laidotuvių Mišias 
koncelebrafo keturi kunigai 
— Lietuvių misijos kapelionai 
— kun. Vaidotas Labašaus-
kas ir kun. Virgilijus Poškus, 
parapijos klebonas kun. Mi-
chael A. Salah ir kun. Edvvard 
Filardi. vienas kardinolo 
McCarrick patarėjų. Kun. 
Filardi seniau dirbo šioje 
parapijoje, daug bendravo ir 
labai mylėjo Joaną, specialiai 
atvyko į laidotuvių Mišias. 

Karstas įneštas į bažny
čią, Nerijai Kasparienei jaut
riai giedant J. Naujalio gies
mę „Kad širdį tau skausmas" 
(žodžiai Maironio). Vėliau 
Nerija pagiedojo Joanos labai 
mėgstamą F. Schubert „Ave 
Maria" kurią Nerija taip pat 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite 
„DRAUGE"! 
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'Ieškau darbo senų žmonių prie
žiūroje su gyvenimu Tel.630-
427-9076. 
* 45 m. vyras ieško bet kokio dar
bo statybose, taip pat nori išsi
nuomoti 1 kambarj. Tel. 773-544-
5760 

giedojo per Antano Vaičiu
laičio laidotuves, ir mirties 
dešimtmečio Mišias. Antras 
solistas buvo Richard Doyle, 
sugiedojęs „Amazing Grace". 
Vargonais grojo muzikas Je-
remy Young. Kun. Virgilijus 
Poškus pasakė jautrų ir pras
mingą pamokslą. Mišių inten
cijas skaitė visi septyni Joa
nos vaikaičiai: Justinas, Kris
tina ir Tomas DeBold; Dalia, 
Julija ir Katarina Slavikaitės; 
Valentina Nourse. Mišių au
kas nešė Angelė Bailey ir Te
resė Landsbergienė. Laidotu
vių Mišios baigtos giesme 
„Marija, Marija". 

Joanos Vaičiulaitienės 
laidotuvės įvyks sekmadienį, 
2003 m. birželio 29 d., Vil
kaviškyje, Lietuvoje. Mišios 
11 vai. ryto Vilkaviškio kated
roje, po Mišių eisena į kapi
nes. Joanos palaikai bus pa
laidoti šalia jos brangaus 
vyro, a^a rašytojo Antano 
Vaičiulaičio. Kartu bus ir pa
minklo šventinimas. Tos pa
čios dienos popietę Maironio 
Lietuvių literatūros muziejuje 
Kaune (apie 4-5 vai. p.p.) bus 
trumpas minėjimas, skirtas 
Joanai ir Antanui Vaičiu-
laičiams. Minėjimo metu bus 
įteikta Joanos įsteigta Antano 
Vaičiulaičio literatūros premi
ja. 

Joanos Vaičiulaitienės at
minimui įsteigtas atminimo 
fondas, skiriamas Maironio 
Lietuvių literatūros muziejui 
Kaune. Muziejus saugo ir 
rūpinasi Antano Vaičiulaičio 
archyvu, tikisi išleisti jam 
skirtą leidinį. Čekius rašyti ir 
aukas siųsti: „Joana Vaičiu
laitis Memorial Fund", c/o Al
dona DeBold, 17812 Over-
wood Dr., Olney, MD 20832. 

Teresė Landsbergienė 

'SKELBIMAI* 

Amerikos legiono Dariaus-
Girėno posto vadovybė anks
čiau rūpindavosi kasmetiniais 
Dariaus ir Girėno transatlan
tinio skrydžio paminėjimais. 
Ilgainiui mūsų legionieriai 
pritilo. O neseniai ir jų pačių 
pastatyti namai, kuriais nau
dodavosi ir kitos lietuvių or
ganizacijos, buvo parduoti, 
pateko į kitataučių rankas. 
Retėja legionierių eilės. Dau
gumos veteranų kelio galas 
ten, iš kur nebesugrįžtama. 
Prieauglio, deja, nėra. Tad 
neatrodo, kad jie imtųsi pas
tangų pasirūpinti šiemetinio 
paminėjimo rengimu. Todėl 
imkime ir prisiminkime anks
tyvesnius laikus, anksčiau jų 
surengtus Dariaus ir Girėno 
žygio paminėjimus. 

Štai 1952 m. liepos 13 d. 
buvo iškilmingai paminėta 
19-oji skrydžio sukaktis. 
Rengėjai anglų kalba išleis
tame žiniaraštyje (News Let-
ter) pranešė, kad rengiamose 
iškilmėse dalyvaus ir kalbas 
pasakys JAV senatoriai Doug-
las ir Dirksen, Čikagos miesto 
meras Kennelly, Lietuvos 
konsulas Daužvardis ir kiti. 
Taipgi rašoma, kad eitynėse 
(parade) dalyvaus Amerikos 
legiono postų, JAV skautų, 
Kolumbo Vyčių. Raudonojo 
Kryžiaus savanorių ir kitų or
ganizacijų vienetai. Rašoma, 
kad dalyvaus ir gros keli or
kestrai, net JAV 5-osios armi
jos orkestras. Eitynes, kurios 
prasidės prie Western Avenue 
ir 69-os gatvės, o baigsis prie 
California Ave. ir Marąuette 
Rd. sankryžos, tvarkys Čika
gos miesto policijos pareigū
nai. 

Be to, pranešama, kad 
prie Dariaus ir Girėno pamink
lo, vadovaujant prof. An-
thony Pociui, 12-kos Čikagos 
lietuvių bažnyčių jungtinis 
choras dainuos patriotines 
dainas, o „Dainavos" ansamb
lio tautinių šokių grupė ir 
kanklininkai atliks jiems 
skirtą meninės programos 
dalį. 

Tuokart buvo sudaryta 
gausus (33 asmenų) iškilmių 
rengimo komitetas. Kone visi 
šio komiteto nariai jau 
Anapus. Bene tik du belikę 
gyvųjų tarpe: tai Anthony J. 
Rudis ir Vytautas Radžius. 

1952 m. Dariaus-Girėno 
postui vadovavo John L. 
Paukštė. Posto direktorių ta
rybai pirmininkavo Alfonse 
Wells. 

Iš tėvynės ateinančiomis 
žiniomis, šiais metais ketina
ma išskirtinai švęsti Dariaus 
ir Girėno skrydžio 70 metų 
sukaktį. Numatomi paminėji-

* Moteris, turinti rekomendacijas, 
ieško darbo pagyvenusių žmonių 
priežiūroje, su grįžimu namo.Turi 
žalią kortą ir automobilį. Tel. 708-
945-3426 rnob., 708-229-9464, 
palikti žinutę. 
* Moteris, su 12 m. sūnumi, išsi
nuomotų nebrangų kambarj Le-
monte. Tel. 708-229-9464, po 7 
vai. vakaro, arba mob.708-945-
3426. 
* 40 m. vyras ieško darbo žmonių 
priežiūroje. Turi žalią kortą, auto
mobilį, gali gyventi kartu. Tel. 
630-325-1865. 
* 26 m. mergina, turinti magistro 
laipsnį, laisvai kalbanti angliškai, 
lietuviškai, rusiškai, ieško "ofisi-
nio" darbo.Tel. 773-615-0929. 
* Kas galėtų padovanoti pake
liamą fotelį senutei invalidei. Tel. 
773-586-3476. 
* 50 m. patyrusi med. sesuo ieš
ko darbo ligonių slaugyme ar se
nelių priežiūroje. Tel. 773-776-
3092. 
* Moteris ieško darbo savaitės 
dienomis po pietų ar visą darbo 
dieną. Vairuoja automobilį. Tel. 
708-424-2884. palikti žinutę. 
* Moteris ieško darbo šeštadie
niais iki pietų. Tel.708-220-3202, 
palikti žinutę.* 

2 vyrai ieško bet kokio darbo 
Vairuoja. Tel. 773-655-5412. 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra, 
santechnika, grindys. dažvmas_. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor CONSTRUCT iON 

312-388-8088; 
312-493-8088 

SIŪLO DARBĄ 

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

Call 773-581-7883. 
Handy man wanted. To do plum-
bim>. carpentrv and other interior & 
extenor repairs Call 773-581-7897 

IŠNUOMOJA 

VVnodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - S645: 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

NRZ „Jie amžinai gyvi". Autorė Skaistė Prielaidaitė, Kauno Grušo vidu
rinės mokyklos, 7 klases mokinė. Kūrinys iš Čikagoje, Čiurlionio galerijo
je surengtos parodos. 

mai ir kitose lietuvių gyvena
mose šalyse. Pavyzdžiui Len
kijoje, Mylibov (buvusiame 
Soldino mieste) 3-iajam licėjui 
(gimnazijai) bus suteiktas Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
vardas. Tokį nutarimą padarė 
licėjaus pedagogų taryba ir 
moksleivių savivaldybė. Lietu
vių lakūnų vardo suteikimo 
gimnazijai iškilmės bus birže
lio 12 d. 

Na, o kasgi bus Čikagoje? 
Mūsų žiniomis, Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Čikagos skyriaus valdyba yra 
vienintelė organizacija, kuri 
ryžosi surengti paminėjimą. 
Numatoma pasimelsti bažny
čioje, padėti vainiką prie Da
riaus ir Girėno paminklo, o 
paskui, susirinkus Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, prisiminti prieš 70 metų 
Dariaus ir Girėno atliktą žygį. 

Tenka manyti, kad ir ki
tose mūsų gyvenamose vieto
vėse atsiras organizacijų ar 
pavienių asmenų, kurie teik
sis paminėti artėjančią sukak
tį-

Ak, prieš porą metų du 

mūsų tautiečiai buvo pasišovę 
įsigytu „Belanca" tipo lėktuvu 
pakartoti Dariaus ir Girėno 
žygį. Regis, šis sumanymas ir 
liko sumanymu. Sakytume, 
jog tai buvo gražus simboline 
prasme sumanymas. Žinia, 
šiais laikais nebe naujiena 
perskristi Atlanto vandenyną. 
Kai kurie asmenys, žvelgdami 
šių dienų akimis nelabai verti
na Dariaus ir Girėno transat
lantinio skrydžio. Tačiau dar 
yra žmonių, kurie nepakeičia
mai įsitikinę, jog Dariaus ir 
Girėno skrydis nedarė gėdos ir 
astronautų atliekamiems skry
džiams. 

Manding, švenčiant Da
riaus ir Girėno transatlantinio 
žygio 70 metų sukaktį, derėtų 
nesitenkinti gedulingais prisi
minimais, o pasidžiaugti pa
siekta pergale. Darius ir Gi
rėnas, juk įrašė Lietuvos var
dą pasaulio aviacijos istorijoje. 

Petras Petrutis 

Pastaba. Šį P. Petručio straips
neli spausdinant antradienio, bir
želio 10 d. laidoje, buvo sumaišytas 
tekstas. Straipsnelį perspausdina
me ir autoriaus atsiprašome. 

PASLAUGOS 

dfinortgage" V v t S f c S 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas pa tarnavimas 

• Skambinkite man šiandien: 

Nemokamai: (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigToup.com •srrar-r 3ac"»£~* 
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Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lrthuanian American TV, Inc. 

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

E-mail :attv @ attbi .com 

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

ALTV paslaugos: 

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

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

iH i 

TAPOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKTS 

TEL. 773-585-6624. 

STATE FARM INSURANCE 
Al K M JBiJC l NAVig SVEKATT K 

R OYVYBĖS ORAI MvlNS. 
Acentas Frank Zapolis irOtt. Mcr 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

mailto:vytas.keblys@citigToup.com


n Trumpai apie viską 
.'Naudojantis „U**uv*» ryto" LR:, „Uruivos žinuj* KUZI, „Begpubtikoa* (R), 
„KauiB dienos" i KD). „Klaipečos" (K) ..Valstybe* Snuj" (VZ> dienraščiu, BNS 
ir Ehok infonaaojomis) 

* Rukloje a n t r a d i e n į 
pras idėjo didžiausios Baltijos 
regione tarptaut inės kar inės 
pratybos „Gintarinė viltis 03". 
2,000 karių iš 9 valstybių bend
raus ir mokysis veikti kartu. 
Pirmąją savaitę pratybose daly
vaujantys Danijos, Estijos, 
Jungt inės Karalystės, Latvijos, 
Lenkijos, Kanados, Suomijos, 
Vokietijos ir Lietuvos kariai įsi
kūrė kareivinėse, o antrąją sa
vaitę persikels į lauko stovyk
las. Pratybų dalyviais rūpinsis 
apie 500 Lietuvos kariuomenės 
personalo, tarp jų — 60 virėjų, 
kurie maitins karius pagal Lie
tuvos kariuomenės nus ta ty tą 
valgiaraštį. (LŽ-Elta) 

* Su Vilniaus merų rin
k imuose dalyvaujančių Ge
dimino Paviržio ir ArtUro Zuoko 
dvikova dėl valdžios susijęs 
konfliktas antradienį įvyko Vil
niaus V. Sirokomlės vidurinėje 
mokykloje. Jos direktorius J a 
nas Dovgiala, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovas sosti
nės taryboje, anksčiau palaikė 
socialdemokratą G. Paviržį, o 
dabar pradėjo remti liberalą A. 
Zuoką. Susirinkę dešimt as
menų, privertė J. Dovgiala išeiti 
iš vokiečių kalbos abitūros egza
mino ir pareiškė pretenzijas dėl 
išdavystės. Atlaikyti spaudimą 
direktoriui padėjo atvykę poli
cininkai. (LR-Elta) 

* Vilniaus respubl ikinės 
univers i tet inės vaikų ligoni
n ė s Santariškėse pacientai 
net rukus bus operuojami naujo
siose operacinėse. Keturios ope
racinės buvo remontuojamos 
daugiau kaip metus. Jų remon
tas , medicinos įranga ir apa
ra tū ra kainavo 3.5 mln. litų. 
Naujosiose operacinėse ketina
ma įrengti pabudimo kambarį, į 
kurį po operacijų bus atvežami 
ligoniai, ir gydytojų poilsio 
kambarį. (LR-Elta) 

* Per penkis š ių m e t ų 
m ė n e s i u s AB „ L i e t u v o s 
energija" į kaimynines vals
tybes eksportavo 3.8 mlrd. kWh 
elektros — 31 proc. daugiau nei 
2002 m. per tą patį laikotarpį. 

Šiemet daugiausia elektros — 
2.1 mlrd. kWh — tiekta Bal
tarusijai, taip pat eksportuota į 
Karaliaučiaus sri t į , Latviją, 
Lenkiją, Estiją. (VŽ-Elta) 

* Lietuvos bankas siūlo 
naujo įstatymo projektą, pa
gal kurį valstybė ne tik gaus ge
rokai daugiau galių kontroliuoti 
bankų veiklą, bet ir galės pasi
savinti privačių bankų akcijas. 
Jei bus priimtas dabar siūlomas 
Lietuvos bankų įstatymas, jis 
suteiks valstybės įmonei „Indė
lių ir investicijų draudimas" tei
sę perimti neskaidriai veikian
čios kredito įstaigos akcijas. To
kiu atveju komercinis bankas 
pereitų valstybės nuosavybėn, o 
„Indėlių ir investicijų draudi
mas" savo nuožiūra nustatytų, 
kokią pinigų sumą sumokėti bu
vusiems akcijų savininkams. 
Lietuvos laisvosios rinkos insti
tuto žinovo Andriaus Bogdano-
vičiaus manymu, jeigu butų pri
imtas Lietuvos bankų įstaty
mas, ta i neigiamai paveiktų 
bankų rinką. Įteisinus naciona
lizaciją, investuotojai nebesi-
jaus saugūs dėl savo akcijų at
eities. (LR-Elta) 

* Užkrečiamųjų ligų pro
filaktikos ir kontrolės cent
ras pranešė apie šigeliozės pro
trūkį Kauno mieste. Birželio 6-
10 d. medicinos pagalbos su pa
našiais simptomais (viduriavi
mas, pilvo skausmai, vėmimas, 
karščiavimas) kreipėsi devyni 
4-8 metų vaikai, gyvenantys 
Kaune, Aleksote, skirtinguose 
O. ir H. Minkovskių bei S. Ha-
riso gatvių namuose. ' BXS) 

* Vilniuje rengiamasi 
pradėti statyti sporto arena, 
kuri padės Lietuvos krepšinio 
federacijai siekti teisės valsty
bėje surengti 2007 metų Euro
pos krepšinio čempionatą. Sta
tybos planuojamos prie sostinės 
Ozo, Kalvarijų ir Geležinio Vil
ko gatvių. Šiame pastate varžy
bas galės stebėti apie 10,000 
žiūrovų. Statybos darbų biudže
tas sieks 60 mln. litų. Atidary
mas numatytas kitų metų spalį. 

(LR-Elta) 

PER ANKSTI PALIKĘS LIETUVIŲ OPERĄ DRAUGAS, 2003 m. birželio 12 d., ketvirtadienis 

Ekologiškai švarus kuras neatlaikė bandymų 
Atkelta iš 1 psl. 

Biodyzelinu nuo praėjusių 
metų uostamiestyje prekiavo 
t ik viena degalinė, tačiau ekolo
giško kuro pastaruoju metu ne
liko ir joje. 

Prekeiviai negalėjo pasaky
ti, kada šio ne itin paklausaus 
ekologiško produkto vėl bus ga
lima įsigyti. 

Žlugus ketinimams pamažu 
pereiti prie biodyzelino naudoji
mo visuomeniniame transporte. 

uostamiesčio valdininkai vis 
dėlto neatsisako ketinimų ge
rinti miesto ekologinę būklę. 

Vežėjams artimiausiu metu 
greičiausiai teks įsigyti automo
bilius su Europos Sąjungos rei
kalavimus ati t inkančiais va
rikliais. Specialistai sako, jog 
tokie automobiliai į aplinką iš
meta mažesnį teršalų kiekį nei 
turintys senos konstrukcijos va
riklius, tad ekologinė būklė 
mieste pagerėtų. (BNS) 

Gintaro muziejaus lankytojai vėl gali grožėtis 
„Saulės akmeniu" 

Atkelta iš 1 psl. 
nepakartojamų, išskirtinių gin
taro akmenų, ekspoziciją. 

Apsaugos sistemos įrengi
mui iš valstybės biudžeto skir ta 
daugiau kaip 100.000 litų. 

Palangos gintaro muziejus 
buvo apvogtas pernai rugsėjį. 
Gruodžio 6 d. 850,000 litų ver

tės ir 3.526 kg svorio „Saulės 
akmenį" už LNK televizijos pa
skirtą 20,000 litų premiją mu
ziejui sugrąžino Linas Mileška. 

Tik išėjusį pro muziejaus 
duris vyriškį sulaikė teisėsau
gininkai. Šiuo metu dėl psichi
kos sutrikimų jis gydomas Ute
nos ekspertiniame skyriuje. 

JAV teismas vėl atvers lietuvių sutuoktinių 
žudiko bylą 

Atkelta iš 1 psl. 
J. Dainienei nužudymo die

ną 1997 metais buvo 32-eji, R. 
Dainiui — 31 metai. 

Dviguba žmogžudyste iš pa
vydo apkaltintam A. Ros tuo
met buvo 30 metų. 

Sutuoktiniai buvo sušau
dyti savo namuose per Velykas. 

Bylos duomenimis, A. Ros 
buvo labai įsiutęs dėl to, kad 
kartu su juo vienoje Manhat tan 
užkandinėje dirbusi Jū ra tė nu
t raukė su juo santykius ir susi
taikė su savo vyru. 

A. Ros tardytojams prisipa
žino nužudęs, tačiau, nagrinė
jan t bylą teisme, pareiškė, esą 
policija jį privertė duoti me

lagingus parodymus. 
Bylos nagrinėjime teisme 

nužudytųjų sūnus paliudijo, 
kad, pabudęs nuo šūvių, pama
tė A. Ros, išbėgantį iš jo tėvų 
miegamojo. Be to, Lukas teigė, 
kad iškart po nužudymo bijojęs 
Ros atpažinti kaip žudiką, kad 
nebūtų nužudytas pats. 

Tikimasi, kad Lietuvoje su 
seneliais gyvenantis Lukas at
vyks liudyti į teismą. 

A. Ros advokatas sako, kad 
Luko, kuriam dabar yra 15 me
tų, liudijimas teisme bus ..labai 
subtilus atvejis", tačiau pažy
mėjo turįs jam ..labai rimtų 
klausimų" apie tai, ką jis tiks
liai matė tėvų nužudymo dieną 

Lietuvių operos n a r i a i 
penktadienio vakare , gegužės 
23 d., rinkosi į J a u n i m o cen
trą, t ik šį kar tą ne repeticijai, 
nes „Kaukių bal iaus" spek
takl i s j a u buvo s ėkminga i 
praėjęs, o taip pat ir pooperi-
nis koncertas. Liūdna žinia 
apie s taiga ir net ikėtai , ge
gužės 21 d., šį pasaulį pali
kusį ilgametį Lietuvių operos 
choro narį ir pareigingą val
dybos darbuotoją Romą Bur-
neikį, skaudžiai sukrė tė Lie
tuvių operos šeimą ir skriejo 
iš lūpų į lūpas. Šį vakarą, 
skaudžios žinios prislėgti, visi 
rinkosi atsisveikinti ir t a r t i 
paskutinį sudiev, ta ip s ta iga 
juos pa l ikus iam Lie tuvių 
operos šeimos nariui Romui 
Burneikiui ir pareikšt i užuo
j a u t ą jo žmonai Graž ina i , 
giminęms ir ar t imiesiems. 

Velionis buvo pašarvotas 
prie J a u n i m o centro , Tėvų 
Jėzui tų koplyčioje, kurią šiom 
ats isveikinimo apeigom pa
ruošė Grasilda Petkienė. Čia 
Romas dirbo adminis t ra tor iu
mi. 

Žmonėm renkant is į kop
lyčią, nuo vargonų sklido at
sisveikinimo giesmės ir r au
dos, kur ias atliko J ū r a t ė ir Ri
mas Grabliauskai bei Rena ta 
Dambrauskai tė . Pr ieš prade
dant atsisveikinimą su a^a 
Romu, vyrų choras, į kurį t a ip 
pat buvo įsijungę ir keletas 
veteranų, buvusių choro na
rių, lotyniškai pagiedojo, iki 
širdies gelmių sukrečiančią, 
laidotuvių giesmę „Requiem". 
Pr ie ka r s to kunigai Kazi
mieras Ambrasas . SJ , ir Vai
dotas Labašauskas sukalbėjo 
už mirusįjį maldas. Atsisvei
kinimui su a^a Romu vadova
vo giminaitė ir a r t ima šeimos 
d raugė Ofelija B a r š k e t y t ė -
Vainienė. Savo žodyje Ofelija 
prabilo Šv. Povilo žodžiais: 
„Jei kalbėčiau žmonių ir an
gelų kalbomis, bet ne turėč iau 
meilės, aš būčiau žvangant i s 
varis ir skambantys cimbo
lai". Kas pažinojo Romą, žino
jo, kad meilė buvo jo gyveni
mo variklis. Meilė žmonai, ar
t imies iems, d r a u g a m s buvo 
svarb iau j a m už viską. J o 
gyvenime meilė buvo kan t r i , 
nepavydi, nepasiduodanti pik
tumui, neteisybei. Romą ne
papras ta i mylėjo vaikai . Gal 
dėl to. kad jis pa ts n iekada 
nenorėjo užaugti . J o kišenėje 
vaikams visada būdavo sal
dainis ar žaisliukas. 

Šeimos ir art imųjų vardu 
a t s i sve ik indama . D a i n a 
Sabaliauskienė kalbėjo: „Žmo-

Romas Burneikis. 

nės gyvena kar tu ir neregi
mais siūlais jie prisiriša vie
n a s prie kito. Bet a te ina at
siskyrimo minutė, siūlai įsi
tempia lyg smuiko stygos ir 
t rūks ta arti širdies, žmogus 
pajunta neišpasakytai a š t rų 
skausmą. Savo ir mano sesers 
še imų vardu , dėkojam t a u , 
Romai, kad tu buvai m u m s ne 
tik draugas, bet ir tėvas, kurio 
mums taip trūko. Tu kan t r i a i 
— žingsnis po žingsnio — 
mokei pažinti naują šalį, kur i 
pradžioj buvo mums tokia sve
t ima, kad dalinaisi mūsų bė
domis ir dž iaugsmais , kad 
didžiavaisi mūsų pasiekimais. 
Dėkoju ir mūsų mamytės var
du, kad ji patyrė tokią meilę, 
apie. kurią galima tik svajoti. 
Tu mylėjai ir buvai mylimas. 
Mūsų namai ir š i rdys liko 
tuščios be tavo juoko ir amžino 
veržimosi pirmyn". 

Romo sesuo Zita Petkienė, 
atsisveikindama pabrėžė, kad 
savo neilgame gyvenime Ro
mas pasižymėjo draugiškumu, 
geranoriškumu, net ir sunkes
nę valandą, surasdavo laiko 
bei jėgų padėti vaikui, ligo
niui, paramos ieškančiam. Už
ta t jis turėjo begales draugų ir 
pažįstamų. 

Romo bičiulystę ir nuošir
dumą taip pat pabrėžė, drau
gų vardu kalbėjusi, Virginija 
Ragauskienė. J aun imo centro 
bendradarbių vardu atsisvei
kino Tadas Kulbis. „Lietuvos 
Vaikų vilt ies" organizacijos 
vardu atsisveikinimo žodį t a rė 

Graž ina L iau taud . I r šiai 
organizacijai Romas rado 
laiko ir energijos padėti, kai jo 
talka būdavo reikalinga. 

Daina ir giesmė niekada 
neišnyko nuo Romo lūpų — 
penktadienio vakarais , į re
peticijas, Romas a tvykdavo 
vienas pirmųjų ir išvykdavo 
vienas paskut in ių . Lietuvių 
operos va rdu ats isveikino 
valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus . pab rėždamas 
Romo pareigingumą chore bei 
darbštumą valdyboje. Lietu
vių operos chore Romas išdai
navo 18 metų, o 11 metų uo
liai darbavosi valdyboje. 

Atsisveikinimas buvo už
baigtas J. Gruodžio „Tėve 
mūsų", ir ka r tu su susirinku
siais choras pagiedojo „Marija 
Marija". Giesmėms per atsi
sveikinimą, ta ip pat ir kitą 
dieną šv. Mišių metu, vadova
vo maestro A. Vasaitis, o var
gonais grojo Manigirdas Mo-
tekaitis. 

Šeštadienio rytą, kaip ir 
penktadienio vakare , koplyčia 
buvo pilnutėlė žmonių, atvy
kusių malda velionį palydėti į 
Amžinybę. Pr ieš šv. Mišias, 
taip pa t ir penktadienio va
kare , žmonėms r enkan t i s į 
koplyčią, vir t inę kompozicinių 
laidotuvių giesmių atl iko 
Jū ra t ė ir Rimas Grabliauskai , 
Renata Dambrauskai tė . 

Šv. Mišias šį rytą celebra-
vo kunigai K. Ambrasas , SJ, ir 
V. Labašauskas . j iems asista
vo Nerijus Šmerauskas . Nuo 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenly of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course. the sense of we!l being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. Its also the result of an enhanced quality of service you II 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian net 
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vargonų vėl galingai s u s k a m 
bo lo tyn iškas „Requ iem" . 
Atnašavimo metu solistė N i d a 
Grigalavičiūtė su vyrų choru 
pagiedojo, j au t r i a i ir ga l inga i 
nuskambėjusią, Verdi operos 
„Likimo gal ia" i š t r a u k ą — 
„Šventoji Dievo Motina". P e r 
komuniją sol. V. M o m k u s pa
giedojo J . Nauja l io g i e s m ę 
„Kai s k a u s m a s t a u širdį". P o 
Mišių ir maldų prie ka r s to , su 
l iūdesiu, o ne v i e n a s i r s u 
a š a r a akyse, sugiedojo „Lietu
va brangi". 

Iš J aun imo centro vel ionis 
buvo išvežtas į k r ema to r iumą , 
kur jo žemiški pa la ika i buvo 
sudeginti , o pelenai b u s per 
kelti į Lietuvą. 

I š k e l i a u d a m a s A n a p i l i n , 
Romas paliko liūdinčią žmoną 
Gražiną, vaikus iš a n k s t y v e s 
nės santuokos — Paul ių , Vin
cą, Alexą. Taip p a t liko Romo 
sesuo Zita Pe tk ienė su vy ru 
Juozu, Gražinos dukros D a i n a 
su vyru Donatu ir Eg lė su 
šeima. Lietuvoje liūdi pusb ro 
liai bei pussese rės : ' L i u d a s 
Šul inskas, Gražina Žema i ty t ė , 
Rita Janėn ienė , S t a sy t ė S t a u -
gienė, Bronė Šleikienė, Pa l -
mutė Ivanovienė ir j ų še imos . 

Keletas gyvenimo bruožų 
iš nei lgos Romo ž e m i š k o s 
kelionės. Romualdas Alg i rdas 
Burneikis gimė 1942 m. l iepos 
8 d., Ukmergėje, mi rė n u o in
sulto Čikagoje, š.m. gegužės 
21 d., nesulaukęs savo 61-ojo 
gimtadienio. 

Lietuvą su tėvais j i s aple i 
do, b ū d a m a s 2 metų , sovie tų 
armijoms antrą ka r t ą užgro
biant kraš tą 1944 m e t a i s . Pa 
s i t raukus į Vokietiją, š e i m a 
pokario metus pra le ido Reb-
dorfo, prie Eichs tae t to e san 
čioje lietuvių stovykloje. Šioje 
stovykloje prabėgo Romo var 
gingos, bet nerūpes t ingos va i 
kys tės dienos, ap ie k u r i a s 
už s iminus , j is su m a l o n u 

pasakodavo savo va ik i škas 
išdaigas. 

1949 m e t a i s Burne ik ių 
še ima, ka ip ir t ū k s t a n č i a i 
benamių tautiečių, persikėlė į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje. 
Bridgeporto apylinkėje, kurio
je Romas su t rumpomis per
t raukomis , praleido visą savo 
gyvenimą. 

Bridgeporte Romas lankė 
Šv. Jurg io pradžios mokyklą ir 
ne per toliausiai esančią Šv. 
Ignaco gimnaziją. Tuo pačiu 
metu šeš tadienia is j i s lankė 
aukštesniąją l i tuanis t inę mo
kyklą ir ta ip p a t šoko Leo
kadijos Brazd ienės t au t in ių 
šokių grupėje. Vėliau Romas 
studijavo Illinois univers i te te . 
Urbanoje, ir įsigijo bakalauro 
laipsnį. Karinę JAV tarnybą 
Romas a t l iko Korėjoje, čia 
s tažavosi ir d i rbo mediku 
našlai tyne. Grįžęs į Čikagą, 10 
metų mokytojavo miesto 
pradžios mokyklose . Vėliau 
dirbo š i rd ies l igų t echn iku 
Illinois univers i te to ligoninė
je . Pa sku t in iu m e t u Romas 
dirbo Comai r l ė k t u v ų ben
drovėje, Midway oro uoste , 
Čikagoje, ir dirbo adminis t ra
t o r i u m pas t ė v u s j ė z u i t u s , 
„Lietuvos Vaikų vil t ies" orga
nizacijai — visur , k u r t ik jo 
talka buvo reikal inga. 

Pe r ankst i iškeliavai į Am
žinybę. Romai. Tavęs netekę, 
liūdi šeima, gimines, artimieji , 
o ta ip pa t ir daugel is tavo 
draugų, kur iems t u buvai toks 
mielas ir a r t i m a s . Pas iges 
tavęs Lietuvių operos nar ia i , 
atvykę penktadienio vakara i s 
į repeticiją, n e b e m a t y d a m i 
tavo bes i šypsanč io veido ir 
neg i rdėdami tavo nuo
taikingai šmaikščių pasisvei
k in imo žodžių. Tesu te ik i a 
Aukščiausias t au ramybę ir 
amžiną poilsį. 

J . Končius 

PADĖKA 
A t A 

ELEONORA TUTINIENĖ 
Mūsų myl ima m a m a ir močiutė mirė 2003 m. ba

landžio 12 d., po t r u m p o s ligos, su laukusi 88 m. 
Velionė gimė Lietuvoje, Šeduvoje, gyveno daugiau 

kaip 50 metų Brooklyne, New Yorke, o pasku t in ius me
tus Marylande . Pa l iko dukrą Bernadetą su vyru Linu 
Rimkum ir va ika i s Sigi tu , Tadu ir Auste, sūnų Pet rą su 
žmona Lisa ir va ika i s Monika ir Petru , seserį Stasę 
Bobelienę su va ika i s Ri ta ir Romu bei k i tų giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Dėkojame k u n . V y t a u t u i Volertui už ats isveikinimo 
apeigas koplyčioje. Nuoš i rdus ačiū mielam vysk. Pau
liui Bal takiui už m a l d a s koplyčioje, a t la ikytas šv. Mi
šias, j au t rų pamoks lą ir palydėjimą į kapines . Dėko
j a m e Kodis laidojimo įstaigai už rūpest ingą pa ta rna 
vimą. 

Esame dėkingi vis iems, dalyvavusiems atsisveiki
nime ir palydėjusiems į kapines. Taip pat dėkojame vi
siems i š re i škus iems užuojautą žodžiu, gėlėmis, šv. 
Mišių ir maldų aukomis . Jūsų parodyta meilė mūsų 
mamai liks m ū s ų š i rdyse. 

Liūd in t i š e i m a 

A t A 
VIDAI KRIAUČELIŪNAITEI 

JONUŠIENEI 
išeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą klubo steigėjai motinai p. IRENAI 
KRIAUČELIŪNIENEI, vyrui ALGIUI, sesutei 
JOLITAI su vyru, dukrai KRISTINAI ir sūnui 
JUSTINUI, visiems giminėms ir artimiesiems. 
Su liūdesiu ir maldomis, 

Jaunimo centro Moterų klubas 

Remkite ir platinkite katalikiška spaudą 
DRAUGAS 

rnuAMAN WO»lD WIDE DAIIV 
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APYLINKĖSE, 
PUTNAMO SESELIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS 

IŠEIVIŲ VYSK P. BALTAKIS APIE 
SIBIRO KANKINE 

Lietuvių katalikų išeivijo
je vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, laišku kreipėsi į lietu
vių ir lietuviškos kilmės para
pijų kunigus Jungtinėse Ame
rikos valstijose ir Kanadoje 
juos kviesdamas supažindinti 
tikinčiuosius — tiek lietuvius, 
tiek kitataučius — su Sibire 
kalinta ir nuo nežmoniškų 
kankinimų mirusia Adele 
Dirsyte, kurios kanonizacijos 
procesas buvo pradėtas prieš 
trejus metus. 

Siūloma šią kankinę ypač 
prisiminti birželio mėnesį, mi
nint lietuvių Sibiran išveži
mus, pradėti maldos vajų dėl 
kanonizacijos bylos sėkmingo 
užbaigimo, o taip pat atkreip
ti dėmesį į po pasaulį plačiai 
paplitusią Sibiro tremtinių 
maldaknygę „Marija, gelbėki 

mus . 
Su laišku buvo pasiųstas 

Kauno arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus įvadinis straipsnis 
iš neseniai Lietuvoje išspaus
dintos monografijos Adelė 
Dirsytė: gyvenimas ir darbai", 
o taip pat maldos už jos bea
tifikaciją (visi tekstai lietuvių 
ir anglų kalba). 

Medžiagos paruošimo ir 
išsiuntimo darbe vyskupui P. 
Baltakiui talkino Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų taryba, 
2002-2003 metus paskelbusi 
Adelės Dirsytės veiklos me
tais, o taip pat JAV Lietuvių 
bendruomenės religinių reika
lų tarybos pirmininkė sesuo 
Margarita Bareikaitė. 

Kun. Kęstutis A 
Trimakas 

VEIKIA VIOLETOS URMANOS 
KONCERTUI RENGTI KOMITETAS 

Rudenį, rugsėjo 21 d. 
Čikagos ir plačių apylinkių 
lietuvių laukia nepaprastas 
įvykis - JAV LB Kultūros ta
ryba rengia pasaulyje garsė
jančios, dainuojančios su gar
siausiais partneriais ir gar
siausiose scenose bei šiuo 
metu esančios pačiame savo 
talento žydėjime dainininkės 
Violetos Urmanavičiūtės kon-

Violetos Urmanos koncerto rengi
mo komiteto pirmininkas Algis 
Grigas. 

certą. Koncertas vyks Či
kagos priemiestyje, Cicero, 
Morton gimnazijos salėje. Ka
dangi tai finansine prasme 
yra didžiulis renginys, su
darytas specialus koncerto 
rengimo komitetas, kuriam 
pirmininkauja buvęs solistas 
Algis Grigas. Į šį komitetą 
įeina: Danutė Bindokienė, 
Silvia Fotti, Rūta Grigas, 
Rimas Griškelis, Birutė Jo-
dwalis, Gediminas Kazėnas, 
Leo Klimaitis, Irena Kriau-
čeliūnienė, Gražina Liautaud, 
Viktorija Matranga, Regina 
Narušienė, Dalia Povilai-
tienė, Ligija Tautkuvienė, dr. 
Vitalija Vasaitienė, Aldona 
Mogenis-Walker, Ph.D., Ro-
nald Walker, Ph.D., dr. Žiba 
Zaparackas. Koncerto rengi
mo komiteto iždininkė Dalia 
Povilaitienė (1140 118th St., 
Lemont, IL 60439). 

Dėl aukų ir bilietų galima 
kreiptis į koncerto rengimo 
komiteto narę Ireną Kriauče-
liūnienę tel. 630-734-9626 ar
ba adresu Irene Leonas 806 
Kemare Dr. Burr Ridge IL 
60521. 

JAV LB Kultūros taryba 

Birželio 15 d,, sekmadie
n į po lietuviškų Mišių (10:30 
vai. r.), prie šalia Nekalto M. 
Marijos Prasidėjimo bažnyčios 
pastatyto lietuviško kryžiaus 
(Brighton Parke) bus paminėti 
birželio 14 d. trėmimai. Visi 
kviečiami susirinkti ir pa
gerbti lietuvių tautos kančią. 

Visus kviečiame į Gedulo 
ir Vilties dienos paminėjimą, 
birželio 15 d., sekmadienį. 
Pradžia 10:30 vai. r.: prie 
Partizanų motinos paminklo 
— bus padėtos gėlės ir 
giedamas Lietuvos himnas. 11 
vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje 
bus specialios Mišios už žuvu
sius Sibiro tremtyje, o tuojau 
po Mišių (12 vai.), toje pačioje 
bažnyčioje vyks šiai dienai 
skirtas paminėjimas. Prog
ramai vadovaus Jūratė Zubi-
nienė. Kalbą pasakys buvęs 
Sibiro tremtinys Augis Venc-
lauskas, giedos Laimutė 
Stepaitienė, kanklininkių an
samblis „Gabija" atliks kelis 
kūrinius. 

Dienos išvyką autobusu \ 
Enipresa Casino — Joliet, I L, 
ruošia vyresniųjų lietuvių cent
ras birželio 13 d., penktadie
ni. Išvyksime mio „Seklyčios" 
9 vai. r., sugrįšime apie 1:30 
vai. popiet. Daugiau informa
cijos galima gauti tel. 
7 7 3 - 4 7 6 - 2 6 5 5 

Šiuometinis Nekal ta i 
Pradėtosios Marijos (Put-
namo) seselių rėmėjų su
sirinkimas įvyko birželio pir
mąjį sekmadienį — birželio 1 
d., su pamaldomis. Šv. Mišias 
Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje aukojo kun. 
V. Mikolaitis. 

Po šv. Mišių visos rėmė
jos ir rėmėjai susirinko į pa
rapijos salę. Julija Smilgienė 
pasveikino susirinkusius, pa
stebėdama, kad šiandien yra 
Šeštinės, Kristaus Dangun 
Žengimo šventė. Priklau
sydami Katalikų Bažnyčiai, 
švenčiame bažnytines šven
tes, tautines šventes, asme
nines šventes. 

Lietuvių Bendruomenės ir 
ALTo Cicero skyrių valdybos 
praneša, kad Tragiškojo birže
lio minėjimas įvyks sekma
dienį, birželio 22 d., tuoj po 9 
vai. r. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos salėje. Kalbės kun. 
dr. Kęstutis Trimakas ir pla
čiai supažindins su mūsų tau
tos kankinių istorija. Šis pa
minėjimas tebūna kiekvienam 
lietuviui labai svarbus — gau
siai minėjime dalyvaukime, 
tuo pagerbdami savo tautos 
kankinius. 

Skautai akademikai kvie
čia visus akademikus iš arti ir 
toli dalyvauti jubiliejinėje 
Karaliaus Mindaugo stovyklo
je, kuri įvyks Kalifornijoje. 
Holcomb Valley, rugpjūčio 
6-16 d. Užsiregistruokite iki 
birželio 15 dienos. Informa
cijos teikiamos ir registracijos 
formas galima gauti interne-
tu.www.8kautai.com/akademi 
kai 

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 
yra 20 dol.). 

Vilniaus Krašto lietuvių 
sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba dėkoja Genei ir Jonui 
Miglinams. kurie, pagerbdami 

ib išai tytė . 

Pusryčių maldą sukal
bėjo kun. V. Mikolaitis, palai
mino maistą ir rėmėjų gerus 
darbus. Julija Smilgienė pa
kvietė seselę Laimutę Kabi-
šaitytę paskaityti eilėraščius 
iš Reginos Jautokaitės knygos 
„Dailės ir poezijos pynės". 
Seselė pirma supažindino su 
knygos autore, perskaityda-
ma knygos įvadinį puslapį. Po 
to, ji paskaitė įvairių poetų 
eiles atitinkančias dailininkės 
meno kūriniu temoms. Iš 

daugelio pavyzdžių, galime 
pacituoti vieną: 

Nebuvo liūdesio. 
Ir sutemų nokturnai geso 

be 
raudų, 
Nes mūsų dienos buvo 
amžina malda, 
Ir mūsų maldos ne iš tų 
maldų... 
Bernardas Brazdžionis 

Po to Julija Smilgienė 
perskaitė seselės Paulės iš 
Putnamo sveikinimą, ku
riame ji dėkoja visiems rėmė
jams už nenuilstamą rūpestį 
ir domėjimąsi. artimo meilės 
darbais. Tegul Dievas atlygi
na jums už tai. Susirinkime 
dalyvavo buvusios rėmėjų 
pirmininkės: Ona Gradins-
kienė, Julija Smilgienė ir 
Birutė Jasaitienė. 

Rėmėjų sekretorė Vale
rija Čepaitienė išvardino 
2002—2003 mirusiuosius na
rius. Štai jie: Gražina Grauži-
nytė, Juozas Vaineikis, Stasė 
Kazlienė, Antanas Šantaras, 
Marija Ročkuvienė, Kazys 
Vėlūnas, Barbora Morkū
nienė, Juzė Augaitienė, Sally 
Underaitienė, Ona Prancke-
vičiūtė, Vytautas Ripskis, dr. 
Ona Mironaitė, Julija Lun-
gienė, Julius Pakalka, Jonas 
Žebrauskas, Aldona Griškie-
nė, Vanda Prunskienė, Alek
sandra Jurjonienė, Sofija Jo-
nynienė. Ji taip pat perskaitė 
naujųjų atėjusių narių pa
vardes: Elena Olšauskienė, 
Angelė Lawlar, Valda Rašy-
tinienė, Vytas Rašytinis, Ja
nina Purickienė. 

Iždininkei Aldonai An-

Putnamo seselių remejų metiniame susirinkime birželio 1 d. Iš k dr 
Cepaitytė, Valerija Čepaitiene. Saulė Jautokaite, ses. Laimute Kabišaitytes 

kienei negalėjus dalyvauti 
susirinkime, Julija Smilgienė 
perskaitė praėjusios vaka
rienės apyskaitą. Taip pat ji 
pranešė, kad Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio metinis 
minėjimas įvyks liepos 13 die
ną, sekmadienį, 10:30 vai. r., 
Mišiomis Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. 

Susirinkimas buvo už
baigtas laimėjimais, kuriems 
labai energingai vadovavo 
Giedrė Cepaitytė. Vieni džiau
gėsi laimėję, o kiti pavydėjo 
tiems, kurie laimėjo po du 
laimikius. Žinoma, tai buvo 
tiktai pokštas tam, kad 
susirinkę dalyviai išsiskirs
tytų, smagiai nusiteikę. 

S a u l ė J a u t o k a i t e Regina Jautokaite. ..Miserere". 1969 m. Aliejus 

. --miigienė, Giedrė 
Reginos Jautokaitės nuotr. 

a^a Teofilės Rymantienės 
atminimą, Suvalkų trikampio 
lietuviškoms mokykloms pa
skyrė 100 dol. Šiuo metu Su
valkų trikampio lietuviai la
bai atkakliai kovoja prieš 
lietuviškų mokyklų uždary
mą. 

Lietuvos Vyčiai birželio 22 
d., sekmadienį po lietuviškų 
Mišių Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
(Brighton Park), visus kviečia į 
parapijos salėje ruošiamus 
pietus, sekmadienį, birželio 
15 d., bus paminėta Tėvo 
diena — visi kviečiami paben
drauti prie kavutės. 

ATSIŲSKITE! 

Rimas Bulota, Colorado 
Lietuvių Bendruomenės sek
retor ius , atsiuntė Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
leidinio .,Žynys" konplektą — 
nuo 1980 iki 2003 m. Tai 
didelis įnašas, papildysiantis 
periodinių leidinių archyvą. 

LTSC dėkoja R. Bulotai ir 
visiems, papildantiems Pa
saulio lietuvių archyvą įvairia 
medžiaga. Labai svarbu su
kaupti visus, ne tik didžiuo
sius išeivijos laikraščius, bet 
ir įvairius, LB apylinkių leis
t u s , aplinkraščius, biulete
nius, kad jie būtų ne išskirs
tyti , o sutelkti vienoje vietoje. 
Tik tokiu būdu vėlesnieji ty
rinėtojai galės susidaryti iš
samų vaizdą, kas dėjosi vieno
je ar kitoje apylinkėje. 

Kartais kur nors įsisteigia 
laikraštėlis, apie kurį nėra 
daug informacijos ir galbūt ne 
visi norintys gali jį pasiekti. 
LTSC kreipiasi j visas apy
linkių valdybas: jeigu turite 
savo leidžiamo laikraščio, 
aplinkraščio arba biuletenio 
komplektus ar paskirus nu
merius, atsiųskite į Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrą, 
5600 Š. Claremont Ave, Chi
cago. IL 60636, kad galėtume 
papildyti periodinių leidinių 
katalogą čia, Amerikoje, anks
čiau ir dabar leistais leidi
niais. 

Info 

Kviečiame skautus aka
demikus pastovyklauti Kali
fornijoje. Karaliaus Mindaugo 
Jubiliejinėje stovykloje. Ruo
šiama įdomi programa: įvairūs 
renginiai, paskaitos ir links
mybės. Stovykla vyks rugpjū
čio 6-16 d. Registracija vyksta 
iki birželio 15 dienos. Labai 
raginame registruotis pas J. 
Knvdaitį teL 708-301-0072. 

Birželio 22 d., sekmadie
nį, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje (Marąuette Parke), 
10:30 vai. r. šv. Mišiose ir po 
Mišių parapijos salėje, pagar
biai prisiminsime skaudžiuo-
sius lietuvių tautos trėmi
mus. Gedulo ir Vilties išgy
venimais pasidalins Stasė 
Petersonienė, patriotine mu
zika palydės Jūratė ir Rimas 

Grabliauskai. Galėsime taip 
pat pasivaišinti ir paben
drauti. Visus nuoširdžiai kvie
čia ALTo Čikagos skyrius. 

Manigirdo Motekaičio 
fortepijono studijos mokinių 
koncertas įvyks šį penktadie
nį, birželio 13 d., 7 vai. vak., 
Jaunimo centro salėje. Po kon
certo — užkandžiai. Įėjimas 
nemokamas. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. 

Visi kviečiami į „Gran
dies" tautinio ansamblio kon
certą šeštadienį, birželio 14 
d.. Pasaulio lietuvių centro. 
Lietuvių fondo salėje. Pa
bendravimas ir pasisvečiavi
mas 5:30 vai. vak., progra
mos pradžia 6:30 vai. v. 

„Grandies" tautinio ansamblio šokėjos Jazminą Pumputytė (kairėje* ir 
Žibutė Šaulyte pasigražina prieš išeidamos j sceną „Grandis" ruošia kon 
certą birželio 14 d. Pasaulio lietuvių centre. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 
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GALIMA GAUTI 
NAUDINGŲ 

PATARIMU 

Čikagos ir apylinkių kie
mų bei darželių žemė ne per 
geriausia. Daugelis turi ne
mažų problemų, kai savo 
kieme nori užsiauginti gražių 
gėlių arba naudingų daržovių. 
Kartais reikia kelių vasarų, 
kol pagaliau įsitikinama, ko
kie augalai geriausiai iš
kenčia karštas ir sausas šio 
regiono vasaras, ilgai nesušy
lantį orą pavasarį ir netikėtas 
šalnas rudenį. 

Šiemet į pagalbą ateina 
dvi žinomos Čikagos ir apy
linkių institucijos, kurių 
„kasdieninė duona", galima 
sakyti, yra kaip tik augalai. 

Pirmoji tokia vieta yra 
„Morton Arboretum Plant 
Clinc". Morton Arboretum 
(medelynas) yra prie Inters
tate Highvvay 88 ir Illinois 
Highvvay 53, Lisle. IL. Galima 
jį taip pat pasiekti telefonu: 
630-719-2424 arba aplankyti 
interneto svetainėje: 

www.mortonarb.org 
Savaitės dienomis tarp 1 

ir 4 vai. p.p. (nuo balandžio iki 
spalio) galima paskambinti ir 
paklausti įvairius klausimus 
apie medelių, krūmų sodini
mą, ligas, priežiūrą ir pan.; 
šeštadieniais (arba bet kuriuo 
kitu laiku), norint gauti infor
macijos, reikia patiems apsi
lankyti. Apskritai Morton 
Arboretum yra labai įdomi 
vieta, su šimtais įvairių me
džių, krūmų, gėlių. Labai 
tinka nuvykti su visa šeima ir 
supažindinti vaikus 'ypač 
mieste augančius) su augalų 
pavadinimais, pačiais auga
lais. Už mašinos pastatymą 
imamas 7 dol. mokestis. 

„Chicago Botanic Garden 
Plant Information Service": 
darbuotojai ir savanoriai tal
kininkai supažindina lankyto
jus su įvairių — maistinių ir 
dekoratyvinių augalų augi
nimu; galima klausti klau
simus, sužinoti, kaip spręsti 

„Draugo" skelbimų 

skyrius 

Tel . 1 - 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

SKELBIMAI 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (77.3) 847-7747. 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai i r 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbt i vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias virėjas turi sugebėti 
i r-skaičiuoti ir u/sakyti maistą 

angliškai, o vad< inimui 
lietuviškai. Ka; kurios 

bus virš i'Ml stovyklautoju ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintien su leidimu dirbti 

JAV kreipkitės j Vidą Stra/dienę, 
stovyklos vedėja vidaC" nerin^a.ore 

Tel. 978-582-5592. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 
19,9 cento skambinant į Lie
tuvą, 4,9 cnt JAV bet kada. 
Jokių papildomų mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Ko
kybiškiausias ryšys. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
DIAL NOVV atstovą su 9 me
tų patirtimi tarptautiniuose 
rvšiuose. Tel. 708-386-0556. 
Naudodami DIAL NOVV pas
laugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuviška žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su I jetuva bei visu 
pasauliu! 

vienokias ar kitokias proble
mas. Čikagos Botanikos so
das yra 100 Lake Cook Rd., 
Glencoe. II.. Telefonas 
847 835 0972: internetas: 

tr.chicagobotanic.org 
Informacija teikiama kas

dien < tarp kovu ir spalio men.) 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Už mašinų pastatymą ima
ma- 8.75 dol mokestis. 

http://tu.www.8kautai.com/akademi
http://www.mortonarb.org
http://tr.chicagobotanic.org

